ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Αρχονταρίκι σημαίνει "ο χώρος του μοναστηριού ο
οποίος προορίζεται για την υποδοχή και την περιποίηση των επισκεπτών".
Οι εκδόσεις μας ξεκίνησαν το 2005 με έναν και μοναδικό στόχο: να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό "Αρχονταρίκι", το οποίο αυτή τη φορά δεν θα υποδέχεται επισκέπτες, αλλά αναγνώστες!
Από την πλευρά μας απευθύνουμε σε όλους μία
"πρόσκληση φιλοξενίας στους καιρούς της αφιλίας", με την ελπίδα, η κάθε σελίδα να μας φέρει
όλους πιο κοντά!

Εκδόσεις: "ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ"

Οι Εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ

Ν. Σαμπαζιωτης - Α. Ιορδάνου Ο.Ε.
Λυκούργου 12, 183 45 Μοσχάτο, Αθήνα
Tηλ 210 9310605, Fax 210 9344407
www.archontariki.eu, e-mail: info@archontariki.eu

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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«ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙ»

π. Βασιλείου Θερμού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΓΑΠΗΣ!

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις
τις οποίες οργάνωσε ο ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Χρήστος Κεχαγιόγλου

Σελίδες: 2 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-0- • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 8 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-6-7 • Τιμή: 1,78 €

Το βιβλίο καταγράφει ερωτήματα νέων και εφήβων, όπως
διατυπώθηκαν στον μακαριστό Μητροπολίτη Σισανίου
και Σιατίστης Παύλο.
Εκείνοι τον ρωτούν με όλο τον νεανικό τους αυθορμητισμό
κι εκείνος απαντάει με απλότητα, αμεσότητα και βάθος,
που θυμίζει το ύφος και το ήθος φωτισμένων γεροντάδων,
παλαιών και συγχρόνων!

Εξώφυλλο:

Η σχέση ανάμεσα στους συζύγους, η σχέση γονιών και
παιδιών, τα μυστικά της διαπαιδαγώγησης μικρών καί
μεγάλων, κυρίως όμως τα κρυμμένα ψυχικά τραύματα
και οι λαβύρινθοι της ανθρώπινης ψυχής, είναι τα θέματα
που απασχολούν τον συγγραφέα, ο οποίος καταθέτει το
απόσταγμα της ποιμαντικής και ψυχοθεραπευτικής του
εμπειρίας.
Κωνσταντίνου Γανωτή

π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΠΙΤΙ ΖΟΥΜΕ...
ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

ΠΑΙΔΙΟΘΕΝ...
Η οικογένεια στη ζωή του παιδιού!

Σελίδες: 200 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-8-1 • Τιμή: 10,60 €
Σελίδες:  • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-1-1 • Τιμή: 12,72 €

Στο ίδιο σπίτι ζούμε σημαίνει ότι συμπορευόμαστε, όσο κι
αν οι καιροί μας τείνουν να μετατρέψουν το σπίτι σε πανδοχείο...
Στο ίδιο σπίτι συναντιούνται οι ελευθερίες μας και βιώνουμε τους ίδιους πειρασμούς...
Οι ενότητες και τα κείμενα αυτού του βιβλίου έχουν να κάνουν με την απόφαση, να μην σιωπήσουμε, να μην παραιτηθούμε, να μην αφεθούμε στο "δεν πειράζει" των καιρών.
6

Εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας για κάθε πτυχή της μελλοντικής τους ζωής: Τις σπουδές, την καριέρα κ.λπ.
Κι όμως! Κάτι μας ξεφεύγει. Κάτι καθοριστικό για την αληθινή τους ευτυχία. Ποιό είναι αυτό: Η εκπαίδευσή τους να
ζήσουν μαζί με κάποιον άλλον άνθρωπο, η προετοιμασία
τους να μοιραστούν μία κοινή ζωή.
Οι σκέψεις και η κατάθεση ψυχής τού συγγραφέα συνοδεύονται και υποστηρίζονται από τον ευλογημένο λόγο του
Αγίου Πορφυρίου, τον οποίον ο συγγραφέας γνώρισε και
επανειλημμένως αξιώθηκε των καρπών της αγιότητός του!

7

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΑΙΔΙ - ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΑΙΔΙ - ΣΧΕΣΕΙΣ

Συλλογικός Τόμος

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ:

ΜΙΛΩΝΤΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ...

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Εφημέριος Ιερού Ναού

Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών
Σελίδες: 68 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-1-2 • Τιμή: 1,78 €

• Ακούμε τους νέους;
• Κι αν τους ακούμε, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε;
• Μήπως απαντούμε με παλιές «συνταγές» στις προκλήσεις της εποχής μας;
• Μήπως τα σύγχρονα προβλήματα μάς είναι άγνωστα
και πιο περίπλοκα;
Ένας Συλλογικός Τόμος γραμμένος από 2 ειδικούς για
να μας βοηθήσει να καταλάβουμε σε τί κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας και πώς μπορούμε να συνοδοιπορήσουμε μαζί τους, ανάμεσα στις νέες συμπληγάδες που
είναι υποχρεωμένα να περάσουν.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ:
• Φιλία
• Έρωτας
• Βία
• Πολιτική
• Εφηβεία
• Πίστη
• Ενσυναίσθηση
• Ελληνική γλώσσα
• Γάμος
• Εκπαίδευση
• Πολιτισμός
8

• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
• Κατάθλιψη
• Ελεύθερος χρόνος
• Παιχνίδι
• Ίντερνετ
• Ναρκωτικά
• Καταστροφή του πλανήτη
• Ψυχογενής ανορεξία
• Αναπηρία
• Θάνατος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ
Φιλόλογος-Συγγραφέας

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μητροπολίτης Δημητριάδος

π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
Υπεύθυνος Νεότητας
Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ

Παιδοψυχίατρος-Επ. Καθηγητής

π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
Εκπαιδευτικός

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ

Ειδικός Βοηθός Διευθυντή ΚΕΘΕΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Παιδοψυχίατρος,

Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Ψυχίατρος,

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ
Περιβαλλοντολόγος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ

Εκπαιδευτικός-Ψυχολόγος

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Δρ Θεολογίας-Συγγραφέας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ
Δρ. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας

π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ
Εκπαιδευτικός

ΜΑΡΙΑ ΜΕΞΙΑ
Διευθύντρια

Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου

π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
Εκπαιδευτικός

π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΛΙΒΥΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΤΑΣ
Νομικός

• Ένας οδηγός για γονείς, εκπαιδευτικούς,
κατηχητές, πνευματικούς.
• Ένα βιβλίο, ιδανική περίπτωση δώρου!!
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Συλλογικός Τόμος

ΜΙΛΩΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σελίδες: 8 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-8-0 • Τιμή: 1,78 €

Ουσίες, οθόνες, ψυχικές αναπηρίες, τοξικές σχέσεις, καταναλωτισμός, εμμονές...
Πρώτα μας κολακεύουν, μετά μας τάζουν ανέξοδη χαρά
και στο τέλος γίνονται βάρος ασήκωτο, που, χωρίς να το
καταλάβουμε, γίνονται ένα με την ψυχή μας και μας στερούνε μέρα μέρα, τη ζωή.
Μπορούμε και χωρίς αυτά!
Φτάνει να διψάσουμε τη ζωή που μας αξίζει!
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ...
...το τσιγάρο
...τη μαμά μου

...το facebook
...να «θυσιάζομαι» για το παιδί μου

...τον τζόγο
...τις ουσίες

...να μπορώ τα πάντα
...τη γνώμη της παρέας

...το junk food
...να είμαι διαρκώς «στην πρίζα»

...τη γνώμη των γονιών μου
...την selfie

...το αλκοόλ
...το internet

...τους τοξικούς ανθρώπους
...να κρύβομαι απ’ τον θάνατο

...την θρησκοληψία
...την εύκολη ευτυχία

...να κρίνω διαρκώς το παιδί μου
...να βιάζομαι

...τη σκληροκαρδία μου
10
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ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ:
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗ

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Ψυχολόγος-Συστημική Θεραπεύτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ

π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Εφημέριος Ιερού Ναού
Εὐαγγελιστού Λουκά Θηβών

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μητροπολίτης Δημητριάδος

π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

Υπεύθυνος Νεότητας Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ψυχολόγος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ψυχολόγος-Συγγραφέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΤΑ
Ψυχολόγος

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ

Παιδοψυχίατρος-Επ. Καθηγητής

(†) ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ

Ειδικός Βοηθός Διευθυντή ΚΕΘΕΑ

π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος Σχ. Γονέων Ι.Μ. Ρόδου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΗΣ

Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Δρ Θεολογίας-Συγγραφέας

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Εκπαιδευτικός-Μουσικός Παραγωγός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΟΣ

Καθηγητής Χειρουργικής

ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ

Καθηγήτρια Επιδημιολογίας

π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
Εκπαιδευτικός

π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΛΙΒΥΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Ψυχολόγος-Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ

Εκπαιδευτικός-ΣυγγραφέαςΣύμβουλος Οικογένειας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΤΑΣ
Νομικός

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ

Επιθεωρήτρια Φιλολογικών
Μαθημάτων

Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας
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π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού

Κωνσταντίνου Γανωτή

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

Για νέους και γονείς που ελπίζουν...

