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Φάκελλος 
προσφόρου

σέ 4 σχέδια.  
Διάστ. 33×33 ἑκατ.

Τιμή:12 ε

σχέδιο 1

Θῆκες προσφόρ ου

l βιβλίο
γιά τήν 

παρασκευή
Προσφόρου
καί Ἄρτων.

Τιμή: 9,50 ε

"Πρόσφορο καί Ἄρτος"

Πετσέτα
προσφόρου

σέ 2 σχέδια.  
Διάστ. 58×58 ἑκατ.

Τιμή:12 ε

σχέδιο 1

σχέδιο 4

Πετσέτες προσφόρ ου

σχέδιο 2

σχέδιο 2 σχέδιο 3
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l σεμέν 
ἀρτοκλασίας

μέ σχέδιο
Διάσταση: 90X90cm

Τιμή σέ 
προσφορά: 18 ε

σεμέν ἀρτοκλασίας

Ἁγιορείτικες σφραγίδες προσφόρου

μικρή σφραγίδα 25 ε
μεγάλη σφραγίδα 35 ε

σφραγίδα ἁγιορείτικη
γιά τό πρόσφορο

σκαλισμένη στό χέρι.

Διάμετρος
μικρῆς σφραγίδας: 

15 ἑκατοστά
Διάμετρος

μεγάλης σφραγίδας: 
17 ἑκατοστά

Θήκη σφραγίδας

θήκη σφραγίδας
γιά νά φυλᾶτε τή σφραγίδα 

τοῦ προσφόρου (Σέ 2 μεγέθη)
Τιμή: 7 ε



Φυλαχτά πού περιέχουν πολλές εὐλογίες ἀπό τά Ἱεροσόλυμα

Ἀσημένιος σταυρός ἀνοιγόμενος καί γεμισμένος μέ εὐλογίες ἀπό
τά Ἱεροσόλυμα.
Τιμή: 20 ε

Σταυρός (ἀνοιγόμενος) ἀπό  ἀσήμι ϗ´χρυσό

Κάθε φυλαχτό, εἶναι σέ συσκευασία
μαζί μέ εἰκονίτσα καί περιέχει εὐλο-
γίες ἀπό τά Ἱεροσόλυμα.

Ἁγίασμα μέ εὐωδία ἐκλεπτυ-
σμένων ἀρωμάτων Νάρδου ἤ
Βυζαντινοῦ. Μπορεῖτε νά βά-
ζετε ἐπάνω σας, νά ραντίζετε τό
σπίτι σας, νά τό βάζετε στίς
εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι ἤ νά τό
προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.
Τιμή: 4 ε

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα

1

1: Σταυρός φυλαχτό
ἀνοιγόμενος  

Διαστάσεις 3×2 ἑκατ.
Τιμή: 3 ε

2

2: Εἰκονάκι φυλαχτό
ἀνοιγόμενο εἰκονάκι μέ τήν 

Παναγία.
Τιμή: 3 ε

3
3: Κεντημένο 

φυλαχτό
Τιμή: 5 ε

Μύρο Νάρδου μέ λαδάκι ἀπό 
40 ἅγια Εὐχέλαια 

πού τελέστηκαν στόν 
Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.
Μπορεῖτε καθημερινά νά σταυρώνε-
στε μέ τό λαδάκι τοῦ εὐχελαίου γιά
εὐλογία καί θεραπεία ψυχικῶν καί
σωματικῶν ἀσθενειῶν.
Τιμή: 3 ε
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ἁγνό κερί - μελισσοκέρι

Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἀναμ-
μένα μέ τό Ἅγιο Φῶς. Εἶναι εὐλογία νά ἀνάβετε κάθε
μέρα ἕνα-ἕνα ἀπό τά 33 κεράκια στό σπίτι σας.
Τιμή: 3 ε

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 τε-
λευταίας πνοῆς γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ μας & νά φωτίζουμε  μέ τήν τήρηση
τῶν Θείων Του ἐντολῶν.

