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ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Τόμος Α′
7η Ἔκδοση 

Ἐξώφυλλο μέ σκληρό καπάκι 
ἀπό ὓφασμα μέ χρυσοτυπία 

καί κουβερτούρα μέ Spot UV.
Tέσσερις ἔνθετες εἰκόνες 

τοῦ Ἁγίου καί μέ σελιδοδείκτη.
Διάσταση 17Χ24 ἑκ.
Ἀριθμ. σελίδων 592.
Στίς ὄψεις 5χρωμίας 

Spot Βερνίκι
Τυπωμένο σέ χαρτί Fedrigoni 

simple ivory στά 115 gr. 
Τυπώθηκε σέ 4.000 ἀντίτυπα 

τόν Μάρτιο τοῦ 2015. 
Λιανική τιμή 20 Εὐρώ



Ἀπό τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «Ἁγιοτόκος Καππαδοκία»
κυκλοφοροῦνται τά κάτωθι βιβλία:

Ι. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – 
ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Τό βιβλίο αὐτό κυκλοφορεῖται ἤδη στήν 7η, πολύ ἐπι-
μελημένη ἔκδοσή του σέ 4.000 ἀντίτυπα, ἐνῶ ἤδη ἔχουν 
διατεθεῖ ἀπό τίς ἔξι πρῶτες ἐκδόσεις και πέντε ἀνατυπώ-
σεις του σέ πενήντα ἔξι χιλιάδες ἀντίτυπα. (Μετάφραση 
στά Ρουμανικά και στά Ρωσσικά).

Στό ἔργο αὐτό περιέχονται προσωπικές μαρτυρίες 
καί ἐμπειρίες ἀπό τήν ἀναστροφή τους μέ τόν Γέροντα ἐπι-
σκόπων, ἡγουμένων ἱερῶν Μονῶν, Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, 
καθηγητῶν πανεπιστημίου, στρατιωτικῶν, κληρικῶν ἐν τῷ 
κόσμῳ καί πολλῶν ἁπλῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Στό βιβλίο περιέχονται ἐπίσης πολλές μαρτυρίες σχε-
τικά μέ τό διορατικό καί προορατικό χάρισμα τοῦ Γέρο-
ντα, νουθεσίες, λόγοι σοφίας καί χάριτος καί πολλά θαυ-
μαστά γεγονότα.

Σπουδαῖο μέρος τοῦ βιβλίου ἀποτελοῦν οἱ μαρτυρί-
ες σχετικά μέ τά ἐθνικά μας θέματα –τά ὁποῖα τόν τελευ-
ταῖο καιρό βρίσκονται σέ ἐπικαιρότητα– μερικές ἀπό τίς 
ὁποῖες ἔχουν κατατεθεῖ ἐπωνύμως ἀπό ἀξιωματικούς τῶν 
ἐνόπλων μας δυνάμεων.

Σέ ἰδιαίτερο παράρτημα παρουσιάζονται ἀπό ἐπιστή-
μονα διεθνολόγο θέματα πού ἀφοροῦν στίς Ἑλληνοτουρ-
κικές σχέσεις, τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη, τόν ἐναέριο χῶρο τοῦ 
Αἰγαίου, τήν ὑφαλοκρηπίδα, καθώς καί γεωπολιτική ἀνά-
λυση ἀπό ἐν ἀποστρατείᾳ ἀξιωματικούς.

Ἡ πολύ ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδοση συμπληρώνεται 
ἀπό ὡραιότατες ἔγχρωμες φωτογραφίες, ἐπιστολές ἀπο-
δεκτῶν τῶν τριῶν πρώτων ἐκδόσεων καί εὑρετήρια ἐννοιῶν, 
πραγμάτων καί φωτογραφιῶν.

