Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ
κάποτε τὸν ἀββᾶ Ἀγάθωνα:
Ρ ώτησαν
«Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων; Ἀκοῦμε γιὰ σένα

ὅτι εἶσαι πόρνος καὶ ὑπερήφανος». «Ναί,
ἔτσι εἶναι», ἀπαντᾶ ὁ ἀσκητής. «Ἐσὺ εἶσαι
ὁ Ἀγάθων ποὺ φλυαρεῖς καὶ κατακρίνεις»; «Ἐγὼ εἶμαι». «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων ὁ αἱρετικός»; «Δὲν εἶμαι αἱρετικός»,
ἀπαντᾶ ὁ Ἀγάθων. «Πές μας», τὸν παρακάλεσαν τότε, «γιατί τόσα σοῦ εἴπαμε καὶ
τὰ δέχθηκες, ἀλλὰ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ
ἄντεξες»; «Τὰ πρῶτα ὠφελοῦν τὴν ψυχή
μου, ἀλλὰ ἡ αἵρεση εἶναι χωρισμὸς ἀπ᾿ τὸν
Θεό, καὶ δὲν θέλω νὰ χωρισθῶ ἀπ᾿ τὸν
Θεὸ» (ἀπ᾿ τὸ Γεροντικό).
Νὰ ἕνα θέμα ποὺ σήμερα ἔπαψε νὰ εἶναι
οὐσιῶδες καὶ πέρασε σὲ δευτερεύουσα μοίρα. Δὲν θεωροῦμε ὅτι ἡ ὀρθὴ πίστη εἶναι
ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὸν ὀρθὸ τρόπο
ζωῆς. Νομίζουμε ὅτι στὸν Θεὸ καὶ στὴ σωτηρία μας (ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου) μποροῦμε νὰ φτάσουμε ἀπὸ χίλια-δυὸ δρομάκια. Δὲν ἔχει σημασία τελικὰ ποιὰ πίστη
ἀκολουθεῖς, σὲ τί Θεὸ πιστεύεις.
Ρωτήθηκε κάποιος ποὺ στὸν καιρό
μας ἀπὸ Χριστιανὸς ἔγινε Μουσουλμάνος:
«Πῶς τὸ ἀποφάσισες»; «Μόνος μου, ἀπάντησε. Ψάχνοντας σιγὰ-σιγὰ βρῆκα αὐτὸ
ποὺ ἤθελα στὸ Ἰσλάμ». «Ἔμαθα ὅτι παραλίγο νὰ γινόσουν μοναχὸς στὸ Ἅγιον
Ὅρος»! «Ναί! Δὲν ἔχει καμμία διαφορά.

Διαφορετικοὶ δρόμοι, ἴδιο τέλος». «Δὲν
ὑπάρχει ἀπόσταση ἀνάμεσα στὸ Ἅγιον
Ὅρος καὶ τὸ Ἰσλάμ»; «Ἀπολύτως καμμία.
Ὅταν πᾶς στὸ Ἅγιον Ὅρος ἢ ἐπισκέπτεσαι κάποιον τεκὲ στὴν Αἴγυπτο (=κάτι σὰν
μοναστήρι ἰσλαμικό), βλέπεις ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως καμμία διαφορὰ» (Στ. Θεοδωράκη, Οἱ ἄνθρωποί μου, σελ. 214).
Τί Μωάμεθ, τί Χριστός! Ἕνα καὶ τὸ
αὐτὸ λοιπόν; Καμμιὰ διαφορά; Μέσα ἀπ᾿
τὸ κανάλι τοῦ παγκοσμίου κινήματος τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» περνάει τὸ καταστροφικὸ
μήνυμα, ὅτι οἱ θρησκεῖες ὅλες εἶναι μία. Δὲν
ἔχουν διαφορά. Σὲ ὅποια θέλεις, πηγαίνεις.
Καὶ ὅποιον Θεὸ θέλεις, προσκυνᾶς. Αὐτὸς
εἶναι ὁ λεγόμενος θρησκευτικὸς συγκρητισμός.
Ὅμως ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς Θεός, ποὺ
ποτὲ βέβαια δὲν εἶχε ἀφήσει ἀμάρτυρο
(=χωρὶς μαρτυρίες, χωρὶς σημάδια) τὸν ἑαυτό του (Πράξ. 14,17), φανερώθηκε ὁλοφάνερα στὸν κόσμο μὲ τὴν ἔνσαρκη παρουσία
τοῦ μονογενοῦς του Υἱοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἦρθε γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσμο (Ἰω. 3,16-18). «Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην», εἷπε ὁ ἄγγελος
στοὺς ποιμένες, «ὅτι ἐτέχθη (=γεννήθηκε)
«ὑμῖν Σωτὴρ» (Λουκ. 2,10-11.)
Σωζόμαστε μόνο διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Κανένας ἄλλος δὲν μπορεῖ, οὔτε ἄνθρωπος,

ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΚΟΥΔΕΣ
ύο φίλοι, νεαρά παιδιά, ἀποφάσισαν
νά πᾶνε γιά κυνήγι. Ξεκίνησαν, λοιπόν, μέ τά ὅπλα τους, χαρούμενοι καί
αἰσιόδοξοι γιά ἐπιτυχίες μεγάλες! Προχώρησαν βαθιά στό δάσος. Ἀμέριμνοι φθάνουν
σέ ἕνα μικρό ξέφωτο. Καί ἐκεῖ, ἀντικρίζουν
μιά πελώρια ἀρκούδα νά στέκεται ὄρθια
ἀπέναντί τους. Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τούς νεαρούς. Ὁ ἕνας, ὡς πιό εὐκίνητος,
ἔτρεξε καί σκαρφάλωσε σ᾿ ἕνα ψηλό δένδρο.
Ὁ ἄλλος, ἀπελπισμένος, κοίταξε δεξιά-ἀριστερά καί ὥρμησε στήν εἴσοδο μιᾶς σπηλιᾶς
ἀπέναντι ἀπό τό δένδρο. Ἡ ἀρκούδα «στρατοπέδευσε» μεταξύ δένδρου καί σπηλιᾶς.
Μά, πολύ σύντομα, ὁ νέος βγῆκε τρέχοντας
ἀπό τήν σπηλιά. Εἶδε τήν ἀρκούδα καί ξαναμπῆκε στήν σπηλιά! Αὐτό ἔγινε δυό-τρεῖς
φορές. Ἀπό τό δένδρο ὁ φίλος του τοῦ φώναξε ἀνήσυχος:
-Μά τί κάνεις; Μεῖνε στήν σπηλιά. Θά
βαρεθῆ καί θά φύγει τό θηρίο.
Ἀπαντᾶ, κατάχλωμος, ὁ φίλος του:
-Ὑπάρχει μιά δεύτερη ἀρκούδα στήν
σπηλιά!!
* * *
Πόσα μᾶς διδάσκει αὐτή ἡ ἱστορία-παοὔτε ἄγγελος, νὰ μᾶς σώσει. Μόνο ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ εἶπε: «Ἐγὼ (μόνο)
εἶμαι ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. 14, 6). «Καὶ δὲν εἶναι
δυνατὸν διὰ κανενὸς ἄλλου νὰ σωθοῦμε. Διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα (πλὴν τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ) ποὺ νὰ δόθηκε κάτω
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, μὲ
τὸ ὁποῖο ὁρίσθηκε νὰ σωθοῦμε» (Πράξ. 4,
12). Λόγω τῆς ἀπόλυτης, μέχρι σταυρικοῦ
θανάτου, ὑπακοῆς Του στὸν Πατέρα Του,
«ὁ Θεὸς τὸν ὑπερύψωσε καὶ τοῦ χάρισε ὄνο-