Ἁγνό κερί 
σέ συσκευασία 

τῶν 3 ε

Συσκευασία τῶν 5 τεμαχίων 
Τιμή: 3 ε

Συσκευασία μαζί μέ 2 καντηλῆθρες 
Τιμή: 1,50 ε

καρβουνάκια φυτιλάκια μελισσοκέρι

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων
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l Χερουβικό 
l Γαρδένια  
l Μύρο 
l Βηθλεέμ 
l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο  
l Κεχριμπάρι 
l Τριαντράφυλλο 

μέ Κεχριμπάρι 
l Ἄνθος Ἐρήμου 
l Βυζαντινό 
l Γιασεμί 
l Κυπαρίσσι  (Σύπρ)
l Σμύρνα
l Ἀγγελικό

ΑΡΩΜΑΤΑ:
Τό λιβάνι διατίθεται στίς

συσκευασίες:

1) τῶν 5 εὐρώ
2) τῶν 7 εὐρώ
3) τῶν 14 εὐρώ
4) τῶν 28 εὐρώ &
5) στήν λιβανοθήκη μέ 7 ἀρώ-

ματα στήν τιμή τῶν 6 εὐρώ.

Γνήσιο θυμίαμα (λιβάνι)

ΝΕΑ ΑΡΩΜΑΤΑ:
l Ἄξιον Ἐστί  καί l Φουζέρ

Συσκευασίες τῶν: 8 ε, 15 ε καί 32 ε
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Μαγνῆτες ἀπό πέτρα ἀχάτη

Μαγνῆτες ἀπό πέτρα ἀχάτη (ἡμιπολύτιμος λίθος) μέ τήν Πα-
ναγία, τόν Ἅγιο Νεκτάριο, τόν Ἅγιο Παΐσιο καί τόν Ἅγιο Πορ-
φύριο σέ διάφορα σχέδια καί χρώματα.
Τιμή:5 ε

Παναγία (1) Παναγία (2) Παναγία (3) Ἅγιος Νεκτάριος (1)

Ἅγιος Νεκτάριος (2) Ἅγιος Νεκτάριος (3) Ἅγιος Νεκτάριος (4) Ἅγιος Παΐσιος (1)

Ἅγιος Παΐσιος (2) Ἅγιος Πορφύριος (1) Ἅγιος Πορφύριος (2)
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Κομβοσχοίνια χειροποίητα

κομποσχοίνι 
33 άρι μάλλινο

Τιμή: 3 ε

l κομποσχοίνι
μέ 100 κόμπους
μέ μάλλινο νῆμα
νῆμα μέ ποικίλες
χάντρες.   
Τιμή: 12 ε

1

10 11 12

2

3

4

5

6

13

7

8

14

9

1 2 3

μαῦρο καφέ
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κομποσχοίνι 
μέ 33 κόμπους  
μέ πολύ λεπτό 
κηρωμένο νῆμα 
(σέ διάφορα χρώ-
ματα).     
Τιμή: 3 ε

2

3

5

6

7

9

10

11

Κατά τήν παράδοση, τό φυτό
αὐτό τό λεγόμενο "δάκρυα

τῆς Παναγίας", φύτρωσε
κάτω ἀπό τόν Σταυρό
τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τά δά-
κρυα τῆς Παναγίας πού

ἔπεφταν στή γῆ. Κάποτε
ἕνας μοναχός καθόταν πε-

ρίλυπος ἐπειδή δέν μποροῦσε
νά πλέκει κομβοσχοίνι. Τότε παρου-

σιάσθηκε ἡ Παναγία καί τόν ρώτησε: «γιατί εἶσαι πε-
ρίλυπος;». Τῆς ἀπεκρίθη: «Δέν μπορῶ νά μάθω νά
πλέκω τό κομβοσχοίνι». Τότε ἡ Παναγία τοῦ ἔδωσε
αὐτούς τούς σπόρους καί τοῦ εἶπε: «Πᾶρε τά δάκρυά
μου, καλλιέργησέ τα καί κάνε κομβολόγια προσευχῆς
καί λέγε: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με.» 

