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Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
Ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου·
Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
δὸς ἡμῖν σήμερον·
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
ὀφειλέταις ἡμῶν·
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ

ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ

ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν
οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ

τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων
τῶν αἰώνων. 
Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννη-

θέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα
ἐγένετο.
Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σω-

τηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐναν-
θρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ

παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δε-

ξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νε-

κρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ

ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σύν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συ-
μπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν
προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Ἀμήν.



Ἡ  Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
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προσκαλεσμένος πρός τοῦτο εὐγενῶς ἀπό τόν φλογερό
Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονί-
τσης κ. ΑΝΔΡΕΑ, διάδοχο τοῦ λεοντόκαρδου καί
μεγάλου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τοῦ Δεσπότη πού
ἀνέδειξε στούς χρόνους μας καί ὑπερασπίστηκε μο-
ναδικά τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα...

Λίγο πρός τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ πο-
λυαρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου στόν φερώνυμο
Ναό Του, ἐδέχθην, λοιπόν, τηλεφώνημα ἀπό τόν
καλό Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πε-
ριστερᾶς τῆς Μητροπόλεώς μας, Αἰδ. Οἰκονόμο π.
Γεώργιο Τσιπλακίδη, ὁ ὁποῖος ταραγμένος καί μέ
σπασμένη φωνή μοῦ ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ νάρθηκας τοῦ
παγκάλου αὐτοῦ Ἱεροῦ κειμηλίου ἐφλέγετο! Ἀντι-
λαμβάνεται ὁ καθείς τήν θέση καί τήν καρδιακή
συνοχή τοῦ Ἐπισκόπου... Εὐτυχῶς τό κακό περιωρίσθη
στόν Νάρθηκα, μέ τήν ἐπέμβαση κυρίως τῶν νέων
τῆς Κωμοπόλεως τῆς Περιστερᾶς, ἀλλά καί τῆς Πυ-
ροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί τοῦ παπᾶ τοῦ Τόπου
πού στάθηκε σάν ἀγέρωχο κυπαρίσι μπροστά στή
συμφορά.

Τό κακό ὅμως ἔγινε καί καθώς παρατηρεῖ ἡ
ἐξαίρετη καί φιλόχριστη Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας
Ἀρχαιοτήτων Περιφερείας Θεσσαλονίκης κ. Μαρία
Τσιάπαλη στήν Τεχνική της Ἔκθεση πρός τό ἁρμόδιο
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, προκλήθηκαν,
λόγῳ τοῦ συμβάντος, ἐκτεταμένες ζημιές στόν Νάρθηκα
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Τό ἔτος 2015 ἕνας μεγάλος πειρασμός ἐδοκίμασε
τήν Ἱερά Νητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους
καί Ἀρδαμερίου. Ἐπλήγη ἀπό πυρκαϊά ὁ ἱστο-

ρικός Ἐνοριακός Βυζαντινός Ἱερός Ναός Ἁγίου
Ἀνδρέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης.

Τό δειλινό τῆς 23ης Αὐγούστου 2015 πυρκαϊά, ἡ
ὁποία προεκλήθη ἀπό ἀναμμένη λαμπάδα, ἔπληξε
τόν ἱερό πεντέτρουλλο ὡς ἄνω Ἱερό Ναό, πού ἀποτελεῖ
τό σημαντικώτερο κόσμημα, παλλάδιο καί ἀνεκτίμητο
ζωντανό μνημεῖο τῆς βυζαντινῆς κληρονομιᾶς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας, γεγονός πού προξένησε τόσον στόν
Ἐπίσκοπο καί τόν Ἱερό Κλῆρο, ὅσο καί στόν φιλάγιο
Λαό τοῦ Θεοῦ πόνο δυσβάστακτο καί θλίψη ἀξεπέ-
ραστη.

Ὁ γράφων τήν ὥρα ἐκείνη βρισκόταν στήν ἀρχο-
ντική πόλη τῆς Κονίτσης, γιά νά μετάσχη στίς πανη-
γυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Προ-
στάτου καί Ἐφόρου αὐτῆς, Ἐθνοϊερομάρτυρος, Ἰσα-
ποστόλου καί φωτιστοῦ τοῦ σκλαβωμένου στούς
Τούρκους Γένους μας, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
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τό μνημεῖο καί ἐκφράζοντες παντοειδῶς τόν θαυμασμό
τους γι’ αὐτό.

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός κτίσθηκε ἐξ ὑπαρχῆς ἐπί
ἐρειπωμένου παλαιοτέρου Ναοῦ πού κατάντησε νά
γίνη μάνδρα προβάτων, ἀπό τόν Ὅσιο Εὐθύμιο τόν
Νέο πού ἦλθε προσκεκλημένος στήν Περιστερά θαυ-
μαστῶς ἀπό τόν Κύριό μας καί τελείωσε τόν Ναό
ἐγκαινιάζοντάς τον τό 871 μ.Χ., μέ προσωπική του
ἐργασία καί ἀρωγή τῶν πνευματικῶν του τέκνων. Ὁ
Ἅγιος Εὐθύμιος μετέφερε τήν ἀρχιτεκτονική τῶν
Μοναστηριακῶν Ναῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στήν Περι-
στερά, καθότι κατήγετο ἀπό τήν Ὀψώ τῆς Γαλατίας,
κοντά στήν Ἄγκυρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀλλά καί
τῆς Βιθυνίας, τόπου ἀσκήσεώς του. Ὁ ἀρχαιολόγος
Καθηγητής ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Ὀρλάνδος θεωρεῖ
τόν Ναό κρᾶμα παλαιοχριστιανικῶν καί μεταβυζαντινῶν
στοιχείων, πού τόν καθιστοῦν λαμπρό ὑπόδειγμα καί
μέτρο ἀρχιτεκτονικῆς, αἰσθητικῆς καί κάλλους.

Ὁ Ναός αὐτός στήν ἀρχή ἦταν Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Περιστερῶν πού ἵδρυσε ὡς κτίτωρ
της ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος (824-898 μ.Χ.), μεγάλη
ἀσκητική μορφή τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πού δοκιμάστηκε
καί ἔλαμψε ἁγιοπνευματικῶς στόν Ὄλυμπο τῆς Βι-
θυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στό Μοναστήρι τῶν Πισ-
σαδινῶν, στήν ἀσκητική παλαίστρα τοῦ Ἄθωνα καί
μάλιστα στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Ἱερᾶς Μονῆς
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τοῦ ἤδη πληγωμένου ἀπό τόν χρόνο καί τήν ὑγρασία
Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπως ὁλική καταστροφή τῆς ξύλινης
ὀροφῆς του (ταβανιοῦ), τῶν κουφωμάτων, τῶν κλι-
ματιστικῶν σωμάτων, τῆς ἠλεκτρολογικῆς ἐγκατα-
στάσεως, καθώς καί ἑνός μηχανήματος μετρήσεως
ὑγρασίας πού ἀνῆκε στήν ἐν λόγῳ Ἐφορεία. Ἐπίσης
φθορές προκλήθηκαν στήν στέγη τοῦ Νάρθηκα, στόν
γυναικωνίτη, στά ἱερά σκεύη, ἀντικείμενα καί τόν
παντοειδῆ ἐξοπλισμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνῶ ὅλες οἱ
ἐσωτερικές τοιχοποιΐες τοῦ κυρίως Ναοῦ καί τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος καλύφθησαν ὁλικῶς ἀπό αἰθάλη.
Ὡσαύτως ἀπανθρακώθησαν περίπου δεκά πέντε (15)
φορητές εἰκόνες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, χρονολογούμενες
κυρίως στόν 19ο αἰῶνα. Πολυέλαιοι, τάπητες τοῦ
Ναοῦ, μικροφωνικές ἐγκαταστάσεις καί ἱερά ἄμφια
ἀχρηστεύθησαν, οἱ δέ φορητές ἱερές εἰκόνες ὑπέστησαν
ζημιές μικρές ἤ μεγάλες.

Ὀφείλομε χρεωστικῶς νά σημειώσωμε ὅτι ὁ Ἱερός
Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς (ἤ Περιστερῶν)
εἶναι σταυροειδής τετρακιόνιος πεντάτρουλλος Βυζα-
ντινός Ναός μέ ἰδιαίτερα καί μοναδικά χαρακτηριστικά,
πού δέν συναντῶνται ἀλλοῦ, γι’ αὐτό καί ἀποτελεῖ
σημεῖο ἀναφορᾶς καί ἀντικείμενο διδασκαλίας πού οἱ
πανεπιστημιακοί μας διδάσκαλοι πάντοτε συμπερι-
λαμβάνουν στίς ἐπιστημονικές τους μελέτες καί τίς
παραδόσεις, ἐπισκεπτόμενοι μέ τούς φοιτητές τους
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Ἁγίου Παύλου, στή συνέχεια στήν περιοχή Μαυρόσινα
τῶν Βραστάμων Χαλκιδικῆς, ὅπου ἔφθασε στά πνευ-
ματικά ὕψη τοῦ στυλίτου, καί πάλι στόν γεραρό
Ἄθωνα, στή Νῆσο τῶν Νέων, τόν σημερινό Ἅγιο
Εὐστράτιο, μέ ἐπιστροφή στά Βράσταμα, ἀκολούθως
στίς Περιστερές τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἤκμασε
κτίζοντας δύο Μονές, ἀνδρώα καί γυναικεία καί
τέλος ἐκοιμήθη στίς 15 Ὀκτωβρίου 898 μ.Χ. στή
Νῆσο Ἱερά, τή σημερινή Γιούρα.

Τό ἱερό Σκήνωμά του, μετά ἕνα χρόνο (899 μ.Χ.)
ἀπό τήν κοίμησή του, ἄφθαρτο ἔφθασε στήν Θεσσα-
λονίκη, μεταφέρθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου γιά προσκύνημα καί ἐνταφιάστηκε τελικῶς
στό ἀριστερό κλῖτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
Περιστερῶν. Μέ τούς σεισμούς τοῦ 1978 καί τίς
ζημιές πού ὑπέστη ὁ Ναός, ὁ Καθηγητής Νικ. Μου-
τσόπουλος ἀναστηλώνοντάς τον τό ἀνεῦρε καί τό
παρέδωσε στόν τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
κυρό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Β΄. Ὁ σοφός ἐκεῖνος Ποι-
μενάρχης μέ τή σειρά του τό προσέφερε στόν προκά-
τοχο τοῦ γράφοντος, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυρό ΝΙΚΟΔΗΜΟ, ὁ
ὁποῖος καί τό ἐναπέθεσε σέ μαρμάρινη λάρνακα,
πού καί σήμερα θησαυρίζεται στό ἀριστερό κλῖτος
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, ὅπου
καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου μας.

Ἡ Περιστερά, λοιπόν, ἡ ὀρεινή Κωμόπολις πού
βρίσκεται στή νοτιοανατολική πλαγιά τοῦ Χορτιάτη,
πάνω ἀπό τήν πεδιάδα τῶν Βασιλικῶν καί βλέπει
πρός τόν Θερμαϊκό Κόλπο, τόν ὁποῖο καταστέφει ἡ
βυζαντινή συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, κατέχει
στά σπλάγχνα της θησαυρό τιμιώτατο· τόσο τόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τό Καθολικό τοὐτέστιν
τῆς ἄλλοτε διαλαμψάσης Ἱερᾶς Μονῆς Περιστερῶν,
ὅσο καί τά χαριτόβρυτα Λείψανα τοῦ κτίτορος τοῦ
πανίερου αὐτοῦ Προσκυνήματος, Ὁσίου Εὐθυμίου
τοῦ Νέου καί καυχᾶται γι’ αὐτό καί δοξάζει τό ὄνομα
τῆς Τρισηλίου Θεότητος. 

