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Να τον ρωτάς τον ουρανό...!
Άγιος Νεκτάριος

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος 

(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 216 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374747

Κατηγορία: Αγιολογικά

...Η ζωή ενός Αγίου είναι ένα είναι ένα 
παράθυρο στον ουρανό, ένα φωτάκι ελπίδας 

στον γκρίζο κόσμο που καλούμαστε να ζήσουμε. 
Αυτός είναι και ο λόγος που γράφτηκε κι αυτό 

το βιβλίο. Για να παραμείνει το παράθυρο 
ανοιχτό στον ουρανό. «Για να ρωτάς τον 

ουρανό!». Για να κρατήσει μέσα σας ζωντανή 
την ελπίδα, για έναν κόσμο όπως τον 

ονειρεύεστε, μέσα στην αγάπη και στην 
απέραντη αγκαλιά του Θεού...

Φυλακισμένος ήλιος
Οδοιπορικό στα στρατόπεδα του

Σοβιετικού «Παραδείσου»

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος

(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 616 (17x24cm)
ISBN: 978-618-5374693

Κατηγορία: Ορθόδοξη μαρτυρία

…Τα δύο μεγάλα ολοκληρωτικά συστήματα που 
κυριάρχησαν στον 20ο αιώνα, συνέλαβαν, 
βασάνισαν, και εξόντωσαν εκατομμύρια 

ανθρώπων μέσα σε ακραίες συνθήκες. Ακραίες 
από πλευράς αδικίας, βίας, σαδισμού, 

αποχωρισμών, ψύχους, πείνας, εξάντλησης. 
Κάποιοι ξεκίνησαν με ωραίες ιδέες κι ευγενικά 

οράματα. Όμως δεν αρκούν. Η ανθρώπινη 
ιστορία είναι γεμάτη από λαμπρές ιδέες, που 
έγιναν καταστροφικές στην πραγματοποίησή 

τους. Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα του βιβλίου. 
Αν το κατάφερε, το αφήνουμε στην κρίση του 

αναγνώστη.

Όλα ζουν αν τα θυμάμαι...
Οδοιπορικό στις αλησμόνητες πατρίδες.
Αν. Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα,
Καππαδοκία, Πόντος

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος 
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 336 (17x24cm)
ISBN: 978-618-5374730

Κατηγορία: Προσκυνηματικές 
ταξιδιωτικές εμπειρίες

Το οδοιπορικό αυτό δεν είναι μια 
συστηματική επιστημονική μελέτη, αλλά μία 

κατάθεση γεγονότων που ζήσαμε. Ό,τι 
δηλαδή μας συγκίνησε και μας κίνησε το 

ενδιαφέρον. Μέσα όμως από την κατάθεση 
αυτή ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να 
γνωρίσει καλύτερα, τους τόπους αυτούς, 
που για αιώνες οι πρόγονοί μας έζησαν, 

μεγαλούργησαν και άφησαν ανεξίτηλα τα 
ίχνη τους και τον πολιτισμό τους...

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ



 Ιερομόναχος Αθανάσιος 
Χαμακιώτης

Στα βήματα της αγιότητας

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος 

(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 344 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374716

Κατηγορία: Αγιολογικά

Ο πατήρ Αθανάσιος είναι ένα από τα αστέρια 
που φωτίζουν τον ουρανό της ζωής μας. Η 
ζεστασιά της καρδιάς του μας στηρίζει στις 
δύσκολες στιγμές μας και μας προσκαλεί να 

μοιραστούμε τον παράδεισο στον οποίο τώρα 
κατοικεί, τον παράδεισο της χαράς, της 

συγνώμης και της αγάπης.

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη 
ζωή και το έργο του και παραδίδεται στο κοινό 
με την ευχή ο βίος του μακαριστού Γέροντα να 

γίνει η σάλπιγγα που θα αφυπνίσει τις 
εφησυχασμένες συνειδήσεις μας.

Στον 20o αιώνα η εκκλησία της Ρωσίας έμελλε να 
περάσει το δικό της μαρτύριο και να βιώσει τους 
διωγμούς των πρώτων χριστιανών. Οι σύγχρονοι 

διώκτες έλεγαν κομπάζοντας πως «εμείς θα 
διορθώσουμε τα σφάλματα του Νέρωνα, του 

Διοκλητιανού και των άλλων διωκτών». Πράγματι, 
οι διωγμοί αναβίωσαν και ήταν σκληρότατοι. Οι 

σύγχρονοι διώκτες ξεπέρασαν σε εφευρετικότητα 
τους “δασκάλους” τους. Ένα πλήθος 

νεομαρτύρων θυσιάστηκαν και μαρτύρησαν για την 
αγάπη του Χριστού.

Ένας από τους μάρτυρες ήταν και ο επιφανής 
ιεράρχης Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ.

Ο Μανιατάκος
Ο γάιδαρος χωρίς όνομα και 

ο Γέροντας της αγάπης

Συγγραφέας: 
Μαρία Κασαμπαλάκου

Σελίδες: 32 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374709

Κατηγορία: Παιδικά

Μια παρέα όλο κέφι μες τ’ ολόφυτο βουνό. Κίνησε 
για μια κορφούλα, που ‘χει μια μικρή Εκκλησούλα 

που αγαπάει τον ουρανό. Τάλαντο και μια 
καμπάνα, τα χτυπούν οι μοναχοί, και χορεύει η 
φύσις όλη! Δίνει ο Γέροντας ευχή. Να ναι όλοι 
αγαπημένοι δέντρα, ζώα και φυτά. Άνθρωποι 

αγαλλιασμένοι με αγάπη στην καρδιά!

Ιερομάρτυρας Σεραφείμ 
Τσιτσάγκωφ
Μητροπολίτης Λένινγκραντ

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος 
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 112 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374723

Κατηγορία: Βιογραφίες,
απομνημονεύματα

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
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Κάνε αγάπη!

Συγγραφέας: 
Γέρων Γαβρίηλ Κοβιλιάτης

Σελίδες: 128 (26x20cm)
ISBN: 978-618-5374563

Κατηγορία: Ψυχολογία - Ποιμαντική

Η προτροπή “Κάνε αγάπη!” είναι συνηθισμένη στη 
γλώσσα των ορθόδοξων μοναχών. Σημαίνει να 

γίνεσαι κάθε στιγμή ενεργητικός φορέας αγάπης, 
ακόμα και στα πιο ασήμαντα και ταπεινά 

διακονήματα της καθημερινότητας. Να κάνεις 
αγάπη, να δίνεις αγάπη, να γίνεσαι αγάπη, να είσαι 
αγάπη, μόνο αγάπη. Η άσκηση στην αγάπη είναι ο 
δρόμος που οδηγεί στην απόλυτη Αγάπη, όπως 

ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Το 
μονοπάτι είναι πάντα εκεί, έτοιμο να το 

περπατήσεις. Με πόνο αλλά και με χαρά, με δίψα 
αλλά και με δροσιά, με κόπο αλλά και με ανάπαυση. 

Το μοναδικό σου εφόδιο: η αγάπη.
Γι’ αυτό “Κάνε αγάπη!”

