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της Ι. Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας

• «Πέτρου Μπότση»
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Μητροπολίτης Αντώνιος του Σουρόζ

Ο Εαυτός μας και ο Άλλος
Στοχασμοί για τις ανθρώπινες σχέσεις

ISBN: 978-618-81751-2-9

ISBN 978-618-5197-08-7
17Χ12εκ., 156 σελ., 9€

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

Jim Forest

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

ISBN 978-618-5197-09-4
21Χ14εκ., 249 σελ., 13€

Jim Forest

Αγαπώντας τον εχθρό μου
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: π. Βασίλειος Θερμός

ISBN 978-618-5197-01-8
21Χ14εκ., 292 σελ., 13€
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Ο Jim Forest είναι ένας χριστιανός ορθόδοξος συγγραφέας της Δύσης.
Με το βιβλίο του αυτό μας προσφέρει μια εκ βαθέων ματιά στην πιο δύσκολη από όλες τις εντολές του Χριστού: να αγαπάμε τον εχθρό μας. Μια
στάση εκ διαμέτρου αντίθετη με τη σημερινή λογική ακόμη και των πιο
ήπιων από εμάς, μια απόφαση ζωής που έρχεται να διαλύσει τα θεμέλια
και τη βεβαιότητα του σύγχρονου πολιτισμού. Μια κατάθεση πίστης που
προσεγγίζει τον καθένα από μας απλά και άμεσα, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με το πιο δύσκολο κομμάτι του εαυτού μας.
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ΒΙΒΛΙΩΝ
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π. Lawrence Farley

Στα χνάρια της Αιθερίας
Βαδίζοντας στους Αγίους Τόπους

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

EO

Μοναχή Γαβριηλία

N

ISBN 978-618-5197-19-3
12x16,5εκ., 328 σελ.

Ένα οδοιπορικό στον κόσμο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ένα
ουσιαστικό οδοιπορικό στην ανθρώπινη ψυχή. Γίνεται αφορμή για να
υλοποιείται ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Ό,τι είναι αληθινό, σεμνό,
δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και
είναι άξιο επαίνου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας» (Φιλ. 4,8). Οι ιεροί
τόποι αποτελούν έναν επίγειο θησαυρό, καθώς το περιγράφει η Αιθερία
και ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού. Είναι ένας θησαυρός που μπορεί να
μας οδηγήσει σε ουσιώδεις ανακαλύψεις στην καρδιά μας, επειδή μας το
τονίζει ο Κύριος: «Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά
σας» (Ματθ. 6,21).
π. Αλέξανδρος Καριώτογλου

ISBN 978-618-5197-07-0
17Χ24εκ., 416 σελ., 19€

π. Σταμάτη Σκλήρη

Το βλέμμα του Παντοκράτορα

ISBN 978-618-81538-3-7
35X25εκ., 18€

Μία καταβύθιση στα άρρητα της βυζαντινής τέχνης, όπως έχει επιβιώσει στους αιώνες της ανθρώπινης προσπάθειας να απεικονίσει το
θείο και όπως έχει εξελιχθεί στις μέρες μας, μέσα από το ευαίσθητο
βλέμμα του ιερέα, ιατρού και αγιογράφου π. Σταμάτη Σκλήρη. 18
έργα, πολλά από τα οποία αδημοσίευτα, με θεματικό άξονα το βλέμμα του ανθρώπου πάνω στο θείο, το ιερό, το αγιασμένο πρόσωπο του
κόσμου τούτου και του επέκεινα. Γράφουν οι: Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, Αλέκος Φασιανός, ζωγράφος, Δρ Δημήτρης
Κυριαζής, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, καθηγητής Κων. Β. Σκουτέρης
και π. Σταμάτης Σκλήρης. Η έκδοση περιέχει 18 εικόνες τυπωμένες
σε μέγεθος 24 x 34εκ.
3

