
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

ΤΡΙΚΟΡΦΟY ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ευπαλιο

τηλ: 26340-44.391    email: agnektar@otenet.gr

ἐργόχειρα

Κατάλογος 2015 - 2016

Ἐργόχειρα καί διάφορα ἐκκλησιαστικά & παραδοσιακά προϊόντα γιά τήν
ἐνίσχυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας καί τήν ἁγιογράφηση τοῦ Καθολικοῦ

(κεντρικός Ἱερός Ναός) ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Νεκταρίου & Φανουρίου.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
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σχέδιο 1

σχέδιο 2
σχέδιο 3

σχέδιο 1

σχέδιο 2

Θῆκες προσφόρου

Θῆκες προσφόρου
(φάκε�ος) σέ 3 σχέδια.

Διάστ. 33×33 ἑκατ.
Τιμή:12 €

Θῆκες
προσφόρου

(πετσέτα)
σέ 2 σχέδια.

Διάστ. 58×58 ἑκατ.
Τιμή:12 €
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σχέδιο 1

σχέδιο 1 σχέδιο 2

σχέδιο 2 σχέδιο 3

Ἀντιδωροθῆκες

Ἀντιδωροθῆκες σέ 3 νέα σχέδια.
διάσταση: 13 Χ18 ἑκατ.

Τιμή: 5 € 

Προσφορά

ἅγιο Μανδήλιο (μάκτρο)
γιά τή Θεία Κοινωνία

σέ 2 νέα σχέδια

Διάσταση: 43×68cm

Τιμή: 10 €

Κεντημένο ἅγιο Μανδήλιο



Διάσταση:
90X90cm

Τιμή: 18 €

μικρή σφραγίδα 25 €

Μικρή σφραγίδα
διάμετρος: 15 ἑκατ.

διάμετρος: 17 ἑκατ.
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Ἁγιορείτικες σφραγίδες προσφόρου

σφραγίδα ἁγιορείτικη
γιά τό πρόσφορο

σκαλισμένη στό χέρι.

μεγάλη σφραγίδα 35 €

θήκη σφραγίδας
γιά νά φυλᾶτε τή σφραγίδα τοῦ προσφόρου.

(Σέ 2 μεγέθη)
Τιμή: 6,50 € 

Σεμέν ἀρτοκλασίας



Μπορεῖτε καθημερινά νά σταυρώνεστε μέ τό λαδάκι τοῦ εὐχελαίου 
γιά εὐλογία καί θεραπεία ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν. 

Ἁγίασμα μέ εὐωδία ἐκλεπτυσμένων ἀρωμάτων Νάρδου Ἁγίας 
Μαρίας Μαγδαληνῆς ἤ Βυζαντινό. Μπορεῖτε νά βάζετε ἐπάνω σας 
ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ τό ἐκκλησιαστικό ἄρωμα πού φτιά-
χνουμε στό Μοναστήρι μας. Μπορεῖτε ἐπίσης νά τό βάζετε στίς 
εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι, ἤ νά τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.

Τιμή: 4 €

Τιμή: 3 €

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα
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Μύρο Νάρδου μέ λαδάκι ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια πού 
τελέστηκαν στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

Λαδάκι 
Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς

Τιμή: 3 €

Ἁγιασμός τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου

Τιμή: 3 €

Λαδάκι
Ἁγίου Νεκταρίου

Τιμή: 3 €
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κομβοσχοίνι μέ 
33 κόμπους γιά 
τό χέρι
πολύ λεπτό 
κηρωμένο νῆμα. 
Τιμή: 3 €

κομβοσχοίνι μέ 
100 κόμπους

μέ μεταξωτό νῆμα 
ἤ μά�ινο νῆμα 

μέ ποικίλες χάντρες. 
Τιμή: 12 € � 

Κομβοσχοίνια
χειροποίητα

3:Κεντημένο 
φυλαχτό

Τιμή: 5 €�  

Κάθε φυλαχτό, εἶναι σέ συσκευασία 
μαζί μέ εἰκονίτσα καί περιέχει εὐλογίες 
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα.

1:Σταυρός φυλαχτό 
ἀνοιγόμενος  

Διαστάσεις 3×2 ἑκατ.
Τιμή: 3 €

2:Εἰκονάκι φυλαχτό 
ἀνοιγόμενο εἰκονάκι 
μέ τήν Παναγία. 

