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�� 
(απόσπασµα) 

ΣΣΣΣήµερα ο Χριστός διαλαλεί σε µας τους άθλους της Σαµα-
ρείτιδος και πρέπει το φτωχό πλοιάριο του λόγου µου να διαπλεύ-
σει το πέλαγος των κατορθωµάτων της.  

ΤΤΤΤι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης; Φτάνει ο Ιησούς σε µια 
πόλη της Σαµάρειας, που λέγεται Συχάρ. Ήταν εκεί το πηγάδι του 
Ιακώβ. Κουρασµένος ο Ιησούς από την οδοιπορία κάθισε κοντά 
στο πηγάδι. Ήταν η έκτη ώρα περίπου. Ήρθε µια γυναίκα απ’ τη 
Σαµάρεια να βγάλει νερό. Της λέει ο Ιησούς, δώσ’ µου να πιώ. Οι 
µαθητές Του είχαν φύγει στην πόλη για ν’ αγοράσουν τρόφιµα.  

ΓΓΓΓια ποιον λόγο ανέφερε τον τόπο; Επειδή υπήρχε πνευµα-
τικό θήραµα, πήγε στο µέρος αυτό για να το συλλάβει. Γιατί ανέ-
φερε την ώρα; Μια φτωχιά ήταν η Σαµαρείτισσα. Ξυπνούσε και 
καταγινόταν µε τον αργαλειό. Αλλά την έκτη ώρα που όλοι ξε-
κουράζονταν, εκείνη έπαιρνε τη στάµνα της και τη γέµιζε. Γι’ αυ-
τό την έκτη ώρα πήγε ο Κύριος. Για ποιο λόγο αποµάκρυνε τους 
µαθητές Του; Η γυναίκα ήταν φτωχιά και δε θα είχε το θάρρος ν’ 
αντικρύσει πολλούς. Γι’ αυτό είπε στους µαθητές, πάτε κι αγορά-
σετε τροφές. Εγώ έχω άλλο φαγητό. Τροφή µου είναι να κάνω το 
θέληµα Εκείνου, που µε έστειλε και να ολοκληρώσω το έργο 
Του. Με το νερό θέλω να συλλάβω αυτό το πνευµατικό αλίευµα.  
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ΗΗΗΗ πηγή της ζωής ζητά να πιεί, µη θέλοντας να πιεί, αλλά 
να δώσει. Και Του λέει η γυναίκα· πώς συ, που είσαι Ιουδαίος, 
ζητάς να πιείς από µένα, τη Σαµαρείτισσα; ∆εν υπάρχουν σχέσεις 
ανάµεσα σε Ιουδαίους και Σαµαρείτες. Και ο Ιησούς δεν της είπε, 
εγώ είµαι Θεός· σιγά - σιγά της ξεσήκωσε την επιθυµία, λέγοντάς 
της: αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός, που σου 
λέγει δώσε µου να πιώ, θα του γύρευες εσύ και θα σου έδινε νερό 
ζωντανό. Κι η γυναίκα παρατηρεί: Κύριε µήτε κουβά έχεις και το 
πηγάδι είναι βαθύ· από πού λοιπόν έχεις και µάλιστα νερό ζω-
ντανό; Μήπως είσαι συ πιο µεγάλος από τον πατέρα µας Ιακώβ; 
Πρόσεξε τώρα τη σοφία του Κυρίου. ∆εν της φανέρωσε από την 
αρχή την οµορφιά της θεότητας, αλλά άναψε την επιθυµία της 
ψυχής της, λέγοντάς της: καθένας που πίνει απ’ αυτό το νερό, θα 
διψάσει πάλι· όποιος όµως πιεί απ’ το νερό που θα δώσω εγώ, δε 
θα διψάσει στον αιώνα. Αλλά το δικό µου νερό θα γίνει πηγή που 
σκιρτά προς την αθανασία. Άφησε την πάλη των προσώπων και 
ήρθε στην αφθονία των χαρισµάτων ή µάλλον δείχνει την υπερο-
χή τους µέσα στα ίδια τα πράγµατα.  

