ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153
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Phone: 210 6658 551 - Email:
fotodotes@yahoo.gr

ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Συγγραφέας: Άγιος Ιωάννης
Χρυσόστομος
Κωδικός προϊόντος: 00581
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 168.00€

Σύντομη Περιγραφή
οι «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» με την χάρη του Θεού έφεραν πρόσφατα στη
δημοσιότητα υπό τον τίτλο "ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ" ένα
μοναδικό έργο, καθ’ όλα άρτιο από πλευράς περιεχομένου, τέλειο από πλευράς
τεχνικής.
6 πολυτελείς τόμοι 3500 σελίδες (συνολικά)

Περιγραφή
Με τη συμπλήρωση
→ 1600 χρόνων απ’ την κοίμηση του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας Αγίου
Ιωάννου Χρυσοστόμου και
→ 30 χρόνων απ’ την έκδοση του περιοδικού «ΤΑ ΚΡΙΝΑ»
οι «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» με την χάρη του Θεού έφεραν πρόσφατα στη
δημοσιότητα υπό τον τίτλο "ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ" ένα
μοναδικό έργο, καθ’ όλα άρτιο από πλευράς περιεχομένου, τέλειο από πλευράς
τεχνικής. Πρόκειται για:
● 8000 ρήσεις του κατανεμημένες σε 300 θέματα και

● 2000 παραδείγματά του κατανεμημένα σε 200 θέματα
όπως τα συνέλεξε απ’ την εμπεριστατωμένη μελέτη του έργου του ο δόκιμος
συγγραφέας Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Το έργο προλογίζει ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (και
πρώην Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Παν. Αθηνών) π. Γεώργιος
Μεταλληνός.
Η έκδοση τελεί υπό τον έπαινο και την ευλογία:
- του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
- του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄
- του Πατιάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ και
- του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄
Αποτελείται από 6 πολυτελείς τόμους (διαστάσεως 15 Χ 21) των 3500 σελίδων
(συνολικά)
Η τιμή του είναι 168 ευρώ. Σε περίπτωση που το παραγγείλετε απ’ την
ιστοσελίδα μας θα σας σταλεί με αντικαταβολή στην τιμή των 140 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένων και των ταχυδρομικών εξόδων).
Το έργο πωλείται και κατά τόμο (των 28 ευρώ ο καθένας) μόνον από τα
συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία. Αν άγορασθεί απ’ ευθείας απ’ τις εκδόσεις μας
όλο το έργο, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του σε 3 δόσεις.
Θα το βρείτε στα Χριστιανικά βιβλιοπωλεία και σ’ εμάς (τηλ. 210 6658 551 και
6944 41 8335).
Κεντρική διάθεση Α.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ (Αβέρωφ 2 104 33 Αθήνα τηλ. 5238 305).
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