Ύψιστο σκουλήκι
η αγωνία του Νίκου
Καρούζου

Σειρά:
Πίστη & Λογοτεχνία Γ’

Συγγραφέας:
Κυριάκος Μαργαρίτης

Σελίδες: 104 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374662

Κατηγορία: Σειρές

 Χριστούγεννα
Προσέγγιση στο μυστήριο

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Διάσταση: (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374754

 
Κατηγορία: Αγιολογικά

Το δοκίμιο αυτό, για τον βίο και το έργο του Νίκου
Καρούζου, είναι ως επί το πλείστον ένας νυχτερινός
περίπατος στο νεκροταφείο, στα ίχνη του ποιητή,

που μας εγκαρδιώνει κατά την περιήγηση λέγοντας:
Εκείνος που γράφει ποιήματα / είναι ακριβώς εκείνος / που 

περνά άφοβος από νεκροταφείο νύχτα.
Κι όποιος θέλει να διαβάσει τα ποιήματα, νομίζω

ότι οφείλει λίγο να μιμηθεί εκείνον που τα έγραψε.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ



Νίκος Γαβριήλ
Πεντζίκης και Εκκλησία

Σειρά: Πίστη & Λογοτεχνία Β’

Συγγραφέας:
Εφραίμ

Τριανταφυλλόπουλος

Σελίδες: 56 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374600

Μέσα από τα έργα του ο Νίκος Πεντζίκης έφτασε
στην πλήρη εκμηδένιση του εαυτού του, στη βίωση 

της ουδενίας του. Αυτή η κένωση και η πολυδιάσπαση 
η οποία επισυμβαίνει καθώς γκρεμίζεται

οπαλαιός εαυτός, ισορροπεί τελικά πάνω στο 
τρισμακάριστο Ξύλο, που φυτρώνει στην Ορθόδοξη

Εκκλησία ως ζωηφόρο φυτό. 

Τιμώντας την μνήμη του Ντοστογιέφσκι με την έκδοση 
αυτή, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στον

αναγνώστη μια προσέγγιση στη μορφή και το έργο
του, που ήταν και μία μαρτυρία της πίστης του στο

πρόσωπο του Χριστού.
Μέσα στα 60 χρόνια της πολυκύμαντης ζωής του ο
Ντοστογιέφσκι μας έδωσε ένα τεράστιο έργο, που
ξεπέρασε τα όρια της πατρίδας του, αλλά και το
χρόνο. Γιατί είναι επίκαιρος και σήμερα. Υπήρξε 

μάλιστα, όπως θα δούμε, ο προφήτης της εποχής μας.

Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς
Ντοστογιέφσκι 

Σειρά: Πίστη & Λογοτεχνία A’

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 128 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374549

Αχαλίνωτο κάλλος 
η εκλογή του

Τ.Κ. Παπατσώνη

Σειρά: Πίστη & Λογοτεχνία Δ’

Συγγραφέας:
Κυριάκος Μαργαρίτης

Σελίδες: 120 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374679

Κατηγορία: Σειρές

Το ποιητικό έργο του Τ.Κ. Παπατσώνη το βαραίνει
η σκιά της θρησκευτικότητας, μια συνθήκη που 

πιθανώς ευθύνεται για την ατυχή υποδοχή του από
τον αναγνώστη. Στο παρόν δοκίμιο, επιχειρώ να

διαβάσω τον ποιητή με τους δικούς του όρους, με
κεντρικό άξονα (λέει ο ίδιος) τον «ερωτισμό, ίσως

θεληματικά τοποθετημένο μέσα στη φύση και 
τυλιγμένο στο ακατάλυτο μυστήριο της υπάρξεως».
Επιχειρώ, δηλαδή, να διηγηθώ μιαν ιστορία αγάπης.

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
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ΣΕΙΡΕΣ
 Πίστη & Λογοτεχνία



Δύο γιατροί που άνοιξαν δρόμους:
Ιβάν Πέτροβιτς Παυλώφ, Βλαντιμίρ 
Πέτροβιτς Φιλάτωφ

Σειρά: Πίστη & Επιστήμη B’

Συγγραφείς:
Μητροπολίτης Αργολίδος
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος),
Γιώργος Παπαγεωργίου-Χειρουργός

Σελίδες: 104 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374419

Δύο διάσημοι καθηγητές και ακαδημαϊκοί που άφησαν 
έργο τεράστιο και άνοιξαν δρόμους στην ιατρική. 
Έζησαν σε μια εποχή που η πίστη είχε τεθεί στο 

περιθώριο και η προπαγάνδα διακήρυττε το 
ασυμβίβαστο πίστης και επιστήμης. Οι δύο μεγάλοι 
επιστήμονες έργω και λόγω απέδειξαν το αντίθετο.

Η βαθιά επιστημονική γνώση τους δεν επηρέασε 
αρνητικά την πίστη τους, ούτε η πίστη τους στάθηκε

εμπόδιο στην επιστήμη τους.

Με το βιβλίο αυτό προσεγγίζουμε δύο ακόμη μεγάλες 
μορφές της ιατρικής, τον Γερμανό Φιοντόρ 

Πέτροβιτς Χάας που έζησε και εργάστηκε στη Ρωσία
και τον Έλληνα Δημήτριο Χαροκόπο, που από νέος

βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αντιφυματικού
αγώνα. Κινητήρια δύναμη και των δύο ήταν η βαθιά 

πίστη στον Χριστό. Ως σύγχρονοι Σαμαρείτες
στάθηκαν δίπλα στον πάσχοντα άνθρωπο, έγιναν
οι ίδιοι “πλησίον” για κάθε πονεμένο άνθρωπο, με

απίστευτη αυταπάρνηση και θυσιαστική αγάπη. 

Δύο φιλάνθρωποι γιατροί 
Φιοντόρ Πέτροβιτς Χάας,

Δημήτριος Χαροκόπος  

Σειρά: Πίστη & Επιστήμη Γ’

Συγγραφέας:
Γιώργος Παπαγεωργίου

Χειρουργός

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374525

Δύο πρωτοπόροι της Ιατρικής:
Nικόλαος Πιρογκώφ,

Άγιος Λουκάς Βόινο-Γιασενέτσκι 

Σειρά: Πίστη & Επιστήμη Α’

Συγγραφέας:
Αρχιμ. Γεώργιος Σεφτσένκο, 

Καθηγητής Χειρουργικής
Καρδιοχειρουργικής &

Ακαδημαϊκός

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374402

Στον 19ο
 αιώνα τέθηκε το θέμα “πίστη και επιστήμη” και από 
μια μερίδα αθέων τονίστηκε η αντίθεση μεταξύ των 
δύο. Κατά καιρούς το θέμα αυτό επανέρχεται. Στις 

μέρες μας με την εμφάνιση του COVID
19 μία ομάδα προσπάθησε να αναβιώσει την 

αντιπαράθεση. Οι μεγάλες μορφές του Ν. Πιρογκώφ 
και του αγίου Λουκά Βόινο Γιασενέτσκι είναι, 
πιστεύουμε, αρκετές για να ισορροπήσουν τα 

πράγματα και να σταματήσει αυτή η ανόητη διαμάχη.
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ΣΕΙΡΕΣ
 Πίστη & Επιστήμη



Το Προσωπείο και
το Πρόσωπο

Σειρά:
Πίστη & Επιστήμη E’

Συγγραφέας:
Paul Tournier

Σελίδες: 320 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374686

Δύο γιατροί ευεργέτες της 
ανθρωπότητας:
Μαρίνος Γερουλάνος 1867-1960
Γεώργιος Ν. Παπανικολάου 
1883-1962 

Σειρά: Πίστη & Επιστήμη Δ’

Συγγραφέας:
Γιώργος Παπαγεωργίου
Χειρουργός

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374556

Πρόκειται πρώτον για τον εξαίρετο καθηγητή της 
χειρουργικής και ακαδημαϊκό Μαρίνο Γερουλάνο, ο 
οποίος άφησε εποχή και δημιούργησε “σχολή” με 
πλήθος μαθητών που εξελίχθηκαν σε διαπρεπείς

γιατρούς. Κατά δεύτερον παρουσιάζουμε τη ζωή και τη 
δράση του παγκοσμίως γνωστού καθηγητή... Γεώργιου

Παπανικολάου, που διέπρεψε ως γιατρός και 
ερευνητής κι έγινε από τους πρωτοπόρους στον 

αντικαρκινικό αγώνα.

