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Ζητήστε μας επίσης τα βιβλία των εκδόσεων:

• «Επιστροφή»

της Ι. Μητροπόλεως Αργολίδος

• Εκδόσεις «Ιδιόμελον»

της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος

• «Φάρος Ορθοδοξίας»

της Ι. Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας

'Εργο του Χρήστου Μποκόρου από «τα στοιχειώδη».
Κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου «Eξομολόγηση»
του Jim Forest.
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Μητροπολίτης Ιλαρίων Αλφέγιεφ

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

NEO

O πνευματικός του κόσμος
Ο Μητροπολίτης Ιλαρίων Αλφέγιεφ με εξαίρετη διάκριση και οξυδέρκεια
επιλέγει και σχολιάζει κείμενα του μεγάλου Ασκητή, Αγίου Ισαάκ του Σύρου που για καιρό τα θεωρούσαμε χαμένα και μας παρουσιάζει μία μεγάλη
μορφή της πίστης μας σε πρώτο πρόσωπο. Κείμενα για την μετάνοια και
την ταπεινοφροσύνη, την προσευχή, την κοινότητα, τον μοναχισμό και την
σιωπή, το θάμβος, την έκσταση και το επιστέγασμα όλων αυτών που είναι η
αγάπη του Θεού και η αγάπη προς τον διπλανό.
ISBN 978-618-5197-40-7
15Χ22εκ., σελ. 390,

15€

ΠΡΌΛΟΓΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΔΙΟΚΛΕΊΑΣ ΚΆΛΛΙΣΤΟΣ WARE
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΙΩΣΉΦ ΡΟΪΛΊΔΗΣ

Απόσπασμα από το εσωτερικό:

‘Η Πρόνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι καθολική καί ἀγκαλιάζει τά πάντα.
Κανένα ἀπό τά πλάσματά Του δέν ἀποκλείεται ἀπό τό πεδίο τῆς
ἀγαπητικῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ
προσφέρεται ἐξίσου σέ ὅλα:
«Δέν ὑπάρχει καμιά φύση πού νά βρίσκεται στήν πρώτη ἤ στήν
τελευταία θέση τῆς δημιουργίας στή γνώση τοῦ Δημιουργοῦ… παρομοίως δέν ὑπάρχει "πρίν ἤ μετά" στήν ἀγάπη Του πρός αὐτές:
δέν θά βρεθεῖ σ’ Αὐτόν μεγαλύτερο ἤ μικρότερο μέγεθος ἀγάπης.
Ἀντίθετα, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τή συνεχή ἰσότητα τῆς γνώσης Του, ἔτσι συμβαίνει καί μέ τή συνεχή ἰσότητα τῆς ἀγάπης Του».

Jim Forest

Εξομολόγηση
NEO

NEO

Tο κατώφλι της συγχώρεσης
Ένα βιβλίο που έρχεται με ένα μοναδικό τρόπο να φανερώσει την αλήθεια
του μυστηρίου της εξομολόγησης. Να προσφέρει μια σημαντική μελέτη, τόσο
ιστορική όσο και θεολογική, γύρω από το μυστήριο, έτσι ώστε να αναδειχτεί
και πάλι στις συνειδήσεις του κόσμου και ιδιαιτέρως των Χριστιανών, η αξία
και η υπαρξιακή αναγκαιότητα του.

ISBN 978-618-5197-46-9
14Χ21εκ., σελ. 204

Την ημέρα της εσχάτης κρίσεως δεν θα κριθούμε για τον φόβο που αισθανθήκαμε απέναντι στον Θεό, αλλά για την αγάπη και ευχαριστία που βιώσαμε
για Εκείνον. Κι η εξομολόγηση είναι μια μεγάλη δωρεά, που επουλώνει τα
τραύματα αυτής της αγάπης. Γιατί κάθε αγάπη, έχει και τις πληγές της.
ΠΡΌΛΟΓΟΣ π. ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ (ΛΊΒΥΟΣ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
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Νέες κυκλοφορίες
Αντώνης Μακατούνης, Κώστας Παππάς

Ονομάζομαι Γεώργιος Μεταλληνός

ISBN 978-618-5197-47-6
14Χ21εκ., σελ. 204

NEO

Ποιος είναι ο π. Γεώργιος Μεταλληνός; Είναι το φτωχό παιδί που γεννήθηκε
μέσα στις «στάχτες» του πολέμου στην Κέρκυρα; Ο μοναχογιός που είδε τους
γονείς του να χωρίζουν; Είναι ο λάτρης της μουσικής και του σαξοφώνου,
για τον οποίο δύο μεγάλοι συνθέτες της εποχής μας αναφέρονται με τα πιο
κολακευτικά λόγια; Ο μαθητής που αρίστευσε; Είναι ο Πανεπιστημιακός
δάσκαλος που από τα χέρια του πέρασαν χιλιάδες φοιτητές; Μήπως είναι
ο ξενιτεμένος ιερέας που βρέθηκε στη Γερμανία και με πολύ κόπο στάθηκε κοντά σε τόσους Έλληνες; Επίσης είναι ο πατέρας τριών παιδιών και ο
σύζυγος της πρεσβυτέρας Βαρβάρας, αλλά και ο άνθρωπος που σε όλη του
τη ζωή υπερασπίζεται με σθένος την Ορθοδοξία; Οι… απαντήσεις στο νέο
βιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Ονομάζομαι Γεώργιος Μεταλληνός». Αν τον
ρωτήσεις για τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και την ανθρώπινη σοφία θα σου
απαντήσει «κι αυτά χρήσιμα είναι μα χωρίς Θεό τι να τα κάνεις»; Πιο πολύ
απ όλα αυτά είναι εκείνος ο ιερέας που μετά από τόσα χρόνια προσφοράς
στον πνευματικό στίβο του τόπου μας, χαμηλώνει τα μάτια όταν κάποιος θα
πει καλά λόγια για εκείνον, με μια συστολή η οποία δείχνει εκείνο το ήθος
που δυστυχώς χάνεται μαζί με τη γενιά του.
ΠΡΌΛΟΓΟΣ: π. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΌΣ

Μιχάλης Λεβέντης

Ασκήσεις Ψυχοθεραπείας

NEO

Διάλογος με τον Θεό και τον Άνθρωπο
Πώς είναι όταν μιλάμε με τον πατέρα μας; Όταν τον αμφισβητούμε και παλεύουμε να τον γνωρίσουμε και εν τέλει να σταθούμε αντάξια δίπλα του; Τα
κείμενα του Μιχάλη Λεβέντη τολμάνε να απευθύνουν στον Θεό τις σκέψεις
που κάνουμε όλοι μας. Τα ερωτήματα που πρέπει κάθε παιδί να θέσει προς
τον πατέρα ώστε να μπορέσει να τον γνωρίσει αληθινά και να χαρεί το θείο
δώρο της παρουσίας του.
ISBN 978-618-81751-8-1
14Χ20,5εκ., σελ. 208