Τιμή: 3 €

Φυλαχτά πού περιέχουν πο�ές εὐλογίες
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα

2

3

1
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Φυλαχτό γιά παιδιά

Φτιάχνουμε φυλαχτά γιά τά μωρά 
καί τά μικρά παιδιά σας.
Κάθε συσκευασία περιέχει φυλαχτό 
& πλεκτό βραχιολάκι.
Τιμή συσκευασίας 5 €

Σταυρός (ἀνοιγόμενος) ἀπό  ἀσήμι

Ἀσημένιος σταυρός, ἀνοιγόμενος καί 
γεμισμένος μέ διάφορες εὐλογίες. 
Ὁ Σταυρός εἶναι σέ φυσικό μέγεθος
Τιμή: 20 €

Ἀσημένιο φλουρί (γιά τή βασιλόπιττα)

Σέ μέγεθος 1,5 ἑκατ.
Τιμή 9 €

Σέ μέγεθος 1,5 ἑκατ.
Τιμή 12 €

Σέ 2 μεγέθη: 
Μεγάλο μέγεθος 1,9 ἑκ.
Τιμή 20 €
Μικρό μέγεθος 1,2 ἑκ.
Τιμή 9 €

Σέ 2 μεγέθη: 
Μεγάλο μέγεθος 1,9 ἑκ.
Τιμή 17 €
Μικρό μέγεθος 1,2 ἑκ.
Τιμή 7 €



Τό λιβάνι διατίθεται στίς 
ἑξῆς συσκευασίες:
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 1) τῶν 5 εὐρώ

 2) τῶν 7 εὐρώ

 3) τῶν 14 εὐρώ

 4) τῶν 28 εὐρώ &

 5) στήν λιβανοθήκη 
       μέ 7 ἀρώματα στήν τιμή 
      τῶν 6 εὐρώ.

Γνήσιο Θυμίαμα (λιβάνι)



ΑΡΩΜΑΤΑ:
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Χερουβικό 
Γαρδένια  
Μύρο 
Βηθλεέμ 
Ἄξιον Ἐστί 
Μύρο Σάρωφ 
Νυχτολούλουδο  
Κεχριμπάρι 
Τριαντράφυ�ο 
μέ Κεχριμπάρι 
Ἄνθος Ἐρήμου 
Βυζαντινό 
Γιασεμί 
Κυπαρίσσι (Σύπρ)
Σμύρνα 
Ἀ�ελικό

Τό λιβάνι ὡς γνωστόν εἶναι ἕνα ἀπό τά τρία δῶρα πού προσέφεραν οἱ 
μάγοι στό νεογέννητο Χριστό ὅταν ἦλθαν νά Τόν προσκυνήσουν, γι’ 
αυτό πού θά Τοῦ ἀναγνώριζε στή συνέχεια ὅλη ἡ κτίσις. Χρυσό ὡς Βασι-
λιά, λιβάνι ὡς Θεό καί σμύρνα.
Τό θυμίαμα συμβολίζει ἐπίσης τά ἀρώματα πού ἔφεραν οἱ μυροφόρες 
γιά τόν ἐνταφιασμό τοῦ Κυρίου μας. Τό λιβάνι  εἶναι τό λεγόμενο δάκρυ 
πού βγαίνει μέ φυσικό τρόπο ἤ μέ τομή ἀπό τό δέντρο «λίβανος», ἐξ οὐ  
καί λιβάνι.
Στήν Ἐκκλησία μας ὁ εὐώδης καπνός τοῦ θυμιάματος συμβολίζει τίς ἁ-
γίες προσευχές πού ἐπιγραμματικά ἀναφέρονται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ 
Ἰωάννη πού λέγει ὅτι:
«Ἀνέβη ὁ καπνός τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων…» 
(Ἀποκάλυψις 8, 4)
Γι΄ αὐτό καί ἡ εὐλαβής αὐτή προσφορά πρέπει νά γίνεται μέ τίς καρδιές 
μας γεμάτες μετάνοια καί ἀγάπη γιά τό Θεό.



Συσκευασία μαζί μέ 2 καντηλῆθρες. 
Τιμή: 1.50 €

Συσκευασία τῶν 5 τεμαχίων
Τιμή: 3 €

καρβουνάκια φυτιλάκια μελισσοκέρι

Ἁγνό κερί 
σέ συσκευασία 

τῶν 3 €

Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι

κάθε μέρα ἕνα-ἕνα ἀπό τά 33 κεράκια στό σπίτι σας.
Τιμή: 3 €

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων
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ἁγνό κερί-μελισσοκέρι Τό ἁγνό κερί συμβολίζει τό εὔπλαστο 
τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως τό κερί λιώνει 
ἀθόρυβα καί φωτίζει, ἔτσι & ἐμεῖς μέ 
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά 
«λιώνουμε » μέχρι τελευταίας πνοῆς 
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας & 
νά φωτίζουμε  μέ τήν τήρηση τῶν 
Θείων Του ἐντολῶν.