Πρόκειται για 23 ιστορίες που γράφτηκαν σε μια
μακρά χρονική περίοδο και αφηγούνται ότι ο 
άνθρωπος, όπου και αν πάει, συναντά κάποιο 

κατώφλι. Ορισμένα κατώφλια είναι γεμάτα χαρά, ενώ 
κάποια άλλα είναι φοβερά και ανυπόφορα. Από εμάς

εξαρτάται το πώς θα διαβούμε το κατώφλι που θα
συναντήσουμε κάθε φορά.

Περνώντας το κατώφλι
Αφηγήματα

Συγγραφέας:
Επίσκοπος
Γρηγόριος Ντούριτς

Σελίδες: 176 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374532

Το πρόσωπο και είναι μια καθολική έννοια της 
ψυχοσωματικής και πνευματικής ολότητας του 

ανθρώπου. Το προσωπείο είναι ένας από τους πολλούς 
τρόπους με τους οποίους το πρόσωπο εκφράζεται και 
αποκαλύπτει τις ιδιότητές του. Το προσωπείο εδώ δεν 

έχει την υποτιμητική έννοια της μάσκας, αλλά μιας 
μερικής και ατελούς έκφρασης του όλου προσώπου.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΣΕΙΡΕΣ
 Πίστη & Επιστήμη
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Η κατά Αργολίδα Εκκλησία 
τον 19ο αιώνα και η 

συμβολή της στην εθνική 
παλιγγενεσία

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Άρτης

Καλλίνικος

Σελίδες: 104 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374594

Η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος απετέλεσε το χώρο
των εθνικών, πολιτικών και εκκλησιαστικών διεργασιών 

κατά τον πολυτάραχο και μεταβατικό 19ο
αιώνα. Την περίοδο αυτή, εκκλησιαστικά πρόσωπα,

μητροπολίτες, κληρικοί και μοναχοί πρωταγωνίστησαν 
τόσο στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του

1821, όσο και στη διαμόρφωση της νέας κρατικής
και εκκλησιαστικής πραγματικότητας.

Στις δύο τρύπες, απ’ όπου θα μπω στην ψυχή σου
για να δω αν μου λες την αλήθεια. Στις δύο οπές,
από τις οποίες θα αποκτήσω την εμπιστοσύνη.

Κοιταξέ με στα 
μάτια! Μου λες την 
αλήθεια;

Συγγραφέας:
Γέρων
Γαβριήλ Κοβιλιάτης

Σελίδες: 200 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374143

Είναι γεγονός διαπιστωμένο ότι το καλό ή το κακό, 
η αρετή ή η αμαρτία μας, δεν αφορά μόνον εμάς, 
αλλά έχει κοινωνικές, παγκόσμιες διαστάσεις, είτε 

θετικές είτε αρνητικές… Αυτή την αλήθεια όχι 
μόνον την αγνοούμε, αλλά δεν θέλουμε ούτε καν 

να την ακούσουμε… Για όλα τα κακά που 
συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας, αλλά και σ’ 

όλο τον κόσμο, φταίνε κάποιοι άλλοι ή και ο ίδιος 
ο Θεός… Ξεσπάει κάποιο πολιτικό η 

εκκλησιαστικό σκάνδαλο;

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Αραβικά.

Υπεύθυνοι για όλα

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 184 (12,5x20cm)
ISBN: 978-618-8231351

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
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Πέρα από τη δικαιοσύνη:
Ένας «άδικος» Θεός

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 96 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374204

Είναι ο Θεός δίκαιος; Τιμωρεί ή συγχωρεί; 
Συμβιβάζεται η δικαιοσύνη με την αγάπη 
Του; Τι είναι ο παράδεισος και η κόλαση;

Προβληματισμοί για τις εκτροπές από 
την ουσία της Θείας Λατρείας..

«Ψαλῶ τῷ Θεῷ μου»
 ἤ τῷ ἑαυτῷ μου;

Η ψαλτική τέχνη ως
διακονία και χάρισμα

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος

(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 320 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8231306

Ο Θεός κρύβεται πολύ. Τόσο πολύ που νομίζουμε
ότι δεν υπάρχει. Κι εκεί που σιωπά και κρύβεται,
εμφανίζεται αθόρυβα με έναν θαυμαστό τρόπο…

O Θεός είναι... άπαιχτος 

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 144 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374051

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
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π. Μπορίς Κιριάνωφ
Ο πράκτορας της K.G.B που έγινε
διάκονος του Ιησού Χριστού.
(πνευματικό παιδί του
αγίου Λουκά)

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 96 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374396

Ο π. Μπορίς έζησε τα παιδικά και νεανικά του 
χρόνια στη δύσκολη περίοδο της σταλινοκρατίας 
μέσα στη φτώχεια και την πείνα. Στον “μεγάλο 

πατριωτικό πόλεμο” βρέθηκε στην πρώτη γραμμή 
όπου και τραυματίστηκε σοβαρά. Μετά τον πόλεμο 
έγινε υπάλληλος της K.G.B. Η γνωριμία με τον άγιο 
Λουκά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Από 
πράκτορας της K.G.B έγινε διάκονος του Ιησού 

Χριστού, γεγονός που του στοίχισε φυλακές, 
εξορίες και πολλές θλίψεις.

Ο π. Παύλος Φλωρένσκυ ήταν μια ιδιαίτερη, 
μια χαρισματική προσωπικότητα. Με το 

παράδειγμα της ζωής του μέσα από τα βιβλία 
του οδήγησε πολλούς

ανθρώπους στον Χριστό. Την πίστη του 
σφράγισε με το μαρτύριό του.

Παύλος Φλωρένσκυ
Ο ιερέας, ο επιστήμονας,
ο μάρτυρας (1882 - 1937)

Συγγραφείς:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος

(Αντωνόπουλος),
Μοναχή Ιερωνύμη, Ελευθερία Μίλκα

Σελίδες: 216 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374211

1821 - 2021: Διακόσια χρόνια πέρασαν από την
Ελληνική επανάσταση. Είναι γεγονός πως ο 

Μακρυγιάννης παραμένει άγνωστος ή ελάχιστα γνωστός
στη συντριπτική πλειονότητα των νεοελλήνων.

Στο μικρό αυτό βιβλίο θα επιχειρήσουμε ένα πλησίασμα 
της μεγαλειώδους μορφής του, μέσα από τα

ίδια τα κείμενά του και την αυτοβιογραφία του. Θα
δούμε όχι μόνο τον μεγάλο και ανδρείο αγωνιστή,

αλλά και τον άνθρωπο της πίστης, της ανιδιοτέλειας, 
της τιμιότητας. Οδηγός μας θα είναι κυρίως τα 

απομνημονεύματά του.

Μακρυγιάννης
Ο αγωνιστής 

της πίστης, της ελευθερίας, 
της δικαιοσύνης

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης

Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 112 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374501

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
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Η Ρωσία στο στρατόπεδο

Συγγραφέας:
Ιβάν Λουκιάνοβιτς
Σολονέβιτς

Πρόλογος:
Μητροπολίτης Aργολίδος Νεκτάριος
(Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 680 (17x23,5cm)
ISBN: 978-618-5374235

Οι περιγραφές από τη μαρτυρική ζωή των 
κρατουμένων στα κολαστήρια του Γκουλάγκ, 

και όχι μόνο, είναι αβάσταχτες. Οι 
προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι για να 

επιβιώσουν είναι απίστευτες.

...Οι άνθρωποι είμαστε τραγικά πρόσωπα. 
Σκοντάφτουμε, ψάχνουμε, θέλουμε, πονάμε, 
πέφτουμε και μαζί μας οι αόρατοι άγγελοι με 

«αρχιαγγέλισσα» την γερόντισσα 
Γαβριηλία μας χαμογελούν...