ΕΙΣΑΓΩΓΉ π. ΜΆΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΜΠΆΝΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Μ. Θέλω πολύ ν’ ἀρχίσω ἕναν διάλογο μαζί σου, εἰ δυνατόν σέ
καθημερινή βάση. Νομίζω ὅτι δέν θά ἔχεις αντίρρηση καί θ’ ανταποκριθεῖς, ὅπως ἔχεις πεῖ αρκετές φορές, ἔτσι δέν εἶναι;
Θ. Ὄχι μόνο δέν ἔχω αντίρρηση καί ανταποκρίνομαι ἄμεσα, αλλά
αὐτό εἶναι κάτι πού τό ζητῶ από τά παιδιά μου: νά ἐπικοινωνοῦμε
ὅποτε θέλουν καί σέ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς τους. Μάλιστα ἡ καθημερινότητα τῶν συζητήσεών μας θά κάνει καλό καί σ’ αὐτά καί σ’
ἐμένα.
3
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Αντώνης Μακατούνης, Κώστας Παππάς

Ο δικός μας Παΐσιος

Επτά προσωπικότητες μιλούν για τη σχέση τους με τον Άγιο
Μια δημοσιογραφική έρευνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν τον
Άγιο και που παρουσιάζουν καθημερινές πτυχές της προσωπικότητάς του
φέρνοντάς τον έτσι ακόμη πιο κοντά μας.
Συμμετέχουν οι: • Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος• Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ • π. Φιλόθεος
Θεοδωρόπουλος • π. Νεκτάριος Κιούλος • Γεώργιος Μπλάτζας • Γεώργιος
Αρβανίτης• Κωνσταντίνος Ξενόπουλος
ISBN 978-618-5197-25-4
14Χ21 εκ., σελ. 120,

9€

ΜΕ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΆΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΞΕΝΌΠΟΥΛΟΥ

Απόφθεγμα Αγίου Παϊσίου:

«Δεν μπορούν να μας συμφιλιώσουν με τον Θεό
τόσο οι σωματικοί αγώνες και οι κόποι,
όσο η συμπάθεια της ψυχής και η φιλανθρωπία
και η προς τον πλησίον αγάπη».

KarylMcBride, PH.D

Χωρίς εσένα…

NEO

Πώς να διαχειριστείτε το διαζύγιο και να φέρετε
ξανά την ισορροπία στην οικογένειά σας
Το 2ο βιβλίο της Karyl McBride κυκλοφορεί στα ελληνικά τον Ιανουάριο του
2019 σε μετάφραση του Χριστόφορου Ζώνα. Μία σημαντική μονογραφία για
ένα από τα πιο οδυνηρά γεγονότα της ζωής, την ματαίωση της συναισθηματικής επένδυσης. Πώς μπορεί να ζήσει κανείς και να προχωρήσει μετά από ένα
τέτοιο γεγονός; Ένα βιβλίο που δείχνει τρόπους και δρόμους επούλωσης του
τραύματος και επιβίωσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, ενήλικες και παιδιά.
Για τρίτη χρονιά οι εκδόσεις Πορφύρα, σε συνεργασία με το ίδρυμα
Β&Μ Θεοχαράκη, οργανώνουν κύκλο συζητήσεων με θέμα: “Χωρισμός
και απώλεια ή η ματαίωση της συναισθηματικής επένδυσης”. Σάββατο 26
Ιανουαρίου, 02, 09, 16 & 23 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00-20:00. Τις συναντήσεις θα διευθύνει ο ψυχαναλυτικός θεραπευτής- συγγραφέας Τρύφων
Ζαχαριάδης και θα συνομιλήσει με προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης
και της επιστήμης.
ISBN 978-618-5197-45-2
14Χ20,5εκ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΤΡΎΦΩΝ ΖΑΧΑΡΙΆΔΗΣ
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΖΏΝΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Νέες κυκλοφορίες
Επίσκοπος Διοκλείας κ. Κάλλιστος (Ware)

Επειδή αγαπώ...

NEO

O συγγραφέας με τρόπο ελκυστικό, με χιούμορ σοβαρό, απλότητα και αναφορά σε κείμενα εκκλησιαστικά, σε κείμενα κοσμικά ή παρμένα από τη
λογοτεχνία επιτυγχάνει να προσεγγίσει την υπόθεση της αγάπης ως υπόθεση
της ανθρώπινης ύπαρξης. Ερμηνεύει την αγάπη και προσεγγίζει την έννοια
της καρδίας ως ολότητας του ατόμου. Καταδεικνύει τη χρησιμότητα της
σιωπής μέσα από την περιεκτική προσευχή του Ιησού, την οποία αντιδιαστέλλει από ανατολικές παραδόσεις και τονίζει τη σημασία της φράσης του
Κυρίου «ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού». Απαντά στο ερώτημα της
πραγματικής μαρτυρίας της Εκκλησίας. Η πρότασή του για την πνευματική
πατρότητα ξεκαθαρίζει τη θέση μας στην τοποθέτησή μας απέναντι στη
σχέση μας με τους πνευματικούς πατέρες της εποχής μας. Δίνει πρακτικές
συμβουλές στο πώς μπορούμε να διαβάζουμε τη Βίβλο και ποια είναι στην
πραγματικότητα η ορθόδοξη θέση για το γάμο και το διαζύγιο ενώ προσφέρει μια όσο το δυνατό πληρέστερη πρόταση για την εύρεση εντός μας της
Βασιλείας του Θεού.

ISBN 978-618-5197-38-4
12Χ17εκ., σελ. 380

ΕΙΣΑΓΩΓΉ π. ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΙΏΤΟΓΛΟΥ
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΚΩΣΤΉΣ ΔΕΛΗΓΙΏΡΓΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Karyl McBride, Ph.D.