Σελίδες: 96 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-28-2 • Τιμή: 1,78 €

«Με τον καιρό νά ᾽ναι κόντρα»! Ο χριστιανός δεν εθελοτυφλεί. Γνωρίζει ότι οι εποχές των οραματισμών έχουν πάψει
να υφίστανται.
Ο χριστιανός όμως γνωρίζει ότι ο Θεός υπάρχει. Ότι μας
αγαπά κι ας Τον σταυρώνουμε και ότι η ζωή δίδεται σ᾽ αυτούς που δεν φοβούνται να ταξιδέψουν, ακόμη και με κόντρα τον καιρό. Γιατί γνωρίζουν ότι το λιμάνι του Θεού δεν
είναι για ανάπαυση.

Σελίδες: 278 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-16-9 • Τιμή: 10,60 €

Ασφαλώς υπάρχει μία τραγωδία στη σχέση μας με τα παιδιά μας. Αναπνέουν, όχι τον αέρα της αθωότητας, όπως
τους ταιριάζει, αλλά τον μολυσμένο αέρα της κακίας και της
αισχρότητας. Μπορούμε άραγε να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν
έχουμε πλέον διαπιστώσει δραματικά το ότι τα παιδιά μας
δεν ονειρεύονται, δεν προσεύχονται, δεν κλαίνε, δεν αγαπιούνται, δεν πιστεύουν σε τίποτα πραγματικό;
Ηλία Λιαμή

Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ;

ΔΥΟ ΣΤΑΛΕΣ ΚΟΥΡΑΓΙΟ
για συντρόφους και γονείς

Σκέψεις για μια προοπτική ελπίδας...
Πρόλογος:
Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Σελίδες: 280 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-7682-0-1 • Τιμή: 10,60 €
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Με απλότητα, σαφήνεια και αμεσότητα και με ζωντανά παραδείγματα που πηγάζουν από τη μακροχρόνια συναναστροφή της με παιδιά διαφόρων ηλικιών, η συγγραφέας
προχωρεί σε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες στην καθημερινότητα προτάσεις, που μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά
στο ν’ αποκτήσει η οικογενειακή ζωή την ποιότητα που
αποζητούν με πραγματική λαχτάρα τα σημερινά παιδιά!

Σελίδες: 28 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-2-7 • Τιμή: 10,60 €

Το βιβλίο δεν αποτελεί συλλογή άρθρων ή έτοιμων συνταγών
για να ξεπεράσει κάποιος τις δυσκολίες που συναντά με τη γυναίκα του ή τα παιδιά του.
Ο συγγραφέας καταθέτει ουσιαστικά, με άμεσο και βιωματικό τρόπο, την εμπειρία της προσωπικής του διαδρομής, τα παθήματα και τα μαθήματά του, τις ελπίδες που διαψεύστηκαν
και τις απρόσμενες ευκαιρίες που του δόθηκαν, χτίζοντας τη
συζυγική και τη γονεϊκή του σχέση. Με μια πρώτη ματιά, καταθέτει την αποτυχία του!!

1
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π. Βασιλείου Θερμού

π. Αντωνίου Καλλιγέρη

ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ...
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Για μια κατανόηση της εφηβείας...
Έχει μεταφρασθεί στα Ρουμανικά

Δίνοντας ελπίδα στον γάμο
Πρόλογος:
Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου

Σελίδες: 20 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-7682-06-2 • Τιμή: 10,60 €

• Γιατί οι έφηβοι συμπεριφέρονται παράλογα;
• Πώς μπορούμε να τους κατανοήσουμε;
• Θα εξελιχθεί το παιδί μου τόσο άσχημα όσο δείχνει τώρα;
• Πώς θα ασκήσω αγωγή για τον έρωτα;
• Τι μπορώ να κάνω για να πλησιάσει το Θεό και την Εκκλησία;
Ένα βιβλίο για γονείς, εκπαιδευτικούς, κατηχητές, πνευματικούς.

Την αρχική απόφαση για δέσμευση μιας ολόκληρης ζωής,
έρχονται να αμφισβητήσουν οι αντιξοότητες της καθημερινότητας αλλά και οι σειρήνες της εποχής.
Το βιβλίο αυτό αναζητά την ελπίδα και την προοπτική του
γάμου. Πίσω από τα εμπόδια και την απογοήτευση, προτείνει τρόπους ανανέωσης και δρόμους εξόδου από τις καταστάσεις που παγιδεύουν δύο ανθρώπους και δεν τους
επιτρέπουν να χαρούν την εξέλιξη της σχέσης τους και του
εαυτού τους.

Κωνσταντίνου Θ. Κόλλια

π. Αντωνίου Καλλιγέρη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ...

Σελίδες: 200 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-899-8-6 • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 208 • Διάσταση: 1x21
ISBN:978-960-9886-0- • Τιμή: 10,60 €

Το βιβλίο, με τρόπο απλό και κατανοητό, υπηρετεί την ενημέρωση και πρόληψη γύρω από τις ψυχικές διαταραχές, με
την πεποίθηση ότι η έγκαιρη και πρώϊμη αντιμετώπισή τους
μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Ποιές ακριβώς είναι οι σοβαρές ψυχικές παθήσεις;
- Ποιά άτομα θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ψύχωση;
- Πότε ένα άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί καταθληπτικό;
- Ποιός ο ρόλος της κληρονομικότητας;
1

Σελίδες: 296 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-- • Τιμή: 10,60 €

«...κάπου θά συναντηθούμε!»

Η πορεία των γονέων και των παιδιών, είναι όντως τόσο διαφορετική μεταξύ τους ώστε να φαίνεται ότι είναι ασύμπτωτη; Η συζυγική σχέση είναι τόσο ευάλωτη όσο παρουσιάζεται; Υπάρχει ελπίδα συνάντησης;
Τα κείμενα του βιβλίου γεννήθηκαν κάτω από την επίδραση
ανάμεικτων συναισθημάτων, όπως της διαμαρτυρίας, της
συνοδοιπορίας, του θυμού αλλά και του σεβασμού, της
αδικίας και της συμπαράστασης.
15
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π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Κωνσταντίνου Γανωτή

ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γάμος-Συζυγία-Οικογένεια

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΟΥ

Σελίδες: 16 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-7682-0-8 • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 22 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-7682-08-6 • Τιμή: 10,60 €

Tα κείμενα του βιβλίου αναφέρονται στη Σχέση του ζευγαριού μέσα στο γάμο και τη συζυγία και στις Σχέσεις που
δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια. Μπορούν να αποτελέσουν αφορμές για ένα βαθύτερο και σοβαρότερο προβληματισμό και να συντελέσουν στην απεμπλοκή από
εσφαλμένες αντιλήψεις που γίνονται τροχοπέδη για την πορεία στη ζωή μας...

Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΤΟΛΗ
"Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου..."

Η οικογένεια, όλοι το λένε, στην εποχή μας περνάει κρίση.
Αξίζει να εξετάσομε όσο γίνεται πιο ψύχραιμα το φαινόμενο.
Γίναμε διανοούμενοι, και αυτά που οι πρόγονοί μας τα
ζούσαν ως αυτονόητα, χρειάζεται τώρα εμείς να τα σκεφθούμε και μ' αυτό κολυμπάμε μέσα σε πέλαγος ασάφειας
και αβεβαιότητας. Γι' αυτό πρέπει να πάρομε τα πράγματα
στα σοβαρά και να ζητήσομε επί τέλους τη φώτιση του
Θεού, για να κάνομε τα χρέη μας σωστά...
π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού

ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΝ
ΤΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ;
Για να μιλήσουμε στους νέους

Σελίδες: 12 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-20-6 • Τιμή: 8,8 €

Συχνά, μέσα στην δίνη της καθημερινότητας, τα παιδιά,
αλλά και τα εγγόνια, ξεχνούν ότι, κάπου, υπάρχει ένα
βλέμμα, καρφωμένο σε μια πόρτα ενός ψυχρού δωματίου,
που περιμένει μιαν αγαπημένη παρουσία, μια γνώριμη
φωνή... Αξίζει να τους βοηθούμε, όσο γίνεται, να αίσθάνονται λιγότερο καταθλιπτικά τα βάσανα των γηρατειών. Να
μην ευτελίζονται στην μοναξιά τους από την αδιαφορία
των γύρω, να μην ντρέπονται για την κατάντια τους.
16

Σελίδες: 208 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-899-7-9 • Τιμή: 10,60 €

Το βιβλίο περιλαμβάνει απόπειρες να καταλάβουμε εμείς οι
μεγαλύτεροι τα νέα παιδιά, τι αληθινά τους ενδιαφέρει τους
νέους και πως εμείς μπορούμε να καταθέσουμε απόψεις που
δεν θα θυμίζουν κήρυγμα, αλλά θα ξεκινούν από την δεδομένη ανάγκη των νέων να ανήκουν στην εποχή τους...
Ο Χριστός, στον κόσμο έζησε και έδρασε. Κι ένας νέος σήμερα
στον κόσμο καλείται να ζήσει και να δράσει. Αυτόν τον κόσμο
που αγάπησε και αγαπά ο Χριστός, καλούμαστε κι εμείς να
αγαπήσουμε.
17
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π. Βασιλείου Θερμού

π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ
ΜΑ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ
Δρόμοι για την σύγχρονη οικογένεια...