H Γερόντισσα της χαράς
Μοναχή Γαβριηλία 

Παπαγιάννη

Συγγραφέας:
Μοναχή Φιλοθέη Ηγουμένη Ι.

Ησυχαστηρίου
«Παναγία των Βρυούλων»

Σελίδες: 264 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8345065

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Στάλιν σπούδασε σε ιερατικές 
σχολές. Κανείς όμως δεν γνωρίζει ότι ο άγιος 
Δημήτριος-Αντώνιος, εκείνα τα χρόνια ήταν 
καθηγητής και πνευματικός του Στάλιν. Οι 

ιστορικοί δεν ασχολήθηκαν μ’ αυτή την άγνωστη 
πλευρά του ηγέτη της ΕΣΣΔ. Μέσα από μια 

επιλογή γεγονότων της ζωής των δύο ανδρών, 
μπορούμε να δούμε την παράλληλη πορεία και 

διαφοροποίησή τους.

Βίοι παράλληλοι
Άγιος Δημήτριος – Αντώνιος Αμπασίντζε

Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι
(Στάλιν). Ο Δάσκαλος

και ο Μαθητής

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος

(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 136 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374440

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
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ΣΑΙΝΤ ΕΞΥΠΕΡΥ
Ο τελευταίος Ιππότης
του ουρανού

Συγγραφέας:
Γιώργος Κ. Παπαγεωργίου

Σελίδες: 184 (16x22cm)
ISBN: 978-618-5374112

Μέσα από τη διήγηση της μυθιστορηματικής ζωής
ενός χαρισματικού συγγραφέα, τολμηρού πιλότου

και αληθινού πατριώτη θα ξεκλειδώσουμε τον 
«Μικρό Πρίγκιπα».

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Αγγλικά.

Η ζωή και το έργο του Ιωάννου Καποδίστρια γραμμένο 
σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Ένα βιβλίο
κατάλληλο για τα νέα παιδιά και όχι μόνο.

Ο μπαρμπα-Γιάννης 
των Ελλήνων

Συγγραφέας:
Μοναχή Φιλοθέη Ηγουμένη

Ι. Ησυχαστηρίου
«Παναγία των Βρούλων»

Σελίδες: 112 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8281004

Εμπειρίες στα μεγάλα θέματα της ιατρικής, όπως
η σχέση του γιατρού με τον άρρωστο, ο πόνος,

η ενημέρωση του βαριά αρρώστου, ο πνευματικός 
παράγων στην πορεία της αρρώστιας, η πρόκληση 

της τεχνολογίας…

Δήμος Ονείρων

Συγγραφέας:
Γιώργος Κ. Παπαγεωργίου

Σελίδες: 240 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8345003

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
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Αγίων Όρος

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 480 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8281059

Μια γνωριμία με τη χώρα και μια 
αναφορά στα θλιβερά γεγονότα του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου στην
τραγωδία που έζησε η Πολωνία.

Οδοιπορικό στην Πολωνία

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 184 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374082

Αργολίδα, ένας τόπος που από την εποχή 
που πρωτοέζησε άνθρωπος στα χώματά 

της, συνέδεε την ανθρώπινη 
δραστηριότητα με την θεϊκή αναφορά.

Αυτό μας ώθησε να συνδυάσουμε το 
αρχαιολογικό και το ιστορικό με το θείο, 
δίνοντας την δυνατότητα στον επισκέπτη 

μέσω ενός ευκατανόητου οδηγού, με 
αφετηρία γνωστούς αρχαιολογικούς 

τόπους, να συναντήσει την 
θρησκευτικότητα των ανθρώπων 

διαχρονικά στην ιστορία της Αργολίδας.

Όπου η ιστορία συναντά 
την πίστη

Οδηγός Εκκλησιαστικού 
Τουρισμού Αργολίδας

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 98 (23x23cm)
ISBN: 978-618-8281035

Ημερολογιακές σελίδες από την Αθωνική 
πολιτεία. Ένα οδοιπορικό στο όρος των 

Αγίων. Συναντήσεις και συνομιλίες με 
αγιασμένες μορφές του 20ου αιώνα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Ρωσικά.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
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ΣταυροαναστάσιμοΠάσχα 
Ιστορίες Μαρτυρίου
και Μαρτυρίας

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 64 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374426

Πως κάποιοι άγιοι ή απλοί πιστοί έζησαν το Πάσχα
μέσα σε περιόδους διωγμού και συνθήκες δύσκολες.
Ένα σταυροαναστάσιμο Πάσχα που τους οδήγησε
στην άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των Ουρανών.

Όταν νοιώθουμε να μάς ξεπερνούν τα γεγονότα,
είτε μέσα μας είτε έξω μας, η σοφία έγκειται στο να
Τού επιτρέψουμε να τά μεταποιήσει. Και κάθε φορά

πού αδυνατούμε να μεταβολίσουμε τον χρόνο, με
όσα σέρνει μαζί του, ας παραδινόμαστε σε Εκείνον
που κάποτε θα καταργήσει και χρόνο και ταξίδια,

αφού Αυτός πλέον θα είναι το Ταξίδι…

Με των καιρών τα κύματα 
Απόπειρες πλοήγησης
σε ποικίλες θάλασσες

Συγγραφέας:
π. Βασίλειος Θερμός

Σελίδες: 336 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374495

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η περίθαλψη και εν γένει
φροντίδα των ασθενών ήταν και είναι ένα πολύ

σημαντικό μέρος της χριστιανικής φιλανθρωπίας.
Η εκκλησιαστική ιστορία έχει να μας παρουσιάσει

περιστατικά απίστευτης αυταπάρνησης στον τομέα της 
φροντίδας των ασθενών. Ο λόγος του...

Γνώσεις Φροντίδας 
Ασθενών για Εφημέριους 

Συγγραφείς:
Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος,
Αγγελική Καναβού,
Δημήτριος Κρεντήρης

Σελίδες: 288 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374648

Μία ελάχιστη συμβολή στην επίλυση ορισμένων 
ζητημάτων, την παρουσίαση άλλων με την θεολογική

σημασία τους, την ερμηνευτική προσέγγιση άλλων
θεμάτων που θεωρούνται συνηθισμένα στη λατρεία μας, 

αλλ’ όμως καλύπτονται από την άγνοια
του πνευματικού τους βάθους το οποίο κρύβουν.

Εν Εκκλησίαις ευλογείτε 
τον Θεόν 
Θέματα λατρευτικής ευταξίας

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄

Σελίδες: 336 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374044

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
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“Θέλω να ζήσω!”  

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 120 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374327

…Οι άνθρωποι ξέμαθαν να αγαπούν, να μοιράζονται, να 
βγαίνουν απ’ τον εαυτό τους. Είναι ανίκανοι

να αγαπήσουν και να χαρούν. Κάθε μέρα χιλιάδες
γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο προσέρχονται στα 

μαιευτήρια, όχι για να νιώσουν τη χαρά απ’ τον ερχομό
στον κόσμο μιας νέας ύπαρξης, αλλά για να διακόψουν 

την κυοφορία μιας νέας ζωής. Ειδικά πολλά νέα
κορίτσια αντιμετωπίζουν το θέμα με τέτοια ελαφρότητα 

και ανεμελιά, που σε κάνει να απορείς…

Δύσκολο να ζήσει κανείς τη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται 

είναι τόσο μεγάλα και υπερφυσικά που 
δύσκολα το μυαλό και η καρδιά τα εγγίζουν. 

Ας επιχειρήσουμε, λοιπόν, μία σύντομη 
προσέγγιση των γεγονότων της Μεγάλης 

Εβδομάδος μέσα από τις ακολουθίες, τους 
ύμνους και διάφορα κείμενα που 

γράφτηκαν κατά καιρούς.