ραβολή! Κυνήγι εἶναι ἡ ζωή τοῦ καθενός μας.
Πρώτη ἀρκούδα, ἐχθρός πνευματικός, εἶναι
ἡ ἀπιστία, ἴσως καί ἡ ἀμφιβολία μας γιά τόν
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Δένδρο ὑψηλό πού μᾶς παρέχει ἀσφάλεια εἶναι ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὄντας ἑνωμένοι μέ
τήν Ἐκκλησία βλέπουμε μέ καθαρό βλέμμα τήν ψευτιά τῶν εἰδώλων τοῦ κόσμου τούτου καί καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ Χριστός
εἶναι ὁ μοναδικός ἀληθινός Θεός.
Σπηλιά εἶναι ἡ συνείδηση, καί γενικώτερα ἡ ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἡ συνείδησή μας δέν εἶναι φανερή στούς ἄλλους
ἀνθρώπους. Οἱ σπηλιές εἶναι συνήθως σκοτεινές. Ἔτσι καί ἡ συνείδησή μας. Ἄν θέλουμε νά δοῦμε τί ἔχει μέσα, πρέπει νά ἀνάψουμε φῶς γιά νά βλέπουμε. Μέσα, λοιπόν,
στήν ψυχή μας, κρύβεται ἡ δεύτερη ἀρκούδα: τά πάθη μας, οἱ χρόνιες ἁμαρτωλές μας
ἀδυναμίες, οἱ ἁμαρτωλοί λογισμοί μας.
Ὅταν τά δοῦμε, κάπως καθαρά, μᾶς πιάνει τρόμος! Γι᾿ αὐτό δέν θέλουμε νά τά βλέπουμε. Τρέχομε ἔξω ἀπό τήν «σπηλιά» τῆς
συνείδησής μας, γινόμαστε ἐξωστρεφεῖς. Καί
τότε πέφτουμε στήν πρώτη ἀρκούδα, τήν
ἀπιστία. Καί γίνεται ἡ ζωή μας κόλαση! Κόλαση, ἐνῶ βρισκόμαστε ἀκόμη σ᾿ αὐτήν τήν
ζωή!
Χρειαζόμαστε ἐπειγόντως «φῶς» καί
«ὅπλα». Φῶς πνευματικό γιά νά δοῦμε τί
κουβαλᾶμε μέσα μας καί ὅπλα πνευματικά
μα, ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο ὄνομα.
Ὥστε στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ νὰ καμφθεῖ
κάθε γόνυ, ἀγγέλων, ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων, καὶ νὰ ὁμολογήσει κάθε γλώσσα, ὅτι
Κύριος (ὅλων εἶναι ὁ) Ἰησοῦς Χριστὸς (καὶ
μόνο)» (Φιλ. 2, 9-10).
Νὰ γιατί ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων νοιαζόταν
τόσο πολὺ νὰ μὴν ξεφύγει ἀπὸ τὴν πίστη
αὐτή. Ἐμεῖς σὲ ποιὸν Θεὸ κλίνουμε γόνυ;
Ποιὸν ἀναγνωρίζουμε Κύριο καὶ Σωτήρα
μας;
Πρωτ. Δ. Μ.

Μεγάλη Σαρακοσ-ή ε/ναι 2 κα-’ 3ξοχήν
περίοδος -ο: 3κκλησιασ-ικο: ;-ους,
πού δείχνει -ήν -εράσ-ια σηµασία ->ς
συµµε-οχ>ς -ο: ?νθρωπίνου σώµα-ος
σ-ήν λεγόµενη «πνευµα-ική» ζωή. Καί ε/ναι
πολύ φυσικό, ?φο: µέ -ήν Σαρακοσ-ή H-οιµαζόµασ-ε νά γιορ-άσουµε Iχι µόνο -ήν Jνάσ-αση -ο: Χρισ-ο: ?λλά καί -ήν - δι’ αL->ς ?νάσ-αση καί -Mν δικMν µας σωµά-ων.
Nέν Oπάρχει Pλλη θρησκευ-ική παράδοση, πού νά -ιµάει -όσο πολύ, νά σώζει καί -ελικά νά δοξάζει -ό ?νθρώπινο σMµα.
Q Χρισ-ός καί 2 Rκκλησία Του µTς παρέδωσαν Uνα πλούσιο «πρόγραµµα ?σκήσεων»γιά
-ήν περίοδο ->ς Σαρακοσ->ς, -ό VποWο, φυσικά, πρέπει νά προσαρµόζε-αι σ-ίς δυνάµεις
καί σ-ίς ?ν-οχές -ο: καθενός µέ -ήν βοήθεια
-ο: πνευµα-ικο: -ου πα-ρός.
ΚΑΙ V σωµα-ικός κόπος ->ς νησ-είας ΚΑΙ
V σωµα-ικός κόπος ->ς προσευχ>ς (γονυκλισίες, [ρθοσ-ασία, αLξηµένες ?κολουθίες)
δέν ?ποσκοπο:ν σέ Uνα κενόδοξο «πρω-αθλη-ισµό», ?λλά
• σ-ήν πιό συχνή καί α\σθη-ή µνήµη -ο: Σω-ηρίου Πάθους -ο: Χρισ-ο:^
• σ-ήν συναίσθηση _-ι ο` aµαρ-ίες, πού ?νέβασαν -όν Χρισ-ό σ-όν Σ-αυρό ;γιναν καί
µέ -ό σMµα µας^ καί
• σ-ήν µαρ-υρία _-ι V Χρισ-ός δέν bλθε... νά