Σελίδες: 26 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-9980-0-5 • Τιμή: 10,60 €

Το βιβλίο επισκοπεί πλήθος διαδρομών της ανθρώπινης
ζωής. Κάποια θέματά του εμπνέονται από διαδρομές που
έχουμε συνειδητά επιλέξει να ακολουθήσουμε, ενώ άλλα
αναφέρονται σε πορείες και συναντήσεις που βρέθηκαν
στον δρόμο μας. Κείμενα που επιχειρούν να προσφέρουν
χρήσιμη γνώση στη διάνοιά μας και να ευαισθητοποιήσουν
την καρδιά μας στην αγάπη. Επειδή η ζωή δεν βγαίνει πέρα
χωρίς γνώση και αγάπη!

Σελίδες: 288 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-02-2 • Τιμή: 10,60 €

Η οικογένεια είναι ευλογία. Πώς όμως γίνεται ταυτόχρονα
σταυρός και φορτίο;
Στο βιβλίο αυτό, ο γνωστός για τις εποικοδομητικές του
προσεγγίσεις στο χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων και της
οικογένειας π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, αναλύει με γλαφυρότητα τους δρόμους για μια ευλογημένη σύγχρονη οικογένεια.
«Η αγάπη είναι απλή μα θέλει κόπο»!
Κωνσταντίνου Γανωτή

Κωνσταντίνου Γανωτή

ΤΕΛΕΙΟΣ ΓΟΝΙΟΣ;
...ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΛΗΘΙΝΟΣ!

Σελίδες: 96 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-25-1 • Τιμή: 1,78 €
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Τα προβλήματα των νεότερων γενεών αυξάνονται. Αγωνία,
μοναξιά, απογοήτευση, κατάθλιψη είναι κάποια απ’ αυτά.
Μήπως βρήκαμε υπέροχες θεωρίες αλλά στήν πράξη χάσαμε
τα παιδιά μας;
Μήπως κι εκείνα αναζητούν την αλήθεια, αλλά δεν τη βρήκαν σ’ εμάς;
Σε μία κοινωνία ορφάνιας, ο συγγραφέας αναζητά αληθινό
γονιό, που ετοιμάζει μία νέα γενιά κι έναν καλύτερο κόσμο...

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Σελίδες: 22 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-9886-- • Τιμή: 10,60 €

Σε σας, που ήρθατε στη συντροφιά μας απόψε, αδελφοί, δεν
βρήκα τίποτε πιο ευχάριστο, πιο παρηγορητικό και πιο...
αληθινό να σας προσφέρω από μερικά παραμύθια και, παρακαλώ, να μου το συγχωρέσετε!
Τα παραμύθια μάς παρηγορούν, γιατί τολμούν να τραβήξουν λίγο το παραβάν της άλλης ζωής μας, που χωρίς αυτήν η ζωή μας ετούτη είναι μισή, απελπιστικά μισή. Κι απ' το
άνοιγμα αυτό βλέπομε λίγο τον Παράδεισο, που μας περιμένει και που εμπνέει στους παραμυθάδες "άρρητα ρήματα".

19
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Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

Συλλογικός Τόμος

ΓΙΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ;

ΓΑΜΟΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σελίδες: 272 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-899-9- • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 0 • Διάσταση: 17x2
ISBN: 978-960-979-11- • Τιμή: 1,78 €

Με την πεποίθηση ότι "διά γυναικός πηγάζει τα κρείττω", είναι επιτακτική ανάγκη που προβάλλει ανάγλυφη στη σύγχρονη κοινωνία, για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό
του τρόπου αξιοποίησης των εξαιρετικών δυνατοτήτων των
γυναικών για δράση και προσφορά.
Αλλά και για να μπορέσουν οι γυναίκες, με βάση τις δικές
τους αξίες, να ξαναβρούν τη χαμένη τους ισορροπία.
Κωνσταντίνου Γανωτή

ΧΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ!

Γιατί οι νέοι απορρίπτουν τον γάμο;
Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση των διαζυγίων στα νεαρά ζευγάρια;
Αγωνιώδη ερωτήματα που προβληματίζουν...
Πραγματικά οι εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ νοιώθουν ότι προσφέρουν ένα βιβλίο που κάθε του σελίδα μπορεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ευλογημένη έκπληξη! Μια σύνθεση
από 17 φωτισμένες σκέψεις γύρω από μπερδεμένες έννοιες
της εποχής μας, όπως είναι ο γάμος και η οικογένεια!
Στον Συλλογικό Τόμο συμμετέχουν:

Σελίδες: 22 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-998-02-9 • Τιμή: 10,60 €
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Όταν πρωτάκουσα την απελπισμένη κραυγή κάποιου γονιού "χάνω το παιδί μου", στην αρχή σφίχτηκε η καρδιά μου!
Ύστερα ο κρυμμένος μέσα μου Φαρισαίος, ο ηθικολόγος, άρχισε να καταρτίζει καταλόγους ενοχών για λογαριασμό
του γονιού...
Διατηρώ έντονη τη μνήμη της έκπληξής μου από τα λόγια
του Γέροντα Πορφυρίου, όταν του λέγαμε πως ανησυχούμε
για τα παιδιά μας κι αγωνιζόμαστε να τα κάνουμε καλύτερα:
- Εσείς να γίνετε καλύτεροι κι αφήστε τα παιδιά σας ήσυχα:
μη τα βασανίζετε!

Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος • Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος • Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός • Αρχιμ. Εφραίμ Παναούσης • Αρχιμ. Βαρνάβας Γιάγκου • Πρωτ. Γεώργιος Δορμπαράκης • Πρωτ.
Βασίλειος Θερμός • Πρωτ. Ματθαίος Χάλαρης • Πρωτ.
Αντώνιος Καλλιγέρης • Πρωτ. Θεμιστοκλής Μουρτζανός
• Πρωτ. Σπυρίδων Βασιλάκος • Μερόπη Σπυροπούλου
• Κωνσταντίνος Κόλλιας • Κωνσταντίνος Γανωτής • Ηλίας
Λιαμής • Γεώργιος Μπάρλας • Δημήτριος Κούκης.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
Χαράλαμπου Β. Στεργιούλη

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
Από τη σκλαβιά στον ουρανό
ΔΩΡΟ CD
με τα Απολυτίκια
των Νεομαρτύρων
Σελίδες: 526 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-5-1 • Τιμή: 19,08 €

Με το νέο αυτό βιβλίο, οι εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» μας
φέρνουν σε επαφή με ένα μεγάλο πνευματικό και εθνικό κεφάλαιο εν πολλοίς άγνωστο: τους ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ!
Οι Νεομάρτυρες υπήρξαν ταυτόχρονα Άγιοι της Εκκλησίας και ήρωες της Πατρίδας! Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την απελευθέρωση του ’21, είναι
αυτοί που αρνήθηκαν να υποκύψουν στην αφόρητη πίεση
του βάρβαρου Οθωμανού κατακτητή και να αλλαξοπιστήσουν!
Στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, ανέδειξαν τη
δύναμη του απλού και του αθώου ισχυρότερη από τη δύναμη του σφαγέα!
Το βιβλίο που δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι, χρήσιμο όσο ποτέ, άριστο βοήθημα και στήριγμα πνευματικό
στην εποχή μας, εποχή που ο φανατισμός χτυπά ξανά την
πόρτα της ανθρωπότητας και η Πατρίδα μας βρίσκεται
ξανά ανάμεσα στις μυλόπετρες της ιστορίας.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στις 62 σελίδες της Εισαγωγής, ζωντανεύει το ιστορικό
πλαίσιο της εποχής της Τουρκοκρατίας και οι συνθήκες του
μαρτυρίου τους.
ΣΥΝΑΞΑΡΙ 227 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
Μαρία Τζερμπίνου-Μιχαλακοπούλου, Εκπαιδευτικός,
Πρόεδρος Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Σωματείου «Πειραϊκός Φάρος».
Σε 70 σελίδες παρουσιάζεται ένα σύντομο συναξάρι για
227 Νεομάρτυρες.
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Γιώργος Π. Μποζάς, Ζωγράφος, Αγιογράφος.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ (CD)
π. Γρηγόριος Δ. Καραλής, Θεολόγος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Διδάσκων στο Τμήμα «Βυζαντινή
Μουσική-Ψαλτική Τέχνη» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός,
Δρ Βυζαντινής Φιλολογίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.
22

Η ζωή και τα μαρτύρια 24 Νεομαρτύρων.