Ευλογημένη Καθημερινότητα

π. Δημητρίου Φουρλεμάδη

Από το Συναξάρι της Αγάπης

EO

Ο σημερινός άνθρωπος, μέλος μιας συνηθισμένης οικογένειας που παλεύει με προβλήματα και ανάγκες της καθημερινότητας, έχει ανάγκη να
νιώθει την Εκκλησία στο πλευρό του κι όχι πρόθυμη να τον κατηγορήσει
και να τον στείλει στην κόλαση. Έχει ανάγκη από γλώσσα πίστης ικανής να
συναισθάνεται. Δεν χρειάζεται μαστίγιο και εισαγγελικό ύφος.
Αυτό το βιβλιαράκι θέλει να διώξει τις ποινές μακριά μας και να προσφέρει ένα ποτήρι νερό σε αυτόν που υποφέρει. Θέλει να θυμίσει σε όλους
μας ότι «δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο αλλά το Σάββατο για τον
άνθρωπο».
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ISBN 978-618-51971-7-9
17Χ12εκ., 76 σελ., 4,80€

π. Δημητρίου Φουρλεμάδη

Επίκαιρα στοιχεία της πατερικής και νηπτικής πείρας
Μέσα στην αυξανόμενη αποξένωση του σημερινού κόσμου, υπάρχει
ζωντανή η παράδοσή μας, που την αγία φωνή της κρατούν στη γλώσσα
και την προσευχή τους οι γέροντές μας. Τον αληθινό κόσμο της προσευχής
φέρνει αυτό το μικρό ανθολόγιο, τον λόγο που στηρίζει ενώ μένει πάντοτε
σύγχρονος και επίκαιρος, ικανός να βοηθήσει την ψυχή που πορεύεται στο
πεδίο του φιδιού και του χάους.
ISBN 978-618-5197-13-1
17Χ12εκ., 68 σελ., 4,80€

31η ΧΙΛΙΑΔΑ

Τίτο Κολλιάντερ

Ο Δρόμος των Ασκητών
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: π. Αλέξανδρος Καριώτογλου

ISBN 978-618-81538-6-8
17Χ12εκ., 176 σελ., 10€
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Τι σημαίνει η λέξη «άσκηση» σε έναν κόσμο όπου η καθημερινή σωματική άσκηση είναι βασική προϋπόθεση υγείας αλλά η πνευματική άσκηση
φαντάζει ως κάτι το περιττό και αχρείαστο; «Ασκητές δεν είναι μόνο όσοι
βρίσκονται στην έρημο, αλλά κατά κύριο λόγο όσοι αισθάνονται ερημωμένοι
από τα φτηνά ψιχία που προσφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής αφήνοντάς τους
ανικανοποίητους, διψασμένους και πεινώντας. Ως βασικό εργαλείο της άσκησης προτείνει ο Κολλιάντερ τη στροφή προς τον εαυτό μας δοκιμάζοντάς
τον έτσι σε βασικά ερωτήματα που αφορούν τη σχέση μας με τον Θεό και
τους αδελφούς μας». (Από την εισαγωγή του π. Αλεξάνδρου Καριώτογλου)

www.porphyrabooks.gr

Nina Pavlova

Η ημέρα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Ιστορίες από τον κήπο της Όπτινα

ISBN 978-618-51970-4-9
14Χ20,5εκ., 424 σελ., 17€

«Ολόκληρη η ζωή μας είναι ένα μεγάλο θεϊκό μυστήριο. Όλα όσα μας
περιβάλλουν, όσο ασήμαντα και αν φαίνονται, έχουν μεγάλη σημασία. Το
νόημα των βιωμάτων μας θα το εννοήσουμε πλήρως μόνο στον μέλλοντα
αιώνα. Πόσο πρoσεκτικά θα έπρεπε να φερόμαστε με τη ζωή, εμείς όμως
την ξεφυλλίζουμε σαν ένα βιβλίο, σελίδα-σελίδα, χωρίς να εννοούμε
τι γράφει σ’ αυτό! Στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα εξελίσσονται
σύμφωνα με τη θέληση του Θεού».
Όσιος στάρετς Βαρσανούφιος της Όπτινα

