
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Σ Τ ΄   Τ Ο Υ   Λ Ο Υ Κ Α 

 
1) Πρέπει να πολεµά κανείς µε όλες του τις δυνάµεις και παντοτινά και γενναία (απόσπασµα) 

Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου 
 

 
 

2) Ο Όσιος Γεράσιµος ο νέος ο εν Κεφαλληνία (απόσπασµα) 
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου 

 

 
 

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 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

 

 Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η      2 0      Ο  Κ  Τ  Ω  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ      2 0 1 3  

� ����ρτεμίου µµµµεγαλομάρτυρος (μαρτ. 361 361 361 361 ---- 363 363 363 363),  
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«Αιτούνται οι δαίµονες να µην εισέλθουν στην άβυσσο, αλλά να τους επιτραπεί ακόµη να 
παραµείνουν στη γη. Ο Κύριος τούς επιτρέπει να είναι στη γη, ώστε παλεύοντας µε τους αν-
θρώπους, να τους κάνουν πιο άξιους. ∆ιότι, εάν δεν ήταν αντίπαλοι, δε θα ήταν αγώνες, και 
εάν δεν ήταν αγώνες, δε θα ήταν στέφανοι.» - Οσ. Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας 
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 ΕΕΕΕάν θέλεις να νικάς τους εχθρούς σου πιο γρήγορα και εύ-
κολα, είναι ανάγκη να πολεµάς, αδελφέ και πάντα και γενναία ενα-
ντίον όλων σου των παθών, περισσότερο όµως και ειδικά εναντίον 
της φιλαυτίας σου, δηλαδή της υπερβολικής αγάπης του εαυτού σου, 
συνηθίζοντας να έχεις για φίλους σου αγαπητούς τις περιφρονή-
σεις και τις θλίψεις, που µπορεί κάποτε να σου δώσει ο κόσµος·  
γιατί, µε το να µη γνωρίζει κάποιος αυτό τον πόλεµο του εαυτού 
του και µε το να τον υπολογίζει λίγο, συνέβηκε και συµβαίνει πά-
ντα, να είναι οι νίκες δύσκολες, σπάνιες, ατελείς και ανύπαρκτες.  
 ΛΛΛΛοιπόν, αυτός ο πόλεµος πρέπει να γίνεται πάντοτε, ασταµά-
τητα, δηλ. συνεχώς, µέχρι την ώρα του θανάτου σου και µε γενναία 
ψυχή, την οποία εύκολα θα αποκτήσεις, εάν τη ζητήσεις από το Θε-
ό· εάν όµως σκεφθείς τη λύσσα και το παντοτινό µίσος, που έ-
χουν εναντίον σου οι εχθροί δαίµονες και το µεγάλο πλήθος των 
παρατάξεων και στρατευµάτων τους, σκέψου όµως από την άλλη 
πλευρά, ότι είναι πολύ µεγαλύτερη η δύναµις του Θεού και η αγά-
πη που σου έχει και ότι πολλοί περισσότεροι είναι οι Άγγελοι του 
ουρανού και οι προσευχές των Αγίων, που πολεµούν κρυφά µε το 
µέρος µας, όπως γράφτηκε για τον Αµαλήκ· «Με µυστικό και αό-
ρατο χέρι πολεµά ο Κύριος» (Έξ. 17, 16). 