Προσέγγιση των γεγονότων
της Μεγάλης Eβδομάδος

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 48 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374266

Ένα βοήθημα που μπορεί να βοηθήσει κάθε 
χριστιανό σε μία επανατοποθέτηση και σ’ ένα σωστό

πλησίασμα του μεγάλου και φιλάνθρωπου 
μυστηρίου της μετάνοιας και της εξομολόγησης.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Αγγλικά, Ρωσικά, 
Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Ολλανδικά, 

Φινλανδικά.

Επιστροφή
Μετάνοια και Εξομολόγηση

Επιστροφή στον Θεό
και την Εκκλησία του

Συγγραφέας:
ΜητροπολίτηςΑργολίδος 

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374433

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
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Το χρέος μας απέναντι στους
κεκοιμημένους  

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 48 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374358

Θέλεις να τιμήσεις τον απελθόντα; Τίμησε τον όχι
με θρήνους και κοπετούς, αλλά με ελεημοσύνες, 

ευργεσίες, λειτουργίες. (Ιω. Χρυσόστομος).

Κάτι εντελώς αφύσικο για την εικόνα του Θεού -της
πηγής της ζωής - ο θάνατος είναι απόρροια της
πτώσης του ανθρώπου. Τον επέτρεψε ο Θεός 

«φιλανθρώπως, …‘ίνα μή τό κακόν ’αθάνατον γένηται»
- και μαζί μ’ αυτόν, το κεντρί του πόνου, της σύγχυσης 

και της αβεβαιότητας. Το καίριο μήνυμα του
Ορθόδοξου Χριστιανισμού, η Ανάσταση, καταργεί

θεραπευτικά το κεντρί του θανάτου. Τον μετατρέπει σε 
«κοίμησιν» και τον αναδεικνύει ως «φοβερώτατον 

μυστήριον».

«Πού σου θάνατε 
το κέντρον;»

Συγγραφέας:
Δανιήλ Σαχάς

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374259

Προσεγγίζοντας την έννοια της Ποιμαντικής, στο κατά 
κυριολεξία περιεχόμενό της, διαπιστώνουμε ότι η 

ευθύνη του ποιμένα προς το ποίμνιο δεν είναι απλή και 
δεν περιορίζεται μόνον στην υλική φροντίδα παροχής 
νερού και τροφής, αλλά είναι η κάθε είδους έμπονη 

μέριμνα προς αυτό ώστε να αποδίδει τα μέγιστα.

Το ζητούμενο της κατεξοχήν διακονίας των ανθρώπων, 
οι οποίοι χρειάζεται να εμπεδώσουν και να βιώσουν τι 

σημαίνει να ζουν κατά μίμηση Χριστού.

Πόνημα Ελευθερίας

Συγγραφέας:
π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης

Σελίδες: 288 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374068

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
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Ανθρώπου Απαξίωση  

Συγγραφέας:
π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης

Σελίδες: 288 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8281080

...Η εκκλησία καλείται να σταθεί μετά λόγου 
γνώσεως απέναντι σε ότι προσπαθεί να 
απορφανίσει τη ζωή των ανθρώπων...

Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Αν ο Χριστός δεν
αναστήθηκε, η πίστη μας είναι μάταιη, χωρίς 

περιεχόμενο»... ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ανάσταση
 Ανέστη Χριστός,

και ζωή πολιτεύεται

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 72 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374624

Η λειτουργική ευσέβεια και αγωγή δεν μπορεί να 
είναι παρά εφαρμοσμένη αλήθεια, διαφορετικά 

αποτελεί συναισθηματικό υποκειμενισμό.

Ἱερουργεῖν τόν λόγον
τῆς ἀληθείας Σου

Συγγραφέας:
π. Βασίλειος Θερμός

Σελίδες: 320 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374136

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
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Ο Άγιος Λουκάς της 
Κριμαίας και ο Αλβέρτος 
Σβάιτσερ  

Συγγραφέας:
Γεώργιος Κ.
Παπαγεωργίου

Σελίδες: 304 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8231337

Παράθεση δυο μεγάλων. Η ζωή και το έργο τους,
που σφράγισε την εποχή τους. Αν και ανήκουν σε

διαφορετικούς κόσμους τους συνδέει αυτή η αγάπη
και η διάθεση προσφοράς για τον πάσχοντα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Αγγλικά.

Κηρύγματα και ομιλίες του Αγ. Λουκά από το Ταμπώφ. 
«...Το κάθε κήρυγμα του αποπνέει δύναμη και

πνεύμα...» (π. Αλέξανδρος Βέτελεβ)

Ρήματα ζωής αιωνίου

Συγγραφέας:
Άγ. Λουκάς Αρχιεπίσκοπος

Συμφερουπόλεως και Κριμαίας
ΤΟΜΟΣ Α΄

Σελίδες: 296 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8231344

Η σκιαγράφηση της πολυκύμαντης ζωής του 
επιχειρείται στο βιβλίο αυτό με την ελπίδα πως το

μαρτύριο και η πολύτιμη μαρτυρία του θα προσφέρουν 
πολλά στο λαό του Θεού και ιδιαίτερα στους

γιατρούς τόσο των ψυχών, όσο και των σωμάτων.
Ένα βιογραφικό πόνημα στη Ρώσικη ορθοδοξία.

Ένα συναξάρι του Αγίου, που χειρουργούσε 
συναιχμαλώτους του εκτοπισμένους στις στέπες της 

Σιβηρίας σε -50°C βαθμούς Κελσίου. Ένας συνδυασμός 
αγιότητας και επιστήμης.

Αρχιεπίσκοπος Λουκάς 
Ένας Άγιος ποιμένας

και γιατρός χειρουργός

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 528 (17x24cm)
ISBN: 978-618-5374341

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
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Εις οικοδομήν του 
σώματος του Χριστού

Συγγραφέας:
Άγ. Λουκάς Αρχιεπίσκοπος
Συμφερουπόλεως και Κριμαίας
ΤΟΜΟΣ Γ΄

Σελίδες: 240 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8281066

«Όταν ετοίμαζε ένα κήρυγμα, μας συγκέντρωνε τα
βράδια και μας τo διάβαζε. Ζητούσε μετά να του

κάνουμε κριτική, παρατηρήσεις και σχόλια. Ο άγιος
άκουγε με προσοχή και, αν χρειαζόταν, διόρθωνε

κάτι...». (N. Σιντόρκιν)

«Θεωρώ βασικό αρχιερατικό μου καθήκον να 
κηρύττω παντου~ και πάντα τον Χριστό». Με αυτά 
τα λόγια ο άγιος Λουκάς εκφράζει τον πόθο του να

προσφέρει τον λόγο του Θεού.

«Η πηγή της ζωής»

Συγγραφέας:
Άγ. Λουκάς Αρχιεπίσκοπος

Συμφερουπόλεως και Κριμαίας
ΤΟΜΟΣ Δ΄

Σελίδες: 296 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8231344

«Είναι γραμμένο από κάποιον που κάθεται πάνω
στον σταυρό. Είναι κείμενα ενός ανθρώπου 

σταυρωμένου... ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
της μάχης...». (π. Νικόλαος Λουδοβίκος)

Ο λόγος ο του Σταυρού

Συγγραφέας:
Άγ. Λουκάς Αρχιεπίσκοπος

Συμφερουπόλεως και Κριμαίας
ΤΟΜΟΣ B΄

Σελίδες: 256 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8281011

www.epistrofibooks.com
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«Ταχὺς εἰς βοήθειαν...»

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης
Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 272 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374198

Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο Κύριος έστειλε τους 
μαθητές του όχι μόνο να κηρύττουν αλλά και 

να θεραπεύουν τους ασθενείς;

Αν ο Κύριος θεωρούσε την θεραπεία των 
ασθενών έργο τόσο σημαντικό ώστε το έβαζε 
σε μια σειρά με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, 

τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα από τα 
σπουδαιότερα ανθρώπινα έργα.