Υπάρχει χώρος για μένα;
Oι περιπέτειες του ναρκισσισμού στην εποχή μας
μέσα από τις σχέσεις μάνας-κόρης

ISBN 978-618-85197-34-6
14Χ20,5εκ., σελ. 374,

18€

Η σχέση με τη μητέρα, το πρώτο ερωτικό αντικείμενο στη ζωή μας, είναι μια
σχέση κομβική για την ψυχική ανάπτυξη. Το βρέφος στην αρχή της ζωής
δεν υπάρχει παρά μόνο ως τμήμα αυτής της σχέσης. Το ασχημάτιστο εγώ
χρειάζεται ένα εσύ, για να μπορέσει να σχηματισθεί. Τι συμβαίνει όμως όταν
η μητέρα δεν καλύπτει επαρκώς τη λειτουργία της; Tι συμβαίνει όταν μια
μητέρα θα ήθελε να οικειοποιηθεί ολοκληρωτικά το παιδί της, διεκδικώντας
ένα απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας επάνω του; Ένα βιβλίο για την πολυπλοκότητα της ναρκισσιστικής σχέσης μάνας- κόρης και τη δυνατότητα
απελευθέρωσης από αυτήν.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΣΑΛΊΚΟΓΛΟΥ

«Καθίστε πλάι μου, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα
της συναισθηματικής σας κληρονομιάς. Ακόμη κι αν ως τώρα όλα
έμοιαζαν να είναι "γύρω από τη μαμά", τώρα στο επίκεντρο μπαίνετε εσείς – αυτό το "εσύ" που ίσως ποτέ δεν ανακαλύψατε, που
πιθανώς αγνοούσατε πως υπήρχε». - Karyl McBride
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Tudor Dinu, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

Οι Φαναριώτες στη Βλαχία
και τη Μολδαβία

Μια Ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών
Mέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των Φαναριωτών που κυβέρνησαν μεταξύ
1709 και 1821 στις Ρουμανικές Ηγεμονίες και δημιούργησαν εκείνες τις
προϋποθέσεις για την αναβίωση του χριστιανικού πολιτισμού στα Βαλκάνια, γεγονός που κατέστησε δυνατή την επανάσταση του 1821 και τον
σχηματισμό του σύγχρονου ελληνικού κράτους, μας ήταν γνωστή μόνο
από μεταγενέστερες προσωπογραφίες, τις περισσότερες φορές καλλιτεχνικό
προϊόν καθαρής φαντασίας. Χάρη στη μελέτη του καθηγητή Dinu στους αναθηματικούς πίνακες σε πάνω από 230 εκκλησίες που βρίσκονται σε όλα τα
μήκη και πλάτη της Βλαχίας και της Μολδαβίας, ο κόσμος του Φαναρίου και
των Ρουμανικών Χωρών της εποχής αναβιώνει τώρα κατ’ ανέλπιστο τρόπο.

ISBN 978-618-5197-26-1
21Χ29εκ., σελ. 24,

32€

Στις σελίδες του λευκώματος αυτού μας υποδέχονται τόσο τα πρόσωπα
κάποιων εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας (ηγεμόνες, μεγάλοι βογιάροι,
αρχιερείς), όσο και εκείνα κάποιων μικροαρχόντων, στρατιωτών, εμπόρων,
μαστόρων, μικροκτημόνων, βοσκών ή κληρικών κατώτερης βαθμίδας, οι
οποίοι επιδεικνύουν με περηφάνια στα μάτια των απογόνων τις πιο όμορφες φορεσιές, τα κοσμήματα και τα όπλα, ακόμη και τις κομμώσεις τους. Η
παρουσίαση των αναθηματικών πινάκων συμπληρώνεται με σχετικές ιστορικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν προσεκτικά από τις γραπτές πηγές της
εποχής εξασφαλίζοντας έτσι μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα
της κοινωνίας του 18ου αιώνα.
ΠΡΌΛΟΓΟΣ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟΣ

π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος

Ο θάνατος χορός Καλαματιανός

NEO

Νότες χαρμολύπης στὸ Νῖκο Γ. Πεντζίκη
Mέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 80, διαβάζοντας μία συνέντευξη τοῦ κ. Νίκου Γαβριὴλ
Πεντζίκη στὸ περιοδικὸ ΤοΤέταρτο, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση μιὰ φράση του στὸ
δημοσιογράφο Στάθη Τσαγκαρουσιάνο: "ὁ θάνατος εἶναι μία κοπέλα ὄνειρο, μ'
ἕνα φουστάνι μούρλια, μ' ἕνα φτερὸ παγωνιοῦ στὸ κεφάλι, νὰ σέρνει χορὸ μὲ
μαντηλάκι μπροστά καὶ πίσω ν' ἀκολουθοῦν νέοι, γέροι, γυναῖκες, μωρά, καλαματιανό". Ἡ φράση αὐτὴ μὲ σημάδεψε καὶ ἀποτέλεσε τὸν ἄξονα γύρω ἀπὸ τὸν
ὁποῖο κινοῦμαι, ἄρα καὶ στὸ κείμενο ποὺ κρατᾶς στὰ χέρια σου, φίλε ἀναγνώστη.
						
π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος
ISBN 978-618-5197-42-1
12Χ17εκ., σελ. 36
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
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Χρήστος Μποκόρος

Άννα Μαρία Τσακάλη

ISBN 978-618-51973-3-9
12Χ16,5εκ., σελ. 160,

8,50€

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Γιώργος Κόρδης

Το φως του μαύρου
Ένα σημειωματάριο για τους 12 μήνες
επιμ.: Γιώργης Μυλωνάς
Στις σελίδες του Σημειωματάριου με θέμα «Το Φως του Μαύρου» θα βρείτε
αποφθέγματα 40 και πλέον μεγάλων Ελλήνων ποιητών και στοχαστών από
διαφορετικές γενιές. Ξεφυλλίζοντάς το, μήνα τον μήνα, θα διαβάσετε μεταξύ
άλλων στίχους των Κωνσταντίνου Καβάφη, Ζωής Καρέλλη, Γιώργου Σεφέρη,
Κικής Δημουλά, Κώστα Καρυωτάκη. Στις σελίδες του οι λέξεις συνυπάρχουν
με την εικαστική δημιουργία.
Συμμετέχουν οι: Μαρία Γιαννακάκη, Μάρκος Καμπάνης, Γιώργος Κόρδης,
Αλέκος Κυραρίνης, Τάσος Μαντζαβίνος, Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Χρήστος
Μποκόρος, Χρόνης Μπότσογλου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος
Παπαμιχαλόπουλος, Εδουάρδος Σακαγιάν, Άννα Μαρία Τσακάλη.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ: ΆΡΤΕΜΙΣ ΣΙΈΡΡΑ

π. Μελέτιος Webber

Μεταμόρφωσις
Ακολουθώντας τα 12 στάδια απεξάρτησης
των Ανώνυμων Αλκοολικών
1930: μια μικρή ομάδα αλκοολικών συγκεντρώνεται προκειμένου να
αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που κανείς άλλος μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να λύσει: πώς να απαλλαγούν από τον αλκοολισμό. Σήμερα πλέον όλοι γνωρίζουμε το πολύτιμο έργο των Ανώνυμων Αλκοολικών.
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να διερευνήσει τα Δώδεκα Βήματα των
Ανώνυμων Αλκοολικών, να τα ερμηνεύσει σ’ αυτούς που ίσως δεν έχουν
εξοικειωθεί μαζί τους, να αποδείξει γιατί τα Βήματα είναι σημαντικά και,
τέλος, πώς βοηθούν τους ανθρώπους να ανανήψουν όχι μόνο από τον αλκοολισμό αλλά κι από άλλες εθιστικές καταστάσεις.