Τό ὀπισθόφυλλο, τέλος, τοῦ βιβλίου κοσμεῖται ἀπό τή 
βαρύνουσα μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Σισανί-
ου καί Σιατίστης κυροῦ Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος μαρτυρεῖ ὅτι 
συγκέντρωνεν ὁ Γέροντας εἰς τό πρόσωπόν του τήν ποικι-
λία τοῦ ἀποστόλου, τοῦ προφήτου, τοῦ διδασκάλου καί, 
πρό πάντων, τοῦ πατρός.
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ΕIΣΑΓΩΓΗ 7ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Μετά τήν ἐξάντληση τῶν ἀντιτύπων τῆς 6ης Ἔκδοσης 
τοῦ Αʹ Τόμου τοῦ βιβλίου ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ-
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ὁ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,  ἑτοιμαζόμαστε γιά 
τήν 7η Ἔκδοση τοῦ βιβλίου.  Τότε ἀκριβῶς, μέ ἀπερίγρα-
πτη χαρά καί ἄφατη ἀγαλλίαση, πληροφορηθήκαμε στίς 
13 Ἰανουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους ὅτι τό σεπτό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο προέβη στήν, ἀπό ἐτῶν ἀναμενόμενη 
ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, Ἁγιο-
κατάταξη τοῦ Μακαριστοῦ Πατρός Παϊσίου τοῦ Ἁγιορεί-
του. Ἡ χαρμόσυνη αὐτή εἴδηση ἀναπτέρωσε τό ἠθικό καί 
τήν ἐλπίδα τῆς δεινῶς χειμαζόμενης Πατρίδας μας, διότι ὁ 
Ὅσιος Πατήρ, ἐκτός τῆς ὑπερθαύμαστης βιοτῆς του, ἦταν, 
ὡς γνωστόν, καί θερμός πατριώτης. Συγκινητικές ἦταν οἱ 
ἐκδηλώσεις σέ πολλές Μητροπόλεις, ἀνά τήν Ἑλλάδα, ἐπί 
τῷ ἀκούσματι τῆς Ἁγιοκατάταξης τοῦ Ὁσίου Πατρός.

Στήν παροῦσα 7η Ἔκδοση προστέθηκε κεφάλαιο γιά 
τό θέμα τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ), τό 
ὁποῖο ἀποτελεῖ μεῖζον ἐθνικό θέμα καί γιά τό ὁποῖο ἐγεί-
ρονται παράλογες ἀξιώσεις ἀπό τή γείτονα χώρα.

Στήν νέα αὐτή Ἔκδοση ἔγιναν ἐπιπρόσθετες βελ-
τιώσεις, ὅπως τοποθέτηση τῶν μαρτυριῶν κατ’ ἀπόλυτη 
ἀλφαβητική σειρά καί ἀναδιάταξη καί βελτίωση τοῦ φω-
τογραφικοῦ ὑλικοῦ.

Το φιλόθεο ἀναγνωστικό κοινό ἀναζητεῖ ἐπίμονα καί 
ἀναμένει τήν 7η Ἔκδοση, καθώς ὅλοι ἤδη ἀρχίσαμε νά 
βιώνουμε τήν πραγματοποίηση τῶν προρρήσεων τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντα, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τόσο στά ἐθνικά μας 
θέματα ὅσο καί σέ ἐκεῖνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Εἴθε νά εἰσακουσθεῖ ἡ ἐπίμονη προτροπή τοῦ Γέρο-
ντα για εἰλικρινῆ καί βαθειά μετάνοια ὅλων μας, ποιμε-
νομένων καί Ποιμένων, ὥστε νά ἀντιμετωπίσωμε, μέ τήν 
βοήθεια ὅλων τῶν Ἁγίων, μέ ἀνδρεῖο φρόνημα τίς δοκιμα-
σίες πού ἤδη ἄρχισαν. Ἀμήν!