Τα θαύματα του Αγ. Λουκά σήμερα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Ρωσικά, 
Βουλγαρικά, Ρουμανικά.

Ἰατρός νόσων ἀνιάτων
Τα θαύματα του

αγίου Λουκά σήμερα Β’

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 325 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374471

Σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται θαυμαστά γεγονότα 
που κάποιοι συνάνθρωποί μας έζησαν. Πιστεύουμε ότι 

ο Θεός παρεμβαίνει συνήθως διακριτικά και
ήπια, “ως αυρα λεπτή”. Δεν θέλει να εντυπωσιάσει,

ούτε να υποχρεώσει κάποιον να το παραδεχτεί. 
Σέβεται την ελευθερία μας και δίνει τη δυνατότητα σ’
αυτόν που θέλει να αρνηθεί το θαύμα, να το κάνει. Και 

να δικαιολογήσει μια ανέλπιστη ίαση με την τύχη,
τη φύση, την αυτοΐαση κ.λπ.

Συντεθεῖσα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου ’Εδέσσης, Πέλλης 

καί ’Αλμωπίας κ. ’Ιωήλ.

Ακολουθία του 
Αγίου Λουκά

- Ακολουθία
- Παράκληση
- Χαιρετισμοί

- Ευχές
- Εγκώμια

- Σύντομος βίος
- Θαύματα

Σελίδες: 112 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8281073

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
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Ποιά λοιπόν είναι η σωστή στάση απέναντι στον
ψυχικό μας κόσμο; Μια πνευματικότητα που επιτρέπει 
στον άνθρωπο να είναι πιο κοντά και πιο προσεκτικός 

για τον πλησίον του, που του αποκαλύπτει
τα αίτια και τα εσώτερα κίνητρα για την διαγωγή

μιας άλλης ψυχής, που εγκαθιστά γέφυρες με τον
άλλο, που διδάσκει την αγάπη του πλησίον, να μια

αληθινή πνευματικότητα.

Η Ημέρα του Αγίου
Πνεύματος 

Συγγραφέας:
Αγία Μαρία των Παρισίων 

(Μητέρα Μαρία Σκομπτσόβα,
1891-1945) 

Μετάφραση:
Σωτήρης Γουνελάς

Σελίδες: 328 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374334

Οι Άγιοι του Μούρομ

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 48 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374181

Μία περιήγηση στην πόλη του Μούρομ 
(κεντρική Ρωσία). Γνωριμία με τα 
προσκυνήματα, τα μοναστήρια

και τους Αγίους της πόλης. Ανάμεσά 
τους, ξεχωρίζει η μορφή του δεκάχρονου 

πρίγκιπα Μιχαήλ.

…Όταν γνωρίσεις έναν άγιο, δεν μπορείς να τον
ξεχάσεις ποτέ. Είναι μία συγκλονιστική εμπειρία, η
οποία μόνο πλήξη δεν σου προκαλεί. Ζεις σ’ έναν 
παράδεισο και δεν θέλεις αυτή η επικοινωνία να 

σταματήσει με τίποτα. Η μορφή του οσίου Εφραίμ 
παραμένει ανεξίτηλη μέσα μου. Αυτές τις εμπειρίες 

που έζησα ή άκουσα θα προσπαθήσω να τις 
μεταφέρω σε τούτο το βιβλίο, για να πάρετε κι εσείς 

μια γεύση απ’ την αγάπη και τη γλυκύτητα του 
ανθρώπου αυτού του Θεού, τον όσιο Εφραίμ

τον Κατουνακιώτη…

“Θα ’μαστε μαζί!” 
Συντροφιά με τον άγιο Εφραίμ
τον Κατουνακιώτη

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 280 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374303

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
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Στις σελίδες του μικρού αυτού πονήματος παρουσιάζουμε 
τις μορφές των Νεομαρτύρων της Πελοποννήσου, οι 

οποίοι, με πανθαύμαστη γενναιότητα,
όπως και οι Μάρτυρες κάθε εποχής, στάθηκαν ενώπιον 

του θανάτου με χαροποιό διάθεση.

Οι Νεομάρτυρες της
Πελοποννήσου 

Συγγραφέας:
Φοίβη μοναχή

Σελίδες: 212 (14x20,3cm)
ISBN: 978-618-5374488

Ο Στάρετς Σεραφείμ
της Βύριτσα

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 352 (14,8x22,4cm)
ISBN: 978-618-8231368

Η ζωή του θαυμαστού γέροντα 
Σεραφείμ στα χρόνια του 

διωγμού.

Βίος και πολιτεία της οσίας 
Δοσιθέας που ασκήτεψε στα σπήλαια 

του Κιέβου. Κυκλοφορεί και στα
Αραβικά.

Η οσία Δοσιθέα
του Κιέβου

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Αργολίδος 
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 128 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8231382

Στις σελίδες αυτού του μικρού αγιολογικού πονήματος 
σκιαγραφούμε τις μορφές των αγίων που πέρασαν από 

την περιοχή μας και άφησαν ανεξίτηλα
τα ίχνη της αγιότητάς τους. Έτσι θα μας δοθεί η

δυνατότητα να τους γνωρίσουμε όπως τους 
προβάλλουν τα ορθόδοξα συναξάρια, να βαδίσουμε

στα ίχνη τους και να αξιωθούμε διά πρεσβειών
τους της αιωνίου ζωής.

Άγιοι της Αργολίδος

Επιμέλεια:
Μητροπολίτης Αργολίδος 
Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 176 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374297

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
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H «Ιερή Αρρώστια»

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης
Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8345041

Πλησίασμα της μορφής του αγίου Νικηφόρου του
λεπρού, που υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία
και υπομονή το μαρτύριο της «ιερής αρρώστιας».

Ο βίος της αγίας Ελένης της Σινώπης.

Πληγωμένος ήλιος
Η Αγία Ελένη της Σινώπης

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης
Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 40 (14x20cm)

Μία περιήγηση στη γη της Καρελίας και γνωριμία με
τους αγίους, τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα,

αλλά και την ορθόδοξη Καρελιανή παράδοση.

Οι Άγιοι της 
Καρελίας

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης
Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 160 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374174

Μοναχός Νικόλαος 
της Όπτινα

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης
Στάρετς Βαρσανούφιος 
της Όπτινα
Επιμέλεια:
Μητροπολίτης
Αργολίδος Νεκτάριος
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 128 (15x22,5cm)
ISBN: 978-618-8231375

Η μαρτυρική πορεία προς την 
Ορθοδοξία ενός αλλοθρήσκου.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ
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Η Σοφία και ο Άγγελος
διερευνούν τα μυστήρια

Συγγραφείς:
Ευαγγελία Πούλη,
Κατερίνα Νικολάου,
Αναστασία
Χατζηπαύλου

Σελίδες: 116 (20x28,5cm)
ISBN: 978-618-5374228

Ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Άγγελο και τη
Σοφία, δυο παιδιά Δημοτικού που μοιράζονται μαζί
μας στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στο χωριό
των παππούδων, αλλά και την σχολική τους χρονιά

στην πόλη.

«Αγάπη αρχοντική»
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΟΜΟΣ Α’

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-5374020

«Ανακαλύπτω 
τις εικόνες»

Συγγραφέας:
Ανδρέας Καρίβαλης

Σελίδες: 128 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8281042

Κατηχητικό βοήθημα 
για παιδιά Δημοτικού.

Ανθολογία λόγων από τα κηρύγματα και τις ομιλίες
του Αγίου Παϊσίου.

ΚΑΤΗΧΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
(ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩΝ)

www.epistrofibooks.com

Πριν πολλά χρόνια, σε ένα μέρος που λεγόταν 
Βαβέλ, οι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν 
έναν πέτρινο πύργο που θα τους οδηγούσε να 
βρουν και να συναντήσουν τον Θεό. Από τότε 

κάθε φορά που ακούμε την λέξη Βαβέλ, 
κατανοούμε την σύγχυση των ανθρώπων, την 
ασυνενοησία και την απομάκρυνσή τους από 

τον στόχο, που ήταν να φτάσουν στον ουρανό.

Εκεί λοιπόν στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, 
ένας παθιασμένος με την κατήχηση νεαρός 

θεολόγος, θέλησε να στήσει έναν άλλο πύργο, 
χάρτινο, για να ανεβαίνουν τα παιδιά ψάχνοντας 

τον Θεό μακριά από τη Βαβέλ. 



«Με θυσία και φιλότιμο»
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΤΟΜΟΣ Β’

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-5374037

Ανθολογία λόγων από τα κηρύγματα και
τις ομιλίες του Αγίου Παϊσίου.

«Ἀκολούθει μοι»
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-8345027

Ανθολογία λόγων από τα κηρύγματα και τις
ομιλίες του αγ. Λουκά του Ιατρού.

Εὐφράνθητι ἔρημος»

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος 
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-8345058

Ανθολογία από τη σοφία των
ασκητών της ερήμου.

«Μέσα στην χαρά του 
Χριστού»
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος 
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-5374013

Ανθολογία λόγων από τους
λόγους της Γερόντισσας Γαβριηλίας.

«Αγάπη δίχως όρια»
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-5374006

Ανθολογία λόγων από τους λόγους της
Γερόντισσας Γαβριηλίας.

«Ο Θεός είναι η πιο όμορφη 
σχέση»
ΝΙΚΟΛΑΕ ΣΤΑΪΝΧΑΡΝΤ

Επιμέλεια: 
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 168 (20,5x14cm) 
ISBN: 978-618-8345010

Ανθολογία από τη σκέψη και τα
βιώματα του διάσημου Ρουμάνου λογοτέχνη και 

μοναχού Νικολάε Στάινχαρντ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
(ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩΝ)
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Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου

Συγγραφέας:
Δημήτριος Ι. Γκορίλας

Σελίδες: 160 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-8345034

Παρουσίαση & ανάλυση των κινδύνων του Διαδικτύου 
(Internet). Παροχή συμβουλών και τρόπων 

αντιμετώπισης. Ένας οδηγός διαχείρισης του 
Διαδικτυακού κόσμου, τόσο για ενήλικες όσο και για 

παιδιά.

Η Έλλη, ένα κορίτσι 15 χρονών, προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να αποκτήσει το σώμα των ονείρων 
της. Πιστεύει στις υποσχέσεις ενός άγνωστου 

Μάκη και παρασύρεται σ’ ένα πολύ επικίνδυνο 
παιχνίδι με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία 

της… Θα τα καταφέρει;

Ζαχαρένιες Πεταλούδες

Συγγραφέας:
Ιωάννα Σκαρλάτου

Σελίδες: 128 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374273

Μια μικρή προσπάθεια, ένα κερί βοηθείας και 
συμπαράστασης στα νέα παιδιά που ανοίγονται στη

ζωή γραμμένο με πολύ πόνο και αγάπη.

Eφηβεία

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 384 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8231313

Τα παιδιά θέλουν λιακάδα

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 256 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8281097

Τα παιδιά… Ένα σκιαγράφημα της ζωής του Αγίου
Παϊσίου, κατάλληλο για νέα παιδιά και όχι μόνο.

Το βιβλίο κυκλοφορεί και στα Ρωσικά και έλαβε το Β΄
βραβείο νεανικού βιβλίου σε πανρωσικό διαγωνισμό.

ΝΕΑΝΙΚΑ
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Ταρσίζιος: Ένα γενναίο
κατηχητόπουλο 

Συγγραφέας:
Κατερίνα Μουρίκη

Σελίδες: 40 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374631

Ποιο είναι αυτό το αγόρι που περπατά με τόσες
προφυλάξεις στους δρόμους της αρχαίας Ρώμης;
Τι κρατάει στα χέρια του, τυλιγμένο σε ολόλευκο

ύφασμα; Θα καταφέρει να ολοκληρώσει με επιτυχία
την μεγάλη αποστολή του;

Μια φιλία δυνατή έχει δημιουργηθεί... τι και αν είμαι
μυρμηγκάκι και αν είσαι κάμπια τρομερή... μαζί θα

ονειρευτούμε αυτό το κόσμο... και όσα είχαμε 
φανταστεί... μπορούμε να καταφέρουμε από ψηλά

εγώ και εσύ!

Η Ωραία Μεταμορφωμένη

Συγγραφέας:
Σταυρούλα Φραγκουδάκη
Σελίδες: 32 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374617

Παιδιά, γνωρίζετε ποιά είναι η νοερά προσευχή που
ενώνει τον νου με την καρδιά μας; Άραγε μπορεί ένα

κομποσχοίνι να μας βοηθήσει να προσευχόμαστε;
Ένα μικρό κομποσχοίνι ταξιδεύει από το Άγιο Όρος
και μέσα από μια σύντομη περιπέτεια, μας διηγείται
την όμορφη ιστορία του. Τι λέει η θρησκευτική μας

παράδοση για το πρώτο κομποσχοίνι και τι oνομάζουμε 
δάκρυα της Παναγιάς; Γιατί αποτελούνται

από μαλλί τα κομποσχοίνια και ποιά είναι η συμβολική 
σημασία των τριαντατριών κόμπων που έχουν;

Με κομποσχοίνι και
προσευχή 
ανοίγουν οι ουρανοί

Συγγραφέας:
Πέγκυ Φούρκα

Σελίδες: 64 (20x28,5cm)
ISBN: 978-618-5374655

Η Αληθινή αγάπη

Συγγραφέας:
Μαρία Μπραστιανού

Σελίδες: 40 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374570

Με την καρδιά του γεμάτη από το φως των 
Χριστουγέννων, ο Δημήτρης, γιορτάζει τα Χριστούγεννα 

πολύ ξεχωριστά, αληθινά!! Χαρίζει το δώρο που
απλόχερα μας χάρισε ο ίδιος ο Θεός με τον ερχομό Του 

στη γη. Αγάπη και Αδελφοσύνη!!

ΠΑΙΔΙΚΑ
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Ο θησαυρός του Χρόνη 

Συγγραφέας:
Μαρία Αραποστάθη
Μεγρέμη

Σελίδες: 32 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374518

Έβαλε το φτυάρι μέσα και με μια επιδέξια κίνηση
έβγαλε έξω ότι έπιασε. Έλαμψε η Ομορφιά στο φως

του ήλιου, ξαπλωμένη στην πλατιά αγκαλιά του
παλιού, μισοσκουριασμένου φτυαριού, που έτρεμε
λίγο, λες και ντρεπόταν που την άγγιζε. Κρατήθηκε
καλά με το ένα χέρι από το χείλος της κουφάλας

για να μην πέσει. Τι έβλεπαν τα μάτια του! «Θησαυρός!» 
ψιθύρισε, βάζοντάς τα στην ίδια τσέπη.....

Διαβάζοντας το βιβλίο, ακολουθούμε τον Άγιο Λουκά στα 
μονοπάτια που περιπλανήθηκε από μικρό

παιδί, αναζητώντας τον σκοπό της ζωής του στη
ζωγραφική, στην ιατρική και τέλος στην ιερωσύνη,

θεραπεύοντας την ψυχή και το σώμα των συνανθρώπων 
του.

