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Περιεχόμενα
Πρόλογος

Α´
Βιβλιοκριτικές

Εἰσαγωγικό

1. «Ἡ Γραφική γραφή Β»

2. «Ἡ ἀ νά στα ση τῆς Ρω μι ο σύ νης»

α) Ὁ ρι σμός τῆς Ρω μη ο σύ νης

β) Ἡ συ ζή τη ση γι ά τόν ὅ ρο Ρωμηοσύνη

γ) Τά γνω ρί σμα τα τῆς Ρω μη ο σύ νης

3. «1204, ἡ διαμόρφωση τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ»

α) Χαρίσματα τοῦ συγγραφέως

β) Ἡ σημασία τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 

1204

γ) «Φιλοσοφία καί ἡσυχία»

4. «Ὀρθόδοξη θεολογία καί τουρκοκρατούμενος Ἑλληνι-

σμός»

α) Γενικές παρατηρήσεις

β) Ἡ σημασία καί ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου

γ) Περίληψη τοῦ βιβλίου 



5. «Κοραῆς καί Γρηγόριος Ε΄»

6. «Οἱ δρόμοι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ στήν σκλαβωμένη Ρωμηο-

σύνη»

α) Στόν δρόμο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ

β) «Παράδρομοι» γιά τόν Ἅγιο

7. «Ὁ Ὅ σιος Πα ΐ σιος Βε λι τσκόφ σκι»

8. Ἡ «Ἑλ λη νι κή Νο μαρ χί α»

9. «Ὁ θά να τος τῆς Αὐ το κρα το ρί ας»

α) Ὁ συγ γρα φεύς τοῦ βι βλί ου

β) Τό πε ρι ε χό με νο τοῦ βι βλί ου

γ) Ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ συγγραφέως

δ) Ἡ σύγ χρο νη Με γά λη Ἰ δέ α

10. «Σχέ σεις Ὀρ θο δο ξί ας καί Ρω μαι ο κα θο λι κι σμοῦ στήν Ἑλ

λά δα, κα τά τήν δι άρ κει α τῆς Ἐ πα να στά σε ως (18211827)»

11. «Τό «Πρό τυ πο Βα σί λει ο» καί ἡ Με γά λη Ἰ δέ α»

α) Τό «Πρό τυ πο Βα σί λει ο»

β) Ἡ Με γά λη Ἰ δέ α

12. «Τό ἑρμηνευτικό πλαίσιο τῆς Χριστολογίας τοῦ ἁγίου 

Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ»

α) Ἡ ἐνασχόλησή μου μέ τό ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή

β) Ἡ διάρθρωση τῆς διατριβῆς

γ) Βασικά σημεῖα τῆς διατριβῆς

δ) Ἐπικαιρότητα τοῦ θέματος

ε) Ὁ συγγραφεύς τῆς διατριβῆς



13. «Εἰσαγωγή» στό «Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱ ε ρῶν Κα νό

νων»  

α) Τό ἔργο τῶν Ράλλη καί Ποτλῆ

β) Ἡ εἰσαγωγή τοῦ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου

γ) Ἡ ἀξία τοῦ ἔργου αὐτοῦ

14. «Ἡ θε ρα πευ τι κή τῶν πνευ μα τι κῶν νο ση μά των»

α) Ἡ συμ με το χή μου στήν πα ρου σί α ση

β) Ἡ ἀ ξί α τοῦ ἔρ γου τοῦ J e an L a r c h et

γ) Ση μα ντι κές δι ευ κρι νί σεις

15. «Πό νος, ἕ να δῶ ρο πού κα νέ νας δέν θέ λει»

α) Τά τρί α στά δια τοῦ πό νου

β) Ἡ ἀ ντι με τώ πι ση τοῦ πό νου

γ) Ἐ νι σχυ τές τοῦ πό νου

δ) «Ἡδονή καί πόνος»

16. «Ἐ πί σκε ψις βί ου μο να χι κοῦ ἐ πί δι ορ θώ σει τῶν πε ρί αὐ

τόν»

