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ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Ἢ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ; 
 

«Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ  

ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν» 
 

 ΜΜΜΜια χαρακτηριστική εναλλαγή τόλµης και φόβου, εµπιστοσύνης 
και δισταγµού παρουσιάζει η περιπέτεια του αποστόλου Πέτρου, την 
οποία περιγράφει το σηµερινό ευαγγέλιο. Πρόκειται για µια ψυχολο-
γία τυπικά ανθρώπινη, που µας βοηθεί να κατανοήσουµε κι εµείς 
κάτι περισσότερο από την πνευµατική µας προσωπική περιπέτεια. 
 

Διάλογος ἐμπιστοσύνης μὲ τὸν Χριστό. 
 

 ΤΤΤΤο πρώτο µέρος της ιστορίας, είναι µια φάσις αυθόρµητης πί-
στεως. Ο απόστολος Πέτρος, πληµµυρισµένος από  α φ ο σ ί ω σ ι  
κι  ε µ π ι σ τ ο σ ύ ν η, ζητάει να έρθη όσο το δυνατό συντοµώτερα 
κοντά στον Χριστό. «Κύριε, αν είσαι Συ, τότε δώσε µου διαταγή να 
έρθω κοντά Σου, πάνω στα νερά». Πόσο τον είχε επιθυµήσει µέσα 
στη θύελλα! Η σκέψις του Πέτρου ήταν επίµονα στραµµένη στον Ιη-
σού. Αν λοιπόν ήταν πράγµατι Εκείνος κι όχι φάντασµα, όπως ανη-
σύχησαν οι µαθηταί, τότε ήταν πολύ απλό να δώση και στο µαθητή 
Του τη δύναµι να περπατήση πάνω στο νερό. 
 
 

 ´ΕΕΕΕνα δεύτερο στοιχείο, που συνδέεται στενά µε το προηγού-
µενο, είναι  η  τ ό λ µ η, που αναπτύσσεται µέσα σ’ αυτή την εµπι-
στοσύνη. Ανάµεσα στο µαθητή και στον ∆ιδάσκαλο υπάρχουν τρι-
κυµισµένα νερά. Αλλά η εσωτερική βεβαιότης του Πέτρου δεν εξαρ-
τάται από τα εξωτερικά στοιχεία. Είναι κάτι βαθειά εσωτερικό, προ-
σωπικό. Εκείνο το οποίο βαρύνει και έχει προτεραιότητα δεν είναι η 
φουρτούνα, αλλ’ ο Ιησούς Χριστός, που βρίσκεται κοντά του. Ας α-
γκοµαχούν τα νερά κάτω απ’ τα πόδια του. Όποιος ατενίζει σταθερά 
το  πρόσωπο  του  Χριστού  ως  κυριάρχου  του  σύµπαντος, όποιος είναι 
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έτοιµος να Τον ακολουθήση, να συσταυρωθή µε τον Χριστό, είναι 
σε θέσι να συµπεριπατήση πάνω από τις πιο αµφίβολες καταστάσεις, 
τις πιο αβέβαιες και τις πιο ρευστές· πάνω στα ύδατα. 
 

 ´ΕΕΕΕνα τρίτο στοιχείο, είναι ότι ο Πέτρος ζητεί έγκρισι,  σ υ-      
γ κ α τ ά θ ε σ ι. ∆εν λέει, ‛Κύριε, άµα είσαι Συ, έρχοµαι πάνω στα 
ύδατα’, αλλά «κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα». ‛∆ος 
µου την άδεια· δος µου τη συγκατάθεσί Σου, τη διαταγή να έρθω’. 
Και τα πιο τολµηρά πνεύµατα πρέπει πάντα να ζητούν τη συγκατά-
θεσι του Χριστού στα σχέδιά τους και να περιµένουν τὸ «ἐλθὲ» του 
Κυρίου. Έτσι δείχνουν ότι όχι απλώς έχουν εµπιστοσύνη στον Χρι-
στό, αλλ’ ότι ακόµα είναι ελεύθεροι από την αυτοπεποίθησι, ότι ε-
ξαρτούν το παν από Εκείνον, ότι δεν τολµούν να προχωρήσουν χω-
ρίς τη δική Του άδεια. 
 