ΚΚΚΚι η γυναίκα Του λέει: Κύριε, δώσε µου αυτό το νερό, να µη 
διψώ, ούτε να έρχοµαι να βγάζω από το πηγάδι. Πίστεψε, πως ή-
ταν νερό που το έπινες και εξαφανιζόταν το χειρόγραφο των α-
µαρτηµάτων. Της λέει ο Ιησούς: Πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου 
κι έλα. Αν έχεις σύντροφο της ζωής σου, ας γίνει και στην πίστη 
σου σύντροφος. Μην παίρνεις µόνη σου τη δωρεά των πνευµατι-
κών χαρισµάτων. Λέει η γυναίκα: ∆εν έχω άνδρα. Καλά είπες, της 
λέει ο Ιησούς, δεν έχω άνδρα. Είχες πέντε και αυτός που έχεις τώ-
ρα, δεν είναι άνδρας σου. Η γυναίκα συζούσε κρυφά µε κάποιον. 

ΤΤΤΤου λέει η γυναίκα: Κύριε, νοµίζω πως είσαι προφήτης. Οι 
πατέρες µας τελούν τη λατρεία τους σ’ αυτό το βουνό και σεις οι 
Ιουδαίοι λέτε, ότι ο τόπος της λατρείας είναι τα Ιεροσόλυµα. Η 
πόρνη ανοίγει συζήτηση δογµατική. Κι ο Κύριος καθοδηγεί τη 
γυναίκα στην πνευµατικότερη λατρεία και της λέει: Γυναίκα, πί-
στεψέ µε, ότι έρχεται στιγµή και είναι και τώρα, οπότε ούτε σ’ αυτό 
το βουνό, ούτε  στα Ιεροσόλυµα  δε θα προσκυνήσουν το Θεό, αλλά 
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ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας 

λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ 

υἱῷ αὐτοῦ· ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ 

τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. 

Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰη-

σοῦς· Δός μοι πιεῖν. Οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν 

πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖ-

τις· Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σα-

μαρείτιδος; Οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. Ἀπεκρίθη 

Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν 

ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι 

ὕδωρ ζῶν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ 

φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; Μὴ σὺ μείζων εἶ 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ 

αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; Ἀπεκρίθη Ἰη-

σοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει 

πάλιν· ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ 

εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πη-

γὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· 

Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀ-

ντλεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ 

ἐλθὲ ἐνθάδε. Ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέγει αὐ-

τῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέντε γὰρ ἄνδρας ἔ-

σχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. Λέ-

γει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. Οἱ πατέρες ἡ-

μῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱερο-

σολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· 

Γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔ-

τε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ Πατρί. Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ 

οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν 

Ἰουδαίων ἐστίν. Ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ 

προσκυνηταὶ  προσκυνήσουσι  τῷ Πατρὶ  ἐν  πνεύματι  καὶ  ἀληθείᾳ·  
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καὶ γὰρ ὁ Πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 

Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀ-

ληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχε-

ται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πά-

ντα. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλ-

θον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· 

οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί ζητεῖς ἢ τί λαλεῖς μετ᾿ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν τὴν 

ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀν-

θρώποις· Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μή-

τι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; Ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο 

πρὸς αὐτόν. Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· 

Ῥαββί, φάγε. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς 

οὐκ οἴδατε. Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν 

αὐτῷ φαγεῖν; Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Οὐχ ὑμεῖς 

λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; Ἰδοὺ λέγω ὑ-

μῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι 

λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη. Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ 

συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ 

καὶ ὁ θερίζων. Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι ἄλλος 

ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερί-

ζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν 

κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπί-

στευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός, 

μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς 

αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾿ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν 

ἐκεῖ δύο ἡμέρας. Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐ-

τοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· 

αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ 

τοῦ κόσμου ὁ Χριστός. (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ) 
 

 

 