ISBN 978-618-5197-27-8
14Χ21εκ., σελ. 320,

13,50€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΔΙΟΚΛΕΊΑΣ ΚΆΛΛΙΣΤΟΣ WARE
7

Anthony Bloom, Μητροπολίτης του Σουρόζ

Του Χριστού ή του κόσμου τούτου;
Εκκλησιαστικότητα κατά χριστιανικότητας
Στο νέο αυτό βιβλίο ο Αντώνιος, μητροπολίτης του Σουρόζ, με λόγο κρυστάλλινο παραδέχεται ότι το εκκλησιαστικό γεγονός σαπίζει, αν οι χριστιανοί
δεν εξέρχονται από την ασφάλειά τους κι αν δεν εισέρχονται στον κόσμο σαν
πρόβατα εν μέσω λύκων με μόνη απαντοχή τους τον Κύριό τους – όχι για να
τους προστατέψει από τον θάνατο, αλλά για να τους ικανώσει να πεθάνουν
τον χαριτωμένο θάνατο χάριν άλλου! Μέσα από τα λόγια του κατανοούμε τη
δύναμη που γιγαντώνεται ως αδυναμία, ως εκούσια παραίτηση από τη δύναμη.
ISBN 978-618-5197-32-2
14Χ21εκ., σελ. 224,

10€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΒΑΣΙΛΆΚΟΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΘΑΝΆΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

Anthony Bloom, Μητροπολίτης του Σουρόζ

Ο Εαυτός μας και ο Άλλος

Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις
Ποιοι είμαστε; Τι θέλουμε από τη ζωή; Τι πραγματικά μετράει για μας και για
τους γύρω μας; Μια υπαρξιακή προσέγγιση από έναν άνθρωπο της Εκκλησίας
αλλά και της Επιστήμης. Απάνθισμα στοχασμών του Μητροπολίτη Αντωνίου
του Σουρόζ που έζησε τη δίνη της εξορίας και του πολέμου. Βιώματα από
την πολύχρονη δράση του ως γιατρού και κατόπιν ως ιερωμένου, αλλά και
μαρτυρίες τρίτων. Το έργο του - όπως και ο ίδιος - λιτό, ζεστό, άμεσο, συνάμα
πυκνό και βαθύ, αναδεικνύει την αξία της ζωής και την ομορφιά που κρύβει
μέσα του ο κάθε άνθρωπος.

ISBN 978-618-5197-08-7
17Χ12εκ., σελ. 156,

9€

ΠΡΌΛΟΓΟΣ: ΜΑΡΊΑ ΦΑΦΑΛΙΟΎ

Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware

Η Δύναμη του Ονόματος

ISBN 978-618-81538-9-9
17Χ12εκ., σελ. 88,

8

9€

12η ΕΚΔΟΣΗ

«Η προσευχή είναι δράση. Προσεύχομαι σημαίνει ενεργώ στον ύψιστο βαθμό.
Η Επίκληση του Ονόματος, όταν γίνεται σωστά, εισάγει τον κάθε άνθρωπο
βαθύτερα στο έργο που έχει επωμιστεί, τον καθιστά αποδοτικότερο στις κινήσεις του, χωρίς να τον αποκόπτει από τους άλλους αλλά συνδέοντάς τον
μαζί τους, και του προσφέρει μια μοναδική ευαισθησία έναντι των φόβων
και των ανησυχιών των συνανθρώπων του, τέτοια που ποτέ πριν δεν διέθετε.
Η Νοερά Προσευχή μεταμορφώνει τον καθένα μας σε “άνθρωπο για τους
άλλους”, ένα ζωντανό όργανο της ειρήνης του Θεού, ένα δυναμικό κέντρο
καταλλαγής».

w w w. p o r p h y r a b o o k s . g r

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Jim Forest

Αγαπώντας τον εχθρό μου
Ο Jim Forest είναι ένας χριστιανός ορθόδοξος συγγραφέας της Δύσης. Με
το βιβλίο του αυτό μας προσφέρει μια εκ βαθέων ματιά στην πιο δύσκολη
από όλες τις εντολές του Χριστού: να αγαπάμε τον εχθρό μας. Μια στάση
εκ διαμέτρου αντίθετη με τη σημερινή λογική, ακόμη και των πιο ήπιων από
εμάς, μια απόφαση ζωής που έρχεται να διαλύσει τα θεμέλια και τη βεβαιότητα του σύγχρονου πολιτισμού. Μια κατάθεση πίστης που προσεγγίζει τον
καθένα από μας απλά και άμεσα, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με το πιο
δύσκολο κομμάτι του εαυτού μας.
ISBN 978-618-5197-01-8
21Χ14εκ., σελ. 292,

13€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΌΣ

Jim Forest

Η Κλίμακα των Μακαρισμών
Σχολιασμός πάνω στους Μακαρισμούς
της Επί του Όρους ομιλίας του Ιησού Χριστού
Για να ταξινομήσεις την Κλίμακα των Μακαρισμών του Jim Forest, είναι
βέβαιο πως θα δυσκολευτείς. Γιατί σε βάζει στην πνευματική διεργασία
της ταξινόμησης της ίδιας σου της ζωής. Αρχικά νιώθεις πού πραγματικά
βρίσκεσαι, τους τέσσερις τοίχους και τη βαριά οροφή. Όταν βγαίνεις από
την ελευθερία της υπακοής στο θέλημα του Θεού, εγκλωβίζεσαι στον στενό
χώρο του εγωισμού. Xτυπάς αδυσώπητα στους τοίχους της φυλακής σου και
η πτώση σου γίνεται στο ίδιο σημείο. Η «κλίμακα» όμως στηρίζεται στον
λόγο του Θεού, στην αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο.