 ΤΤΤΤο αίτηµα του Πέτρου, αν το σταθµίση κανείς µε µια στεγνή 
λογική, δεν φαίνεται ν’ ανταποκρίνεται σε µια άµεση ανάγκη. Γιατί 
να διακινδυνεύση, αφού ο Χριστός προχωρούσε ήδη προς το πλοίο; 
Ο Κύριος όµως ήξερε καλά ότι στην επιθυµία αυτή υπήρχε µια ειλι-    

κρίνεια, ένας αυθορµητισµός. Και χωρίς καθυστέρησι απαντά, «ἐλ- 
θέ». Ο Χριστός δέχεται την έκφρασι της αγάπης των δικών Του, έ-
στω και αν συχνά στις εκδηλώσεις τους αυτές υπάρχουν και άλλα    

στοιχεία ανακατεµένα. Στο τέλος, κάτω από το βλέµµα Του θα απο-
καλυφθούν και τα αδύνατα σηµεία και σωστά θα συνειδητοποιηθούν 
και θα υπερνικηθούν. 
 
 

Ἴλιγγος ἀτενίζοντας τὰ κύματα. 
 
 

ΤΤΤΤι όµως συνέβη και άλλαξαν στη συνέχεια τα πράγµατα; 
Στην πρώτη περίπτωσι ο Πέτρος είχε ένα ζωντανό διάλογο µε τον 
∆ιδάσκαλο. Άκουσε τον Ιησού να λέη: «θάρρος, εγώ είµαι, µη φο-
βάσθε». Τότε ο µαθητής τού ζήτησε να πάη κοντά Του. Και τελικά 
ακούει πάλι τη φωνή του Χριστού· «ἐλθέ». Όταν όµως αρχίζη να 
προχωρή, διακόπτεται αυτή η ζωντανή επαφή και αρχίζει ένας παρά-
ξενος, µυστικός, σιωπηλός διάλογος µε τον ισχυρό άνεµο, µε τα 
στοιχεία της φύσεως. Έτσι το κέντρο του βάρους της προσοχής του 
µετατοπίζεται  προς  τον  κίνδυνο, τον οποίο διατρέχει, και η ισορροπία  κατα- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ.(Ματθ.(Ματθ.(Ματθ.    ιδ΄ 22ιδ΄ 22ιδ΄ 22ιδ΄ 22    ---- 3 3 3 34444)))) 
                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄ-

χλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύ-

ξασθαι. Ὀψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς 

θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνε-

μος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, περι-

πατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασ-

σαν περιπατοῦντα, ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι· καὶ ἀπὸ 

τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Θαρ-

σεῖτε· ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος, εἶπε· Κύριε, εἰ 

σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶπεν· Ἐλθέ. Καὶ κα-

ταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος, περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς 

τὸν Ἰησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρόν, ἐφοβήθη· καὶ ἀρξάμενος κα-

ταποντίζεσθαι, ἔκραξε, λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐ-

κτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐ-

δίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν 

τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ. 

Καὶ διαπεράσαντες, ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.  
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, ο Ιησούς ανάγκασε τους µαθητάς να µπουν εις το 
πλοιάριον και να πάνε πριν απ’ αυτόν εις την απέναντι όχθην, έως ότου διαλύ-
ση τον κόσµον. Και αφού διέλυσε τον κόσµον, ανέβηκε εις το όρος διά να 
προσευχηθή µόνος του. Όταν δε εβράδυασε, ήτο εκεί µόνος. Το πλοιάριον ευ-
ρίσκετο ήδη εις το µέσον της λίµνης και επάλαιε µε τα κύµατα, διότι ο άνεµος 
ήτο αντίθετος. Κατά την τετάρτην δε νυκτερινήν βάρδια ήλθε εις αυτούς ο Ιη-
σούς περπατώντας επάνω εις την θάλασσαν. Οι µαθηταί, όταν τον είδαν να 
περπατή επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι φάντα-
σµα και από τον φόβον τους εφώναξαν. Αµέσως τους εµίλησε ο Ιησούς και 
τους είπε, «Έχετε θάρρος, εγώ είµαι· µη φοβάσθε». Τότε του απεκρίθη ο Πέ-
τρος, «Κύριε, εάν είσαι συ, τότε δώσε µου διαταγήν να έλθω σ’ εσέ επάνω 
στα νερά». Εκείνος δε είπε, «Έλα». Και όταν ο Πέτρος κατέβηκε από το 
πλοιάριον, άρχισε να περπατή επάνω στα νερά, διά να έλθη εις τον Ιησούν. 
Αλλ’ επειδή έβλεπε τον άνεµον δυνατόν εφοβήθηκε, και επειδή άρχισε να βυ-
θίζεται, εφώναξε, «Κύριε, σώσε µε». Αµέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έ-
πιασε και του λέγει, «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες;». Και όταν ανέβηκαν εις το 
πλοιάριον, έπαυσε ο άνεµος. Εκείνοι που ήσαν εις το πλοιάριον τον προσκύ-
νησαν και του είπαν: «Αληθινά είσαι Θεού Υιός». Και αφού διέσχισαν την λί-
µνην, ήλθαν και απεβιβάσθησαν εις την Γεννησαρέτ. (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. ∆ιακονίας) 
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στρέφεται. Στη συνέχεια αρχίζει να τρικλίζη και να καταποντίζεται. 
Το στοιχείο του ανέµου κι ο εαυτός του υπήρχαν και πριν, αλλά πά-
νω απ’ αυτά δέσποζε κάτι άλλο, που γαλήνευε τα πάντα: Ο Χριστός. Ό-
ταν έπαψε να κυριαρχή η µορφή Του, τότε χάθηκε η βεβαιότης και η ισορροπία.  
 