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, ἀδελφοί, ἀναμένει τήν
ἀναπαλαίωσή του, τήν ἀποκατάσταση τῶν προ-
κληθεισῶν ζημιῶν καί τήν ἐπιστροφή στήν παλαιά
του αἴγλη. Βέβαια, μέ ἄοκνες προσπάθειες, τόσο
τῆς ἐρίτιμης Προϊσταμένης τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιο-
τήτων Περιφερείας Θεσσαλονίκης κ. Μαρίας Τσιά-
παλη, ὅσο καί τοῦ γράφοντος ὡς ὑπευθύνου Ἐπι-
σκόπου πρός τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Ἀθλη-
τισμοῦ, ἐκκίνησε ἡ ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν μέ
ἐπιχορήγηση τοῦ ἔργου ἀπό τόν καθ’ ὕλην ἁρμόδιο
Ἐξωχότατο Ὑπουργό Πολιτισμοῦ κ. Ἀριστείδη
Μπαλτά. Ὅμως τό προσφερθέν κονδήλιο, λόγῳ
τῆς οἰκονομικῆς στενότητος τῆς Χώρας μας καί
τῆς σοβούσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἁπλῶς ἀρκεῖ
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γιά τήν ἐκκίνηση τοῦ ὅλου ἔργου, τῆς ἀποκατα-
στάσεως δηλονότι τοῦ μνημείου. Οἱ ἐνορῖτες τῆς
Περιστερᾶς, περίπου ἑπτακόσιοι-ὀκτακόσιοι ἀδελφοί
μας καί ἡ πτωχή Ἱερά μας Μητρόπολις ἀδυνατοῦν
νά ἐξεύρουν τό ὑπέρογκο ποσό πού ἀπαιτεῖται γιά
τήν ἀναστήλωση τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοῦ θησαυροῦ.

Γιά τοῦτο θεωρήσαμε καλό νά ἀφιερώσωμε τό
φετεινό μας ἡμερολόγιο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀνδρέου Περιστερᾶς καί τόν κτίτορά του Ὅσιο
Εὐθύμιο τόν Νέο, ἀναθέτοντας τήν σύνταξη τῶν
σχετικῶν κειμένων στόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς
μας Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη
π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, τόν ὁποῖο συγχαίρομε
καί εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν ἐργασία
του καί τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑπεβλήθη.

Τοῦτο δέ τό πράξαμε γιά νά τρανώσωμε τήν
παρακλητική κραυγή τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου πού
ζητεῖ ἀπό ὅλους τή συμβολή μας στό ὡραῖο μά δύ-
σκολο ἐγχείρημα τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Μονα-
στηριοῦ του, τοῦ τάφου του, τῆς Ἱερᾶς Λειψανο-
θήκης του, τοῦ “οἴκου” του· ἕνα ὄνειρο πού ὁ
Ἐπίσκοπος, ὁ Ἱερός μας Κλῆρος, ὁ ἀκάματος
ἐφημέριος τῆς Περιστερᾶς, ὁ Δήμαρχος Θέρμης
κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος -πολύτιμος ἀρωγός
μας μέχρι σήμερα στόν ἀγῶνα μας-, ἡ Ἐφορεία
Ἀρχαιοτήτων Περιφερείας Θεσσαλονίκης, ὁ Πρό-

εδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου καί πρωτοψάλτης
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Γεώργιος Κουτσιλᾶς, ἀπό
κοινοῦ καί μέ φόβο Θεοῦ προσπαθοῦμε ἀόκνως νά
ὑλοποιήσωμε. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς
πρεσβεῖες τῶν ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
τοῦ Πρωτοκλήτου καί Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου
τοῦ ἐν Περιστεραῖς, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά λάβη
σάρκα καί ὀστᾶ! 

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός πατέρας τῆς
Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας εὔχομαι ὁ Νέος χρόνος,
τό 2017, νά συνεγείρη ψυχές, νά φωτίση νόες, νά
γλυκάνη πονεμένες καρδιές, νά κάνη καί πάλι νά
λάμψη ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καί ἡ δοξαστική
μυρσίνη γιά τόν πονεμένο Ἕλληνα καί νά καρπο-
φορήσουν οἱ ἀγῶνες τοῦ πληγωμένου Λαοῦ μας
γιά ἔξοδο ἀπό τήν φοβερή πνευματική καί οἰκονομική
κρίση πού μᾶς κατατρύχει.

Καλό καί εὐλογημένο τό 2017!
Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ



ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1.   ΚΥΡΙΑΚΗ. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός 

Μεγάλης Παναγίας.
7.    ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 

Ἰωάννου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  τῆς Νέας Μαδύτου.
18.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἁγίου Ἀθανασίου Μεγάλου. Ἑορτάζουν ὁ Ἐνοριακός 

Ναός Παλαιοκάστρου, ἡ Ἐνορία Στανοῦ καί Παρεκκλήσιον εἰς 
Βαρβάραν.

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

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-4,6,7,8,9,10,12,14-17,19,21-24,26,28-31   
Kατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 11,18, 20,25,27  
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 5,13 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
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† ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου Μεγάλου Καισαρείας
Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ Ὁσίου, Μάρκου Κωφοῦ Ὁσίου
 Μαλαχίου Προφήτου, Γορδίου Μάρτυρος, Θωμαΐδος Ὁσίας
Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων,Θεοκτίστου Ὁσίου, Εὐθυμίου Νεομάρτυρος
Παραμονή Θεοφανείων, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ Mαρτύρων, Συγκλητικῆς Ὁσίας
† ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
† Σύναξις Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
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† ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Γεωργίου Χοζεβίτου Ὁσίου, Δομνίκης Μάρτυρος
Πολυεύκτου Μάρτυρος, Παρθένας Ἐδεσσαίας Νεομάρτυρος, Φιλίππου Μόσχας
† Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ Ἐπισκόπου  Μελιτινῆς
† Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου Ἐπισκόπου Τραπεζοῦντος
Τατιανῆς Διακονίσσης Μάρτυρος, Εὐθασίας, Μερτίου Μαρτύρων
Ἑρμύλου, Στρατονίκου Μαρτύρων, Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου Ὁσίου 
Ἀπόδοσις Θεοφανείων,τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ Ὁσιομαρτύρων
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† ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ). Παύλου Θηβαίου Ὁσίου, Ἰωάννου Καλυβίτου Ὁσίου
Προσκύνησις  ἁλύσεως  Ἀποστόλου  Πέτρου, Νικολάου Μυτιληναίου Νεομάρτυρος
† Ἀντωνίου Mεγάλου, Ἀντωνίου ἐν Βεροίᾳ  Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος ἐν Ἰωαννίνοις
† Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
† Μακαρίου Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτίου Ὁσίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ
†Εὐθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου Νεομάρτυρος ἐξ  Ἄρτης
Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Ἀγνῆς Μάρτυρος, Μαξίμου Γραικοῦ Ὁσίου
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† ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ). Τιμοθέου Ἀπόστολος, Ἀναστασίου Πέρσου Ὁσιομάρτυρος
 Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου  Μάρτυρος, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ὁσίου 
Ξένης Ὁσίας, Βαβύλα Ἱερομάρτυρος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου Ὁσίου
† Γρηγορίου Θεολόγου Κων/πόλεως, Αὐξεντίου Νεομάρτυρος
Ξενοφῶντος Ὁσίου καί τῆς συνοδείας, Μαρίας, Ἀρκαδίου, Ἰωάννου
†Ἀνακομιδή Λειψάνου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ὁσίου, Ἰσαάκ Σύρου Ἐπισκόπου Νινευΐ

29
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† ΙΖ΄ ΛΟΥΚ. (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ).  Ἀνακομιδή Λειψάνων Ἰγνατίου  Θεοφόρου
† Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου, Γρηγορίου καί Ἰωάννου
† Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας, Θεοδότης, Θεοκτίστης, Εὐδοξίας 
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ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1

6

7
8
15
17
18
22
25
27
29
30

Κολασ. β΄  8-12

Τίτ. β΄  11-14,
γ΄  4-7

Πράξ. ιθ΄  1-8
Ἐφεσ. δ΄ 7-13
Κολασ. γ΄ 4-11
Ἑβρ. ιγ΄ 17-21
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16
Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15
Ἑβρ. ζ΄ 26 -28, η΄ 1-2
Ἑβρ. ζ΄ 26 -28, η΄ 1-2
Β΄ Κορ. στ΄16-ζ΄ 1
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16

Λουκ. β΄ 20-21,
40-52

Ματθ. γ΄ 13-17

Ἰωάν. α΄ 29-34
Ματθ. δ΄ 12-17
Λουκ. ιζ΄ 12-19
Λουκ. στ΄ 17-23
Μτθ. ε΄ 14-19
Λουκ. ιθ΄ 1-10
Ἰωάν. ι΄ 9-16
Ἰωάν. ι΄ 9-16
Ματθ. ιε΄ 21-28
Ματθ. ε΄ 14-19

Περιτομῆς Ἰ. Χριστοῦ

Θεοφανείων    

Σύν. Ἰωάννου Προδρόμου
                 δ΄   |   Ζ΄
           πλ. α΄   |   Η΄

Ἀντωνίου Μεγάλου
Ἀθανασίου & Κυρίλλου

           πλ. β΄   |   Θ΄
Γρηγορίου Θεολόγου
᾽Αν. Λειψ. Ἰ. Χρυσοστ.

             βαρύς   |   Ι΄
Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
2.      ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου. Ἑορτάζεται εἰς τό  Ἱερόν Προσκύνημα 

Μεγάλης Παναγίας. 
8.    ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἑορτή Εὑρέσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας 

Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης(8-2-2012) εἰς Ὄσσαν.
10.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἑορτή Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ἑορτάζεται  

εἰς τούς Ἐνοριακός Ναούς Ἁγίου Χαραλάμπους, Ἁγίου Γεωργίου 
Γαλατίστης. Ἑορτάζουν Παρεκκλήσια εἰς Στρατονίκην καί Ἐξωκκλήσιον 
εἰς Λειβάδι καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ.

13.  ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἑορτάζει ἡ Πρωτοβουλία Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
14.  ΤΡΙΤΗ. Ἁγίου Αὐξεντίου ἐν Κατερλί. Ἑορτάζεται εἰς τόν 

ὁμώνυμον Ἐνοριακόν Ναόν τοῦ Κάτω Σταυροῦ.
26.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου. Ὀνομαστική ἑορτή Σεβ. 

Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου. Ἑορτάζεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 2, 4-7, 9, 11-19
Kατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 3, 10
Κατάλυσις μόνον τυροῦ, αὐγῶν καί ἰχθύων:20-26
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1,8, 15, 17,27,28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
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Προεόρτια Ὑπαπαντῆς, Τρύφωνος Μάρτυρος, Ἀναστασίου Νεομάρτυρος
† ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης προφήτιδος 
Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου Ὁσίου,Νικολάου Στουδίτου,Ἰωσήφ Νεομάρτυρος
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† ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Ἀγάθης Μάρτυρος, Πολυεύκτου Κων/λεως
Φωτίου Μεγάλου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Βουκόλου Ἐπισκόπου Σμύρνης 
Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ
†Εὕρεσις Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης (2012)
Νικηφόρου Μάρτυρος, Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Σικελίας
† Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος,Ζήνωνος ταχυδρόμου Ὁσίου
Βλασίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας, Θεοδώρας Βασιλίσσης
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† ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Μελετίου Πατριάρχου Ἀντιοχείας, Χρήστου Νεομάρτυρος
Ἀκύλα καί Πρισκίλλης Ἀποστόλων,  Μαρτινιανοῦ Ὁσίου
† Αὐξεντίου Ὁσίου ἐν Κατερλί, Αὐξεντίου Ὁσίου ἐν Βουνῷ
Ὀνησίμου Ἀποστόλου, Ἀνθίμου Ὁσίου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου Νεομάρτυρος
Παμφίλου Μάρτυρος, Φλαβιανοῦ Πατριάρχου Κων/λεως
Θεοδώρου Τήρωνος Μεγαλομάρτυρος, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας Βασιλέων
† Ψυχοσάββατον. Λέοντος Πάπα Ρώμης
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† ΑΠΟΚΡΕΩ. Ἀρχίππου Ἀποστόλου, Φιλοθέης Ἀθηναίας
Λέοντος Ἐπισκόπου Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα  Ρώμης
Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις Ὁσίου,Εὐσταθίου Πατριάρχου Ἀντιοχείας
Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίοις Μαρτύρων, Τελεσφόρου Πάπα Ρώμης
† Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης, Γοργονίας Ὁσίας
† Α΄ καί Β΄ εὕρεσις κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ταρασίου Πατριάρχου Κων/λεως, Ρηγίνου Ἐπισκόπου  Σκοπέλου

26
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28
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†ΤΥΡΙΝΗΣ. Θεοκλήτου Μάρτυρος, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος
 †Καθαρά Δευτέρα (Ἀρχή Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς)
Βασιλείου Ὁσίου Ὁμολογητοῦ, Κυράννης Νεομάρτυρος ἐν Ὄσσῃ

1918

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
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19
24
26

Ἑβρ. ζ΄ 7-17
Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10
Α΄ Κορ. στ΄ 12-20 
Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17

Α΄Κορ. η΄8-13,θ΄ 1-2
Β΄ Κορ. δ΄  6-15
Ρωμ. ιγ΄11-ιδ΄ 4

Λουκ. β΄  22-40
Λουκ. ιη΄ 10-14 
Ἰωάν. ιε΄ 17-ιστ΄ 2 
Λουκ. ιε΄ 11-32
Λουκ. κα΄ 8-9, 25-27,

33-36
Ματθ. κε΄ 31-46
Ματθ. ια΄ 2-15
Ματθ. στ΄ 14-21

Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
           πλ. δ΄   |   ΙΑ΄ 

Ἁγίου Χαραλάμπους
                 α΄   Ι   Α΄

Ψυχοσάββατον 

                 β΄   |   Β΄
Α & Β εὕρ. κεφ. Προδρόμου
                 γ΄   |   Γ΄

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
  9.  ΠΕΜΠΤΗ. Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ἑορτάζει ὁ 

Ἐνοριακός Ναός  Γοματίου.
25.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Ἑορτάζει ἡ Ἱερά 

Μονή Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος. 
29.  ΤΕΤΑΡΗ. Μάρκου Ἐπισκόπου Άρεθουσίων. Ἑορτάζεται εἰς τήν 

Ἐνορίαν τοῦ Μοδίου. 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις ἰχθύος: 25  
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου:4,5,9,11,12,18,19,26
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1-3,-8,10,13-17, 20-24,27-31

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
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Εὐδοκίας Ὁσιομάρτυρος, Μαρκέλλου καί Ἀντωνίνης Μαρτύρων
Ἡσυχίου Μάρτυρος, Nικολάου Πλανᾶ Ἱερέως ἐν Ἀθήναις
† Α΄Χαιρετισμοί. Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου Μαρτύρων
† Ἀνάμνησις θαύματος κολλύβων Ἁγίου Θεοδώρου Τήρωνος
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† Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Κόνωνος Μάρτυρος 
Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 Μαρτύρων, Ἡσυχίου Ὁσίου
Τῶν ἐν Χερσῶνι (Κριμαία) Ἐπισκόπων Ἱερομαρτύρων, Παύλου ἁπλοῦ Ὁσίου
Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ Ἀποστόλου 
†Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ, Καισαρίου ἰατροῦ
† Β΄Χαιρετισμοί. Κοδράτου Μάρτυρος, Ἀναστασίας πατρικίας
Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας βασιλίσσης  Ἄρτης
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† Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ. Θεοφάνους Ὁσίου
Άνακομιδή Λειψάνου Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως
Βενεδίκτου Ὁσίου, Εὐσχήμονος Ἐπισκόπου Λαμψάκου
Ἀγαπίου Μάρτυρος, Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου, Μανουήλ Νεομάρτυρος
Σαββίνου Μάρτυρος, Χριστοδούλου Ὁσίου ἐν Πάτμῳ 
† Γ΄ Χαιρετισμοί. Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ
Κυρίλλου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, Νικολάου Ἐπισκόπου Ἀχρίδος
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† Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Χρυσάνθου & Δαρείας Μαρτύρων
Ὁσιομαρτύρων Πατέρων  Μονῆς Ἁγίου Σάββα, Μύρωνος Νεομάρτυρος
Ἰακώβου Ἐπισκόπου  Ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ Πατριάρχου Κων/λεως
Βασιλείου Ἱερομάρτυρος ἐν Ἀγκύρᾳ, Καλλινίκης Μάρτυρος
Νίκωνος καί 199 Ὁσιομαρτύρων ἐν Σικελίᾳ, Λουκᾶ Νεομάρτυρος
† Δ΄ Χαιρετισμοί. Ἀρτέμονος Ἐπισκόπου Σελευκείας
† ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

26
27
28
29
30
31

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π

† Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Ματρώνης Μάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ, Παύλου Ἐπισκόπου Κορίνθου
Ἱλαρίωνος Ὁσίου τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου
† Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, Κυρίλλου Διακόνου
† Ὁ Μέγας Κανών.Ἰωάννου Σιναΐτου τῆς Κλίμακος Ὁσίου
† Ἀκάθιστος Ὕμνος.Ὑπατίου Ἐπισκόπου Γαγγρῶν

20 21

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ

4
5
9
12
19
25
26

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10
Ἑβρ.ια΄ 24-26,32-40
Ἑβρ. ιβ΄ 1-10
Ἑβρ. α΄ 10-14, β΄ 1-3
Ἑβρ. δ΄ 14-16, ε΄1-6
Ἑβρ. β΄ 11-18
Ἑβρ. στ΄ 13-20

Μάρκ. β΄  23-γ΄ 5
Ἰω. α΄ 44-52
Ματθ. κ΄ 1-16
Μάρκ.β΄ 1-12
Μάρκ. η΄ 34-38,θ΄1
Λουκ. α΄ 24-38
Μάρκ. θ΄ 17-31

Ἁγίου Θεοδώρου
                 δ΄   |   Δ΄
Τεσσαράκοντα Μαρτ.

           πλ. α΄   |   Ε΄
           πλ. β΄   |   ΣΤ΄
Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου
          βαρύς   |   Ζ΄

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
1 Σ † Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου. Μαρίας Αἰγυπτίας Ὁσίας

2
3
4
5
6
7
8

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΟΣΙΑΣ.Τίτου Ὁσίου 
Νικήτα Ὁσίου Ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ Ὀσίου Ὑμνογράφου
Γεωργίου Ὁσίου ἐν Μαλεῷ, Θεωνᾶ Ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης
Κλαυδίου, Διοδώρου Μαρτύρων, Θεοδώρας Ὁσίας ἐν Θεσ/νίκῃ
Εὐτυχίου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Γρηγορίου Ὁσίου Σιναΐτου
Καλλιοπίου Μάρτυρος, Γεωργίου Ἀρχιεπισκόπου Μυτιλήνης
†Ἔγερσις Λαζάρου. Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου,Ἑρμοῦ,Φλέγοντος Ἀποστόλων

9
10
11
12
13
14
15

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ., Εὐψυχίου Μάρτυρος, Βαδίμου Ὁσιομάρτυρος
† Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου,Γρηγορίου Ε΄Κων/πόλεως
† Μ. ΤΡΙΤΗ. Τῶν Δέκα Παρθένων, Ἀντίπα Ἐπισκόπου Περγάμου
† Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῆς  ἀλειψάσης  τόν  Κύριον  μύρῳ, Βασιλείου Ἐπισκόπου Παρίου
† Μ. ΠΕΜΠΤΗ.Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ,Μαρτίνου Πάπα Ρώμης
† Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ, Ἀριστάρχου Μάρτυρος
† Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ, Κρήσκεντος Μάρτυρος

16
17
18
19
20
21
22

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
† Δευτέρα Διακαινησίμου. Συμεών Ἱερομάρτυρος  Ἐπισκόπου Περσίδος
† Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης, Νεομαρτύρων ἐν Λέσβῳ
Παφνουτίου Ἱερομάρτυρος, Τρύφωνος Πατριάρχου Κων/πόλεως
Ζακχαίου Ἀποστόλου,Θεοδώρου Τριχινᾶ Ὁσίου, Ἀθανασίου Μετεωρίτου
† Ζωοδόχου Πηγῆς,Ἰανουαρίου Ἐπισκόπου, Ἀλεξάνδρας βασιλίσσσης
Ναθαναήλ Ἀποστόλου, Θεοδώρου Συκεώτου Ὁσίου

23
24
25
26
27
28
29

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου
Ἐλισάβετ Ὁσίας, Σάββα στρατηλάτου, Δούκα Νεομάρτυρος
† Μάρκου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Νίκης Μάρτυρος
Βασιλέως Ἐπισκόπου Ἀμασείας, Γλαφύρας καί Ἰούστας Μαρτύρων
Συμεών Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων,Εὐλογίου ξενοδόχου Ὁσίου
Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 Μαρτύρων, Μέμνονος Ὁσίου
† Τῶν Ὁσίων Γεωργίου καί Γερβασίου τοῦ Γοματίου.

30 Κ † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰακώβου Ἀποστόλου, Ἀργυρῆς  Νεομάρτυρος

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου. Ἑορτάζει τό φερώνυμον Παρεκκλήσιον τοῦ 

Ἱδρύματος Ἀγάπης εἰς τήν Ἀρναίαν.
8.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ.  Σάββατον Λαζάρου. Ὑποδοχή Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου 

εἰς Πετροκέρασα.
23.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἁγίου 

Γεωργίου Γαλατίστης, Ζαγκλιβερίου, Παλαιοχώρας, Μαραθούσης, Νεοχωρίου, 
Βαρβάρας, Μελισσουργοῦ, Ἀπολλωνίας, Μεσοκώμου καί Ἐξωκκλήσια εἰς Γαλάτισταν, 
Γεροπλάτανον, Στρατονίκην, Πετροκέρασα, Περιστερά καί Οὐρανούπολιν.

18.  ΤΡΙΤΗ. Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Ἑορτάζονται εἰς τό Ἱερόν 
Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας καί εἰς Ἐξωκκλήσια Ἁγ. Προδρόμου, Βαρβάρας, 
Σταγείρων καί Ζαγκλιβερίου.

21.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Διακαινησίμου. Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  Νέων 
Καλλινδίων, τό Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον εἰς τήν Ἀρναίαν, τό Μετόχιον τῆς Μονῆς 
Χιλιανδαρίου εἰς τόν Κάκαβον, τό Πνευματικόν Κέντρον εἰς Σαρακήνα. Ἑορτάζεται 
ἐπίσης εἰς τήν Ἐνορίαν Παναγίας Γαλατίστης καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ 
Ὀλυμπιάδος. 

22.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν Ὁσίων Γεωργίου καί Γερβασίου τοῦ Γοματίου. Ἑορτάζονται εἰς τήν  
Ἐνορίαν Γοματίου.

HMΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
Κατάλυσις εἰς πάντα:16-25,27,29,30
Κατάλυσις ἰχθύος: 8    
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 1
Νηστεία  ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 26,28
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ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
2
8
9
16
21
23
25
30

Ἑβρ. θ΄ 11-14
Ἑβρ. ιβ΄ 28-29,ιγ΄ 1-8
Φιλιπ. δ΄ 4-9
Πράξ. α΄ 1-8
Πράξ. γ΄ 1-8
Πράξ. ιβ΄ 1-11
Α΄ Πέτρ. ε΄6-14
Πράξ. στ΄ 1-7

Μάρκ. ι΄ 32-45
Ἰωάν. ια΄ 1-45
Ἰωάν. ιβ΄ 1-18
Ἰωάν. α΄ 1-17
Ἰωάν. β΄ 12-22
Ἰωάν. κ΄ 19-31
Μάρκ. στ΄ 7-13
Μάρκ. ιε΄ 43-ιστ΄ 8 

           πλ. δ΄   Ι   Η΄
Ἀναστάσεως Λαζάρου

Βαΐων
Ἁγίου Πάσχα

Ζωοδόχου Πηγῆς
Ἀποστόλου Θωμᾶ
Εὐαγγ. Μάρκου

                 β΄   |   Δ΄

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΜΑΪΟΣ 2017
1
2
3
4
5
6

Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

†Ἀκακίου Ὁσιομάρτυρος ἐκ Νεοχωρίου. Ἱερεμίου Προφήτου
†Ἀνακομιδή Λειψάνων Μεγάλου Ἀθανασίου, Ἑσπέρου, Ζωῆς Μαρτύρων
Τιμοθέου & Μαύρας Μαρτύρων, Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους
Πελαγίας Μάρτυρος, Ἱλαρίου θαυματουργοῦ, Μόνικας μητρός Αγουστίνου
† Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Μαδύτου, Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος
Ἰώβ πολυάθλου, Σεραφείμ Ὁσίου, Σοφίας Ὁσίας ἐν Κλεισούρᾳ

7
8
9
10
11
12
13

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Τοῦ φανέντος Σταυροῦ ἐπί Μεγάλου Κων/νου 
† Ἰωάννου Θεολόγου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου
† Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου Μεγαλομάρτυρος
† Μεσοπεντηκοστῆς, Σίμωνος Ἀποστόλου Ζηλωτοῦ
† Κυρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαποστόλων, Ἀργυροῦ Νεομάρτυρος
Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως
Γλυκερίας Μάρτυρος, Ἰωάννου καί Εὐθυμίου Ὁσίων Μονῆς Ἰβήρων

14
15
16
17
18
19
20

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Ἕξ Παρθενομαρτύρων ἐκ Γεροπλατάνου
Παχωμίου Μεγάλου Ὁσίου, Ἀχιλλείου Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης
Θεοδώρου Ἡγιασμένου Ὁσίου, Νικολάου Νεομάρτυρος  ἐκ Μετσόβου
Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀποστόλων, Ἀθανασίου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως
Παύλου, Χριστίνης, Διονυσίου, Ἡρακλείου, Πέτρου Μαρτύρων
Πατρικίου Ἐπισκόπου Προύσης, Ἀκακίου Ἱερομάρτυρος
Θαλλελαίου Μάρτυρος, Λυδίας Φιλιππισίας, Θαλασσίου Ὁσίου

21
22
23
24
25
26
27

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἰσαποστόλων
Βασιλίσκου Μάρτυρος, Παύλου & Δημητρίου Νεομαρτύρων ἐν Τριπόλει
Μιχαήλ Ἐπισκόπου Συνάδων, Συνεσίου Ἐπισκόπου Κύπρου
† Ἀπόδοσις Πάσχα. Συμεών Θαυμαστορείτου Ὁσίου
† ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστόλων, Ἀλεξάνδρου Νεομάρτυρος ἐν Θεσ/νίκῃ 
Ἰωάννου Ρώσου Νέου Ὁμολογητοῦ, Ἑλλαδίου Ἱερομάρτυρος

28
29
30
31

Κ
Δ
Τ
Τ

†ΤΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (325) 
Μνήμη Ἁλώσεως Κων/πόλεως 1453, Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος
Ἰσαακίου Ὁσίου Ἡγουμένου Μονῆς Δαλμάτων, Φήλικος Πάπα Ρώμης
Ἑρμείου Μάρτυρος, Εὐσταθίου Πατριάρχου Κων/πόλεως

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1.  ΔΕΥΤΕΡΑ.Νεομάρτυρος Ἀκακίου ἐκ Νεοχωρίου. Ἑορτάζεται εἰς Ἐνορίαν 

Νεοχωρίου 
2.   ΤΡΙΤΗ. Ἀνακομιδή Λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός 

Ναός Λειβαδίου, Παλαιός Παλαιοκάστρου, Παρεκκλήσιον εἰς Βαρβάρα καί 
Ἐξωκκλήσια εἰς Μ. Παναγίαν, Ριζά καί Νεοχώριον.

5.   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἁγίου Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Μαδύτου. Ἑορτάζει 
παρεκκλήσιον εἰς Νέαν Μάδυτον.

8.   ΚΥΡΙΑΚΗ τοῦ Θωμᾶ. Τῶν Ὁσίων Γεωργίου καί Γερβασίου τοῦ Γοματίου. 
Ἑορτάζονται εἰς τήν  Ἐνορίαν Γοματίου.

9.    ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Ἑορτάζει ἡ Ἱερά 
Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀρναίας, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἀδάμ καί ἐξωκκλήσια 
εἰς Παλαιόκαστρον, καί Περιστεράν.

14.  ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς Σαμαρείτιδος.Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἕξι Παρθενομαρτύρων 
τοῦ Γεροπλατάνου. Ἑορτάζονται εἰς τήν Ἐνορίαν Γεροπλατάνου.

21.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός 
Ναός Οὐρανουπόλεως, τό Προσκύνημα τῆς Μεγάλης Παναγίας καί ὁ 
Ναός εἰς τόν οἰκισμόν Ἀγγελοχωρίου.

29.  ΔΕΥΤΕΡΑ. Παναγίας Δακρυρρούσης, Ἑπέτειος τῆς Ἁλώσεως. Ἑορτάζει 
τό Παρεκκλήσιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα:1,2,5,6-9,11,13-16,18,20-23,25,27-30
Κατάλυσις ἰχθύος: 10,24
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 5
Νηστεία  ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου:3,12,17,19,26,31 

24 25

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
7
8

10
14
21
24
25
28

Πράξ. θ΄ 32-42
Α΄ Ἰω. α΄ 1-7
Πράξ. ιδ΄ 6-18
Πράξ. ια΄ 19-30
Πράξ. κστ΄ 1, 12-20
Πράξ. ιη ́ 22-28
Πράξ. α΄ 1-12
Πράξ. κ΄ 16-18,28-36

Ἰωάν.ε΄ 1-15
Ἰωάν. ιθ΄25-27,κα΄24-25
Ἰωάν. ζ΄ 14-30
Ἰωάν. δ΄ 5-42
Ἰωάν. θ΄ 1-38
Ἰωάν. ιβ΄ 36-47
Λουκ. κδ΄ 36-53  
Ἰωάν. ιζ΄ 1-13

                 γ΄   |   Ε΄
Εὐαγγ. Ἰωάννου

Μεσοπεντηκοστῆς
                 δ΄   Ι   Ζ΄
           πλ. α΄   |   Η΄

Ἀποδόσεως Πάσχα  
Ἀναλήψεως

           πλ. β΄   |   Ι΄

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
  1
  2
  3

Π
Π
Σ

Ἰουστίνου Φιλοσόφου καί Μάρτυρος, Πύρρου Ὁσίου Ἐπισκόπου
Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως, Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος 
† Ψυχοσάββατον. Λουκιλλιανοῦ καί Παύλης  Μαρτύρων

  4
  5
  6
  7
  8 
  9
10

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π 
Σ

† ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μητροφάνους Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως 
† ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Δωροθέου  Ἐπισκόπου Τύρου
Ἱλαρίωνος Ὁσίου τοῦ Νέου, Ἀρχελαΐδος, Θέκλας, Σωσσάνας Μαρτύρων 
Θεοδότου Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Παναγῆ Μπασιά Ἰερέως ἐν Κεφαλληνίᾳ
Ἀνακομιδή Λειψάνων  Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης Μάρτυρος 
 Κυρίλλου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Πέντε παρθενομαρτύρων ἐν Περσίᾳ
†Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς, Σάββα Ὁσιομάρτυρος ἐκ Σταγείρων

11
12
13
14
15
16
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† Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Βαρθολομαίου &  Βαρνάβα Ἀποστόλων
Ὀνουφρίου Ὁσίου,Πέτρου Ὁσίου Ἀθωνίτου,Τριφυλλίου Ἐπισκόπου Κύπρου
Ἀκυλίνης Μάρτυρος, Ἄννης καί Ἰωάννου Μαρτύρων
Ἐλισσαίου Προφήτου,  Μεθοδίου Πατριάρχου Κων/πόλεως 
Ἀμώς Προφήτου, Ἱερωνύμου Ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἐπισκόπου Ἰππῶνος
Τύχωνος Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος, Τιγνίου καί Εὐτροπίου Μαρτύρων
Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου,Φήλικος,Ἑρμείου,Περεγρίνου Μαρτύρων

18
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† Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Κλῆσις Ἀποστόλων). Σύναξις τῶν Τοπικῶν Ἁγίων Μ. Ἱερισσοῦ
† Ἰούδα Θαδδαίου Ἀποστόλου,  Παϊσίου Μεγάλου Ὁσίου
Μεθοδίου Ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα Ὁσίου
Ἰουλιανοῦ Μάρτυρος, Νικήτα Νεομάρτυρος ἐκ  Νισύρου
Εὐσεβίου Ἐπισκόπου Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ Μαρτύρων
Ἀγριππίνης Μάρτυρος, Ἀριστοκλέους, Δημητριανοῦ ἐν Κύπρῳ
†Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου,Ἀθανασίου Παρίου Ὁσίου

25
26
27
28
29
30
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† Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Θεόν). Σύναξις πάντων τῶν Νεομαρτύρων 
Δαβίδ Ὁσίου ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Γοτθίας
†Σαμψών Ξενοδόχου Ὁσίου, Ἰωάννας μυροφόρου
Ἀνακομιδή Λειψάνων  Κύρου καί Ἰωάννου Ἀναργύρων
† Πέτρου καί Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
† Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἐνδόξων καί Πανευφήμων Ἀποστόλων

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
3.  ΨΥΧΟΣΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μνημόσυνον πάντων τῶν θυμάτων τῶν τροχαίων ἀτυχημά-

των. Τελεῖται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ εἰς Ἀρναίαν μέ τήν παρουσία 
τῶν συγγενῶν τῶν θυμάτων.

5.    ΔΕΥΤΕΡΑ Ἁγίου Πνεύματος. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Μοδίου,  Παρεκκλήσιον εἰς τήν 
Γαλάτισταν καί Ἐξωκκλήσια εἰς Οὐρανούπολιν, Γομάτιον, Γεροπλάτανον, Ἀρδαμέριον καί 
Περιστεράν.

10.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὁσιομάρτυρος Σάββα Σταγειρίτου. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνορίαν τῶν Σταγείρων.
11.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου. Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν 

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
18.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Σύναξις πάντων τῶν Τοπικῶν Ἁγίων τῶν διαλαλαμψάντων ἐν τῇ Ἱερᾷ 

Μητροπόλει Ἱερισσοῦ. Ἑορτάζεται εἰς ἁπάσας τάς Ἐνορίας.
24.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου. Ἑορτάζεται εἰς τάς Ἐνορίας Ν.Μαδύτου, Ἁγίου 

Προδρόμου. 
27.  ΤΡΙΤΗ. Παναγίας τοῦ Ἀκενώτου Ποτηρίου καί Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου. Ἑορτάζονται εἰς τό  

Ἵδρυμα Ἀγάπης εἰς τήν Ἀρναίαν.
29.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  Νέας 

Ἀπολλωνίας. Ἑορτάζεται ἐπίσης σέ Ἐξωκκλήσια Ἱερισσοῦ καί Δουμπιῶν. Τό ἀπόγευμα τῆς 
ἡμέρας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν βράχον τοῦ Ἀπ. Παύλου εἰς τήν Ἀπολλωνίαν.

