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�  «���� θθθθεραπεία τ τ τ τοῦ    ����κ γ γ γ γενετῆς τ τ τ τυφλοῦ». 
�    Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας τῶν ἀποστόλων (α΄ αἰ.). 

�     Ἀθανασίου ἀρχιεπ. Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας, 

          Νικολάου νεομ. τοῦ ἐκ Μετσόβου (1617). 
 

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΩΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ 

 

ΜΜΜΜοναδική στην Κ. ∆ιαθήκη θεραπεία τυφλού εκ γενετής 
είναι αυτή που µας αφηγείται ο ευαγγελιστής Ιωάννης στην περι-
κοπή 9, 1-38. Αρκετές άλλες περιπτώσεις θεραπείας τυφλών µάς 
διασώζουν και οι λοιποί ευαγγελιστές όχι τόσο γιατί η τυφλότητα 
ήταν ασθένεια ευρύτατα διαδεδοµένη στην Παλαιστίνη και στην 
αρχαία Ανατολή γενικότερα ή γιατί η συµπάθεια του Ιησού προς 
το είδος αυτό των ασθενών ήταν µεγάλη, αλλά γιατί τα θαύµατα 
αυτά αποδεικνύουν τη µεσσιανικότητά του και συγχρόνως αποτελούν 
«σηµεία» µιας νέας πραγµατικότητας που φέρει στον κόσµο ο Χρι-
στός. Οι προφήτες της Π. ∆ιαθήκης, περιγράφοντας το έργο του 
αναµενόµενου Μεσσία, αναφέρουν ανάµεσα στις διάφορες πτυχές 
του και την «ανάβλεψιν τυφλών». Αυτός λοιπόν που έχει την ε-
ξουσία να ξαναδίνει το φως στους τυφλούς δεν είναι άλλος από 
τον Μεσσία. 

 

ΗΗΗΗ απόδοση όµως του φωτός στους τυφλούς, πέρα από την 
αποδεικτική σηµασία της για τη µεσσιανική ιδιότητα του Ιησού, 
έχει και ένα άλλο βαθύτερο νόηµα: Είναι σηµάδι µιας νέας κατα-
στάσεως πραγµάτων που εισβάλλει µέσα στον κόσµο του σκό-
τους και της τυφλότητας. Ο Χριστός ανοίγει τα µάτια των ανθρώ-
πων, για να µπορέσουν να διαπιστώσουν τη νέα ζωή που αυτός 
προσφέρει σαν δώρο στον κόσµο. Πολλοί άνθρωποι µολονότι έ-
χουν το σωµατικό φως δεν αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Χρι-
στού τον αποκαλυπτόµενο Θεό που εισέρχεται µέσα στην ανθρώ-
πινη  ιστορία  για  να  την  σώσει   από   την   καταστροφή,   ενώ   από   την  
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άλλη µεριά οι ευαγγελιστές µάς διασώζουν περιπτώσεις τυφλών 
που αναγνωρίζουν στον Ιησού τον Μεσσία και µετά τη σωµατική 
θεραπεία τους διακηρύσσουν σ’ όλους την πίστη τους. Έτσι, δι-
καιώνεται η φράση του Ιησού που ακολουθεί στο ευαγγέλιο του 
Ιωάννου ευθύς µετά την περικοπή που διαβάζεται σήµερα: «Εἰς 

κρῖμα ἐγώ εἰς τόν κόσμον ἦλθον, ἵνα οἱ μή βλέποντες βλέπω-

σι καί οἱ βλέποντες τυφλοί γένωνται». 
 

