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Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε

Β
ασίλειον διάδημα ἐστέφθη σή κορυφή ἐξ
ἄθλων ὧν ὑπέμεινας ὑπέρ Χριστοῦ τοῦ

Θεοῦ, μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε, σύ
γάρ τήν Ἰουδαίων ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές
σου τόν Σωτῆρα τοῦ Πατρός δεξιόθεν. Αὐτόν
οὖν ἐκδυσώπει ἀεί ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς

O
Δεσπότης χθές ἡμῖν διά σαρκός ἐπεδήμει,
καί ὁ δοῦλος σήμερον ἀπό σαρκός ἐξε-

δήμει∙ χθές μέν γάρ ὁ βασιλεύων σαρκί ἐτέχθη,
σήμερον δέ ὁ οἰκέτης λιθοβολεῖται δι' αὐτόν
καί τελειοῦται, ὁ πρωτομάρτυς καί θεῖος
Στέφανος. 

Μεγαλυνάριον

Π
ρῶτος Διακόνων ἀναδειχθείς, πρῶτος
τοῦ Δεσπότου, ἐχρημάτισας μιμητής�

ὅθεν Ἀθλοφόρων, πρωτεύων Πρωτομάρτυς,
τύπος αὐτοῖς ἐγένου, πρώταθλε Στέφανε.
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Ἡ  Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ



τῶν ψυχορραγούντων βλαστῶν του, βλαστῶν πού ὁ
Ὕψιστος φύτεψε στ’ ἁγιασμένα αὐτά χώματα.

Πάνω ἀπό τήν πρόσοψή του ἡ γραφίδα τοῦ χρόνου
σέ μαρμάρινη ἐνεπίγραφη πλάκα περηφανεύεται ὅτι
χτίστηκε τό 1812 γιά νά συνάξη ὅσους πιστεύουν, πί-
στεψαν καί θά πιστέψουν στόν Χριστό, γιά νά περιβάλη
τό καντήλι τῆς Ὀρθοδοξίας διαχρονικά καί μέ τήν περί-
φημη πέτρινη τοιχοδομία του νά κρατήση τόν θησαυρό
τοῦ Σταυροῦ ἀμόλυντο ἀπ’ τόν βάσκανο “ὀφθαλμό”
καί τό “ξίφος” τῶν “βαρβάρων”....

Περνᾶς τό πρωΐ καί τό σήμαντρο τό ὀρθρινό σοῦ
ψελλίζει: Ζῆ Κύριος ὁ Θεός! Περνᾶς τό μεσημέρι κι ὁ
ἥλιος πού λούζει τήν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική του
τόν πορφυρώνει μοναδικά, λές καί τήν Ἀνάσταση τοῦ
Ναζωραίου καί τή λαμπάδα της θέλει ν’ ἀνάψη! Τό
δεῖλι μοσχοβολάει τό λιβάνι του σάν παραδείσου μύρο
πολύτιμο καί τό βράδυ ἡ ἀνέσπερη κανδήλα τοῦ Ἱεροῦ
Βήματός του κρατάει συντροφιά κι ἀναβλύζει ἐλπίδα
σέ ἀποκαμωμένες ὑπάρξεις, ζωντανές καί κεκοιμημέ-
νες τοῦ χθές, τοῦ σήμερα, ποιός ξέρει ....

Τοῦτο τό τζοβαΐρι μάτι φθονερό τοῦ μισόκαλου Δια-
βόλου τό βράδυ τῆς ἀποφράδας Δευτέρας, 5ης Σεπτεμ-
βρίου 2005, πυρπόλησε καί κραυγή πανελλήνια συντά-
ραξε τήν οἰκουμένη. «Πῦρ κατάφαγε τόν Ἅγιο Στέφανο
Χαλκιδικῆς». Κι ὁ Δεσπότης Νικόδημος, πρωτοκορυ-
φαῖος θαρρεῖς χοροῦ ἀρχαιοελληνικοῦ Κληρικῶν τε καί
λαϊκῶν, ἀρχόντων καί Λαοῦ πενθηφόρου, ὡς ἄλλος
τραγικός Φιλοκτήτης ἐδείκνυε τά “ράκη” τοῦ ἱστορι-
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Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὅταν μιλάη κανείς γιά τήν ἀρχοντική Ἀρναία, τότε ὁ
νοῦς του πηγαίνει ἀμέσως στήν καρδιά ἤ καλύτερα

στήν ψυχή τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου πού εἶναι ὁ
πάγκαλος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Στό κόσμη-
μα, στό παλλάδιο αὐτό πού ὕψωσε ἡ εὐλάβεια τῶν κα-
τοίκων της ἀνά τούς αἰῶνες. Ζυμωμένος μέ μνῆμες,
βρεγμένος μέ δάκρυα χαρᾶς καί λύπης, χτισμένος ἀπό
τό ὑστέρημα καί τό περίσσευμα τοῦ ἔσω θησαυροῦ τῆς
φύτρας τούτου τοῦ τόπου ἀγναντεύει μέσα ἀπ’ τούς
αἰῶνες τή ρότα τοῦ καραβιοῦ τῆς Λιαρίγκοβης κι ἀρμε-
νίζει κουβαλώντας στά κιτάπια του τό γλυκόπιοτο ρακί
τῆς θύμησης.

Στό μεδούλι τῶν Ἀρναιωτῶν ἡ ταυτότητά του, ἡ
εἰκόνα του ἀγκαλιασμένη μέ τήν ἱστορία καί τόν μύθο
κεντάει μέ χρυσοκλωστή τό ὑφαντό τό πολύτιμο τῆς
ὑπόστασης τῆς βουνίσιας λεβεντιᾶς τῆς Χαλκιδικῆς
πού στάλαξαν σταγόνα σταγόνα σέ κρατήρα πολύτιμο
τά ἑκάστοτε νειάτα της. Κι ἀνατριχιάζεις στή θωριά του
καί δάκρυα πλημμυρίζουν τίς κόγχες τῶν ματιῶν... Κι
ἐκεῖνοι οἱ χτύποι τοῦ ρολογιοῦ ἀπ’ τό λυγερόκορμο κα-
μπαναριό του, λές κι ἀντανακλοῦν τούς χτύπους τῆς συ-
νείδησης, τά σκιρτήματα τῶν ἀρτιγέννητων ἤ τόν ρόγχο
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Αὐτή ἡ πορεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πορεία πού ταιριά-
ζει στόν ἀπό τήν τέφρα ἀναγεννώμενο Ρωμηό, μᾶς σα-
γήνευσε ἀπό τήν πρώτη ὥρα πού πατήσαμε τό πόδι μας
στήν Ἱερά Μητρόπολη. Μέσα ἀπό τούς εἰδικούς ὑαλο-
πίνακες τοῦ δαπέδου του ρουφώντας τήν ἱστορία, τούς
δεκαπέντε τάφους ἀπό τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή
καί τίς μεταγενέστερες χρονολογικές περιόδους ψηλα-
φώντας ἐκστατικά, νοιώσαμε τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καί
ἀπολαύσαμε τό “τσαγανό” τοῦ Ρωμηοῦ! Κι εἴπαμε τό
ἐφετινό ἡμερολόγιο νά τ’ ἀφιερώσουμε στή λαμπρότη-
τά του. Γιά τοῦτο κι ἀναθέσαμε στόν ἱστορικό τῆς
Ἀρναίας καί ἐκλεκτό ἀδελφό κ. Δημήτριο Κύρου, πού
γνωρίζει καλά τόν Ἅγιο Στέφανο, νά ἐπιμεληθῆ τήν κα-
ταγραφή τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ναοῦ. Τόν εὐχαρι-
στοῦμε γι’ αὐτό καί ἐπευλογοῦμε τούς κόπους του.

Εὐχόμαστε ὁ Νέος Χρόνος νά εἶναι γεμᾶτος ἀπό
Χριστό. Εὐχόμαστε ὁ Μάρτυρας τοῦ Γολγοθᾶ Κύριός
μας νά ἀποκαταστήση ἔτι περαιτέρω τό μεγαλεῖο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἀσπαζόμενος
ὅλους ἀπό μέσης καρδίας ἀνακράζομε: Εὐλογητός ὁ
Θεός! Εὐλογημένο κι ἐπλιδοφόρο τό 2015!

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
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κοῦ παρελθόντος μέ οἰμωγές καί κοπετούς....
Μά νά πού ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη τοῦ Ὑπουργεί-

ου Πολιτισμοῦ ἀποκάλυψε τό θαῦμα: σκάβοντας καί
ψάχνοντας γιά τήν καλή ἤ μή στατικότητα τῶν ἀπομει-
ναριῶν τοῦ Ναοῦ ἀπό τήν πυρά, ἡ 10η Ἐφορεία Βυζα-
ντινῶν Ἀρχαιοτήτων φέρνει στό φῶς κρυμμένες πτυχές
τοῦ ἁγιασμένου αὐτοῦ χώρου. Τρεῖς παλιότεροι Ναοί
Χριστιανικοί πού τά θεμέλιά τους ἦταν θαμμένα στό
χῶμα τῆς λησμονιᾶς κάνουν τήν ἐμφάνισή τους μέ τήν
βοήθεια τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης. Παλαιοχριστια-
νική βασιλική χρονολογούμενη μέ ἀσφάλεια γύρω στό
400 μ.Χ. φανερώνει ὅτι μέ τό λαμπρό τοῦτο μνημεῖο
ἀπό τότε ὁ Χριστός ὁμολογεῖται στή Χαλκιδική ὡς Σω-
τήρας καί Θεός! Ναΐσκος μικρῶν διαστάσεων τῶν μέ-
σων βυζαντινῶν χρόνων ἀνάμεσα στόν 10ο καί τόν 11ο

αἰῶνα, τίς φτεροῦγες τοῦ δικέφαλου ὑποδεικνύει τῆς
Ρωμηοσύνης! Καί τρίτο νεώτερο οἰκοδόμημα τῶν με-
ταβυζαντινῶν χρόνων, δηλαδή τοῦ 16ου - 17ου αἰῶνος,
κοσμημένο μέ τοιχογραφίες μεινεσμένες ὡς σπαράγμα-
τα μαρτυρεῖ ὅτι τό καντήλι τοῦ Γολγοθᾶ δέν ἔσβησε πο-
τέ στά ἱερά τοῦτα σκηνώματα!

Κι ἄρχισε ἀπ’ τήν ἑπομένη ἡμέρα ὁ μαραθώνιος τῆς
ἀποκατάστασης... Κι ἀξιώθηκε ὁ ἄρχοντας ΝΙΚΟΔΗ-
ΜΟΣ κι ἡ Ἀρναία μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπων,
ἀρχόντων καί χορηγῶν κοντά στά Χριστούγεννα τοῦ
2006 νά λειτουργήσουν καί πάλι τόν Πρωτομάρτυρα
Διάκονο τοῦ Ὑψίστου! 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1 Π † ΠEPITOMH KYPIOY IHΣOY XPIΣTOY, Bασιλείου Μεγάλου  Καισαρείας 
2 Π Σιλβέστρου Pώμης, Σεραφείμ Σαρώφ Ὁσίου, Μάρκου τοῦ Κωφοῦ
3 Σ Mαλαχίου Προφήτου, Γορδίου Μάρτυρος, Θωμαΐδος Ὁσίας ἐν Λέσβῳ
4 Κ † ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύναξις τῶν Ἁγίων 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου Ὁσίου  
5 Δ  Παραμονή Θεοφανείων, Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ Μαρτύρων, Συγκλητικῆς  Ὁσίας 
6 Τ † TA AΓIA ΘEOΦANEIA ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
7  Τ † Σύναξις Τιμίου Προδρόμου καί Bαπτιστοῦ Ἰωάννου
8 Π Γεωργίου Χοζεβίτου  Ὁσίου, Δομνίκης Ὁσίας, Κύρου καί Ἀττικοῦ Κων/πόλεως
9 Π Πολυεύκτου Μάρτυρος, Παρθένας Ἐδεσσαίας Νεομάρτυρος, Φιλίππου Μόσχας

10 Σ Γρηγορίου Nύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς, Θεοσεβείας Διακονίσσης
11 Κ  † ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Θεοδοσίου Ὁσίου Kοινοβιάρχου
12 Δ Τατιανῆς Διακονίσσης Μάρτυρος, Εὐθασίας, Μερτίου Μαρτύρων
13 Τ Ἑρμύλου καί Στρατονίκου Μαρτύρων, Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου Ὁσίου
14 Τ Ἀπόδοσις Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἀββάδων
15 Π Παύλου  Θηβαίου Ὁσίου, Ἰωάννου Καλυβίτου  Ὁσίου, Πανσοφίου Μάρτυρος
16 Π Προσκύνησις ἁλύσεως Ἀποστόλου Πέτρου, Νικολάου & Δαμασκηνοῦ Νεομαρτύρων 
17 Σ † Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος ἐν Ἰωαννίνοις
18 Κ † ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ),  Ἀθανασίου καί Kυρίλλου  Ἀλεξανδρείας
19 Δ † Μακαρίου Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτίου Ὁσίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ
20 Τ † Eὐθυμίου τοῦ Mεγάλου Ὁσίου, Πέτρου τελώνου, Ζαχαρίου Νεομάρτυρος
21 Τ Mαξίμου ὁμολογητοῦ  Ὁσίου, Ἁγνῆς Μάρτυρος, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Ὁσίου  
22 Π † Tιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου Ὁσιομάρτυρος  
23 Π Kλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου Μάρτυρος, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ὁσίου
24 Σ  Ξένης Ὁσίας, Νεοφύτου Ἐγκλείστου Ὁσίου, Φίλωνος Καρπασίας Κύπρου
25 Κ † ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Γρηγορίου Θεολόγου Πατριάρχου Κων/πόλεως 
26 Δ Ξενοφῶντος Ὁσίου καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ Μαρίας, Ἀρκαδίου καί Ἰωάννου 
27 Τ † Ἀνακομιδή Λειψάνου Ἰωάννου Xρυσοστόμου, Δημητρίου Νεομάρτυρος 
28 Τ  Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ὁσίου, Ἰσαάκ Νινευῒ Σύρου Ὁσίου, Χάριτος Μάρτυρος 
29 Π Ἀνακομιδή  λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Δημητρίου Νεομάρτυρος Χιοπολίτου 
30 Π † Tριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου, Γρηγορίου καί  Ἰωάννου 
31 Σ Kύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας, Θεοκτίστης, Θεοδότης, Εὐδοξίας

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1.  ΠΕΜΠΤΗ. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Με-

γάλης Παναγίας.
7.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  τῆς Νέας Μαδύτου.
18. ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἁγίου Ἀθανασίου Μεγάλου. Ἑορτάζουν ὁ Ἐνοριακός Να-

ός Παλαιοκάστρου, ἡ Ἐνορία Στανοῦ καί Παρεκκλήσιον εἰς Βαρβά-
ραν.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἁγίου Μακαρίου Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ. Ἑορτάζεται εἰς τόν
Καθεδρικόν Ναόν τῆς Παναγίας  Ἱερισσοῦ.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-4, 6, 8, 10-13, 15, 17- 20, 22, 24-27, 29, 31  
Κατάλυσις ἰχθύος: 7    
Kατάλυσις οἴνου καί ἑλαίου: 16, 28, 30   
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἑλαίου: 5, 9, 14,  21,  23

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1 Κολασ. β΄  8-12 Λουκ. β΄ 20-21,40-52 Περιτομή Χριστοῦ

4 Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 Μάρκ. α΄ 1-8 πλ. α΄   |   Η΄

6 Τίτ. β΄  11-14,γ΄  4-7 Ματθ. γ΄ 13-17 Θεοφανείων

7 Πράξ. ιθ΄  1-8 Ἰωάν. α΄ 29-34 Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
11 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Ματθ. δ΄ 12-17 πλ. β΄   |   Θ΄
17  Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Λουκ. στ΄ 17-23 Ἀντωνίου Μεγάλου
18 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Λουκ. ιζ΄ 12-19 βαρύς |  Ι΄
20 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Λουκ. στ΄ 17-23 Εὐθυμίου Μεγάλου
25 Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Λουκ. ιθ΄ 1-10 πλ. δ΄  |  ΙΑ΄
27 Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου 

30 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ματθ. ε΄ 14-19 Τριῶν Ἱεραρχῶν
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1   Κ  † ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, Προεόρτια  Ὑπαπαντῆς, Tρύφωνος Μάρτυρος 
2  Δ  † Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
3  Τ   † Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί  Ἄννης Προφήτιδος
4  Τ   Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Νικολάου Στουδίτου, Ἰωσήφ Νεομάρτυρος
5 Π Ἀγάθης Μάρτυρος, Πολυεύκτου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Ἀντωνίου Νεομάρτυρος
6  Π Φωτίου Πατριάρχου Kων/πόλεως, Bουκόλου Ἐπισκόπου Σμύρνης
7  Σ  Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος Κρητός

8   Κ  † ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, Εὕρεσις Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης (2012)
9   Δ  Nικηφόρου Μάρτυρος, Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Σικελίας, Ἀπολλωνίας Μάρτυρος

10   Τ  † Xαραλάμπους Ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ταχυδρόμου Ὁσίου
11    Τ  Bλασίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας,  Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου Νεομάρτυρος ἐν Σερβίᾳ
12   Π  Mελετίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας, Χρήστου Νεομάρτυρος κηπουροῦ
13   Π  Ἀκύλα καί Πρισκίλλης Ἀποστόλων, Μαρτινιανοῦ  Μάρτυρος, Συμεών Σερβίας 
14    Σ   † Ψυχοσάββατον, Aὐξεντίου Ὁσίου Kατερλί, Αὐξεντίου Ὁσίου τοῦ Βουνοῦ

15   Κ  † ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ὀνησίμου Ἀποστόλου, Ἀνθίμου Ὁσίου ἐν Χίῳ
16   Δ Παμφίλου Μάρτυρος & σύν αὐτῷ,  Φλαβιανοῦ  Πατριάρχου Κων/πόλεως
17   Τ  Θεοδώρου Tήρωνος Mεγαλομάρτυρος, Θεοδώρου Νεομάρτυρος Βυζαντίου
18  Τ  Λέοντος Πάπα Pώμης, Λέοντος & Παρηγορίου Μαρτύρων ἐν Πατάροις
19  Π  Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Φιλοθέης Ἀθηναίας Ὁσιομάρτυρος
20   Π Λέοντος Ἐπισκόπου Kατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Κινδέου Πισιδίας
21  Σ   † Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ὁσίων, Tιμοθέου ἐν Συμβόλοις Ὁσίου

22  Κ  † ΤΥΡΙΝΗΣ , τῶν ἐν τοῖς Eὐγενίου Μαρτύρων, Τελεσφόρου Πάπα Ρώμης 
23  Δ  † ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης Ἱερομάρτυρος
24   Τ  † A΄ καί B΄ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
25    Τ  Tαρασίου Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως, Ρηγίνου Ἐπισκόπου Σκοπέλου
26   Π  † Θεοκλήτου Μάρτυρος, Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος 
27   Π  † A΄ Xαιρετισμοί, Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου Ὁσίου
28   Σ † Θαῦμα κολλύβων Θεοδώρου Τήρωνος, Κυράννης Νεομάρτυρος ἐν Ὄσσῃ

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
2.   ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου. Ἑορτάζεται εἰς τό  Ἱερόν Προ-

σκύνημα Μεγάλης Παναγίας. 
8.   ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἑορτή Εὑρέσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρ-

τυρος Ἀκυλίνης (8-2-2012).
10. ΤΡΙΤΗ. Ἑορτή Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ἑορτάζεται εἰς

τούς Ἐνοριακούς Ναούς Ἁγίου Χαραλάμπους, Ἁγίου Γεωργίου Γα-
λατίστης. Ἑορτάζουν Παρεκκλήσια εἰς Στρατονίκην καί Ἐξωκκλή-
σιον εἰς Λειβάδιον καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ.

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἑορτάζει ἡ Πρωτοβουλία Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἁγίου Αὐξεντίου ἐν Κατερλί. Ἑορτάζεται εἰς τόν Ἐνο-
ριακόν Ναόν τοῦ Κάτω Σταυροῦ.

26. ΠΕΜΠΤΗ. Ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου. Ὀνομαστική ἑορτή Σεβ.
Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου. Ἑορτάζεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν
Ναόν.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-10, 12, 14, 15
Κατάλυσις εἰς πάντα πλήν κρέατος: 16-22
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 11, 13, 23-28

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

1 Ρωμ. η΄ 28-39 Λουκ. ιη΄ 10-14 α΄  |  Α΄
2 Ἑβρ. ζ΄ 7-17 Λουκ. β΄  22-40 Ὑπαπαντῆς
8 Α΄ Κορ. στ΄ 12-20 Λουκ. ιε΄ 11-32 β΄  |  Β΄ 

10 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἰωάν. ιε΄ 17-ιστ΄ 2 Ἁγ. Χαραλάμπους
15 Α΄ Κορ. η΄8-13, 

θ΄1-2 Ματθ. κε΄ 31-46 γ΄  |  Γ΄

22 Ρωμ. ιγ΄ 11-14,
ιδ΄ 1-4 Ματθ. στ΄ 14-21 δ΄  |  Δ΄

24 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Ματθ. ια΄ 2-15 Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου

28 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Μάρκ. β΄ 23-γ΄ 5 Ἁγ. Θεοδώρου
Τήρωνος

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΜΑΡΤΙΟΣ
1    Κ   † Α  ́NHΣTEIΩN , ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,  Εὐδοκίας Μάρτυρος, Παρασκευᾶ Νεομάρτυρος
2   Δ   Ἡσυχίου Μάρτυρος,  Νικολάου Πλανᾶ Ἱερέως Ἀθήνα, Εὐθαλίας Μάρτυρος
3  Τ   Eὐτροπίου, Kλεονίκου καί Bασιλίσκου Μαρτύρων, Θεοδωρήτου Ἀντιοχείας
4   Τ   Γερασίμου Ἰορδανίτου Ὁσίου, Παύλου & Ἰουλιανῆς Μαρτύρων ἀδελφῶν
5   Π   Kόνωνος Μάρτυρος, Μάρκου Ἀσκητοῦ Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος ἐν Ραψάνῃ
6  Π  † Β΄ Xαιρετισμοί, Tῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 Μαρτύρων, Ἡσυχίου Ὁσίου
7 Σ   Τῶν ἐν Xερσῷνι Ἐπισκόπων  Ἱερομαρτύρων, Παύλου Ἁπλοῦ Ὁσίου
8  Κ   † Β΄ NHΣTEIΩN, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ,  Θεοφυλάκτου Νικομηδείας
9  Δ  † Tεσσαράκοντα Mαρτύρων, Καισαρίου Ἰατροῦ

10   Τ   Kοδράτου Μάρτυρος, Ἀναστασίας πατρικίας, Μιχαήλ Μαυρουδῆ Νεομάρτυρος
11   Τ   Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Πιονίου Σμύρνης, Θεοδώρας Βασ. Ἄρτης
12   Π   Θεοφάνους  Ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Πάπα Ρώμης Διαλόγου, Φινεές δικαίου
13  Π   † Γ΄ Xαιρετισμοί, Ἀνακομιδή Λειψάνου Nικηφόρου Πατριάρχου Kων/πόλεως
14   Σ   Bενεδίκτου Ὁσίου, Ἀλεξάνδρου Μάρτυρος, Εὐσχήμονος Ἐπισκόπου Λαμψάκου
15  Κ  † Γ΄ NHΣTEIΩN, ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ, Ἀγαπίου Μάρτυρος 
16   Δ  Σαβίνου Μάρτυρος, Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου, Χριστοδούλου Ὁσίου ἐν Πάτμῳ
17  Τ   †Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου Ὁμολογητοῦ 
18    Τ   Kυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, Νικολάου Βελημίροβιτς Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος
19   Π   Xρυσάνθου & Δαρείας Μαρτύρων, Δημητρίου καί Νικολάου Νεομαρτύρων
20  Π  †Δ΄ Xαιρετισμοί, Ὁσίων Πατέρων Μονῆς Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων 
21  Σ   Ἰακώβου Ἐπισκόπου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ Πατριάρχου Κων/πόλεως
22    Κ   † Δ΄ NHΣTEIΩN, ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, Bασιλείου Ἀγκύρας
23   Δ  Nίκωνος καί 199  Μαρτύρων Σικελία,  Λουκᾶ Νεομάρτυρος ἐν Μυτιλήνῃ
24  Τ   Προεόρτια Εὐαγγελισμοῦ, Ἀρτέμονος Ἐπισκόπου Σελευκείας 
25  Τ   † ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
26   Π   † Μέγας Κανών, Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Γεωργίου Νεομάρτυρος Βουλγάρου 
27  Π   † Ἀκάθιστος Ὕμνος, Ματρώνης Μάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ
28   Σ   † Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου, Ἱλαρίωνος Nέου Ὁσίου
29   Κ   † E  ́ NHΣTEIΩN,  MΑΡΙΑΣ  ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΟΣΙΑΣ, Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων
30  Δ   Ἰωάννου Σιναΐτου Ὁσίου, Εὐβούλης, Ζαχαρίου Κορίνθου ἱερομάρτυρος
31  Τ   Ὑπατίου Ἐπισκόπου Γαγγρῶν, Ἰννοκεντίου Μόσχας Ἱεραποστόλου

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
9.    ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός

Ναός  Γοματίου.
25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Ἑορτάζει ἡ Ἱερά Μονή

Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος. 
28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου. Ἑορτάζει τό φερώνυμον Πα-

ρεκκλήσιον τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης εἰς τήν Ἀρναίαν.
29. ΚΥΡΙΑΚΗ. Μάρκου Ἐπισκόπου Άρεθουσίων. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνο-

ρίαν τοῦ Μοδίου. 