Βιογραφία Ἁγίου Ἰωάννηκαθώς  καί τά θαύματά του

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ

Ἡ συγκινητική βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς & θαυματουρ-
γοῦ Ἁγίου πού ἔζησε στίς ἡμέρες μας καί ὑπάρχει ἄφθαρτο
τό σκήνωμά του στό Σάν Φρανσίσκο, ἐπιτελώντας πλῆθος
θαυμάτων.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΣ
ΤΟΜΟΣ Α´

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

� �

� �

� �

Βιβλίο πού περιέχει τίς 
Συνάξεις τοῦ Γέροντός μας 
π. Νεκταρίου, σέ ἀπόδοση 
στό γραπτό λόγο

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ
Οἱ ὑπέροχοι ὕμνοι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου 

πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Τιμή: 10 €

ΠΕΡΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΨΥΧΗΣ
“Ἐλᾶτε ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά φροντίσουμε γιά 
τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.” Μέ αὐτά τά λόγια μᾶ
ς καλεῖ ὁ συ�ραφέας τοῦ βιβλίου Ἅγιος Νεκτάριος 
νά ἐπιμεληθοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ἀθάνατης 
ψυχῆς μας.

Τιμή: 10 €

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ἀπό 15 € σέ 10 €

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ἀπό 17 € σέ 12 €

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ἀπό 17 € σέ 10 €

Ἀκολουθία & 
Παρακλητικός Κανών

Τιμή: 5 €
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Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ
µέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό

● ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ: Ἀναλγητικό, ἀντιφλεγμονῶδες καί ἐπουλω-
τικό, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικό γιά τήν ἰσχιαλγία καί τήν 
ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά κάθε πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους 
τῶν ἀρθρώσεων καί τήν ὑδρωπικία. 
Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρόσφατες ἤ ἀνοιχτές, κακώσεις, μώλωπες 
καί ἐκχυμώσεις, διαστρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰ-
δήματα. 
Μέ μιά ἁπλή ἐπάλειψη, ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα: πληγές, 
ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα, κνησμούς, τσιμπή-
ματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκασίματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶ-
νες, αἱμορροΐδες, ρευματισμούς, ἀρθριτικά. 
Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ στό ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομά-
χου, τήν διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές αἱ-
μορροΐδες. 
Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.
Τιμή:  5 €

Τό γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς 
πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του
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● ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ: Ἀνακουφίζει τά ἡλιακά ἐγκαύματα. Χρησιμο-
ποιεῖται καί ὡς ἀντιηλιακό. • Μασάζ γιά: Μῦς πού πονᾶνε, κροτά-
φους, αὐχένα.  Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, καταπολεμᾶ 
πονοκεφάλους, ἡμικρανίες καί νευρασθένειες (κατάθλιψη) • Μέ 
μασάζ πρίν τόν ὕπνο  ἠρεμεῖ καί χαλαρώνει.
Τιμή: 8 €

● ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ: Μέ ἁπλή ἐπάλειψη σβήνει τίς δύσκολες 
ρυτίδες, τά καφετιά στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές, ἐξαφανίζει 
τίς βλεφαρίτιδες καί τίς «σακκούλες» κάτω ἀπό τά μάτια.  
Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, 
τό σάκχαρο, βοηθάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρῶν.
Τιμή: 8 €

● ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ: Τό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί 
λιπαρά ὀξέα. Τονωτικό τῶν μαλλιῶν, προστατεύει καί ἐνισχύει τή 
δομή τῆς τρίχας, τρέφει, δυναμώνει καί δίνει λάμψη στό μαλλιά. 
Ἰδανικό γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐποχιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης 
γιά ἄνδρες καί γυναῖκες. 
Χρήση: Μασάζ γιά τό δυνάμωμα τῶν μαλλιῶν. Κάντε ἁπαλό μασάζ μέ 
μιά ποσότητα στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3 λεπτά, ἀφῆστε το νά 
δράσει γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΠΙΝΕΤΑΙ.
Τιμή: 8 €

● ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ: Κατάλληλο γιά: Μύκητες νυχιῶν, Ψωρίαση, Πιτυ-
ρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες.
Ἡ ἰσχυρή ἀντιϊκή δράση καί οἱ ἀντιβακτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν 
στίς δερματικές λοιμώξεις. Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, 
βελτιώνει καί βοηθᾶ τό ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά μικρόβια. 
Ἀντιπαρασιτικό, βοηθᾶ σέ προβλήματα πέψης. Ἐνισχύει τό ἀνοσοποι-
ητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινωτικό.Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδω-
τικές ἰδιότητες οἱ ὁποῖες πιστεύεται ὅτι παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στήν πρόληψη πολλῶν μορφῶν καρκίνου. Εἶναι μιά καλή πηγή σιδή-
ρου, μαγγανίου καθώς καί ἀσβεστίου.
Τιμή: 8 €
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Μοναστηριακό 
ἁγνό σαπούνι

ἐλαιολάδου

● Ἐλαιολάδου: Ἡ μεγάλη ποσότητα παρθένου ἐλαιόλαδου τό κύριο 
προϊόν πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν παρασκευή του. Τρέφει τό δέρμα, γιά 
σῶμα καί πρόσωπο. 
● Μέ Τριαντάφυ�ο: Μέ εὐχάριστο ἄρωμα ἀπό τριαντάφυ α.  
● Μέ Γεράνι & δενδρολίβανο:  Ἀναπλαστικό - Ἀντισηπτικό - 
Ἀντιβακτηριδιακό σαπούνι  μέ αἰθέρια ἔλαια καί φυτά γερανιοῦ καί δενδρολί-
βανου. Τό σαπούνι προτείνεται καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κυτταρίτιδας.   

Τό φυσικό σαπούνι ἐλαιολάδου καθαρίζει σέ βάθος χωρίς νά 
ἀφαιρεῖ τά φυσικά ἔλαια τοῦ δέρματος. Ἐπιτρέπει τή φυσική 
ἀναπνοή τοῦ δέρματος & βοηθάει στή φυσική ἀνανέωση τῶν 
ἰστῶν. Εἶναι πλούσιο σέ Βιταμίνη Ε, ἐνισχύοντας τήν ἀναγέν-
νηση τῶν ἰστῶν & τή θρέψη τοῦ δέρματος.  
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Βιολογική κρέμα 
χεριῶν καί προσώπου

● Μέ Ἄνθη Νερατζιᾶς: Μέ εὐχάριστο ἄρωμα ἀπό ἄνθη 
νερατζιᾶ
● Μέ Βάλσαμο: Σέ συνδυασμό μέ ἐπάλειψη ἀπό βαλσαμέ-
λαιο τό σαπούνι μπορεῖ νά κάνει μικρά θαύματα, ἀνακουφίζοντας 
ταλαιπωρημένα σώματα καί δέρματα. Προτείνεται καί γιά τήν 
κατάκλιση.                
● Μέ Γιασεμί: Καθαριστικό, μαλακτικό & ἀντισηπτικό τοῦ 
δέρματος. Καθαρίζει ἁπαλά διατηρώντας τή φυσική ὑγρασία τοῦ 
δέρματος.

● Μέ Ἄνθη & ἄρωμα λεβάντας: Ἀναπλαστικό Ἀντισηπτικό - Ἐπουλωτικό σαπούνι. Τονώνει ἐνυδα-
τώνει & βοηθᾶ στά δερματικά προβλήματα. Βασίζει τή δύναμη του στό φυτό τῆς λεβάντας.
● Μέ ἔλαιο καρύδας, χαμομηλέλαιο & λάδι καλέντουλας:  Ἰδανικό γιά ὅσους ὑποφέρουν 
ἀπό ἀ�εργίες, κνησμό διότι ἡ καλέντουλα & τό χαμομήλι πού περιέχουν προσδίδουν στό σαπούνι ἀντισηπτικές, 
ἐπουλωτικές & θεραπευτικές ἰδιότητες.
● Μέ Κατσικίσιο γάλα & κανέ�α: Τό γάλα μέ τά πολύτιμα συστατικά του πλούσιο σέ ἀμινοξέα & 
βιταμίνες Α, Β6, Β12 & Ε μαλακώνει, τρέφει, ἀναπλάθει, ἐνυδατώνει & περιποιεῖται τό δέρμα κάνοντας το λαμπε-
ρό & μαλακό. Ἰδανικό γιά εὐαίσθητες ἐπιδερμίδες, πανάδες & ἀκμή.
● Μέ Κατσικίσιο γάλα, μέλι & βρώμη
Τιμή: 4 €

Μέ βάση τό κατσικίσιο γάλα, 
ἄρωμα πικραμύγδαλου 

καί μπισκότου

Περιέχει λάδι ἀβοκάντου, γλυκό 
ἀμυγδαλέλαιο, κερί, H20 κ.ἄ.