καθίσει σέ µιά καρέκλα καί νά µTς κάνει
aπλMς cθικές διδασκαλίες. Jν-ίθε-α bλθε,
ν-ύθηκε ?νθρώπινο σMµα καί ;παθε ΚΑΙ
σωµα-ικά µαρ-ύρια καί θάνα-ο σ-αυρικό,
γιά νά ?νακαινίσει καί νά σώσει Iχι µόνο
-ήν ψυχή µας ?λλά καί -ό σMµα µας.
* * *
Πρίν δυό χρόνια µε-εσ-ράφη σ-ήν eρθοδοξία V πρώην ρωµαιοκαθολικός fλβε-ός `εροµόναχος καί 3ρηµί-ης π. Γαβριήλ Bunge.
Jνάµεσα σ-ά πολλά βιβλία -ου ξεχωρίζει -ό βιβλίο « Πήλινα σκεύη», _που 3ξηγεW ?ναλυ-ικά
πMς -ό «πήλινο σκε:ος» -ο: σώµα-ός µας, γίνε-αι Uνα θαυµάσιο 3ργαλεWο καθάρσεως,
aγιασµο: καί σω-ηρίας µας, _-αν πρόθυµα
καλλιεργεW -ίς χρισ-οµίµη-ες ?σκήσεις ->ς νησ-είας καί ->ς προσευχ>ς.
Σέ πρόσφα-η συνέν-ευξή -ου V π. Γαβριήλ
3-όνισε:
«Nέν µπορεWς νά µάθεις νά προσεύχεσαι...
καθισµένος σέ µιά πολυθρόνα. hν ε/σαι U-οιµος νά γονα-ίσεις, νά µε-ανοήσεις ε\λικρινά,
νά Oψώσεις -ά µά-ια καί -ά χέρια σ-όν οLρανό, -ό-ε πολλά πράγµα-α θά σο: ?ποκαλυφθο:ν. ΜπορεW νά διαβάζεις βιβλία, νά παρακολουθεWς διαλέξεις, νά συζη-Tς µέ Pλλους.
Jλλά ποιά ε/ναι 2 ?ξία _λων αL-Mν, Pν δέν κάνεις Uνα πραγµα-ικό β>µα πρός -ά 3µπρός,
?σκών-ας -ό σMµα σου σ-ήν νησ-εία καί σ-ήν
προσευχή; Nέν ε/ναι δυνα-όν νά µάθει κάποιος
νά κολυµπάει ?πό -ήν καρέκλα! Q µόνος
-ρόπος γιά νά µάθει κάποιος κολύµπι, ε/ναι νά
πέσει µέσα σ-ό νερό!».
Jρχιµ. Β. Λ.

γιά νά ἐξοντώσουμε τά θηρία τῶν παθῶν
μας.
Κάθε ἡμέρα, ὅλη τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στό τέλος τοῦ ὄρθρου (=πρωϊνή
προσευχή) ψάλλομε ἕνα τροπάριο πού λέγεται «φωταγωγικόν», δηλ. τροπάριο πού
«φέρνει φῶς»! Ὅλα τά φωταγωγικά ἔχουν
σχεδόν τό ἴδιο περιεχόμενο. Νά, τό φωταγωγικό τοῦ τρίτου ἤχου:
-Ἐξαπόστειλε, Χριστέ ὁ Θεός, τό φῶς
σου τό ἀΐδιο καί φώτισε τά μάτια τά κρυφά τῆς καρδιᾶς μου, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς
Θεοτόκου καί σῶσε με (Τριώδιον).