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις ἰχθύος: 25  
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 1, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 

21, 22, 26, 28, 29 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου:  2-6, 10-13, 16-20, 

23, 24, 27, 30, 31 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

1 Ἑβρ. ια΄ 24-26,
32-40 Ἰω. α΄ 44-52 πλ. α΄   |   Ε΄

8 Ἑβρ. α΄10-14, β΄ 1-3 Μάρκ. β΄ 1-12 πλ. β΄  |  ΣΤ΄
9 Ἑβρ. ιβ΄ 1-10 Ἰω. α΄ 44-52 40 Μαρτύρων

15 Ἑβρ.δ΄14-18, ε΄ 1-6 Μάρκ. η΄34-38,  θ΄ 1 βαρύς  |  Ζ΄
22 Ἑβρ. στ΄ 13-20 Μάρκ. θ΄ 17-31 πλ. δ΄   |   Η΄ 
25 Ἑβρ. β΄ 11-18 Λουκ. α΄ 24-38 Εὐαγγελισμοῦ

29 Ἑβρ. θ΄ 11-14 Μάρκ. ι΄ 32-45 α΄ |  Θ΄

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1   Τ  Μαρίας Aἰγυπτίας Ὁσίας, Μακαρίου Ὁμολογητοῦ, Μελίτωνος Σάρδεων
2  Π  Τίτου  Ὁσίου, Ἀμφιανοῦ & Αἰδεσίου Μαρτύρων Λυκία, Θεοδώρας Μάρτυρος 
3  Π  Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Ἐλπιδοφόρου Μάρτυρος
4    Σ   † Σάββατον Λαζάρου, Γεωργίου ἐν Μαλεῷ Ὁσίου, Θεωνᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης
5  Κ † BAΪΩN, Κλαυδίου,  Διοδώρου Μαρτύρων,  Παναγιώτου  &  Ἀργυρῆς Νεομαρτύρων
6  Δ  † Μ.  ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Eὐτυχίου  Πατριάρχου Kων/πόλεως
7   Τ  † Μ. ΤΡΙΤΗ, τῶν Δέκα Παρθένων, Kαλλιοπίου Μάρτυρος, Γεωργίου Μυτιλήνης
8    Τ   † Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου Ἀποστόλων
9  Π  † Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ, Eὐψυχίου Μάρτυρος

10    Π   † Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ,TερεντίουΜάρτυρος, Γρηγορίου Ε  ́Κων/πόλεως
11  Σ   † Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἀντίπα Ἐπισκόπου Περγάμου Ἱερομάρτυρος
12  Κ  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
13   †   Δευτέρα Διακαινησίμου, Mαρτίνου Πάπα Pώμης, Θωμαΐδος Μάρτυρος
14  Τ  † Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, Ἀριστάρχου, Πούδη, Tροφίμου Ἀποστόλων
15  Τ  Kρήσκεντος Mάρτυρος ἐν Μύροις, Λεωνίδου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
16    Π   Ἀγάπης,Εἰρήνης καί Χιονίας μαρτύρων ἐν Θεσσαλονίκῃ,Μιχαήλ Νεομάρτυρος ἐν Σμύρνῃ
17    Π   † Ζωοδόχου Πηγῆς,Συμεών Ἱερομάρτυρος, Μακαρίου Νοταρᾶ Ἐπισκόπου Κορίνθου
18   Σ  Ἰωάννου Ὁσίου, Ἀθανασίας Ὁσίας Αἰγίνης, Ἰωάννου & Ἰωάννου Νεομαρτύρων
19   Κ  † TOY ΘΩMA, Γεωργίου & Γερβασίου Ὁ σί ων ἐν Γοματίῳ
20   Δ Ζακχαίου Ἀποστόλου, Θεοδώρου Τριχινᾶ, Ἀθανασίου Μετεωρίτου Ὁσίων
21   Τ   Ἰανουαρίου Ἐπισκόπου Βενεβέντου, Ἀλεξάνδρας βασιλίσσης Μάρτυρος
22   Τ   Ναθαναήλ Ἀποστόλου, Θεοδώρου Συκεώτου Ὁσίου, Νεάρχου Μάρτυρος
23   Π  † Γεωργίου Τροπαιοφόρου Mεγα λο μάρ τυρος, Γεωργίου Νεομάρτυρος Κυπρίου
24   Π   Ἐλισάβετ  Ὁσίας, Σάββα Στρατηλάτου, Δούκα & Νικολάου Νεομαρτύρων
25  Σ   † Ἀποστόλου καί  Eὐαγγελιστοῦ Mάρκου, Νίκης Μάρτυρος
26   Κ  † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Bασι λέως Ἐπισκόπου Ἀμασείας 
27  Δ  Συμεών Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, Εὐλογίου Ξενοδόχου ἐν Κων/πόλει
28   Τ   Tῶν ἐν Kυζίκῳ Ἐννέα Μαρτύρων, Μέμνονος Θαυματουργοῦ
29   Τ   Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου Ἀπο στό λων, Ἰωάννου Μητροπολίτου Θηβῶν
30   Π  † Ἀποστόλου Ἰακώβου Zεβεδαίου, Κλήμεντος Ὑμνογράφου Στουδίτου

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
4. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ Λα ζά ρου. Ὑ πο δο χή Τι μί ου Σταυ ροῦ εἰς τά Πε τρο κέ ρα σα.
14. ΤΡΙ ΤΗ Δι α και νη σί μου. Νε ο μαρ τύ ρων Ρα φα ήλ, Νι κο λά ου καί Εἰ ρή νης. Ἑ ορ τά ζον -

ται εἰς τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας καί εἰς Ἐ ξωκ κλή σι α Ἁγ. Προ δρό -
μου, Βαρ βά ρας, Στα γεί ρων καί Ζαγ κλι βε ρί ου.

17. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η Δι α και νη σί μου. Ζω ο δό χου Πη γῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Νέ -
ων Καλ λιν δοί ων, τό Μη τρο πο λι τι κόν Πα ρεκ κλή σι ον εἰς τήν Ἀρ ναί αν, τό Με τό χι
τῆς Μο νῆς Χι λι αν δα ρί ου εἰς τόν Κά κα βον, τό Πνευ μα τι κόν Κέν τρον εἰς Σα ρα κή -
ναν. Ἑ ορ τά ζε ται ἐ πί σης εἰς τήν   Ἐ νο ρί αν Πα να γί ας Γα λα τί στης καί εἰς τήν  Ἱ ε ράν
Μο νήν Εὐ αγ γε λι σμοῦ Ὀυμ πι ά δος. 

27. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ τοῦ Θω μᾶ. Τῶν Ὁ σί ων Γε ωρ γί ου καί Γερ βα σί ου τοῦ Γο μα τί ου. Ἑ ορ τά -
ζον ται εἰς τήν  Ἐ νο ρί αν Γο μα τί ου.

23. ΠΕΜ ΠΤΗ. Τοῦ Ἁ γί ου Με γα λο μάρ τυ ρος Γε ωρ γί ου. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί
Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Γα λα τί στης, Ζαγ κλι βε ρί ου, Πα λαι ο χώ ρας, Μα ρα θού σης, Νε ο χω -
ρί ου, Βαρ βά ρας, Με λισ σουρ γοῦ, Ἀ πολ λω νί ας, Με σο κώ μου καί Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς
Γα λά τι σταν, Γε ρο πλἀ τα νον καί Στρα το νί κην.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 12 Ἅγιον Πάσχα, 13-21, 23, 25-28, 30
Κατάλυσις ἰχθύος: 5
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 4, 22
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1-3, 6-11, 24, 29

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
4 Ἑβρ. ιβ΄ 28-ιγ΄8 Ἰωάν. ια΄ 1-45 Ἐγέρσεως Λαζάρου 
5 Φιλιπ. δ΄ 4-9 Ἰωάν. ιβ΄ 1-18 Βαΐων 

12 Πράξ. α΄ 1-8 Ἰωάν. α΄ 1-17 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 
13 Πράξ. α΄ 12-17,

21-26
Ἰωάν. α΄ 18-28 Δευτέρα

Διακαινησίμου
14 Πράξ. β΄ 14-21 Λουκ. κδ΄ 12-35 Τρίτη Διακαινησίμου
17 Πράξ. γ΄ 1-8 Ἰωάν. β΄ 12-22 Ζωοδόχου Πηγῆς
19 Πράξ. ε΄ 12-20 Ἰωάν. κ΄ 19-31 Ἀποστόλου Θωμᾶ
23 Πράξ. ιβ΄ 1-11 Ἰωάν. ιε΄ 17-27, ιστ΄ 2 Ἁγίου Γεωργίου

26 Πράξ. στ΄ 1-7 Μάρκ. ιε΄ 43-47, 
ιστ΄ 1-8 β΄  |  Δ΄

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΜΑΪΟΣ
1  Π † Ἀκακίου Νεομάρτυρος Nεοχωρίου, Ἱερεμίου Προφήτου, Παναρέτου Πάφου
2  Σ   † Ἀνακομιδή λειψάνων Mεγάλου Ἀθανασίου, Ἑσπερίου, Ζωῆς & τέκνων 
3  Κ † ΠAPAΛYTOY, Τιμοθέου καί Μαύρας Μαρτύρων, Ἀχμέτ Νεομάρτυρος
4  Δ Πελαγίας Μάρτυρος, Μόνικας μητρός Αὐγουστίνου, Ἀθανασίου Ἐπισκόπου Κορίνθου
5  Τ † Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Μαδύτου, Eἰρήνης Μεγαλομάρτυρος
6  Τ  † Τετάρτη Μεσοπεντηκοστῆς, Ἰώβ πολυάθλου, Σοφίας Ὁσίας ἐν Κλεισούρᾳ
7 Π  Tοῦ φανέντος Σταυροῦ, Νείλου Μυροβλύτου, Παχωμίου Νεομάρτυρος 
8 Π  † Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου Mεγάλου Ὁσίου
9  Σ  Ἡσαΐου Προφήτου, Xριστοφόρου Μάρτυρος, Νικολάου Νέου Ὁσιομάρτυρος ἐν Βουνένοις

10  Κ † ΤΗΣ ΣAMAPEITIΔOΣ, Ἀποστόλου Σίμωνος Zηλωτοῦ
11  Δ  Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Ἰσαποστόλων, Mωκίου  Ἐπισκόπου Ἀμφιπόλεως 
12  Τ   Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Kύπρου, Γερμανοῦ Πατριάρχου Kων/πόλεως 
13  Τ   Γλυκερίας Μάρτυρος, Ἰωάννου & Εύθυμίου Ἰβήρων Ἀθωνιτῶν 
14  Π  Ἰσιδώρου Μάρτυρος Χίος, Θεράποντος Ἐπισκόπου Κύπρου
15  Π  Παχωμίου τοῦ Mεγάλου Ὁσίου, Ἀχιλείου Ἐπισκόπου Λαρίσης, Καλῆς Ὁσίας 
16  Σ Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασμένου Ὁσίου, Νικολάου Νεομάρτυρος ἐν Μετσόβῳ
17  Κ † TOY TYΦΛOY, Ἕξ Παρθενομαρτύρων Γεροπλατάνου
18  Δ  Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Πέτρου Μαρτύρων   
19  Τ  Πατρικίου Ἐπισκόπου Προύσης, Ἀκακίου Ἱερομάρτυρος, Πολυαίνου, Μενάνδρου
20  Τ  † Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα, Θαλλελαίου Μάρτυρος, Λυδίας Φιλιππησίας  
21  Π  † ΤΗΣ ANAΛHΨEΩΣ, Kωνσταντίνου  καί  Ἑλένης βασιλέων & Ἰσαποστόλων
22  Π  Bασιλίσκου Μάρτυρος, Δημητρίου & Παύλου Νεομαρτύρων ἐν Τριπόλει
23  Σ   Mιχαήλ Ἐπισκόπου Συνάδων, Συνεσίου Ἐπισκόπου Καρπασίας Κύπρου
24  Κ †  ΠATEPΩN  A΄ OIKOYMENIKHΣ ΣYNOΔOY Συμεών ἐν Θαυμαστῷ Ὄρει 
25  Δ † Γ΄ Εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου 
26  Τ  Kάρπου Ἀποστόλου, Ἀλεξάνδρου ἐν Θεσ/νίκῃ & Γεωργίου ἐν Σόφιᾳ Νεομαρτύρων
27  Τ   Ἑλλαδίου Ἱερομάρτυρος, Ἰωάννου νέου Ὁμολογητοῦ τοῦ Ρώσου
28  Π  Eὐτυχοῦς Ἐπισκόπου Mελιτινῆς, Ἑλικωνίδος & Δάφνης Μαρτύρων
29  Π  Μνήμη ἁλώσεως Κων/πόλεως, Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος Κωνσταντινουπολιτίσσης 
30  Σ  † Ψυχοσάββατον, Ἰσαακίου  Ἡγουμένου Δαλμάτων Ὁσίου, Ἐμμελείας μητρός Μ. Βασιλείου
31  Κ † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἑρμείου & Μάρου Μαρτύρων, Πετρονίλλας 

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
9. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Ἁ γί ου Με γα λο μάρ τυ ρος Χρι στο φό ρου. Ἑ ορ τά ζει ἡ Ἱ ε -

ρά Μο νή Ἁ γί ου Χρι στο φό ρου Ἀρ ναί ας καί ἡ Ἐ νο ρί α τοῦ Ἀ δάμ καί
ἐξωκκλήσιον εἰς Ἅγιον Πρόδρομον.

17. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ τῶν Μυ ρο φό ρων. Ἑ ορ τή τῶν Ἁ γί ων  Ἕ ξ Παρ θε νο μαρ τύ -
ρων τοῦ Γε ρο πλα τά νου. Ἑ ορ τά ζον ται εἰς τήν Ἐ νο ρί αν Γε ρο πλα τά -
νου.

21. ΠΕΜ ΠΤΗ. Τῶν  Ἁ γί ων Κων σταν τί νου καί Ἑ λέ νης. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι -
α κός Να ός Οὐ ρα νου πό λε ως, τό Προ σκύ νη μα τῆς Με γά λης Πα να -
γί ας καί ὁ Να ός εἰς τόν οἰ κι σμόν Ἀγ γε λο χω ρί ου.

29. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η. Πα να γί ας Δα κρυρ ρού σης, Ἑ πέ τει ος τῆς Ἁ λώ σε ως. Ἑ -
ορ τά ζει τό Πα ρεκ κλή σι ον τοῦ Μη τρο πο λι τι κοῦ Οἴ κου.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 2-5, 7, 9-12, 14, 16-19, 21, 23-26, 28, 30, 31
Κατάλυσις ἰχθύος: 6, 20
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 8, 15   
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1, 13, 22, 27, 29 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
2 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Ματθ. ε΄ 14-19 Ἁγίου Ἀθανασίου
3 Πράξ. θ΄ 32-42 Ἰωάν. ε΄ 1-15 γ΄   |   Ε΄
6 Πράξ. ιδ΄ 6-18 Ἰωάν.ζ΄ 14-30 Μεσοπεντηκοστῆς
8 Α΄ Ἰω.  α΄ 1-7 Ἰωάν. ιθ΄25-27, κα΄ 24-25 Ἰωάννου Θεολόγου 

10 Πράξ.  ια΄ 19-30 Ἰωάν. δ΄ 5-42 δ΄  |   Ζ΄
17 Πράξ. ιστ΄ 16-34 Ἰωάν. θ΄ 1-38 πλ. α΄  |   Η΄
20 Πράξ. ιη΄ 22-28 Ἰωάν. ιβ΄ 36-47 Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα
21 Πράξ. κστ΄ 1, 12-20 Λουκ. κδ΄  36-53 Ἀναλήψεως-Κων/νου-Ἑλένης
24 Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36 Ἰωάν. ιζ΄ 1-13 πλ. β΄   |   Ι΄
25 Β΄ Κορ.δ΄ 6-15 Ματθ. ια΄ 2-15 Ἰωάννου Προδρόμου
31 Πράξ. β΄ 1-11 Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄12 Πεντηκοστῆς

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΙΟΥΝΙΟΣ
1   Δ  † AΓIOY ΠNEYMATOΣ, Ἰουστίνου Φιλοσόφου & Μάρτυρος, Συμεών Σιναΐτου Ὁσίου
2   Τ  Nικηφόρου Πατριάρχου Kων/πόλεως, Ἑράσμου Ἱερομάρτυρος Ἀχρίδος & 20.000 μαρτύρων
3   Τ   Λουκιλλιανοῦ Μάρτυρος, Ἀθανασίου Θαυματουργοῦ, Ἰωσήφ Θεσ/νίκης Ἱερομάρτυρος
4   Π  Mητροφάνους Πατριάρχου Kων/πόλεως, Μάρθας & Μαρίας τοῦ Λαζάρου
5   Π  Δωροθέου  Ἐπισκόπου Tύρου, Μάρκου Νεομάρτυρος ἐν Χίῳ
6   Σ  Ἱλαρίωνος τοῦ Nέου  Ὁσίου, Ἀρχελαΐδος, Θέκλας, Σωσάννας Μαρτύρων
7   Κ  † Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, AΓIΩN ΠANTΩN, Θεοδότου Ἀγκύρας  Ἱερομάρτυρος
8   Δ  Ἀνακομιδή λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου, Θεοφάνους Νεομάρτυρος ἐν Κων/πόλει
9   Τ  Kυρίλλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας

10   Τ   †Σάββα Ὁσιομάρ τυ ρος ἐκ Σταγείρων, Ἀλεξάνδρου καί Ἀντωνίνης Μαρτύρων
11   Π  † Παναγίας Ἄξιον Ἐστίν, Bαρθολομαίου καί  Bαρνάβα Ἀποστόλων
12   Π  Ὀνουφρίου Ὁσίου, Πέτρου Ἀθωνίτου Ὁσίου, Λουκᾶ Κριμαίας Ἱατροῦ
13   Σ  Ἀπόδοσις τῆς Πεντηκοστῆς, Ἀκυλίνης Μάρτυρος, Τριφυλλίου Λευκωσίας
14   Κ  † Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἐλισσαίου Προφήτου, Μεθοδίου  Κων/πόλεως 
15   Δ Ἀμώς Προφήτου, Αὐγουστίνου Ἐπισκόπου Ἱππῶνος, Ἱερωνύμου Ὁσίου
16   Τ   Tύχωνος Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος, Τιγνίου & Εὐτροπίου Μαρτύρων
17    Τ   Ἰσαύρου, Βασιλείου, Φήλικος, Ἑρμείου,Περεγρίνου, Mανουήλ, Σαβέλ,Ἰσμαήλ Μαρτύρων
18    Π  Λεοντίου, Ὑπατίου & Θεοδούλου Μαρτύρων, Λεοντίου Ὁσίου Διονυσιάτου
19  Π  † Ἀποστόλου Ἰούδα Θαδδαίου, Ἰούδα Ἀποστόλου Ἀδελφοθέου, Παϊσίου Μεγάλου Ὁσίου
20   Σ  Mεθοδίου Ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Πατριάρχου Κων/πολεως
21  Κ  † Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰουλιανοῦ Μάρτυρος, Νικήτα Νεομάρτυρος ἐν Νισύρῳ
22   Δ  Eὐσεβίου  Ἐπισκόπου Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ Μαρτύρων
23   Τ   Ἀγριππίνης Μάρτυρος, Ἀριστοκλέους, Δημητριανοῦ, Ἀθανασίου Μαρτύρων ἐν Κύπρῳ
24   Τ   † Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀθανασίου Παρίου Ὁσίου
25   Π  Φεβρωνίας Ὁσιομάρτυρος, Προκοπίου ἐν Σμύρνῃ & Γεωργίου ἐν Ἀτταλείᾳ Νεομαρτύρων 
26   Π  Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ  Ὁσίου, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Γοτθίας
27   Σ   † Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου Ὁσίου, Ἰωάννας Μυροφόρου
28   Κ  † Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνακομιδή  λειψάνων Ἀναργύρων Kύρου & Ἰωάννου
29   Δ  † Τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου Παύλου 
30   Τ   † Σύναξις τῶν Δώδεκα  Ἀποστόλων

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1 ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Μο δί ου, Πα ρεκ κλή σι -

ον εἰς τήν Γα λά τι σταν καί  Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Οὐ ρα νού πο λιν, Γο μά τιον, Γε ρο πλά -
τα νον, Ἀρ δα μέ ριον καί Πε ρι στε ράν.

10 ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ. Ὁ σι ο μάρ τυ ρος Σάβ βα Στα γει ρί του. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν Ἐ νο ρί αν τῶν
Στα γεί ρων.

11 ΠΕΜ ΠΤΗ. Ἁ γί ου Ἀ πο στό λου Βαρ θο λο μαί ου. Ὀ νο μα στι κή ἑ ορ τή τοῦ Σε πτοῦ ἡ -
μῶν Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου κ. Βαρ θο λο μαί ου.

27 ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Πα να γί ας τοῦ Ἀ κε νώ του Πο τη ρί ου καί Σαμ ψών τοῦ Ξε νο δό χου. Ἑ -
ορ τά ζον ται εἰς τό Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης εἰς τήν Ἀρ ναί αν.

29 ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Τῶν Ἁ γί ων Ἀ πο στό λων Πέ τρου καί Παύ λου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να -
ός Νέ ας Ἀ πολ λω νί ας. Ἑ ορ τά ζε ται ἐ πί σης εἰς Ἐ ξωκ κλή σι α Ἱ ε ρισ σοῦ καί Δουμ πι -
ῶν. Τό ἀ πό γευ μα τῆς ἡ μέ ρας Πα νη γυ ρι κός Ἑ σπε ρι νός εἰς τόν βρά χον τοῦ Ἀπ.
Παύ λου εἰς τήν Ἀ πολ λω νί αν.

30 ΤΡΙ ΤΗ. Σύ να ξις τῶν Δώ δε κα Ἀ πο στό λων. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν  Ἐ νο ρί αν τῆς Ἀ πολ -
λω νί ας.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-7, 29, 30      
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 19
Κατάλυσις ἰχθύος: 8, 9, 11, 13-16,18, 20-25, 27, 28
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 10, 11, 17, 19, 26  

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Ματθ. ιη΄10-20 Ἁγίου  Πνεύματος

7 Ἑβρ.ια΄ 33-ιβ΄2 Ματθ. ι΄ 32-33,37-38,
ιθ΄ 27-30

πλ. δ΄  |      Α΄

14 Ρωμ. β΄ 10-16 Ματθ. δ΄ 18-23  α΄    |     Β΄

21 Ρωμ. ε΄ 1-10 Ματθ. στ΄ 22-33 β΄     |     Γ΄
24 Ρ ωμ. ιγ΄11- ιδ΄ 4 Λουκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80 Γενέθλιον Προδρόμου
28 Ρωμ. στ΄ 18-23 Ματθ. η΄ 5-13 γ΄    |   Δ΄
29 Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄ 9 Ματθ.  ιστ΄ 13-19 Πέτρου & Παύλου ἀπ.
30 Α΄ Κορ.δ΄ 9-16 Ματθ. θ΄ 36-ι΄ 1-8 12  Ἀποστόλων

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ



22 23

ΙΟΥΛΙΟΣ
1   Τ   † Kοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων ἐκ Pώμης
2   Π  †Kατάθεσις τιμίας  Ἐσθῆτος Θεοτόκου, Λάμπρου Νεομάρτυρος ἐν Μάκρῃ
3   Π   Ὑακίνθου Μάρτυρος, Ἀνατολίου Πατριάρχου Κων/πολεως,Γερασίμου Νεομάρτυρος ἐν Καρπενησίῳ
4   Σ   Ἀνδρέου  Ἀρχιεπισκόπου Kρήτης Ὑμνογράφου, Μιχαήλ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν 

5  Κ  † Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ  Ὁσίου, Κυπριανοῦ Νεομάρτυρος ἐν Κουτλουμουσίῳ
6   Δ  Σισώη Μεγάλου Ὁσίου, Λουκίας Παρθενομάρτυρος, Ἀστείου Ἐπισκόπου Δυρραχίου 
7   Τ   † Kυριακῆς Μάρτυρος & τῶν γονέων αὐτῆς Δωροθέου & Εὐσεβίας, Θωμᾶ Ὁσίου
8   Τ   Προκοπίου Μάρτυρος, Θεοφίλου Ὁσίου Μυροβλύτου Ἁγιορείτου ἐκ Ζίχνης 
9   Π  † Μητροφάνους Πνευματικοῦ ἐν Στρατονίκῃ καί Διονυσίου Ρήτορος ἐν Μικρᾷ Ἁγίᾳ Ἄννῃ

10   Π  45 Μαρτύρων ἐν Νικοπόλει  Ἀρμενίας, Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἄσσου ἐν Λέσβῳ
11   Σ   † Eὐφημίας Mεγαλομάρτυρος, Ὅλγας Ἰσαποστόλου ἐν Ρωσίᾳ
12  Κ  † ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Πρόκλου καί  Ἱλαρίου Μαρτύρων, Βερονίκης Ἰσαποστόλου
13   Δ  Σύναξις Ἀρχαγγέλλου Γαβριήλ, Στεφάνου Ὁσίου Σαββαῒτου, Γολινδούχ Μάρτυρος  
14   Τ   † Nικοδήμου Ἁγιορείτου Ὁσίου, Ἰωσήφ Ἀρχιεπισκόπου Θες/νικης
15   Τ   Kηρύκου καί Ἰουλίττης Μαρτύρων, Βλαδιμήρου Ἰσαποστόλου ἐν Ρωσίᾳ
16   Π  Ἀθηνογένους  Ἱερομάρτυρος, Ἰουλίας Μάρτυρος ἐν Κορσικῇ, Ἀντιόχου ἰατροῦ Μάρτυρος
17   Π  † Mαρίνης Μεγαλομάρτυρος,  Ἀλβανοῦ Μάρτυρος ἐν Ἀγγλίᾳ, Μαργαρίτας Ὁσίας
18   Σ   Aἰμιλιανοῦ Μάρτυρος, Παύλου, Οὐαλεντίνης & Θεῆς Μαρτύρων

19   Κ  †ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ, Mακρίνης Ὁσίας
20   Δ  † Προφήτου  Ἠλιού  Θεσβίτου, Ἠλιού Ἱεροσολύμων, Φλαβιανοῦ Ἀντιοχείας
21   Τ   Ἰωάννου Ὁσίου καί Συμεών τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ, Παρθενίου Ἐπισκόπου Ἄρτης 
22   Τ   † Μαρίας Mαγδαληνῆς Mυροφόρου καί Ἰσαποστόλου, Μαρκέλλας Μάρτυρος ἐν Χίῳ
23   Π  Ἰεζεκιήλ Προφήτου, Φωκᾶ  Ἱερομάρτυρος, Πελαγίας Ὁσίας ἐν Τήνῳ
24   Π  Χριστίνης Μάρτυρος, Θεοφίλου Νεομάρτυρος ἐν Ζακύνθῳ
25   Σ   † Kοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος Διακονίσσης Ὁσίας ἐν Κων/πόλει
26   Κ  † Η΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παρασκευῆς Ὁσιομάρτυρος, Ἑρμογένους Ἱερομάρτυρος
27   Δ  † Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος, Χριστοδούλου Νεομάρτυρος ἐν Κασσάνδρᾳ
28   Τ   Παύλου Ὁσίου Ἁγιορείτου, Εἰρήνης Ὁσίας Χρυσοβαλάντου, Προχόρου Διακόνου
29   Τ   Kαλλινίκου καί Θεοδότης Μαρτύρων, Θεοδοσίου Β΄ Βασιλέως Κων/πολεως
30   Π  Σίλα, Σιλουανοῦ, Kρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, Ἀνδρονίκου Ἀποστόλων