1η Μαρτίου 2015
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
Νικόλαος Ζουρνατζόγλου

Ἐπισμηναγὸς ἐ.ἀ.
Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος
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Φορητὴ εἰκόνα 40 Χ 30 ἑκατοστά. 
Ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, 

στὴ Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἔκδοση 1η
Ἐξώφυλλο μέ σκληρό καπάκι
ἀπό ὓφασμα μέ ἀσημοτυπία
καί κουβερτούρα μέ Spot UV.
Τρεῖς ἔνθετες φωτογραφίες
καί μέ σελιδοδείκτη,
συσκευασμένο μέ ζελατίνα.
Διάσταση 17Χ24 ἑκ.
Ἀριθμ. σελίδων 320.
Στίς ὄψεις 5χρωμίας Spot Βερνίκι
Τυπωμένο σέ χαρτί Tatami ivory 
στά 115 gr. τοῦ οἴκου Fedrigoni. 
Τυπώθηκε σέ 11.000 ἀντίτυπα
τόν Μάρτιο τοῦ 2009. 
Λιανική τιμή 17 Εὐρώ



ΙΙ. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 
ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στήν ἰδιαίτερα ἐπιμελημένη αὐτή ἔκδοση προηγεῖται 
τό ἰδιόγραφο κείμενο τοῦ Γέροντα καί στή συνέχεια ἀκο-
λουθεῖ τό δακτυλογραφημένο κείμενο στό ὁποῖο ἔχουν 
προστεθεῖ πλαγιότιτλοι καί σέ ὁρισμένες ἐπιστολές σχόλια 
σέ μία προσπάθεια «ἀποκάλυψης» κρυμμένων μαργαριτα-
ριῶν τοῦ ἰδιότυπου –μερικές φορές– λόγου τοῦ Γέροντα.

Στό πρῶτο κεφάλαιο δημοσιεύονται τρεῖς βαρυσή-
μαντες ἐπιστολές γενικότερου ἐνδιαφέροντος, πάντοτε 
ἐπίκαιρες, ἰδιαίτερα ὅμως στίς ἡμέρες μας. Ἡ πρώτη ἀνα-
φέρεται στά Ἐκκλησιαστικά δρώμενα ὅπου καυτηριάζει 
ἔντονα τίς φιλενωτικές ἐνέργειες τοῦ πρώην Πατριάρχου 
Ἀθηναγόρου, ἡ δεύτερη ἀποτελεῖ ἐξαίσιο ὕμνο πρός τόν 
«ἁγνόν ἥρωα» Στρατηγόν Μακρυγιάννη, ἐνῶ ἡ τρίτη ἀνα-
φέρεται στήν οἰκογένεια καί εἰδικότερα στίς συζυγικές 
σχέσεις.

Στό δεύτερο κεφάλαιο κυριαρχοῦν οἱ ἐπιστολές πρός 
καθηγουμένην ἱεροῦ, γυναικείου Ἡσυχαστηρίου. Ἀπό 
τόν Ἁγιοπνευματικό κάλαμο τοῦ Γέροντα ἀναπτύσσονται 
θέματα, ὅπως περί πνευματικῆς ἀγάπης καί ταπεινοφρο-
σύνης, περί εὐχαριστίας καί δοξολογίας στίς θλίψεις, στίς 
ἀδικίες καί στούς πειρασμούς, περί ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θε-
λήματος, ὑπακοῆς κ.τ.λ.

Στό τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται εὐάριθμες ἐπι-
στολές πρός συγκεκριμένον λαϊκό ἀποδέκτη καί ἔχουν ὡς 
θέματα τήν ἐπιμέλεια τῆς συνείδησης, τήν αὐτογνωσία, 
τήν συναίσθηση τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἰδικῆς 
μας ἀχαριστίας, τή θεϊκή δύναμη τῆς προσευχῆς, τήν 
ἐμπιστοσύνη στήν Παναγαθότητα καί Παντοδυναμία τοῦ 
Θεοῦ, τήν εὐλογία τοῦ νά ἀδικούμεθα, τούς καλούς λογι-
σμούς κ.ἄ. 

Στό ἐπιλογικό του κείμενο ὁ Γέροντας μᾶς ξαφνιάζει 
μέ τήν ἐκπλήσσουσα ταπείνωσή του.