ΗΗΗΗ παρουσία του Χριστού ως Φωτός του κόσµου και ἐν συ-

νεχείᾳ του Ευαγγελίου του που διακηρύσσει η Εκκλησία δη-
µιουργούν κρίση µέσα στον κόσµο· βέβαια όχι µε την έννοια της 
κατακρίσεως των ανθρώπων αλλά µε την έννοια της υποχρεώ-
σεως που δηµιουργείται µέσα στον κάθε άνθρωπο να λάβει θέση 
έναντι αυτού του φωτός. Από τη στάση που λαµβάνει ο καθένας 
απέναντι στο φως κρίνεται ήδη και προδικάζεται το µέλλον του. 
Χρειάζεται τόλµη για να δει κανείς κατάµατα το φως, να αντικρύ-
σει τη γύµνια του χωρίς να την επενδύει µε ψεύτικα και συµβατι-
κά ρούχα, χρειάζεται θάρρος για να συνειδητοποιήσει δυσάρεστες 
πλευρές του εαυτού του που η ύπαρξή τους τον πληγώνει, να πει 
το όχι σε πολλές κακές επιθυµίες του που τον συνδέουν µε προ-
σωπική ωφέλεια στη ζωή και παράλληλα να πει το ναι στην πρό-
σκληση του Θεού. Και την τόλµη αυτή την προσφέρει το φως το 
ερχόµενο στον κόσµο διά του Ιησού Χριστού. 

 

ΤΤΤΤο φως αυτό έρχεται σαν µια νέα δηµιουργία και ανάπλα-
ση του κόσµου. Είναι χαρακτηριστικό στη σηµερινή διήγηση της 
θεραπείας ότι ο Ιησούς πλάθει πηλό και επιχρείει τα κλειστά µά-
τια του τυφλού στέλνοντάς τον µετά να πλυθεί στη δεξαµενή του 
Σιλωάµ. Όπως ο Θεός, κατά την αρχική δηµιουργία του κόσµου 
(σύµφωνα µε την σχετική διήγηση της Π. ∆ιαθήκης) πλάθει µε 
χώµα τον άνθρωπο, έτσι και ο Ιησούς µε τον ίδιο τρόπο αναδηµιουργεί το 
καταστραµµένο από τη φθορά της αµαρτίας πλάσµα. Και όπως ο 
Θεός προστάζει το «γεννηθήτω φῶς», έτσι και ο Υιός του Θεού 
µε  την  ίδια  δηµιουργική  δύναµη  δίνει   το   φως   στον   τυφλό   και  ανοίγει  τα  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. θ θ θ θ΄ ΄ ΄ ΄ 1111    ----    38383838)))) 
                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ,    παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γε-

νετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες· Ῥαββί, τίς ἥμαρ-

τεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Οὔτε 

οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θε-

οῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με, ἕως ἡμέρα ἐ-

στίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, 

φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ταῦτα εἰπών, ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ 

πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ 

εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε, νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύε-

ται, ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν 

γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· 

Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; Ἄλλοι ἔλεγον∙ ὅτι οὗτός ἐ-

στιν. Ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. Ἐκεῖνος ἔλεγεν∙ Ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔλεγον 

οὖν αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος, καὶ εἶ-

πεν· Ἄνθρωπος, λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀ-

φθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· Ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, καὶ νί-

ψαι. Ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα. Εἶπον οὖν αὐτῷ· Ποῦ ἐστιν ἐ-

κεῖνος; Λέγει· Οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε 

τυφλόν. Ἦν δὲ Σάββατον, ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν 

αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. Πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι, πῶς 

ἀνέβλεψεν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, 

καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· Οὗτος ὁ 

ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ Σάββατον οὐ τηρεῖ. Ἄλλοι ἔλε-

γον· Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; Καὶ σχί-

σμα ἦν ἐν αὐτοῖς. Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤ-

νοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ὁ δὲ εἶπεν∙ ὅτι προφήτης ἐστίν. Οὐκ ἐπίστευ-

σαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐ-

φώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτούς, 

λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; 

πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; Ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· 

Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· πῶς δὲ νῦν 

βλέπει οὐκ οἴδαμεν∙ ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδα-

μεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε∙ αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 

Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ συ-

νετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι, ἵνα, ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνά-

γωγος  γένηται.   Διὰ  τοῦτο  οἱ  γονεῖς  αὐτοῦ  εἶπον∙   Ὅτι  ἡλικίαν  ἔχει,  αὐτὸν 
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ἐρωτήσατε. Ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον, ὃς ἦν τυφλός, καὶ 