30.  ΠΕΜΠΤΗ. Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἑορτάζεται εἰς τήν  Ἐνορίαν τῆς Ἀπολλωνίας.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1,3-11,29
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου:12,13,15,19,20,22,26,27
Κατάλυσις ἰχθύος: 17,18,24,25,30
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 2, 14,16, 21, 23,28

2726

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
3
4
5
11

18
24

25
29
30

A΄ Θεσ. δ΄ 13-17
Πράξ. β΄  1-11

Ἐφεσ. ε΄ 8-19
Ἑβρ. ια΄ 33-40,ιβ΄1-2

Ρωμ. β΄ 10-16
Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4

Ρωμ. ε΄ 1-10
Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄9
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ἰωάν. κα΄ 14-25
Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄12
Ματθ. ιη΄ 10-20
Ματθ. ι΄32-33,37-38,

ιθ΄ 27-30
Ματθ. δ΄ 18-23
Λουκ. α΄ 1-25,57-68,

76,80
Ματθ. στ΄ 22-33
Ματθ. ιστ΄ 13-19
Ματθ. θ΄ 36, ι΄1-8

Ψυχοσάββατον
Πεντηκοστῆς 

Ἁγ. Πνεύματος
           πλ. δ΄   |   Α΄

                 α΄   |   Β΄
Γενέσ. Προδρόμου

                 β΄   |   Γ΄
Πέτρου & Παύλου

12 Ἀποστόλων

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν
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1 Σ Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ 

2
3
4
5
6
7
8
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†Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Ἑκατοντάρχου). Κατάθεσις Ἐσθῆτος Θεοτόκου
Ὑακίνθου  Μάρτυρος, Ἀνατολίου Πατριάρχου Κων/πόλεως
Ἀνδρέου Ἐπισκόπου Κρήτης Ὑμνογράφου, Μιχαήλ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
†Ἀθανασίου Ὁσίου Ἀθωνίτου, Λαμπαδοῦ Ὁσίου 
Σισώη Μεγάλου Ὁσίου, Λουκίας Παρθενομάρτυρος
† Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος,Θωμᾶ ἐν Μαλεῷ Ὁσίου
Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου νεομ.

  9
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†Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Γεργεσηνῶν). Μητροφάνους ἐν Στρατονίκῃ Ὁσίου
45 Μαρτύρων Νικοπόλει, Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἄσσου
† Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος,Ὄλγας Ἰσαποστόλου
†Παϊσίου Ὁσίου Ἁγιορείτου, Πρόκλου & Ἱλαρίου Μαρτύρων
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου Ὁσίου Σαββαΐτου
†Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἰωσήφ Ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης
Κηρύκου καί Ἰουλίττης Μαρτύρων, Βλαδιμήρου Ἰσαποστόλου ἐν Ρωσίᾳ

16
17
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22
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† ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (451). 
† Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου & Βερονίκης  Μαρτύρων
Αἰμιλιανοῦ, Θεῆς καί Οὐαλεντίνης Μαρτύρων, Παμβώ Ὁσίου
Μακρίνης καί Δίου Ὁσίων, Θεοδώρου Ἐπισκόπου Ἐδέσσσης
†Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, Φλαβιανοῦ Ἀντιοχείας
Ἰωάννου Ὁσίου, Συμεών Σαλοῦ,Παρθενίου Ἐπισκόπου Ἄρτης
Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου,Μαρκέλλης Παρθενομάρτυρος

23
24
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29
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† Ζ΄ ΜΑΤΘ. (2 τυφλῶν). Θαυμαστή ἐμφάνησις Ἅγ. Κοσμᾶ εἰς Ἀρναίαν
Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Νεομάρτυρος Ζακύνθου
† Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος Διακονίσσης 
† Παρασκευῆς Ὁσιομάρτυρος,Ἑρμολάου Ἱερομάρτυρος
†Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος, Χριστοδούλου Νεομάρτυρος 
† Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ὁσίας, Παύλου Ξηροποταμινοῦ Ὁσίου
Καλλινίκου, Θεοδότης καί τέκνων αὐτῆς Μαρτύρων

30
31

Κ
Δ

† Η΄ ΜΑΤΘ. (Χορτασμοῦ 5.000). Σίλα Ἀποστόλου
Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας 

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Ἀρναίας καί Ἐξωκκλήσια εἰς  Στρατονίκην, Νέαν Μαδύτον καί  Γαλάτισταν. 5. ΤΕΤΑΡ-
ΤΗ. Ἀθανασίου Ἀθωνίτου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  Ἁγίου Χαραλάμπους καί Παρεκκλήσιον 
εἰς Παλαιοχώριον. 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς. Ἑορτάζει ὁ ἐνοριακός Ναός 
Ὁλυμπιάδος καί Ἐξωκκλήσια εἰς Γαλάτισταν, Γεροπλάτανον καί Λειβάδιον. 9. ΚΥΡΙΑΚΗΝ. Ὁσίου 
Μητροφάνους. Ἑορτάζεται εἰς τόν φερώνυμον Ναόν τοῦ Ὁσίου Μητροφάνους εἰς Στρατονίκην. 
14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου ἑορτάζεται μέ Ἀγρυπνίαν εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀκυλίνης 
Ζαγκλιβερίου καί εἰς Ἐξωκκλήσιον εἰς Ζέπκο Στρατονίκης. 17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μεγαλομάρτυρος 
Μαρίνης. Ἑορτάζει τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου καί Ἐξωκκλήσιον εἰς Ζέπκο 
Στρατονίκης. 20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προφήτου Ἡλιού. Ἑορτάζουν ὁ Ἐνοριακός Ναός Πετροκεράσων καί 
Ἐξωκκλήσια εἰς Νεοχώριον, Ν. Ἀπολλωνίαν, Ἄνω Σταυρόν, Παλαιόχωραν, Γομάτιον, Ἱερισσόν, 
Μ. Παναγίαν, Σανά, Γεροπλάτανον, Κρήμνην, Παλαιὀκαστρον καί Σαρακήναν. 22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 
Μαρίας Μαγδαληνῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἱερός Ναός εἰς τόν οἰκισμόν Γαβριάδια Ἱερισσοῦ. 23. ΚΥΡΙΑΚΗ. 
Θαυμαστή  ἐμφάνισις Ἁγ. Κοσμᾶ εἰς Ἀρναίαν. Ἑορτάζεται μέ Ἀγρυπνίαν εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ. Κοσμᾶ. 25. 
ΤΡΙΤΗ. Ὀλυμπιάδος Διακονίσσης. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνορίαν Ὀλυμπιάδος. Ἁγίας Θεοπρομήτορος 
Ἄννης. Ἑορτάζεται εἰς Παρεκκλήσιον εἰς Ἅγιον Πρόδρομον. 26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
Παρασκευῆς. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Κάτω Σταυροῦ, Ἀδάμ, Δουμπιῶν καί Ἐξωκκλήσια εἰς 
Ἀρναίαν, Κρήμνην, Γαλάτισταν, Ζαγκλιβέριον καί Παλαιόκαστρον. 27. ΠΕΜΠΤΗ. Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος. Ἑορτάζουν Ἐξωκκλήσια εἰς Ἱερισσόν, Ἀδάμ καί Γομάτιον. 28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-4,6,8-11,13,15-18, 20, 22, 25, 27, 29-31
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 5,7,12,14,26,28
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 19,21 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1

2
9

11
16
20
23
26
27
30

A΄ Κορ. ιβ΄ 27-31, 
ιγ΄1- 8

Ἑβρ. θ΄ 1-7
Ρωμ. ι΄ 1-10
Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
Τίτ. γ΄ 8-15
Ἰακ. ε΄ 10-20
Ρωμ. ιε΄  1-7
Γαλ.  γ΄ 23-29,δ΄ 1-5
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 
A΄ Κορ. α΄10-17

Ματθ. ι΄ 1,5-8

Ματθ. η΄ 5-13
Ματθ. η΄ 28-34,θ΄1
Λουκ. ζ΄ 36-50
Ματθ. ε΄ 14-19
Λουκ. δ΄ 22-30
Ματθ. θ΄  27-35
Μάρκ. ε΄ 24-34
Λουκ. κα΄12-19
Ματθ. ιδ΄14-22

Ἁγίων Ἀναργύρων

                 γ΄   |   Δ΄
                 δ΄   |   Ε΄

Ἁγ. Εὐφημίας
           πλ. α΄   |   ΣΤ΄

Προφήτου Ἠλιού
           πλ. β΄   |   Ζ΄

Ἁγ. Παρασκευῆς
Ἁγ. Παντελεήμονος

          βαρύς   |   Η΄

28 29

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν
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† Πρόοδος Τιμίου Σταυροῦ,Τιμοθέου Ἐπισκόπου Προικονήσου
†Ἀνακομιδή Λειψάνων Στεφάνου Πρωτομάρτυρος
Ἰσαακίου,Δαλμάτου,Φαύστου Ὁσίων,Σαλώμης Μυροφόρου
Ἑπτά Παίδων ἐν Ἐφέσῳ,Ἴας και 9.000 Μαρτύρων ἐν Περσίᾳ
Εὐσιγνίου Μάρτυρος, Νόννας μητρός, Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ Ὁσίου
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† Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Δομετίου Πέρσου Ὁσιομάρτυρος, Νικάνορος Ὁσίου Μονή Ζάβορδας
Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου, Τριανταφύλλου Νεομάρτυρος
† Ματθία Ἀποστόλου, Δέκα Μαρτύρων ἐν Κων/πόλει
Λαυρεντίου Διακόνου, Ξύστου Ἐπισκόπου Ρώμης 
Εὔπλου Διακόνου, Νήφωνος Πατριάρχου Κων/πόλεως, Θαῦμα Ἁγ. Σπυρίδωνος
Φωτίου & Ἀνικήτου Μαρτύρων, 12 Μαρτύρων ἐν Κρήτῃ
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†Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Σεληνιαζομένου νέου). Μαξίμου Ὁμολογητοῦ
Μιχαίου Προφήτου, Μαρκέλλου Ἱερομάρτυρος, Συμεών Νεομάρτυρος
† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἁγίου Μανδηλίου,Διομήδους Μάρτυρος,Τιμοθέου Ἐπισκόπου Εὐρίπου
Μύρωνος Ἱερομάρτυρος, Δημητρίου Νεομάρτυρος ἐκ Σαμαρίνης
Ἀγαπίου Ἱερομάρτυρος ἐκ Γαλατίστης, Φλώρου & Λαύρου Μαρτύρων
Ἀνδρέου Στρατηλάτου & 2.593 Μαρτύρων, Θεοφάνους Ὁσίου ἐν Ναούσῃ
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† ΙΑ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Μυρίων ταλάντων). Σαμουήλ προφήτου
† Θαδδαίου Ἀποστόλου, Βάσσης καί τῶν τέκνων αὐτῆς
Ἀγαθονίκου  Μάρτυρος, Εὐλαλίας Μάρτυρος ἐν Ἱσπανίᾳ
†Ἀπόδοσις Κοιμήσεως τῆς  Θεοτόκου.Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λυών
† Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἱερομάρτυρος, Διονυσίου Ἐπισκόπου  Αἰγίνης
 † Βαρθολομαίου καί Τίτου τῶν Ἀποστόλων
Ἀδριανοῦ & Ναταλίας Μαρτύρων, Ἰωάσαφ βασιλέως Ἰνδιῶν

27
28
29
30
31

Κ
Δ
Τ
Τ
Π

† ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Πλουσίου νέου). Φανουρίου Μάρτυρος
Μωϋσέως Αἰθίοπος Ὁσίου, Παύλου Ἱερομάρτυρος ἐν Πολωνίᾳ (1943)
† Ἀποτομή Τιμίας κεφαλῆςΤιμίου  Προδρόμου 
Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν  Κων/λεως
†Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης  Ὑπεραγίας Θεοτόκου 

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1. ΤΡΙΤΗ. Ἁγίου Τιμοθέου Ἐπισκόπου Προικονήσου. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνορίαν 
Ἀμμουλιανῆς.2.ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀνακομιδή Λειψάνων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ἑορτάζει ὁ Ἱερός 
Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. 6.ΚΥΡΙΑΚΗ. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος. Ἑορτάζουν 
οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Πλατανοχωρίου καί Σαρακήνας, τό Ἰερόν Προσκύνημα Ν. Ἀπολλωνίας καί 
τά Παρεκκλήσια Ξηροποτάμου Ἱερισσοῦ καί Λουτρῶν Ν. Ἀπολλωνίας. 8.ΤΡΙΤΗ. Νεομάρτυρος 
Τριανταφύλλου. Ἑορτάζει Παρεκκλήσιον εἰς Μόδιον. 15. ΤΡΙΤΗ. Κοίμησις Θεοτόκου. Ἑορτάζει τό 
Ἱερόν Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας, οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Γαλατίστης, Ριζῶν, Ἁγίου Προδρόμου, 
Ἀρδαμερίου, Γοματίου καί τά Ἐξωκκλήσια Στρατονίκης, Γεροπλατάνου, Ζαγκλιβερίου, Μελισσουργοῦ 
καί Λειβαδίου. 18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἁγίου Ἀγαπίου ἐκ Γαλατίστης. Ἑορτάζεται εἰς  Γαλάτισταν. 23. 
ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ἑορτάζεται εἰς Νέα Ρόδα, Ἱερόν Προκύνημα Μεγ. 
Παναγίας, Μαραθοῦσα καί  Ἐξωκκλήσιον Ν. Μαδύτου. 24. ΠΕΜΠΤΗ. Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἑορτάζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρναίας. 27. ΚΥΡΙΑΚΗ. Μεγαλομάρτυρος 
Φανουρίου. Ἑορτάζει Ἐξωκκλήσιον εἰς Ἀδάμ. 29.ΤΡΙΤΗ. Ἀποτομή κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου.
Ἑορτάζει Ἐξωκκλήσιον εἰς  Ἅγιον Πρόδρομον καί ὁ Ναός Ν. Μαδύτου.   