Πιστεύουμε ὅτι ἀπό τά κείμενα καί τίς ἐπιστολές τοῦ 
Γέροντα ἀναδύεται ἔντονο τό ἄρωμα τῆς εὐλάβειας τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, τό ὁποῖο ὡς «δρόσος Ἀερμών» ἀνα-
ζωογονεῖ τό σύγχρονο, ταλαιπωρημένο κόσμο μας.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Τόμος Β′
2η Ἔκδοση 

Ἐξώφυλλο μέ σκληρό καπάκι 
ἀπό ὓφασμα μέ χρυσοτυπία καί 

κουβερτούρα μέ Spot UV.
Πέντε ἔνθετες φωτογραφίες 

καί μέ σελιδοδείκτη.
Διάσταση 17Χ24 ἑκ.
Ἀριθμ. σελίδων 448.

Στίς ὄψεις 5χρωμίας Spot Βερνίκι
Τυπωμένο σέ χαρτί Fedrigoni 

simple ivory στά 115 gr. 
Τυπώθηκε σέ 6.100 ἀντίτυπα 

τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2013. 
Λιανική τιμή 20 Εὐρώ



ΙIΙ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (TOMOΣ Β ′)

Χάριτι Θεοῦ καὶ εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ 
τοῦ μακαριστοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου, παραδίδουμε στὸ 
φιλόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ τὸ Β  ́  Τόμο τοῦ ἔργου 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - Μαρτυρίες Προ-
σκυνητῶν.

Ἡ δομὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι παρόμοια μὲ ἐκείνη τοῦ 
Α ́  Τόμου· στὸν παρόντα Β ́  Τόμο συμπεριλαμβάνονται καὶ 
ἀνέκδοτες Ἐπιστολές τοῦ Γέροντα, τὶς ὁποῖες εἶχε ἀποστεί-
λει σὲ δύο ὑποψήφιες μοναχές, οἱ ὁποῖες εἶχαν ζητήσει τὴν 
πνευματικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγησή του.  

Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ ἐπιμέλεια ἐλέγχθηκαν ἐπα-
νειλημμένως ὅλες οἱ μαρτυρίες -ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀνθρω-
πίνως- ἀπὸ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπὸ μακροῦ ἐπικοι-
νωνία μὲ τὸ Γέροντα, ἐνῶ σημαντικὸ κεφάλαιο ἀποτέλεσε 
καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ ὀργάνωσή τους, θεματικὰ καὶ 
ἀλφαβητικά. Ἐπισημαίνουμε δὲ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φιλολο-
γικὴ ἐπιμέλεια, πραγματοποιήθηκε καὶ γλωσσικὴ ἐπεξερ-
γασία στὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν, προκειμένου νὰ ἐπιτευ-
χθεῖ ἑνιαῖο -κατὰ τὸ δυνατόν- ὕφος.

Ἀσφαλῶς, ἰδιαίτερη σημασία ἀποκτοῦν οἱ μαρτυρίες 
οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στά ἐθνικά μας θέματα, ὅπως ἐπί-
σης καὶ σὲ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν ἔντονα πλέ-
ον στὶς μέρες μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα, σὲ τέτοιο 
μάλιστα βαθμό, ποὺ νὰ δημιουργοῦν τὴν πεποίθηση ὅτι 
κυοφοροῦνται γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ θέσουν σὲ μεγάλες πε-
ριπέτειες τὴν παραπαίουσα ἀνθρωπότητα.

Ἡ ἔκδοση τοῦ πονήματος αὐτοῦ γιὰ τὸ μακαριστὸ Γέ-
ροντα ἀποτελεῖ τὸ ἐπιστέγασμα τῆς ταπεινῆς προσπάθειας 
καὶ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἐκδότη ἐπί δεκαοκτὼ συναπτὰ ἔτη. Στα-
θερὴ καὶ μοναδική «φιλοδοξία» του παραμένει ἡ μεταφορὰ 
τῶν θεοφώτιστων λόγων τοῦ Γέροντα πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Καθὼς παραδίδεται τὸ βιβλίο αὐτὸ στοὺς ἀδελφοὺς 
χριστιανούς, ἐπιθυμῶ νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδίας ὅλους 
ἐκείνους πού, μὲ τὶς κατατεθεῖσες μαρτυρίες τους, συνετέ-
λεσαν οὐσιαστικὰ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπίπονου πνευμα-
τικοῦ αὐτοῦ ἔργου.
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Θερμὲς καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστίες -καὶ ἀπὸ τὴ θέση 
αὐτή- ἐκφράζονται στὸ σεβαστὸ Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Κα-
ρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μου πατέρα, 
Ἀρχιμανδρίτη Φιλόθεο, γιὰ ὅλη τὴν πατρική του συμπαρά-
σταση. Εὐχαριστίες ἐκφράζονται καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελ-
φοὺς οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ποικιλοτρόπως στὴν ὁλοκλήρω-
ση τῆς ἔκδοσης αὐτῆς, ἀλλὰ προτίμησαν τὴν ἀνωνυμία. 
Ἀνάμεσά τους συγκαταλέγονται καὶ ὁρισμένοι Ἁγιορεῖτες 
πατέρες, πνευματικὰ τέκνα τοῦ Γέροντα Παΐσιου, οἱ ὁποῖοι 
ἐπιμελήθηκαν, μεταξὺ ἄλλων, τὰ κείμενα τοῦ τόμου.