Elissa D. Bjeletich

Σε μια κλωστή - Το ταξίδι ενός κοριτσιού

και της μητέρας του από τον θάνατο στη ζωή

Η μικρή Μαριάννα πάσχει από ηπατική ανεπάρκεια. Μόλις αυτό γίνεται γνωστό, ο αγώνας της οικογένειας ξεκινά. Το ημερολόγιο της Ελίσα
Μπιελέτιτς δεν είναι ένα μυθιστόρημα πόνου και αγωνίας αλλά μια αληθινή ιστορία ελπίδας, πίστης και αγάπης, με αίσιο τέλος.
«Μ’ αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μας διδάσκουν οι προσευχές της Εκκλησίας μας. Από μόνοι μας, εμείς θα ζητούσαμε από τον Κύριο να πάρει την
αρρώστια, αλλά πόσο καλύτερο είναι να ζητάμε να την μεταμορφώσει! Μη
μας αποκαταστήσεις σ’ αυτό που ήμασταν πριν, αλλά χρησιμοποίησε αυτή
την ασθένεια για να μας κάνεις καλύτερους, να μας κάνεις “ολόκληρους”».
Ελίσα Μπιελέτιτς
12η ΧΙΛΙΑΔΑ

ISBN 978-618-81751-4-3
14Χ20,5εκ., 224 σελ., 12,50€

Joseph Fadelle

Το Τίμημα

ISBN 978-618-80923-5-8
14Χ20,5εκ., 264 σελ., 12€

Ένα συγκλονιστικό βιβλίο για τη ζωή και τον αγώνα ενός μουσουλμάνου
που μετεστράφη στον Χριστιανισμό. Ο πόλεμος δύο κόσμων μάς παρουσιάζεται ανάγλυφος μέσα από τα λόγια του συγγραφέα που σήμερα πλέον ζει με
την οικογένειά του στο Παρίσι. Ο μουσουλμάνος Joseph Fadelle ένιωσε τη
θεία χάρη και με συγκλονιστικό αυθορμητισμό αποφάσισε να ακολουθήσει
τον Χριστό. Όμως, η ίδια η οικογένειά του έγιναν οι διώκτες και οι καταδότες του. Στο πρόσωπό του αποδείχθηκε αληθινός ο λόγος του Χριστού:
«Ο αδελφός θα παραδώσει τον αδελφό του στον θάνατο, ο πατέρας το παιδί
του… θα σας μισήσουν οι πάντες για το όνομά μου» (Μάρκ. 13, 12-13).

Από τον πρόλογο του Μητρ. Αργολίδος Νεκταρίου (Αντωνόπουλου)
5

Βιβλία για τη Σαρακοστή
EO

Μητροπολίτου Διοκλείας Καλλίστου Ware

N

Από τον Σταυρό στην Ανάσταση
Κείμενα για το ταξίδι της Νηστείας

ISBN 978-618-5197-16-2
17Χ12εκ., 162 σελ., 9€

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

Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου (Αντωνόπουλου)

50.000 ANTIΤΥΠΑ

Επιστροφή - Μετάνοια και εξομολόγηση
Επιστροφή στον Θεό και στην Εκκλησία Του

Το μικρό αυτό βιβλίο απευθύνεται στους ανθρώπους που αγωνίζονται
για τη σωτηρία τους. Με απλά λόγια προσπαθεί να λύσει απορίες και να
βοηθήσει τον αναγνώστη να επανατοποθετηθεί απέναντι στο μεγάλο και
φιλάνθρωπο μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης.
«Μέσα στην εξομολόγηση μαθαίνουμε πόσο δύσκολη και οδυνηρή είναι
η πραγματική μετάνοια· όμως μαζί μ’ αυτή τη γνώση θεριεύει το θάρρος να
συναντήσουμε τον Χριστό, έτσι ακριβώς όπως είμαστε: αμαρτωλοί γεμάτοι
ελπίδα· αποτυχημένοι γεμάτοι πίστη· φίλοι του αγαπημένοι, με θάρρος στην
αγάπη Του, με ελπίδα στη χάρη Του».