α) Ὁ ὑ ψη λός σκο πός τοῦ μο να χι σμοῦ

β) Οἱ τρεῖς τά ξεις τῶν μο να χῶν

γ) Ἡ ζωή τῶν μο να χῶν ὅ πως φαί νε ται στήν τε λε τή τῆς κου

ρᾶς

δ) Πε πτω κό τες μο να χοί

ε) Ἀ νε πί σκο ποι Ἡ γού με νοι

17. Βί ος καί λό γοι τοῦ Γέ ρον τος Πορ φυ ρί ου

18. «Ἔκ φρα σις μο να χι κῆς ἐμ πει ρί ας»



α) Ὀσμή θεολογίας

β) Χάρισμα διακρίσεως

γ) Περίληψη τῆς Φιλοκαλίας

δ) Πατρική στοργή

ε) Ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου

19. «Ἀναφορά στήν θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου»

α) Αὐθεντική ἑρμηνεία

β) Ἡ ἀξία τοῦ βιβλίου

γ) Ζωντανή θεολογία

20. «Οἰκοδομών τας τόν Ναό τοῦ Θεοῦ μέσα μας καί στούς 

ἀδελφούς μας»

21. «Ὑπόσχεση»

22. «Εἰσαγωγή στήν ἱστορία τῆς δυτικῆς θεολογίας»

α) Τά πλαίσια τῆς σχολαστικῆς θεολογίας

β) Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης καί ἡ σχολαστική θεολο γία

γ) Ἡ σύγχρονη θεολογία, ἔκφραση τῆς μεταπατερικῆς θεο

λογίας

23. «Ὁ μο νο διά στα τος ἄν θρω πος»

24. «Διάσπαρτα Δημοσιεύματα»

25. «Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή»

α) Εὐχαριστίες 

β) Ἀποστολή καί ἱεραποστολή

γ) Γενικές παρατηρήσεις 

δ) Ἡ σύγχρονη κατάσταση στήν Μέση Ἀνατολή



26. Ἡ «Με γά λη Ὀρ θό δο ξη Χρι στια νι κή Ἐ γκυ κλο παί δεια» 

Β´
Πρόλογοι σέ βιβλία

Εἰσαγωγικό 

1. «Νέ ες ἐκ δό σεις Ναυ πα κτί ας»

2. «Σαγγαρίου Ἐκστρατεία»

3. «Συνοπτικό διάγραμμα γιά τήν συγγραφή τῆς Ἐκκλησια-

στικῆς ἱστορίας τῆς Ναυπάκτου»

4. «Σελίδες ἀπό τήν Ἱστορία τῆς Ναυπάκτου καί τῆς ἐνδο-

χώρας της»

5. «Δια δρο μές τοῦ πα ρελ θό ντος στή Ναυ πα κτί α καί τή Δω

ρί δα»

6. «Αὐτοθυσία τῶν δασκάλων»

7. «Προσκλητήριο Πεσόντων Ναυπακτίας»

8. «Αἱ γενεαί πᾶσαι»

9. «Εἰ κα στι κές ἀ πει κο νί σεις»

10. Προσφορά στόν Τίμιο Πρόδρομο 

11. «Ὁ Πρόδρομος τῆς Ναυπακτίας»

12. «Ἡ κιβωτός τῆς Ναυπακτίας»

13. «Τό Μο να στή ρι Πα να γί α Ἀμ πε λα κι ώ τισ σα. Ἅγιος Πο-

λύκαρπος» 

14. «Ἐ θνο μάρ τυ ρας Πο λύ καρ πος»

15. «Αἷ μα καί Μύ ρον Ἐ θνο μαρ τύ ρων Μο να χῶν»



16. «Ἀθησαύριστα κείμενα τοῦ Γιάννη Βλαχογιάννη»

17. «Ἀν θο λο γί α»

18. «Ἀ θη σα ύ ρι στα Νό βα»

19. «Τραγούδια τῶν βουνῶν»

20. «Χά ρη Στα μα τί ου Δι η γή μα τα»

21. «Λο γο τέ χνες τῆς Λι μνο θά λασ σας»

22. «Ἡ θρησκευτική πλευρά 17 λογοτεχνῶν»