Εἶναι ἀκριβῶς τό πνευματικό φῶς πού
χρειαζόμαστε. Ὅμως, γιά νά στείλει αὐτό
τό φῶς ὁ Χριστός, ἀπαιτοῦνται κάποιες προϋποθέσεις, πού εἶναι:
• Νηστεία καί προσευχή.
• Ἰδιαιτέρως ἔρευνα τῆς συνείδησής μας γιά
νά «δοῦμε» τίς «ἀρκούδες» τῶν παθῶν
μας, μέ τήν βοήθεια κατάλληλου ὁδηγοῦ,
τοῦ ἱερέα-πνευματικοῦ μας πατέρα.
Ἄς ἀγωνισθοῦμε, λοιπόν, γιά νά λάμψει
τό πνευματικό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί στήν
δική μας καρδιά.
Ἀρχιμ. Ν. Κ.

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ

xπως δηλ. -m ξερm ραβδl -ο: Jαρών, ;ξω ?πm κάθε νόµο καl κανόνα ->ς φύσης, ;βγαλε φύλλα, Pνθη καl καρπό, ;-σι καl σ-m πρόσωπο ->ς 3κλεκ->ς _λων -Mν γενεMν, κα-k θέληµα Θεο:, «νικT-αι φύσεως -άξις». }περβαίνον-ας κάθε ?νθρώπινη λογικn καl φυσικm νόµο 2 Παρθένος Pνευ ?νδρmς γεννT rς Pνθρωπο -mν ~διο -mν Υ`m -ο: Θεο:. Γι’ αL-m καl «κα-επλάγη qωσnφ -m Oπpρ φύσιν θεωρMν», λέµε
σp Pλλο -ροπάριο. Βλέπον-ας V qωσnφ -m Oπέρλογο θα:µα ->ς Γέννησης -ο: Χρισ-ο:, παροµοιάζει -nν πρm -όκου, 3ν -όκ καl µε-k -όκον Παρθένο µε-αξo Pλλων καl µp -nν «ράβδον
Jαρyν -nν βλασ-ήσασαν».
Ράβδο _µως OπονοεW προφη-ικk καl V tσαΐας -nν Παρθένο, _-αν λέγει _-ι « θk προέλθει ράβδος 3κ ->ς ρίζης qεσσαl καl Pνθος θk
?νθίσει ?πm αL-nν»(tσ. 11, 1). Τm ψάλλει 2 Rκκλησία θριαµβευ-ικά: «Ράβδος 3κ ->ς ρίζης qεσσαl καl Pνθος 3ξ αL->ς Χρισ-έ, 3κ ->ς
Παρθένου ?νεβλάσ-ησας». t Παρθένος ε/ναι
2 ράβδος, -m κλαδl ποo προέρχε-αι ?πm -n ρίζα -ο: Nαυuδ καl -ο: qεσσαί, ?πm -n φυλn -ο:
qούδα, _πως προφη-εύει γι’ αL-mν V πα-έρας
-ου, V πα-ριάρχης qακώβ: «Npν θk 3κλείψει Pρχον-ας ?π’ -οoς ?πογόνους -ο: qούδα, µέχρις
_-ου ;λθει αL-mς ποo θk ε/ναι 2 προσδοκία -Mν
3θνMν» (Γεν. 49, 10).
Θαλερm κλαδί, ράβδος λοιπmν 2 Θεοµή-ωρ,
ποo βλασ-άνει, ?νθοφορεW καl καρπογονεW -mν
Χρισ-ό. RµεWς -ώρα -ί ε~µασ-ε; Ξερm ραβδl 
µήπως κα-απράσινο κλαδl µp Pνθος καl καρπm µυσ-ικm σ-nν ψυχή µας -mν ~διο -mν Χρισ-ό;
RκεWνος Pλλωσ-ε -m ε/πε, πyς V καθένας
µας µπορεW νk γίνει µη-έρα -ου καl ?δελφmς
καl ?δελφή -ου (Μα-θ. 12, 50).
Πρω-. N. Μ.