Κυριακή ΣΤ΄ του Λουκά 



ΟΟΟΟπότε, δεν πρέπει να φοβηθείς ποτέ, και αν ακόµη νοµίζεις 
ότι ο πόλεµος των εχθρών είναι δυνατός κατά πολύ, ότι θα παρα-
µείνει για όλη σου τη ζωή και ας σε φοβερίζει µε πτώσεις από 
διάφορα µέρη. Γιατί, κάθε δύναµη και γνώση των εχθρών µας, 
βρίσκεται στα χέρια του θείου µας Αρχιστρατήγου Ιησού Χριστού, 
για του Οποίου την τιµή πολεµείσαι. Ο Οποίος, επειδή µόνος Του 
σε προσκαλεί µε βία στον πόλεµο, όχι µόνο δε θα αφήσει ποτέ να 
υπάρξει σε βάρος σου κάποια εξουσία και νίκη από τους εχθρούς 
(γιατί αυτό το θεωρεί ως προσβολή Του)· αλλά πολεµώντας Αυτός 
για σένα, θα τους παραδώσει στα χέρια σου νικηµένους, όταν Του 
φανεί ευχάριστο· «Ο Κύριος ο Θεός σου πηγαινοέρχεται µέσα στο 
στρατόπεδό σου για να σε προστατεύσει και για να συλλάβει τους 
εχθρούς σου και να τους παραδώσει στα χέρια σου» (∆ευτ. 23, 15). 
 ΕΕΕΕάν όµως και Αυτός αργοπορήσει µέχρι την τελευταία µέρα 
της ζωής σου, για να κάνει αυτή τη νίκη, αυτό θα είναι για µεγαλύ-
τερο κέρδος σου· µόνον εσύ, αυτό πρέπει να κάνεις, να πολεµάς 
µεγαλόψυχα· και αν πολλές φορές µείνεις πληγωµένος στον πόλε-
µο, µην αφήσεις ποτέ σου τα όπλα, ούτε να φύγεις·  τέλος πάντων, 
για να παρακινείσαι να πολεµάς γενναία, πρέπει να γνωρίζεις, ότι 
αυτόν τον πόλεµο δεν µπορεί να τον αποφύγει κανένας άνθρωπος, 
είτε στη ζωή είτε στο θάνατο· και όποιος δεν πολεµάει για να νική-
σει τα πάθη και τους εχθρούς του, αναγκαστικά πρέπει να συλλη-
φθεί εδώ ή εκεί και να πεθάνει. 
 ΕΕΕΕπιπλέον, πρέπει να πολεµάµε γενναία και πάντα, γιατί έ-
χουµε να κάνουµε µε τέτοιους εχθρούς, οι οποίοι τόσο πολύ µας 
µισούν, ώστε δεν είναι δυνατόν να ελπίζουµε ποτέ από αυτούς ούτε 
ειρήνη, ούτε διορία ή κάποια ανακωχή και κατάπαυση του πολέ-
µου. Γιατί καλό ήταν από την αρχή να µην ανοίξουµε πόρτα και 
να βάλουµε τους εχθρούς και τα πάθη µέσα στην ψυχή και στην 
καρδιά µας· αφού όµως τους βάλαµε µία φορά, πρέπει να πολεµά-
µε για να τους βγάλουµε· επειδή αυτοί όντας αναιδείς και αδιά-
ντροποι, δε βγαίνουν µε άλλον τρόπο παρά µε τον  π ό λ ε µ οπ ό λ ε µ οπ ό λ ε µ οπ ό λ ε µ ο.  
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου, Πρέπει να πολεµά κανείς µε όλες του τις δυνά-
µεις και παντοτινά και γενναία (απόσπ.), από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήµου: ‘Ο Αόρατος Πόλεµος’ 
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Η θεραπεία του δαιµονισµένου στη χώρα των Γαδαρηνών 
 

ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γα-

δαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμό-

νια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ 

οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακρά-

ξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, 

Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγει-

λε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. 

Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ 

πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 

δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί 

σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς 

αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 

ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· 

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· 

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώ-

που εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρη-

μνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγε-

νημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.  

Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον 

καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματι-

σμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβή-

θησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 

Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρη-

νῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. Αὐτὸς δὲ 

ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐ-

ξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς 

λέγων· Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ 

Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐ-

τῷ ὁ Ἰησοῦς. 
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ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, καθώς έφτασε ο Ιησούς στην περιοχή των 
Γαδαρηνών, τον συνάντησε κάποιος άνδρας από την πόλη, που είχε µέ-
σα του δαιµόνια από πολύν καιρό. Ρούχο δεν ντυνόταν ούτε έµενε σε 
σπίτι, αλλά ζούσε στα µνήµατα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε µια κραυ-
γή, έπεσε στα πόδια του και του είπε µε δυνατή φωνή: «Τι δουλειά έ-
χεις εσύ µ’ εµένα Ιησού, Υιέ του ύψιστου Θεού; Σε παρακαλώ µη µε 
βασανίσεις». Αυτά τα είπε, γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιµονικό 
πνεύµα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην ε-
ξουσία του, και για να τον συγκρατήσουν τον έδεναν µε αλυσίδες και 
του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσµά. Εκείνος όµως έσπαζε τα δεσµά, 
και το δαιµόνιο τον οδηγούσε στις ερηµιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε: 
«Ποιο είναι το όνοµά σου;» Εκείνος απάντησε: «Λεγεών»· γιατί είχαν 
µπει µέσα του πολλά δαιµόνια. Τα δαιµόνια, λοιπόν, τον παρακαλού-
σαν να µην τα διατάξει να πάνε στην άβυσσο. Εκεί κοντά ήταν ένα κο-
πάδι από πολλούς χοίρους που έβοσκαν στο βουνό, και τα δαιµόνια πα-
ρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να µπουν στους χοίρους, και 
τους το επέτρεψε. Βγήκαν, λοιπόν, από τον άνθρωπο και µπήκαν στους 
χοίρους. Τότε το κοπάδι όρµησε προς τον γκρεµό και πνίγηκε στη λί-
µνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και 
στην ύπαιθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά 
στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιµόνια 
να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά, 
και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πώς ο 
δαιµονισµένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γα-
δάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους 
είχε πιάσει µεγάλος φόβος. Εκείνος µπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει 
πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιµόνια τον παρακα-
λούσε να τον πάρει µαζί του. Ο Ιησούς όµως του είπε να φύγει, µε τα 
παρακάτω λόγια: «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σ’ ε-
σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε διαλαλώντας σ’ όλη την πόλη όσα έκανε 
σ’ αυτόν ο Ιησούς.   
 

(ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ, Αποστολικά και Ευαγγελικά Αναγνώσµατα των Κυριακών και Εορτών,  
Κείµενο-Μετάφραση, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 
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Ο Όσιος Γεράσιµος ο νέος ο εν Κεφαλληνία 
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου 

(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

�� 
(απόσπασµα) 

ΕΕΕΕτούτος    ο νεοφανής Όσιος Γεράσιµος ήταν από την Πελο-
πόννησο, από τα Τρίκαλα (Κορινθίας). Οι γονείς του ονοµάζο-
νταν ∆ηµήτριος και Kαλή, οι οποίοι επικαλούντο Nοταράδες.  

ΓΓΓΓεννηθείς λοιπόν από αυτούς (το 1509), επιδόθηκε στη µά-
θηση των ιερών γραµµάτων, τα οποία και έµαθε.  

´ΟΟΟΟταν έφθασε σε (κατάλληλη) ηλικία, αναχώρησε από την 
πατρίδα του και πήγε στη Ζάκυνθο. Από εκεί γύρισε όλη την Ελ-
λάδα. Πήγε στη Θεσσαλία. Έπειτα στη Μαύρη Θάλασσα. Και α-
πό εκεί στην Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα και Χαλκηδόνα. 
Μετά πήγε στο Άγιο Όρος, και σύναξε ως µέλισσα, από τους εκεί 
ενασκούµενους Πατέρες, τα κάλλιστα άνθη της αρετής. Από εκεί 
πήγε στα Ιεροσόλυµα, όπου παροίκησε. Χειροτονήθηκε παρά του 
τότε Iεροσολύµων Γερµανού υποδιάκονος, διάκονος και πρεσβύτε-
ρος. Και στον Άγιο Τάφο µεν, έγινε καντηλανάφτης ένα χρόνο, 
στο ρηθέντα Πατριάρχη δε, υπηρέτησε χρόνους δώδεκα. Πηγαί-
νοντας στον Ιορδάνη ποταµό, εκεί πέρασε νηστικός σαράντα ηµέ-
ρες, κατά µίµησιν του Kυρίου, και πάλι γύρισε στο Πατριαρχείο. 

ΜΜΜΜετά αναχώρησε από τα Ιεροσόλυµα και πήγε στο Όρος 
Σινά, στην Αλεξάνδρεια και Αντιόχεια και ∆αµασκό, και όλη την 
Αίγυπτο. Έπειτα πήγε στην Κρήτη. Και από εκεί γύρισε πάλι στη 
Ζάκυνθο. Εκεί πέρασε πέντε χρόνους µέσα σ’ ένα σπήλαιο, µε α-
σκητική ζωή, τρώγοντας µόνο κολοκύθι βρασµένο χωρίς αλάτι, 
και όσπρια βρεγµένα στο νερό, χωρίς να φάει ολότελα ψωµί.  