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 15,17,19-22,24,26-28,31
Κατάλυσις ἰχθύος: 6    
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 5,12,13,16,23,25
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1-4,7-11,14,18,30
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ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
6
13
15

20
23
27
29

Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19
A΄ Κορ. δ΄ 9 -16
Φιλιπ. β΄ 5-11

Α΄ Κορ. θ΄ 2-12
Φιλιπ. β΄ 5-11 
Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11
Πράξ. ιγ΄ 25-32

Ματθ. ιζ΄ 1-9
Ματθ. ιζ΄14-23
Λουκ. ι΄ 38-42,

ια΄ 27-28
Ματθ. ιη΄ 23-35
Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28
Ματθ. ιθ΄ 16-26
Μάρκ. στ΄ 14-30

Μεταμορφώσεως
                 α΄   |   Ι΄

Κοιμήσεως Θεοτόκου

                 β΄   Ι   ΙΑ΄
Ἀποδόσεως Κοιμήσεως

                 γ΄   |   Α΄
Ἀποκεφ. Προδρόμου

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
1
2

Π
Σ

†ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ. Χάϊδως Νεομάρτυρος ἐν Στανῷ
Μάμαντος Μάρτυρος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως

3
4
5
6
7
8
9

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Παραβολή τοῦ Ἀμπελῶνος). Ἀνθίμου Ἱερομάρτυρος
Μωϋσέως Προφήτου, Βαβύλα Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Ἑρμιόνης ἱατροῦ
Ζαχαρίου Προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου Ἐπισκόπου Περσίας
Ἐν Χώναις θαῦμα Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Καλοδότης Μάρτυρος
Σώζοντος Μάρτυρος, Εὐψυχίου Μάρτυρος, Κασσιανῆς Ὑμνογράφου
† ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἰωακείμ καί Ἄννης τῶν Θεοπατόρων, Μνήμη Γ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου (431)

10
11
12
13
14
15
16

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΠΡΟ ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ.  Χρυσοστόμου Σμύρνης καί   Μαρτύρων  Μικρᾶς Ἀσίας
Θεοδώρας Ὁσίας ἐν Αἰγύπτῳ, Θεοδώρας Ὁσιομάρτυρος ἐν Βάστᾳ Ἀρκαδίας 
Ἀπόδοσις Γενεσίου. Αὐτονόμου Ἐπισκόπου, Ὠκεανοῦ Μάρτυρος
Κορνηλίου Ἐκατοντάρχου, Ἀριστείδου Ἀπολογητοῦ ἐν Ἀθήναις
† ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Νικήτα Μεγαλομάρτυρος, Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θες/νίκης
† Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος, Λουντμίλλας Βασιλίσσης Τσέχων

17
18
19
20
21
22
23

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης Μαρτύρων
Εὐμενίου Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἀριάδνης Μάρτυρος
Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος Μαρτύρων
Εὐσταθίου Μεγαλομομάρτυρος ,Ἱλαρίωνος Νεομάρτυρος Κρητός
Ἀπόδοσις Ὑψώσεως, Ἰωνᾶ Προφήτου, Κοδράτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
Φωκᾶ Ἐπισκόπου Σινώπης, Φωκᾶ κηπουροῦ Μάρτυρος
† Σύλληψις Τιμίου  Προδρόμου, Ξανθίππης καί Πολυξένης Μαρτύρων

24
25
26
27
28
29
30

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Α΄ ΛΟΥΚΑ (Κλῆσις Ἀποστόλων).Παναγία Μυρτιδιώτισσα, Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου
Εὐφροσύνης Ὁσίας, Παφνουτίου Ὁσιομάρτυρος, Σεργίου Ραντονέζ
† Μετάστασις Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου  Θεολόγου
† Ἀκυλίνης Νεομάρτυρος Ζαγκλιβερινῆς
Χαρίτωνος Ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου Ἐγκλείστου ἐν Κύπρῳ
Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχίου Ὁσιομάρτυρος ἐν Ρόδῳ
Γρηγορίου Ἐπισκόπου Φωτιστοῦ Ἀρμενίας, Ριψιμίας, Γαϊανῆς Μαρτύρων

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Νεομάρτυρος Χάϊδως ἐκ Στανοῦ. Ἑορτάζει τό ὁμώνυμον 

Παρεκκλήσιον εἰς τόν Στανόν.
8.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἑορτάζει ὁ Καθεδρικός Ναός 

τῆς Ἱερισσοῦ, ὁ Ἐνοριακός Ναός Σταγείρων  καί Ἐξωκκλήσιον Μεγάλης Παναγίας.
14.  ΠΕΜΠΤΗ. Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  Ἄνω Σταυροῦ.
24.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Ὁσίου Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου. Ἑορτάζει ἡ Σκήτη Ἁγίου Σιλουανοῦ 

Χολομῶντος Ἀρναίας.  
27.  ΤΕΤΑΡΤΗ.Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερινῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός εἰς 

τό Ζαγκλιβέριον, ὅπου καί τά Ἱερά Λείψανά της.

 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 2-5,7,9-12,16-19,21,23-26,28,30
Κατάλυσις ἰχθύος: 8
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 1,27
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 6,13,14,15,20,22,29      
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ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1
3
8
10
14

17
23
24
26

Α΄ Τιμ. β΄ 1-7
Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24
Φιλιπ. β΄ 5-11
Γαλ. στ΄ 11-18
Α΄ Κορ. α΄ 18-24

Γαλ. β΄ 16-20
Γαλ. δ΄ 22-27
Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15
Α΄ Ἰωάν. δ΄ 12-19

Λουκ. δ΄ 16-22
Ματθ. κα΄ 33-42
Λουκ. ι΄ 38-42,ια΄ 27-28
Ἰωάν. γ΄ 13-17
Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 

25-28, 30-35
Μάρκ. η΄34-38, θ΄1
Λουκ. α΄ 5-25
Λουκ. ε΄ 1-11
Ἰωάν. ιθ΄ 25-27,κα΄ 24-25

Ἀρχή Ἰνδίκτου  
                 δ΄   |   Β΄

Γενεσίου Θεοτόκου
           πλ. α΄   Ι   Γ΄ 

Ὑψώσ. Τιμ. Σταυροῦ

           πλ. β΄   |   Δ΄
Συλλήψεως Προδρόμου

          βαρύς   Ι   Ε΄
Μετ. Εὐαγγ. Ἰωάννου

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
1
2
3
4
5
6
7

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Β΄ ΛΟΥΚΑ (Ἀγάπη πρός ἐχθρούς). Παναγίας Γοργοϋπηκόου
Κυπριανοῦ Ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης Παρθενομάρτυρος
†Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δαμάρεως Ἀθηναίας
Ἱεροθέου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης,Βερίνης,Προσδόκης Μαρτύρων
Χαριτίνης Μάρτυρος, Εὐδοκίμου Ὁσίου Βατοπαιδινοῦ,Μεθοδίας Κιμώλου
† Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου Νεομάρτυρος ἐν Προύσῃ
Σεργίου & Βάκχου Μαρτύρων, Πολυχρονίου Ἱερομάρτυρος

8
9
10
11
12
13
14

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Γ΄ΛΟΥΚΑ (Ἀνάστασις εἰς τήν Ναΐν). Πελαγίας Ὁσίας,Ταϊσίας Ὁσίας
†Ἰακώβου Ἀλφαίου Ἀποστόλου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας Ὁσίων
Εὐλαμπίου, Εὐλαμπίας Μαρτύρων, Θεοφίλου Ὁσίου ἐν Στρωμνίτσῃ
Φιλίππου Διακόνου,Θεοφάνους Γραπτοῦ Ἐπισκόπου Νικομηδείας Ὑμνογράφου
Πρόβου,Ταράχου,Ἀνδρονίκου Μαρτύρων,Συμεών Νέου Θεολόγου
Κάρπου,Παπύλου,Ἀγαθοδώρου,Ἀγαθονίκης,Χρυσῆς Νεομάρτυρος
Ναζαρίου,Γερβασίου Μαρτύρων,Κοσμᾶ Μελωδοῦ,Ἰγνατίου Ἐπισκόπου Μηθύμνης

15
16
17
18
19
20
21

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Δ΄ ΛΟΥΚΑ (Σπορέως). Ὁσίου Εὐθυμίου Νέου ἐν Περιστερᾷ
Λογγίνου Ἐκατοντάρχου τοῦ ἐν τῷ Σταυρῷ 
Ὠσηέ Προφήτου, Ἀνδρέου Ὁσιομάρτυρος, Σύναξις  20 Ἀναργύρων
†Λουκᾶ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Γαβριήλ Νεομάρτυρος
Ἰωήλ Προφήτου,Οὐάρου Μάρτυρος,Ίωάννου Ὁσίου Ρίλα Βουλγαρίας
Ἀρτεμίου Μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου Ὁσίου ἐν Κεφαλληνίᾳ
Ἱλαρίωνος Ὁσίου, Χριστοδούλου Ὁσίου Πάτμου, Σωκράτους Ἱερομάρτυρος

22
23
24
25
26
27
28

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ (Δαιμονιζομένου). Ἀβερκίου Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως
† Ἰακώβου Ἀδελφοθέου,Ἰγνατίου Πατριάρχου Κων/πόλεως
Ἀρέθα Μεγαλομάρτυρος καί 4.299 Μαρτύρων ἐν Ὑεμένῃ Ἀραβίας
Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου Μαρτύρων, Ταβιθᾶς Ἐλεήμονος
† Δημητρίου Μυροβλύτου Μεγαλομάρτυρος
 Νέστορος Μάρτυρος, Πρόκλης συζύγ. Πιλάτου
†ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.Τερεντίου & Νεονίλλης πολυτέκνων

29
30
31

Κ
Δ
Τ

† Ζ΄ΛΟΥΚΑ (Ἀνάστασις κόρης Ἱαείρου) Ἀναστασίας Ρωμαίας Ὁσιομάρτυρος
Κλεώπα & Ἀρτεμᾶ Ἀποστόλων,Ζηνοβίου & Ζηνοβίας Μαρτύρων
† Στρατονίκης & Ἑρμύλου Μαρτύρων, Στάχυος  Ἀποστόλου Βυζαντίου

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1.    ΚΥΡΙΑΚΗ. Παναγίας Γοργοϋπηκόου. Ἑορτάζεται εἰς τάς Ἐνορίας Νεοχωρίου, 

Παλαιοχωρίου, Γοματίου, Στρατωνίου καί Ἀρναίας. 
15.  ΚΥΡΙΑΚΗ. Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Νέου. Ἑορτάζεται εἰς τόν Βυζαντινόν  Ἐνοριακόν 

Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, ὅπου τό Ἱερόν Λείψανον τοῦ Ὁσίου. 
26.  ΠΕΜΠΤΗ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Μυροβλύτου. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί 

Ναοί Ἄνω Σταυροῦ, Γεροπλατάνου καί τά Παρεκκλήσια εἰς Νέα Καλλίνδοια, 
Γαλατίσταν, Νεοχώριον καί  Ἱερισσόν. 