ISBN 978-618-5197-09-4
21Χ14εκ., 249 σελ.,

13€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΒΑΣΙΛΆΚΟΣ

Τίτο Κολλιάντερ

Ο Δρόμος των Ασκητών

ISBN 978-618-5197-03-2
17Χ12εκ., σελ. 176,

10€

31η ΧΙΛΙΑΔΑ

Τι σημαίνει η λέξη «άσκηση» σε έναν κόσμο όπου η καθημερινή σωματική
άσκηση είναι βασική προϋπόθεση υγείας, αλλά η πνευματική άσκηση φαντάζει ως κάτι το περιττό και αχρείαστο; «Ασκητές δεν είναι μόνον όσοι
βρίσκονται στην έρημο, αλλά κατά κύριο λόγο όσοι αισθάνονται ερημωμένοι
από τα φτηνά ψιχία που προσφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής αφήνοντάς
τους ανικανοποίητους, διψασμένους και πεινώντας. Ως βασικό εργαλείο της
άσκησης προτείνει ο Κολλιάντερ τη στροφή προς τον εαυτό μας, δοκιμάζοντάς τον έτσι σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στη σχέση μας με τον Θεό
και τους αδελφούς μας».
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: π. ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΙΏΤΟΓΛΟΥ
9

π. Lawrence Farley

Στα χνάρια της Αιθερίας
Βαδίζοντας στους Αγίους Τόπους
Το οδοιπορικό της Αιθερίας γράφτηκε τον 4ο αι μ.Χ. και αποτελεί την πιο
αρχαία μαρτυρία επίσκεψης στους Αγίους Τόπους. Ο π. Lawrence Farley
επισκέπτεται την Αγία Γη και ακολουθεί τα ίχνη της Αιθερίας τώρα, στον
21ο αιώνα, βοηθώντας μας να βιώσουμε ένα πνευματικό ταξίδι και να εξακριβώσουμε την αυθεντικότητα των προσκυνημάτων, όπως τα συνάντησε η
μοναχή Αιθερία τον 4ο αιώνα και όπως αυτά σώζονται σήμερα.
ISBN 978-618-5197-19-3
12x16,5εκ., σελ. 328,

12€

Ένας πρωτότυπος οδηγός που θα βοηθήσει όχι μόνο κάθε προσκυνητή που
επισκέπτεται τα Ιεροσόλυμα, αλλά και όλους εμάς που τον διαβάζουμε, να
ταξιδέψουμε στους Αγίους Τόπους με τα φτερά της ψυχής.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΕΠΙΜΕΤΡΟ: π. ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΙΏΤΟΓΛΟΥ

Μοναχή Γαβριηλία

Η Ασκητική της Αγάπης
Η Γερόντισσα Γαβριηλία ξεδιπλώνει τη ζωή της μέσα από μία πλούσια
αφήγηση που ξεκινάει το 1897 στην Κωνσταντινούπολη και ολοκληρώνεται το 1992 στη Λέρο. Ο λόγος της, κρυστάλλινος σαν το καθαρό νερό,
συγκινεί και παρακινεί σε εγρήγορση.
«Ακόμη και όταν ήταν σε τούτη τη ζωή, έβλεπες και ένιωθες ότι δεν είναι
εδώ, εκ του κόσμου τούτου, αλλά ότι είναι ήδη Εκεί... Κάτι στο βλέμμα
της σου έφερνε ένα κομμάτι του Ουρανού. Σαν ένα δώρο που λάβαινες
χωρίς να είναι η γιορτή σου».

ISBN 978-618-5197-07-0
17Χ24εκ., σελ. 416,

19€

Γέρων Θαδδαίος
Ένας πνευματικός της εποχής μας
Ένα βιβλίο με τις διδαχές του γέροντα Θαδδαίου, όπως καταγράφηκαν από
πνευματικά του παιδιά. Πολύτιμος πνευματικός σχολιασμός για την πτώση
και τη θεία χάρη, την επικοινωνία με τον Θεό, τις σκέψεις και τους λογισμούς, το Θείο και το ανθρώπινο θέλημα, τον Παράδεισο και την Κόλαση,
την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή, την ψυχή, την πνευματική πρόοδο, τα
Μυστήρια και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στην εν Χριστώ ζωή μας.
ISBN 978-618-5197-24-7
14Χ21εκ., σελ. 208,

10

11,50€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΆΤΗΣ

w w w. p o r p h y r a b o o k s . g r
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Ελένη Ζιώγα

Η Καρφίτσα ή απλά μαθήματα επιβίωσης
Ένα θεατρικό κείμενο για τη Νοσταλγία

ISBN 978-618-5197-35-3
12Χ17εκ., σελ. 160,

8€

Τέσσερις χαρακτήρες, η Κυρία, η Ηθοποιός, ο Δολοφόνος και η Ζητιάνα, ζουν
περιμένοντας εκείνο που έχει ξεχαστεί εξ αιτίας της συλλογικής αμνησίας της
ανθρωπότητας μετά την Πτώση... Ωστόσο οι δύο απ’ αυτούς, η Κυρία και η
Ηθοποιός, λόγω της αμαρτωλής τους κατάστασης, δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς περιμένουν. Αντίθετα, το τρίτο πρόσωπο, η Ζητιάνα,
δείχνει να το έχει ήδη διακρίνει. Η σαλότητά της την έχει καταστήσει αγία
κι έτσι μπορεί να δει τον Παράδεισο. Με τη σειρά του ο Δολοφόνος, μετά το
έγκλημά του, έχει δει την κόλαση. Μια καρφίτσα, που θα κλαπεί, θα αλλάξει
χέρια, θα γίνει το μέσο διά του οποίου θα αναδειχθεί η ευεργετική δύναμη
του πόνου και της μετάνοιας...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΝΆΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

π. Σταμάτης Σκλήρης

Το βλέμμα του Παντοκράτορα
Μία καταβύθιση στα άρρητα της βυζαντινής τέχνης, όπως
έχει επιβιώσει στους αιώνες της ανθρώπινης προσπάθειας να
απεικονίσει το θείο και όπως έχει εξελιχθεί στις μέρες μας,
μέσα από το ευαίσθητο βλέμμα του ιερέα, ιατρού και αγιογράφου π. Σταμάτη Σκλήρη. 18 έργα, πολλά από τα οποία
αδημοσίευτα, με θεματικό άξονα το βλέμμα του ανθρώπου
πάνω στο θείο, το ιερό, το αγιασμένο πρόσωπο του κόσμου
τούτου και του επέκεινα. Γράφουν οι: Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, Αλέκος Φασιανός, ζωγράφος, Δρ
Δημήτρης Κυριαζής, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, καθηγητής
Κων. Β. Σκουτέρης και π. Σταμάτης Σκλήρης. Η έκδοση
περιέχει 18 εικόνες τυπωμένες σε μέγεθος 24 x 34εκ.