Τιμή: 4 ε

1

4 8l κομποσχοίνι
μέ 100 κόμπους
μέ κηρωμένο νῆμα
μέ ποικίλες χάντρες.   
Τιμή: 12 ε

"Τό δάκρυ τῆς Παναγίας"
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Βραχιολάκια χειροποίητα μέ σταυρό
Τιμή: 4 ε

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Βραχιολάκια χειροποίητα  
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Τιμή: 4 ε



χειροποίητα δεμένα μέ ξύλο & δέρμα

Ἡ Καινή Διαθήκη & τό Ψαλτήρι

δουλεμένο μέ τήν τεχνική τῆς παλαίωσης,
μέ ἀπεικόνιση Βυζαντινῶν εἰκόνων τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τῆς Σταυ-
ρώσεως & τοῦ Νυμφίου.

Τιμή Ψαλτηρίου: 25 εΤιμή παλαιωμένης 
Καινῆς Διαθήκης: 40 ε
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Ἡ Καινή Διαθήκη & τό Ψαλτήρι

Μπουκάλια γιά τόν Ἁγιασμό

3 4

1 2

Μπουκάλια γυάλινα, σέ διάφορα σχέδια,
γιά νά φυλᾶτε τόν Ἁγιασμό στό σπίτι σας.

Περικάρπια ἀπό γνήσιο δέρμα μέ 
χαραγμένη τήν εὐχή τοῦ Κυρίου.

Μπρελόκ γιά τά κλειδιά ἀπό γνήσιο δέρμα 
μέ χαραγμένη τήν εὐχή τοῦ Κυρίου.

Τιμή: 4 ε

Τιμή: 3 ε

Τιμή: 6 ε
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Πορτοφολάκια κερμάτων μέ μαγνητάκι ἤ
μέ φερμουάρ γιά κλείσιμο.

Πορτοφόλια ἀνδρικά (σέ 2 χρώματα).
1

2

3

4

Τιμή: 4 ε

Τιμή: 7 ε

Πορτοφόλια μέ Σταυρό



Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ
μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα
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ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ:ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ:
Ἀνακουφίζει τά ἡλιακά ἐγκαύ-
ματα. Χρησιμοποιεῖται καί ὡς
ἀντιηλιακό. • Μασάζ γιά: Μῦς
πού πονᾶνε, κροτάφους, αὐχένα.
Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό
ρόφημα, καταπολεμᾶ πονοκε-
φάλους, ἡμικρανίες καί νευρα-
σθένειες (κατάθλιψη) • Μέ
μασάζ πρίν τόν ὕπνο  ἠρεμεῖ καί
χαλαρώνει.      
Τιμή: 8 ε

ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ:ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ:
Κατάλληλο γιά: Μύκητες νυ-
χιῶν, Ψωρίαση, Πιτυρίδα, Κα-
σίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρροια
Λειχῆνες, Ψεῖρες.  Βοηθᾶ 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 ἀνοσοποιητικό σύστημα.
Εἶναι ἀποτοξινωτικό.Τό ριγανέ-

λαιο ἔχει ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες οἱ ὁποῖες πιστεύε-
ται ὅτι παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν πρόληψη
πολλῶν μορφῶν καρκίνου. Εἶναι μιά καλή πηγή σιδή-
ρου, μαγγανίου καθώς καί ἀσβεστίου.    
Τιμή: 8 ε

ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ:ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ:
Ἀναλγητικό, ἀντιφλεγμονῶδες
καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρε-
τικά ἀποτελεσματικό γιά τήν
ἰσχιαλγία καί τήν ὀσφυαλγία,
ὅπως καί γιά κάθε πόνο ρευμα-
τικό, γιά τούς πόνους τῶν
ἀρθρώσεων καί τήν ὑδρωπικία.
Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρό-
σφατες ἤ ἀνοιχτές, κακώσεις,
μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, δια-
στρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγ-
μονές, ἕλκη, οἰδήματα. 
Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ στό

ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν διάρροια,
ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές αἱμορ-
ροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ
νευρικοῦ συστήματος.          
Τιμή: 5 ε

ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ::
Μέ ἁπλή ἐπάλειψη σβήνει τίς δύ-
σκολες ρυτίδες, τά καφετιά στίγ-
ματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές
ἐλιές, ἐξαφανίζει τίς βλεφαρίτι-
δες καί τίς «σακκούλες» κάτω
ἀπό τά μάτια.  Τρεῖς μέ τέσσερις
σταγόνες στό ρόφημα, κατεβά-
ζει τή χοληστερίνη, τό σάκχαρο,
βοηθάει στό συκώτι καί στήν κα-
τακράτηση ὑγρῶν.   
Τιμή: 8 ε

ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ:ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ:
Τό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ
βιταμίνη Ε καί λιπαρά ὀξέα. Το-
νωτικό τῶν μαλλιῶν, προστα-
τεύει καί ἐνισχύει τή δομή τῆς
τρίχας, τρέφει, δυναμώνει καί
δίνει λάμψη στό μαλλιά. Ἰδανικό
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπο-
χιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης
γιά ἄνδρες καί γυναῖκες. 
Χρήση: Μασάζ γιά τό δυνάμωμα
τῶν μαλλιῶν. Κάντε ἁπαλό
μασάζ μέ μιά ποσότητα στό τρι-

χωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3 λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει
γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια. 
Τιμή: 8 ε ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΠΙΝΕΤΑΙ
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Τιμή ἑκάστης: 8 ε

Θεραπευτικές ἀλοιφές
μέ ἁγνό κερί, ἐλαιόλαδο & θεραπευτικά βότανα

ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑΠΟΔΙΑ
γιά ὀρθοστασία & ἔντονη 

κούραση 
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,

τσουκνίδα, χαμομήλι, 
κυπαρισσόμηλα

ΕΠΟΥΛ ΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝΕΠΟΥΛ ΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝ
γιά πληγές, κατακλίσεις κλπ. 

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί, 
σπαθόχορτο (βαλσαμέλαιο), 

βουζιλάντη

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
γιά τή γρίπη, τό κρυολόγημα

& τήν ψύξη 
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,

καμφορά, εὐκάλυπτο, θυμάρι, 
δενδρολίβανο

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, γονάτου,  
ρευματισμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί, 

καμφορά, τσουκνίδα, θυμάρι, πεῦκο
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l Ἐλαιολάδου: Ἡ μεγάλη ποσότητα παρθένου ἐλαιόλαδου τό
κύριο προϊόν πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν παρασκευή του. Τρέφει τό
δέρμα, γιά σῶμα καί πρόσωπο. 

l Μέ Τριαντάφυλλο: Μέ εὐχάριστο ἄρωμα ἀπό τριαντάφυλλα.

l Μέ Γεράνι & δενδρολίβανο: Ἀναπλαστικό - Ἀντιση-
πτικό - Ἀντιβακτηριδιακό σαπούνι  μέ αἰθέρια ἔλαια καί φυτά γερανιοῦ
καί δενδρολίβανου. Τό σαπούνι προτείνεται καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς
κυτταρίτιδας.

l Μέ Ἄνθη Νερατζιᾶς: Μέ εὐχάριστο ἄρωμα ἀπό ἄνθη νερα-
τζιᾶς.

l Μέ Βάλσαμο: Σέ συνδυασμό μέ ἐπάλειψη ἀπό βαλσαμέλαιο τό σα-
πούνι μπορεῖ νά κάνει μικρά θαύματα, ἀνακουφίζοντας ταλαιπωρημένα σώματα
καί δέρματα. Προτείνεται καί γιά τήν κατάκλιση. 

l Μέ Γιασεμί: Καθαριστικό, μαλακτικό & ἀντισηπτικό τοῦ δέρματος.
Καθαρίζει ἁπαλά διατηρώντας τή φυσική ὑγρασία τοῦ δέρματος.