ιk ?π’ -lς σοβαρώ-ερες 3πανασ-άσεις
-Mν fβραίων πρmς -mν 2γέ-η -ους Μωυσ> b-αν αL-n -Mν Κορέ, Nαθkν καl Jβειρών, ποo µp Pλλους 250 3πιφανεWς qσραηλί-ες
καl ?ρκε-m πλ>θος λαο: ?µφισβή-ησαν -mν Jαρών, rς -mν µόνο ?π’ -mν Θεm 3κλεγµένο ?ρχιερέα. t ?πάν-ηση -ο: Θεο: b-αν Pµεση καl
2 -ιµωρία -ους δρασ-ική, γιk νk παραδειγµα-ισθεW V \διαί-ερα ?πειθnς καl σκληροκάρδιος
λαmς -ο: qσραήλ. Γιk νk σ-ερεώσει περισσό-ερο -nν ?σ-αθ> -ους πίσ-η V Θεός, ε/πε -ελικk σ-mν Μωυσ>:
« Κάθε ?ρχηγmς φυλ>ς νk σο: δώσει ?πm Uνα ραβδί. Θk συγκεν-ρώσεις δώδεκα ραβδιk καl θk γράψεις σ-m καθένα -m Iνοµα -ο:
?ρχηγο: κάθε φυλ>ς. Σ-m ραβδl ->ς φυλ>ς -ο:
Λευu θk γράψεις -m Iνοµα -ο: Jαρών. Θk -k
βάλεις _λα σ-n Σκηνn -ο: Μαρ-υρίου, µπροσ-k σ-m `λασ-ήριο (-m χρυσm κάλυµµα ->ς Κιβω-ο: ->ς Nιαθήκης µp -k δύο χρυσT Χερουβίµ), _που σTς 3µφανίζοµαι. Τm ραβδl -ο: Pνδρα ποo θk 3κλέξω θk βλασ-ήσει καl ;-σι θk
2συχάσω ?π’ -k παράπονα -Mν qσραηλι-Mν 3ναν-ίον σου».
Q Μωυσ>ς µάζεψε -k δώδεκα ραβδιk καl
-k -οποθέ-ησε 3νώπιον -ο: Κυρίου σ-n Σκηνn -ο: Μαρ-υρίου. Τnν Pλλη µέρα 2 ράβδος
-ο: Jαρών, ->ς φυλ>ς -ο: Λευΐ, ε/χε βλασ-ήσει. wβγαλε φύλλα, Pνθισε λουλούδια καl ;δεσε καρπούς. xλοι ο` qσραηλί-ες ε/δαν -m
θα:µα. Q Κύριος ε/πε σ-mν Μωυσ>: «Βάλε -n
ράβδο -ο: Jαρyν σ-nν Κιβω-ό, zσ-ε νk ε/ναι
σηµεWο γιk -οoς ?πειθεWς. w-σι θk σ-αµα-ήσει
V γογγυσµός -ους 3ναν-ίον µου καl δpν θk πεθάνουν» (Jριθµ. 17, 16-26).
ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
t βλασ-ήσασα ράβδος -ο: Jαρών, µιk ?Μηνια2ον Περιοδικόν
πm -lς πιm cχηρpς µαρ-υρίες -ο: Θεο: πρmς
9. Μη:ροπόλεως Νικοπόλεως
-m λαό -ου, b-αν καl Uνα δυνα-m σύµβολο µιTς ?κδό:ης: Μη:ροπολί:ης Νικοπόλεως Χρυσόσ:οµος
Pλλης, µελλον-ικ>ς πραγµα-ικό-η-ας. {-αν
Cπεύθ.: Fρχιµ. Νίκων Κου:σίδης*
ε\κόνα ->ς Θεο-όκου, ->ς παναγίας µη-έρας
Τηλ. 26820 51161* Κωδικός 091984
-ο: Υ`ο: -ο: Θεο:. Jκο:µε σ-οoς Χαιρε-ιΜΑΡΤΙΟΣ 2013 * Fρ. Φύλλου 356* K:ος ΛΓ΄
Nιανέµε:αι δωρεάν * ΕQσφορές δεκ:ές
σµούς, ποo ψάλλον-αι -n Μεγάλη Σαρακοσ-n
Γραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ»Α.Ε.
σ-nν Rκκλησία, πyς 2 Παναγία ε/ναι «2 ράβδος
Τηλ. 2397 023 313 Fσπροβάλ:α Θεσ/νίκης
2 µυσ-ική, Pνθος -m ?µάραν-ον 2 3ξανθήσασα».