ΑΑΑΑφού αναχώρησε από τη Ζάκυνθο, πήγε στην Κεφαλλη-
νία, και εκεί, βρίσκοντας ένα τόπο, που ονοµαζόταν Σπηλαία, πέ-
ρασε χρόνους πέντε και µήνες έντεκα. Μετά πήγε σε τόπο καλού-
µενο Οµαλά. Και εκεί, βρίσκοντας ένα Ναό µικρό και παλαιό, τον 
ανακαίνισε εκ βάθρων· έκτισε κελιά, έφτιαξε Μοναστήρι γυναι-
κείο, επονοµάζοντάς το, Νέα Ιερουσαλήµ, στο οποίο συνάχθηκαν 
εικοσιπέντε καλόγριες.  
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ΑΑΑΑφού έφθασε ο Όσιος σε βαθύτατο γήρας, προγνώρισε το 
θάνατό του. Σύναξε τις καλόγριες, τις δίδαξε, τις ευλόγησε και πα-
ρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 15 Αυγούστου 1579. 

 EEEEπειδή όµως στην ηµέρα αυτή εορτάζεται η Kοίµησις 
της Θεοτόκου, η µνήµη του Οσίου µετατέθηκε την 20η Οκτωβρίου, 
όταν έγινε η ανακοµιδή του αγίου του λειψάνου, το οποίο βρέθηκε 
σώο και ολόκληρο, διασώζοντας πάντα τα σηµάδια της αγιότη-
τας, δηλ., τον κροκοβαφή χρωµατισµό, την άρρητον ευωδία και 
τα θαύµατα που ενεργεί, από τα οποία ένα θα ενθυµηθούµε εδώ. 

MMMMία γυναίκα ευρισκοµένη στο Μοναστήρι του Αγίου, κατ’ 
ενέργεια του ∆ιαβόλου έπεσε µέσα στο πηγάδι κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. O Άγιος, αφού φάνηκε και φώναξε µε τη συνηθισµέ-
νη φωνή του, βάσταξε τη γυναίκα και δεν την άφησε να υποστεί 
βλάβη, ή να βυθισθεί στο νερό. Αφού άκουσαν δε οι καλόγριες τη 
συνήθη φωνή του Αγίου, σηκώθηκαν από την κλίνη, και γύριζαν 
από το ένα στο άλλο µέρος, µε την επιθυµία να ακούσουν και 
δεύτερον τη γλυκεία φωνή του διδασκάλου τους. Αφού ζήτησαν 
και τη γυναίκα και δεν τη βρήκαν, έσκυψαν τελευταία µέσα στο 
πηγάδι. Και ω του θαύµατος! τη βλέπουν, επάνω στο νερό, σαν να 
τη βάσταζε κάποιος από κάτω αοράτως. Αφού την έβγαλαν έξω, 
έµαθαν από αυτή, ότι ο Άγιος φάνηκε στο πηγάδι, τη βάσταζε και 
δεν την άφηνε να βυθισθεί στο νερό. Αφού είδαν και άκουσαν 
τούτο το θαύµα, δόξασαν µεν το Θεό, ευχαρίστησαν δε τον Άγιο. 
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου, Ο Όσιος Γεράσιµος ο Νέος ο εν Κεφαλληνία (απόσπ.), 
Συναξαριστής των δώδεκα µηνών του ενιαυτού            �  
  Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Γερασίµου µε την οποία νουθετούσε έως εσχάτου αναπνοής: 
««««ΤΕΚΝΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙΤΕ»ΤΕΚΝΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙΤΕ»ΤΕΚΝΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙΤΕ»ΤΕΚΝΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙΤΕ»                                                                         

� 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ֠֠֠֠ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΩΝΑΣ ֠֠֠֠ 
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 5:30µ.µ. 
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 7:00π.µ. 

2)�ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.� 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προσκυνηµατική 
Εκδροµή στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, τη ∆ευτέρα 4 Νοεµ-
βρίου 2013. Ώρα αναχώρησης 3:30µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €.       

 

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 
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