 

ΧΧΧΧωρίς καλά-καλά να το καταλαβαίνουµε, ολισθαίνουµε κι ε-
µείς συχνά από την ολόψυχη ενατένισι του Χριστού στην προσήλω-
σι στις εξωτερικές δυσκολίες, διακόπτοντας έτσι τον ζωντανό διάλο-
γο µε τον ζώντα Θεό και αρχίζοντας µια παράδοξη συνοµιλία µε τις 
εξωτερικές συνθήκες και δυσκολίες. Στις συζητήσεις µας ξοδεύουµε 
ώρες πολλές για να περιγράψουµε τον άνεµο και τα κύµατα της επο-
χής µας, ενώ αφιερώνουµε ελάχιστες στιγµές για να εκφράσουµε τον 
πόθο µας και την εµπιστοσύνη µας στον Κύριο. Κι όταν είµαστε µό-
νοι, χάνουµε χρόνο πολύ αναλογιζόµενοι τους κινδύνους που δη-
µιουργεί στην προσωπική µας ζωή και ασφάλεια η τρικυµία, ενώ µέ-
νουµε νωθροί προκειµένου ν’ ανοίξουµε έναν αληθινό διάλογο µε 
τον Χριστό – ακούγοντας τη φωνή Του από την Αγία Γραφή κι ανα-
φέροντάς Του µε απλό και αυθόρµητο τρόπο τις ανησυχίες και τις 
σκέψεις µας. Έτσι το οπτικό µας πεδίο είναι γεµάτο άνεµο. Τι το παρά-
δοξο τότε, αδελφοί µου, ότι και η ψυχή µας είναι γεµάτη τρικυµία; 

 
 

ΠΠΠΠαύοντας ν’ ατενίζουµε τον Χριστό αναδιπλωνόµαστε στον 
εαυτό µας και µ’ έναν παράδοξο τρόπο διεγείρεται το ένστικτο της αυτοσυντηρή-

σεως. Από την τολµηρή αναζήτησι του Χριστού γλιστράµε στην ανη-
συχία για την ασφάλεια του εαυτού µας. Αντί να στηρίξουµε τα βή-
µατά µας στην υπερφυσική Του δύναµι, σκεπτόµαστε κυρίως τον 
εαυτό µας και την αδυναµία µας. Από την ενατένισι του υπερφυσι-
κού πέφτουµε στο φόβο του φυσικού και αρχίζει ο καταποντισµός. 
 

ΑΑΑΑλλ’ ο Πέτρος δεν αφέθηκε να τον ρουφήξουν τα κύµατα. 
Στην κρίσιµη στιγµή κινητοποιήθηκε και πάλι ο ναρκωµένος µηχα-
νισµός πίστεως, και κραύγασε: «Κύριε, σῶσόν με!». Αυτή η κραυγή 
συµπυκνώνει τα αισθήµατα συντριβής, µετανοίας, κι ανοίγει πάλι το 
δρόµο προς τον Χριστό. Έτσι ξαναρχίζει ο ζωντανός διάλογος µε 
τον Σωτήρα µας. Και κάτι περισσότερο: Αρχίζει µια επικοινωνία, 
που καταλήγει σε µια επαφή. «Αµέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, 
τον έπιασε και του λέει: Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες;». 
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* * 