29.  ΚΥΡΙΑΚΗ.Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. Ἑορτάζεται σέ Παρεκκλήσιον εἰς τήν 
Ὀλυμπιάδα.

31.  ΤΡΙΤΗ. Μαρτύρων συζύγων Σελεύκου καί Στρατονίκης. Ἑορτάζονται εἰς τόν 
Ἐνοριακόν Ναόν Στρατονίκης.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1,2,5,7-10, 12,14-17,19,21-24,26,28-31
Νηστεία οἴνου καί ἐλαίου: 6,18,20
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 4,11,13,25,27
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ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1
8
15
18
22
26
28

29

Πράξ.  θ΄  10-18
Β΄ Κορ. θ΄ 6-11
Τίτ. γ΄ 8-15
Κολασ. δ΄ 5-11,14-18
Γαλ. α΄ 11-19
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10
Ἑβρ. θ΄ 1-7

Γαλ. β΄ 16-20

Λουκ. στ΄ 31-36
Λουκ. ζ΄ 11-16
Λουκ. η΄ 5-15
Λουκ. ι΄ 16-21
Λουκ. η΄ 27-39 
Ἰωάν. ιε΄ 17-ιστ΄2
Λουκ. ι΄ 38-42,

ια΄ 27-28
Λουκ. η΄ 41-56

           πλ. δ΄   |   ΣΤ΄
                    α΄   |   Ζ΄
                     β   |   Η΄

Εὐαγγελ. Λουκᾶ
                    γ΄   |   Θ΄

Ἁγ. Δημητρίου
Ἁγίας Σκέπης

                    δ΄   |   Ι΄

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Τ
Π
Π
Σ

† Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων Θεοδότης μητρός ἐξ Ἀσίας
Ἀκινδύνου, Πηγασίου,Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου, Ἀφθονίου Μαρτύρων
Ἀνακομιδή Λειψάνων Γεωργίου Τροπαιοφόρου Μεγαλομάρτυρος 
Ἰωαννικίου Ὁσίου, Νικάνδρου Ἐπισκόπου Μύρων, Ἑρμείου Ἱερέως

5
6
7
8
9
10
11

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

†Ε΄ΛΟΥΚΑ (Πτωχοῦ Λαζάρου). Γαλακτίωνος, Ἐπιστήμης Μαρτύρων
Παύλου Πατριάρχου Κων/πόλεως Ὁμολογητοῦ, Λουκᾶ Ὁσίου
 33 Μαρτύρων ἐν Μελιτηνῇ, Λαζάρου Ὁσίου
† Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ
† Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, Θεοκτίστης Ὁσίας ἐκ Λέσβου
Ὀλυμπᾶ, Σωσιπάτρου, Ροδίωνος Ἀποστόλων, Ἀρσενίου Καππαδόκου 
Μηνᾶ,Βίκτωρος, Βικεντίου Μαρτύρων, Θεοδώρου Στουδίτου Ὁσίου

12
13
14
15
16
17
18

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

†Η΄ΛΟΥΚΑ (Καλοῦ Σαμαρείτου). Ἰωάννου Ἐλεήμονος  Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 
†Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως
† Φιλίππου Ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ  Ἀρχιεπισκόπου Θες/νίκης 
Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου Μαρτύρων (ἀρχή νηστείας)
† Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας,Γενναδίου&Μαξίμου Ἀρχιεπισκόπων Κων/πόλεως
Πλάτωνος, Ρωμανοῦ Μάρτυρος, Ἀναστασίου Νεομάρτυρος ἐκ Παραμυθίας

19
20
21
22
23
24
25

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Θ΄ΛΟΥΚΑ (Ἄφρονος πλουσίου). Ὀβδιού Προφήτου
Γρηγορίου Δεκαπαπολίτου Ὁσίου, Πρόκλου Πατριάρχου  Κων/πόλεως 
† ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ
Φιλήμονος, Ἀπφίας, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου Ἀποστόλων, Κικιλίας Μάρτυρος
Ἀμφιλοχίου  Ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἀκραγαντίνων
Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, Πέτρου Ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας
†Αἰκατερίνης Μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου Μεγαλομάρτυρος

26
27
28
29
30

Κ
Δ
Τ
Τ
Π

†ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ(Πλουσίου Νεανίσκου).Στυλιανοῦ Ὁσίου, Νίκωνος Ὁσίου
Ἰακώβου Πέρσου Μεγαλομάρτυρος, Θεοδοσίου Ἐπισκόπου Τυρνόβου
Στεφάνου Ὁμολογητοῦ, 15 Μαρτύρων πολιούχων Κιλκίς
Παραμόνου Μάρτυρος,Φιλουμένου Ἱερομάρτυρος Ἁγιοταφίτου
† Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
1.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐξ Ἀσίας. Ἑορτάζουν οἱ 

Ἐνοριακοί Ναοί Ἀρναίας καί Κοκκαλοῦς.
8.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί 

Ναοί Παλαιοχωρίου καί Σανῶν.
9.  ΠΕΜΠΤΗ. Ἁγίου Νεκταρίου. Ἑορτάζουν Παρεκκλήσια εἰς τήν Ἀρναίαν καί 

Μελισσουργόν.
10.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ὁσίου Ἀρσενίου Καππαδόκου. Ἑορτάζεται εἰς τόν Ἐνοριακόν 

Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, ὅπου τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου.
21. ΤΡΙΤΗ. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Στανοῦ.
25.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ἑορτάζει Παρεκκλήσιον εἰς τό 

Ἡσυχαστήριον τῆς Φοβερᾶς Προστασίας Μ. Παναγίας.
30.  ΠΕΜΠΤΗ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου. Ἑορτάζει ὁ Βυζαντινός (871) 

Ἐνοριακός Ναός Περιστερᾶς.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα:2,4-7,,9,11-14 
Κατάλυσις ἰχθύος: 21, 23,25-28,30
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου:1,8
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 3,10,15,17,22,24,29

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν
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ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
1
5
8
9
12
14
16
19
21
25
26
30

Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 1-8
Γαλ. στ΄ 11-18
Ἑβρ. β΄ 2-10
Ἐφεσ.  ε΄ 8-19
Ἐφεσ.  β΄ 4-10
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 
Ρωμ. ι΄ 11-ια΄ 2
Ἐφεσ. β΄ 14-22
Ἑβρ. θ΄ 1-7
Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄1- 5
Ἐφεσ. δ΄ 1-7
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ματθ. ι΄ 1,5-8
Λουκ. ιστ΄ 19-31
Λουκ. ι΄ 16-21
Ἰωάν. ι΄ 9-16
Λουκ. ι΄ 25-37
Ἰωάν. α΄  44-52
Ματθ. θ΄ 9-13
Λουκ. ιβ΄16-21
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄27-28
Μάρκ. ε΄ 24-34
Λουκ. ιη΄ 18-27
Ἰωάν. α΄ 35-52

Ἁγ. Ἀναργύρων
           πλ. α΄   Ι   ΙΑ΄

Παμ/στων Ταξιαρχῶν
Ἁγίου Νεκταρίου

           πλ. β΄   |   Α΄
Ἀποστ. Φιλίππου 

Εὐαγγ. Ματθαίου
          βαρύς   |   Β΄

Εἰσοδίων Θεοτόκου
Ἁγίας Αἰκατερίνης

           πλ. δ΄   |   Γ
Ἀποστ. Ἀνδρέου



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
1
2

Π
Σ

Ναούμ Προφήτου,Φιλαρέτου Ἐλεήμονος,Θεοκλήτου Ἐπισκόπου  Λακεδαίμονος
† Παναγίας Γερόντισσας, Πορφυρίου Ὁσίου Καυσοκαλυβίτου

3
4
5
6
7
8
9

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ (Τυφλοῦ).Σοφονίου Προφήτου, Ἀγγελῆ Νεομάρτυρος
† Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Ὑμνογράφου
† Σάββα Ἡγιασμένου, Νεκταρίου & Φιλοθέου Ὁσίων
† Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας θαυματουργοῦ
 Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Γρηγορίου Ὁσίου Ἀθωνίτου
Παταπίου Ὁσίου, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Τυχικοῦ Ἀποστόλων
† Σύλληψις Θεοτόκου ὑπό Ἁγίας Ἄννης, Ἄννης Προφήτιδος

10
11
12
13
14
15
16

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† Ι΄ ΛΟΥΚΑ(Συγκύπτουσα).Μηνᾶ Καλλικελάδου Μάρτυρος
Δανιήλ Στυλίτου Ὁσίου, Λουκᾶ  Νέου Στυλίτου Ὁσίου 
† Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος  θαυματουργοῦ
Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου Μαρτύρων
Θύρσου,Φιλήμονος,Ἀπολλωνίου,Λευκίου,Ἀρριανοῦ Μαρτύρων
† Ἐλευθερίου Ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ Ἱερομάρτυρος 
Ἀγγαίου Προφήτου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης, Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

17
18
19
20
21
22
23

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

† ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ(Προπατόρων).Δανιήλ Προφήτου,Τριῶν Παίδων
Σεβαστιανοῦ,Ζωῆς Μαρτύρων,Μοδέστου Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 
Βονιφατίου, Ἀγλαΐας Ρωμαίας, Ἄρεως, Εὐτυχίου,Θεσ/νίκης
† Ἰγνατίου Θεοφόρου Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Ἰωάννου Ἱερέως  Κροστάνδης
Ἰουλιανῆς & 500 Μαρτύρων,Θεμιστοκλέους Μάρτυρος ἐν Μύροις Λυκίας
† Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Μεγαλομάρτυρος
10 Μαρτύρων ἐν Κρήτῃ, Ναούμ Φωτιστοῦ τῶν Βουλγάρων

24
25
26
27
28
29
30

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ

†ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.Εὐγενίας Ὁσιομάρτυρος
† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
†Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Σάρδεων 
† Στεφάνου Πρωτομάρτυρος καί Πρωτοδιακόνου
20.000 Μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ, Σίμωνος Μυροβλύτου Ἀθωνίτου
Τῶν Νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέτων,Γεωργίου Νικομηδείας Ὑμνογράφου
Ἀνυσίας Ὁσιομάρτυρος, Γεδεών Νεομάρτυρος ἐν Τυρνάβῳ

31 Κ † ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Μελάνης Ὁσίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου

ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ
2.  ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Παναγίας Γερόντισσας,. Ἑορτάζει Ἐξωκκλήσιον εἰς Μαραθοῦσαν 

καί εἰς Ἐνορίας Περιστερᾶς καί Παναγίας Γαλατίστης, ὅπου ἀντίγραφα τῆς Εἰκόνος.
4.  ΔΕΥΤΕΡΑ. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός 

Στρατωνίου καί Παρεκκλήσια εἰς Βαρβάραν καί Γαλάτισταν.
6.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικολάου Μύρων. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἱερισσοῦ, 

Στρατονίκης, Ἀμμουλιανῆς, Κρήμνης καί Παρεκκλήσιον  εἰς Γαλάτισταν. 
12.  ΤΡΙΤΗ. Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Περιστερῶνος καί ἡ 

Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀρναίας.
26.  ΤΡΙΤΗ. Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἑορτάζεται εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα 