Τιμή: 8 €
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ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές

Οἱ δύο πολυθεραπευτικές ἀλοιφές, εἶναι πολ-
λαπλῆς χρήσης καί ἀπό τά µέχρι σήµερα ἀποτελέ-
σµατά τους ἔχουν ἀποδειχτεῖ «θαυµατουργές» στήν
θεραπεία δερµατολογικῶν καί παθολογικῶν παθή-
σεων.

∆οκιµασµένες ἐπί µακρό χρόνο σέ πολλές δερ-
µατολογικές καί παθολογικές παθήσεις, ἔδωσαν
πολύ καλά ἀποτελέσµατα. Οἱ πολυθεραπευτικές
ἀλοιφές παρασκευάζονται ἀπό βὀτανα, φυτά καί
προϊόντα, πολλά στόν ἀριθµό, τά ὁποῖα εἶναι ὅ,τι
ὡραιότερο καί ἐκλεκτότερο µπορεῖ νά δώσει ἡ εὐλο-
γία του Θεοῦ.

Εἶναι σηµαντικό τό γεγονὀς ὅτι οἱ δύο αὐτές πο-
λυθεραπευτικές ἀλοιφές δέν ἔχουν καµιά ἀπολύτως
παρενέργεια, ἔχουν καί οἱ δύο ἀπολυµαντική ἱκα-
νότητα καί δέν κάνουν ποτέ κακό, ἀκόµα καί ὅταν
ἀγγίζουν τά χείλη ἤ τό στόµα.

Τό µόνο σηµεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά ἀποφεύγε-
ται ἡ χρήση τους εἶναι τα µάτια, γιατί προκαλοῦν

τσούξιµο.
∆ιατηροῦνται σέ θερµοκρασία δωµατίου καί δέν

ἔχουν ἡµεροµηνία λήξεως. Ἡ χρήση καί ἡ θεραπεία
µέ τίς παραπάνω πολυθεραπευτικές ἀλοιφές πρέπει
νά γίνεται σωστά γιά νά ἔχουµε τό ἐπιθυµητὀ ἀπο-
τέλεσµα.

Ἀνάλογα µέ τήν πάθηση, ἡ θεραπεία γίνεται µέ
ἐπάλειψη καί µέ ἐλαφρύ µασάζ. Ὅταν πρόκειται για
χρόνιες παθήσεις, ὅπως παθήσεις τῆς µέσης, τῶν
ἄνω καί κάτω ἄκρων καά ἄλλων σηµείων τοῦ σώµα-
τος, γίνονται δύο ἕως τρεῖς ἐπαλείψεις ἡµερησίως.

Γιά θεραπεία ἀπό ἐγκαύµατα, τραύµατα καί λοιπές
ἄλλες παθήσεις πρέπει νά γίνονται δύο ἤ τρεῖς ἐπα-
λείψεις ἡµερησίως, χωρίς ὅµως νά βρέχουµε τό ση-
µεῖο τό ὁποῖο θεραπεύουµε.

Τό διάστηµα τῆς θεραπείας ἐξαρτᾶται ἀπό τή βα-
ρύτητα τῆς κάθε παθήσεως, γι’ αὐτό καί πρέπει νά
ὑπάρχει ἐπιµονή καί ὑποµονή γιά νά ὑπάρξει τό ἐπι-
θυµητὀ ἀποτέλεσµα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀποθεραπεία.

ἄμεσα ἀποτελέσματα!!!
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γιά δερματολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Ἐγκαύματα.

3. Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.
4. Σπυριά προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες.
5. Φαγοῦρες.
6. Συγκάματα.

9. Ἕρπητα.
10. Ψωρίαση.

12. Πανάδες στό πρόσωπο.
13. Μύκητες.
14. Ἐκζέματα.
15. Τσιμπήματα ἀπό ἔντομα.
16. Σκασίματα.
17. Λεύκη.