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1 A΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8 Ματθ. ι΄ 1,5-8 Ἁγίων Ἀναργύρων
5 Γαλ. ε΄ 22 - στ΄2 Ματθ. η΄ 28-θ΄1 δ΄ |   Ε΄

11 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 Λουκ. ζ΄ 36-50 Ἁγίας Εὐφημίας
12 Ρωμ. ιβ΄ 6-14 Ματθ. θ΄ 1-8 πλ.α΄   |   ΣΤ΄
17 Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 Μάρκ. ε΄ 24-34 Ἁγίας Μαρίνης
19 Τίτ. γ΄ 8-15 Ματθ. ε΄ 14-19 πλ. β΄   |   Ζ΄ 
20 Ἰακ. ε΄ 10-20 Λουκ. δ΄ 22-30 Προφήτου Ἠλιού
25 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. η΄ 16-21 Ἁγίας Ἄννης
26 Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 Ματθ. ιδ΄ 14-22 βαρύς  |   Η΄
27 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἰωάν. ιε΄17 - ιστ΄ 2 Ἁγίου Παντελεήμονος

ΤΟΠΙΚΟΝΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ. Ἀ ναρ γύ ρων Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ ἐκ Ρώ μης. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός τῶν Ἁ γί ων Ἀ -
ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας καί Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Στρα το νί κην, Νέ αν Μάδυ τον καί  Γα λά τι σταν.5. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ. Ἀ -
θα να σί ου Ἀ θω νί του.Ἑ ορ τά ζει ὁ  Ἐ νο ρι α κός Να ός Ἁ γί ου Χα ρα λάμ πους καί Πα ρεκ κλήσιον  εἰς Πα λαι -
ο χώ ριον. 7. ΤΡΙ ΤΗ. Με γα λο μάρ τυ ρος Κυ ρι α κῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ ἐ νο ρι α κός Να ός Ὀ λυμ πι ά δος καί Ἐ ξωκ -
κλή σι α εἰς Γα λά τι σταν, Γε ρο πλά τα νον καί Λει βά διον. 9. ΠΕΜ ΠΤΗ.Ὁ σί ου Μη τρο φά νους. Ἑ ορ τά ζε -
ται εἰς τόν φε ρώ νυ μον Να όν τοῦ Ὁ σί ου Μη τρο φά νους εἰς Στρα το νί κην. 17. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η. Με γα λο -
μάρ τυ ρος Μα ρί νης. Ἑ ορ τά ζει τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Ἁ γί ας Μα ρί νης Μο δί ου καί Ἐ ξωκ κλή σιον εἰς
Ζέπ κο Στρα το νί κης. 20. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Προ φή του Ἠ λι ού. Ἑ ορ τά ζουν ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Πε τρο κε ρά σων
καί Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Ἀρναίαν, Νε ο χώ ριον, Ν. Ἀ πολ λω νί αν, Ἄ νω Σταυ ρόν, Πα λαι ό χω ραν, Γο μά τιον, Ἱ ε -
ρισ σόν, Μ. Πα να γί αν, Σα νά, Γε ρο πλά τα νον, Κρή μνην, Πα λαι ό κα στρον καί Σα ρα κή ναν.22. ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ.
Μα ρί ας Μα γδα λη νῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἱ ε ρός Να ός εἰς τόν οἰ κι σμόν Γα βρι ά δι α Ἱ ε ρισ σοῦ. 25.ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ.
Ὀ λυμ πι ά δος Δι α κο νίσ σης. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν Ἐ νο ρί αν Ὀ λυμ πι ά δος. 26. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ. Ὁ σι ο παρ θε νο -
μάρ τυ ρος Πα ρα σκευ ῆς. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Κά τω Σταυ ροῦ, Ἀ δάμ, Δουμ πι ῶν καί Ἐ ξωκ -
κλή σι α εἰς Ἀρ ναί αν, Κρή μνην, Γα λά τι σταν, Ζαγ κλι βέ ριον καί Πα λαι ό κα στρον. 27. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Με γα -
λο μάρ τυ ρος Παν τε λε ή μο νος. Ἑ ορ τά ζουν Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Ἱ ε ρισ σόν, Ἀ δάμ καί Γο μά τιον. 28.ΤΡΙ ΤΗ. Εἰ -
ρή νης  Χρυ σο βα λάν του. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν  Ἱ ε ράν Μο νήν  Εὐ αγ γε λι σμοῦ  Ὀ λυμ πι ά δος.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσιςεἰς πάντα: 2, 4-7, 9, 11-14, 16, 18-21, 23, 25-28, 30
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 1, 17, 22
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 3, 8,10,15,24,29, 31
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 Σ   Πρόοδος Tιμίου Σταυροῦ, † Τιμοθέου Ἐπισκόπου Προικονήσου, Ἐλέσης Μάρτυρος
2 Κ  † Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνακομιδή Λειψάνων Στεφάνου Πρωτομάρτυρος
3 Δ  Ἰσαακίου, Δαλμάτου, Φαύστου Ὁσίων, Θεοδώρας Ὁσίας ἐν Θεσ/νίκῃ
4 Τ  Tῶν 7 Παίδων ἐν Ἐφέσῳ, Θαδουήλ Μάρτυρος, Ἴας καί 9000 Μαρτύρων ἐν Περσίᾳ
5 Τ  Eὐσιγνίου Μάρτυρος, Νόννας μητρός Ἁγ. Γρηγορίου, Εὐγενίου Αἰτωλοῦ
6 Π  † H METAMOPΦΩΣIΣ TOY ΣΩTHPOΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
7 Π  Δομετίου Πέρσου, Θεοδοσίου Ἐπισκόπου Ἄργους, Νικάνορος Ὁσίου ἐν Γρεβενοῖς
8 Σ Aἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Kυζίκου, Τριανταφύλλου Νεομάρτυρος ἐν Ζαγορᾷ
9 Κ † Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου  Mατθίου

10 Δ Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου Μάρτυρος, Σίξτου Πάπα Ρώμης
11 Τ  Eὔπλου Διακόνου Μάρτυρος, Νήφωνος Πατριάρχου Κων/πόλεως
12  Τ  Φωτίου& Ἀνικήτου Μαρτύρων, 12 στρατιωτῶν Μαρτύρων ἐν Κρήτῃ
13 Π  Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Μεταμορφώσεως, Mαξίμου Ὁσίου Ὁμολο γητοῦ 
14 Π  Mιχαίου Προφήτου, Συμεών Νεομάρτυρος ἐν Τραπεζοῦντι
15 Σ † KOIMHΣIΣ THΣ ΘEOTOKOY 
16 Κ  † ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἁγίου Μανδηλίου, Διομήδους Μάρτυρος
17 Δ  Mύρωνος Ἱερομάρτυρος, Δημητρίου Νεομάρτυρος ἐν Σαμαρίνῃ
18 Τ  †  Ἀγαπίου Ἱερομάρ τυρος Γαλατίστης, Φλώρου & Λαύρου Μαρτύρων
19 Τ  Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος Στρατηλάτου, Θεοφάνους Ὁσίου ἐν Ναούσῃ
20 Π Σαμουήλ Προφήτου, Θεοχάρους Νεομάρτυρος, Λουκίου βουλευτοῦ ἐν Κύπρῳ
21 Π  † Ἀποστόλου Θαδδαίου, Βάσσης & τῶν τέκνων Θεογνίου, Ἀγαπίου, Πιστοῦ Μαρτύρων
22 Σ  Ἀγαθονίκου Μάρτυρος, Εὐλαλίας Παρθενομάρτυρος ἐν Ἰσπανίᾳ
23 Κ † ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀπόδοσις Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
24 Δ  † Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἱερομάρτυρος, Eὐτυχοῦς Ἀποστόλου 
25 Τ  † Bαρθολομαίου καί Tίτου Ἀποστόλων, Μηνᾶ Πατριάρχου Κων/πολεως
26 Τ  Ἀδριανοῦ καί Nαταλίας Μαρτύρων, Ἰωάσαφ βασιλέως Ἰνδιῶν
27 Π  Ποιμένος Ὁσίου, Φανουρίου Μάρτυρος, Λιβερίου Πάπα Ρώμης
28 Π  Mωϋσέως τοῦ Aἰθίοπος Ὁσίου, Παύλου Ἱερομάρτυρος ἐν Πολωνίᾳ
29 Σ  † Ἀποτομή  τιμίας κεφαλῆς Tιμίου Προδρόμου 
30 Κ  † ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου Kων/πόλεως 
31 Δ † Kατάθεσις Tιμίας Zώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Ἁ γί ου Τι μο θέ ου Ἐ πι σκό που Προι κο νή σου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν Ἐ -
νο ρί αν Ἀμ μου λι α νῆς. 2. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ. Ἀ να κο μι δή Λει ψά νων Πρω το μάρ τυ ρος Στε -
φά νου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἱ ε ρός Μη τρο πο λι τι κός Να ός Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας. 6.
ΠΕΜ ΠΤΗ. Με τα μορ φώ σε ως Σω τῆ ρος. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Πλα τα νο -
χω ρί ου καί Σα ρα κή νας, τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Ν. Ἀ πολ λω νί ας καί τά Πα ρεκ -
κλή σι α Ξη ρο πο τά μου Ἱ ε ρισ σοῦ καί Λου τρῶν Ν. Ἀ πολ λω νί ας. 8. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ.
Νε ο μάρ τυ ρος Τρι αν τα φύλ λου. Ἑ ορ τά ζει Πα ρεκ κλή σι ον εἰς Μό διον. 15. ΣΑΒ -
ΒΑ ΤΟΝ. Κοί μη σις Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζει τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να -
γί ας, οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Γα λα τί στης, Ρι ζῶν, Ἁ γί ου Προ δρό μου, Ἀρ δα με ρί ου,
Γο μα τί ου καί τά Ἐ ξωκ κλή σι α Στρα το νί κης, Γε ρο πλα τά νου, Ζαγ κλι βε ρί ου, Με -
λισ σουρ γοῦ καί Λει βα δί ου. 18. ΤΡΙ ΤΗ. Ἁ γί ου Ἀ γα πί ου ἐκ Γα λα τί στης. Ἑ ορ τά ζε -
ται εἰς Γα λά τι σταν. 23. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ. Ἀ πό δο σις Κοι μή σε ως Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζε ται
εἰς Νέ α Ρό δα, Ἱ ε ρόν Προ κύ νη μα Μεγ. Πα να γί ας, Μα ρα θοῦ σαν καί Ἐ ξωκ κλή -
σι ον Ν. Μα δύ του. 24. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Ἁ γί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος Κο σμᾶ τοῦ Αἰ τω λοῦ. Ἑ -
ορ τά ζει ἡ Ἱ ε ρά Μο νή Ἁ γί ου Κο σμᾶ Ἀρ ναί ας. 27. ΠΕΜ ΠΤΗ. Με γα λο μάρ τυ ρος
Φα νου ρί ου. Ἑ ορ τά ζει Ἐ ξωκ κλή σι ον εἰς Ἀ δάμ. 29. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Ἀ πο το μή κε φα -
λῆς Τι μί ου Προ δρό μου. Ἑ ορ τά ζει Ἐ ξωκ κλή σι ον εἰς Ἅ γι ον Πρό δρο μον καί ὁ Να -
ός Ν. Μα δύ του.   

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 15-18, 20, 22-25, 27, 30, 31
Κατάλυσις ἰχθύος: 6    
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 1,2,8,9, 29 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 3-5, 7, 10-14, 19,21, 26,28

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

2 Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 Ματθ. ιδ΄ 22-34 πλ. δ΄  Ι   Θ΄
6 Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19 Ματθ.ιζ΄ 1-9 Μεταμορφώσεως
9 Α΄ Κορ.δ΄ 9-16 Ματθ. ιζ΄ 14-23 α΄  |    Ι΄ 
15 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄ 38-42,

ια΄ 27-28
Κοιμήσ. Θεοτόκου

16 Α΄ Κορ. θ΄ 2-12 Ματθ. ιη΄ 23-35 β΄   |   ΙΑ΄

23 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄ 38-42,  
ια΄ 27-28    γ΄   |   Α΄

29 Πράξ. ιγ΄ 25-32 Μάρκ. στ΄ 14-30 Ἀποκεφ. Προδρόμου
30 Α΄Κορ. ιστ΄ 13-24 Ματθ. κα΄ 33-42 δ΄   |   Β΄

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 Τ  † Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Χάϊδως Νεομάρτυρος ἐκ Στανοῦ
2 Τ  Mάμαντος Μάρτυρος, Ἰωάννου Nηστευτοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως
3 Π Ἀνθίμου Ἐπισκόπου Nικομηδείας, Θεοκτίστου Ὁσίου, Πολυδώρου Νεομάρτυρος ἐν Κύπρῳ
4 Π  Bαβύλα Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Mωϋσέως Προφήτου, Ἑρμιόνης ἱατροῦ
5 Σ  Προφήτου Zαχαρίου πατρός Προδρόμου,  Ἀβδαίου Ἐπισκόπου Περσίας
6 Κ  † ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ἐν Xώναις θαῦμα Ἀρχαγγέλου Mιχαήλ 
7 Δ  Σώζοντος Μάρτυρος, Εὐψυχίου Μάρτυρος, Κασσιανῆς Ὑμνογράφου
8 Τ  † ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
9 Τ  Ἰωακείμ καί Ἄννης, Πατέρων τῆς Γ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Ἐφέσῳ

10 Π  Mηνοδώρας, Mητροδώρας, Nυμφοδώρας Μαρτύρων, Πουλχερίας Βασιλίσσης
11 Π  Θεοδώρας Ὁσίας ἐν Ἀλεξάνδρειᾳ, Θεοδώρας Ὁσιομάρτυρος Βάστα Ἀρκαδίας
12 Σ  Ἀπόδοσις Γενεσίου Θεοτόκου, Αὐτονόμου Ἐπισκόπου, Ὠκεανοῦ Μάρτυρος
13 Κ  † ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν Μαρτύρων ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ 1922
14 Δ † Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ YΨΩΣIΣ TIMIOY ΣTAYPOY
15 Τ Nικήτα Μεγαλομάρτυρος, Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νικης
16 Τ  † Eὐφημίας Mεγαλομάρτυρος, Λουντμίλλας βασιλίσσης Τσέχων
17 Π Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, Ἐλπίδος 
18 Π  Eὐμενίου Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἀριάδνης Μάρτυρος
19  Σ  Σαββατίου, Δορυμέδοντος καί Τροφίμου Μαρτύρων  
20 Κ † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Eὐσταθίου Mεγαλομάρτυρος 
21 Δ  Ἀπόδοσις Ὑψώσεως, Ἰωνᾶ Προφήτου, Κοδράτου Ἀποστόλου
22  Τ  Φωκᾶ Ἐπισκόπου Σινώπης, Φωκᾶ Κηπουροῦ Μάρτυρος, Κοσμᾶ Ζωγράφου
23 Τ  † Σύλληψις Tιμίου Προδρόμου, Ξανθίππης καί Πολυξένης Μαρτύρων 
24 Π  † Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης Πρωτομάρτυρος, Σιλουανοῦ Ὁσίου
25 Π  Eὐφροσύνης Ὁσίας, Παφνουτίου Ὁσίου, Σεργίου Ὁσίου Ραντονέζ
26 Σ  † Mετάστασις  Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ  Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
27 Κ  †  Α΄ ΛΟΥΚΑ,  Ἀκυλίνης Νεομάρτυρος Zαγκλιβερινῆς
28 Δ  Xαρίτωνος Ὁμολογητοῦ,  Νεοφύτου Ἐγκλείστου Ὁσίου ἐν Κύπρῳ
29 Τ  Kυριακοῦ Ὁσίου, Γοβδελᾶ, Δάδα, Κασδόου & Κασδόας Μαρτύρων ἐν Περσίᾳ
30 Τ  Γρηγορίου Ἐπισκόπου Φωτιστοῦ Ἀρμενίας, Ριψιμίας & Γαϊανῆς Μαρτύρων

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΤΡΙ ΤΗ. Νε ο μάρ τυ ρος Χά ϊ δως ἐκ Στα νοῦ. Ἑ ορ τά ζει Πα ρεκ κλήσιον εἰς τόν

Στα νόν.
8. ΤΡΙ ΤΗ. Γε νέ θλι ον τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Κα θε δρι κός Να -

ός τῆς Ἱ ε ρισ σοῦ, ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός καί Ἐξωκκλήσιον Στα γεί ρων καί Ἐ -
ξωκ κλή σι ον Με γά λης Πα να γί ας.

14. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Ὕ ψω σις Τι μί ου Σταυ ροῦ. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Ἄ νω
Σταυ ροῦ.

24. ΠΕΜ ΠΤΗ. Ὁ σί ου Σι λου α νοῦ Ἀ θω νί του. Ἑ ορ τά ζει ἡ Σκή τη Ἁ γί ου Σι λου -
α νοῦ Χο λο μῶν τος Ἀρ ναί ας.  

27. ΚΥ ΡΙ Α ΚΗ. Νε ο μάρ τυ ρος Ἀ κυ λί νης Ζαγ κλι βε ρι νῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α -
κός Να ός εἰς τό Ζαγ κλι βέ ριον, ὅ που καί τό Ἱερόν Λείψανόν της.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1, 3, 5-8, 10, 12, 13, 15, 17, 19-22, 24, 26-29 
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 9, 23
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 2,4,11,14,16,18, 25, 30 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

1 Α΄ Τιμ. β΄ 1-7 Λουκ. δ΄ 16-22 Ἀρχή Ἰνδίκτου  
6 Β΄ Κορ. α΄21-β΄4 Ματθ. κβ΄ 2-14 πλ. α΄  Ι   Γ΄  
8 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ.ι΄38-42,ια΄ 27-28 Γενεσίου Θεοτόκου

13 Γαλ. στ΄ 11-18 Ἰωάν. γ΄ 13-17 πλ. β΄ |   Δ΄

14 Α΄ Κορ. α΄ 18-24 Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20,
25-28, 30-35

Ὕψωσις Τιμίου
Σταυροῦ

20 Γαλ. β΄ 16-20 Μάρκ. η΄ 1-34-θ΄1 βαρύς | Ε΄
23 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. α΄ 5-25 Συλλήψ. Προδρόμου
26 Α΄ Ἰωάν.δ΄ 12-19 Ἰωάν. ιθ΄ 25-27,

κα΄ 24-25
Μετάστασις

Ἰωάννου Θεολόγου
27 Β΄ Κορ. στ΄ 16-18,

ζ΄ 1 Λουκ. ε΄ 1-11 πλ. δ΄  |  ΣΤ΄

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1  Π  † Παναγίας Γοργοϋπηκόου,  Ἀποστόλου  Ἀνανίου, Pωμανοῦ Μελωδοῦ 
2  Π  Kυπριανοῦ Ἱερομάρτυρος καί  Ἰουστίνης Μάρτυρος, Ἀνδρέου Σαλοῦ
3  Σ  † Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δαμάρεως Ἀθηναίας
4  Κ  † Β΄ ΛΟΥΚΑ, Ἱεροθέου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης, Βερίνης, Προσδόκης
5  Δ  Χαριτίνης Μάρτυρος, Εὐδοκίμου Ὁσίου, Μεθοδίας Ὁσίας ἐν Κιμώλῳ 
6  Τ  † Ἀποστόλου Θωμᾶ, Μακαρίου Νεομάρτυρος ἐν Προύσῃ
7  Τ  Σεργίου καί Bάκχου Μαρτύρων, Πολυχρονίου Ἱερομάρτυρος
8  Π Πελαγίας Ὁσίας, Πελαγίας Μάρτυρος, Ταϊσίας Ὁσίας, Ἰγνατίου Νεομάρτυρος 
9  Π  † Ἀποστόλου Ἰακώβου Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου& Ἀθανασίας Ὁσίων, Ποπλίας Διακονίσσης

10  Σ  Eὐλαμπίου καί Eὐλαμπίας Μαρτύρων, Θεοφίλου Ὁσίου ἐν Στρωμνίτσῃ
11  Κ  †  Δ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ, Φιλίππου Διακόνου
12  Δ  Ἀνδρονίκου, Πρόβου Μαρτύρων, Συμεών Νέου Θεολόγου
13  Τ  Kάρπου, Παπύλου Μαρτύρων, Χρυσῆς Νεομάρτυρος ἐν Μογλενοῖς 
14  Τ  Nαζαρίου, Γερβασίου Μαρτύρων, Κοσμᾶ Μελωδοῦ Μαϊουμᾶ, Ἰγνατίου Μηθύμνης
15  Π  Eὐθυμίου Ὁσίου τοῦ Νέου ἐν Περιστερᾷ Θεσ/νίκης
16  Π  Λογγίνου  Ἑκατοντάρχου τοῦ ἐν τῷ Σταυρῷ Ἀποστόλου καί Μάρτυρος
17  Σ  Ὡσηέ Προφήτου,  Ἀνδρέου  ἐν Κρίσει, Σύναξις Πάντων τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
18  Κ  †  Γ΄ΛΟΥΚΑ, Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
19  Δ  Ἰωήλ Προφήτου, Οὐάρου Μάρτυρος,  Ἰωάννου Ὁσίου Ρίλα Βουλγαρίας
20  Τ  Ἀρτεμίου Mεγαλομάρτυρος, Γερασίμου Ὁσίου ἐν Κεφαλληνίᾳ
21  Τ  Ἱλαρίωνος Ὁσίου, Σωκράτους Ἱερομάρτυρος, Ἰωάννου Νεομάρτυρος ἐν Μονεμβασίᾳ
22  Π  Ἀβερκίου Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως Ἰσαποστόλου, Ἑπτά Παίδων ἐν Ἐφέσῳ
23  Π  † Ἀποστόλου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου Ἱερομάρτυρος
24  Σ  Ἀρέθα καί 4.299 Μαρτύρων Ὑεμένη Ἀραβίας, Σεβαστιανῆς Μάρτυρος
25 Κ  † ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ, Mαρκιανοῦ καί Mαρτυρίου Μαρτύρων, Ταβιθᾶς Ἐλεήμονος
26  Δ  † Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Mυροβλύτου
27  Τ  Nέστορος Μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου Πιλάτου  
28  Τ  † ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, Τερεντίου Μάρτυρος
29  Π  Ἀναστασίας Pωμαίας Ὁσιομάρτυρος,  Ἀβραμίου καί Μαρίας Ὁσίων
30  Π  Zηνοβίου καί Ζηνοβίας Μαρτύρων, Τερτίου Ἀποστόλου, Ἀστερίου Μάρτυρος
31  Σ  † Στρατονίκης καί Ἑρμύλου Μαρτύρων, Στάχυος, Ἀπελοῦ Ἀποστόλων 

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΠΕΜ ΠΤΗ. Πα να γί ας Γορ γο ϋ πη κό ου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τάς Ἐ νο ρί ας Νε ο χω ρί -

ου, Πα λαι ο χω ρί ου, Γο μα τί ου, Στρα τω νί ου καί Ἀρ ναί ας. 
15. ΠΕΜ ΠΤΗ. Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου τοῦ Νέ ου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν Βυ ζαν τι νόν Ἐ νο -

ρια κόν Να όν Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Πε ρι στε ρᾶς (871), ὅ που τό Ἱ ε ρόν Λεί ψα νον
τοῦ Ὁ σί ου (898).

26. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Με γα λο μάρ τυ ρος Δη μη τρί ου Μυ ρο βλύ του. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο -
ρια κοί Να οί Ἄ νω Σταυ ροῦ καί Γε ρο πλα τά νου καί τά Πα ρεκ κλή σια εἰς Νέ α
Καλ λίν δοι α, Γα λά τι σταν, Νε ο χώ ριον καί Ἱ ε ρισ σόν. 

29. ΠΕΜ ΠΤΗ. Ἀ να στα σί ας τῆς Ρω μαί ας. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Πα ρεκ κλή σιον εἰς τήν
Ὀ λυμ πιά δα.

31. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Μαρ τύ ρων συ ζύ γων Σε λεύ κου καί Στρα το νί κης. Ἑ ορ τά ζον ται
εἰς τόν Ἐ νο ρια κόν Να όν Στρα το νί κης.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1, 3-6, 8, 10-13, 15, 17-20, 22, 24-27, 29, 31
Νηστεία οἴνου καί ἐλαίου: 9, 23
Κατάλυσις ἰχθύος: 28 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 2,7,9,14,16,21, 30

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

4 Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 Λουκ. στ΄ 31-36 α΄    |   Ζ΄
11
18

Τίτ. γ΄ 8-15
Κολ. δ΄ 5-11, 14-18

Λουκ. η΄ 5-15
Λουκ. ι΄ 16-21

β΄    |    Η΄
γ΄   |    Θ΄

23 Γαλ. α΄ 11-19 Ματθ. ιγ΄ 54-58 Ἰακώβου Ἀδελφοθέου
25 Γαλ. β΄ 16-20 Λουκ. η΄ 27-39      δ΄    |     Ι΄
26 Β΄ Τιμ.β᾽ 1-10 Ἰωάν.ιε΄ 17-ιστ΄2 Ἁγίου  Δημητρίου

28 Ἑβρ. θ΄ 1-7 Λουκ. ι΄ 38-42,
ια΄ 27-28 Ἁγίας Σκέπης

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1    Κ   †  Ε΄ ΛΟΥΚΑ. Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ Ἀναργύρων & Θεοδότης ἐν Ἀσίᾳ
2    Δ   Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου Μαρτύρων, Γεωργίου Νεαπολίτου
3    Τ   Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ, Ἰωσήφ Μαρτύρων, Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος 
4    Τ   Ἰωαννικίου Ὁσίου, Νικάνδρου Ἐπισκόπου Μύρων, Ἑρμαίου πρεσβυτέρου
5    Π   Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης συζύγων  Μαρτύρων
6    Π   Παύλου Ἀρχιεπισκόπου Kων/πόλεως Ὁμολογητοῦ, Λεονάρδου ἐν Γαλλίᾳ
7    Σ   Tῶν 33 Μαρτύρων ἐν Μελιτινῇ, Θεσσαλονίκης Μάρτυρος ἐν Ἀμφιπόλει
8    Κ   †  Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Παμμεγίστων Tαξιαρχῶν, Mιχαή & Γαβριήλ 
9    Δ   † Nεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, Θεοκτίστης Ὁσίας ἐν Λέσβῳ

10   Τ  Ὀλυμπᾶ, Σωσιπάτρου, Pοδίωνος Ἀποστόλων, Ἀρσενίου Ὁσίου Καππαδόκου
11    Τ   Mηνᾶ, Bίκτωρος, Bικεντίου Μαρ τύρων, Θεοδώρου Στουδίτου Ὁσίου
12    Π   Ἰωάννου Ἐλεήμονος Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Nείλου Ὁσίου Μυροβλύτου
13    Π   †  Ἰωάννου Xρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως
14    Σ   † Ἀποστόλου Φιλίππου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσ/νίκης
15  Κ    † Η΄ΛΟΥΚΑ, Γουρία, Σαμωνᾶ,  Ἀβίβου Μαρτύρων (ἔναρξη νηστείας)
16    Δ  † Ἀποστόλου καί Eὐαγγελιστοῦ Mατθαίου, Ἰφιγενείας
17    Τ   Γρηγορίου Ἐπισκόπου Nεοκαισαρείας, Γενναδίου Πατριάρχου Κων/πόλεως
18    Τ   Πλάτωνος καί Ρωμανοῦ Μαρτύρων, Ἀναστασίου Νεομάρτυρος ἐν Ἠπείρῳ
19    Π   Ὀβδιού Προφήτου, Bαρλαάμ Μάρτυρος, Ἡλιοδώρου Μάρτυρος
20    Π   Γρηγορίου Δεκαπολίτου Ὁσίου, Πρόκλου Πατριάρχου Kων/πό λεως 
21    Σ   †  EIΣOΔIA THΣ ΘEOTOKOY 
22   Κ   †  Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Φιλήμονος, Ἀπφίας, Ἀρχίππου, Ὁνησίμου Ἀποστόλων
23    Δ   Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἀκραγαντίνων 
24    Τ   Kλήμεντος Ἐπισκόπου Pώμης, Πέτρου Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας
25    Τ   † Aἰκατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Mερκουρίου Μεγαλομάρ τυρος
26    Π   Στυλιανοῦ, Ἀλυπίου, Nίκωνος Ὁσίων, Γεωργίου Νεομάρτυρος ἐν Χίῳ
27    Π   Ἰακώβου Πέρσου Mεγαλομάρτυρος, Θεοδοσίου Τυρνόβου Βουλγαρίας
28    Σ   Στεφάνου Nέου Ὁσίου, Eἰρηνάρχου Μάρτυρος, Χρήστου κηπουροῦ Νεομάρτυρος
29    Κ   † ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Φιλουμένου Ἁγιοταφίτου Ἱερομάρτυρος παρά τῷ φρέατι τοῦ Ἰακώβ
30    Δ   † Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ. Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Κο σμᾶ καί Δα μια νοῦ ἐξ Ἀ σί ας. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρια κοί

Να οί Ἀρ ναί ας καί Κοκ κα λοῦς.
8. ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ. Παμ με γί στων Τα ξια ρχῶν Μι χα ήλ καί Γα βρι ήλ. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρια κοί Να -

οί Πα λαι ο χω ρί ου καί Σα νῶν.
9. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Ἁ γί ου Νε κτα ρί ου. Ἑ ορ τά ζουν Πα ρεκ κλή σια εἰς Ἀρ ναί αν καί Με λισ σουρ -

γόν.
10. ΤΡΙ ΤΗ. Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό κου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν Ἐ νο ρια κόν Να όν Ἁ γί ων Ἀ -

ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας, ὅ που τά Ἱ ε ρά Λεί ψα να τῶν Ἁ γί ων.
21. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Εἰ σό δια τῆς Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρια κός Να ός Στα νοῦ.
25. ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ. Με γα λο μάρ τυ ρος Αἰ κα τε ρί νης. Ἑ ορ τά ζει Πα ρεκ κλή σιον εἰς τό Ἡ συ χα στή -

ριον τῆς Φο βε ρᾶς Προ στα σί ας Μ. Πα να γί ας.
30. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ. Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ ου Πρω το κλή του. Ἑ ορ τά ζει ὁ Βυ ζαν τι νός Ἐ νο ρια κός Να -

ός Πε ρι στε ρᾶς (871).
ΗΜΕΡΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-3, 5, 7-10, 12, 14
Κατάλυσις ἰχθύος: 21-24, 26, 28, 29, 30
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου:13, 15-17, 19, 25
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 4, 6, 11, 18, 20, 27   

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 -ιγ΄ 8 Λουκ. ιστ΄ 19-31 πλ. α΄  |  ΙΑ΄
8 Ἑβρ. β΄ 2-10 Λουκ. η΄ 41-56 πλ. β΄  |  Α΄
9 Α΄Θεσ. β΄ 20,  γ΄1-8 Λουκ. ιβ΄ 13-15,

22-31 Ἁγίου Νεκταρίου

11 Α΄ Θεσ. δ΄ 1-12 Λουκ. ιβ΄ 48-59 Ἁγίου Μηνᾶ
13 Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἰω. Χρυσοστόμου
14 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ἰωάν. α΄  44-52 Ἀποστόλου Φιλίππου
15 Ἐφεσ. β΄ 14-22 Λουκ. ι΄ 25-37 βαρύς  |  Β΄

21 Ἑβρ. θ΄ 1-7 Λουκ. ι΄ 38-42,
ια΄27-28 Εἰσοδίων Θεοτόκου

22 Ἐφεσ. δ΄ 1-7 Λουκ. ιβ΄ 16-21 πλ. δ΄  |  Γ΄
25 Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 Μάρκ. ε΄ 24-34 Ἁγίας Αἰκατερίνης
29 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Λουκ. ιη΄ 18-27 α΄  |  Δ΄
30 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ἰωάν. α΄ 35-52 Ἀποστόλου Ἀνδρέα

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1  Τ   Nαούμ Προφήτου, Φιλαρέτου Ἐλεήμονος, Θεοκλήτου Ἐπισκόπου Λακεδαἰμονος
2  Τ  Ἀββακούμ Προφήτου,  Ὁσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
3   Π  Σοφονίου Προφήτου, Ἀγγελῆ Νεομάρτυρος ἐν Χίῳ
4   Π  † Bαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Ὁσίου
5   Σ  † Σάββα τοῦ  Ἡγιασμένου Ὁσίου, Νεκταρίου Ὁσίου Ἀθωνίτου
6  Κ  †  Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Nικολάου Ἀρχιεπισκόπου Mύρων
7   Δ  Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Mεδιολάνων, Γρηγορίου Ὁσίου Ἀθωνίτου
8   Τ   Παταπίου Ὁσίου, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Τυχικοῦ, Καίσαρος Ἀποστόλων
9   Τ   † Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης, Ἄννης μητρός Σαμουήλ

10   Π Mηνᾶ Καλλικελάδου, Ἑρμογένους, Eὐγράφου Μαρτύρων
11   Π  Δανιήλ Στυλίτου, Λουκᾶ Στυλίτου, Λεοντίου Ὁσίου ἐν Ἀχαΐᾳ
12   Σ  † Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Tριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ 
13  Κ  † ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Λουκίας Μαρτύρων
14   Δ  Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου,  Φιλήμονος,  Ἀπολλωνίου, Ἀρριανοῦ Μαρτύρων
15   Τ  † Ἐλευθερίου Ἐπισκόπου Ἱερομάρτυρος καί  Ἀνθίας τῆς μητρός αὐτοῦ
16   Τ  Ἀγγαίου Προφήτου, Θεοφάνους Βασιλίσσης
17   Π  † Δανιήλ Προφήτου καί τῶν Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης
18   Π  Σεβαστιανοῦ Μάρτυρος,  Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
19   Σ  Bονιφατίου, Ἀγλαΐας Μαρτύρων, Ἅρεως & Θεσσαλονίκης Μαρτύρων 
20   Κ  † ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἰγνατίου Θεοφόρου  Ἀντιοχείας
21   Δ  Ἰουλιανῆς καί 500 Μαρτύρων, Θεμιστοκλέους Μάρτυρος ἐν Μύροις Λυκίας
22   Τ  Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας
23   Τ   Τῶν 10 Μαρτύρων ἐν Κρήτῃ, Ναούμ  Φωτιστοῦ Βουλγαρίας
24   Π  Παραμονή Χριστουγέννων, Eὐγενίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος
25   Π  † H KATA ΣAPKA ΓENNHΣIΣ TOY ΣΩTHPOΣ IHΣOY XPIΣTOY
26   Σ  † Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων
27  Κ  † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Στεφάνου Πρωτομάρτυρος  
28   Δ  Τῶν 20.000 Μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ, Σίμωνος Μυροβλύτου Ὁσίου  Ἀθωνίτου
29   Τ  Tῶν Nηπίων ὑπό τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων, Γεωργίου Νικομηδείας Ὑμνογράφου
30   Τ  Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος, Γεδεών Νεομάρτυρος ἐν Τυρνάβῳ
31  Π  Ἀπόδοσις Χριστουγέννων, Mελάνης Ὁσίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
4. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η. Με γα λο μάρ τυ ρος Βαρ βά ρας. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρια κός Να -

ός Στρα τω νί ου καί Πα ρεκ κλή σια εἰς Βαρ βά ραν καί Γα λά τι σταν.
6. ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ. Νι κο λά ου Μύ ρων. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρια κοί Να οί Ἱ ε ρισ σοῦ,

Στρα το νί κης, Ἀμ μου λια νῆς, Κρή μνης καί Πα ρεκ κλή σιον εἰς Γα λά τι σταν.
12. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρια κός Να ός Πε ρι στε -

ρῶ νος καί ἡ Ἱ ε ρά Μο νή Ἁ γί ου Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Ἀρ ναί ας.
26. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Σύ να ξις  Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τό Ἱ ε ρόν Προ -

σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας.
27. ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ. Ἁ γί ου Στε φά νου Πρω το μάρ τυ ρος. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἱ ε ρός Μη τρο -

πο λι τι κός Να ός Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας.

ΗΜΕΡΑΙ ΝΗ ΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 25-31
Κατάλυσις ἰχθύος: 1, 3, 5-8, 10,12-15, 17       
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 4, 9, 19, 20-22   
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 2, 11, 16, 18, 23, 24         

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

4 Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 Μάρκ. ε΄ 24-34 Βαρβάρας μεγαλομ.
5 Γαλ. ε΄ 22-στ΄ 2 Ματθ. ια΄ 27-30 Ἁγίου Σάββα
6 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Λουκ. ιγ΄ 10-17 β΄  |  Ε΄
9 Γαλ. δ΄ 22-27 Λουκ. η΄ 16-21 Ἁγίας Ἄννης

12 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἁγίου  Σπυρίδωνος
13 Κολ. γ΄ 4-11 Λκ. ιδ΄ 16-24, Μτθ. κβ΄14 γ΄  Ι   ΣΤ΄ 
20 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 

32-40
Ματθ. α΄ 1-25 δ΄  |   Ζ΄ 

25 Γαλ. δ΄ 4-7 Ματθ. β΄ 1-12 Χριστουγέννων
26 Α΄ Τιμ. στ΄ 11-16 Ματθ. ιβ΄ 15-21 Σύναξις Θεοτόκου
27 Πράξ. στ΄ 8 - ζ΄ 5,

47-60 Ματθ. β΄ 13-23 πλ.α΄  Ι   Η΄

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 23720-22.641, Γρα φεί ων 23720-22207. ΤΕ ΛΕ ΦΑΧ 23720-
23070
Ἱ στο σε λίς τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως:w ww.im-i e r i s s ou.gr
Ἠ λε κτρο νι κή Δι εύ θυν σις: im-i e r i s s oy@h o t m a il.c om
Πρω το σύγ κελ λος: Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης.
Γε νι κός Ἀρ χι ε ρα τι κός Ἐ πί τρο πος: Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τιος Ρι γα νᾶς.
Γραμ μα τεύς Μη τρο πο λι τι κοῦ Συμ βου λί ου - Λο γι στής: Πέ τρος
Κο τρό τσιος. 
Γρα φεῖ ον Γά μων- Κω δι κο γρά φος: Κο σμᾶς Ζαμ πού νης.
Γραμ μα τεύς Β΄ Ὁ δη γός αὐ το κι νή του: Γε ώρ γιος Ἀρ βα νί της. 
Γρα φεύς καί ὑ πεύ θυ νος Ἱ στο σε λί δος καί Μι σθο δο σί ας: Αἰδ.
Οἰκ.  Γε ώρ γιος Τρικ κα λι ώ της
Γρα φεῖ ον Πνευ μα τι κοῦ ἔρ γου καί Ἱ ε ρα πο στο λῆς:
Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης, Ἱ ε ρο κῆ ρυξ. Τηλ. 6977992424
Γρα φεῖ ον Συν το νι σμοῦ καί Δη μο σί ων Σχέ σε ων:
Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τιος Ρι γα νᾶς, Ἱ ε ρο κῆ ρυξ. Τηλ. 6944 577579.

3. ΜΗ ΤΡΟ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗ ΠΕ ΡΙ ΦΕ ΡΕΙΑ
Ἡ Μη τρο πο λι τι κή Πε ρι φέ ρεια τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως Ἱ ε -

ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί Ἀρ δα με ρί ου ἐ κτεί νε ται εἰς τούς Νο -
μούς: Θεσ σα λο νί κης καί Χαλ κι δι κῆς καί πε ρι λαμ βά νονται εἰς
αὐτήν:
Ναοί: Ἐνοριακοί Ναοί: 52, Μοναστηριακοί 5, Προσκυνηματι-
κοί: 3. Παρεκκλήσια 83 καί Ἐξωκκλήσια 150.
Ἐφημέριοι: Κατηγ. ΠΕ 28, ΔΕ 26, ΤΕ 5, ΥΕ 5. 
Ἄγαμοι:  31.   Ἔγγαμοι: 33.   Ἄμισθοι: 1 
Σύνολον 65.    Συνταξιοῦχοι 9.
Διάκονοι: 4.   Ἄγαμοι:3.   Ἔγγαμοι 1.   ΠΕ 2,  ΤΕ 2 .                                                                                        

4. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
Ἀρναίας καί Σταγείρων. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς
Ἱερισσοῦ καί Οὐρανουπόλεως. Ἀρχιμ. Θεοδ. Ἐμμανουήλ.
Ἀρδαμερίου καί Γαλατίστης. Αἰδ. Οἰκ. Γεώρ. Σκονδράνης.
Ζαγκλιβερίου καί Περιχώρων. Αἰδ. Οἰκ. Παν. Κορκόντζιλας.
Ἀπολλωνίας καί Μαδύτου.  Ἀρχιμ. Λεόντιος Καρίκας.
Σταυροῦ καί Ὀλυμπιάδος. Αἰδ. Πρωτ. Δημήτριος Σαμάρας.

1. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ

Ὁ Σεβ. Μη τρο πο λί της Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί Ἀρ δα με ρί -
ου κ. Θε ό κλη τος (κα τά κό σμον Πα να γι ώ της Ἀ θα να σό που λος),
ἐ γεν νή θη τῷ 1955 εἰς τήν Τρί πο λιν Ἀρ κα δί ας.

Ἔ λα βε τά ἐγ κύ κλια γράμ μα τα εἰς Τρί πο λιν καί ἐν συ νε χεί ᾳ ἐ -
σπού δα σεν εἰς τήν Θε ο λο γι κήν Σχο λήν τοῦ Πα νε πι στη μί ου Ἀ -
θη νῶν, λα βών τό πτυ χί ον μέ ἄ ρι στα.

Ἐ χει ρο το νή θη Δι ά κο νος τῷ 1978 καί Πρε σβύ τε ρος τῷ 1980
ὑ πό τοῦ μα κα ρι στοῦ Μη τρο πο λί του Μαν τι νεί ας καί Κυ νου ρί -
ας κυ ροῦ Θε ο κλή του Β΄ (Φι λιπ παί ου).

Ὑ πη ρέ τη σεν ὡς Ἱ ε ρο κῆ ρυξ καί Πρω το σύγ κελ λος τῆς Ἱ ε ρᾶς
Μη τρο πό λε ως Μαν τι νεί ας καί Κυ νου ρί ας.

Ἔ χει δη μο σι εύ σει ἀρ κε τάς ἐ ποι κο δο μη τι κάς με λέ τας θε ο λο -
γι κοῦ καί κοι νω νι κοῦ πε ρι ε χο μέ νου εἰς Ἐ φη με ρί δας καί Πε ρι -
ο δι κά καί ἔ χει συγ γρά ψει καί ἐκ δώ σει δύ ο βι βλί α.

Μη τρο πο λί της Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί Ἀρ δα με ρί ου ἐ χει -
ρο το νή θη τῇ 7ῃ Ὀ κτω βρί ου 2012.  Ἡ ἐν θρό νι σίς του ἐπραγμα-
τοποιήθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρ -
ναί ας τήν 24ην Νο εμ βρί ου πα ρου σί ᾳ τοῦ Μα κα ρι ω τά του Ἀρ -
χι ε πι σκό που Ἀ θη νῶν καί Πά σης Ἑλ λά δος κ.κ. Ἱ ε ρω νύ μου.

2. ΤΟ ΜΗ ΤΡΟ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΟΝ ΓΡΑ ΦΕΙ ΟΝ
Ἕ δρα: Ἀρ ναί α Χαλ κι δι κῆς. Τ.Κ. 630 74. Τηλ. Μη τρο πο λί του
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Μ. Παναγία, Ἡγουμένη  Ἰωάννα (μ. 3), τηλ. 23720-32134.

8. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
α) Ἱερόν Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας, Τ.Κ. 63076, ἐφημέ-

ριος Αἰδ. Πέτρος Ἀσβεστό που λος, τηλ. 6946506011.
β)  Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου Θεσ/νίκης Τ.Κ. 57014.  Ἐφημέριος

Ἀρχιμ. Νεκτάριος  Ἐλευθεριάδης, τηλ. 23970-51150.
γ) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ν. Ἀπολλωνίας, Τ.Κ. 57015,

ἐφημέριος Αἰδ. Γεώργιος Κυζιρίδης, τηλ. 23930-42209.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
1. Θεῖον Κήρυγμα: α. Ἱεροκήρυκες: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊ-

δώνης, Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς. β. Κήρυκες Θείου Λόγου:
Ἀρχιμ. Βενέδικτος Τάντης Νεοσκητιώτης, Ἀρχιμ. Γερμανός
Γαλάνης, Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ, Ἀρχιμ. Ἰάκωβος
Παπαδόπουλος, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐλευθεριάδης, Πρωτ.
Κωνσταντῖνος Πλευράκης, Ἀρχιμ. Γεννάδιος Ντελῆς, Δημ.
Ρήγας Θεολόγος καί οἱ ἐντεταλμένοι πρός τοῦτο Κληρικοί
καί Θεολόγοι Καθηγηταί.

2. Ἱερά Ἐξομολόγησις: Περιοδεύοντες 23 πνευματικοί ἐξομο-
λόγοι ἐκ τῆς Μητροπόλεως καί ἐκ τοῦ Ἁγίου  Ὄρους.

3. Χριστιανική Ἀγωγή Νέων: 
α) Κατηχητικά Σχολεῖα: Ἀνώτερα 3. Μέσα 10 καί Κατώτερα
20
β) Σύνδεσμος  Ὀρθοδόξων Νέων «Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Ἀκυ-

λίνα», Πρόεδρος:  Ἄγγελος Γκουτζιαρῆς
γ) Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις εἰς τό Ἱερόν Προσκύνη-

μα Μ. Παναγίας, ὅπου φιλοξενοῦνται 300 παιδιά, τηλ.
23720-31182.

στ) Λειτουργική Ἑβδομάδα Νέων εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα
Μ. Παναγίας τό καλοκαίρι.

ζ) Νεανικές χορωδίες: Γαλατίστης μέ μουσικόν τήν κ. Μα-
ρία Κονάδου, Στανοῦ μέ μουσικόν τόν κ. Παντελή Κουρτί-
δην.

Παλαιοχώρας & Ζερβοχωρίων. Αἰδ. Οἰκ. Χαρ. Κωστόπουλος.

5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρόεδρος:     Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος
Μέλη:             Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς
                        Αἰδεσιμ. Ἀθανάσιος Κοῦκος
                        Ὁ κ. Παναγιώτης Ταμβάκης, Δικηγόρος
                        Ὁ κ. Γεώργιος Ρίμπας, ἐκπρόσωπος ΔΟΥ Πολυγύρου
                        Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: Ἐλισσαῖος Ντούβελος
Γραμματεύς: κ. Πέτρος Κοτρότσιος

6. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
Πρόεδρος:     Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος
Μέλη:             Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς
                        Αἰδ. Οἰκ. Ἀργύριος Καραμόσχος
Γραμματεύς: Αἰδ. Οἰκ. Ἰωάννης Κωνσταντίνου

7. ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ
Α. Ἀνδρῶαι: 
1) Ἁγίου Χριστοφόρου, Τ.Κ. 63074  Ἀρναία, Ἡγούμενος Ἀρχιμ.

Χρυσόστομος Μαϊδώνης (Ἐγγεγραμένοι οἱ ἱερομόναχοι τῆς
Μητροπόλεως).  τηλ. 6977992424. 

2)  Ἁγίου Γενναδίου, Τ.Κ. 57006 Λειβάδιον Θεσ/νίκης, Ἡγούμε-
νος  Ἀρχιμ. Γεννάδιος Ντελῆς (μ. 1), τηλ. 6977234951.

3) Μοναστικός Οἶκος καί Φιλανθρωπικόν Κέντρον «Παναγία ἡ Χαρά
τῶν θλιβομένων». Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς Τ.Κ.
63074 Παλαιοχώριον, τηλ. 23720 41725, φάξ: 2372041599.

Β. Γυναικεῖαι: 
1) Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Τ.Κ. 57014 Ὀλυμπιάδα, Ἡγου-

μένη Χρυσοβαλάντου (μ. 3), τηλ. 23760-51200. Ἐφημέριος ἱε-
ρομόναχος Κυρια κός Χολέβας.

2) Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ  Τ.Κ. 63074  Ἀρναία, Ἡγουμένη Μαριάμ
(μοναχές 2, δόκιμες 3), τηλ. 6944122365, 2372304064. 

3) Ἡσυχαστήριον Παναγίας Φοβερᾶς Προστα σίας, Τ.Κ. 63076
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β) Ξυλογλυπτικῆς: εἰς Γαλάτισταν καί Σταυρόν. Διδάσκει ὁ
κ. Χαράλαμπος Σειρᾶς.

γ) Ἐρ γα στή ριον Συν τηρή σεως Κει μη λί ων, Ἀ γά πιον Ἵ δρυ μα
Πα να γί ας Γα λα τίστης, ὑ πεύ θυ νη συν τη ρή τρια Ἀ θη νᾶ
Ντού ση, τηλ. 23710 32131.

10. Πρω το βου λί α Γο νέ ων «Ἡ Ἑλ λη νορ θό δο ξη Οἰ κο γέ νεια».
Πρό ε δρος κ. Δημ. Κα ρα μα νώ λης τ. Σχο λι κός Σύμ βου λος.
Ἑ ορ τά ζει τήν 13ην Φε βρου α ρί ου τήν μνή μην τῶν Ἁ γί ων
συ ζύ γων Ἀ κύ λα καί Πρί σκιλ λας. Ὀρ γα νώ νει Συ νέ δρια, Ὁ -
μι λί ες καί ἐκ δη λώ σεις διά τήν οἰ κο γέ νεια καί δρα στη ρι ο -
ποι εῖ ται διά τήν ἐ νη μέ ρω σιν τῶν πι στῶν καί τήν ἀν τι με τώ -
πι σιν τῶν αἱ ρέ σε ων καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας.  Τήν Β΄ Κυ ρια -
κήν τῶν Νη στει ῶν ὀρ γα νώ νει  Ἀν τι αι ρε τι κόν Συ νέ δριον.

10. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
1. Γε νι κόν Φι λό πτω χον Τα μεῖ ον καί 40  Ἐ νο ρια κά:
2. Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης - Οἶ κος Εὐ γη ρί ας «ΠΑ ΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥ Α ΚΑ ΘΙ -

ΣΤΟΥ»: Δι ευ θυν τής Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης, Τρό φι -
μοι 20. τηλ. 23720-22938, Πα ρεκ κλήσιον Πα να γί α τοῦ Ἀ κα -
θί στου.

3. Κέν τρον Ἡ μέ ρας διά ἄ το μα μέ εἰ δι κές ἀ νάγ κες εἰς τό Ἵ δρυ -
μα Ἀ γά πης. Ἐπιστημονική ὑπεύθυνος: κ. Βαρβάρα Κέκερη
ψυχολόγος. Γραμματεία:   Ἑ λέ νη Βούλ  γα ρη, Κοι νω νι κή Λει -
τουρ γός, τηλ. 23720-22938

4. Συσ σί τια: Ἱ. Ν. Ἀπ. Παύ λου Ν. Ἀ πολ λω νί ας (με ρί δες 25). Τό
Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης δι α νέ μει τρό φι μα, φροῦ τα καί λα χα νι κά,
προ σφο ρά τῶν Σοῦ περ Μάρ κετ Μα σού της Ἱ ε ρισ σοῦ καί L i -
dl Ἱ ε ρι σοῦ. Πολ λές Ἐ νο ρί ες δι α νέ μουν τρό φι μα σέ ἀ να ξι ο -
πα θοῦ σες οἰ κο γέ νει ες. Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν δια-
νέμει 500 δέματα τόν μῆνα. Συνολικά 700 δέματα τόν μῆνα.

11. ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
1. Ἀ πό στο λος Παῦ λος: Ἐκή ρυ ξε τό 52 μ.Χ. εἰς Ἀ πολ λω νί αν. Ἑ -

4. Αἴθουσες - Πνευματικά Κέντρα: Αἴ θου σα Ἀ πο στο λι κῆς Δι α -
κο νί ας εἰς Ἀρ ναί αν, Ἀ γά πιον  Ἵ δρυ μα Πα να γί ας εἰς Γα λά τι -
σταν, τηλ. 2371032131 καί εἰς Στα νόν, Πα λαι ο χώ ριον, Μ.Πα -
να γί αν, Νε ο χώ ριον, Βαρ βά ραν, Στά γει ρα, Στρα το νί κης, Στρα -
τώ νιον, Πα να γί αν  Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἅγ. Νι κό λα ον Ἱ ε ρισ σοῦ, Πα λαι ό -
χω ραν, Γε ρο πλά τα νον, Ἅγ. Γε ώρ γιον Γα λά τι στας, Πε ρι στε ράν,
Λει βά διον, Δουμ πιά, Ἀ δάμ, Ἅγ. Γε ώρ γιον Ζαγ κλι βε ρί ου, Ἁγ.
Ἀ κυ λί να Ζαγ κλι βε ρί ου, Κρή μνην, Μα ρα θοῦ σα, Με λισ σουρ -
γόν, Ν. Ἀ πολ λω νί αν, Ἀ πολ λω νί αν, Ν. Μά δυ τον, Ἁγ. Πα ρα -
σκευ ήν Κά τω Σταυ ροῦ, Ἅγ. Αὐ ξέν τιον Κά τω Σταυ ροῦ,  Ἄ νω
Σταυ ρόν.
5. Ἀν τι αι ρε τι κόν ἔρ γον: ἐν τε ταλ μέ νος Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος

Μα ϊ δώ νης  τα κτι κόν μέ λος τῆς Συ νο δι κῆς ἐ πι τρο πῆς ἐ πί
τῶν  Αἱ ρέ σε ων. Ἀντιαιρετικαί ὁμιλίαι, συνέδρια, ἡμερίδαι,
βιβλία, ἐνημερωτικά φυλλάδια, ἐκπομπαί σέ τοπικά
Μ.Μ.Ε.

6. Ἐτήσιον ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον. 
7. Ρα δι ο φω νι κός Σταθ μός «ΜΑΡ ΤΥ ΡΙΑ» στούς 97,2 FM.
8. Βυ ζαν τι νή Μου σι κή: 

α) Σύν δε σμος Ἱ ε ρο ψαλ τῶν «Ρω μα νός ὁ Βα το παι δι νός».
Πρό ε δρος κ. Ἰ ω άν νης Κέ κε ρης.

β) Βυ ζαν τι νή Χο ρω δί α, Χο ράρ χης ὁ Πρω το ψάλ της κ. Βα σί -
λει ος Κοκ κα λιά ρης. 

γ) Σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Πα ραρ τή μα τα εἰς:
1) Ἀρ ναί αν,Κα θη γη τής κ. Βα σί λει ος Κοκ κα λιά ρης,
2) Στα νόν,δι δά σκει ὁ ἐ φη μέ ριος Αἰδ. Νι κό λα ος Χαλ κιᾶς, 
3) Γα λά τι σταν, δι δά σκει ὁ κ. Ἄγ γε λος Γκου τζια ρῆς, 
4) Πε ρι στε ράν,δι δά σκει ὁ κ. Πά ρις Γκού νας.

9. Σχο λαί  Ἐκ κλη σι α στι κῶν τε χνῶν:
α) Ἁ γι ο γρα φί ας: εἰς Ἀρ ναί αν, Γα λά τι σταν, Μ. Πα να γί αν,

Στα νόν, Πα λαι ο χώ ριον, Νε ο χώ ριον, Βαρ βά ραν, Ρι ζά,
Στρα τώ νιον, Ἱ ε ρισ σόν καί Σταυρόν. Διδάσκουν: Νικ. Ζέ-
κιος, Μαρία Δαβίλα, Μαρίνα Σουλτάνη.



4140

Ζαγ κλι βέ ρι ον, ὅ που καί τά Ἱ ε ρά Λεί ψα να τῆς Ἁγίας.
15. Νε ο μάρ τυς Χά ϊ δω ἐκ Στα νοῦ 1860 μ. Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν

φερώ νυ μον Να όν εἰς Στα νόν τήν 1ην Σε πτεμ βρί ου.
16. Οἱ Ἕ ξι (6) Παρ θε νο μάρ τυ ρες τοῦ Γε ρο πλα τά νου 1854 μ. Χ.

Ἑ ορ τά ζον ται τήν δευτέρα Κυ ρι α κήν τοῦ Μα ῒ ου εἰς Γε ρο -
πλά τα νον.

12. Ι Ε ΡΑ ΛΕΙ ΨΑ ΝΑ
1. Ἁ γί ας Νε ο μάρ τυ ρος Ἀ κυ λί νης εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν της εἰς τό

Ζαγ κλι βέ ρι. Εὑ ρέ θη σαν κα τά θαυ μα στόν τρό πον τήν 8ην

Φε βρου α ρί ου 2012 εἰς τήν  Ὄσ σα τοῦ Λαγ κα δᾶ καί με τε -
φέρ θη σαν εἰς τό Ζαγ κλι βέ ριον εἰς τάς 26 Σε πτεμ βρί ου
2013.

2. Ὁ σἰ ου Εὐ θυ μί ου τοῦ Νέ ου εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν Ἁ γί ου Ἀν δρέ -
ου Πε ρι στε ρᾶς. Εὑ ρέ θη σαν εἰς τάς  ἀ να σκα φάς τοῦ 1978. 

3. Ὁ σί ου Αὐ ξεν τί ου εἰς τόν φερώ νυ μον Να όν εἰς Κά τω Σταυ -
ρόν. Με τε φέρ θη σαν ἀ πό τήν Μι κρά Ἀ σί α ἀ πό τούς πρό -
σφυ γες.

4. Ὁ σί ου Γε ωρ γί ου Γο μα τί ου εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν Τεσ σα ρά κον -
τα Μαρ τύ ρων Γο μα τί ου.

5. Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων εἰς τόν φερώ νυ μον Να όν εἰς τήν Ἀρ ναί -
αν.

6. Ἁ γί ου Στε φά νου, Ἁγίου Νε κτα ρί ου, Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου εἰς τόν
Ἱ ε ρόν Μη τρο πο λι τι κόν Να όν Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας.

7. Ἁ γί ων Πέν τε μαρ τύ ρων Εὐ στρα τί ου, Αὐ ξεν τί ου, Εὐ γε νί ου,
Μαρ δα ρί ου, Ὀ ρέ στου εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν Ἁ γί ας Πα ρα σκευ -
ῆς Ἀ δάμ.

8. Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου τοῦ Καπ πα δό κου εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν Ἁ γί ων
Ἀ ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας.

9. Ἁ γί ων: Πα ρα σκευ ῆς, Παν τε λε ή μο νος, Πέν τε Μαρ τύ ρων, Ὁ -
σί ου Δα βίδ ἐν Θεσ σα λο νί κῃ, Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό κου,
Με θο δί ας ἐν Κι μώ λῳ, Ἐ πι φα νί ου Κύ πρου, Σι λου α νοῦ τοῦ
Ἀ θω νί του καί τε μά χι ον ὑ πο κα μί σου τοῦ Ἁ γί ου Κο σμᾶ Αἰ τω -
λοῦ εἰς τήν Ἱ ε ράν Μο νήν Ἁ γίου Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Ἀρ ναί ας.

10. Ἁ γί ου Με γα λο μάρ τυ ρος Γε ωρ γί ου Τρο παι ο φό ρου, Ἰωάν-

ορ τά ζε ται εἰς Ν. Ἀ πολ λω νί αν, Ἱ ε ρισ σόν καί Δουμ πιά τήν
29ην Ἰ ου νί ου. Τό ἑ σπέ ρας τῆς 29ης τε λεῖ ται ἐ πί τοῦ βρά -
χου τοῦ Ἀπ. Παύ λου εἰς Ἀ πολ λω νί αν πα νη γυ ρι κός Ἑ σπε ρι -
νός καί τήν ἑ πο μέ νην (30/6) Πα νη γυ ρι κή Θεί α Λει τουρ γί α. 

2. Μακάριος πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ 346 μ.Χ. Ἑορτάζε-
ται εἰς  Ἱερισσόντήν 19ην  Ἰανουαρίου.

3. Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων, ἱερομάρτυς 364 μ.Χ. Ἑορ-
τάζεται εἰς Μόδιον 29ην  Μαρτίου.

4. Εὐ θύμιος Ἐ πίσκοπος Μα δύ του 996 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς
φερώ νυ μον Να όν εἰς Ν. Μά δυ τον 5ην  Μα ῒ ου.

5. Ὅ σι ος Εὐ θύ μι ος ὁ Νέ ος 898 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Πε ρι στε -
ράν15ην  Ὀ κτω βρί ου.

6. Ὅ σι ος Μη τρο φά νης Μι κρα γι αν να νί της 1570 μ. Χ. Ἑ ορ τά ζε -
ται εἰς τόν φερώ νυ μον Να όν εἰς Στρα το νί κην 9ην  Ἰ ου λί ου.

7. Ὅ σι ος Αὐ ξέν τι ος ἐν Κα τερ λί 1771 μ. Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν
φερώ νυ μον Να όν εἰς Κ. Σταυ ρόντήν 14ην Φε βρου α ρί ου.

8. Ὅ σι ος Γε ώρ γι ος ἐκ Γο μα τί ου 1854 μ. Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Γο -
μά τι ον τήν πρώ την Κυ ρι α κήν τοῦ Μα ΐ ου.

9. Ὅ σι ος Γερ βά σι ος Ἀ θω νί της ὁ δι ά Χρι στόν σα λός ἐκ Γο μα τί -
ου.Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Γο μά τι ον τήν πρώ την Κυ ρι α κήν τοῦ Μα -
ΐου.

10. Κο σμᾶς ὁ Αἰ τω λός Ἱ ε ρο μάρ τυς καί  Ἰ σα πό στο λος, δί δα ξε
στήν Ἀρ ναί α τό 1775. Ἑ ορ τά ζε ται είς τήν φερώνυμον  Ἱ ε -
ράν Μο νήν Ἁ γί ου Κο σμᾶ Ἀρ ναί ας τήν 24ην Αὐ γού στου.
Ὀρ γα νώ νε ται κά θε χρό νο εἰς τήν Μο νήν Πνευ μα τι κόν
Συμ πό σι ον πρός τι μήν τοῦ Ἁ γί ου.

11. Ἱ ε ρο μάρ τυς Ἀ γά πι ος ἐκ Γα λα τί στης 1752 μ. Χ. Ἑ ορ τά ζε ται
ἐ ναλ λάξ εἰς τούς δύ ο Να ούς τῆς Γα λα τί στης τήν 18ην Αὐ -
γού στου.

12. Ὁ σι ο μάρ τυς Σάβ βας ἐκ Στα γεί ρων 1821 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται
εἰς Στά γει ρατήν 10ην  Ἰ ου νί ου.

13. Ὁ σι ο μάρ τυς Ἀ κά κι ος ἐκ Νε ο χω ρί ου 1816 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται
τήν 1ην Μα ΐ ου εἰς Νε ο χώ ρι ον.

14. Νε ο μάρ τυς Ἀ κυ λί να ἐκ Ζαγ κλι βε ρί ου 1764 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε -
ται τήν 27ην Σε πτεμ βρί ου εἰς τόν φερώ νυ μον Να όν εἰς
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9. Πρω το μάρ τυ ρος Στε φά νου τήν 27ην Δε κεμ βρί ου εἰς Ἀρ ναί -
αν. 

14. ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΥΣΤΟΙ
1. Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μεγάλης Παναγίας
2. Παναγίας Νέων Ρόδων ἐκ Σκουπίων Προποντίδος
3. Παναγίας Γοργοϋπηκόου Παλαιοχωρίου, ἔργον τοῦ Ὁσίου

Μοναχοῦ Χατζηγιώργη
4. Παναγίας Γοργοϋπηκόου Νεοχωρίου, ἔργον τοῦ Ὁσίου Μο-

ναχοῦ Χατζηγιώργη
5. Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ἀδάμ 
6. Παναγίας Ἀκαθίστου  Ἱδρύματος Ἀγάπης Ἀρναίας
7. Παναγίας  Ὁδηγητρίας Πετροκεράσων 
8. Παναγίας Πορταϊτίσσης Σταγείρων 
9. Ἁγίου Ἀθανασίου Ριζῶν
10.  Ἁγίου Νικολάου (2), Ἅγιοι Θεόδωροι, Παναγία (2), Χρι-

στός (2), Τιμόθεος Προικονήσου Ἀμμουλιανῆς.
11. Ἀντίγραφον Παναγίας Γοργοϋπηκόου Στρατωνίου
12. Ἀντίγραφον Παναγίας Γεροντίσσης Περιστερᾶς
13. Ἀντίγραφον Παναγίας Γεροντίσσης Γαλατίστης
14. Ἀντίγραφον Παναγίας Τριχερούσης Ν. Μαδύτου
15. Ἁγίων Κων/νου και Ἑλένης Οὐρανουπόλεως
16. Ταξιάρχου Μιχαήλ Παλαιοχωρίου
17. Ἀντίγραφον «Παναγίας Ἀκενώτου Ποτηρίου», Ἵδρυμα

Ἀγάπης Ἀρναίας
18. Ἀντίγραφον «Παναγίας Ἀκενώτου Ποτηρίου» Μοναστι-

κός οἶκος «Ἡ Χαρά τῶν θλιβομένων», Παλαιοχωρίου

15. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Α΄. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ
Κά τωθεν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί -
ας εὑ ρέ θη σαν τό 2005 τρεῖς πα λαι ό τε ροι Να οί. Ὁ πρῶ τος τοῦ
5ου αἰ., ὁ δεύ τε ρος τοῦ 10ου αἰ. καί ὁ τρί τος τοῦ 17ου αἰ. Τά εὑ -
ρή μα τα ἔ χουν σκε πα σθῆ μέ τζά μι α καί μπο ρεῖ ὁ ἐ πι σκέ πτης

νου Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου, Ἰωάννου Ἐλεήμο-
νος, Ἰγνατίου Θεοφόρου, Τιμίου Προδρόμου, Κων/νου καί
Δαμιανοῦ, Κηρύκου, Μαρίας Μαγδαληνῆς, Παρασκευῆς,
Παντελεήμονος, Μάμαντος, Ἀρσενίου Πάρου, 5 Μαρτύ-
ρων, Ἰακώβου Πέρσου, Στεφάνου Πρωτομάρτυρος  εἰς
Μο να στι κόν Οἶ κον Πα να γί ας «Ἡ Χαρά τῶν θλιβομένων»
Παλαιοχωρίου.

11. Ἁ γί ων Νε ο φα νῶν Νε ο μαρ τύ ρων Ρα φα ήλ, Νι κο λά ου καί
Εἰ ρή νης Λέ σβου εἰς τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να -
γί ας.

12. Ἁγίας Παρασκευῆς, Θεοφάνους Γραπτοῦ, Πέτρου Ἀθωνί-
του, Ἀνδρέου Ἀποστόλου, Ἰωάννου Προδρόμου, Φιλόθε-
ου Μυροβλήτου,Τιμοθέου Προικονήσου, Δημητρίου, Πα-
ντελεήμονος, Χαραλάμπους, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, Μά-
μαντος εἰς τόν Ναόν Ἁγ. Νικολάου Ἀμμουλιανῆς.

13. ΤΟ ΠΙ ΚΑΙ Ε ΟΡ ΤΑΙ
1. Ἁ γί ου Μάρ τυ ρος Θε ο κλή του τήν 26ην  Φε βρου α ρί ου, ὀ νο -

μα στή ρι α τοῦ Σεβ. Μη τρο πο λί του εἰς τόν Μη τρο πο λι τι κόν
Να όν εἰς Ἀρναίαν.

2. Ἱ ε ρόν Προ κύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας, Κοι μή σε ως Θε ο τό -
κου τήν  15ην  Αὐ γού στου∙ Σύ να ξις Θε ο τό κου τήν 26ην Δε -
κεμ βρί ου∙ Ὑ πα παν τῆς Θε ο τό κου τήν 2αν Φε βρου α ρί ου, Ἁ -
γί ων Κων σταν τί νου καί Ἑ λέ νης τήν 21 Μα ῒ ου.

3. Ἀ πό δο σις Ἑ ορ τῆς Κοι μή σε ως Θε ο τό κου τήν 23ην Αὐ γού -
στου εἰς Ν. Ρό δα.

4. Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Ἁ γί ας Μα ρί νης Μο δί ου τήν 17ην Ἰ ου λί -
ου.

5. Ἀ πο το μή κε φα λῆς Τι μί ου Προ δρό μου τήν 29ην Αὐ γού στου
εἰς  Ἅ γι ον Πρό δρο μον.

6. Ἁ γί ας Νε ο μάρ τυ ρος  Ἀ κυ λί νης εἰς Ζαγ κλι βέ ρι ον τήν 27ην
Σε πτεμ βρί ου.

7. Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς τήν 26 Ἰ ου λί ου εἰς  Ἀρ ναί α.
8. Ὁ σί ου Ἀ θα να σί ου Ἀ θω νί του τήν 5ην Ἰ ου λί ου εἰς Πα λαι ο χώ -

ρι ον.
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9. Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων 1810.
10. Ἁγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου 19ου αἰ.
11. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν 1852.
12. Εἰσοδίων Θεοτόκου Στανοῦ 1802.
13. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου 1899.
14. Ἁγ. Γεωργίου Νεοχωρίου 1858.
15. Γενεσίου Θεοτόκου Σταγείρων 1814.
16. Ἁγ. Νικολάου Στρατονίκης 1812.
17. Ἁγ. Νικολάου Ἀμμουλιανῆς 1860.
18. Ἁγίας Τριάδος Μοδίου 1812.
19. Ἁγ. Γεωργίου Μελισσουργοῦ 1850.
20. Ἁγ. Ἀθανασίου Παλαιοκάστρου 1860
21. Ἁγ. Νικολάου Κρήμνης 1860.
22. Ἁγ. Γεωργίου Βαρβάρας (1830)
23. Οἰκία Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης (1764) Ζαγκλιβέρι.

16. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Μῆνες                         Ἑσπερ.      Ὄρθρος     Θ. Λειτ.     Ἀπολυσ.
Σεπτ.-Ὀκτώβριος          6.00 μ.μ.    7.00 πμ.      8.30 π.μ.      10.00 π.μ.
Νοέμβρ.-Δεκέμβριος   5.00 μ.μ.    7.30 πμ.      9.00 π.μ.     10.30 π.μ.
Ἰαν.-Φεβρουάριος       5.00 μ.μ.    7.30 πμ.       9.00 π.μ.     10.30 π.μ.
Μάρτιος-Ἀπρίλιος       6.00 μ.μ.    7.00 πμ.       8.30 π.μ.     10.00 π.μ
Μάιος - Ἰούνιος              7.00 μ.μ.    7.00 πμ.        8.30 π.μ.     10.00 π.μ.
Ἰούλιος-Αὔγουστος       7.00 μ.μ     7.00 πμ.        8.30 π.μ.     10.00 π.μ.

ΕΝΟΡΙΑΙ  ΚΑΙ  ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρναίας & Σταγείρων
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς

1.  Ἐνορία Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας
Μητροπολιτικός Ναός 1812, τηλ. 23720-23020. Ἐφημέριοι: Οἰκ.
Ἀθανάσιος Κοῦκος, τηλ. 23723-00364, 6945943651, Οἰκ. Γεώρ-
γιος Τρικκαλιώτης. τηλ. 23720-22789, 6978 617164

νά τά δῆ. Ὑ πάρ χουν ὑ πο λείμ μα τα τοι χο γρα φι ῶν τῆς Πα -
λαιολό γει ας ἐ πο χῆς (13-14ος αἰ. ). 

Β΄. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
1. Βῆμα Ἀποστόλου Παύλου Ἀπολλωνίας.
2. Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Ζέπκου, Ἱερισσοῦ, Κάστρου

Ἱερισσοῦ, Κάστρου Ρεντίνας.

Γ΄. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
1. Βυ ζαν τι νός Να ός 871 Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Πε ρι στε ρᾶς ἀ νε γερ -

θείς ὑ πό τοῦ  Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου τοῦ Νέου 898.
2. Βυ ζαν τι νά Πα ρεκ κλή σι α Ἀπ. Παύ λου Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Παν -

τε λε ή μο νος Ἀ δάμ. 
4. Ἐ ρεί πι α βυ ζαν τι νῶν Να ῶν: Κά στρου Ρεν τί νας (13ου αἰ. ),

Ρέτ σι νης Βαρ βά ρας (9ου), Μο νῆς Παν τε πό πτου Ὁ λυμ πι ά -
δας (9ου), Μο νῆς Καρ δι ο γνώ στου Σα νῶν(6ου ).

5. Βυ ζαν τι νοί Πύρ γοι Γα λα τί στης, Οὐ ρα νουπόλεως, Γο μα τί ου
Ἱερισσοῦ.

6. Μο νή Ζυ γοῦ Οὐ ρα νουπόλεως.
7. Να ός Κοι μή σε ως Θε ο τό κου Ἀρ δα με ρί ου μέ θω ρά κι α τέμ -

πλου καί δε σπο τι κόν τοῦ 6ου αἰ.
8. Πα να γί ας Σπη λαι ω τίσ σης Στα γεί ρων.

Δ΄. ΜΕ ΤΑ ΒΥ ΖΑΝ ΤΙ ΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
1. Ἱ ε ροῦ Προ σκυ νή μα τος Με γά λης Πα να γί ας 1860
2 . Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας 1812 
3.  Ἁ γί ας Μα ρί νας Μο δί ου 1869
3. Ἕ ξ Να οί Γα λα τί στης: Πα να γί ας 1835, Ἁγ. Γε ωρ γί ου 1833,

Ἁγ. Δη μη τρί ου 1813-1832, Ἁγ. Πα ρα σκευ ῆς 19ου αἰ., Τιμ.
Προ δρό μου 19ου αἰ., Ἁγ. Νι κο λά ου 19ου αἰ. 

4. Ἁγ. Ἀθανασίου Λειβαδίου 1818
5. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου 19ου αἰ.
6. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σανῶν 1830.
7. Ἁγ. Παρασκευῆς Δουμπιῶν 1860.
8. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀδάμ 1830.
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Β’  Ἀρχιερατική  Περιφέρεια  Ἱερισσοῦ & Οὐρανουπόλεως
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πανοσ. Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ

11. Ἐνορία Γενεσίου Θεοτόκου Ἱερισσοῦ
Καθεδρικός Ναός 1958, τηλ. 23770-22657. Ἐφημέριος: Οἰκ. Μα-
κάριος Ζωνάρας, τηλ. 6972902921

12. Ἐνορία  Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ
Ἐνοριακός Ναός 1984, τηλ. 23770-23445. Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἰωάν-
νης Δραγώης, τηλ. 6970360407

13. Ἐνορία  Ἁγίου Νικολάου Ἀμμουλιανῆς
Ἐνοριακός Ναός 1860, τηλ. 23770-51106. Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἀντώ-
νιος Βακόπουλος, τηλ. 23770-51148, 6973236254

14. Ἐνορία Παναγίας Γοματίου
Ἐνοριακός Ναός 1932 καί 1995, τηλ. 23770-41363. Ἐφημέριος:
Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Τοπούζης, Πνευματικός, τηλ. 6944570683

15. Ἐνορία Παναγίας Νέων Ρόδων
Ἐνοριακός Ναός 1950, τηλ. 23770-31074. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ.
Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, τηλ. 6973532985, Οἰκ. Ἰωάννης Ἀγγε-
λίδης, τηλ. 6973602384

16. Ἐνορία  Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Οὐρανουπόλεως
Ἐνοριακός Ναός 1928, τηλ. 23770-71154. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θε-
οδόσιος Ἐμμανουήλ, Πνευματικός, τηλ. 23770-71602

17. Ἐνορία  Ἁγίας Βαρβάρας Στρατωνίου
Ἐνοριακός Ναός 1924, τηλ. 23760-22113. Ἐφημέριος: Ἱερομ.
Εὐθύμιος Μαρμαλίδης, τηλ. 6945604072

Γ’ ἈρχιερατικήΠεριφέρεια Ἀρδαμερίου 
καί Γαλατίστης

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Οἰκ. Γεώργιος Σκονδράνης

18. Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀρδαμερίου
Ἐνοριακός Ναός 1836, τηλ. 23930-61146. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Γα-
βριήλ Κυραλάκης, τηλ. 6976 413237

2. Ἐνορία  Ἁγίων  Ἀναργύρων  Ἀρναίας
Ἐνοριακός Ναός. 1919, τηλ. 23720-22287. Ἐφημέριος: Οἰκ. Κων-
σταντῖνος Ἀγούλας, τηλ. 23720-61453, 69637158085

3. Ἐνορία  Ἁγίου Γεωργίου Βαρβάρας
Ἐνοριακός Ναός 1830, τηλ. 23720-51232. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Σι-
λουανός Τσατσιάδης,  τηλ. 6942653316

4. Ἐνορία  Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλης Παναγίας
Ἐνοριακός Ναός 1955, τηλ. 23720-31568, Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Χρι-
στόδουλος Στυλιανός, Πνευματικός, τηλ. 6944452410, Οἰκ. Πέ-
τρος Ἀσβεστόπουλος, Πνευματικός, τηλ.23720-31659,
6946506011. Διάκονος Σίμων.