2

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
π. Χαράλαμπου
(Λίβυου) Παπαδόπουλου

Ο,ΤΙ ΛΑΜΠΕΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ

Σελίδες: 2 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-51-0 • Τιμή: 18,02 €

Το βιβλίο επιδιώκει να μοιραστεί με τους αναγνώστες του
στιγμές αλησμόνητες που έζησαν όσοι παρακολούθησαν
ζωντανά τις ομιλίες τού π. Λίβυου!
Ένας προφορικός λόγος που αγγίζει τις καρδιές και δίνει
απαντήσεις σε γνωστά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο: Την πίστη, τις ανθρώπινες σχέσεις, την
αγάπη, την οικογένεια, την εκκλησία, την μοναξιά, τα χαρίσματα, την κοινωνική αδικία, τη χαρά, την απογοήτευση, τη μετάνοια, την ταπείνωση κ.ά.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
π. Βαρνάβα Γιάγκου

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σελίδες: 12 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979--2 • Τιμή: 15,90 €

Να ποιό είναι το παράδοξο της πνευματικής ζωής: Αυτό
που ο κόσμος το αποφεύγει ως οδύνη και δυστυχία, εμείς
το επιδιώκουμε ως ευλογία!
Ο λόγος των μακαρισμών του Χριστού είναι ανατρεπτικός
και η πεμπτουσία της ζωής.
Μπορεί οι ομιλίες του π. Βαρνάβα να πήραν τον δρόμο της
γραφής, αλλά δεν έχασαν τον αέρα, τον δυναμισμό και τη
ζωντάνια του προφορικού του λόγου που είναι αληθινά
μοναδικός!
π. Δανιήλ Ψωΐνου

π. Σπυρίδωνος Βασιλάκου

«ΜΕΙΝΟΝ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ»

ΑΠΟ ΤΑ ΡΗΧΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ...

Από τη ζωηφόρο Ανάσταση
στην ένδοξη Ανάσταση

Πνευματικό ημερολόγιο

Σελίδες: 22 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-6-6 • Τιμή: 10,60 €

Οι κουρασμένοι από τον κόσμο κι όσοι ακόμη ελπίζουν, θα
εκτιμήσουν τα κείμενά του. Γιατί, με τρόπο εντελώς ιδιαίτερο και με ευαισθησία γνήσιου ποιητή αποδεικνύει πως ο
Χριστός ήρθε για να καλέσει τους "κοπιώντας και πεφορτισμένους", τους κουρασμένους από την αλαζονεία ενός
πολιτισμού που χτίστηκε πάνω στη σκληροκαρδία και τη
νέκρωση της αγάπης.
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Σελίδες: 96 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-2-8 • Τιμή: 1,78 €

Χριστός Ανέστη! Και μετά;
Χριστός απών; Χριστός μόνο εξ ουρανού να παρακολουθεί τα ανθρώπινα;
Δεν είναι σημερινά τα ερωτήματα! Πρώτοι τα ρώτησαν οι
μαθητές νοιώθοντας μαζί τη χαρά αλλά και τον πόνο τού
αποχωρισμού από τον αγαπημένο διδάσκαλο.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ημερολόγιο 0 ημερών, που
μας γεμίζει ελπίδα πως ο γλυκύς Ιησούς θα μείνει "μεθ᾽
ημών, έως της συντελείας του αιώνος"!
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

π. Σπυρίδωνος Βασιλάκου

(†) Ιωάννου Κ. Κορναράκη

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΕ...

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

Από τα παραμύθια του χθες
στην αλήθεια του σήμερα!

Κλειδί της βασιλείας των ουρανών

Σελίδες: 188 • Διάσταση: 20x20
ISBN: 978-960-979-29-9 • Τιμή: 10,60 €

Το βιβλίο έχει μια μοναδική πρωτοτυπία και είναι το πρώτο
που κυκλοφορεί με αυτό το περιεχόμενο! Ο συγγραφέας μάς
καλεί ως συνοδοιπόρους για να μας αποκαλύψει τους θησαυρούς που κρύβονται στα παιδικά μας παραμύθια και
που είναι τόσο χρήσιμοι στην ενήλικη καθημερινότητά μας.
Εάν στην παιδική μας ηλικία ήταν η συντροφιά μας, τώρα
που μεγαλώσαμε, τα παραμύθια με το βαθύ τους νόημα
έχουν μια απίστευτη δύναμη!
Το καθένα από τα παραμύθια εμπλουτίζεται από σχετικές
με το θέμα φωτογραφίες.
π. Βαρνάβα Γιάγκου

ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εξώφυλλο: π. Σταμάτης Σκλήρης

Σελίδες: 22 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-07-7 • Τιμή: 10,60 €

- "Γιατί Θεέ μου να τύχει αυτό σε εμένα;"
- "Βάσανα, θάνατοι, αρρώστειες: Όλα σε εμένα;"
- "Γιατί να σηκώνω μεγαλύτερο σταυρό από αυτόν που
αντέχω;"
- "Μήπως δεν είναι δίκαιος ο Θεός;"
Το βιβλίο, πραγματικό εγχειρίδιο μαρτυριακής παιδείας,
έρχεται και δίνει απαντήσεις στα πιο πάνω αγωνιώδη
ερωτήματά μας.
Στέφανου Μίλεση

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχει μεταφρασθεί στα Ρουμανικά
και στα Ρωσσικά
Σελίδες: 08 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-18- • Τιμή: 1,78 €

Κάθε σελίδα του βιβλίου αποπνέει λόγο αντισυμβατικό,
αγωνία προσωπική για γνησιότητα στην πνευματική και εκκλησιαστική ζωή, προσήλωση στην λυτρωτική αποστολή
της Εκκλησίας μας, ειλικρινή κατάθεση πνευματικής εμπειρίας, στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα πως θα
προσδώσουν στην πορεία του καθενός από εμάς, νέες προοπτικές!
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Σελίδες: 1 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-5-9 • Τιμή: 8,8 €

«Η πίστη γεννά θαύματα, ενώ η λογική υψώνει τείχη αποτροπής. Για αυτό και τα θαύματα είναι ορατά μόνο σε
όσους πιστεύουν».
Στην παρούσα πρωτότυπη έρευνα του γνωστού ερευνητή
της Πειραϊκής ιστορίας Στέφανου Μίλεση, καταγράφονται
γεγονότα ή πράξεις που οι ίδιες οι εφημερίδες πανελλήνιας
εμβέλειας, απέδωσαν ή χαρακτήρισαν ως θαύματα που έγιναν στον Πειραιά τα παλιά χρόνια (18ο, 19ο και 20ό αιώνα).
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
π. Σπυρίδωνος Βασιλάκου &
Αθανασίου Καραπέτσα

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ένα ταξίδι για μικρούς και μεγάλους
στη ζωή των Αγίων της Βοιωτίας
Σελίδες 288 • Διάσταση 1x21
ISBN 978-960-979-08- • Τιμή: 10,60 €

Ένα ταξίδι για μικρούς και μεγάλους στη ζωή των Αγίων της
Βοιωτίας.
Ένα ταξίδι στη ζωή των αγιασμένων μορφών που γεννήθηκαν, ασκήθηκαν, αγωνίστηκαν, μαρτύρησαν στη γη της
Βοιωτίας. Ταξιδεύοντας γνωρίζεις τον Χριστό, ως αληθινό
βίωμα της ανθρώπινης ψυχής και αγαπάς τον τόπο μέσα
από την ιστορία και εκείνους που έζησαν σε αυτόν πριν από
σένα! Αγιασμένες μορφές της Βοιωτίας:
• Άγιος Ρούφος • Ευαγγελιστής Λουκάς • Άγιος Ρηγίνος •
Όσιος Μελέτιος • Άγιος Ιωάννης Καλοκτένης • Όσιος Κλήμης • Όσιος Γερμανός • Όσιος Νικήτας • Όσιος Σεραφείμ
• Όσιος Λουκάς
(†) Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς
Καλλινίκου Καρούσου

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ
Oδηγός πνευματικής ζωής

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
(†) Γεωργίου Καλού

ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Νεοελληνική ποητική προσέγγιση
των Ευαγγελίων

Σελίδες: 128 • Διάσταση: 15x2
ISBN: 978-960-979-0-5 • Τιμή: 8,8 €

Το βιβλίο δεν είναι μια απλή μετάφραση του Ευαγγελίου.
Είναι η προσέγγιση των ιερών κείμενων της Καινής Διαθήκης σε γλώσσα άμεση, ρέουσα και γλαφυρή, χωρίς να χάνεται η βαθύτερη ουσία τους και ο διδακτικός τους προορισμός. Αξίζει, η αύρα των κειμένων, να πλημμυρίζει κάθε
Κυριακή την ψυχή μας!

(†) Γεωργίου Καλού

ΕΓΩ, Ο ΠΑΥΛΟΣ
Νεοελληνική ποιητική προσέγγιση
Αποστολικών αναγνωσμάτων
των Κυριακών

Σελίδες: 120 • Διάσταση: 15x2
ISBN: 978-960-979-5-0 • Τιμή: 8,8 €

Έχει μεταφρασθεί στα Ρουμανικά
Σελίδες: 12 • Διάσταση: 11x21
ISBN: 978-960-9980-9-8 • Τιμή: 10,60 €
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Το βιβλίο χωρισμένο σε μικρά και ευκολοδιάβαστα κεφάλαια,
αναφέρεται με απλά λόγια στις θεμελιώδεις αλήθειες της πίστεώς μας και στα βασικά στοιχεία της πνευματικής ζωής.
Αποτελεί έναν πρωτοποριακό οδηγό πνευματικής ζωής!