 
Κυριακή της Σαµαρείτιδος 



οι αληθινοί προσκυνητές θα Του αποδώσουν λατρεία πνευµατική 
και αληθινή. Τέτοιους προσκυνητές ζητεί ο Πατέρας. Ο Θεός είναι 
πνεύµα και οι προσκυνητές Του πρέπει να Του αποδίδουν λατρεία 
πνευµατική και αληθινή. ∆εν περιορίζεται σε τόπο η λατρεία του 
Θεού, αλλά απλώνεται παντού η επίγνωση της Θείας Χάρης. ∆εν 
οικειοποιούνται πια Ιουδαίοι και Σαµαρείτες τα σύµβολα του νό-
µου. Όχι πια σκιά του νόµου και λατρεία και Σάββατα, που έχουν 
διαψευσθεί. Οι προσκυνητές θα πρέπει να Του προσφέρουν λα-
τρεία αληθινή.  

ΤΤΤΤου λέει η γυναίκα· Ξέρω, ότι έρχεται ο Μεσσίας που λέ-
γεται Χριστός. Όταν έρθει Εκείνος, θα µας τα φανερώσει όλα. Η 
πόρνη φέρνει στο στόµα της τις Θείες Γραφές. Μεσσίας σηµαίνει 
ο αλειµµένος. Για τούτο η γυναίκα λέει, προσδοκώ τον αλειµµέ-
νο, Αυτόν που η σάρκα Του θα αλειφθεί µε τη Θεότητα. Εκείνος, 
όταν έρθει, θα µας τα φανερώσει όλα. Της λέει ο Ιησούς, εγώ που 
σου µιλώ είµαι. Μεγάλα και παράδοξα θαύµατα. Αυτό που σε 
πολλούς αποστόλους έκρυψε, στην πόρνη αποκαλύπτει φανερά. 

ΣΣΣΣτο µεταξύ έρχονται οι µαθητές και Τον βρίσκουν να µιλά 
µε τη γυναίκα. Απόρησαν, που µιλούσε µε γυναίκα. Εκείνη όµως 
άφησε τη στάµνα της και µπήκε στην πόλη. Άφησε τη στάµνα 
της, γιατί γέµισε µε τα ζωντανά νερά και αφού µπήκε, φώναξε 
στους πολίτες: Ελάτε να δείτε κάποιον, που µου είπε όλα όσα έ-
κανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός; Πόρνη µε συνείδηση απο-
στόλου, που έγινε από τους αποστόλους πιο δυνατή. Γιατί οι από-
στολοι περίµεναν να συµπληρωθεί ολόκληρη η Θεία Οικονοµία 
και τότε άρχισαν τ’ αποστολικά τους κηρύγµατα. Η πόρνη όµως, 
πριν από την Ανάσταση, ευαγγελίζεται το Χριστό. Κι από την πό-
λη εκείνη των Σαµαρειτών πίστεψαν σ’ Αυτόν πολλοί. 

ΑΑΑΑς µιµηθούµε κι εµείς τη Σαµαρείτισσα. Ας συνοµιλήσου-
µε µε το Χριστό, γιατί και τώρα στέκεται ανάµεσά µας και µας µι-
λά µε το στόµα των προφητών και των αποστόλων. Ας Τον ακού-
σουµε και ας Τον πιστέψουµε. Κι αφού ευαρεστήσουµε, να επιτύ-
χουµε τα αιώνια αγαθά µε τη χάρη και τη φιλανθρωπία Του.  
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, απόσπασµα από την οµιλία ‘εἰς τὴν Σαμαρεῖτιν, καὶ εἰς τὸ, «Ἔρχεται ὁ  Ἰησοῦς εἰς 

πόλιν τῆς Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ»’, Migne P. G. 