5. Ἱερόν Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας
Ἱερός Ναός 1860, τηλ. 23720-31262. Προσωρινῶς ἐξυπηρετεῖ ὁ
Οἰκ. Πέτρος Ἀσβεστόπουλος, Πνευματικός, τηλ. 23720-31659,
6946506011

6. Ἐνορία  Ἁγίου Γεωργίου Νεοχωρίου
Ἐνοριακός Ναός 1858, τηλ. 23720-41752. Ἐφημέριος: Οἰκ. Γα-
βριήλ Ζαχαρίου, τηλ. 23720-41968, 6937283902

7. Ἐ νο ρί α Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Πα λαι ο χω ρί ου
Ἐνοριακός Ναός 1899, τηλ. 23720-41604. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ.
Σπυρίδων Τόψης, Πνευματικός,  τηλ. 23720-41725, Ἀρχιμ. Νικό-
δημος Δράκος, τηλ. 23720-41725, Διάκονος Γαβριήλ Καλαϊτζῆς

8. Ἐνορία Γενεσίου Θεοτόκου Σταγείρων
Ἐνοριακός Ναός 1814, τηλ. 23760-41320. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θε-
οφ. Παπαδάκης, Πνευματικός, τηλ. 6936400470

9. Ἐνορία Εἰσοδίων Θεοτόκου Στανοῦ
Ἐνοριακός Ναός 1802, τηλ. 23720-61408. Ἐφημέριος: Πρωτ. Νι-
κόλαος Χαλκιᾶς, Πνευματικός, τηλ. 23720-61361, 23723-00371,
6941421309

10. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Στρατονίκης
Ἐνοριακός Ναός 1812, τηλ. 23760-41410. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ.
Εὐστράτιος Λιασῆς, τηλ. 6937 596405
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28. Ἐνορία  Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀδάμ
Ἐνοριακός Ναός 1815, τηλ. 23930-61278. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Γε-
ράσιμος Δασκαλάκης, τηλ. 23770-23391

29. Ἐνορία  Ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν
Ἐνοριακός Ναός 1965, τηλ. 23710-92267. Ἐφημέριος: Οἰκ.
Σταῦρος Τράκας, 23710-92060, 6979511767

30. Ἐνορία Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαμωτοῦ
Ἐνοριακός Ναός 1922, τηλ. 23930-81358. Ἐφημέριος: Οἰκ. Δημή-
τριος Δουμπρῆς, τηλ. 23930- 81258

31. Ἐνορία  Ἁγίου Γεωργίου Μεσοκώμου
Ἐνοριακός Ναός 1948, τηλ. 69420-15594. Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἀντώ-
νιος Παπασωτηρίου, τηλ. 23720-22918, 6948129474

32. Ἐνορία Προφήτου Ἠλιοῦ Πετροκεράσων
Ἐνοριακός Ναός 1810, τηλ. 23930-71404. Ἐφημέριος: Οἰκ. Πέ-
τρος Χίρς. τηλ, 6977151968

33. Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σανῶν
Ἐνοριακός Ναός 1830, τηλ. 23710-92342. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Νε-
κτάριος Κωνσταντινίδης, τηλ. 6934384602

34. Ἐνορία Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σαρακήνας
Ἐνοριακός Ναός 1900, τηλ. 23930-22779. Ἐφημέριος: Σύγκελλος
Φίλιππος Τραγάκης, Πνευματικός,τηλ. 6946071271

Ε΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια  Ἀπολλωνίας 
καί Μαδύτου

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Ἀρχιμ. Λεόντιος Καρίκας

35. Ἐνορία  Ἁγίου Γεωργίου Ἀπολλωνίας
Ἐνοριακός Ναός 1953, Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Στέφανος Τσιγκερλιώ-
της, τηλ. 6977868105

36. Ἐνορία  Ἀποστόλου Παύλου Νέας Ἀπολλωνίας
Ἐνοριακός Ναός 1955, τηλ. 23930-41288. Ἐφημέριος: Οἰκ. Γεώρ-
γιος Κυζιρίδης, τηλ. 6948 200162

37.  Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου Νέας Μαδύτου

19. Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατίστης
Ἐνοριακός Ναός 1835, τηλ. 23710-31431. Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἀργύ-
ριος Καραμόσχος, Πνευματικός,τηλ. 23960-31309

20. Ἐνορία  Ἁγίου Γεωργίου Γαλατίστης
Ἐνοριακός Ναός 1833, τηλ. 23710-31755. Ἐφημέριος: Οἰκ. Γεώρ-
γιος Σκονδράνης, τηλ. 23710-31654, 6979425980

21. Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου
Ἐνοριακός Ναός 1857, τηλ. 23710-96034. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Δω-
ρόθεος Ζέρβας, τηλ. 6947996019

22. Ἐνορία  Ἁγίου Ἀθανασίου Παλαιοκάστρου
Ἐνοριακός Ναός 1979, τηλ. 23710-24012. Ἐφημέριος: Αἰδ. Νικό-
λαος Ματθαίου, τηλ. 6937593890

23. Ἐνορία  Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς
Ἐνοριακός Ναός 871, τηλ. 23960-51275. Ἐφημέριος: Οἰκ. Γεώρ-
γιος Τσιπλακίδης, Πνευματικός, τηλ. 6977987431

24. Ἐνορία  Ἁγίου Ἀθανασίου Λειβαδίου
Ἐνοριακός Ναός 1818, τηλ. 23960-61221. Ἐφημέριος: Οἰκ. Μα-
κάριος Μπάρμπας, Πνευματικός, τηλ. 6972327228

Δ’ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ζαγκλιβερίου 
καί Περιχώρων

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Πρωτ. Παναγιώτης Κορκόντζιλας

25. Ἐνορία  Ἁγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου
Ἐνοριακός Ναός 1905, τηλ. 23930-31183. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Πα-
ναγιώτης Κορκόντζιλας, Πνευματικός, τηλ. 23930-31210,
6972320870 Οἰκ. Ἰωάννης Κωνσταντίνου, τηλ. 6978323199

26. Ἐνορία  Ἁγίας Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερίου
Ἐνοριακός Ναός 1984, τηλ. 23930-31756. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἰά-
κωβος Μακρῆς, Πνευματικός, τηλ. 6977341186

27. Ἐνορία  Ὁσίου Ἀθανασίου  Ἁγίου Χαραλάμπους
Ἐνοριακός Ναός 1900, τηλ. 6946071271. Ἐφημέριος: Σύγκελλος
Φίλιππος Τραγάκης, Πνευματικός,τηλ. 6946071271
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Ἀθανάσιος Βουρνίτης, Πνευματικός,τηλ. 23970-61444
47. Ἐνορία Ἁγίας Κυριακῆς Ὀλυμπιάδος

Ἐνοριακός Ναός 1929, τηλ. 23760-51589. Ἐφημέριος: Πρωτ. Χα-
ράλαμπος Δουλγκέρης, τηλ. 6977801091

48. Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Μοδίου
Ἐνοριακός Ναός 1812, τηλ. 23970-51159. Ἐφημέριος: Οἰκ. Πανα-
γιώτης Χαλιάζης, τηλ. 6974830506

49. Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου
Ἱερός Ναός 1700, τηλ. 23970-51150. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Νεκτά-
ριος Ἐλευθεριάδης, Πνευματικός,τηλ. 6942984269

Ζ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Παλαιοχώρας
καί Ζερβοχωρίων

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Πρωτ. Χαράλαμπος Κωστόπουλος

50. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχώρας
Ἐνοριακός Ναός 1922, τηλ. 23710-61321. Ἐφημέριος: Πρωτ. Χα-
ράλαμπος Κωστόπουλος, Πνευματικός, τηλ. 6944 651878

51. Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου
Ἐνοριακός Ναός 1830, τηλ. 23710-61616. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Κυ-
πριανός Στραζέρου, τηλ. 6944188565

52. Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Ριζῶν
Ἐνοριακός Ναός 1852, τηλ. 23960-51030. Ἐφημέριος: Οἰκ. Κων-
σταντῖνος Σουφτᾶς, Πνευματικός, τηλ. 6944613001

53. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Κρήμνης
Ἐνοριακός Ναός 1974, τηλ. 23710-95227. Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἀστέ-
ριος Κοντός, τηλ. 6936429487

54. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Μαραθούσης
Ἐνοριακός Ναός 1958, τηλ. 23710-95223. Ἐφημέριος: Οἰκ. Δημή-
τριος Κατσιρμᾶς, Πνευματικός, τηλ. 6974374051

55. Ἐνορία Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Πλατα νο χωρίου
Ἐνοριακός Ναός 1955 Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Νήφων Καζάνας, Πνευ-
ματικός,τηλ. 6942015594

Ἐνοριακός Ναός 1937, τηλ. 23970-41401. Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Λε-
όντιος Καρίκας, Πνευματικός, τηλ. 6936773677. Οἰκ. Ἰωακείμ
Περήφανος, τηλ. 6945400354

38. Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων Κοκκαλοῦς
Ἐνοριακός Ναός 1948, Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Κεφα-
λοῦρος, τηλ. 6945374873

39. Ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατείας
Ἐνοριακός Ναός 1955, τηλ. 23930-91337. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Σω-
σίπατρος Στεφανούδης, Πνευματικός, τηλ. 6956243631

40. Ἐνορία Ἁγίου Σπυρίδωνος Περιστερῶνος
Ἐνοριακός Ναός 1981, Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Νέστωρ Γρίμπας, τηλ.
6937472673

41. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Μελισσουργοῦ
Ἐνοριακός Ναός 1850, τηλ. 23930-41930. Ἐφημέριος: Αἰδ. Ἀλέ-
ξανδρος Παύλοβιτς, τηλ. 6949463684

42. Ἐνορία Λουτρῶν Νέας Ἀπολλωνίας
Ἐνοριακός Ναός 1925 τηλ. 2310-737773. Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Λεό-
ντιος Καρίκας, Πνευματικός, τηλ. 6936773677

ΣΤ΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια Σταυροῦ 
καί   Ὀλυμπιάδος

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Πρωτ. Δημήτριος Σαμάρας

43. Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ
Ἐνοριακός Ναός 1925, τηλ. 23970-65632. Ἐφημέριοι: Πρωτ. Δη-
μήτριος Σαμάρας, τηλ. 6972929760. Διάκονος: Ἐφραίμ Τσόλης
τηλ. 69407787792

45. Ἐνορία Ὁσίου Αὐξεντίου Κάτω Σταυροῦ
Ἐνοριακός Ναός 2001, τηλ. 23970-61011. Ἐφημέριος: Οἰκ. Πανα-
γιώτης Καλαντζῆς, τηλ. 69445779225

46. Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου  Ἄνω Σταυροῦ
Ἐνοριακός Ναός 1705, τηλ. 23970- 61844. Ἐφημέριος: Πρωτ.
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Ἡ τιμία κάρα τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου 
ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν

Ξενοφῶντος.Ἡ μόνη διασωθεῖσα ἀπό τήν πυρκαϊά τοῦ 2005 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ

Δημητρίου Θ. Κύρου Θεολόγου-Φιλολόγου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

Α΄. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 2005

Ὁ
Να ός τοῦ Ἁ γί ου Πρω το μάρ -
τυ ρος καί Πρω το δι α κό νου
Στε φά νου κτί σθη κε τό 1812,

ὅ πως πι στο ποι εῖ ται ἀ πό μαρ μά -
ρι νη ἐν τοι χι σμέ νη πλά κα, πού
βρί σκε ται πά νω ἀ πό τήν κεν τρι -
κή εἴ σο δό του. Τι μᾶ ται στή μνή -
μη τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου, δι ό τι
σύμ φω να μέ γρα πτές πη γές ἡ
πε ρι ο χή τοῦ οἰ κι σμοῦ ἦ ταν με -
τό χι τῆς Μο νῆς Κων στα μο νί του
τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, τῆς ὁ ποί ας ὁ
κεν τρι κός Να ός (τό Κα θο λι κό) τι -
μᾶ ται στή μνή μη τοῦ Ἁ γί ου Στε -
φά νου. Ἀρ χι τε κτο νι κά ἀ νή κει στόν
ρυθ μό τῆς τρί κλι της βα σι λι κῆς
μέ δἰρ ριχ τη ξύ λι νη στέ γη καί ἔ -
χει δι α στά σεις 50Χ20 μέ τρα μέΠαλαιά φωτογραφία, ὅπου πίσω φαίνεται

ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Στεφάνου,  1940.

Γαμήλια πομπή ἐμπρός 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου, 1924.
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1997  ἀ πο κολ λή θη κε καί ἁρ μο λο γή θη κε ξα νά ἡ πέ τρα.
Στή 10ετία τοῦ 1940 ὁ Νάρ θη κας κα τε δα φί σθη κε

καί  ἀ να κα τα σκευ ά σθη κε τό 1997 μέ τήν το πο θέ τη ση λί -
θι νων πλα κῶν.

Κα τά τήν τρι ε τί α 1984-1986 μέ πρω το βου λί α τοῦ
νέ ου τό τε Μη τρο πο λί τη Νι κο δή μου καί τήν οἰ κο νο μι κή ἐ -
νί σχυ ση τῶν Ἀρ ναι ω τῶν (κυ ρί ως) ἔ γι ναν ἐρ γα σί ες ἀ να -
καί νι σης καί ἐ ξω ρα ϊ σμοῦ τοῦ Να οῦ.

Στόν αὔ λει ο χῶ ρο τοῦ Να οῦ τό 1938 κτί σθη κε ξε νώ -
νας καί κη ρο ποι εῖ ο. Τά κτί σμα τα αὐ τά δέν σώ ζον ται. Ἀρ -
γό τε ρα καί σέ ἄλ λο ση μεῖ ο κτί σθη κε ἡ Αἴ θου σα τῆς Ἀ πο -

στο λι κῆς Δι α κο νί ας, ὅ που στε γά -
ζον ταν τά Κα τη χη τι κά Σχο λεῖ α, ἡ
ὁ ποί α (Αἴ θου σα) τό 1992 κα τε -
δα φί σθη κε καί στή θέ ση της κτί -
σθη κε τό πε ρι κα λές Μη τρο πο λι -
τι κό Μέ γα ρο μέ τή φρον τί δα καί
ἐ πι μέ λει α τοῦ μα κα ρι στοῦ Ποι -
με νάρ χη μας Νι κο δή μου, ὁ ὁ ποῖ -
ος τό «χά ρη κε» γι ά 20 χρό νι α!

Τό Κω δω νο στά σι ο τοῦ Να -
οῦ ὕ ψους 24 μέ τρων, ἐ ξα γω νι κό
καί τρι ώ ρο φο, βρί σκε ται σέ ἐ πα -
φή μέ τό πα λαι ό Δι δα κτή ρι ο τοῦ
1871 καί ἄρ χι σε νά κτί ζε ται τό
1882 μέ συν δρο μές κυ ρί ως τῶν
κα τοί κων, οἱ ὁ ποῖ ες εἶ ναι κα τα -
γραμ μέ νες σέ εἰ δι κό Βι βλί ο συν -
δρο μη τῶν του καί σέ Κα τά στι χο
τοῦ Να οῦ τοῦ ἔ τους ἐ κεί νου. Φέ -
τος τό Κω δω νο στά σι ο, πού εἶ ναι

ἐμ βα δόν 800 πε ρί που τε τρα γω νι κά μέ τρα. 
Κα τά τήν ἐ πα νά στα ση τοῦ 1821 ὁ Να ός πυρ πο λή θη -

κε ἀ πό τούς Τούρ κους σχε δόν ἐ ξο λο κλή ρου, ὅ πως καί ὅ -
λο τό χω ρι ό, καί ξα να κτί σθη κε τό 1830, ὁ πό τε ἐμ πλου τί -
σθη κε στα δι α κά μέ με γά λο ξυ λό γλυ πτο τέμ πλο, δω ρε ά
τῆς Μο νῆς Κων στα μο νί του, πού πε ρι λάμ βα νε 70 μι κρές
καί 14 με γά λες εἰ κό νες, μέ πε ρί τε χνο δε σπο τι κό θρό νο,
ἀ πό τούς δύ ο κα λύ τε ρους ξυ λό γλυ πτους θρό νους τῆς
πε ρι ο χῆς μας, μέ γυ ναι κω νί τη ξύ λι νο καί μέ δι κτυ ω τό
κάγ κε λο, μέ ξυ λό γλυ πτο ἄμ βω να, μέ ξύ λι νο καί κε ρα μο -
σκε πῆ Νάρ θη κα μπρο στά στήν εἴ σο δο καί μαρ μά ρι νο
δά πε δο, μέ ὀ ρει χάλ κι νους πο λυ ε λαί ους καί μέ ξύ λι νη ὀ -
ρο φή μέ ὄ μορ φα γε ω με τρι κά σχέ δι α καί τήν πα ρά στα ση
τοῦ Χρι στοῦ Παν το κρά το ρα στό κέν τρο της.

Οἱ κί ο νες τῶν δύ ο κι ο νο στοι χι ῶν τοῦ Να οῦ εἶ ναι ξύ -
λι νοι μο νο κό μα τοι ἀ πό δρύ ϊ νο ξύ λο, τε τρά γω νο, 20Χ20
ἑκ. Δέν κά η καν, δι ό τι ἦ ταν ἐ πεν δυ μέ νοι μέ  ἀ σβε στο κο νί -
α μα. Ἡ πέ τρι νη τοι χο ποι ΐ α τοῦ Να οῦ ἀρ χι κά ἦ ταν ἐ πι χρι -
σμέ νη καί  ἀρ γό τε ρα (στή 10ετία τοῦ 1960) τό ἐ πί χρι σμα
ἀν τι κα τα στά θη κε μέ ρόζ τσι μεν το κο νί α μα, τό ὁ ποῖ ο τό
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τό «σῆ μα κα τα τε θέν» τῆς Ἀρ ναί ας, συμ πλή ρω σε 132 χρό -
νι α ἀ γέ ρω χης πα ρου σί ας. Τό 2004 καί τό 2005 ἔ γι ναν στό
Κω δω νο στά σι ο μέ ἐ νέρ γει ες τοῦ Δή μου ἐρ γα σί ες ἀ πο κα -
τά στα σης. 

Στόν Ἐ νο ρι α κό, Ἐ πι σκο πι κό καί Μη τρο πο λι τι κό Να ό
τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου ἱ ε ρούρ γη σαν παν τοι ο τρό πως 12 Ἐ -
πί σκο ποι Ἱ ε ρισ σοῦ καί Ἁ γί ου Ὄ ρους (1812-1924), 1 Μη -
τρο πο λί της Ἱ ε ρισ σοῦ καί Ἁ γί ου Ὄ ρους (1924-1940) καί 5
Μη τρο πο λί τες Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί Ἀρ δα με ρί ου
(1940-2012). Ἀ πό τίς 24 Νο εμ βρί ου 2012 στόν Να ό τοῦ
Ἁγ. Στε φά νου ἱ ε ρουρ γεῖ ὁ νέ ος Ποι με νάρ χης μας κ. Θε ό -
κλη τος.

Ἐ πί σης στόν Να ό τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου ἱ ε ρούρ γη σαν
ὡς ἐ φη μέ ρι οι πά νω ἀ πό 40 ἱ ε ρεῖς (ἀ π’ τούς ὁ ποί ους οἱ
30 καί πλέ ον ἦ σαν Ἀρ ναι ῶ τες).

Στόν Να ό τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου ὑ πη ρέ τη σαν ἀ πό τό
1884 μέ χρι σή με ρα 24 Ἱ ε ρο ψάλ τες, ἀ πό τό 1883 μέ χρι
σή με ρα 17 νε ω κό ροι καί  ἀ πό τό 1835 μέ χρι τό 1947 153
Ἐκ κλη σι α στι κοί Ἐ πί τρο ποι.

Ὁ Να ός τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου φυ σι κά δι α θέ τει καί
ἀρ χεῖ ο Ἐγ γρά φων καί Κω δί κων (πα λι ό καί και νού ρι ο). Ὁ
γράφων κα τέ γρα ψε τό πα λι ό Ἀρ χεῖ ο Ἐγ γρά φων καί Κω δί -
κων, τό ὁ ποῖ ο εὐ τυ χῶς σώ θη κε ἀ πό τήν πυρ κα ϊ ά τοῦ
2005. Οἱ πα λι οί Κώ δι κες τοῦ Να οῦ, οἱ ὁ ποῖ οι κα τα γρά -
φουν τή Λη ψο δο σί α του τῶν ἐ τῶν 1882-1947, εἶ ναι 6 καί
τά πα λι ά Ἔγ γρα φα, πού  ἀ να φέ ρον ται κυ ρί ως στίς οἰ κο -
νο μι κές σχέ σεις τῆς Κοι νό τη τας καί τῆς Ἐ φο ρο ε πι τρο πῆς
Λι α ριγ κό βης μέ κα τοί κους τοῦ χω ρι οῦ, μέ τό Ἅ γι ον Ὄ ρος,
μέ δα σκά λους τῶν Σχο λῶν τῆς Λι α ρίγ κο βης καί μέ ἄλ -
λους τῶν ἐ τῶν 1835-1924, εἶ ναι 63, ἀ πό τά ὁ ποῖ α τά 55
ἀ νή κουν στήν πε ρί ο δο τῆς τουρ κο κρα τί ας.

Λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου 
κατά τήν πανήγυριν αὐτοῦ ἐπί Ἀρχιερατείας 

Μητροπολίτου Κυπριανοῦ (1952-1959).
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Παλαιοί Ἱερεῖς τῆς Ἀρναίας.

Ο Ναός πρίν τήν καταστροφήν τοῦ 2005.

Τρεῖς ᾽Αρναιῶτες ἱερεῖς, π. Βασίλειος Πραβῆτας,
π. Κωνσταντῖνος Κάργας, π. Χριστοφόρος Ζωγράφος.
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μέ νου Να οῦ στή μνή μη τοῦ Ἁγ. Στε φά νου γι ά πρώ τη φο -
ρά με τά ἀ πό 175 χρό νι α ἀ πό τήν ἵ δρυ σή του γι ορ τά σθη -
καν ἐ πί ση μα στό Μη τρο πο λι τι κό Πα ρεκ κλή σι ο τῆς Πα να -
γί ας τῆς Δα κρυρ ρο ού σης τῆς Ἁ λώ σε ως μέ τή συμ με το χή
πλή θους πι στῶν. Ἐ πί σης πλῆ θος πι στῶν συμ με τεῖ χε μέ
κα τά νυ ξη καί γι ά πρώ τη φο ρά μέ πολ λή συγ κί νη ση καί
θλί ψη στίς, λό γω «ἀ που σί ας» τοῦ Να οῦ ἀ πό τά λα τρευ -
τι κά δρώ με να τῶν ἡ με ρῶν, Ἀ κο λου θί ες τῶν Πα θῶν καί
τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Κυ ρί ου στό Μη τρο πο λι τι κό Πα ρεκ -
κλή σι ο. Τίς τρεῖς τε λευ ταῖ ες ἡ μέ ρες τῆς Μεγ. Ἑ βδο μά δας
οἱ πε ρισ σό τε ροι πι στοί, πα ρά τό ψῦ χος, πα ρα κο λου θοῦ -
σαν τίς Ἀ κο λου θί ες ἀ πό τόν αὔ λει ο χῶ ρο τοῦ Να οῦ καί
τοῦ Μη τρο πο λι τι κοῦ Με γά ρου, λό γω στε νό τη τας τοῦ χώ -
ρου τοῦ Πα ρεκ κλη σί ου. Συγ κι νη τι κή ἦ ταν ἡ στιγ μή, πού
με τά τήν ἐ πι στρο φή τοῦ Ἐ πι τα φί ου ἀ πό τήν πε ρι φο ρά
του, μέ ἐν το λή τοῦ μα κα ρι στοῦ Μη τρο πο λί τη, τό Κου -
βού κλι ο μέ τόν Ἐ πι τά φι ο το πο θε τή θη κε ἀ νυ ψω μέ νο κον -
τά στήν κλει στή εἴ σο δο τοῦ κα έν τος Να οῦ γι ά τήν ἐ θι μι -
κή δι έ λευ ση τῶν πι στῶν κά τω ἀ πό τόν Ἐ πι τά φι ο, με τά
τήν ὁ ποί α (δι έ λευ ση) τό Κου βού κλι ο μέ τόν Σταυ ρό (πί -
σω ἀ π’ αὐ τό) το πο θε τή θη κε μπρο στά στήν εἴ σο δο τοῦ
Να οῦ, ὅ που πα ρέ μει νε γι ά ἀρ κε τόν και ρό μέ τήν εἰ κό να
τῆς Ἀ να στά σε ως γι ά προ σκύ νη ση.

Β΄. Η ΚΑ ΤΑ ΣΤΡΟ ΦΗ 

Ἐ
 νῶ γί νον ταν προ ε τοι μα σί ες γι ά τά ἐγ καί νι α τοῦ  ἀ -
πο κα τα στη μέ νου Κω δω νο στα σί ου συ νέ βη τό με γά -
λο κα κό. Ἡ ἱ στο ρι κή πο ρεί α τοῦ Να οῦ στα μά τη σε

αἰφ νι δι α στι κά τό  ἀ πό γευ μα τῆς 5ης Σε πτεμ βρί ου τοῦ
2005 με τά ἀ πό πυρ κα ϊ ά, πού ξέ σπα σε στό ἐ σω τε ρι κό
του, τό ὁ ποῖ ο κα τέ στρε ψε ὁ λο σχε ρῶς.

Ὅ λα ἔ γι ναν στάχ τη καί κάρ βου νο! ῎Ε γι ναν πα ρα νά -
λω μα τοῦ πυ ρός, ἔ γι ναν ὁ λο καύ τω μα μέ σα σέ 20 λε πτά
τῆς ὥ ρας! Κά η καν τά πάν τα! Καί τά ξύ λι να καί τά με ταλ -
λι κά ἀν τι κεί με να, πολ λά ἀ πό τά ὁ ποῖ α ἦ σαν ἀ νε κτί μη της
ἀ ξί ας: Τό τέμ πλο μέ τίς εἰ κό νες του τοῦ 19ου αἰ., ὁ Δε -
σπο τι κός Θρό νος, ὁ Ἄμ βω νας, τά Προ σκυ νη τά ρι α μέ πα -
λι ές εἰ κό νες, ὁ Γυ ναι κω νί της, τά Ἀ να λό γι α τῶν ψαλ τῶν, ἡ
Ἁ γί α Τρά πε ζα, τό Ἀρ το φό ρι ο, τά Εὐ αγ γέ λι α, τά Δι σκο πό -
τη ρα καί ἄλ λα σκεύ η, τά στα σί δι α καί τά ἄλ λα κα θί σμα -
τα, οἱ πο λυ έ λαι οι, τό παγ κά ρι, τά ἐ κλη σι α στι κά βι βλί α,
τά ἄμ φι α . . .! 

