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Περιεχόμενα

Εἰσαγωγή

Α´ 
Ἐκκλησιαστικά - Ποιμαντικά

1. Ἡ ἐκ κλη σια στι κή – πνευ μα τι κή ζω ή στόν σύγ χρο νο κό σμο

1. Ὀρ θό δο ξη πνευ μα τι κό τη τα
2. Ὁ σύγ χρο νος κό σμος
3. Ἡ Ἐκ κλη σί α Σῶ μα Χρι στοῦ καί κοι νω νί α θε ώ σε ως
4. Ἡ ἐκ κλη σια στι κή ποι μα ντι κή δια κο νί α
5. Κοι νή πνευ μα τι κή καί πο λι τι στι κή πα ρά δο σηστά Βαλ κά νια

2. Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον

1. Ὁ Θεός καί ὁ πλησίον
2. Ἡ σύγχρονη κοινωνία

3. Ἡ ὀρ φά νια στήν ζω ή τῶν παι δι ῶν

1. Ἐτυμολογία τῆς λέξεως ὀρφάνια
2. Οἱ διαδοχικές κρίσεις τῆς ὀρφάνιας καί τοῦ πένθους
3. Ἡ βιολογική καί ψυχολογική ὀρφάνια
4. Ὁ διφυής χαρακτήρας τῆς ὀρφάνιας καί τοῦ πένθους
5. Ἡ ἀν τιμετώπιση τῆς ὀρφάνιας καί τοῦ πένθους

4. Τό ἦ θος τῆς ἐκ κλη σια στι κῆς φι λαν θρω πί ας

1. Φι λαν θρω πί α-κοι νω νι κό ἔρ γο
2. Φι λαυ τί α-φι λαν θρω πί α-φιλοθεΐα 
3. Πε ρί φι λο πτω χί ας
4. Θε ρα πευ τι κή κοι νό τη τα

5. Προσκυνηματικές περιηγήσεις

1. Ὁρολογία τοῦ φαινομένου
2. Οἱ σωστές προϋποθέσεις τῆς προσκυνηματικῆς περιηγήσεως 
3. Ἡ προσκυνηματική περιήγηση στήν Ναυπακτία



6. «Κοινωνικός Σχεδιασμός: Πνευματικότητα καί Ἐπιστήμη»

1. Σχέση θεολογίας καί ἐπιστήμης
2. Νευρολογία, Ψυχιατρική, Ψυχολογία καί Πνευματικότητα

7. Ναύπακτος προσβάσιμη, προσπελάσιμη καί «φιλόξενη».  
Ἐφικτό ἤ οὐτοπία;

8. Ἕ νας ἐ πί γειος ἄγ γε λος

1. Τό ὑ γι ές οἰ κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον
2. Γνω ρί σμα τα τῆς προ σω πι κό τη τάς της
3. Ἡ κοι νω νι κο ποι η μέ νη ζω ή 
4. Ἐκ κλη σια στι κή ζω ή 
5. Ἡ ἀ γά πη της σέ ἐμένα 

9. Δεκαετία στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου

1. Ἡ ἐκλογή μου σέ Μητροπολίτη
2. Οἱ βασικές ποιμαντικές ἀρχές

Β´ 
Πολιτιστικά – Κοινωνικά

1. Ἀ πο κά λυ ψη καί πο λι τι σμός

1. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν θεόπτη
2. Ἡ μεταφορά τῆς ἀποκαλύψεωςστά πολιτισμικά σύμβολα
3. Ὑπέρβαση τῶν πολιτισμικῶν συμβόλων

2. Ἡ πτώση τῆς Βασιλεύουσας τῶν Πόλεων

1. Κωνσταν τινούπολη-Νέα Ρώμη, ὡς Πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρα-
τορίας
2. Ἡ διαδοχική πτώση τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας

3. Τό ἀδούλωτο πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης

1. Ἡ πτώση τῆς Κωνσταν τινούπολης
2. Ἡ αἰχμαλωσία τῆς Ρωμηοσύνης
3. Ὁ θάνατος τῆς Αὐτοκρατορίας
4. Τό ρωμαίικο φιλότιμο

4. Ἡ Ρωμηοσύνη τοῦ Παπαδιαμάν τη 

1. Τό περιβάλλον στό ὁποῖο ἔζησε



2. Ὁ Θεός τοῦ Παπαδιαμάν τη
3. Ἡ εὐσέβεια τοῦ Παπαδιαμάν τη
4. Ταπεινό μέλος τῆς Ἐκκλησίας
5. Τό φιλοκαλικό ἦθος τοῦ Παπαδιαμάν τη
6. Ἡ βιβλική καί λειτουργική γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάν τη