Κυριακή της Σαµαρείτιδος 



“ Ἐ ν   Π ν ε ύ μ α τ ι   κ α ὶ   Ἀ λ η θ ε ί ᾳ ” (*)  , του πρωτ. Αλεξ. Σµέµαν 

�� 
 
 

        Α Α Α Α παντώντας ο Χριστός στη Σαµαρείτισσα λέει, ότι η προσκύνη-
ση (του Θεού) γίνεται “ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ”.  Με άλλα λό-
για, όχι µε φόβο και στα τυφλά, όχι µε αγωνία και στενοχώρια, 
αλλά µε γνώση και ελευθερία, µε ελεύθερη επιλογή και αγάπη. 
  Τ   Τ   Τ   Τ ώρα στην καρδιά της θρησκείας, δε βρίσκεται ο νόµος, η υπο-
ταγή, η συνταγή, αλλά η αλήθεια: “ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ 

ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ιω. η΄, 32). Στην καρδιά της τώ-
ρα βρίσκεται η διαδικασία της αναζήτησης: “ ζητεῖτε, καὶ εὑρή-

σετε”  (Ματθ. ζ΄, 7). Όχι καθησυχασµός, αλλά δίψα: “ μακάριοι οἱ 

πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην”  (Ματθ. ε΄, 6). Όχι 
δουλεία, αλλά ελευθερία: “ οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦ-

λος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος”  (Ιω. ιε΄, 15). Όχι φιλονο-
µία, αλλά αγάπη:“ ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν”  (Ματθ. θ΄, 13)· “ ἐ-

ντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγά-

πησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους”  (Ιω. ιγ΄, 34).  
  ΤΤΤΤα λόγια αυτάα λόγια αυτάα λόγια αυτάα λόγια αυτά(*) είναι µια αιώνια χειρονοµίαείναι µια αιώνια χειρονοµίαείναι µια αιώνια χειρονοµίαείναι µια αιώνια χειρονοµία περιφρόνησης κάθε επεριφρόνησης κάθε επεριφρόνησης κάθε επεριφρόνησης κάθε ε    ιιιι    δδδδ    ώώώώ    λλλλ    οοοο    υυυυ. 

 (από το βιβλίο: ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ, εκδ. Ακρίτας) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η  ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Καθηµερινά θα τελείται στο Ναό µας Παράκληση προς την ΥπεραΠαράκληση προς την ΥπεραΠαράκληση προς την ΥπεραΠαράκληση προς την Υπερα----

γία Θεοτόκογία Θεοτόκογία Θεοτόκογία Θεοτόκο υπέρ των µαθητών που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες 
και ενδοσχολικές εξετάσεις από 19/5 έως 26/6 και ώρα 6:30µ.µ. 
2)� ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α. � 

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα διοργανώνει Ηµερήσια Προσκυ-
νηµατική Εκδροµή στην Παναγία Γάλαξα στο Γαλαξίδι και στην Ι. Μ. στην Παναγία Γάλαξα στο Γαλαξίδι και στην Ι. Μ. στην Παναγία Γάλαξα στο Γαλαξίδι και στην Ι. Μ. στην Παναγία Γάλαξα στο Γαλαξίδι και στην Ι. Μ. 

Μακαριωτίσσης στη ∆οµβρΜακαριωτίσσης στη ∆οµβρΜακαριωτίσσης στη ∆οµβρΜακαριωτίσσης στη ∆οµβραίνα Βοιωτίαςαίνα Βοιωτίαςαίνα Βοιωτίαςαίνα Βοιωτίας, τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2013. 
Ώρα αναχώρησης 7:30π.µ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 25 €.       
3)    � ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ     ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     ΓΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ ΓΙΑ     ΤΗΝΤΗΝΤΗΝΤΗΝ        ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ     ΤΟΥΤΟΥΤΟΥΤΟΥ     ΠΑΣΧΑ ΠΑΣΧΑ ΠΑΣΧΑ ΠΑΣΧΑ � 
Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, 8:30µ.µ. - 12:30π.µ. θα τελεστεί στο Ναό 
µας Ιερά Αγρυπνία επ’ ευκαιρία της Αποδόσεως του Πάσχα. Σας 
περιµένουµε µε  Α ν α σ τ ά σ ι µ η  χ α ρ ά. 

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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