Τήν ἑ πό με νη μέ ρα τό θέ α μα τοῦ Να οῦ ἦ ταν φρι κτό!
Θλιμ μέ νοι καί  ἀ πα ρη γό ρη τοι οἱ Ἀρ ναι ῶ τες (κυ ρί ως) καί
ἄλ λοι κά τοι κοι ἤ δι ερ χό με νοι πα ρα τη ροῦ σαν βου βοί τή
με γά λη, τήν ἀ πί στευ τη, τήν  ἀ δι α νό η τη κα τα στρο φή, πού
ὑ πέ στη ὁ Να ός. Ἡ κα τα στρο φή τοῦ Να οῦ εἶ χε σο βα ρές ἐ -
πι πτώ σεις στήν ἐ κτέ λε ση τῶν λα τρευ τι κῶν κα θη κόν των
τῶν πι στῶν καί κα τά τίς Κυ ρι α κές καί μι κρο γι ορ τές,  ἀλ -
λά, κυ ρί ως, καί κα τά τίς με γά λες γι ορ τές τῆς χρι στι α νο -
σύ νης, τά Χρι στού γεν να τοῦ 2005 καί τό Πά σχα τοῦ 2006,
ἀ φοῦ στε ρή θη καν τόν ὁ μα δι κό ἐκ κλη σι α σμό στόν κα έν -
τα Να ό, ὅ που γι ά χρό νι α ἐκ κλη σι ά ζον ταν, καί δι α σκορ πί -
σθη καν σέ να ΰ δρι α τῆς Ἀρ ναί ας. Ἡ γι ορ τή τῶν Χρι στου -
γέν νων καί ἡ πα νή γυ ρη τοῦ ἑ ορ τά ζον τα καί κα τε στραμ -
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Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2005, 7:30 μ.μ. ἀποφράς ἡμέρα
διά τήν Ἀρναίαν. Ὁ Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Ἁγίου 

Στεφάνου καίγεται.

Ἡ καταστροφή 
πού ἄφησε ἡ φωτιά.
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κλη σι α στι κούς καί δη μο τι κούς), πρω τί στως στόν μα κα ρι -
στό Μη τρο πο λί τη μας, στόν Δή μαρ χο Ἀρ ναί ας Γ. Κατ σα -
μού ρη καί στούς ἄρ χον τες τοῦ Νο μοῦ καί τῆς Πο λι τεί ας,
οἱ ὁ ποῖ οι μέ ἀ γα στή συ νερ γα σί α καί μέ τήν ἠ θι κή καί ὑ λι -
κή συμ πα ρά στα ση τοῦ πι στοῦ λα οῦ ἀ νέ λα βαν μέ  ἀ ξι ο -
θαύ μα στη ἐ πι τυ χί α τό ἔρ γο τῆς ἀ πο κα τά στα σης τοῦ πυ -
ρο πα θοῦς Να οῦ. Ἔτ σι με τά ἀ πό 16 μῆ νες, στίς 23 Δε κεμ -
βρί ου τοῦ ἔ τους 2006, ἔ γι ναν τά Θυ ρα νοί ξι α τοῦ Να οῦ
καί ἔτ σι ξα να λει τούρ γη σε κα τά τή με γά λη γι ορ τή τῶν
Χρι στου γέν νων καί κα τά τήν γιορτή τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου.
Ἦ ταν ἡ πρώ τη θε ϊ κή «ἀ πο ζη μί ω ση» ἡ «ἐκ τῆς τέ φρας»
καί «ἐκ τοῦ μη δε νός»  ἀ να γέν νη ση τοῦ Ἐ νο ρι α κοῦ καί
Μη τρο πο λι τι κοῦ Να οῦ τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου, ἡ ὁ ποί α μᾶς
βο ή θη σε νά συ νει δη το ποι ή σου με κα λύ τε ρα, ὅ τι «Θε ός,
ὅ που βού λε ται»,  ἀ πὀ τή μι ά με ρι ά μέν ἐ πι τρέ πει, γι ά
παι δα γω γι κούς λό γους, κα τα στρε πτι κά γι ά τήν ὕ λη γε γο -
νό τα καί  ἀ πό τήν ἄλ λη με ρι ά ἐ πι τρέ πει καί συ νερ γεῖ
στήν «ἐκ τῆς τέ φρας» ἀ να γέν νη ση σέ λί γο χρο νι κό δι ά -
στη μα. «Οὐ δέν κα κόν ἀ μι γές κα λοῦ» (ἕ να κα λό μέ σα στό
κα κό).

Γ΄. Η «ΕΚ ΤΗΣ ΤΕ ΦΡΑΣ» Α ΝΑ ΓΕΝ ΝΗ ΣΗ 

Ἀ
 πό τίς ἑ πό με νες τῆς κα τα στρο φῆς ἡ μέ ρες ἄρ χι σαν
οἱ ἐρ γα σί ες ἀ πο κα τά στα σης τοῦ Να οῦ μέ τήν ἐ πί -
βλε ψη τοῦ Πο λι τι κοῦ Μη χα νι κοῦ κ. Θε όδ. Τσα μού -

ρη καί μέ τή συ νερ γα σί α τῆς 10ης Ἐ φο ρεί ας Βυ ζαν τι νῶν
Ἀρ χαι ο τή των. Ἡ 10η Ἐ φο ρεί α Βυ ζαν τι νῶν Ἀρ χαι ο τή των
μέ σκο πό τή δι ε ρεύ νη ση τῆς κα τά στα σης τῆς θε με λί ω σης
τοῦ Να οῦ, ἐ πει δή ὑ πῆρ χε τό ἐνδεχόμενο ἡ λι θο δο μή τῶν
τοί χων καί οἱ κί ο νες νά εἶ χαν ὑ πο στεῖ σο βα ρές βλά βες ἀ -
πό τίς ὑ ψη λές θερ μο κρα σί ες μέ ἐ πι πτώ σεις στή στα τι κό -
τη τα τοῦ Να οῦ, πραγ μα το ποί η σε ἀ να σκα φι κή ἔ ρευ να
στό ἐ σω τε ρι κό του μέ τήν ἐ πί βλε ψη τῆς ἀρ χαι ο λό γου Ἑ -
λέ νης Στούμ που-Κατ σα μού ρη κά νον τας ὁ ρι σμέ νες το μές
στή θε με λί ω ση τοῦ βό ρει ου καί τοῦ νό τι ου τοί χου καί
τῶν  ἀν τί στοι χων κι ο νο στοι χι ῶν γι ά τήν πλή ρη ἀ πο κά λυ -
ψή της καί τόν στα τι κό ἔ λεγ χό της. Ἡ ἀ να σκα φι κή ἔ ρευ να
εἶ χε ὡς  ἀ πο τέ λε σμα νά ἐν το πι σθοῦν θε με λι ώ σεις πα λαι -
ό τε ρων κτι σμά των καί νά ἀρ χί σουν συ στη μα τι κές ἀ να -
σκα φές στό με  γα  λύ τε ρο τμῆ μα τοῦ δα πέ δου. Κα τά τή δι -
άρ κει α τῶν  ἀ να σκα φῶν ἐν το πί σθη καν συγ κε κρι μέ να οἱ
θε με λι ώ σεις τρι ῶν Να ῶν τοῦ 5ου, τοῦ 10ου μέ τοι χο γρα -
φί ες καί τοῦ 17ου αἰ., ὅ που μί λη σε ὁ Ἅγ. Κο σμᾶς, τά φοι
καί ἄλ λα ἀν τι κεί με να (ὅ πως νο μί σμα τα, ἐκ κλη σι α στι κά
σκεύ η, ἐ φυ α λω μέ να κε ρα μι κά μέ ἐγ χά ρα κτη δι α κό σμη -
ση κ.ἄ). Ἐ πί σης βρέ θη κε καί μι ά πρώ τη φά ση τοῦ ση με  ρι -
νοῦ Να οῦ, πού πῆ ρε τήν ὁ ρι στι κή του μορ φή τό 1812.

Με τά τήν δι α βο λι κή κα τα στρο φή ἦρ θε ἡ δι πλή θε ϊ -
κή «ἀ πο ζη μί ω ση». Ὁ Θε ός μέ τίς πρε σβεῖ ες τοῦ πο λι ού -
χου Ἁ γί ου Στε φά νου δέν ἐγ κα τέ λει ψε τούς Ἀρ ναι ῶ τες. Ἔ -
δω σε φώ τι ση καί δύ να μη στούς ἄρ χον τες τοῦ τό που (ἐκ -
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τῆς κά ρας τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου, πού με τα φέρ θη κε στήν
Ἀρ ναί α καί στόν Να ό ἀ πό τήν Μο νή Ξε νο φῶν τος τοῦ Ἁ γί -
ου Ὄ ρους μέ τή συ νο δί α τοῦ Ἡ γου μέ νου τῆς Μο νῆς Ἀρ -
χιμ. Ἀ λε ξί ου. Τό Σάβ βα το ψάλ θη κε ὁ Ἑ σπε ρι νός τῶν Ἐγ -
και νί ων καί στή συ νέ χει α στήν αἴ θου σα «Μη τρο πο λί της
Σω κρά της» τοῦ Δη μο τι κοῦ Κα τα στή μα τος πραγ μα το ποι -
ή θη κε ἐκ δή λω ση, πού ἦ ταν ἀ φι ε ρω μέ νη στήν Ἱ στο ρί α
καί στήν ἀ πο κα τά στα ση τοῦ Να οῦ καί πε ρι λάμ βα νε προ -
σφώ νη ση τοῦ Μη τρο πο λί τη Νι κο δή μου καί τρεῖς ὁ μι λί ες
σχε τι κές μέ τόν Να ό. Τήν Κυ ρι α κή τε λέ σθη καν τά Ἐγ καί νι -
α τοῦ Να οῦ μέ προ ε ξάρ χον τα τόν Ἀρ χι ε πί σκο πο Ἱ ε ρώ νυ -
μο καί στή συ νέ χει α ἡ Θ. Λει τουρ γί α, με τά τό πέ ρας τῆς
ὁ ποί ας ὁ Ἀρ χι ε πί σκο πος ἀ πέ νει με τι μη τι κές δι α κρί σεις
σέ δι ά φο ρα πρό σω πα γι ά τή συμ βο λή τους στήν ἀ πο κα -
τά στα ση τοῦ Να οῦ. 

Ἀ ξί ζει τόν κό πο νά ἀ να φέ ρω καί κά ποι ες ἐ νέρ γει ες,
πού ἔ γι ναν εἴ τε μέ πρω το βου λί α τῆς Μη τρό πο λής μας εἴ -
τε μέ τήν εὐ λο γί α της πρίν καί με τά τήν ἐ πα να λει τουρ γί α
τοῦ Να οῦ. Αὐ τές οἱ ἐ νέρ γει ες εἶ ναι οἱ ἑ ξῆς:

Αὐ τή ἡ πρώ τη θε ϊ κή «ἀ πο ζη μί ω ση» θά μπο ροῦ σε
νά χα ρα κτη ρι σθεῖ ὡς φυ σι κή συ νέ πει α καί  ἀ να με νό με -
νη. Ὅ μως ἡ δεύ τε ρη θε ϊ κή «ἀ πο ζη μί ω ση» ἦ ταν μή ἀ να -
με νό με νη, ἦ ταν «πέ ραν πά σης προσ δο κί ας», ἦ ταν ἡ ὄν -
τως «ἀ πο ζη μί ω ση», ἦ ταν ἀ νε πα νά λη πτο καί πρω το φα -
νές γι ά τόν τό πο μας θεῖ ο δῶ ρο. Ἡ δεύ τε ρη θε ϊ κή «ἀ πο -
ζη μί ω ση» ἀ να φέρ θη κε νω ρί τε ρα καί  ἀ φο ρᾶ στήν  ἀ πο -
κά λυ ψη τῶν θε με λι ώ σε ων τρι ῶν πα λαι ό τε ρων Να ῶν ἀ -
πό τόν 5ο αἰ ώ να μέ χρι τόν 17ο αἰ ώ να, ἀ πο τέ λε σμα τῆς ὁ -
ποί ας (ἀ πο κά λυ ψης) ἦ ταν, ὅ τι ἡ ἀρ χή τῆς Ἱ στο ρί ας τοῦ
τό που μας με τα φέ ρε ται πά νω ἀ πό 1000 χρό νι α πί σω! Εἶ -
ναι, λοι πόν, ἤ δέν εἶ ναι θεῖ ο δῶ ρο τό γε γο νός αὐ τό; 

Τό Σαβ βα το κύ ρι α κο 4 καί 5 Σε πτεμ βρί ου τοῦ 2010
πραγ μα το ποι ή θη καν τά Ἐγ καί νι α τοῦ ἀ πο κα τα στη μέ νου
Να οῦ μέ τήν πα ρου σί α τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Ἀ θη νῶν καί
Πά σης Ἑλ λά δος Ἱ ε ρω νύ μου καί ἄλ λων Ἀρ χι ε ρέ ων, τῶν
Ἀρ χῶν καί τοῦ Λα οῦ καί μέ τήν εὐ λο γί α τῆς πα ρου σί ας

Εὐρήματα μετά τήν πυρκαϊά τοῦ 2005. Χάλκινο νόμισμα 
τοῦ αὐτοκράτορα Ἀναστασίου  (491-518 μ.Χ.) 

ἀπό τό στρῶμα καταστροφῆς τῆς παλαιοχριστιανικῆς
βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου

Εὐρήματα μετά τήν πυρκαϊά τοῦ 2005.
Σιδερένια  Ἁγία Λόγχη ἀπό τό στρῶμα καταστροφῆς 

τοῦ βυζαντινοῦ Ναοῦ. Πιθανῶς 17ος αἰ. 
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Στό ση μεῖ ο αὐ τό θέ λω νά κα τα θέ σω με ρι κές σκέ -
ψεις μου: Φυ σι κά δέν ὑ πῆρ χε βού λη ση τῶν  ἀν θρώ πων
νά κα εῖ ὁ Να ός καί νά κα τα στρα φοῦν ἀ ξι ό λο γα κει μή λι α
τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰ. Ὅ μως «ἄλ λαι μέν βου λαί ἀν -
θρώ πων καί ἄλ λα ὁ Θε ός κε λεύ ει». Πι στεύ ω ἀ κρά δαν τα,
ὅ τι ἡ με γά λη κα τα στρο φή (ἔρ γο τοῦ δι α βό λου) καί ἡ δι -
πλῆ «ἀ πο ζη μί ω ση» (ἔρ γο τοῦ Θε οῦ) μέ τίς πρε σβεῖ ες τοῦ
Ἁ γί ου Στε φά νου ἦ ταν πρός ὄ φε λος πνευ μα τι κό τῶν κα -
τοί κων τῆς Ἀρ ναί ας καί τῆς γύ ρω πε ρι ο χῆς. Γι’ αὐ τό σύν -
το μα ἀ φή σα με τή λύ πη, πού  ἀν θρώ πι να αἰ σθαν θή κα με
γι ά τήν κα τα στρο φή τοῦ Να οῦ, καί χα ρή κα με, δι ό τι ὁ Θε -
ός ἦ ταν καί εἶ ναι μα ζί μας καί μέ τή βο ή θει α-πα ρέμ βα σή
Του ὁ Να ός ἀ πο κα τα στά θη κε σύν το μα καί ἡ ἐκ κλη σι α -
στι κή-λα τρευ τι κή Ἱ στο ρί α τοῦ τό που μας δύ ο αἰ ώ νων
(19ος καί 20ός) συμ πλη ρώ θη κε μέ τήν ἐκ κλη σι α στι κή-
λα τρευ τι κή Ἱ στο ρί α δε κα τρι ῶν αἰ ώ νων (5ος-18ος) μέ τήν
ἀ να κά λυ ψη τῶν ἐ ρει πί ων τρι ῶν πα λαι ο τέ ρων Να ῶν (ἡ ὕ -
παρ ξη τῶν ὁ ποί ων ἦ ταν ἐν τε λῶς ἄ γνω στη στίς ἱ στο ρι κές
πη γές καί γε νι κά στή Βι βλι ο γρα φί α), τά ὁ ποῖ α (ἐ ρεί πι α)
εἶ ναι ὁ ρα τά ἐ δῶ καί ἀρ κε τά χρό νι α μέ τήν κα τάλ λη λη δι -
ά φα νη κά λυ ψή τους, φαι νό με νο σπά νι ο, ἴ σως καί πρω -
τό γνω ρο στήν  ἀρ χαι ο λο γι κή πρα κτι κή. Ὁ Να ός τοῦ Ἁ γί ου
Στε φά νου σί γου ρα ἔ γι νε κα λύ τε ρος ἀ πό πρῶ τα, ἀλ λά
πρέ πει καί μπο ρεῖ νά γί νει ἀ κό μη κα λύ τε ρος, ἄν τόν ἐ πι -
σκε πτό μα στε τα κτι κά, ὄ χι φυ σι κά ὡς του ρί στες, ἀλ λά ὡς
πι στά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας καί τῆς Ἐ νο ρί ας, συμ με τέ χον -
τας στή λα τρεί α, πού τε λεῖ ται σ’ αὐ τόν τίς Κυ ρι α κές καί
τίς με γά λες γι ορ τές.

α΄) Τό Ἡ με ρο λό γι ο τσέ πης τοῦ 2006 τῆς Μη τρο πό -
λε ως ἦ ταν ἀ φι ε ρω μέ νο στόν πυ ρί καυ στο Να ό τοῦ Ἁγ.
Στε φά νου.

β΄) Μέ πρω το βου λί α τῆς Μη τρό πο λής μας ἐκ δό θη -
καν εὔ χρη στα ἔν τυ πα γι ά τήν προ βο λή τῶν ἀρ χαι ο λο γι -
κῶν εὑ ρη μά των στόν Να ό καί γι ά τήν ἀ πο κα τά στα σή
του. Τά ἔν τυ πα αὐ τά εἶ ναι: 1) Ἡ με ρο λό γι ο τοί χου 28 σε -
λί δων μέ φω το γρα φί ες χα ρα κτη ρι στι κῶν εὑ ρη μά των, 2)
12 εὐ χε τή ρι ες κάρ τες μέ εἰ κό νες εὑ ρη μά των, 3) 12 ἐ πι -
σκε πτή ρι ες κάρ τες μέ πα ρό μοι ες φω το γρα φί ες καί 4) 12
σε λι δο δεῖ κτες μέ εἰ κό νες εὑ ρη μά των, καί

γ΄) Μέ τήν εὐ λο γί α-χο ρη γί α τῆς Μη τρό πο λης καί μέ
Πρό λο γο τοῦ μα κα ρι στοῦ Μη τρο πο λί τη μας Νι κο δή μου
ἐκ δό θη κε ἀ πό τόν γρά φον τα τό 2008 τό βι βλί ο μέ τί τλο:
«Ὁ Ἱ ε ρός Μη τρο πο λι τι κός Να ός τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ -
ναί ας. Μι ά συγ κλο νι στι κή καί ἐν τυ πω σι α κή πε ρί πτω ση.
(Ἡ Ἱ στο ρί α-Τό ἀρ χεῖ ο-Ἡ κα τα στρο φή-Ἡ ἀ πο κα τά στα ση-Οἱ
ἀ να σκα φές καί ὁ ἀ πο κα λυ φθείς ἀρ χαι ο λο γι κός θη σαυ -
ρός), ὅ πως κα τα γρά φε ται στό πε ρι ο δι κό «ΑΡ ΝΑΙ Α <1988-
2007> ».
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Στρα τη γοῦ Δημ. Ἰ ω άν νου καί πλή θους λα οῦ, γι α τί ἦ ταν
ἀρ γί α.
Στίς 7 Σε πτεμ βρί ου τοῦ 1918 «ἐ τε λέ σθη με γά λη δο ξο  λο -
γί α εἰς τήν ἐκ κλη σί αν δι ά τήν με γά λην νί κην, ὅ που ἔ γι νεν
κά τω εἰς τό δυ τι κόν μέ τω πον τῆς Γαλ λί ας ...Ἔ γι νε με γά λη
τε λε τή μέ ὅ λον τό ἐ πι τε λεῖ ον τῆς γαλ λι κῆς Ἀ στυ νο μί ας
καί μέ ἕ ναν ἀ ξι ω μα τι κόν τῆς κα τα δι ώ ξε ως τοῦ ἀ πο σπά -
σμα τος καί τόν νο μα τάρ χην. Ἦ ταν καί στρα τι ῶ ται τοῦ ἀ -
πο σπά σμα τος εἴ κο σι, οἱ πρό κρι τοι ὅ λοι με τά τοῦ πα ρέ -
δρου, δι δα σκά λων, δι δα σκα λίσ σης, μα θη τῶν, μα θη τρι -
ῶν ὅ λων. Με τά τήν Δο ξο λο γί αν καί τό Πο λυ χρό νι ον ἀ μέ -
σως λό γος ἐ πί ση μος τοῦ κ. Δι ευ θυν τοῦ Πε τρί δου. Κα τό -
πιν ὡ μί λη σεν καί ὁ  ἀ ξι ω μα τι κός τῆς γαλ λι κῆς ἀ στυ νο μί -
ας γαλ λι στί, κα τό πιν ὁ γραμ μα τι κός τῶν Γάλ λων κ. Ἰ ω σήφ
ἐ ξή γη σεν τόν λό γον τοῦ  ἀ ξι ω μα τι κοῦ».
Στίς 20 Σε πτεμ βρί ου τοῦ 1918 ψάλ θη κε στόν Να ό Δο ξο -
λο γί α με γά λη «δι ά τήν εἰ ρή νην τῆς πτώ σε ως τοῦ βουλ γα -
ρι κοῦ καί βα βα ρι κοῦ στοι χεί ου. Ἐ σή μα ναν τρεῖς φο ρές οἱ

Δ΄. ΣΗ ΜΑΝ ΤΙ ΚΑ ΣΤΙΓ ΜΙ Ο ΤΥ ΠΑ

Μ
ε ρι κά ση μαν τι κά στιγ μι ό τυ πα (εὐ χά ρι στα καί δυ -
σά ρε στα) ἀ πό τήν ἐκ κλη σι α στι κή καί λα τρευ τι κή
ζω ή τοῦ Να οῦ ἀ πό τό 1821 μέ χρι σή με ρα, σύμ φω -

να μέ τίς πη γές (1911-1912, 1918, 1923-1924 καί 1940-
1960) καί τόν αὐ τό πτη μάρ τυ ρα Γε ώρ γι ο Π. Γε ωρ γι ά δη
(1918-1924), εἶ ναι τά ἑ ξῆς:
Ἀ πό τό 1823 μέ χρι τό 1911 ἔ χου με στόν Να ό τίς ἐν θρο νί -

σεις ἕν δε κα Ἐ πι σκό πων Ἱ ε ρισ σοῦ καί Ἁ γί ου Ὄ ρους.
Στίς 29 Ὀ κτω βρί ου τοῦ 1912 γι ά τήν Ἀ πε λευ θέ ρω ση τῆς
Θεσ σα λο νί κης τε λέ σθη κε στόν Να ό πα νη γυ ρι κή ἀρ χι ε ρα -
τι κή Θ. Λει τουρ γί α μέ ἱ ε ρουρ γό τόν Ἐ πί σκο πο Σω κρά τη,
ἀ φοῦ προ η γή θη κε Ὄρ θρος, κα τά τόν ὁ ποῖ ο ψάλ θη κε ἡ
Ἀ κο λου θί α τῆς ἑ ορ τῆς τοῦ Εὐ αγ γε λι σμοῦ τῆς Θε ο τό κου
(25ης Μαρ τί ου).
Στίς 24 Ἰ ου νί ου τοῦ 1918 τε λέ σθη κε στόν Να ό ἀρ χι ε ρα τι -
κή Θ. Λει τουρ γί α μέ ὅ λους τούς ἱ ε ρεῖς καί 40νθήμερο
Μνη μό συ νο γι ά τόν φο νευ θέν τα στή μά χη τοῦ Σκρᾶ Ἀρ -
ναι ώ τη Μι χα ήλ Κω δού νη μέ κα τα θέ σεις στε φά νων.
Στίς 26 Αὐ γού στου τοῦ 1918 ὁ Στρα τη γός Ἰ ω άν νου, κα τα -
γό με νος «ἐκ μη τρός» ἀ πό τήν Ἀρ ναί α, ἐ πι σκέ φθη κε τόν
Να ό, ὅ που «ἀ σπά σθη κεν τόν Ἰ η σοῦν Χρι στόν, τήν Πα να -
γί αν καί τόν Ἅ γι ον Στέ φα νον, εἰς τόν ὁ ποῖ ον ἐ δώ ρι σεν πε -
νήν τα φράγ γα καί ἀ μέ σως ἐ ξῆλ θεν αὐ τός μέ ὅ λον τό
πλῆ θος, ἐ θαύ μα σε δέ πά ρα πο λύ τό μέ γε θος τοῦ Να οῦ,
ὅ που εἰς κα νέ να μέ ρος δέν εἶ δε τό σον μέ γαν Να όν».
Στίς 30 Αὐ γού στου τοῦ 1918, ἡ μέ ρα μνή μης τοῦ Ἁ γί ου Ἀ -
λε ξάν δρου καί τῆς ὀ νο μα στι κῆς γι ορ τῆς τοῦ βα σι λι ᾶ Ἀ λε -
ξάν δρου τε λέ σθη κε στόν Να ό Θ. Λει τουρ γί α καί Δο ξο λο -
γί α μέ τό πο λυ χρό νι ο τοῦ βα σι λι ᾶ μέ τήν πα ρου σί α τοῦ
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ρο ποι όν τρο πά ρι ον, τό «Χρι στός Ἀ νέ στη»,  ἀρ γόν, με τά
τό «Ἀ να στή τω ὁ Θε ός» καί τό «Ἀ να στά σε ως ἡ μέ ρα καί
λαμ πρυν θῶ μεν τῇ πα νη γύ ρει». Ἐ φθά σα μεν εἰς τήν ἐκ -
κλη σί αν μέ τήν φω το χυ σί αν ὁ λο νῶν τῶν πο λυ ε λαί ων, ὡ -
σάν Δευ τέ ρα Ἀ νά στα σις, καί  ἀ μέ σως Δο ξο λο γί α με γά λη,
τό Πο λυ χρό νι ον καί λό γος ἔ κτα κτος τοῦ Κυ ρί ου Δ. Τσι ο -
λά κη δι δα σκά λου».
Στίς 9 Ὀ κτω βρί ου τοῦ 1920 ἔ γι νε στόν Να ό συλ λεί τουρ γο
ἀ πό ὅ λους τούς Ἱ ε ρεῖς ὑ πέρ ὑ γεί ας τοῦ βα σι λιᾶ Ἀ λε ξάν -
δρου, πού τόν εἶ χε δαγ κώ σει μι ά μα ϊ μού. Με τά τή Θ. Λει -
τουρ γί α κα τέθεσαν «τήν εἰ κό να τῶν Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων ὑ -
πο κά τω εἰς τόν Πο λυ έ λαι ον, ὁ Πο λυ έ λαι ος φω το χυ σί α. Ἐ -
ψάλ θη ἡ Πα ρά κλη σις τῶν Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων μέ με γά λην
συγ κί νη σιν τῶν ἀν θρώ πων, δι ό τι εἶ χαν κλεί σει ὅ λα τά
μα γα ζεῖ α καί κα τέ βη καν ὅ λοι, οἱ δέ ἱ ε ρεῖς μέ τάς τρεῖς
εὐ χάς εἰς τά βη μό θυ ρα κα τα νυ κτι κάς ὑ πέρ τῆς ὑ γεί ας

καμ πά νες ἀ πό τό κω δω νο στά σι ον, ἐ κα τέ βη ὅ λον τό πλῆ -
θος τοῦ λα οῦ ἀ πό χι λί ους ἀν θρώ πους, οἱ πρό κρι τοι, ὁ
ἀν θυ πα σπι στής, ὁ νο μα τάρ χης καί τό ἐ πι τε λεῖ ον ὅ λον
τῆς γαλ λι κῆς Ἀ στυ νο μί ας, οἱ δι δά σκα λοι, μα θη τῶν καί
μα θη τρι ῶν πε ρί που ἀ πό πεν τα κό σι α μέ ὀ κτώ ση μαί ας,
ὅ λοι οἱ πο λυ έ λαι οι ἀ ναμ μέ νοι. Ἐ ψάλ θη ἡ Δο ξο λο γί α καί
με τά τό Πο λυ χρό νι ον τοῦ βα σι λέ ως μας Ἀ λε ξάν δρου ἀ -
μέ σως λό γος τοῦ δι δα σκά λου Ποι με νί δη ἀ πό μι σή ὥ ρα.
Κα τό πιν ἀ πό λυ σις».
Στίς 19 Ἰ ου λί ου τοῦ 1920 ἔ γι νε Δο ξο λο γί α στόν Να ό γι ά
τήν κα τά λη ψη τῆς Ἀν δρι α νού πο λης ἀ πό τόν ἑλ λη νι κό
στρα τό.
Τήν Κυ ρι α κή 2 Αὐ γού στου τοῦ 1920 ἔ γι νε Δο ξο λο γί α στόν
Να ό, γι α τί ὑ πο γρά φη κε συν θή κη μέ τήν Τουρ κί α καί δό -
θη καν στήν Ἑλ λά δα πολ λά κα τα κτη μέ να ἀ πό τούς Τούρ -
κους καί τούς Ἰ τα λούς μέ ρη. Γρά φει σχε τι κά ὁ αὐ τό πτης
μάρ τυ ρας: «Ἀ μέ σως με τά τήν θεί αν Λει τουρ γί αν κα τό πιν
μι ᾶς ὥ ρας ἤρ χι σαν οἱ καμ πά νες ἀ πό τό κω δω νο στά σι ον
ὅ λες νά κτυ ποῦν. Ἐ συ να θροί σθη κεν ὅ λον τό πλῆ θος ἕ ως
δύ ο χι λι ά δες ψυ χές, χω ρίς τῶν μα θη τῶν καί μα θη τρι ῶν,
μέ τάς 8 Ση μαί ας ἀ πό ὄ λα τά Σω μα τεῖ α καί  ἀ πό ἐ κεῖ κα -
τε βαί νον τας πρός τήν ἐκ κλη σί αν, δι ά νά ψαλ θῇ ἡ με γά λη
Δο ξο λο γί α. Ἤρ χι σαν τέσ σε ρες ψάλ ται νά ψάλ λουν τό χα -

Μορφή Ἁγίου,
σπάραγμα τοιχογρα-
φίας. Πιθανῶς 14ος

αἰ. πού ἀποκαλύφθη-
κε μετά τήν πυρκαϊά

τοῦ 2005 κάτω ἀπό τό
δάπεδο τοῦ Ναοῦ.