5. Ὁ οἰκουμενικός ἑλληνισμός

1. Οἱ Ἕλληνες καί ὁ οἰκουμενικός πολιτισμός τους
2. Οἱ Ρουμελιῶτες «ὅπου γῆς»
3. Σύγχρονος «ἐπαρχιωτισμός»

6. Οἱ ἐμπειρίες μου ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή

1. Ἱστορικά γιά τήν Συρία καί τόν Λίβανο
2. Ἡ κατάσταση πού συνάν τησα
3. Δικτατορία στήν Συρία καί ἐμφύλιος πόλεμος στόν Λίβανο

7. Ὁ Πόλεμος στό Ἰ ράκ

8. Ἐκ κλη σί α καί ἀ θλη τι σμός

1. Ὁ Ἀρ χιμ. π. Κων στα ντῖ νος Βαμ βί νης
2. Ἡ ἀ ξι ο ποί η ση τοῦ ἀ θλη τι σμοῦ ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α

9. Ἀ θλη τι σμός καί Ὀ λυ μπι α κοί Ἀ γῶ νες 

1. Ὁ ἀ θλη τι σμός
2. Οἱ Ὀ λυ μπι α κοί Ἀ γῶ νες
3. Οἱ σύγ χρο νοι Ὀ λυ μπι α κοί Ἀ γῶ νες 
4. Ἡ Ἐκ κλη σί α σέ σχέ ση μέ τόν ἀ θλη τι σμόκαί τούς Ὀ λυ μπι α κούς Ἀ γῶ νες

10. Ἐκκλησία καί Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης

1. Κοινωνία καί ἐνημέρωση
2. Ἐκκλησία καί ἐνημέρωση

11. Ὁ πόλεμος στήν Σερβία

12. Ἐν ὄ ψει τῆς νέ ας χι λι ε τί ας 

1. Ἡ ἔν νοι α τοῦ χρό νου
2. Ἡ σύγ χρο νη κα τά στα ση
3. Προ βλή μα τα τῆς νέ ας χι λι ε τί ας



13. Οἱ ἐκτός τῆς Ναυπακτίας Ναυπάκτιοι

1. Οἱ Σύλλογοι καί τά Σωματεῖα
2. Τά αἴτια τῶν συγκροτήσεων τῶν Συλλόγων
3. Ἡ κοινωνία τῶν πολιτῶν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση

Γ´ 
Μοναχικά

1. «Ὁ Μο να χι σμός ὡς προ φη τι κή, ἀ πο στο λι κή καί μαρ τυ ρι κή ζω ή»

1. Ἡ αἰ τί α συγ γρα φῆς
2. Τό πε ρι ε χό με νο τοῦ βι βλί ου
3. Προ φῆ τες, Ἀ πό στο λοι, Μάρ τυ ρες
4. Ἡ μο να χι κή ζω ή

2. Ὁ χορός τῶν μοναχῶν

1. Χορός Προφητῶν
2. Χορός Ἀποστόλων
3. Χορός Μαρτύρων
4. Χοροί ἀγγέλων
5. Ἡ μοναχική ζωή

3. Ὁ «ἔσω ἄνθρωπος» καί ἡ προσευχή του

1. Πίστη καί προσευχή
2. Προσευχή καί καρδιά
3. Ὁ «ἔσω ἄνθρωπος»
4. Λογική καί νοερά προσευχή

4. Προσωπική ἐπικοινωνία μέ τόν Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη

1. Ὁ π. Θεόκλητος, ἕνας καλός ἁγιορείτης
2. Τμήματα τῆς ἀλληλογραφίας μου μέ τόν π. Θεόκλητο

5. Ὁ σφυγ μός τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους

1. Ἡ προ σω πι κή μου προ σέγ γι ση τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους
2. Ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς γιά τό Ἅ γιον Ὄ ρος 
3. Τό Ἅ γιον Ὄ ρος μέ τά μά τια τοῦ π. Μω ϋ σῆ 

6. Θεολογικά στιχηρά τοῦ ἁγιορείτη ποιητῆ

1. Ἡ μυστική κραυγή τῆς ποίησης
2. Τά εὐαίσθητα μάτια τοῦ ποιητῆ
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