23. «Κι νη τή Βι βλι ο θή κη. Ἡ βι βλι ο θή κη πού πά ει νά συ ναν

τή ση τό κοι νό της»

24. «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος»

25. «Ἅγιοι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας» 

26. «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ἀδικημένος τῆς ἱστορίας  καί ὁ 

περιφρονημένος τῆς Πολιτείας»

27. «Μιά φωνή ἀπό τήν «Νινευή»»

28. «Ὁ βίος καί τό ἔργο τοῦ Ἱερέα Παναγιώτη Σκουζῆ»

29. «Ἡ πορεία μου στήν Δαμασκό»

30. «Στα γό νες αἵ μα τος καί κόκ κοι σι νά πε ως»

31. «Ἡ θεραπεία στήν Ἁγία Γραφή»

32. «Ἑ ω θι νά» 

33. «Χερουβικάριον»

34. «Ὁ Γέρον τάς μου, Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής καί σπηλαιώτης»

35. «Γέ ρον τος Ἐφραίμ: Πα τρι καί νου θε σί αι»

36. «Ἡ τέχνη τῆς σωτηρίας»

37. «Ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε οῦ στήν ἀνθρώπινη καρδιά»



38. «Ἡ Ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Ἰ ω άν νου»

Γ´
Πρόλογοι σέ μεταφράσεις βιβλίων μου

Εἰσαγωγικό 

1. «Οἱ Δε σπο τι κές ἑ ορ τές» στήν ἀγγλική γλώσσα

2. «Οἱ Δε σπο τι κές ἑ ορ τές» στήν ἀραβική γλώσσα

3. «Οἱ Δε σπο τι κές ἑ ορ τές» στήν ρωσική γλώσσα

4. «Ἐμπειρική Δογματική» στήν ἀγγλική γλώσσα 

5. «Ἐκ κλη σί α καί ἐκ κλη σι α στι κό φρό νη μα» στήν ἀγγλική 

γλώσσα

6. «Κα τή χη ση καί Βάπτιση» στήν ἀγγλική γλώσσα

7. «Ἐ πο πτι κή Κα τή χη ση» στήν γερμανική γλώσσα

8. Νέα ἔκδοση τοῦ βιβλίου «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» στήν 

ἑλληνική γλώσσα

9. «Ὀρ θό δο ξη Ψυ χο θε ρα πε ί α» στήν ἀραβική γλώσσα

10. «Ὀρ θό δο ξη Ψυ χο θε ρα πε ί α» στήν ρωσική γλώσσα

11. «Ὀρ θό δο ξη Ψυ χο θε ρα πε ί α» στήν ρουμανική γλώσσα

12. «Ὀρ θόδο ξη Ψυ χο θε ρα πεί α» στήν γεωργιανή γλώσσα

13. «Ψυχική ἀσθένεια καί Ὑγεία» στήν ἀγγλική γλώσσα

14. «Ὁ Ὀρ θό δο ξος Μο να χι σμός ὡς προ φη τι κή, ἀ πο στο λι κή 

καί μαρ τυ ρι κή ζω ή » στήν ἀγγλική γλώσσα

15. «Ὁ βλέπων» στήν ἀγγλική γλώσσα



16. «Ὁ Ἅγιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς» στήν ἀγγλική γλώσσα

17. «Οἶ δα ἄν θρω πον ἐν Χρι στῷ»  στήν ρωσική γλώσσα

18. «Μιά βρα δυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους» στήν ἰταλι-

κή γλώσσα

19. «Μιά βρα δυά στήν ἔ ρη μο τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους» στήν ρου-

μανική γλώσσα

20. «Μιά βρα δυά στήν ἔ ρη μο τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους» στήν σερ-

βική γλώσσα

21. «Μιά βρα δυά στήν ἔ ρη μο τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους» στήν κινε-

ζική γλώσσα

22. «Τό Πρό σω πο στήν Ὀρ θό δο ξη Πα ρά δο ση» στήν ἀγγλική 

γλώσσα

23. «Ἡ ζωή με τά τόν θάνατο» στήν ἀγγλική γλώσσα

24. «Ἡ ζω ή με τά τόν θά να το» στήν ρωσική γλώσσα