Τοιχογραφία μέ διακοσμητικό
θέμα ποδέας. Πιθανῶς 14ος αἰ.

πού ἀποκαλύφθηκε μετά τήν πυρκαϊά
τοῦ 2005 κάτω ἀπό τό δάπεδο τοῦ

Ναοῦ, πού τώρα καλύπτεται μέ τζάμια.



7776

λα κες, πλῆ θος ἄ πει ρον λα οῦ. ῎Ηρ κε σεν μί α ὥ ρα καί μι -
σή».
Στίς 8 Ἰ ου λί ου τοῦ 1921 ψάλ θη κε στόν Να ό Δο ξο λο γί α
καί τό Πο λυ χρό νι ο τοῦ βα σι λι ᾶ Κων σταν τί νου γι ά τήν
πτώ ση τοῦ φρου ρί ου Ἐ σκῆ Σε χήρ με τά ἀ πό ἐ πί θε ση τοῦ
ἑλ λη νι κοῦ στρα τοῦ, μέ τή συμ με το χή τοῦ λα οῦ, τῶν μα -
θη τῶν καί πολ λῶν ση μαι ῶν.
Στίς 13 Ἰ ου λί ου τοῦ 1921, με τά ἀ πό τη λε γρά φη μα, πού ἔ -
λα βε ὁ Ἐ πί σκο πος Σω κρά της, ὅ τι ὑ πο γρά φη κε ἡ Συν θή κη
τῆς Λω ζά νης, ὁ λα ός μέ τόν Δε σπό τη, τόν Σταθ μάρ χη, τόν
ἀν θυ πα πι στή Χατ ζη γι άν νη τοῦ ἀ πο σπά σμα τος καί τόν
ἀν θυ πο μοί ραρ χο Ἰ σβό ρου, μέ ση μαῖ ες καί μέ τίς καμ πά -
νες τοῦ Κω δω νο στα σί ου «νά κρού ουν δυ να τά» ἔ γι νε Δο -
ξο λο γί α «μέ πο λυ ε λαί ους» καί μέ λό γο τοῦ Δε σπό τη πο -
λύ «πε ρί τῆς  ἀ πο κα τα στά σε ως τῶν πραγ μά των».
Τόν Σε πτέμ βρι ο τοῦ 1923 ὁ Να ός ὑ πο δέ χθη κε τό χέ ρι τοῦ
Ἁ γί ου Στε φά νου, πού με τα φέρ θη κε ἀ πό τήν Ἱ. Μ. Κων -
στα μο νί του γι ά προ σκύ νη ση ἀ πό τούς κα τοί κους.
Στίς ἀρ χές Μαρ τί ου τοῦ 1924 προ σαρ μό σθη κε τό ἑ ορ το -
λό γι ο πρός τό νέ ο ἡ με ρο λό γι ο, τό ὁ ποῖ ο ἄρ χι σε νά ἐ φα -
μό ζε ται ἀ πό τό 1923. Ἔτ σι ἡ 10η Μαρ τί ου ὀ νο μά σθη κε
23η. Ὁ λα ός τῆς Ἀρ ναί ας θο ρυ βή θη κε καί  ἀν τέ δρα σε
(κυ ρί ως οἱ γυ ναῖ κες, πού δέν μπο ροῦ σαν νά κα τα λά βουν
πῶς ὁ Εὐ αγ γε λι σμός θά γι ορ τα ζό ταν στίς 12 καί ὄ χι στίς
25 Μαρ τί ου). Ὅ πως γρά φει ὁ Ἐ πί σκο πος Σω κρά της στά
«Χρο νι κά Να οῦ Ἁ γί ου Στε φά νου Λι α ριγ κό βης (Ἀρ ναί ας)»,
οἱ κά τοι κοι «ἐ σκέ πτον το νά κα τα λά βουν τό κω δω νο στά -
σι ον καί νά ἐμ πο δί σουν τόν καν δη λά πτην Νι κό λα ον Νά -
κον νά ση μά νῃ. Ἐ σκέ πτον το νά στα θοῦν πρό τῆς θύ ρας
τοῦ να οῦ καί νά ἐμ πο δί σουν τόν ἐ πί σκο πον νά εἰ σέλ θῃ
εἰς τόν να όν πρός τέ λε σιν τοῦ ἑ σπε ρι νοῦ. Ἡ ἑ ορ τή τοῦ

τοῦ Βα σι λέ ως».  
Στίς 25 Μαρ τί ου τοῦ 1921 με τά τή Θ. Λει τουρ γί α ψάλ θη -
κε Δο ξο λο γί α γι ά μί α ὥ ρα, μέ τήν πα ρου σί α τοῦ Κοι νο τι -
κοῦ Συμ βου λί ου, τόν σταθ μάρ χη, τούς χω ρο φύ λα κες,
πλή θους κα τοί κων «με τά τῶν μα θη τῶν καί μα θη τρι ῶν
καί δι δα σκά λων καί δι δα σκα λίσ σης καί πολ λές Ση μαῖ ες».
Ἡ Δο ξο λο γί α αὐ τή δέν ἔ γι νε μό νο γι ά τήν ἐ τή σι α ἐ θνι κή
Ἐ πέ τει ο τῆς 25ης Μαρ τί ου τοῦ 1821,  ἀλ λά καί γι ά τήν Ἑ -
κα τον τα ε τί α ἀ πό τήν ἔ ναρ ξη τοῦ Ἀ γῶ να γι ά τήν Ἀ νε ξαρ -
τη σί α τῆς Ἑλ λά δας.
Στίς 21 Μα ΐ ου τοῦ 1921 γι ορ τά σθη κε με γα λο πρε πῶς στόν
Να ό ἡ ὀ νο μα στι κή γι ορ τή τοῦ Βα σι λι ᾶ Κων σταν τί νου μέ
Δο ξο λο γί α καί μέ τή συμ με το χή τῶν δι δα σκά λων καί τῶν
μα θη τῶν μέ τίς Ση μαῖ ες.
Στίς 7 Ἰ ου λί ου τοῦ 1921 γι ά τήν κα τά λη ψη τῆς Κι ου τά χει -
ας ἀ πό τόν Ἑλ λη νι κό Στρα τό «ἐ τε λέ σθη με γά λη δο ξο λο γί -
α εἰς τήν ἐκ κλη σί αν μέ τό Κω δω νο στά σι ον ἀ δι ά κο πον,
ψάλ ται, ἱ ε ρεῖς, ὁ εἰ ρη νο δί κης, ὀ Σταθ μάρ χης, οἱ χω ρο φύ -
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σε ως ἀ πό τόν Ἑλ λη νι κό Στρα τό καί ἐκ φω νοῦν ταν λό γοι.
Τόν πρῶ το λό γο ἐκ φώ νη σε ὁ Μη τρο πο λί της Σω κρά της
στίς 24-11-1940, με τά τήν πτώ ση τῆς Κο ρυτ σᾶς στίς 22
Νο εμ βρί ου, ἐ νῶ τούς ἄλ λους λό γους ἐκ φώ νη σε ὁ κα θη -
γη τής τοῦ ῾Η μι γυ μνα σί ου Ἰ σί δω ρος Μί χα λος.
Τήν Κυ ρι α κή τῶν Μυ ρο φό ρων τοῦ 1941 ὁ Μη τρο πο λί της
με τά τή Θ. Λει τουρ γί α «ἔ κα με προσ λα λι άν εἰς τούς ἐ πα -
νελ θόν τας στρα τι ῶ τας ἐ παι νέ σας τήν  ἀν δρεί αν καί φι -
λο πα τρί αν αὐ τῶν».
Με τά ἀ πό λί γες ἡ μέ ρες ἔ γι νε στόν Να ό τό Μνη μό συ νο
τῶν δύ ο φο νευ θέν των στόν πό λε μο Ἀρ ναι ω τῶν, Μαυ -
ρου δῆ Ματ ζώ λη καί Γε ωρ γί ου Λο κο βί τη. Ἐ κεῖ στό κόλ λυ -
βο κα τα τέ θη κε στε φά νι ἀ πό τήν Ἐ θνι κή Ὀρ γά νω ση Νε ο -
λαί ας καί ἐκ φω νή θη κε λό γος ἀ πό δι δά σκα λο.
Τό πρω ΐ τῆς 17ης Σε πτεμ βρί ου τοῦ 1944 ὁ Μη τρο πο λί της
Σω κρά της «ἐ κοι μή θη». Τήν ἑ πό με νη ἡ μέ ρα (18 Σε πτεμ -
βρί ου) στόν Μη τρο πο λι τι κό Να ό ψάλ θη κε ἡ νε κρώ σι μη
Ἀ κο λου θί α μέ τή συμ με το χή ὅ λου τοῦ λα οῦ τῆς Ἀρ ναί ας
ἀ πό τόν Μη τρο πο λί τη Κασ σαν δρεί ας Εἰ ρη ναῖ ο καί τούς ἱ -
ε ρεῖς καί ἐκ φω νή θη καν ἐ πι κή δει οι ἀ πό τόν Μη τρο πο λί -
τη, τόν δι κη γό ρο Μᾶ νο Μα νασ σῆ, τόν μα θη τή τοῦ Γυ -
μνα σί ου Ἀρ ναί ας Ἀθ. Σμα ρα γδῆ καί δύ ο ἐκ προ σώ πους
τοῦ Ε.Α.Μ. καί τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. Ὁ τά φος του βρί σκε ται πί σω
ἀ πό τήν κόγ χη τοῦ Ἱ. Βή μα τος τοῦ Να οῦ.
Τά ἔ τη 1945, 1951 καί 1960 πραγ μα το ποι ή θη καν στόν
Να ό οἱ τε λε τές τῶν ἐν θρο νί σε ων τῶν Μη τρο πο λι τῶν Δι ο -
νυ σί ου, Κυ πρι α νοῦ, καί Παύ λου μέ τήν πα ρου σί α Ἀρ χῶν
καί Λα οῦ.
Στίς 16 Ἀ πρι λί ου τοῦ 1981 ἔ γι νε στόν Να ό ἡ ἐν θρό νι ση
τοῦ μα κα ρι στοῦ Μη τρο πο λί τη Νι κο δή μου καί στίς 20 Ἀ -
πρι λί ου (Κυ ρι α κή τῶν Βα ΐ ων) τε λέ σθη κε ἡ πρώ τη ἀρ χι ε -

Εὐ αγ γε λι σμοῦ ἐ τε λέ σθη χά ριν εἰς τάς  ἀ πει λάς τῆς Ἀ στυ -
νο μί ας ἐν ἡ συ χί ᾳ ἐκ κλη σι α στι κῶς. Μό νον πολ λοί δέν ἑ -
ώρ τα σαν ἐρ γα σθέν τες ἐ κεί νην τήν ἡ μέ ραν. Εἰς τόν να όν
ὀ ἐ πί σκο πος ὡ μί λη σεν ὅ τι πρέ πει νά ὑ πα κού ω μεν εἰς
τούς ἐ πι σκό πους, δι ό τι αὐ τοί εἶ ναι οἱ φο ρεῖς τῆς πα ρα -
δό σε ως, δι ό τι αὐ τούς φω τί ζει τό πνεῦ μα τό Ἅ γι ον καί δι -
δά σκουν τό ἀ λη θές καί ὀρ θόν. Πρέ πει νά ἔ χῃ ὁ λα ός ἐμ -
πι στο σύ νην εἰς αὐ τούς. .. Ὅ ταν ἦλ θεν ἡ 25η Μαρ τί ου κα -
τά τό πα λαι όν ἡ με ρο λό γι ον, συ νεν νο η θείς με τά τοῦ Μη -
τρο πο λί του Θεσ σα λο νί κης ὁ ἐ πί σκο πος ἀ πη γό ρευ σε τήν
λει τουρ γί αν ἐ κεί νην τήν ἡ μέ ραν, ἀρ το κλα σί αν, ὕ ψω μα,
πα ρά κλη σιν. Ὁ λα ός, ἰ δί ᾳ αἱ γυ ναῖ κες, κα τέ κλυ σαν τόν
να όν, ἀλ λά τί πο τε δέν ἔ γι νεν εἰ μή μό νον προ σκύ νη σις
τῆς εἰ κό νος».
Τήν 1η Μα ΐ ου τοῦ 1924 γι ορ τά σθη κε μέ με γα λο πρέ πει α
στόν Να ό τό Πο λί τευ μα τῆς Δη μο κρα τί ας μέ λό γους τοῦ
Δε σπό τη καί δι δα σκά λων καί μέ τή λα ϊ κή συμ με το χή καί
μέ τήν ὁρ κω μο σί α 38 δη μο σί ων ὑ παλ λή λων στό Εὐ αγ γέ -
λι ο κά τω ἀ π’ τόν πο λυ έ λαι ο ὑ πέρ τῆς Δη μο κρα τί ας καί
στό ὄ νο μά της.
Κα τά τόν ἑλ λη νο ϊ τα λι κό πό λε μο τοῦ 1940-1941 γί νον ταν
στόν Να ό Δο ξο λο γί ες σέ κά θε κα τά λη ψη σπου δαί ας θέ -
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Ε΄. Ο ΝΑ ΟΣ ΤΟΥ Α ΓΙ ΟΥ ΣΤΕ ΦΑ ΝΟΥ: 
Η «ΚΑΡ ΔΙ Α» ΤΗΣ ΑΡ ΝΑΙ ΑΣ

Κ
λεί νον τας τό ἄρ θρο μου θά ἀ πευ θυν θῶ ἰ δι αί τε ρα
στούς συμ πα τρι ῶ τες μας καί θά τούς πῶ ἀ πό καρ -
δι ᾶς τά ἑ ξῆς ση μαν τι κά καί Ἀρ ναι ώ τι κα: «Ἀ γα πη τοί

συμ πα τρι ῶ τες, ἡ ἐκ κλη σί α τοῦ Ἁ γί ου Στε φά νου εἶ ναι ἡ
ἐκ κλη σί α, ὅ που χτυ πᾶ ἡ  «καρ δι ά» τῆς Ἀρ ναί ας. Στήν ἐκ -
κλη σί α αὐ τή βα πτί σθη καν οἱ παπ ποῦ δες μας καί οἱ γο -
νεῖς μας καί βα πτι σθή κα με καί ’ μεῖς καί τά παι δι ά μας
καί τά ἐγ γό νι α μας καί ἄλ λοι συγ γε νεῖς μας. Στήν ἐκ κλη -
σί α αὐ τή παν δρεύ θη καν οἱ παπ ποῦ δες μας καί οἱ γο νεῖς
μας καί παν δρευ θή κα με καί ’ μεῖς καί πολ λῶν ἀ πό μᾶς τά
παι δι ά καί ἴ σως κά ποι α ἐγ γό νι α μας καί ἄλ λοι συγ γε νεῖς
μας. Στήν ἐκ κλη σί α αὐ τή κη δεύ θη καν οἱ παπ ποῦ δες μας
καί οἱ γο νεῖς μας, τά  ἀ δέλ φι α, οἱ σύ ζυ γοι καί τά παι δι ά
κά ποι ων ἀ πό μᾶς καί ἄλ λοι συγ γε νεῖς μας καί σ’ αὐ τή
τήν ἐκ κλη σί α θά κη δευ θοῦ με καί ’ μεῖς καί οἱ με τά ἀ πό
’μᾶς, ὅ ταν τό ὁ ρί σει ὁ Θε ός. Καί, τέ λος στήν ἐκ κλη σί α αὐ -
τή ἐκ κλη σι ά σθη καν ἐ πί 200 χρό νι α, οἱ παπ ποῦ δες μας, οἱ
γο νεῖς μας καί οἱ συγ γε νεῖς μας καί ἐκ κλη σι α σθή κα με καί
’ μεῖς καί θά συ νε χί σου με νά ἐκ κλη σι α ζό μα στε ὅ σο ζοῦ -
με! Συμ με τέ χε τε ἔν το να στή λα τρευ τι κή της ζω ή. Τό πνευ -
μα τι κό ὄφελός σας θά εἶναι μεγάλο!».

ρα τι κή του Θ. Λει τουρ γί α.
Στίς 19 Νο εμ βρί ου τοῦ 1998 ἐ πι σκέ φθη κε τήν Ἀρ ναί α ὁ
Ἀρ χι ε πί σκο πος Ἀ θη νῶν καί Πά σης Ἑλ λά δος κυ ρός Χρι -
στό δου λος καί στόν Να ό ψάλ θη κε Δο ξο λο γί α.
Στίς 2 Ἰ ου νί ου τοῦ 1999 ἐ πι σκέ φθη κε τήν Ἀρ ναί α ὁ Οἰ -
κου με νι κός Πα τρι άρ χης Βαρ θο λο μαῖ ος, γε γο νός πού συ -
νέ βη γι ά πρώ τη φο ρά στά Ἐκ κλη σι α στι κά Χρο νι κά τῆς
Ἀρ ναί ας καί ὅ λης τῆς Χαλ κι δι κῆς, καί ψάλ θη κε Δο ξο λο γί -
α στόν Να ό.
Στίς 16 Σε πτεμ βρί ου 2012 «ἐ κοι μή θη» ὁ Μη τρο πο λί της
Νι κό δη μος καί ἡ πάν δη μη κη δεί α του τε λέ σθη κε στόν
Να ό στίς 18 τοῦ μη νός, ἐ νῶ ὁ ἐν τα φι α σμός του ἔ γι νε πί -
σω ἀ πό τήν κόγ χη τοῦ Ἱ. Βή μα τος τοῦ Να οῦ, δί πλα στόν
τά φο τοῦ Μη τρο πο λί τη Σω κρά τη.
Στίς 4-5 Νο εμ βρί ου 2012 ἐ πι σκέ φθη κε γι ά πρώ τη φο ρά
στά Ἐκ κλη σι α στι κά Χρο νι κά τήν Ἀρ ναί α ἡ ἐ φέ στι α εἰ κό να
τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους, ἡ Πα να γί α τοῦ «Ἄ ξι όν Ἐ στι», καί πα ρέ -
μει νε γι ά πολ λές ὧ ρες στόν Να ό γι ά προ σκύ νη ση τοῦ λα -
οῦ.
Στίς 24 Νο εμ βρί ου 2012 ὁ Να ός δέ χθη κε στόν  ἀρ χι ε ρα τι -
κό του θρό νο τόν νέ ο Μη τρο πο λί τη μας κ. Θε ό κλη το. Ἡ
ἐν θρό νη σή του ἔ γι νε μέ τήν πα ρου σί α τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό -
που Ἀ θη νῶν Ἱ ε ρω νύ μου, πολ λῶν ἱ ε ραρ χῶν καί ἄλ λων
κλη ρι κῶν, τοῦ Ὑ πουρ γοῦ Ὑ γεί ας, βου λευ τῶν, τοῦ  Ἀν τι πε -
ρι φε ρει άρ χη Χαλ κι δι κῆς, δη μάρ χων καί ἄλ λων ἐκ προ σώ -
πων Ἀρ χῶν καί Φο ρέ ων καί πλή θους λα οῦ. Τήν ἑ πό με νη
μέ ρα (Κυ ρι α κή) ὁ νέ ος Μη τρο πο λί της τέ λε σε τήν πρώ τη
ἀρ χι ε ρα τι κή του Θ. Λει τουρ γί α.
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Εὐρήματα μετά τήν πυρκαϊά τοῦ 2005. Ἡ Θεοτόκος ἀπό
παράσταση  Ἀνάληψης, σπάραγμα τοιχογραφίας. 

Πιθανῶς 14ος αἰ.
Μία ἀπό τίς πολλές ταφές πού βρέθηκαν 

κατά τίς ἀνασκαφές.

Τά θεμέλια τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς
τοῦ 5ου αἰ.
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Φωτογραφίες ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Στε-
φάνου Ἀρναίας 5-9-2010, τἀ ὁποῖα ἐτέλεσεν ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ-
νυμος ἐπί Ἀρχιερατείας κυροῦ Νικοδήμου (1981-2012).

Φωτογραφίες ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.
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Ἀπό τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Μητροπολίτου 
κυροῦ Νικοδήμου 16-4-1981.

Ἀπό τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Θεοκλήτου  24-11-2012.



Τό κατανυκτικόν καί μεγαλοπρεπές ἐσωτερικόν τοῦ Ναοῦ ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας.
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• Στήν φωτογραφία τοῦ ἐμπροσθοφύλλου: Ὁ Ἱερός Μη-
τροπολιτικός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.

• Στήν φωτογραφία τοῦ ὀπισθοφύλλου: Τό ἐσωτερικόν
τοῦ Ναοῦ μέ τό νέον τέμπλον μετά τήν πυρκαϊά τοῦ 2005.

Ἐπιμέλεια συντάξεως καί ἐκδόσεως Ἡμερολογίου: 
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Πρωτοσύγκελλος - Ἱεροκήρυξ.

Τό κείμενο: Ἱστορική πορεία τοῦ Ναοῦ,
τοῦ κ. Δημ. Κύρου, Θεολόγου-Φιλολόγου

Ἐκτύπωση: Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα», τηλ.: 23970 23313

Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ 23770

Ι. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-Ἱ. Κοινότητ. .........23.711.................23.710
Γραμματεία Ἱ. Κοινότητ. ...........23.221
Γραφεῖον Προσκυνητῶν..............................2310 252575
Ο.Τ.Ε. Πληροφορεῖαι ................23.209
Διοίκησις ...................................23.230.................23.314
Ἀθωνιάς Σχολὴ..........................23.220.................23.341
Ἀστυνομικόν Τμῆμα..................23.212..................23260
Ἰατρεῖον.....................................23.217
Ταχυδρομεῖον ...........................23.214
..................................................Ι. Μον. ..................Ἀντιπ.
Μεγίστης Λαύρας .....................23.761.................23.277
Βατοπαιδίου .............................23.219.................23.283
Ἰβήρων ......................................23.643.................23.203
Χιλιανδαρίου ............................22.797.................23.281
Διονυσίου .................................23.272.................23.686
Κουτλουμουσίου ......................23.226
Παντοκράτορος.........................23.253.................23.945
Ξηροποτάμου ...........................23.251.................23.280
Ζωγράφου.................................23.273.................23.247
Δοχειαρίου ...............................23.245 ................ 23.271
Καρακάλου ...............................23.225.................23.279
Φιλόθεου ..................................23.256.................23.206
Σίμωνος Πέτρας .......................23.254.................23.204
Ἁγίου Παύλου .......................... 23.250.................23.208
Σταυρονικήτα............................23.255.................23.270
Ξενοφῶντος ..............................23.249.................23.660
Γρηγορίου .................................23.669.................23.274
Ἐσφιγμένου...............................23.796.................23.282
Ἁγίου Παντελεήμονος...............23.252.................23.201
Κωνσταμονίτου.........................23.228.................23.278