Τέλος, εὐχαριστῶ θερμὰ τὸ Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, κ.κ. Κοσμᾶ, γιὰ τὸν πρόλογο 
τοῦ βιβλίου.

Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ τὸν ἀντιπτέραρχο ἐ.ἀ. κ. Ἀλέ-
ξανδρο Ξ. Οἰκονόμου, γιὰ τὸ προλογικό του σημείωμα.

Ταῖς εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων, εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς χαρίσει «μετάνοιαν ὁλόκλη-
ρον», γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ ἐπερχόμενα ὡς ἀληθινοὶ 
Χριστιανοί!

4 Ἰουνίου 2012, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Νικόλαος Ζουρνατζόγλου

Ἐπισμηναγὸς ἐ.ἀ.
Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος

ΕIΣΑΓΩΓΗ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ Β´ Τόμου τῶν 
Μαρτυριῶν, προβαίνουμε, μὲ τὴν εὐχὴ τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου, σὲ ἐπανέκδοση. Ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν πρόκειται 
ἁπλῶς γιὰ ἀνατύπωση˙ ὁ τόμος ἔχει βελτιωθεῖ σὲ ἀρκετὰ ση-
μεῖα, καὶ ἔχει ἐπαυξηθεῖ μὲ τὴν προσθήκη ἐπιπλέον μαρ-
τυριῶν καὶ ἐνδεικτικῶν ἐπιστολῶν ἐπισκόπων.

10 Φεβρουαρίου 2013
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Νικόλαος Ζουρνατζόγλου
Ἐπισμηναγὸς ἐ.ἀ.

Μέλος Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημίας Ἑλλάδος
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ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΛΟΓΟΙ Β ʹ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. «Τώρα ἔχουμε πόλεμο, πνευματικὸ πόλεμο. 
Πρέπει νὰ εἶμαι στὴν πρώτη γραμμή.»

2. «Κοιτάξτε νὰ ἀνδρωθεῖτε. Σφιχτεῖτε λιγάκι. 
Βλέπω τὶ μᾶς περιμένει, γι’ αὐτὸ πονάω. 
Μὴν ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας χαλαρό.»

3. «Εἶναι μεγάλη ἀχαριστία αὐτὸ τὸ χαλαρὸ 
πνεῦμα ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα.» 

4. «Καὶ μὲ τὶς βλάσφημες ταινίες ποὺ πα-
ρουσιάζουν, θέλουν νὰ γελοιοποιήσουν τὸ 
Χριστό. Τὸ κάνουν γιὰ νὰ ποῦν «αὐτὸς 
ἦταν ὁ Χριστός, τώρα θὰ ἔρθει ὁ Μεσσί-
ας», καὶ γιὰ νὰ παρουσιάσουν μετὰ τό 
«Μεσσία» τους. Ἐκεῖ τὸ πᾶνε.»

5. «Ἔχει χάσει πιὰ τὸν ἔλεγχο ὁ κόσμος. 
Ἔχει φύγει τὸ φιλότιμο, ἡ θυσία ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους.»

