
Οι Εκδόσεις ΝΑΜΑ με υπερηφάνια παρουσιάζουν το ‘best seller’
βιβλίο που έχει βραβευτεί από την Ελληνική Εταιρία Χριστιανικών
Γραμμάτων, αγαπήθηκε από χιλιάδες παιδιά και ενήλικες και
κυκλοφορεί σε νέα επετειακή έκδοση.

Το χειρόγραφο βιβλίο ενός καλόγερου γίνεται αφορμή για να γνω-
ρίσει μια οικογένεια τη σοφία και την πνευματικότητα των γερό-
ντων και των αναχωρητών της ερήμου. 

Ο θησαυρός του Γέροντα είναι ένα πρωτότυπο γεροντικό για παι-
διά και εφήβους που μέσα από τη μυθιστορηματική αφήγηση προ-
βάλλει στους νέους τον ανεκτίμητο και σπάνιο πλούτο των χρι-
στιανικών αρετών και αξιών, που είναι διαχρονικές και ανεξίτηλες. 

Η πρωτότυπη και ζωντανή εικονογράφηση μυεί τα παιδιά τόσο
στη βυζαντινή αγιογραφία και διακοσμητική όσο και στη σύγχρο-
νη ζωγραφική τέχνη.

Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Με απλό τρόπο προσπαθεί να
αγγίξει την ψυχή του μικρού αλλά και του "μεγάλου" παιδιού, να απευ-
θυνθεί πρωτίστως
στην καρδιά του
και δευτερευόντως
στον νου του μετα-
φέροντας με ένα
λογοτεχνικό τρόπο
ιστορίες από το
Γεροντικό. Αξίζει

να διαβαστεί!
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ΚΚΑΑΙΙ ΤΤΟΟ ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΙΙΜΜΟΟ ΠΠΕΕΤΤΡΡΑΑ∆∆ΙΙ

ούσε κάποτε, παιδιά µου, τα χρόνια τα πολύ
παλιά, τότε που ακόµα υπήρχαν και ειδωλολά-
τρες που πίστευαν σε ψεύτικους θεούς, µια πολύ

καλή χριστιανή και πιστή γυναίκα. Οι γονείς της, όµως,
την πάντρεψαν µ’ έναν ειδωλολάτρη, δουλευταρά και
τίµιο άνθρωπο. Εκείνος από τους κόπους του απέκτησε
µετά από καιρό 50 χρυσά νοµίσµατα, αρκετά χρήµατα
για εκείνα τα χρόνια. Σκέφτηκε, όµως, πως αν δεν έβρι-
σκε κάποιο τρόπο, για να τα κάνει να γίνουν περισσό-
τερα, γρήγορα θα τα σπαταλούσαν, µιας και είχαν
έρθει δύσκολοι καιροί και πολλές δουλειές δεν υπήρχαν.
Αφού κάθισε και το σκέφτηκε αρκετές ηµέρες στο
µυαλό του, στο τέλος γύρισε και είπε στη γυναίκα του:

          

ΗΗ ∆∆ΥΥΣΣΚΚΟΟΛΛΙΙΑΑ 
ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑΣΣ

ελευθερία, παιδιά µου, είναι το µεγαλύτερο
δώρο που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο. Γι’
αυτό και ως πηγή της ελευθερίας, επόµενο είναι
ο Θεός να αγαπάει ό,τι πραγµατοποιεί ο άν-

θρωπος µε την ελεύθερη θέλησή του. Αυτό, όπως κα-
ταλαβαίνετε, µας δίνει τη δυνατότητα της επιλογής.
Να µπορούµε, δηλαδή, να διαλέγουµε αυτό που πρόκει-
ται να κάνουµε και να είµαστε υπεύθυνοι για τις πρά-
ξεις µας. ∆εν είµαστε, δηλαδή, µαριονέτες στα χέρια

          