Άγιος Λουκάς
Οι 4 εποχές της ζωής του

Συγγραφείς:
Άννα Κουρδή, Αλίκη Αρναούτη

Σελίδες: 80 (17x24cm)
ISBN: 978-618-5374280

Ο Άγιος Λογγίνος είναι ένα θαύμα της χάρης και
της αγάπης του Χριστού. Ήταν ο επικεφαλής του
εκτελεστικού αποσπάσματος στην σταύρωση του
Χριστού. Βλέποντας την απέραντη ανεξικακία του

Χριστού και όλα τα θαυμαστά γεγονότα που συνέβησαν 
στο Γολγοθά, η ψυχή του αλλοιώθηκε, αναγνώρισε τη 

θεότητα του Χριστού, πίστεψε σ’ Αυτόν
και αργότερα μαρτύρησε για την αγάπη Του.

Άγιος Λογγίνος
ο Αυτόπτης και Μάρτυρας
Ο βίος και το βίωμα του 
Εκατόνταρχου που πίστεψε 
κάτω από τον Σταυρό

Συγγραφέας:
Σοφία Πράπα

Σελίδες: 32 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374457

Μιχαήλ του Μούρομ

Συγγραφέας:
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 48 (17x24cm)
ISBN: 978-618-5374242

Σ’ ένα ταξίδι μακρινό σας προσκαλώ μικροί μου
φίλοι. Σε μια πολλή μεγάλη χώρα, λίγο διαφορετική

από τη δική μας, την απέραντη Ρωσία με τα 
καταπράσινα δάση και τα παγωμένα ποτάμια. Πολλές

φορές το κρύο είναι τόσο τσουχτερό εκεί, που παγώνει 
ακόμα και τις καρδιές των ανθρώπων.

ΠΑΙΔΙΚΑ
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Το πιο γλυκό γράμμα

Συγγραφέας:
Σταυρούλα
Φραγκουδάκη

Σελίδες: 32 (21x29,7cm)
ISBN: 978-618-5374389

Μια νύχτα παγερή στο δάσος το πυκνό μια έκπληξη
περίμενε τα παιδιά και ένα μυστικό.

Ποιος θα το πίστευε αυτό εκείνη τη βραδιά να μάθουν 
πράγματα πολλά και να ‘ναι αληθινά….

Από τότε που ο «ήσυχος Τώβιτ» έχασε τους γονείς
του, η μοναδική συντροφιά του είναι τα ζώα που

προσέχει. Η μουσική που παίζει με την φλογέρα του
είναι η φωνή του. Με αυτή μιλάει στο κοπάδι του,

με αυτήν επικοινωνεί με τους ανθρώπους, με αυτήν
προσεύχεται. Μια νύχτα, το μικρό τσοπανόπουλο

έζησε ένα θαύμα που άλλαξε την ιστορία του κόσμου.

Θαύμα στη Βηθλέεμ

Συγγραφέας:
Κατερίνα Μουρίκη

Σελίδες: 28 (20x28,5cm)
ISBN: 978-618-5374365

Αγαπημένοι μας φίλοι, είστε έτοιμοι να γνωρίσετε
την ωραιότερη βελανιδιά του κόσμου;

Τι σχέση μπορεί να έχει μία βελανιδιά με τη ζωή του
Αγίου Νικολάου του εν Βουναίνοις;

Ποιος είναι ο Άγιος Νικόλαος; Και γιατί λέγεται εν
Βουναίνοις; Η ιστορία μας ξεκινά από μία δεντροφύτευση 
έξι φίλων… σε μία έκταση κάπου κοντά στο χωριό Ανυφί 

στο Ναύπλιο!

Στην ωραιότερη βελανιδιά 
του κόσμου!
Γνωρίζουμε τη ζωή
του Αγίου Νικολάου
του εν Βουναίνοις

Συγγραφέας:
Ιωάννα Σκαρλάτου

Σελίδες: 32 (21X29,7cm)
ISBN: 978-618-5374310

Ο Χαμογελοποιός στην 
χώρα των Εσκιμώων

Συγγραφέας:
π. Χριστόδουλος
Μπίθας

Σελίδες: 48 (12,3x28,5cm)
ISBN: 978-618-5374129

...η λύπη μπορεί να ξαναγίνει χαρά, φτάνει να 
προσπαθείς να βρίσκεις λύσεις και να ευχαριστείς τον 

Θεό για όσα έχεις...

ΠΑΙΔΙΚΑ
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Με το γάλα, το «μέλι»! 

Συγγραφέας: 
Πρεσβυτέρα Γεωργία
Ζαχαρία - Μίλκα

Σελίδες: 54 (22x22cm) 
ISBN: 978-618-8345072

Είναι ένας κατηρτισμένος παιδικός ύμνος στις
προσωποποιημένες μορφές των αγίων μας, που
εκφράζουν τα καθαρά και αμόλυντα ματάκια των

παιδιών.

Χριστουγεννιάτικο αφήγημα μυθιστορικό 
για μικρούς και μεγάλους.

ΠΑΡΧΑΜ: 
Ο λησμονημένος 4oς μάγος

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης  Αργολίδος Νεκτάριος 
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 23 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374372

«Μέτρο σου να είναι η καρδιά». Το καθετί πρέπει
να το φιλτράρεις με την καρδιά. Να το μετράς με

μέτρο την αγάπη. Να μην αδικείς κανέναν.

Όταν μεγαλώσω θέλω να 
γίνω...
Άνθρωπος 

Συγγραφέας: 
Σίσσυ Κόσσυβα

Σελίδες: 84 (23x21cm) 
ISBN: 978-618-8345096

Ο Άγιος παιδομάρτυρας 
Γαβριήλ

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Aργολίδος
Νεκτάριος (Aντωνόπουλος)

Σελίδες: 48 (19x16,5cm) 
ISBN: 978-618-5374075

Ένας από τους πιο μικρούς στην ηλικία αγίους είναι
και ο παιδομάρτυρας Γαβριήλ ο Πολωνός, αξιώθηκε να 

μαρτυρήσει για την αγάπη Του.

ΠΑΙΔΙΚΑ
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Ο σταυρός, ο διωγμός, η θλίψη, ο πειρασμός είναι ο 
κλήρος της Εκκλησίας και του αληθινού χριστιανού. Δεν 
υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην έζησε το δικό 

της διωγμό. Αλλά ούτε και υπήρξε άγιος που να μην 
πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των 

διωγμών, των πειρασμών.

Archbishop Luke

Συγγραφέας: Μητροπολίτης 
Αργολίδος Νεκτάριος 
(Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 542 (17x24cm)
ISBN: 978-618-8281028

Γλώσσα: Αγγλικά

Τι είναι αμαρτία και ποιοι είναι οι καρποί της;
Τι είναι μετάνοια και τι δεν είναι;

Τι είναι εξομολόγηση και τι δεν είναι;
Πώς προετοιμαζόμαστε για την εξομολόγηση;

Πώς εξομολογούμαστε;
Ποιο είναι το νόημα των επιτιμίων;

Ποια η σχέση του μυστηρίου της μετάνοιας με το 
μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας;

Σ’ αυτά και σ’ άλλα ερωτήματα προσπαθεί με απλά 
λόγια να απαντήσει το μικρό αυτό βιβλίο και να 

βοηθήσει σε μια επανατοποθέτηση και σ’ ένα σωστό 
πλησίασμα του μεγάλου και φιλάνθρωπου μυστηρίου 

της μετάνοιας και εξομολογήσεως.

The return
Repetance and confession.
The Return to God and His 

Church.

Συγγραφέας: 
Μητροπολίτης Αργολίδος 

Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)

Σελίδες: 88 (14x20,5cm)
ISBN: 978-618-5374587

Γλώσσα: Αγγλικά

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
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Τα έσοδα των εκδόσεων διατίθενται
για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο

της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος

27520 26362
epistrofibooks.com

info@epistrofibooks.com

www.facebook.com/epistrofibooks/