19. Γρατζουνιές καί μολύνσεις ἀπό χόρτα.
20. Προστατεύει τό ἀνθρώπινο δέρμα 

γιά παθολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις.

τοῦ σώματος.
5. Χαλάρωση διαφόρων σημείων του 
σώματος ἀπό κούραση, πόδια, χέρια κ.ἅ.

7. Πονοκέφαλος ἀπό κρύο καί κούραση

ὁποιαδήποτε αἰτία.
10. Χρόνιες παθήσεις μέσης 

(20 – 25 χρόνων).
11. Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα
καί ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρ-

στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση 
τό πάσχον σημεῖο.
12. Χρόνιες κεφαλαλγίες.
13. Χιονίστρες.

δοκιμασμένες μέ 100% θεραπεία 
γιά τίς παθολογικές & δερματολογικές 

παθήσεις πού ἀναφέρονται

Συσκευασία 60 γρ. Τιμή: 20 €
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ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ

γιά ὀρθοστασία &
ἔντονη κούραση 

μέ παρθένο ἐ αιό αδο,
ἁγνό κερί, τσουκνίδα,

χαμομή ι, 
κυπαρισσόμηλα

ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ

γιά πληγές, κατα-
κλίσεις κλπ. 

μέ παρθένο ἐ αιό αδο,
ἁγνό κερί, σπαθόχορτο

(βαλσαμέ αιο), 
βουζιλάντη

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
γιά τή γρίπη, τό
κρυολόγημα &

τήν ψύξη 
μέ παρθένο ἐ αιό αδο,
ἁγνό κερί, καμφορά,
εὐκά υπτο, θυμάρι,

δενδρολίβανο

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐ αιό αδο,
ἁγνό κερί, καμφορά,
τσουκνίδα, θυμάρι,

πεῦκο

Θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο & θεραπευτικά βότανα

Τιμή ἐκάστης: 8 €



Λεβάντα ἀπό τόν 
κῆπο τῆς Μονῆς

γιά νά προστατεύετε 

τά ροῦχα σας μέ φυσικό τρόπο.

Τιμή: 2 €

Κηραλοιφή ἐνυδατική
μέ ἄρωμα Μανό ιας ἤ Αὔρα Θαλάσσης

γιά τά χέρια καί τό πρόσωπο
μέ παρθένο ἐ αιό αδο, 

μελισσοκέρι καί αἰθέρια ἔ αια.

Κηραλοιφή κηπουροῦ
γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια, ἀγκῶνες,

φτέρνες, ξηροδερμία 
μέ σησαμέ αιο, λάδι καρύδας, μέ ι, 

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι.�

Παραδοσιακές κηραλοιφές
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Τιμή: 5 €



ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ 

ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ

 ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

Ἁγία Πρόθεση: 
Ἱεράρχες ἱερουργοῦντες:
● Ἅγιος Ἰάκωβος Ἀδελφόθεος
● Ἅγιος Ἰγνάτιος Θεοφόρος
● Ἅγιος Ἰωάννης Ἐλεήμων
● Ἅγιος Ἱερόθεος
● Ἅγιος Κύρι ος
● Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας (Ἰατρός)
Στό κέντρο τῆς Ἁγ. Πρόθεσης:
● Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ.

Κόγχη διακονικοῦ 6 Διάκονοι :
● Ἅγιος Στέφανος
● Ἅγιος Ρωμανός
● Ἅγιος Λαυρέντιος
● Ἅγιος Φίλιππος
● Ἅγιος Νικάνωρ
● Ἅγιος Πρόχορος

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, 
   Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἐπιθυμεῖτε, βοηθεῖστε τήν 
ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ μας, προσφέροντας 
ὅ,τι μπορεῖτε στόν ἀριθμό λογαριασμοῦ τῆς 

Ἱερᾶς Μονῆς μας στήν Ἐθνική Τράπεζα 
426/440265-04 

(γιά τό ἐξωτερικό στό Νο 
GR5201104260000042644026504 

SWIFT:ETHNG�A). 
Σέ ὁποιαδήποτε περίπτωση ἐπικοινωνεῖστε 

στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: 
26340-44391 ἀπό 9:30 π.μ. - 2:00 μ.μ. & 

6:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ:

Μπορεῖτε νά τό ζητήσετε στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
26340-44391 (9:30 π.μ.-2:00 μ.μ. & 6:00 μ.μ.-9:00 μ.μ. καθημερινά ἐκτός Κυριακῆς)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - 
ἙΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2016

μέ τίς νηστεῖες ἀναλυτικά