εἶπον αὐτῷ· Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁ-

μαρτωλός ἐστιν. Ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος, καὶ εἶπεν· Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ 

οἶδα· ἓν οἶδα ὅτι, τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω. Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· Τί ἐποίησέ 

σοι; πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ 

οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ 

γενέσθαι; Ἐλοιδόρησαν αὐτόν, καὶ εἶπον· Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ 

τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. Ἡμεῖς οἴδαμεν, ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θε-

ός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς· Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, 

καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ 

ἀκούει∙ ἀλλ᾿ ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. 

Ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημέ-

νου. Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. Ἀπεκρίθησαν, 

καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; 

Καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς, ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ 

εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ; Ἀπεκρίθη ἐ-

κεῖνος καὶ εἶπε· Καὶ τίς ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ 

Ἰησοῦς· Καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ, ἐκεῖνός ἐστιν. Ὁ δὲ ἔ-

φη· Πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.  
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µάτια των ανθρώπων να δουν την αλήθεια που αυτός αποκαλύ-
πτει για να σώσει τον κόσµο. 
 

ΩΩΩΩστόσο, διαφορετικά αντιδρούν οι άνθρωποι µπροστά στο 
αποκαλυπτόµενο φως του Χριστού. Ενώ ο θεραπευµένος τυφλός 
οµολογεί και διακηρύσσει χωρίς φόβο σε όλους την πίστη του 
στον Χριστό, οι φαρισαίοι µε κάθε τρόπο και µέσο, ακόµη και µε 
εκφοβισµό των γονέων του θεραπευθέντος, προσπαθούν να αρνη-
θούν την πραγµατικότητα του θαύµατος. Αρνούνται το φως και ε-
ξακολουθούν να παραµένουν στο σκότος. ∆εν τολµούν να κοιτά-
ξουν προς το φως, γιατί προτιµούν το σκοτάδι που κρύβει και 
σκεπάζει τα έργα τους. Ο έλεγχος του φωτός δεν είναι αρεστός 
στους ανθρώπους, των οποίων τα έργα είναι σκοτεινά. 

 

ΗΗΗΗ σηµερινή ευαγγελική διήγηση µάς παρουσιάζει το κατ’ 
εξοχήν και αυθεντικό φως έναντι των πολλών αµυδρών φώτων 
που διεκδικούν σε κάθε εποχή τον φωτισµό και την καθοδήγηση 
των ανθρώπων. Προβάλλει τον Χριστό σαν φως και σωτήρα του κόσµου 

που φέγγει µέσα στο σκοτάδι και καλεί τους ανθρώπους να τον α-
κολουθήσουν. Η στάση έναντι αυτού του φωτός είναι αποφασι-
στική για την τύχη του κάθε ανθρώπου. Όποιος απορρίπτει το 
φως του Χριστού και παραµένει στο σκοτάδι, επειδή αυτό το σκο-
τάδι καλύπτει τα πονηρά του έργα, είναι κατ’ ουσίαν τυφλός έστω 
και αν έχει τα σωµατικά του µάτια. Όσοι όµως αναγνωρίζουν την 
πνευµατική τυφλότητά τους και προστρέχουν προς το φως του 
Χριστού, αποκτούν την απαιτουµένη όραση για να δουν την αλή-
θεια σχετικά µε τον εαυτό τους, µε τον πλησίον τους, µε τη δωρεά 
του Θεού γι’ αυτούς. Στη στάση του θεραπευµένου τυφλού και 
των φαρισαίων της διηγήσεως απηχούνται οι δύο διαµετρικά α-
ντίθετες στάσεις των ανθρώπων έναντι του θείου φωτός. Ο κάθε 
άνθρωπος κρίνεται από το αν θελήσει να αντικρύσει µε θάρρος το 
φως ή από το αν προτιµήσει το εύκολο σκοτάδι. 
Ιωάννου ∆. Καραβιδόπουλου, από το βιβλίο «Οδός Ελπίδας», σελ. 121 - 
124, έκδοση Β΄, εκδόσεις Χριστιανικής Αδελφότητας «ΛΥ∆ΙΑ», Θεσσαλονίκη 1996 
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Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου Χριστέ; ἢ τίς 

ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; 

διπλοῦς γὰρ ὡς ὡράθης ἐπὶ γῆς δι᾿ ἀγαθότητα, δι- 

πλᾶς καὶ τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσιν ἐχορήγεις∙ οὐ 

μόνον γὰρ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς διήνοιξας, 

τοῦ ἀπὸ μήτρας πηρωθέντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς 

ψυχῆς∙ ὅθεν Θεόν σε ὡμολόγει τὸν κρυπτόμενον, 

καὶ πᾶσι παρέχοντα τὸ μέγα ἔλεος. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1) ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΠΠΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΣΣΣΤΗΝ ΠΠΠΠΑΝΑΓΙΑ ΙΙΙΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ 
Σήµερα, Κυριακή 17 Μαΐου 2015, στις 4:30 µ.µ. ο Ναός µας διοργα-
νώνει Απογευµατινό Προσκύνηµα στην Αγία Εικόνα της Παναγίας ΙεροσολυµίτισσαςΑπογευµατινό Προσκύνηµα στην Αγία Εικόνα της Παναγίας ΙεροσολυµίτισσαςΑπογευµατινό Προσκύνηµα στην Αγία Εικόνα της Παναγίας ΙεροσολυµίτισσαςΑπογευµατινό Προσκύνηµα στην Αγία Εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυµίτισσας. 
Τιµή εισιτηρίου: 6 €. 
2)  ΠΠΠΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΥΥΥΠΕΡ ΦΦΦΦΩΤΙΣΕΩΣ ΤΤΤΤΩΝ ∆∆∆∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΜΜΜΑΘΗΤΩΝ 
Καθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µαςΚαθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µαςΚαθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µαςΚαθ’ όλο το διάστηµα των εξετάσεων των παιδιών µας και υυυυπέρ φφφφωτίσεως 
ααααυτών, θα τελείται καθηµερινά στο Ναό µας, στις 6:30 µ.µ. Ιερά Πα-
ράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Θα προηγείται η τέλεση του Ε-
σπερινού στις 6:00 µ.µ. Μπορείτε να φέρετε τα ονόµατα των διαγωνι-
ζόµενων µαθητών για να µνηµονεύονται στις Ιερές Παρακλήσεις. 
3)                         � ΑΝΑΣΑΝΑΣΑΝΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΑΣΙΜΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΑΣΙΜΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΑΣΙΜΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 (8:30 µ.µ.) προς Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 
(12:30 π.µ.) θα τελεστεί στο Ναό µας Αναστάσιµη Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Θα ψάλλει Βυζα-

ντινός χορός. Η Ιερά Αγρυπνία θα γίνει και υπέρ φωτίσεως των παι-
διών που θα συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σας περιµέ-
νουµε µε  Α ν α σ τ ά σ ι µ η  χ α ρ ά. 
4)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Πέµπτη 21 Μαΐου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 23 Μαΐου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ.    
5)              ΤΤΤΤΟΜΕΑΣ ΝΝΝΝΕΟΤΗΤΑΣ :� ΓΓΓΓΙΟΡΤΗ ΛΛΛΛΗΞΗΣ ΚΚΚΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ � 
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, στις 6:30 µ.µ. σας προσκαλούµε στη στη στη στη 
Γιορτή µαςΓιορτή µαςΓιορτή µαςΓιορτή µας για να µας καµαρώσετε και να ενισχύσετε την προσπάθειά µας. 
6) ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ 
1η (βράδυ) - 2 - 3 - 4 - 5 (πρωί) Ιουνίου 2015, ο Ναός µας διοργανώνει τε-
τραήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Πάτµο. Τιµή εισιτηρίου 200 €.  
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