Με βαθειά συγκίνηση, θέσαμε σε κυκλοφορία το τελευταίο
πόνημα του αείμνηστου Γιώργου Καλού που έφυγε από τη
ζωή λίγες μέρες μετά την έκδοση του βιβλίου!
Το νέο αυτό βιβλίο του Γιώργου Καλού, συγγραφέα και ποιητή, που η ενασχόλησή του με την πολιτική δεν «μάρανε» την
συγγραφική του διάθεση, έρχεται να ικανοποιήσει μια διαχρονική ανάγκη όλων των πιστών μελών της Εκκλησίας μας!
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
Μητροπολίτου
Δημητριάδος & Αλμυρού Ιγνατίου

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ
Σελίδες: 120 • Διάσταση: 20x20
ISBN: 978-960-9980-1-2 • Τιμή: 10,60 €

Οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος είναι ακριβώς οι μέρες
που μας προσφέρουν την δυνατότητα να μετανοήσουμε, να
αναλογιστούμε τα δικά μας ελλείμματα, τις δικές μας αβλεψίες...
...Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και συγχώρεσε όλους, και
πήρε μαζί Του έναν, όχι άγιο, όχι όσιο, όχι αναμάρτητο. το
ληστή, για να τον κάνει πρώτο κάτοικο του Παραδείσου...
...Εάν ο ληστής έκλεψε τον Παράδεισο, εμείς μπορούμε να
ζητήσουμε τον Παράδεισο από τον Κύριο!

(†) Μητροπολίτου πρ. Πειραιώς
Καλλινίκου Καρούσου

ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σελίδες: 6 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-0-9 • Τιμή: 10,60 €

0

Ο σύγχρονος άνθρωπος κάτω από τη βαρειά και καταθλιπτική ατμόσφαιρα της ψυχής του, ανερμάτιστος, αδύνατος,
πληγωμένος, δυστυχισμένος, αντικρύζει πλέον τα όνειρα
και τις ελπίδες του να καταρρέουν. Και η λύτρωση; Η φωνή
που ακούστηκε κάποτε εδώ στη γη, ακούγεται πάλι τώρα.
Τα χείλη Εκείνου που κάλεσε κάποτε κοντα Του "τούς κοπιώντας και περιφορτισμένους", για να τούς χαρίσει την
ανάπαυση και την παρηγοριά, κινούνται και σήμερα, για να
απευθύνουν το μήνυμα της ελπίδας και της χαράς...

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
π. Γεωργίου Δορμπαράκη

ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενα κατανυκτικά για
τη Σαρακοστή, το Πάσχα, το Πεντηκοστάριο

Σελίδες: 0 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-1-8 • Τιμή: 10,60 €

Τα κείμενα του βιβλίου είναι μια πρόσκληση σ’ όλους μας
για να γευθούμε τη χάρη της μετάνοιας, να γνωρίσουμε τα
παραδείγματα των Αγίων που προβάλλονται διαδοχικά, να
προσεγγίσουμε την ιλαρή Μορφή της Παναγίας στην
αγάπη του Υιού Της και να φθάσουμε στο αποκορύφωμα:
την άρση του σταυρού και την συμπόρευση με τον Ανερχόμενο στον Γολγοθά Κύριο!

π. Γεωργίου Δορμπαράκη

ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ...

Σελίδες: 6 • Διάσταση: 11x21
Τιμή: 5,0 €

Επειδή το χθες πέρασε και το αύριο δεν ξέρουμε αν θα έλθει, μόνο το σήμερα μας ανήκει. "Μετανοίας ο καιρός" είναι
η κάθε μας μέρα, άρα όλη μας η ζωή.
Μόνο το σήμερα μας έχει δοθεί από το Θεό. Το χθες πέρασε,
το αύριο δεν ξέρουμε αν θα έλθει. Λοιπόν μόνον αυτό που
εκτείνεται άμεσα μπροστά μας, μας "ανήκει", που σημαίνει
ότι το σήμερα είναι το πεδίο του αγώνα της σωτηρίας μας.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Γιώργου Μπάρλα

Λεωνίδα Στυλιανόπουλου

ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κείμενα για την αγάπη
και την πίστη σήμερα

Σελίδες: 26 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-9980-5-0 • Τιμή: 10,60 €

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε μία εποχή κρίσης για την Ελλάδα,
τα δε κείμενα που περιέχονται σ' αυτό αποτελούν ακριβώς
μία υπενθύμιση για όσα οι Έλληνες αφήσαμε να ξεχαστούν
και για άλλα τα οποία επιδιώξαμε, ως δήθεν σπουδαία και
πολύτιμα... Ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην ευτυχία τον άνθρωπο, ευτυχία όχι απαλλαγμένη από κόπους και θυσίες, είναι ο χριστιανισμός και οι ευαγγελικές εντολές...
π. Γεωργίου Δορμπαράκη

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Σελίδες: 1 • Διάσταση: 10x15
ISBN: 978-960-9980-7- • Τιμή: 5,0 €

Η πρωτοτυπία του Ερμηνευτικού αυτού Βοηθήματος έγκειται στις πολλές λειτουργικές και ιστορικές πληροφορίες,
καθώς και στο "γλωσσάρι", που στόχο έχουν να εμβαθύνουν
οι πιστοί στον πνευματικό θησαυρό της θείας Λειτουργίας
του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Με την συμβολή των
Πανεπιστημιακών Καθηγητών π. Γεωργίου Μεταλληνού,
κ. Γεωργίου Γαλίτη και κ. Γεωργίου Φίλια και των Εκπαιδευτικών κ. Κων. Γανωτή και Δημητρίου Κουτρούμπα.
Προλογίζει ο Κωνσταντίνος Σ. Γανωτής.
Ηλία Λιαμή & Πηνελόπης Μωραΐτου

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Η πρώτη γνωριμία σου
με τη Θεία Λειτουργία
Εικονογράφηση: Άντα Γανώση
Σελίδες: 176 • Διάσταση: 11x21
ISBN: 960-9178-1-X • Τιμή: 5,0 €
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Προβληματισμοί θεμάτων του Ορθοδόξου Χριστιανισμού
και Πατερικές απόψεις πάνω σε πρακτικά θέματα της χριστιανικής ζωής...
Με σαφήνεια προβάλλεται ο Ιησούς Χριστός ως ο μόνος Λυτρωτής του κόσμου και η Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κιβωτός της σωτηρίας του ανθρώπου.
Παράλληλα εκτίθενται οι Πατερικές ως επί το πλείστον απόψεις σε πρακτικότερα θέματα της χριστιανικής ζωής, όπως της
υπακοής, της βλασφημίας, της ακατακρισίας, του πολέμου...

Σελίδες: 6 • Διάσταση: 11x1
ISBN: 978-960-28-285- • Τιμή: 5,0 €

Τούτο το βιβλιαράκι είναι μια αφορμή για να γεννηθούν
παιδικές ερωτήσεις. Ας βρεθούμε μαζί με τα παιδιά μας στη
Θεία Λειτουργία και με υπομονή και εφευρετικότητα ας
τους δώσουμε αυτό που παραλάβαμε, αυτόν τον θησαυρό
της Ορθόδοξης Λατρείας μας. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να
κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Κληρονομιά ζωής φωτεινής, χαρούμενης· κληρονομιά αθανασίας.



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

π. Γεωργίου Δορμπαράκη

π. Γεωργίου Δορμπαράκη

KYΡΙΕ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ...

Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ!

Σελίδες: 6 • Διάσταση: 11x21
ISBN: 960-9178-2-8 • Τιμή: 5,0 €

Σελίδες: 26 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-06-0 • Τιμή: 10,60 €

Σχολιασμός της ευχής του οσίου Εφραίμ του Σύρου η οποία
αναφέρεται στον αγώνα του χριστιανού να αποβάλλει τα
πάθη του...
"Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δως. Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισαί μοι τω σω δούλω...
π. Αδαμαντίου Αυγουστίδη

ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Πεζό «Θεοτοκάριον»

Η Παναγία έγινε η Μεγάλη Μάνα του κόσμου που επιβεβαιώνει τη θέση της αυτή αδιάκοπα στο διάβα των αιώνων
με την προσφορά τής ίδιας της καρδιάς Της σε κάθε άνθρωπο που θα Την προσεγγίσει και θα Την επικαλεστεί.
Τα κείμενα του βιβλίου μάς τοποθετούν ενώπιον της Πανύμνητης Μητέρας, όπως Την ζει η Εκκλησία μας μέσα από
τις εορτές της γι’ Αυτήν, μέσα από τούς Χαιρετισμούς, μέσα
από τους Παρακλητικούς Κανόνες...
Κωστή Κούκη

ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ
Μακάριος Νοταράς
Αθανάσιος Πάριος
Νικόδημος Αγιορείτης

Σελίδες: 206 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-7682-05-5 • Τιμή: 10,60 €



Η εκκλησία καλείται να βρει τρόπους να κάνει και πάλι το
λόγο της επίκαιρο, προσεγγίσιμο και διαπεραστικό, όχι
μόνο του μυαλού αλλά και της καρδιάς του ανθρώπου. Οι
καιροί είναι δύσκολοι. Ευτυχώς, η Ορθόδοξη Eκκλησία συνεχίζει να "παράγει" αγίους. Μήπως χρειαζόμαστε και οι ορθόδοξοι να αναπτύξουμε και πάλι τη δική μας παραδεδομένη αλλά παραμελημένη "αφηγηματική θεολογία"; Να
ξαναβρούμε, αίφνης, τον τρόπο που ο Πατρο-Κοσμάς "αφηγείτο" ως "παραμύθι" - παραμυθία, δηλαδή παρηγοριά και
ελπίδα, την αλήθεια της Εκκλησίας;