ISBN 978-618-81538-3-7
35X25εκ.,

12€

Απόσπασμα από το "Περί ευαισθησίας" του π. Σταμάτη Σκλήρη

…Νά ἀναζητᾶς τήν εὐαισθησία ὅπου τή συναντήσεις στή ζωή καί στή φύση. Μέ τή ζω
γραφική σου νά μήν παρακολουθεῖς τίς ὑπάρχουσες σχολές. Οὔτε νά σέ ἀπασχολεῖ τό κύριο
θέμα πού θές νά ζωγραφίσεις. Οὔτε οἱ πλαστικές ἀξίες, ὅπως τίς λένε οἱ τεχνοκριτικοί καί
οἱ αἰσθητικοί. Ἤ μᾶλλον –νά ποῦμε καλύτερα– νά σέ ἀπασχολοῦν τά πλαστικά προβλήματα,
ἀλλά ὡς προβλήματα ἀνθρωπιᾶς, τά ὁποῖα μεταφράζονται εἰκαστικά σέ προβλήματα εὐαι
σθησίας.

11

w w w. p o r p h y r a b o o k s . g r

Ο Ακάθιστος Ύμνος
Οι Χαιρετισμοί στην Παναγία, τη Μητέρα μας
Μία νέα έκδοση του κειμένου του Ακάθιστου Ύμνου χωρίς περικοπές, με
μεγάλα, ευανάγνωστα στοιχεία, νεο-ελληνική επεξήγηση των ξεχασμένων
λέξεων της γλώσσας μας, και ιστορικό σημείωμα του επιμελητή της Γ. Σούκη.
Το αγαπημένο ποίημα των ορθοδόξων κοσμεί και πλουτίζει με την αφηγηματικότητά της η πρωτότυπη εικονογράφηση του ζωγράφου Γ. Κόρδη. «Οἱ
σαράντα ἡμέρες τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς εἶναι μέρες ποὺ μᾶς ἔχουν δοθεῖ γιὰ
νὰ καθαρίσουμε τὴν καρδιά μας καὶ νὰ τὴν προετοιμάσουμε νὰ δεχθεῖ τὸ μήνυμα
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κάθε Παρασκευὴ τῆς Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία
μᾶς μαζεύει στὴν ἀγκαλιά της, γιὰ νὰ ὑμνήσουμε ὅλοι μαζὶ τὴ Θεοτόκο, τὴ
Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἁγιότερη ὅλων».

				
ISSN 2241-8083
17Χ24εκ., σελ. 176,

4,90€

Από την εισαγωγή του Μακαριωτάτου

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΏΝ ΚΑΙ ΠΆΣΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΙΕΡΏΝΥΜΟΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ: ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΌΡΔΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ: ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΟΎΚΗΣ

π. Alexander Schmemann

Μικρό Οδοιπορικό της Μεγάλης Εβδομάδος
Ένας κλασσικός πνευματικός οδηγός, με κείμενα καθοδήγησης για κάθε ξεχωριστή ημέρα της Μεγάλης Εβδομαδας από τον καταξιωμένο συγγραφέα και
πνευματικό π. Alexander Schmemann. Μαζί του ζούμε την κάθε ημέρα: από
την ανθρώπινη δόξα της εισόδου στα Ιεροσόλυμα, τη ζοφερή ατμόσφαιρα του
ψέματος και της καταδίκης, στη λαμπρή και πέραν των ορίων της ανθρώπινης
λογικής Ανάσταση.
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΕΛΈΝΗ ΓΚΑΝΟΎΡΗ

ISBN 978-618-5197-37-7
16Χ12εκ., σελ. 96,

7€

Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware

Από τον Σταυρό στην Ανάσταση
«Περιμέναμε, και επιτέλους οι προσδοκίες μας εκπληρώθηκαν… Όταν ο
Πατριάρχης έψαλε το “Χριστός ανέστη”, ένα βαρύ φορτίο έπεσε από τις
ψυχές μας. Αισθανθήκαμε σαν να είχαμε κι εμείς αναστηθεί εκ των νεκρών».
Ο Κάλλιστος Ware μας μιλάει για την πορεία και την προσμονή που ενέχει
το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη νηστεία και τον Σταυρό της, τη
διαδικασία που εν τέλει μας οδηγεί στην άφατη χαρά της Ανάστασης.
ISBN 978-618-5197-16-2
17Χ12εκ., σελ. 162,

12

9€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΜΆΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΜΠΆΝΗΣ

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

Βιβλία για τη Σαρακοστή και το Πάσχα
Μαριγούλα Δ. Κοκκίνου - Γεωργία Σ. Κοφινά

Σαρακοστιανά

Μεσογειακή, νηστήσιμη, χορτοφαγική κουζίνα
387 συνταγές που γεμίζουν το τραπέζι με τα υλικά της παραδοσιακής
κουζίνας, υπογραμμίζουν τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την
άρρηκτη σύνδεση της σωματικής και της πνευματικής υγείας, προβάλλουν
πατροπαράδοτες διατροφικές συνήθειες εμπλουτισμένες με νέους συνδυασμούς. Με γλωσσάρι, πίνακα για τις ημέρες νηστείας όλο τον χρόνο, και
κείμενα Πατέρων που αναδεικνύουν την σημασία της νηστείας.
«Έχει τόσο πλούτο αυτό το βιβλίο! Θα μου πείτε, μπορούμε χωρίς ζωικές
πρωτεΐνες; Πολλοί απαρνηθήκανε το κρέας και δεν πάθανε τίποτε. Ίσα ίσα
θα έλεγα ότι έχουν ίσως καλύτερη υγεία».
				