l Μέ Ἄνθη & ἄρωμα λεβάντας: Ἀναπλαστικό - Ἀντιση-
πτικό - Ἐπουλωτικό σαπούνι. Τονώνει ἐνυδατώνει & βοηθᾶ στά δερμα-
τικά προβλήματα. Βασίζει τή δύναμη του στό φυτό τῆς λεβάντας.

l Μέ ἔλαιο καρύδας, χαμομηλέλαιο & λάδι καλέν-
τουλας: Ἰδανικό γιά ὅσους ὑποφέρουν ἀπό ἀλλεργίες, κνησμό διότι
ἡ καλέντουλα & τό χαμομήλι πού περιέχουν προσδίδουν στό σαπούνι
ἀντισηπτικές, ἐπουλωτικές & θεραπευτικές ἰδιότητες.

l Μέ Κατσικίσιο γάλα & κανέλλα: Τό γάλα μέ τά πολύ-
τιμα συστατικά του πλούσιο σέ ἀμινοξέα & βιταμίνες Α, Β6, Β12 & Ε,
μαλακώνει, τρέφει, ἀναπλάθει, ἐνυδατώνει & περιποιεῖται τό δέρμα κά-
νοντας το λαμπερό & μαλακό. Ἡ κανέλλα εἶναι πλούσιο ἀντιοξειδωτικό
& ἀντιγφλεγμονῶδες μέ ἐφιδρωτική δράση. Ἰδανικό γιά εὐαίσθητες
ἐπιδερμίδες, πανάδες & ἀκμή.

l Μέ Κατσικίσιο γάλα, μέλι & βρώμη:
Τό μέλι ἔχει ἀντιμικοβιακές ἰδιότητες & εἶναι ἰσχυρά ἐνυδατικό. Ἡ βρώμη
σέ συνδυασμό μέ τό γάλα & τό μέλι μαλακώνει, ἀπαλύνει & ἐνυδατώνει
τήν ἐπιδερμίδα. Ἀποκαθιστᾶ τήν φυσική ὑγρασία, βοηθᾶ στήν ἐπούλωση
μικροερεθισμῶν, ἀφαιρεῖ βρωμιά & στίγματα, κάνει ἀπολέπιση & ἀπο-
μακρύνει τά νεκρά κύτταρα, εἶναι ἀντιφλεγμονῶδες, καθαρίζει τούς πό-
ρους & δίνει ὑγιή λάμψη.

Τιμή: 4 ε

Μοναστηριακό ἁγνό σαπούνι
ἐλαιολάδου
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Ἰδανική γιά:
Ἐνυδάτωση, Ἀντιγήρανση, Ξηροδερμία,

διατηρεῖ τό δέρμα ἐνυδατωμένο 
& τό προστατεύει ἀπό τούς ρύπους τῆς 

ἀτμόσφαιρας. Γιά ὅλους τούς τύπους 
δέρματος & ἰδιαίτερα γιά τά εὐαίσθητα.

Μοναστηριακές βιολογικές  κρέμες 
χεριῶν & προσώπου

Κρέμα χεριῶν & προσώπου
μέ γάλα γαϊδούρας & λάδι argan

Εἶναι ἰδανική & ἐξαιρετική γιά:
Ἀντιγήρανση, Ρυτίδες, Ἀναγέννηση 

τῶν κυττάρων τοῦ δέρματος, 
Ξηροδερμία, Ψωρίαση, Ἐκζέματα, 

Ἀκμή, Ἐπούλωση πληγῶν, 
πόνους ἀρθρώσεων. 

Ἰδανική γιά εὐαίσθητα δέρματα.

Κρέμα χεριῶν & προσώπου
μέ βάση τό κατσικίσιο γάλα

Τιμή: 8 ε

Τιμή: 12 ε

Τιμή: 8 ε

Κρέμα προσώπου
μέ ἀντιγηραντική & ἐνυδατική

δράση 
Συστατικά:

Μελισσοκέρι, ἀλόη, λάδι ἀπό ἄγριο
τριαντάφυλλο, λάδι τζοτζόμπα, 

αἰθέριο ἔλαιο λεβάντας, αἰθέριο ἔλαιο
τριαντάφυλλου.

Ἰδανική γιά ξηρά δέρματα.



ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές
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l Οἱ δύο πολυθεραπευτικές ἀλοιφές, εἶναι πολ-
λαπλῆς χρήσης καί ἀπό τά μέχρι σήμερα ἀποτε-
λέσματά τους ἔχουν ἀποδειχτεῖ «θαυματουργές»
στήν θεραπεία δερματολογικῶν καί παθολογικῶν
παθήσεων.
l Δοκιμασμένες ἐπί μακρό χρόνο σέ πολλές
δερματολογικές καί παθολογικές παθήσεις, ἔδω-
σαν πολύ καλά ἀποτελέσματα. Οἱ πολυθεραπευ-
τικές ἀλοιφές παρασκευάζονται ἀπό βότανα,
φυτά καί προϊόντα, πολλά στόν ἀριθμό, τά ὁποῖα
εἶναι ὅ,τι ὡραιότερο καί ἐκλεκτότερο μπορεῖ νά
δώσει ἡ εὐλογία του Θεοῦ.
l Εἶναι σημαντικό τό γεγονός ὅτι οἱ δύο αὐτές
πολυθεραπευτικές ἀλοιφές δέν ἔχουν καμιά
ἀπολύτως παρενέργεια, ἔχουν καί οἱ δύο ἀπολυ-
μαντική ἱκανότητα καί δέν κάνουν ποτέ κακό,
ἀκόμα καί ὅταν ἀγγίζουν τά χείλη ἤ τό στόμα.
l Τό μόνο σημεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά ἀποφεύ-
γεται ἡ χρήση τους εἶναι τα μάτια, γιατί προκα-
λοῦν τσούξιμο.

l Διατηροῦνται 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 ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα.
l Ἀνάλογα μέ τήν πάθηση, ἡ θεραπεία γίνεται
μέ ἐπάλειψη καί μέ ἐλαφρό μασάζ. Ὅταν πρό-
κειται γιά χρόνιες παθήσεις, ὅπως παθήσεις τῆς
μέσης, τῶν ἄνω καί κάτω ἄκρων καί ἄλλων ση-
μείων τοῦ σώματος, γίνονται δύο ἕως τρεῖς ἐπα-
λείψεις ἡμερησίως.
l Γιά θεραπεία ἀπό ἐγκαύματα, τραύματα καί
λοιπές ἄλλες παθήσεις πρέπει νά γίνονται δύο ἤ
τρεῖς ἐπαλείψεις ἡμερησίως, χωρίς ὅμως νά βρέ-
χουμε τό σημεῖο τό ὁποῖο θεραπεύουμε.
l Τό διάστημά τῆς θεραπείας ἐξαρτᾶται ἀπό τή
βαρύτητα τῆς κάθε παθήσεως, γι’ αὐτό καί πρέπει
νά ὑπάρχει ἐπιμονή καί ὑπομονή γιά νά ὑπάρξει
τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀπο-
θεραπεία

ἄμεσα ἀποτελέσματα!!!
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Πολυθεραπευτική ἀλοιφή 
γιά δερματολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Ἐγκαύματα.
2. Ἐπούλωση τραυμάτων.
3. Ἐξαφανίζει τά σπυριά νεότητας.
4. Σπυριά προερχόμενα ἀπό διάφορες αἰτίες.
5. Φαγοῦρες.
6. Συγκάματα.
7. Ἀλλεργικές παθήσεις ἀπό ἔντομα, φυτά κ.ἄ.
8. Πρόληψη καί θεραπεία κατακλίσεων.
9. Ἕρπητα.
10. Ψωρίαση.
11. Μουρμουτσέλες.
12. Πανάδες στό πρόσωπο.
13. Μύκητες.
14. Ἐκζέματα.
15. Τσιμπήματα ἀπό ἔντομα.
16. Σκασίματα.
17. Λεύκη.
18. Φουσκάλες στά χέρια καί διάφορα σημεῖα
τοῦ σώματος ἀπό μεγάλη καταπόνηση.
19. Γρατζουνιές καί μολύνσεις ἀπό χόρτα.
20. Προστατεύει τό ἀνθρώπινο δέρμα 
ἀπό τόν ἥλιο.

Πολυθεραπευτική ἀλοιφή 
γιά παθολογικές παθήσεις:

Εἰδική γιά:
1. Χρόνιες ρευματοαρθριτικές παθήσεις.
2. Ἐξάλειψη τῶν πόνων ἀπό χτυπήματα.
3. Ἐξάλειψη τῶν πόνων καί πρηξιμάτων.
4. Ψύξη μέσης, λαιμοῦ & ἄλλων σημείων τοῦ
σώματος.
5. Χαλάρωση διαφόρων σημείων του 
σώματος ἀπό κούραση, πόδια, χέρια κ.ἅ.
6. Ἅλατα στόν αὐχένα.
7. Πονοκέφαλος ἀπό κρύο καί κούραση
8. Ἐπαναφορά σπονδύλων.
9. Κτυπήματα, μώλωπες, τραύματα ἀπό ὁποι-
αδήποτε αἰτία.
10. Χρόνιες παθήσεις μέσης 

(20 – 25 χρόνων).
11. Χρήση γιά μασάζ μετά ἀπό κατάγματα καί
ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ γύψος ἤ ὁ νάρθηκας
ἀπό τόν ὀρθοπεδικό, γιά νά ἐπανέλθει 
στήν ἀρχική φυσική του κατάσταση 
τό πάσχον σημεῖο.
12. Χρόνιες κεφαλαλγίες.
13. Χιονίστρες.
14. Κάλοι ποδιῶν.

Συσκευασία 60 γρ. Τιμή: 20 ε

δοκιμασμένες μέ 100% θεραπεία 
γιά τίς παθολογικές & δερματολογικές 

παθήσεις πού ἀναφέρονται
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Παιδικά θρησκευτικά βιβλία

l Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ 
ὁ Ἡσυχαστής (περιέχει CD)

Τιμή: 14 ε

l Οἱ περιπέτειες 
ἑνός Προσκυνητή

Τιμή: 10 ε

l Ὁ Ἅγιος Πορφύριος
Τιμή: 14 ε

l Ὁ Ἅγιος Παΐσιος 
ὁ Ἁγιορείτης

Τιμή: 14 ε

l Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ 
τοῦ Σαρώφ
Τιμή: 12 ε

l Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Τιμή: 14 ε

+8 +8 +8

+8+9 +6
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Ὠφέλιμα πνευματικά δῶρα

l Ἀπό τήν ἐγώπολη 
στήν ἐσύπολη

Τιμή: 14 ε

l Ἀπό τήν ἐσύπολη 
στήν οὐρανούπολη

Τιμή: 14 ε

l Ὅταν μιλάει ἡ σιωπή
Τιμή: 17 ε

l Τά βήματα μου 
στούς Ἁγίους Τόπους

Τιμή: 9,50 ε

l Τό ἡμερόλογιο 
τοῦ Πέτρου

Τιμή: 12,50 ε

l Τά φτιάχνουμε;
Τιμή: 9,50 ε

+8 +8 +10

+11 +16+13
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Θεοτοκάριον
Ἁγίου Νεκταρίου

Ἐπανέκδοση ἀπό τήν
Ἱερά Μονή μας τοῦ

Θεοτοκαρίου. Ὑπέρο-
χοι ὕμνοι πού συνέ-

θεσε ὁ Ἅγιος Νεκτά-
ριος γιά τήν Παναγία μας. Οἱ
ὕμνοι αὐτοί θά μᾶς ἐμπνεύσουν
περισσότερη ἀγάπη καί εὐλάβεια
γιά τήν Θεοτόκο.
Τιμή: 10 ε

l Προσευχητάριον
Κατανυκτικόν

Ἁγίου Νεκταρίου
Τιμή: 12 ε

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Βιβλίο πού περιέχει
τίς Συνάξεις τοῦ Γέ-
ροντός μας π. Νε-
κταρίου, σέ ἀπόδο-
ση στό γραπτό λό-
γο.