ΚΚΚΚι αυτή την ώρα που προσέχουµε στο λόγο του Θεού, απλώ-
νει µυστικά το χέρι Του, για να µας βγάλη από τον ίλιγγο των σκέ-
ψεων και των ανησυχιών µας, να αποσπάση την προσοχή µας από 
τον εαυτό µας και τα στοιχεία του κόσµου και να την στρέψη προς 
την παντοδύναµη παρουσία Του. Έτσι, παρά τον ήχο του ισχυρού α-
νέµου, που εξακολουθεί να σφυρίζη στ’ αυτιά µας, αν προσέξη κα-
νείς θα νοιώση το βλέµµα Του να µας αγκαλιάζη µε στοργή και να 
µας επιπλήττη: «Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;». 
Αναστασίου Γιαννουλάτου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων, ∆υρραχίου και πάσης Αλβα-
νίας, από τον τόµο ΚΣΤ΄ Φωνή Κυρίου έτος 1978, σελ. 133 - 135, έκδ. Απ. ∆ιακονίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΥΥΥΠΕΡΑΓΙΑ  ΘΘΘΘΕΟΤΟΚΟ 
Κατά την περίοδο του ∆εκαπενταύγουστου θα γίνεται στο Ναό µας κάθε 
απόγευµα εσπερινός & παράκλησηεσπερινός & παράκλησηεσπερινός & παράκλησηεσπερινός & παράκληση    (6:30 - 8:00). Παράκληση δε θα γίνε-
ται το Σάββατο, καθώς και την παραµονή των εορτών της Μεταµορφώ-
σεως του Σωτήρος και της Κοιµήσεως της Θεοτόκου. 
2)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ναού µας διοργανώνει Απο-
γευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Ι. Μονή Ευαγγελισµού της Θεοστην Ι. Μονή Ευαγγελισµού της Θεοστην Ι. Μονή Ευαγγελισµού της Θεοστην Ι. Μονή Ευαγγελισµού της Θεο----
τόκου και Αγίου Εφραίµ στη Νέτόκου και Αγίου Εφραίµ στη Νέτόκου και Αγίου Εφραίµ στη Νέτόκου και Αγίου Εφραίµ στη Νέα Μάκρηα Μάκρηα Μάκρηα Μάκρη, τη ∆ευτέρα 3 Αυγούστου 2015. 
Ώρα αναχώρησης 4:00 µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 10 €. 
3)     Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ  Σ Τ Ο  Π Ο Ρ Τ Ο  Ρ Α Φ Τ Η 
Την τρίτη 4 Αυγούστου 2015,Την τρίτη 4 Αυγούστου 2015,Την τρίτη 4 Αυγούστου 2015,Την τρίτη 4 Αυγούστου 2015, στο παρεκκλήσιο της Κοιµήσεως της Θεο-
τόκου στο Πόρτο Ράφτη θα χοροστατήσει στην παράκλησηστην παράκλησηστην παράκλησηστην παράκληση (7:00 µ.µ. - 
8:00 µ.µ.) ο Σεβ. Μητροπολίτης µας κ. Νικόλαος.   
4) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ     
    ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  Σ Τ Η  Χ Α Μ Ο Λ Ι Α    ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  Σ Τ Η  Χ Α Μ Ο Λ Ι Α    ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  Σ Τ Η  Χ Α Μ Ο Λ Ι Α    ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ  Σ Τ Η  Χ Α Μ Ο Λ Ι Α    
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015, 7:00µ.µ. 7:00µ.µ. 7:00µ.µ. 7:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Πέµπτη 6 Αυγούστου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠  
5)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Πέµπτη 6 Αυγούστου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου & Ι. Ν. Μετα& Ι. Ν. Μετα& Ι. Ν. Μετα& Ι. Ν. Μετα----
µορφώσεως Σωτήρος στις Κατασκηνώσεις Χαµολιάςµορφώσεως Σωτήρος στις Κατασκηνώσεις Χαµολιάςµορφώσεως Σωτήρος στις Κατασκηνώσεις Χαµολιάςµορφώσεως Σωτήρος στις Κατασκηνώσεις Χαµολιάς 7:00π.µ. 
Σάββατο 8 Αυγούστου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
6)                            � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο  Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο   � � � � 
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 στο Ναό µας, στις 5:30 µ.µ. Εσπερι-
νός, 6:00 µ.µ. Ιερό ΕυχέλαιοΙερό ΕυχέλαιοΙερό ΕυχέλαιοΙερό Ευχέλαιο και στις 7:00 µ.µ. Παράκληση. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή Θ΄ του Ματθαίου 