ISBN 978-618-81538-6-8
12,5Χ20εκ., 104 σελ., 8€

Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος (Αντωνόπουλος)
13η ΕΚΔΟΣΗ

π. Alexander Schmemann

Μεγάλη Σαρακοστή

ISBN 978-618-81538-8-2
17Χ12εκ., 272 σελ., 12€
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Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί την προετοιμασία για τη δική μας “διάβαση”, το δικό μας “Πάσχα”, τη νέα μας εν Χριστώ ζωή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου: «H σύντομη τούτη ερμηνεία
της Μεγάλης Σαρακοστής γράφτηκε για όλους εκείνους που λαχταρούν μια
βαθύτερη κατανόηση της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας και μια
πιο συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της… Η περίοδος αυτή είναι ένα σχολείο
μετάνοιας, στο οποίο κάθε χριστιανός οφείλει να μπαίνει κάθε χρόνο για να
καταφέρει να εμβαθύνει στην πίστη του, να την επανεκτιμήσει και, αν είναι
δυνατόν, ν’ αλλάξει τη ζωή του. Είναι μια υπέροχη προσκυνηματική πορεία
προς τις πηγές της ορθόδοξης πίστης, είναι μια εκ νέου ανακάλυψη του ορθόδοξου τρόπου ζωής».

& το Πάσχα
27η EΚΔΟΣΗ

www.porphyrabooks.gr

Μαριγούλας Δ. Κοκκίνου – Γεωργίας Σ. Κοφινά

Σαρακοστιανά

Μεσογειακή, νηστήσιμη, χορτοφαγική κουζίνα

Κυκλοφορεί και στα αγγλικά:

The Festive Fast
ISBN: 978-618-81538-0-6 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
ISBN: 978-618-81751-2-9 (ΑΓΓΛΙΚΑ)

Μετά από 78.000 αντίτυπα, τα Σαρακοστιανά επανακυκλοφορούν με νέες φωτογραφίες και φρέσκες ιδέες για το καθημερινό
πιάτο. 387 συνταγές που μυρίζουν Ελλάδα και γεμίζουν το τραπέζι
μας με τα υλικά της παραδοσιακής κουζίνας, τα Σαρακοστιανά
υπογραμμίζουν τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την
άρρηκτη σύνδεση της σωματικής και της πνευματικής υγείας.
Προβάλλουν πατροπαράδοτες διατροφικές συνήθειες εμπλουτισμένες με νέους συνδυασμούς. Συνταιριάζουν τη διατροφή μας
με τον σημερινό τρόπο ζωής. Περιέχουν πρακτικές οδηγίες, γλωσσάρι, πίνακα για τις ημέρες νηστείας όλο τον χρόνο και κείμενα
Πατέρων που σχολιάζουν και αναδεικνύουν την ορθόδοξη παράδοση της νηστείας και τη σημασία της σήμερα.
Με εισαγωγή από τη Γερόντισσα Θεοξένη, ηγουμένη της Ιεράς Πατριαρχικής & Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής.
«Έχει τόσο πλούτο αυτό το βιβλίο, που μπορείτε όλα τα χρόνια
να τρώτε μέσα απ’ αυτό. Θα μου πείτε, πώς θα μεγαλώσουμε αν δε
φάμε ζωικές πρωτεΐνες; Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απαρνηθήκανε το κρέας και γίνανε χορτοφάγοι, και δεν πάθανε τίποτε. Ίσα
ίσα που θα έλεγα ότι έχουν ίσως και καλύτερη υγεία».

22€

Ηλίας Μαμαλάκης, μάγειρος και γευσιγνώστης,
για τα Σαρακοστιανά

Ο Ακάθιστος Ύμνος

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

ISSN 2241-8083
17Χ24εκ., 176 σελ., 4,90€
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Βιβλία του Μητρ. Αργολίδος
Αγ. Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως & Κριμαίας