6. «Ὑπάρχει μία μερίδα Χριστιανῶν στοὺς 
ὁποίους ἀναπαύεται ὁ Θεός. Ὑπάρχουν 
ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄνθρωποι 
τῆς προσευχῆς, καὶ ὁ Καλὸς Θεὸς μᾶς ἀνέ-
χεται, καὶ πάλι θὰ οἰκονομήσει τὰ πράγ-
ματα. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς 
μᾶς δίνουν ἐλπίδα. Μὴ φοβάστε. Περάσαμε 
σὰν ἔθνος τόσες μπόρες, καὶ δὲ χαθήκαμε, 
καὶ θὰ φοβηθοῦμε τὴ θύελλα ποὺ πάει νὰ 
ξεσπάσει; Οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε. Ὁ Θεὸς 
μᾶς ἀγαπᾶ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του 
κρυμμένη δύναμη γιὰ ὣρα ἀνάγκης. Θὰ 
εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια. Μιὰ μπόρα 
θὰ εἶναι.»

7. «Δὲ θὰ πάει πολὺ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Θὰ 
πάρει σκούπα ὁ Θεός!»

8. «Τὸ νὰ ἐνδιαφέρεται κανεὶς τώρα καὶ νὰ 
ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρί-
σκεται τὸ ἔθνος μας εἶναι ὁμολογία, γιατὶ ἡ 
Πολιτεία τὰ βάζει μὲ τὸ θεῖο νόμο. Ψηφίζει 
νόμους ἐνάντιους στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.»

9. «Ἡ ἀδιαφορία δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε στοὺς 
κοσμικούς, πόσῳ μᾶλλον στοὺς πνευματι-
κοὺς ἀνθρώπους. Ἕνας ἄνθρωπος τίμιος, 
πνευματικός, δὲν πρέπει νὰ κάνει τίποτε 
μὲ ἀδιαφορία. «Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ 
ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου ἀμελῶς», λέει 
ὁ Προφήτης Ἱερεμίας.» 

10. «Αὐτὸ ποὺ θὰ βοηθήσει θετικὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους σήμερα εἶναι τὸ παράδειγμά μας τὸ 
χριστιανικὸ καὶ ἡ ζωή μας ἡ χριστιανική. 
Τοὺς Χριστιανοὺς πρέπει νὰ τοὺς διακρίνει 
ἡ πνευματικὴ λεβεντιὰ καὶ ἡ ἀρχοντιά, ἡ 
θυσία. Γι’ αὐτὸ λέω στοὺς λαϊκούς: «Νὰ 
ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό, νὰ ἔχετε ταπείνωση, 
νὰ κάνετε τὸ καθῆκον σας, καὶ ὁ Χριστὸς 
θὰ προδώσει τὴν ἀρετή σας στὰ μάτια τῶν 
ἀνθρώπων.»

11. «Εὐτυχῶς ὑπάρχουν μερικὲς εὐλαβεῖς 
γυναῖκες, νέες καὶ ἡλικιωμένες, καὶ ἔτσι 
στηρίζεται ὁ κόσμος.»

12. «Στὴν ἐποχή μας σπανίζουν τὰ παλικάρια. 
Οἱ ἄνθρωποι εἶναι νερόβραστοι. Γι’ αὐτό, 
Θεὸς φυλάξοι, ἄν γίνει ἕνας πόλεμος, ἄλλοι 
ἀπὸ φόβο θὰ πεθάνουν, ἄλλοι θὰ μείνουν 
στὸ δρόμο ἀπὸ μιὰ μικρὴ ταλαιπωρία, 
γιατὶ συνήθισαν στὴν καλοπέραση. Παλιά, 
τὶ παλικαριὰ εἶχαν!»

13. «Γιὰ νὰ κάνει κανεὶς προκοπή, πρέπει νὰ 
ἔχει παλαβὴ φλέβα, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. 
Ἀνάλογα πῶς θὰ ἀξιοποιήσει τὴν παλαβὴ 
φλέβα, θὰ γίνει ἤ ἅγιος ἤ ἥρωας.»