Ηλίας Μαμαλάκης, μάγειρος

Σκληρό εξώφυλλο, σπιράλ ράχη
ISBN: 978-618-81538-0-6 (GR)
ISBN: 978-618-81751-2-9 (EN)

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΓΕΡΌΝΤΙΣΣΑ ΘΕΟΞΈΝΗ, Ι. Μ. ΧΡΥΣΟΠΗΓΉΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΆ: ΤHE FESTIVE FAST

16,5Χ24,5 εκ., σελ. 264,

27η EΚΔΟΣΗ / 78.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

22€

π. Alexander Schmemann

Μεγάλη Σαρακοστή

13η ΕΚΔΟΣΗ

Η Μ. Σαρακοστή αποτελεί την προετοιμασία για τη δική μας «διάβαση»,
το δικό μας «Πάσχα», τη νέα μας εν Χριστώ ζωή. H σύντομη τούτη ερμηνεία της Μ. Σαρακοστής γράφτηκε για όλους εκείνους που λαχταρούν μια
βαθύτερη κατανόηση της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας και μια
πιο συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της. Η περίοδος αυτή είναι ένα σχολείο
μετάνοιας, στο οποίο κάθε χριστιανός αξίζει να μπαίνει κάθε χρόνο για να
καταφέρει να εμβαθύνει στην πίστη του, να την επανεκτιμήσει και, αν είναι
δυνατόν, ν’ αλλάξει τη ζωή του. Μία υπέροχη προσκυνηματική πορεία προς
τις πηγές της ορθόδοξης πίστης.
ISBN 978-618-81538-8-2
17Χ12εκ., σελ. 272,

12€
13

Αγ. Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως & Κριμαίας

Αγάπησα το μαρτύριο

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN 978-618-80923-4-1
28Χ28εκ., σελ. 368,

40€

Μία αποκαλυπτική, σε πρώτο πρόσωπο, αφήγηση της συγκλονιστικής
ζωής του αγίου Λουκά του Ιατρού, συνοδευμένη από φωτογραφίες και
ντοκουμέντα της εποχής. Το προσωπικό ημερολόγιο του σπουδαίου επιστήμονα και αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας δημοσιεύεται για πρώτη
φορά στα Ελληνικά και μας φανερώνει το ανθρώπινο πρόσωπο πίσω από
μία ύπαρξη που χάλκευσε όχι μόνο η στέρηση, το μαρτύριο και ο πόνος,
αλλά και η χαρά της αγάπης για τον συνάνθρωπο συνοδευόμενη από την
ακλόνητη πίστη στον Θεό. Με σκληρό εξώφυλλο και φωτογραφίες από
το προσωπικό αρχείο του Αγίου.
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΜΗΤΡ. ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ)

Μητροπ. Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Συνοδοιπορία με τον ΄Αγιο Λουκά

Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος) ακολουθεί
τα βήματα του αγίου Λουκά και με τον οικείο, γλαφυρό λόγο του,
μας παρουσιάζει μέσα από ένα προσωπικό οδοιπορικό τα μέρη
όπου ο Άγιος έζησε, τους τόπους της εξορίας και της δοκιμασίας
του, τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και έζησαν δίπλα του
όλα αυτά τα χρόνια, την οικογένειά του. Για τον άγιο Λουκά τον
Ιατρό πρωτοδιαβάσαμε το 1999, όταν κυκλοφόρησε η βιογραφία
του. Από τότε, πολλά νέα στοιχεία έχουν έρθει στην επιφάνεια και
περιλαμβάνονται στους εν λόγω τρεις τόμους.

Α΄ τόμος: εξαντλήθηκε
Α’: ISBN 978-618-80923-1-0, 20€

17€
Γ΄: ISBN 978-618-80923-3-4, 17€
Β’: ISBN 978-618-80923-0-3,

Μητροπ. Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Αρχιεπίσκοπος Λουκάς

96.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Ο Άγιος των ημερών μας, μια ιερή μορφή με ακοίμητη παρουσία στη ζωή
των πιστών. Καταφύγιο και προστασία για όσους προστρέχουν στη χάρη
του. Άμεση βοήθεια στα αιτήματα υγείας ψυχής και σώματος. Η ζωή και το
έργο του επανακυκλοφορούν σε έναν τόμο με την προσθήκη νέου υλικού
που έχει έρθει στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Η πληρέστερη βιογραφία
του Αγίου, γραμμένη από το χέρι του ανθρώπου που τον έκανε γνωστό στην
Ελλάδα. Ένα βιβλίο σταθμός στη γνωριμία μας με τη ζωή και το έργο του.
ISBN 978-618-81538-1- 3
17Χ24εκ., σελ. 527,

14

18€
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Μητροπ. Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης

ISBN 978-618-81538-7-5
14Χ20,5εκ., σελ. 344,

15€

7η ΕΚΔΟΣΗ

Ένα βιβλίο για τη θαυμαστή και φωτεινή ζωή του π. Αθανασίου Χαμακιώτη,
ο οποίος έζησε στο Μαρούσι Αθηνών και εφημέρευε στον Ι. Ναό της Νερατζιώτισσας (1891-1967). Ένας άνθρωπος με σπάνια πνευματικά χαρίσματα.
Πλημμυρισμένος από την αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, μας
προσκαλεί να μοιραστούμε τον παράδεισο στον οποίο κατοικεί και δεν είναι
άλλος από αυτόν της αγάπης, της χαράς και της συγγνώμης. Καθώς άγιοι
υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε κάθε εποχή, γιατί ο Θεός «ἕως ἄρτι
ἐργάζεται… ἔτι τὸ Εὐαγγέλιον ἐνεργεῖ καὶ φίλους Θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει».

Μητροπ. Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Δύο σφαίρες στo Ντονιέτσκ

Β΄ΕΚΔΟΣΗ

Σύγχρονη Ουκρανία: οι παράλληλες ζωές δύο νέων που τις ενώνει και τις χωρίζει η φρίκη του εμφυλίου πολέμου. Ο αλληλοσπαραγμός που καταστρέφει
μία χώρα. Ένας ιερέας που προσπαθεί να καταλάβει το νόημα της σφαγής του
λαού του. Ποιος έχει δίκιο και ποιος υπερισχύει τελικά σε έναν πόλεμο μεταξύ
αδελφών; Και η ευθύνη ποιανού είναι; Η εμφύλια διαμάχη στη σύγχρονη
Ουκρανία παρουσιάζεται ανάγλυφη μέσα από τη λογοτεχνική αφήγηση του
Σεβασμιωτάτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου (Αντωνόπουλου), ενός ανθρώπου
που γνώρισε, έζησε και αγάπησε αυτή τη χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια.

ISBN 978-618-81538-6-8
12Χ20,5εκ., σελ. 87,

4€

Μητροπ. Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Επιστροφή

50.000 ANTIΤΥΠΑ

Μετάνοια και εξομολόγησηΕπιστροφή στον Θεό και στην Εκκλησία Του
Το βιβλίο απευθύνεται στους ανθρώπους που αγωνίζονται για τη σωτηρία
τους. Με απλά λόγια προσπαθεί να λύσει απορίες και να βοηθήσει τον αναγνώστη να επανατοποθετηθεί απέναντι στο μεγάλο και φιλάνθρωπο μυστήριο
της Θείας Εξομολόγησης.
ISBN 978-618-81751-6-7
12,5Χ20εκ., σελ. 104,

8€

«Μέσα στην εξομολόγηση μαθαίνουμε πόσο δύσκολη και οδυνηρή είναι η
πραγματική μετάνοια· όμως μαζί μ’ αυτήν τη γνώση θεριεύει το θάρρος να
συναντήσουμε τον Χριστό, έτσι ακριβώς όπως είμαστε».
		

Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)
15

Γεώργιος Χ. Κάτσος

Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν Με

Β΄ΕΚΔΟΣΗ

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός παρότρυνε τους Μαθητές Του να επικαλούνται
το Άγιο Όνομά Του ζητώντας ό,τι χρειάζονται στην επιτέλεση του έργου τους
επί της Γης. Τη συνεχή προσευχή συνιστούσε θερμά και ο Απόστολος Παύλος
με το «αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε».«Εμείς γιατί να μην
πράττουμε ομοίως;» Γιατί αφήνουμε ανεκμετάλλευτη την παρακαταθήκη,
που η Εκκλησία μας έθεσε στη διάθεσή μας;
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΜΆΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΜΠΆΝΗΣ

ISBN 978-618-81751-4-3
14Χ20εκ., σελ. 252,

9,50€

π. Δημήτριος Φουρλεμάδης

Γάμος

Το μυστήριο της μετάβασης από το εγώ στο εμείς

ISBN 978-618-51972-2-3
12Χ16,3εκ., σελ. 72,

4,80€

Πώς να κρατήσει τα ουσιαστικά ο σύγχρονος άνθρωπος, πώς να πορευθεί
εις πείσμα όλων όσα τον περιβάλλουν; Σε αυτό το ανθολόγιο επιβεβαιώνεται ότι ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει χριστιανικά, δεν απελπίζεται, αλλά
καταλαβαίνει πως για να σώσει τον εαυτό του, πρέπει να αυξάνει τη μέριμνά
του για τον άλλον. Ιδού ο γάμος, η μέθοδος του να γινόμαστε άνθρωποι.

π. Δημήτριος Φουρλεμάδης

Ευλογημένη Καθημερινότητα
Ο σημερινός άνθρωπος, μέλος μιας συνηθισμένης οικογένειας που παλεύει
με προβλήματα και ανάγκες της καθημερινότητας, έχει ανάγκη να νιώθει
την Εκκλησία στο πλευρό του κι όχι πρόθυμη να τον κατηγορήσει και να τον
στείλει στην κόλαση. Αυτό το βιβλιαράκι θέλει να θυμίσει σε όλους μας ότι
«δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο».
ISBN 978-618-51971-7-9
17Χ12εκ., σελ. 76,

4,80€

π. Δημήτριος Φουρλεμάδης

Από το Συναξάρι της Αγάπης
Επίκαιρα στοιχεία της πατερικής και νηπτικής πείρας

ISBN 978-618-5197-13-1
17Χ12εκ., σελ. 68,

16

4,80€

Μέσα στην αυξανόμενη αποξένωση του σημερινού κόσμου, υπάρχει ζωντανή η
παράδοσή μας, που την αγία φωνή της κρατούν στη γλώσσα και την προσευχή
τους οι γέροντές μας. Τον αληθινό κόσμο της προσευχής φέρνει αυτό το μικρό
ανθολόγιο, τον λόγο που στηρίζει ενώ μένει πάντοτε σύγχρονος και επίκαιρος.

w w w. p o r p h y r a b o o k s . g r
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Nina Pavlova

Η ημέρα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Ιστορίες από τον κήπο της Όπτινα
Ένα αυτοβιογραφικό κείμενο για τις ημέρες εκείνες, όταν η Όπτινα ήταν
μόνο ερείπια και άνθρωποι απ’ όλη τη Ρωσία, ενωμένοι από την πίστη και
με εσωτερική παρόρμηση, έρχονταν και βοηθούσαν εθελοντικά στην ανα
καίνιση της μονής.

ISBN 978-618-51970-4-9
14Χ20,5εκ., σελ. 424,

17€

«Ολόκληρη η ζωή μας είναι ένα μεγάλο θεϊκό μυστήριο. Όλα όσα μας πε
ριβάλλουν, όσο ασήμαντα και αν φαίνονται, έχουν μεγάλη σημασία που θα
εννοήσουμε πλήρως μόνο στον μέλλοντα αιώνα. Στη ζωή τίποτε δεν είναι
τυχαίο, όλα εξελίσσονται σύμφωνα με τη θέληση του Θεού».
				

Όσιος στάρετς Βαρσανούφιος της Όπτινα

Elissa D. Bjeletich

Σε μια κλωστή
Το ταξίδι ενός κοριτσιού και της μητέρας του
από τον θάνατο στη ζωή
Το ημερολόγιο της Ελίσα Μπιελέτιτς δεν είναι ένα μυθιστόρημα πόνου και
αγωνίας αλλά μια αληθινή ιστορία ελπίδας, πίστης και αγάπης, με αίσιο τέλος.
Μόλις γίνεται γνωστό ότι η μικρή Μαριάννα πάσχει από ηπατική ανεπάρ
κεια, ξεκινά ένας Γολγοθάς που εμείς παρακολουθούμε με κομμένη ανάσα!
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΆΝΝΗΣ

ISBN 978-618-81751-4-3
14Χ20,5εκ., σελ. 224,

8,50€

Joseph Fadelle

Το Τίμημα ΑΥ ΤΟ Β Ι Ο Γ ΡΑ Φ ΊΑ

12η ΧΙΛΙΑΔΑ

Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για τη ζωή και τον αγώνα ενός μουσουλμάνου που
μετεστράφη στον Χριστιανισμό. Ο συγγραφέας Joseph Fadelle ένιωσε τη θεία
χάρη και με συγκλονιστικό αυθορμητισμό αποφάσισε να ακολουθήσει τον
Χριστό. Όμως, η ίδια η οικογένειά του έγιναν οι διώκτες και οι καταδότες του.
Στο πρόσωπό του αποδείχθηκε αληθινός ο λόγος του Χριστού: «Ο αδελφός
θα παραδώσει τον αδελφό του στον θάνατο, ο πατέρας το παιδί του… θα σας
μισήσουν οι πάντες για το όνομά μου» (Μάρκ. 13, 12-13).
ISBN 978-618-80923-5-8
14Χ20,5εκ., σελ. 264,

12€

ΕΙΣΑΓΩΓΉ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ)

Γυρίστε το έντυπο ανάποδα, για να δείτε τα βιβλία μας για παιδιά.
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