Σελίδες: 128 • Διάσταση: 11x21
ISBN: 960-7682-02-5 • Τιμή: 8,8 €

Στους Κολλυβάδες Πατέρες χρωστάμε όλοι οι Ορθόδοξοι
και στις δικές μας ημέρες πολλά, καθώς τούς καρπούς τού
δύσκολου και μαρτυρικού αγώνα τους, τους γευόμαστε
στη ζωή της Εκκλησίας ακόμα και σήμερα...
Το Γένος μας βρισκόταν κοντά 00 χρόνια υπόδουλο στους
αγροίκους Οθωμανούς, όταν αχνά εμφανίζεται το πνευματικό κίνημα των Κολλυβάδων. Επιδίωξαν την επανασύνδεση
με την πυκνή συμμετοχή των πιστών στα μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως στη Θ. Κοινωνία...
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
Γεωργίου Π. Ανσίμωφ

"ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ"

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
Μητροπολίτου
Αργολίδος Νεκταρίου

Η σταυρική πορεία του Αγίου
Νεομάρτυρα π. Παύλου Ανσίµωφ
(1891-1937)

ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σελίδες: 0 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-899--8 • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 1 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-00-8 • Τιμή: 5,0 €

Επιμέλεια, Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου.
Στις σελίδες του περιγράφει ολοζώντανα την καθημερινή ζωή
στην προπολεμική Ρωσία, τις τρομακτικές εμπειρίες των συλλήψεων και των διωγμών καθώς και τη φρίκη των Σταλινικών
διώξεων!
Είναι μια ζωντανή μαρτυρία από την Αγία γη της Ρωσίας και
έχει να προσφέρει πολλά στον σύγχρονο άνθρωπο που κινδυνεύει να αποκοπεί από τις ρίζες του και να αλλοτριωθεί.

Ο τυφλός ομολογητής και οδοιπόρος
του Χριστού (191-199)

Έζησε όλη σχεδόν τη ζωή του ως καταδιωγμένος και περιπλανώμενος. Στη δεκαετία του '0 γεύθηκε την πικρή εμπειρία της φυλακής, των στρατοπέδων, της εξορίας. Επανειλημμένα βασανίστηκε, έφτασε πολλές φορές ως το κατώφλι
του θανάτου και διασώθηκε ως εκ θαύματος! Από τα βασανιστήρια έχασε το φως του και αργότερα έγινε ένας περιπλανώμενος μοναχός, ένας τυφλός οδοιπόρος του Θεού!

π. Βασιλείου Μαρουσιάκ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ
π. Επιφανίου Οικονόμου

«ΚΗΡΥΞΑΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ»

Αρχιεπίσκοπος Ταυρίδας
(Κριμαίας) 181-1882

Ομιλίες στις Ευαγγελικές
περικοπές των Κυριακών
Σελίδες: 128 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-9980-- • Τιμή: 5,0 €
Σελίδες: 52 • Διάσταση: 17x2
ISBN: 978-960-979-01-5 • Τιμή: 15,90 €

Η προσεκτική ακρόαση του Ευαγγελίου την ώρα της κοινής
Συνάξεως αλλά και η κατά μόνας μελέτη του, είναι οδοδείκτης πορείας για κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό που συνειδητά προσπαθεί να πραγματώσει τον προορισμό του. Το βιλίο περιέχει με απλότητα και ενάργεια δύο σειρές από
Ευαγγελικά Αναγνώσματα των Κυριακών του έτους.
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Επιμέλεια, Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου

Μεταξύ των μεγάλων αγίων Ρώσων Αρχιερέων που έλαμψαν τον 19ο αιώνα, συγκαταλέγεται αναμφίβολα, και ο
άγιος Γουρίας Αρχιεπίσκοπος Ταυρίδας.
Γνήσιος ποιμένας, οικονόμος των Μυστηρίων του Θεού,
θαυμάσιος ιεροκήρυκας, πολυμαθής θεολόγος, αλλά κυρίως ιεραπόστολος είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την πολύπλευρη προσωπικότητά του.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Σοφίας Κωνσταντινιάδου

ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ...

Δοκιμές Νηπτικής και
Πατερικής Θεολογίας

Σέ Κείνον που δικά Του είναι δώρα!

Σελίδες: 296 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-9980--6 • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 160 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 960-7682-01-7 • Τιμή: 5,0 €

"Καύσις καρδίας" είναι η αίσθηση που αποκομίζει κάθε χριστιανός όταν με πραγματική πίστη προσεγγίζει το μυστήριο
του Χριστού και της Εκκλησίας, είτε μέσα από τα μυστήρια
είτε μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής και της Πατερικής ερμηνείας της.
Είναι ο ίδιος Χριστός που αποκαλύπτεται "εν αισθήσει"
στην καρδιά αυτού του ανθρώπου.

π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Ο ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ

Σελίδες: 112 • Διάσταση: 11x21
ISBN: 960-9178-0-1 • Τιμή: 5,0 €

Κείμενα για να γνωρίσουμε περισσότερο το πρόσωπο και το
έργο Εκείνου που αγαπήθηκε και λατρεύτηκε πιο πολύ σ'
όλο τον κόσμο, τον Ιησού Χριστό...
Τα κείμενα του βιβλίου μπορούν να θεωρηθούν μια μικρή
Χριστολογία. Απευθύνονται σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο, προκειμένου να προκληθεί για να γνωρίσει περισσότερο το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι είμαστε τραγικά πνιγμένοι από τα καθημερινά προβλήματα και οι δυσμενείς εξελίξεις διαδέχονται ταχύτατα η μία την άλλη! Μέσα σ' αυτή
την πλημμυρίδα των προβλημάτων, "χάσαμε" το Θεό.
Στη σκοτεινή παραζάλη της εποχής, το βιβλίο προσπαθεί να
ζωγραφίσει με τα μοναδικά χρώματα της αγάπης, της ελπίδας και της χαράς, στιγμές αληθινές...

Μητροπολίτου
Προικοννήσου Ιωσήφ

ΤΟ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΝ ΤΩι ΚΟΣΜΩι
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σελίδες: 2 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 960-899-0-2 • Τιμή: 5,0 €

Το βιβλίο αναφέρεται στην προσπάθεια την οποία πρέπει να
καταβάλλουμε με την είσοδό μας στην Γ´ Χριστιανική Χιλιετία, με τις πολλές προκλήσεις και τις κατακλυσμικές αλλαγές,
για την Ενότητα, την Αποστολή και την Θεολογία της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα καλούμεθα να καλλιεργήσουμε και να διασφαλίσουμε το αδιαίρετο Τριπλό Αξίωμα του Κυρίου μας το Προφητικό, το Βασιλικό και το Αρχιερατικό τούτο δε να εκφράζεται
πρακτικά με την εκκλησιαστική μας διακονία στον κόσμο.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Συλλογικός Τόμος

Συλλογικός Τόμος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΑΙ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ

Σελίδες: 08 • Διάσταση: 17x2
ISBN: 978-960-979-2- • Τιμή: 1,78 €

Σελίδες: 76 • Διάσταση: 17x2
ISBN: 978-960-979-12-1 • Τιμή: 15,90 €

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλη εποχή από τη δική μας, για να
συνειδητοποιήσουμε τον ανεκτίμητο θησαυρό της συνοδικότητας της Εκκλησίας μας. Ο θεσμός των Οικουμενικών
Συνόδων έρχεται να προσφέρει εκ νέου στην ταλαιπωρημένη
ανθρωπότητα διέξοδο, μέσω της σύνθεσης των απόψεων και
της αληθινής ενότητας, στηριγμένης στον αλληλοσεβασμό
και την καθολική συμμετοχή.
Οι εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ είναι πεπεισμένες, πως η έκδοση αυτή, πέραν της συστηματικής ιστορικής προσέγγισης
των επτά Οικουμενικών Συνόδων που πραγματοποιεί, προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό ρεαλιστικές απαντήσεις εν
μέσω αδιεξόδων μισαλλοδοξίας, περιχαράκωσης και ρήξης
μεταξύ ανθρώπων και λαών.
Στον Συλλογικό Τόμο συμμετέχουν:
Μητροπολίτης Δημητριάδος & Αλμυρού Ιγνάτιος • Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος • Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς • Αρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζούχος • Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής • Πρωτ. Θεμιστοκλής Μουρτζανός • Πρωτ.
Γεώργιος Δορμπαράκης • Πρωτ. Αθανάσιος Γκίκας • Πρωτ.
Δημήτριος Μπαθρέλλος • Χρυσόστομος Σταμούλης • Δημήτριος Μόσχος • Τρύφων Τσομπάνης • Ιωάννης Μπάκας
• Γεώργιος Γκαβαρδίνας • Σταύρος Γιαγκάζογλου
0