14. «Δύσκολα χρόνια!... Θά περάσουμε τρά-
νταγμα. Ξέρετε τί θά πῆ τράνταγμα; Ἄν 
δεν ἔχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δέν 
θά ἀντέξετε. Θεός φυλάξοι, θά φθάσουμε 
νά ἔχουμε ἀκόμη καί ἄρνηση πίστεως.  
Κοιτάξτε νά ἀδελφωθῆτε, νά ζήσετε πνευ-
ματικά, νά γαντζωθῆτε στόν Χριστό.»

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Νο 1 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ - ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1924-1994 (Α ′ ΤΟΜΟΣ - 7η ΕΚΔΟΣΗ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ταπεινά θεωροῦμε ὅτι τό ἔργο αὐτό ἀποτελεῖ 
πολύ σημαντική συμβολή στήν κοινή 
προσπάθεια τῆς διατύπωσης τῶν τελικῶν 
θέσεων τῆς Ἐκκλησίας μας –ὅπως, ἄλλωστε, 
αὐτό ζητήθηκε ἀπό Αὐτήν– σχετικῶς μέ τό 
θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων ζωτικῶν ὀργάνων 
ἀπό «ἐγκεφαλικῶς νεκρούς» ἀσθενεῖς.

Ἔκδοση 3η
Διάσταση 17Χ24 ἑκ. 
Ἀριθμ. σελίδων 200.

Τυπώθηκε σέ 3.000 ἀντίτυπα
σέ χαρτί Velvet Garda Mat 

στά 115 gr., τόν Μάιο τοῦ 2008. 
Λιανική τιμή 12 Εὐρώ



IV. «Ἐγκεφαλικός θάνατος» καί 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ἰατρική καί φιλοσοφική θεώρηση)
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Ἔκδοση 1η
Διάσταση 17Χ24 ἑκ. 

Ἀριθμ. σελίδων 96.
Τυπώθηκε σέ 1.000 ἀντίτυπα

σέ χαρτί Tatami ivory 
στά 115 gr., τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2013. 

Λιανική τιμή 8 Εὐρώ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ



V. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» 
Ο ΣΙΣΥΦΕΙΟΣ ΜΟΧΘΟΣ ΤΗΣ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ» 
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Ἔκδοση 1η
Διάσταση 17Χ24 ἑκ. 
Ἀριθμ. σελίδων 168.

Τυπώθηκε σέ 1.000 ἀντίτυπα
σέ χαρτί Fedrigoni Velvet

στά 115 gr., τόν Ἰούλιο τοῦ 2018. 
Λιανική τιμή 10 Εὐρώ



VI. ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ 
«Η ΕΣΧΑΤΗ ΑΝΟΜΙΑ» 

17



Ἀποκλειστική διανομή γιά τήν Ἑλλάδα
Nικόλαος Ἀ. Zουρνατζόγλου
Τ.Θ. 60159, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Tηλ. 6972 019530     
e-mail: kappadoc@otenet.gr 
Site: www.agiotokos-kappadokia.gr

Kεντρική διάθεση
1. Ἐκδόσεις “OPΘOΔOΞOΣ KYΨEΛH”

Υἱοί Σ. Kεμεντζετζίδη Ο.Ε.
Σπαρτάκου 6, Συκιές
566 26 Θεσσαλονίκη
Tηλ. 2310 212 659, Fax 2310 207 340
e-mail: kypseli@in.gr

2. Ἐκδόσεις “ΣTAMOYΛH A.E.”
Γραφεῖα - Xονδρική πώληση - Bιβλιοπωλεῖο
Ἀβέρωφ 2 (Ἔναντι Πολυτεχνείου)
104 33 Ἀθήνα
Tηλ. 210 523 8305, Fax 210 523 8959
e-mail: info@stamoulis.gr
www.stamoulis.gr

3.  Ἀποκλειστική διανομή γιά τήν Kύπρο
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου «ΤΟ ΦΩΣ»
Ἀδαμάντιου Κοραῆ 20-26, Τ.Θ. 21130 
1502 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ. 00357 22430301, 22344309
Fax 00357 22343122
e-mail: fos@iak.org.cy

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ


