
Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 

Σᾶς ἀπευθύνουμε μέσα ἀπό
αὐτό τό φυλλάδιο, τήν θερμή πα-
ράκλησή μας νά μᾶς συνδράμετε
καί φέτος, παίρνοντας κάποιο
ἀπό τά ἐργόχειρά μας. Ἐν μέσῳ

δυσκολιῶν καί ποικίλων κρίσεων, συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα τοῦ
ἁγιασμοῦ σ᾽ αὐτήν τήν ἔπαλξη τῆς Ὀρθοδοξίας πού ὁ Θεός μᾶς
ἐκάλεσε! Τόν εὐχαριστοῦμε καί τόν δοξολογοῦμε, διότι μᾶς στέλνει
ὅλους ἐσᾶς φίλους καί ἀδελφούς μας ἀληθινούς, πού ἀγαπᾶτε τήν
ἐλεημοσύνη, πού τιμᾶτε καί εὐλαβεῖσθε τούς ἁγίους μας καί ἀπό
τό ὑστέρημά σας ἀλλά ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης σας, μᾶς
ἐνισχύετε...

Σᾶς εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας.
Εἴμεθα βέβαιες ὅτι «οἱ ἐκζητοῦντες», -ὅπως ἐσεῖς- «τόν Κύριον,

οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

Γερόντισσα Μόνικα Μοναχή 

καί οἱ ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

κατάλογος ἐργοχείρων καί προϊόντων

Μοναστηριακά  Εργόχειρα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

ΤΡΙΚΟΡΦΟY ΦΩΚΙΔΟΣ

330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44391 e-mail: agnektar@otenet.gr 
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δουλεμένο μέ τήν τεχνική τῆς παλαί-
ωσης, μέ ἀπεικόνιση Βυζαντινῶν εἰκό-
νων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἀποκαθηλώσεως,
τῆς Σταυρώσεως & τοῦ Νυμφίου.

Τιμή Καινῆς Διαθήκης: 40 ε

δεμένα μέ ξύλο & δέρμα

Ἡ Καινή Διαθήκη & τό Ψαλτήρι

ΦΥΤΙΛΑΚΙΑ ἀπό μελισσοκέρι
Δέν καπνίζουν. 
Συσκευασία μαζί μέ 2 καντηλῆθρες. Τιμή: 1.50 ε

καντήλιλιβανιστήρια

μέ ξύλινο κάλυμμα ἀπό τά
Ἱεροσόλυμα μέ χαραγμένο
τό Ναό τῆς Ἀναστάσεως.

l λιβανιστήρια μεταλλικά
πολύ ἀνθεκτικά. 

Τιμή: 6 ε 

l καντήλι
ἐκκλησάκι

23 ἑκατ. ὕψος

Τιμή: 14.50 ε 

Τιμή Ψαλτηρίου: 25 ε
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Λιβάνι-Θυμίαμα μέ ἀνανεωμένη σύνθεση, μέ ἀκόμα καλύτερες πρῶτες ὕλες καί ἀρώματα
πού τελειοποιοῦν τήν ποιότητα τοῦ θυμιάματος πού προσφέρεται στό Θεό.

l Χερουβικό l Γαρδένια  l Μύρο l Βηθλεέμ l Ἄξιον Ἐστί l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο  l Τριαντ/λο μέ κεχριμπάρι l Ἀγγελικό 

l Ἄνθος Ἐρήμου l Βυζαντινό l Φούλι   l Σύπερ l Σμύρνα l Ἀμέθυστος

ΓΝΗΣΙΟ ΘΥΜΙΑΜΑ (λιβάνι)

l συσκευασία τετάρτου
Τιμή: 7 ε (¼ kg)

l συσκευασία μισόκιλου
Τιμή: 14 ε (½ kg)

l συσκευασία κιλοῦ
Τιμή: 28 ε (1kg)

ἐξαιρετικῆς ποιότητος

(σέ συσκευασία τῶν 5 τεμαχίων)
Τιμή: 3 ε

ἀνάβουν ἀμέσως!

καρβουνάκια θυμιάματος
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l κομποσχοίνι 
μέ 33 κόμπους

γιά τό χέρι
πολύ λεπτό μέ

κηρωμένο νῆμα.     
Τιμή: 3 ε 

l κομποσχοίνι 
33 άρι μάλλινο

μέ γαλάζιες ἤ
κόκκινες χάντρες

καί σταυρό.
Τιμή: 4 ε 

2.2×1.5 ἑκ.
Τιμή: 4ε

3×2 ἑκατ.
Τιμή: 8ε

ἀσημένιο δαχτυλίδι μέ σταυρό & κόμπουςἀσημένιος σταυρός

ΝΟ 63ΝΟ 61

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ 
ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ:

Κομβοσχοίνια χειροποίητα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

φωσφοριζέ 
πράσινο

φωσφοριζέ 
πορτοκαλί

πράσινο λαδί

καφέ

πράσινοκόκκινομαῦρο

μωβμάλλινο

μάλλινο

2
1
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Τιμή: 15ε

κομβοσχοίνα μέ 50 καί 100 κόμπους

l Σταυρός μέ 
τό Πάτερ ἡμῶν
Σέ ξύλο ἐλιᾶς. 
Φτιαγμένα στά Ἱεροσό-
λυμα καί σταυρωμένα
στόν Πανάγιο Τάφο.
Διάστ. 18 Χ13 ἑκατ.
Τιμή: 15 ε 

l κομποσχοίνι 
μέ 50 κόμπους

σέ μεταξωτό νῆμα μέ ποικιλία ἀπό χάντρες.
Τιμή: 6 ε 

l κομποσχοίνι 
μέ 100 κόμπους

σέ μεταξωτό νῆμα 
ἤ μάλλινο νῆμα 

μέ ποικιλία ἀπό χάντρες.   
Τιμή: 12 ε

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
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l σφραγίδα
γιά τό πρόσφορο: 

σκαλισμένη στό χέρι.
Τιμή:25ε 

l Ἀντιδωροθῆκες 
σέ 2 νέα σχέδια
Διάσταση: 18 Χ13 ἑκατ.
Τιμή:5 ε 

l θήκη προσφόρου
τσάντα ὑφασμάτινη μέ φερμουάρ.
διάσταση 33×33 ἑκατοστά. Τιμή:15 ε 

l θήκες προσφόρου φάκελος
σέ 4 σχέδια.  Διάστ. 33×33 ἑκατ. Τιμή:15 ε 

γιά τό ΠΡΟΣΦΟΡΟ & τό ΑΝΤΙΔΩΡΟ
σχέδιο 1

σχέδιο 1

σχέδιο 2

σχέδιο 2

σχέδιο 3
σχέδιο 4

σχέδιο 5

σχέδιο 6

l θήκη 
προσφόρου

σέ σχῆμα στρογγυλό 
μέ φερμουάρ (διάμετρος 25 ἑκ.)

Τιμή:15 ε 

νέα εἴδη/σχέδια
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l γνήσιο μελισσοκέρι
σέ πακέτα τῶν 200 γραμμ.

Τιμή: 5ε 

ἁγνό κερί

Λαμπάδα

Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ
καί εἶναι ἀναμμένα μέ τό Ἅγιο Φῶς. Εἶναι
εὐλογία καί προστασία νά ἀνάβετε κάθε μέρα ἕνα
ἀπό τά 33 κεράκια τοῦ Ἁγίου Φωτός στό σπίτι σας.

Τιμή: 3 ε 

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων

l λαμπάδα
λευκή γιά τήν
Ἀνάσταση
μέ τό Χριστός Ἀνέστη
καί τήν εἰκόνα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ μας
πού κρατᾶ τό λάβαρο
τῆς Ἀναστάσεως.
Ἀτομική συσκευασία
σέ διάφανο κουτί.

Τιμή: 5ε 
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Μπορεῖτε καθημερινά νά σταυρώνεστε μέ τό
λαδάκι τοῦ εὐχελαίου γιά εὐλογία καί θεραπεία
ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν.

Μύρο Νάρδου μέ λαδάκι 
ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια 
πού τελέστηκαν στόν 

Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας.

Τό Νάρδο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδα-
ληνῆς, μέ τό ὁποῖο ἄλειψε τόν Χριστό καί
τό ὁποῖο φέρνουμε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα.

Τιμή: 3ε

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων
ἀρωμάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς.
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 προσφέ-
ρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα

Τιμή: 4ε

Τιμή: 4ε

ἄρωμα Νάρδος
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l  Βραχάκι ἀπό τόν 
Φρικτό Γολγοθᾶ.

l  Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν 
Πανάγιο Τάφο.

l  Ἁγνό κερί ἀπό τή σφράγιση 
τοῦ Παναγίου Τάφου.

l  Κορδέλλα ἀπό τήν λιτάνευση 
τοῦ ἐπιταφίου τῆς Παναγίας
στή Γεθσθημανῆ.

l Μύρο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.

l Λαδάκι ἀπό τίς ἱερές κανδῆλες  πού
καῖνε στόν Γολγοθᾶ, στόν Πανάγιο Τάφο
καί  στά ἄλλα ἱερά Προσκυνήματα.

κεντημένα ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
πού περιέχουν πολλές εὐλογίες

Ὁ σταυρός/φυλαχτό καί τό εἰκονάκι/φυλαχτό
περιέχουν ἀκριβῶς ὅλες τίς εὐλογίες πού 

περιέχουν καί τά κεντημένα φυλαχτά τῶν Ἱεροσολύμων

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς ἑξῆς εὐλογίες:

l σταυρός φυλαχτό
ἀνοιγόμενος  (περιέχει τίς εὐλογίες
τῶν Ἱεροσολύμων). 
Διαστάσεις 3×2 ἑκατ. Τιμή: 3 ε 

l εἰκονάκι φυλαχτό
ἀνοιγόμενο εἰκονάκι μέ τήν Παναγία
ἤ τόν Χριστό μας (περιέχει τίς εὐλο-
γίες τῶν Ἱεροσολύμων). 

Τιμή: 3 ε 



κρεμαστά εἰκονάκια σέ φυσητό γυαλί μέ ὑπέροχα σχέδια!

l κρεμαστό εἰκονάκι
Γιά τό αὐτοκίνητο, τά
κλειδιά, τήν τσάντα, τό
σπίτι κ.ἄ. μέ τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας σέ αἱματίτη.

Τιμή: 3 ε 

l κρεμαστό 
στολίδι μέ τήν
εἰκόνα τῆς Παναγίας

Γιά τό αὐτοκίνητο, 
τά κλειδιά, τήν τσάντα,
τό σπίτι κ.ἄ.

Τιμή: 3.50 ε 

σέ 4 χρώματα

l ροζ
l μπλέ
l γαλάζιο
l πορτοκαλί
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
μέ τήν εὐχή 

l μπρελόκ μέ χάντρες στρας
σέ 3 χρώματα Τιμή: 3ε 

l αὐτοκόλλητα πού μπορεῖτε νά βάλετε
ὅπου θέλετε (στό αὐτοκίνητο, στόν ὑπολο-
γιστή, στό τηλέφωνο, στά προσωπικά σας
ἀντικείμενα κ.ἀ. γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζουν
νά λέμε ἀδιάλειπτα τήν εὐχή πού μᾶς προ-
στατεύει. Διαστάσεις: 4 × 2 ἑκατοστά.

Τιμή: 90 λεπτά τό καθένα

l πήλινα κρεμαστά παπυράκια
μέ τήν εὐχή ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

l μπορντό
l λευκό
l γαλάζιο

l μεγάλο
παπυράκι
Διαστάσεις:
12×15 ἑκατ.

Τιμή: 4.50 ε 

l μικρό παπυράκι
Διαστάσεις: 6×7 ἑκατ.
Τιμή: 2 ε 
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l Ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
(περιέχει CD) Τιμή: 14ε

l Ὁ Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης
Τιμή: 14ε

l Ὁ Γέρων Παΐσιος
Τιμή: 14ε

l Ὁ Γέρων Πορφύριος
Τιμή: 14ε

l Ὁ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης
Τιμή: 14ε

l Ὁ Ὅσιος Δαβίδ τῆς Εὔβοιας
Τιμή: 14ε

l Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ
Τιμή: 14ε

l Ὁ Γέρων Χατζηγιώργης ὁ Ἁγιορείτης
Τιμή: 14ε

l Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος
Τιμή: 3.90ε

ΠΑΙΔΙΚΑ θρησκευτικά βιβλία
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l Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων 1.
Δραστηριότητες μέ θρησκευτικό θέμα

Τιμή: 8.50ε

l Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων 2.
Δραστηριότητες μέ θρησκευτικό θέμα

Τιμή: 8.50ε

l Οἱ περιπέτειες ἑνός Προσκυνητή
Τιμή: 10.50ε

l Κάποτε στή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Τιμή: 15.90ε

l Τό ταξίδι τῆς Ἀγάπης
Τιμή: 10.50ε

l Ὁ θησαυρός, 
Τό ἄφθαρτο πρόσφορο 

(θρησκευτικό, διδακτικό παραμύθι)
Τιμή: 12.50ε

l Ἀνακαλύπτω τίς γιορτές 2.
Τιμή: 5.90ε

l Ἀνακαλύπτω τίς γιορτές 2.
Τιμή: 5.90ε

l Μέ τό Σταυρό βοηθό τί νά φοβηθῶ
Τιμή: 10.90ε
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l ΚΙΒΩΤΟΣ Παιχνίδι ἐπιτραπέζιο
θρησκευτικῶν γνώσεων. 
Κατήχηση μέσα ἀπό τό ὑγιές παιχνίδι.
Γιά παιδιά ἡλικίας 9 ἐτῶν καί ἄνω. 

l ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ γιά παιδιά
Γιά τούς μικρούς ἁγιογράφους

πού ἀγαποῦν τά χρώματα, 
καμβάς μέ ἀποτυπωμένη τήν

εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοῦ Χρι-
στοῦ ἤ τῆς Γεννήσεως καί μπο-

γιές γιά νά κάνουν τά πρῶτα
βήματά τους στήν ἁγιογραφία.

Τιμή: 7.50 ε 

l Παζλ μέ θέμα τήν εἰκόνα τῆς
Γέννησης (μέ 167 κομμάτια)

Τιμή: 10 ε 

ὠφέλιμα πνευματικά
δῶρα γιά παιδιά, 

μέ ἐποικοδομητικές
ἀσχολίες

Διαστάσεις: 
35 × 25 ἑκατ.

Τιμή: 15 ε 



l Ἀκολουθία & 
Παρακλητικός Κανών

Τιμή: 5ε

l Βιογραφία Ἁγίου Ἰωάννη καθώς 
καί τά θαύματά του

Σέ προσφορά στήν τιμή: 14ε

Θεοτοκάριον
Ἁγίου Νεκταρίου

Ἐπανακυκλοφόρησε σέ ἐπανέκδοση
ἀπό τήν Ἱερά Μονή μας. Ὑπέροχοι

ὕμνοι τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν 
Παναγία μας. Τιμή: 10 ε

l Προσευχητάριον
Κατανυκτικόν

Ἁγίου Νεκταρίου
Τιμή: 12ε

πνευματικά βιβλία
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.

Ἕνα βιβλίο πού μέ τόν κατανοητό καί ζωντανό λόγο τοῦ Γέροντος Νεκταρίου Μουλα-
τσιώτη, ἀπαντᾶ σέ πάρα πολλά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τήν μετά

θάνατον ζωή, τόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση, τήν ἐξομολόγηση, τήν Θεία Κοινωνία
κ.ἄ. Ἀποτελεῖ κατήχηση στήν πίστη μας ὡς βίωμα τῆς προσωπικῆς σχέσης μέ τόν Θεό. 

Κείμενα αὐτογνωσίας τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Πενταπόλεως

Τιμή: 17 ε

Ἡ συγγραφέας τοῦ βιβλίου κ. Κωνσταντίνα
Παλαμιώτου-Θωμαΐδου, δρ. Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκτός ἀπό τήν
σκιαγράφηση τῆς μορφῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ
Γέροντος Νεκταρίου ἀναφέρεται ἐπώνυμα
καί σέ δεκάδες σημεῖα - θαύματα, τά ὁποῖα
ἐτέλεσε ὁ Θεός μέ τόν ἐπιστήθιο σταυρό τοῦ
Γέροντος ὁ ὁποῖος φέρει Τίμιον Ξύλο. 
Ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖον θά ἀγαπήσετε καί θά
σᾶς κάνει νά δακρύσετε γνωρίζοντας μέσα
ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ τόν Γέ-
ροντα Νεκτάριο καί τήν καρδιά του.

Τιμή: 10 ε

l ΙΗΣΟΥΣ ὁ ΕΡΩΤΑΣ τῆς ΚΑΡΔΙΑΣ μου

l Ὁ Γέροντας Νεκτάριος
ὅταν ὁ οὐρανός μιλᾶ

l Τό Γνῶθι σαὐτόν

15✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l

Τιμή: 6 ε 



ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ Ἀναλγητικό, ἀντιφλεγμονῶδες καί ἐπου-
λωτικό, 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,
οἰδήματα. Μέ μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει
ἄμεσα: πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα,
κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκασίματα
σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες, αἱμορροΐδες, ρευματισμούς, ἀρθρι-

τικά. Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ στό ρόφημα θεραπεύει το
ἕλκος στομάχου, τήν διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές,
καοῦρες, ἐσωτερικές αἱμορροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν
ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικόΤο γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του

l ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ Διευκολύνει τή θεραπεία τῆς ἀκμῆς,
καθαρίζει τό δέρμα, θεραπεύει τά σκασμένα χέρια, κατα-
πραϋντικό ἐκζεμάτων μέ κνησμό. 
Γιά Βρέφη: Κρυολόγημα τοῦ στήθους. Μασάζ στή κοιλιά
γιά κολικούς.
Μέ ἐντριβές βοηθᾶ σέ νευραλγίες ἤ ρευματικούς πόνους,
ἀνακουφίζει τά κουρασμένα χέρια καί πόδια. Θά ἠρεμήσει
καί τό ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμονικό, ἀντισπασμωδικό,
καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ ἀντιαλλεργικές ἰδιότητες.

Χρήσεις: Ἕλκος τοῦ στόματος • Διάρροια • Δυσπεψία καί
ξυνίλα • Ἀϋπνία • Σύνδρομο ἐρεθισμοῦ τῶν ἐντέρων • Ἕλκος
στομάχου.
l ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ Ἀνακουφίζει τά ἠλιακά ἐγκαύματα. Χρη-

σιμοποιεῖται καί ὡς ἀντιηλιακό. • Μασάζ γιά: Μῦς
πού πονᾶνε, κροτάφους, αὐχένα.  Τρεῖς μέ τέσσερις
σταγόνες στό ρόφημα, καταπολεμᾶ πονοκεφά-

λους, ἡμικρανίες καί νευρασθένειες (κατά-
θλιψη) • Μέ μασάζ πρίν τόν ὕπνο εἶναι
ἠρεμιστικό καί χαλαρωτικό.
l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ ἁπλή ἐπάλειψη
σβήνει τίς δύσκολες ρυτίδες, τά καφετιά στίγ-
ματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές, ἐξαφανίζει
τίς βλεφαρίτιδες καί τίς «σακούλες» κάτω
ἀπό τά μάτια.  Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό

ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, τό σάκχαρο, βοηθάει στό συκώτι
καί στήν κατακράτηση ὑγρών.
l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟ Τό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λι-
παρά 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
ἀπαλό μασάζ μέ μιά ποσότητα στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3
λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια.
l ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες Νυχιῶν, Ψω-
ρίαση, Πιτυρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρροια,
Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντιβακτηριδια-
κές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς δερματικές λοιμώξεις. Τρεῖς μέ
τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα, βελτιώνει
καί βοηθᾶ τό ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά
μικρόβια. Ἀντιπαρασιτικό βοηθᾶ σέ προ-
βλήματα πέψης. Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό
ἀνοσοποιητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτο-
ξινωτικό.Τό ριγανέλαιο ἔχει ἀντιοξειδω-
τικές ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες πιστεύεται
ὅτι παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν
πρόληψη πολλῶν μορφών καρκίνου.
Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου, μαγγα-
νίου καθώς καί ἀσβεστίου.
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l Τιμή: Βαλσαμέλαιο 8 ε

l Τιμή: Λοιπά ἔλαια 8ε

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα



17✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l

l ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθο-
στασία & ἔντονη

κούραση μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
τσουκνίδα, χαμομήλι, 

κυπαρισσόμηλα

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΜΑΝΟΛΙΑ
ἁπλή κηραλοιφή γιά ὅλα

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, 
μελισσοκέρι, μανόλια

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία  
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι, 

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι

l ΕΙΔΙΚΗ ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
γιά κρυολόγημα παιδιῶν
μέ σογιέλαιο, λάδι καλέντουλας,
βούτυρο κακάο, κερί, βάλσαμο,
μέντα, λεβάντα, τίλιο, θυμάρι

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,

ἁγνό κερί, καμφορά, τσου-
κνίδα, θυμάρι πεῦκο

l ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
γιά τή γρίπη καί τό
κρυολόγημα & τήν
ψύξη μέ παρθένο ἐλαι-
όλαδο, ἁγνό κερί, καμ-

φορά, εὐκάλυπτο,
θυμάρι, δενδρολίβανο

l ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά πλη-

γές, κατακλίσεις
κλπ. μέ παρθένο ἐλαι-

όλαδο, ἁγνό κερί, σπαθό-
χορτο (βαλσαμέλαιο),

βουζιλάντη

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό

Τιμή: 5 ε Τιμή: 6 ε Τιμή: 3 ε

Τιμή ἑκάστης: 8 ε

●ΘΥΜΕΛΑΙΟ (ἀπό τό θυμάρι):
Ἐξωτερικά μέ ἐπάληψη θεραπεύει:
Μώλωπες, διαστρέμματα, παρωνυχίδες, ἀποστήματα, νευραλγίες προσώπου,
παραλύσεις ἐγκεφαλικοῦ, σκλήρυνσης κατά πλάκας, ἀτροφίας τῶν μυῶν,
ρευματισμῶν καί διαστρεμάτων, ἐπούλωση πληγῶν καί μολυσμένων τραυμά-
των. Ἐπίσης γιά τούς πόνους τοῦ στομάχου καί τῶν ἐμμήνων. Σέ κομπρέσα
γιά τσιμπήματα ἐντόμων.  Μέ ἐντριβές στό θώρακα γιά κρυολόγημα.
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ΑΛΟΙΦΕΣ πολυθεραπευτικές

l 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.
l Δοκιμασμένες ἐπί μακρό χρόνο σέ πολλές δερ-
ματολογικές καί παθολογικές παθήσεις, ἔδωσαν
πολύ καλά ἀποτελέσματα. Οἱ πολυθεραπευτικές
ἀλοιφές παρασκευάζονται ἀπό βότανα, φυτά καί
προϊόντα, πολλά στόν ἀριθμό, τά ὁποῖα εἶναι ὅ,τι
ὡραιότερο καί ἐκλεκτότερο μπορεῖ νά δώσει ἡ εὐλο-
γία του Θεοῦ.
l Εἶναι σημαντικό τό γεγονός 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.
l Τό μόνο σημεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά ἀποφεύγε-
ται ἡ χρήση τους εἶναι τα μάτια, γιατί προκαλοῦν

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 ἀπο-
τέλεσμα.
l Ἀνάλογα μέ τήν πάθηση, ἡ θεραπεία γίνεται μέ
ἐπάλειψη καί μέ ἐλαφρό μασάζ. Ὅταν πρόκειται γιά
χρόνιες παθήσεις, ὅπως παθήσεις τῆς μέσης, τῶν
ἄνω καί κάτω ἄκρων καί ἄλλων σημείων τοῦ σώμα-
τος, γίνονται δύο ἕως τρεῖς ἐπαλείψεις ἡμερησίως.
l 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.
l Τό διάστημά τῆς θεραπείας ἐξαρτᾶται ἀπό τή βα-
ρύτητα τῆς κάθε παθήσεως, γι’ αὐτό καί πρέπει νά
ὑπάρχει ἐπιμονή καί ὑπομονή γιά νά ὑπάρξει τό ἐπι-
θυμητό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀποθεραπεία.

ἄμεσα ἀποτελέσματα!!!
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δοκιμασμένες μέ 100% θεραπεία 
γιά τίς ἀσθένειες πού ἀναφέρονται
γιά παθολογικές & δερματολογικές παθήσεις

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
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-
θηκας 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
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μέ ἁγνά προϊόντα παραγωγῆς μας
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Λαζάνια
μέ αὐγά, γάλα 
ἀγελαδινό τῆς Μονῆς,
ἀλεύρι, σιμιγδάλι.

καθαρό βάρος: 1 κιλό
Τιμή: 7 ε 

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε 

Βίδες
μέ αὐγά, γάλα 
ἀγελαδινό τῆς Μονῆς,
ἀλεύρι, σιμιγδάλι.

καθαρό βάρος: 1 κιλό
Τιμή: 7 ε 

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε 

χυλοπίτες
(ψιλές)
μέ αὐγά, γάλα ἀγελαδινό
τῆς Μονῆς, ἀλεύρι, 
σιμιγδάλι.

καθαρό βάρος: 1 κιλό
Τιμή: 7 ε 

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε 

χυλοπίτες 
(χοντρές)
μέ αὐγά, γάλα ἀγελαδινό
τῆς Μονῆς, 
ἀλεύρι, σιμιγδάλι.

καθαρό βάρος: 1 κιλό
Τιμή: 7 ε 

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε 

τραχανάς ξυνός
μέ γιαούρτι, αὐγά τῆς
Μονῆς, ἀλεύρι, 
σιμιγδάλι, ἁλάτι.

καθαρό βάρος: 1 κιλό
Τιμή: 7 ε 

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε 

τραχανάς γλυκός
μέ αὐγά, γάλα ἀγελαδινό
τῆς Μονῆς, ἀλεύρι, 
σιμιγδάλι, ἁλάτι.

καθαρό βάρος: 1 κιλό
Τιμή: 7 ε 

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε 



l βύσσινο
l πορτοκάλι
l μανταρίνι
l λεμοντσέλο
l καρυδάκι

l ἀμαρέττο 
(πικραμύγδαλο)
l κεράσι
l καφές
l μέντα

l περγαμόντο
l τριαντ/λο
l νεράτζι
l Ρόδι

συσκευασία 100 gr:
Τιμή 4ε

Ζυμαρικά Νηστήσιμα μέ λαχανικά

Ζυμαρικά ὁλικῆς ἀλέσεως

Ταλιατέλες μέ λαχανικά
καθαρό βάρος: 500 γρ.

Τιμή: 4 ε  

τραχανάς μέ λαχανικά
καθαρό βάρος: 500 γρ.

Τιμή: 4 ε 

Βίδες μέ λαχανικά
καθαρό βάρος: 500 γρ.

Τιμή: 4 ε  

Μέ ἀλεύρι, σιμιγδάλι, ντομάτα, σπανάκι, κρεμμύδι, πιπεριά, καρότο, σαφράν, μαϊντανό, βασιλικό 
(μπούκοβο στόν τραχανά)

μέ ἀλεύρι ὁλικῆς ἀλέσεως. 

Χυλοπίτες μέ λαχανικά
καθαρό βάρος: 500 γρ.

Τιμή: 4 ε 

Λαζάνια 
ὁλικῆς ἀλέσεως
χωρίς αὐγά
καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε  

τραχανάς ξυνός
ὁλικῆς ἀλέσεως,
μέ γιαούρτι καί αὐγά 
τῆς Μονῆς.

καθαρό βάρος: 500 γρ.
Τιμή: 4 ε  

Βίδες
ὁλικῆς ἀλέσεως

χωρίς αὐγά
καθαρό βάρος: 500 γρ.

Τιμή: 4 ε  

Λικέρ παραγωγῆς μας ἀπό φροῦτα, βότανα & λουλούδια
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ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους

Ἁγιορείτικες ἀλοιφές βοτάνων

l ΜΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ 
& ΔΑΦΝΗ

μέ Εὐκάλυπτο καί Δάφνη
πού καλλιεργοῦν οἱ πατέρες
τῆς μονῆς. Ἰδιαίτερα ἀπο-
τελεσματική στίς περιπτώ-

σεις κρυολογήματος,
πιασίματος καί ψύξης.

l ΜΕ ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ & ΜΕΛΙ
μέ Καλεντούλα, Χαμομήλι

καί Μέλι πού καλλιεργοῦν οἱ
πατέρες τῆς μονῆς. Ἐνυδα-
τώνει καί τρέφει εὐαίσθητες
περιοχές τοῦ δέρματος ὅπως

τό πρόσωπο καί τά
χέρια. Ἰδιαίτερα ἀποτελε-
σματική σέ περιπτώσεις 

ξηροδερμίας.

Μέ βότανα πού καλλιεργοῦν
οἱ πατέρες τῆς Μονῆς καί

παρασκευάζουν κεραλοιφές
μέ εὐεργετικές ἰδιότητες.

l ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ 
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑΣ

μέ Καλέντουλα ἀπό τόν
κήπο τῆς μονῆς. Πολύ καλή
γιά ξηρά καί ταλαιπωρημένα

χέρια, ἐγκαύματα, πληγές
καί γενικά δερματολογικά

προβλήματα.

l ΜΕ ΛΕΒΑΝΤΑ & 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

μέ Λεβάντα , Κυπαρίσσι,
Ἀχιλλεία καί Φλόμο πού

καλλιεργοῦν οἱ πατέρες τῆς
μονῆς. Ἰδιαίτερα ἀποτελε-
σματική στίς περιπτώσεις

αἱμορροΐδων καί φλεβίτιδας.

l ΜΕ ΥΠΕΡΙΚΟ 
ΛΕΒΑΝΤΑ &
ΠΡΟΠΟΛΗ

ἰδανική γιά ἐγκαύματα 
πληγές καί γενικά δερματο-

λογικά προβλήματα. 

καθαρό βάρος: 45 γρ.
Τιμή ἑκάστης: 7 ε



23✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l

Ἐκδόθηκε καί φέτος τό νέο Ἡμερο-
λόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας γιά τό
2013. Τό ἡμερολόγιο πού ἐπιμε-
λεῖται κάθε χρόνο ἡ Ἀδελφότης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς μας καί σᾶς συντρο-
φεύει ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ ἔτους, μαζί
μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων μας.

Τή χρονιά αὐτή εἶναι ἀφιερωμένο
στόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς
τόν θαυματουργό, καθώς φέτος
συμπληρώνονται 20 ἔτη ἀπό
τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν του λειψάνων. 

Παρακαλοῦμε ζητεῖστε το ἐγκαίρως 

στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

☎ 26340 - 44391 

(9-2 πρωΐ  6-9 ἀπόγευμα καθημερινά)

μέ ὅλες τίς νηστεῖες
τῆς Ἐκκλησίας μας

ἀναλυτικά

ἕνα συλλεκτικό 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ἀφιερωμένο σ  ̓ἕναν μεγάλο
Ἅγιο τῶν ἡμερῶν μας
Ἰωάννη Μαξίμοβιτς  
τόν θαυματουργό.

Εἴθε νά ἔχουμε τήν εὐλογία του καί 
τήν βοήθειά του κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - Ἑορτολόγιο 2013
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Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος  330 56   Εὐπάλιο
τηλ. - fax  26340 - 44391 (9-2π.μ. & 6-9μ.μ.)

email: agnektar@otenet.gr
www.agiosnektarios-monastery.gr