Εμείς είμαστε ευεργετημένοι επειδή έχουμε στην Ορθόδοξη
Παράδοσή μας, Πατέρες, οι οποίοι μεταμορφώθηκαν σε
κατά Χαριν Υιούς Θεού και μπορούμε σε κάθε εποχή, στο
δικό μας "τώρα" να προστρέχουμε σ' αυτούς για να μάθουμε
τι θα έλεγαν αν βρίσκονταν και αυτοί αντιμέτωποι με τα
προβλήματά μας.
Δεν αναζητούμε μόνο το γράμμα των Πατέρων, αλλά και
την αγάπη τους, προκειμένου να μεταμορφώσουν και εξαγιάσουν το εκάστοτε παρόν.
Οι εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ θεωρούν ιστορική την στιγμή
της έκδοσης και κυκλοφορίας αυτού του βιβλίου!
Στον Συλλογικό Τόμο συμμετέχουν:
Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος • Μητροπολίτης Εδέσσης Ιωήλ • Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος • Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος • Αρχιμ.
Εφραίμ. Γ. Τριανταφυλόπουλος • Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης
• Αρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμάς • Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός • Αρχιμ. Αθανάσιος Κολλάς • Πρωτ. Βασίλειος Τσιμούρης • Πρωτ. Γεώργιος Δορμπαράκης • Πρωτ. Δημήτριος Κουτσουρής • Πρωτ. Σπυρίδων Βασιλάκος • Χρίστος
Θ. Κρικώνης • Νικόλαος Εμμ. Τζιράκης • Βασίλειος Α.
Τσίγκος • Κωνσταντίνος Κορναράκης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

Κωνσταντίνου Ι. Χολέβα

ΕΝΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Το καθένα από τα κείμενα εμπλουτίζεται
από σχετικά με το θέμα σχέδια
του ζωγράφου Άγγελου Ξυπολιά
Σελίδες: 16 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-9-8 • Τιμή: 8,8 €

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και συνεργάτης του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία» κυρία Μερόπη
Ν. Σπυροπούλου, παίρνοντας πραγματικά γεγονότα της
καθημερινής μας ζωής, με το μοναδικό συγγραφικό της χάρισμα, με γλαφυρή διήγηση και εξαιρετική πλοκή, τα αναδεικνύει σε πρωτότυπα διηγήματα! Ένα βιβλίο «συντροφιάς» για τις ώρες της ησυχίας και της μοναξιάς.
Μιχάλη Λεβέντη

ΤΩΝ ΟΡΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ

Για την κρίση, την παιδεία,
τα εθνικά θέματα

Σελίδες: 296 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-19-0 • Τιμή: 10,60 €

Η "Ελληνορθόδοξη Πρόταση για την κρίση, την παιδεία και
τα εθνικά θέματα" πλάστηκε με υλικά ελληνικά και ορθόδοξα,
με σεβασμό προς την Εκκλησία μας και την διαχρονική και
αδιάκοπη πορεία του ενιαίου Ελληνισμού. Απευθύνεται σε
κάθε καλοπροαίρετο Έλληνα και πρωτίστως στους νέους
μας και τους καλεί να μην θαυμάζουν άκριτα κάθε εισαγόμενη ιδέα. Με πίστη στον Θεό, με επίγνωση της μακρόχρονης
Ιστορίας μας, με μελέτη του γλωσσικού μας πλούτου και με
εθνική αυτοπεποίθηση μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση.
Κωνσταντίνου Χολέβα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Πρόλογος:
Μάρω Βαμβουνάκη

Σελίδες: 16 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-26-8 • Τιμή: 8,8 €

Ένα βιβλίο πού ρίχνει γέφυρα ανάμεσα στον αναγνώστη και
τον κόσμο των αοράτων. Τον κόσμο των αγαπημένων που
«έφυγαν», τον κόσμο των αγγέλων, τον κόσμο των αγίων.
Ένα βιβλίο βεβαιότητας πως δεν είμαστε μόνοι και πως αόρατες παρουσίες μάς συντροφεύουν και μας παρηγορούν.
Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ και η συνέχειά της, μετά το τέλος,
έχει τις ρίζες της σ’ αυτή τη ζωή. Η ζωή είναι μία.
Ένα βιβλίο ελπίδας για την αγάπη που δεν τελειώνει...
Ένα βιβλίο χαράς για το νικημένο θάνατο...
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Σελίδες: 216 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-899-6-2 • Τιμή: 10,60 €

Η Ευρώπη δεν είναι ούτε παιδική χαρά, στην οποία όλοι θα
μας χαμογελούν, ούτε κολαστήριο όπου όλοι προσπαθούν
να μας βλάψουν. Οι πρόγονοί μας κατόρθωσαν κάτω από
πολύ δυσκολότερες συνθήκες να μην τουρκέψουν. Εμείς καλούμεθα να φερθούμε ως συνεπείς Έλληνες και ως ισότιμοι
Ευρωπαίοι! Ούτε να κλειστούμε στο καβούκι μας ούτε να
φραγκέψουμε! Με τη βοήθεια του Θεού και με ελληνορθόδοξη αυτοσυνειδησία, θα το επιτύχουμε!


ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μητροπολίτου
Δημητριάδος & Αλμυρού Ιγνατίου

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Λόγια καρδιάς
με αφορμή την επικαιρότητα

Σελίδες: 0 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-21- • Τιμή: 12,72 €

Ερεθίσματα για τα κείμενα αυτά αποτελούν γεγονότα και
καταστάσεις που σπάνια προσεγγίζονται από άμβωνος!
Η προσέγγισή τους εκ μέρους ενός ποιμένα της Εκκλησίας
αποτελεί σημαντικό γεγονός, διότι, πέραν των απόψεων
που κατατίθενται, ικανοποιείται και μια ευρύτερη ανάγκη
επαφής του εκκλησιαστικού λόγου με την επικαιρότητα.
Η δημοσίευση ενός τόσο ουσιαστικού λόγου στον Τύπο,
αποτελεί γέφυρα συνάντησης με τους εκτός των τειχών της
Εκκλησίας συνανθρώπους μας.
Γιώργου Πιπερόπουλου

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

MΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ

Σελίδες: 12 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-05- • Τιμή: 10,60 €

Μπορεί αυτή η κρίση να μετατραπεί σε χρυσή ευκαιρία για
να γίνουμε λίγο καλύτεροι ως άνθρωποι, σοβαρότεροι ως
πολίτες και πιο συνειδητοποιημένοι ως Έλληνες.
Ένα βιβλίο, μοναδική ελπίδα στην κρίση που ορθώνεται
μπροστά μας, ποιός ξέρει για πόσο ακόμη...
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Το βιβλίο τιμήθηκε με το Πανελλήνιο Βραβείο
Δοκιμίου κοινωνικοπολιτικού στοχασμού
εις μνήμην «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ» για το 201.
Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Διηγήματα
Εικονογράφηση: Άγγελος Ξυπολιάς
Σελίδες: 12 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-7682-07-9 • Τιμή: 15,90 €

Βρισκόμαστε, τελικά, ως Έθνος, λαός και κοινωνία στο μάτι
ενός κυκλώνα, στη δίνη προβληματισμών, με τον κλυδωνισμό θεσμών και δομών, με την ακύρωση παραδοσιακών
προτύπων συμπεριφοράς και πλαισίων αναφοράς. Προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για μια προσεκτική ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των δεδομένων χωρίς προκαταλήψεις,
χωρίς φόβο και πάθος και χωρίς υστερικές αντιδράσεις!


Σελίδες: 256 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-15-2 • Τιμή: 10,60 €

Κείμενα μικρά, καθημερινής ζωής, που θυμίζουν σε όλους
μας κάποια δικά μας "επεισόδια της ζωής" και μας κρατούν
συντροφιά τις ώρες της ησυχίας ή της μοναξιάς!
Κάθε διήγημα του βιβλίου διακοσμείται και από ένα σχέδιο,
αποκλειστικά σχεδιασμένο για το βιβλίο.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ!

10 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

10 Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια 10 Συλλογικοί Τόμοι
221 Εισηγήσεις 150 Εισηγητές-Συγγραφείς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος υλοποίησε από το 2012 και κάθε χρόνο, την διοργάνωση 10 Διεθνών Επιστημονικών Συνέδρίων για τη μελέτη
της Τουρκοκρατίας και της Επαναστάσεως του 1821.
Στόχος ήταν, με την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, να υπάρχουν σε τόμους τα Πρακτικά και των 10 αυτών Επιστημονικών Συνεδρίων, σε μια
προσπάθεια να προσεγγίσουμε, να γνωρίσουμε σε βάθος,
να ερμηνεύσουμε και να αποκαλύψουμε τον πραγματικό
χαρακτήρα προσώπων και γεγονότων εκείνης της εποχής,
μιας εποχής που έχει πέσει κατά καιρούς θύμα μονομερών
και μη τεκμηριωμένων θεωρήσεων!