Αγάπησα το μαρτύριο

ISBN 978-618-80923-4-1
28Χ28εκ., 368 σελ., 40€

- ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

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

Συνοδοιπορία με τον ΄Αγιο Λουκά
ΤΟΜΟΙ Α΄, Β΄, Γ΄

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

Α’: ISBN 978-618-80923-1-0,
Β’: ISBN 978-618-80923-0-3,
Γ΄: ISBN 978-618-80923-3-4,

20€
17€
17€

Αρχιεπίσκοπος Λουκάς

Ένας άγιος Ποιμένας και γιατρός χειρουργός
Ο Άγιος των ημερών μας, μια ιερή μορφή με ακοίμητη παρουσία στη
ζωή των πιστών. Καταφύγιο και προστασία για όσους προστρέχουν στη
χάρη του. Άμεση βοήθεια στα αιτήματα υγείας ψυχής και σώματος. Η ζωή
και το έργο του επανακυκλοφορούν σε έναν τόμο με την προσθήκη νέου
υλικού που έχει έρθει στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Η πληρέστερη
βιογραφία του Αγίου, γραμμένη από το χέρι του ανθρώπου που τον έκανε
γνωστό στην Ελλάδα. Ένα βιβλίο σταθμός στη γνωριμία μας με τη ζωή και
το έργο του.
ISBN 978-618-81538-1- 3
17Χ24εκ., 527 σελ., 18€
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ς Νεκταρίου (Αντωνόπουλου)

www.porphyrabooks.gr

Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης

ISBN 978-618-81538-7-5
14Χ20,5εκ., 344 σελ., 15€

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

Β΄ΕΚΔΟΣΗ

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

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

Β. Φ. Βόινο-Γιασενέτσκι (Αρχιεπισκόπου Λουκά)

Δοκίμια για τη Χειρουργική των Πυογόνων Λοιμώξεων
(B΄ ΤΟΜΟΣ)

Ένα ιστορικό επιστημονικό έργο μεγάλης αξίας και διαχρονικότητας.
«Τό φθινόπωρο τοῦ 1934 κυκλοφορεῖ ἡ μελέτη Δοκίμια γιά τή χειρουργική τῶν πυογόνων λοιμώξεων. Στίς τρεῖς πρῶτες ἐκδόσεις του κυκλοφοροῦν 60.000 ἀντίτυπα, ἐνῶ τιμήθηκε καί μέ τό βραβεῖο Στάλιν. Τό
ἐγχειρίδιο ἔγινε τό ἐπιτραπέζιο βιβλίο τῶν γιατρῶν, ἀνοίγοντας νέους
δρόμους στή χειρουργική. Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου διατυπώνεται μέ
λόγο ἁπλό, λιτό, σαφῆ καί συνάμα ἐπιστημονικό».
ISBN 978-618-81538-5-1
17Χ23,5εκ., 476 σελ., 15€

		

Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος
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12η ΕΚΔΟΣΗ

Μητροπολίτου Διοκλείας Καλλίστου Ware

Η Δύναμη του Ονόματος

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

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

Β΄ΕΚΔΟΣΗ

Γεωργίου Χ. Κάτσου

Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν Με
Ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Πατρός Ιησούς Χριστός, παρότρυνε τους Μαθητές Του να επικαλούνται το ΄Αγιο Όνομά Του ζητώντας
ό,τι χρειάζονται στην επιτέλεση του έργου τους επί της Γης. Τη συνεχή
προσευχή συνιστούσε θερμά και ο Απόστολος Παύλος με το «αδιαλείπτως
προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε», δηλαδή συνέχεια να προσεύχεστε
και να ευχαριστείτε τον Θεό για όλα. Και το ερώτημα είναι: «Εμείς γιατί
να μην πράττουμε ομοίως»; Γιατί να αφήνουμε ανεκμετάλλευτη την παρακαταθήκη και το οπλοστάσιο που η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει
θέσει στη διάθεσή μας, για να αξιωνόμαστε να προσευχόμαστε συνεχώς
και αδιαλείπτως;

ISBN 978-618-81751-4-3
14Χ20εκ., 252 σελ., 9,50€

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα
των Εκδόσεων Πορφύρα;
Δώστε το e-mail σας στο www.porphyrabooks.gr
και επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook:
Εκδόσεις Πορφύρα/Porphyra Publications
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Γυρίστε το έντυπο ανάποδα, για να δείτε τα βιβλία μας για παιδιά.