ΤΟΜΟΣ Α´

δεμένο μέ σκληρό
ἐξώφυλλο

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ἀπό 15 ε σέ 10 ε

l Ἀκολουθία & 
Παρακλητικός Κανών

Τιμή: 5 ε
l Βιογραφία Ἁγίου Ἰωάννη
καθώς  καί τά θαύματά του

l ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ
Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο.
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.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ἀπό 17 ε σέ 10 ε

σέ μοναχούς, κληρικούς καί λαϊκούς

Τιμή ἑκάστου CD: 3 ε

Ὠφέλιμα πνευματικά βιβλία & ψηφιακοί δίσκοι (CD)

ΣΥΝΑΞΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη 
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Ἐπιτραπέζια παιχνίδια

Ἐπιτραπέζιο χριστιανικό ὀρθόδοξο παιχνίδι μέ "ἀρετές καί
πάθη". Ἰδανικό γιά ὅλη τήν οἰκογένεια.

Ἐπιτραπέζιο χριστιανικό ὀρθόδοξο παιχνίδι
"Μικροί Προσκυνητές". Ἕνα παιχνίδι πού
θά σέ βοηθήσει νά γνωρίσεις τή ζωή τοῦ Χρι-
στοῦ μέ ἕναν εὐχάριστο τρόπο. 
Ἰδανικό γιά ὅλη τήν οἰκογένεια.

Ἐπιτραπέζιο χριστιανικό ὀρθόδοξο παιχνίδι ἐρωτήσεων
στό εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου. 
Ἰδανικό γιά ὅλη τήν οἰκογένεια.

Φιδάκι μέ "ἀρετές & πάθη"

"Μικροί Προσκυνητές"

"Ἀρετές & πάθη"

Χριστιανικά ἐπιτραπέζια παιχνίδια. 
Ἰδανικά καί ὠφέλιμα πνευματικά δῶρα
γιά τά παιδιά καί τά ἐγγόνια σας.

Τιμή: 12 ε

Τιμή: 10 ε

Τιμή: 13,50 ε



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -
Ἑορτολόγιο 2017
μέ τίς νηστεῖες ἀναλυτικά

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.)

Ἐκδόθηκε καί φέτος τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς

Μονῆς μας γιά τό 2017. Τό ἡμερολόγιο πού ἐπιμε-

λεῖται κάθε χρόνο ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

μας καί σᾶς συντροφεύει ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ ἔτους,

μαζί μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας.

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α ΙΣ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι
Η  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  Η  ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ  
ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΒΗΜΑ  ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΒΗΜΑ  

ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΑΣΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΑΣ

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:ETHNGRAA).

Γιά ὁποιαδήποτε πληροφορία 
ἐπικοινωνεῖστε στό: 

26340-44391 ἀπό 9:30 π.μ. - 2:00 μ.μ.
καί 

6:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ. ἐκτός Κυριακῆς.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ:

Ἁγία Πρόθεση: 
Ἱεράρχες ἱερουργοῦντες:
l Ἅγιος Ἰάκωβος Ἀδελφόθεος
l Ἅγιος Ἰγνάτιος Θεοφόρος
l Ἅγιος Ἰωάννης Ἐλεήμων
l Ἅγιος Ἱερόθεος
l Ἅγιος Κύριλλος
l Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος
l Ἅγιος Πολύκαρπος
l Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας (Ἰατρός)
Στό κέντρο τῆς Ἁγ. Πρόθεσης:
l Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ.

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

Στό κέντρο 
τοῦ διακονικοῦ:
l Ἑξαπτέρυγο.✆