Συμμετέχουν 21 συγγραφείς, Σελίδες: 52, Διάσταση: 17x2,

ISBN: 978-960-9794-27-5, Τιµή: 15,90 €

Ε´ Τόμος: «Ο διεθνής περίγυρος και ο φιλελληνισμός
κατά την Ελληνική Επανάσταση», Συμμετέχουν 18 συγγραφείς,

Σελίδες: 00, Διάσταση: 17x2, ISBN: 978-960-9794-33-6, Τιµή: 15,90 €

ΣΤ´ Τόμος: «Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού
του απελευθερωτικού Αγώνος κατά την Επανάσταση του 1821»,
Συμμετέχουν 19 συγγραφείς, Σελίδες: 92, Διάσταση: 17x2,

ISBN: 978-960-9794-37-4, Τιµή: 15,90 €

Ζ´ Τόμος: «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής
Επαναστάσεως», Συμμετέχουν 28 συγγραφείς, Σελίδες: 72,
Διάσταση: 17x2, ISBN: 978-960-9794-43-5, Τιµή: 15,90 €

Α´ Τόμος: «Ιστοριογραφία και πηγές για την ερμηνεία του
1821», Συμμετέχουν 1 συγγραφείς, Σελίδες: 256, Διάσταση: 17x2,

Η´ Τόμος: «Οι μεγάλες Προσωπικότητες της Ελληνικής
Επαναστάσεως. Ομοψυχία και διχόνοια κατά την Επανάσταση»,

Β´ Τόμος: «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας.
Καταπίεση-Κοινοτισμός-Παιδεία», Συμμετέχουν 19 συγγραφείς,

ISBN: 978-960-9794-49-7, Τιµή: 2,,20 €

ISBN: 978-960-9794-10-7, Τιµή: 1,78 €

Σελίδες: 76, Διάσταση: 17x2, ISBN: 978-960-9794-17-6, Τιµή: 15,90 €

Γ´ Τόμος: «Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της Εθνικής
Ταυτότητος-Νεομάρτυρες-Επαναστατικά Κινήματα-Άγιος
Κοσμάς ο Αιτωλός», Συμμετέχουν 20 συγγραφείς, Σελίδες: 6,
Διάσταση: 17x2, ISBN: 978-960-9794-22-0, Τιµή: 15,90 €
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Δ´ Τόμος: «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός διαφωτισμός»,

Συμμετέχουν 0 συγγραφείς, Σελίδες: 60, Διάσταση: 17x2,

Θ´ Τόμος: «Τα Οικονομικά του Αγώνα. Η επίτευξη και η αναγνώριση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας», Συμμετέχουν 25 συγγραφείς,

Σελίδες: 608, Διάσταση: 17x2, ISBN: 978-960-9794-52-7, Τιµή: 21,20 €

Ι´ Τόμος: «Η επίδραση του 1821 στη λογοτεχνία και την τέχνη»,
Ευρετήρια κατά θεματολογία και συγγραφέα, Συμμετέχουν 27
συγγραφείς, Σελίδες: 616, Διάσταση: 17x2, ISBN: 978-960-9794-53-4,
Τιµή: 21,20 €
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Κωνσταντίνου Χολέβα

Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

ΤΟ 1821 ΣΗΜΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ 190-1
ΜΕ ΠΙΣΤΗ

Τα μηνύματα του 1821
και τα σύγχρονα εθνικά θέματα

Σελίδες: 6 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-50- • Τιμή: 1,78 €

Mετά από 200 χρόνια, γιατί είναι επίκαιρο το 1821 σήμερα;
• Για να διδαχθούμε...
• Για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος...
• Για να θυμόμαστε και να τιμούμε...
• Για να μην απελπιζόμαστε στα δύσκολα...
• Για να αντιμετωπίσουμε και τα σύγχρονα εθνικά θέματα...

Αποσπάσματα από γραπτές μαρτυρίες

Σελίδες: 28 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-988-62-7 • Τιμή: 10,60 €

Εκείνοι, τότε, ήσαν απλοί, περαστικοί άνθρωποι, που είχαν
ιδανικά και οράματα και, γι' αυτό, έκαναν αξεπέραστες πράξεις και έστειλαν την τελευταία, μεγάλη ελληνική πρόταση
πολιτισμού προς την ανθρωπότητα.
Εβδομήντα χαρακτηριστικές γραπτές μαρτυρίες και περιγραφές που φωτίζουν την υπέροχη ψυχική δύναμη των
Ελλήνων της εποχής εκείνης, η οποία πήγαζε από την θρησκευτική πίστη και στηριζόταν σ' αυτήν...

Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

ΕΝΑ ΔΑΦΝΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
Κείμενα χρέους και οφειλής

Σελίδες: 200 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-2-9 • Τιμή: 10,60 €
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Στην Πατρίδα μας, έχει ξεκινήσει μια συστηματική υποβάθμιση και απαξίωση της ιερής μας εθνικής παρακαταθήκης
αξιών. Κακοποίηση εθνικών συμβόλων, υποβάθμιση επετείων, μεθοδευμένη αλλοίωση των ηρωϊκών μορφών, παραχάραξη αυτής της ίδιας της Ιστορίας μας, κ.ά.
Το βιβλίο αυτό είναι μια πράξη εγρήγορσης και αντίστασης
προς τα σημεία των καιρών! Κείμενα καρδιάς και νηφάλιας
σκέψης, για όσους ανησυχούν αλλά και, συγχρόνως, θέλουν να ελπίζουν!
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ΔΟΚΙΜΙΑ
π. Γεωργίου Δορμπαράκη

ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
Μητροπολίτου
Αργολίδος Νεκταρίου

L' ARCHEVEQUE LUCAS
Στα Γαλλικά

Πρόλογος: Μητροπολίτου Προικοννήσου Ιωσήφ
Εικονογράφηση: Νίκου Βλαχάκη

Μετάφραση: Μαρία Ξανθάκη

Σελίδες: 272 • Διάσταση: 1x21
ISBN: 978-960-979-1-5 • Τιμή: 10,60 €

Σελίδες: 160 • Διάσταση: 1x21
ISBN:978-960899-2- • Τιμή: 10,60 €

Είκοσι "Αληθινές ιστορίες για δικαίους και αδίκους", μας ταξιδεύουν στην ευλογημένη ατμόσφαιρα του Γεροντικού,
του Συναξαριστού, του Ευεργετινού και, βεβαίως, του πάντερπνου Λειμωναρίου. Αββάδες, ασκητές, επίσκοποι, άνθρωποι αρετής, άγιοι, ληστές, πόρνες, σκοτεινές ψυχές, θεομπαίκτες...

Ο γνωστός στην Ελλάδα μεγάλος Άγιος της Ρωσικής εκκλησίας Λουκάς ο ιατρός, υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα γιατί συνδύαζε την μεγάλη του πίστη και το ξεχωριστό θάρρος της γνώμης του με την πρωτοπόρα
επιστημονική του κατάρτιση!
Δικαια ο Ρωσικός λαός τον τιμά ως έναν από τους μεγαλύτερος Αγίους του.
ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Μητροπολίτου Προικοννήσου
Ιωσήφ

ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

(†) Γεωργίου Καλού

ΤΡΟΙΖΗΝΙΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΟ ΠΟΡΟΣ

Σελίδες: 20 • Διάσταση: 20x20
ISBN: 978-960-9980-8-1 • Τιμή: 10,60 €

Λίγοι από μας έμειναν να κατοικούν την Πόλη στους χαλεπούς και ανατρεπτικούς καιρούς μας. Την Πόλη των Ρωμιών, την ψυχή της Ορθοδοξίας. Για τούτο και αποσπά
έναν άλλο χαρακτήρα, ένα άλλο περιεχόμενο κάθε στιγμή,
που θα ζήσεις σε αυτή, κάθε γιορτή που θα βιώσεις στο
χώρο της. Στην Πόλη ζεις το παρελθόν και το παρόν σε μια
μυστηριακή σύμπτωση! Το χθες και το σήμερα συμπορεύονται ταυτισμένα, η ζωή και η Ιστορία διαπλέκονται και
συνυπάρχουν!
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Σελίδες: 116 • Διάσταση: 17x2
ISBN: 978-960-9980-6-7 • Τιμή: 10,60 €

Πενήντα τέσσερα ποιήματα που υμνούν την Τροιζηνία των
ηρώων της μυθολογίας και των αγωνιστών της νεώτερης
ελληνικής ιστορίας, τον Πόρο, αυτή τη γιομάτη αισθησιασμό
γη των αμφικτιονιών του πεύκου που ύμνησε ο Γιώργος Σεφέρης κι ένα πλήθος άλλων ποιητών και το Σαρωνικό, τον
κόλπο των θαυμάτων, της κατάστικτης από πέτρα θάλασσας, το ολόγιομο θέατρο των βαποριών.
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

ΤΡΙΩΔΙΟ
Αρχιμ. Μεθόδιος Κρητικός
Πρωτοπρ. Γεώργιος Δορμπαράκης

ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Θανάσης Παπαθανασίου
Δημήτρης Πισίνας

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;

Αρχιμ. Νεκτάριος Αντωνόπουλος

Δημήτριος Καραγιάννης
Αθανάσιος Καρκανιάς
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Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΦΗΒΕΙΑ

Θανάσης Παπαθανασίου
Πάνος Νικολόπουλος

Πρωτοπρ. Αδαμάντιος Αυγουστίδης
Αλέξανδρος Καριώτογλου

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Φαίδωνας Καλοτεράκης
Βασίλης Καλαμπαλίκης

Ευαγγελία Μακρογιάννη
Φώτης Ανδρεόπουλος

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

με Νεοελληνική απόδοση

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Σελίδες: 6
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: 2,12 €

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: 2,12 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: 2,12 €

Η ΜΙΚΡΗ
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Θεοφανείων)

με Νεοελληνική απόδοση
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Σελίδες: 80
Διάσταση: 11x21
Τιμή: ,18 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: 2,12 €

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: 2,12 €

Σελίδες: 2
Διάσταση: 11x21
Τιμή: 2,12 €
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Λυκούργου 12, 183 45 Μοσχάτο, Αθήνα
Tηλ 210 9310605, Fax 210 9344407
www.archontariki.eu, e-mail: info@archontariki.eu