Μεγάλης Παναγίας.
27.  ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἁγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος. Ἑορτάζει ὁ Ἱερός 

Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Κατάλυσις εἰς πάντα: 25-31
Κατάλυσις ἰχθύος:2-5,7,9-12,14,16-18
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 6,15,20,22,24
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1,8,13

3938

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟΝ
3
4
5
6
9
10
12
17

24
25
26
27

31

Ἐφεσ. ε΄ 8-19
Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄1-5
Γαλ. ε΄ 22-26,στ΄1- 2
Ἑβρ. ιγ΄ 17-21
Γαλ. δ΄ 22-27 
Ἐφεσ. στ΄10-17
Ἐφεσ. ε΄ 8-19
Κολ. γ΄ 4-11 

Ἑβρ. ια΄ 9-10,32-40 
Γαλ. δ΄ 4-7
Γαλ. α΄ 11-19
Πράξ. στ΄ 8-15, ζ΄ 1-5,

47-60
Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8

Λουκ. ιη΄ 35-43
Μάρκ. ε΄ 24-34
Ματθ. ια΄ 27-30
Λουκ. στ΄ 17-23
Λουκ. η΄ 16-21
Λουκ. ιγ΄ 10-17
Ἰωάν. ι΄ 9-16
Λουκ. ιδ΄ 16-24,
Ματθ. κβ΄ 14
Ματθ. α΄ 1-25
Ματθ. β΄ 1-12
Ματθ. β΄ 13-23
Ματθ. κα΄ 33-42

Μάρκ. α΄ 1-8

                 α΄   |   Δ΄ 
Ἁγίας Βαρβάρας

Ἁγίου Σάββα
Ἁγίου Νικολάου

Ἁγίας Ἄννης
                 β΄   |   Ε΄

Ἁγίου Σπυρίδωνος
                 γ΄   Ι   ΣΤ΄

                 δ΄   Ι   Ζ΄
Χριστουγέννων  

Συνάξεως Θεοτόκου
Ἁγίου Στεφάνου

           πλ. α΄   Ι   Η΄

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν



ΤΕΛΕΦΑΧ 23720-23070
Ἱ στο σε λὶς τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως: www.im-ierissou.gr
Ἠ λε κτρο νι κὴ Δι εύ θυν σις: im-ierissoy@hotmail.com
Πρω το σύγ κελ λος: Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης.
Γε νι κὸς Ἀρ χι ε ρα τι κὸς Ἐ πί τρο πος: Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς.
Γραμ μα τεὺς Μη τρο πο λι τι κοῦ Συμ βου λί ου - Λο γι στής: Πέ τρος
Κο τρότ σι ος. 
Γρα φεῖ ον Γά μων- Κω δι κο γρά φος: Κο σμᾶς Ζαμ πού νης.
Ὁ δη γὸς αὐ το κι νή του: Γε ώρ γι ος Ἀρ βα νί της. 
Γρα φεύς-ὑ πεύ θυ νος Ἱ στο σε λί δος καί Μι σθο δο σί ας: Αἰδ. Οἰκ.Γε -
ώρ γι ος 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 καὶ Δη μο σί ων Σχέ σε ων:
Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς, Ἱ ε ρο κῆ ρυξ τηλ. 6944577579.

3. ΜΗ ΤΡΟ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗ ΠΕ ΡΙ ΦΕ ΡΕΙΑ
Ἡ Μη τρο πο λι τι κὴ Πε ρι φέ ρει α τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως Ἱ ε ρισ -
σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καὶ Ἀρ δα με ρί ου ἐ κτεί νε ται εἰς τούς Νο μούς:
Θεσ σα λο νί κης καὶ Χαλ κι δι κῆς καὶ πε ρι λαμ βά νει:
α. Να οί: Ἐ νο ρι α κοί Να οί: 52, Μο να στη ρι α κοί 5, Προ σκυ νη -
μα τι κοί: 3. Πα ρεκ κλή σι α 83 καὶ Ἐ ξωκ κλή σι α 150.
β. Ἐ φη μέ ρι οι: Κα τηγ. ΠΕ 26, ΔΕ 25, ΤΕ 6, ΥΕ 3. 
Ἄ γα μοι: 29. Ἔγ γα μοι: 31. Ἄ μι σθοι: 1 Σύ νο λον: 61. Συν τα ξι οῦ -
χοι: 10. Δι ά κο νοι: 3. ΠΕ 2, ΔΕ 1. Ἄ γα μοι: 2. Ἔγ γα μοι: 1

4. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
Ἀρ ναί ας καὶ Στα γεί ρων. Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς
Ἱ ε ρισ σοῦ καὶ Οὐ ρα νου πό λε ως. Ἀρ χιμ. Θε οδ. Ἐμ μα νου ήλ.
Ἀρ δα με ρί ου & Γα λα τί στης. Αἰδ. Οἰκ. Γε ώρ. Σκον δρά νης.
Ζαγ κλι βε ρί ου & Πε ρι χώ ρων. Αἰδ. Πρωτ. Παν. Κορ κόν τζι λας.
Ἀ πολ λω νί ας καὶ Μα δύ του. Ἀρ χιμ. Λε όν τι ος Κα ρί κας.
Σταυ ροῦ καὶ Ὀ λυμ πι ά δος. Αἰδ. Πρωτ. Δη μή τρι ος Σα μά ρας.
Πα λαι ο χώ ρας & Ζερ βο χω ρί ων. Αἰδ. Πρωτ. Χαρ. Κω στό που λος.
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Β΄  ΜΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

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 καὶ 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 Τρί πο λιν Ἀρ κα δί ας.

Ἔ λα βε τά ἐγ κύ κλι α 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 μακαριστοῦ 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 καὶ Ἀρ δα με ρί ου ἐ χει ρο -
το νή θη τῇ 7ῃ Ὀ κτω βρί ου 2012. Ἡ ἐν θρό νι σίς του ἐπραγματοποιή-
θη εἰς τήν Ἀρ ναί αν τήν 24ην Νο εμ βρί ου 2012 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

23720-22.641, Γρα φεί ων 23720-22207. 
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8. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
α) Ἱ ε ρὸν Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας Τ.Κ. 63076, ἐ φη μέ -

ρι ος Αἰδ. Πέ τρος Ἀ σβε στό που λος, τηλ. 6946506011.
β) Ἁ γί ας Μα ρί νης Μο δί ου Θεσ/νί κης Τ.Κ. 57014, ἐ φη μέ ρι ος Ἀρ -

χιμ. Νε κτά ρι ος Ἐ λευ θε ρι ά δης, τηλ. 2397051150.
γ) Με τα μορ φώ σε ως Σω τῆ ρος Ν. Ἀ πολ λω νί ας, Τ.Κ.57015, ἐ φη -

μέ ρι ος Αἰδ. Γε ώρ γι ος Κυ ζι ρί δης, τηλ. 6948200162.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
1. Θεῖ ον Κή ρυ γμα: α. Ἱ ε ρο κή ρυ κες: Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα -

ϊ δώ νης, Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς. β. Κή ρυ κες Θεί ου Λό γου:
Ἀρ χιμ. Βε νέ δι κτος Τάν της Νε ο σκη τι ώ της, Ἀρ χιμ. Γερ μα νὸς
Γα λά νης, Ἀρ χιμ. Θε ο δό σι ος Ἐμ μα νου ήλ, Ἀρ χιμ. Ἰ ά κω βος
Πα πα δό που λος, Ἀρ χιμ. Νε κτά ρι ος Ἐ λευ θε ρι ά δης, Ἀρ χιμ.
Χρι στό δου λος Στυ λι α νός, Πρωτ. Κων στα ν τῖ νος Πλευ ρά κης,
Ἀρ χιμ. Γεν νά δι ος Ντε λῆς, Δημ. Ρή γας καί οἱ ἐν τε ταλ μέ νοι
πρὸς τοῦ το Κλη ρι κοὶ καὶ Θε ο λό γοι Κα θη γη ταί.

2. Ἱ ε ρὰ Ἐ ξο μο λό γη σις: Πε ρι ο δεύ ον τες 32 πνευ μα τι κοὶ ἐ ξο μο -
λό γοι ἐκ τῆς Μη τρο πό λε ως καὶ ἐκ τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους.

3. Χρι στι α νι κὴ Ἀ γω γὴ Νέ ων: 
α) Κα τη χη τι κὰ Σχο λεῖ α: Ἀ νώ τε ρα 3. Μέ σα 10 καὶ Κα τώ τε ρα

20. 
β) Σύν δε σμος Ὀρ θο δό ξων Νέ ων «Ἡ Ἁ γί α Νε ο μάρ τυς Ἀ κυ λί -

να», Πρό ε δρος: δ. Ἀ να στα σί α Παπ πᾶ. Χο ρευ τι κόν: ὑ πεύ -
θυ νη δ. Στέλ λα Στε φα νῆ. Βυ ζαν τι νή Χο ρω δί α «Νέ οι
Ὑ μνω δοί»: ὑ πεύ θυ νος κ. Ἄγ γε λος Κουτ ζι α ρῆς 

γ) Ἐκ κλη σι α στι κές Κα τα σκη νώ σεις στό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα
Μ. Πα να γί ας, ὅ που φι λο ξε νοῦν ται 350 παι δι ά, τηλ.
2372031262.

δ) Λει τουρ γι κή Ἑ βδο μά δα Νέ ων εἰς τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Μ.
Πα να γί ας τό κα λο καί ρι.

ε)  Νε α νι κές Χο ρω δί ες: Γα λα τί στης μέ μου σι κόν τήν κ. Μα -
ρί αν Κου νά δου, Στα νοῦ μέ μου σι κόν τόν κ. Παν τε λῆ Κουρ -
τί δην.

43

5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Πρό ε δρος: 1) Ὁ Σεβ. Μη τρο πο λί της Ἱ ε ρισ σοῦ κ. Θε ό κλη τος
Μέ λη: 2) Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς

3) Αἰ δε σιμ. Ἀ θα νά σι ος Κοῦ κος
4) Ὁ κ. Πα να γι ώ της Ταμ βά κης, Δι κη γό ρος
5) Ὁ Κων/νος Πα νι ώ ρας, Φο ρο τε χνι κός
6) Ἐκκλ. Ἐ πι τρό πος: Ἐ λισ σαῖ ος Ντού βε λος
7) Ἐκκλ.Ἐ πι τρο πος: Ἰωάν.Τρικ κα λι ώ της

Γραμ μα τεύς: κ. Πέ τρος Κο τρότ σι ος

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) Ἁ γί ου Χρι στό φο ρου Τ.Κ. 63074 Ἀρ ναί α, Ἡ γού με νος Ἀρ χιμ.

Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης (μ. 14) τηλ. 6977992424,
2372022899.

2) Ἁ γί ου Γεν να δί ου, Τ.Κ. 57006 Λει βά δι Θεσ/νί κης, Ἡ γού με -
νος Ἀρ χιμ. Γεν νά δι ος Ντε λῆς (μ. 2), τηλ. 6977-234951.

3) Μο να στι κός Οἶ κος «Πα να γί α ἡ Χα ρά τῶν θλι βο μέ νων»
63074 Πα λαι ο χώ ρι ον, Προ ϊ στά με νος: Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα -
νᾶς (μ.8) τηλ. 23720 41725, φάξ 2372041599. 

Β. Γυναικεῖαι: 
1) Εὐ αγ γε λι σμοῦ τῆς Θε ο τό κου Τ.Κ.57014 Ὀ λυμ πι ά δα, Ἡ γου -

μέ νη Χρυ σο βα λάν του (μ. 5), τηλ. 23760-51200.Ἐ φη μέ ρι ος ἱ -
ε ρο μό να χος Κυ ρι α κός Χο λέ βας.

2) Ἁ γί ου Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Τ.Κ. 63074 Ἀρ ναί α, Ἡ γου μέ νη
Μα ρι άμ (μ. 5), τηλ. 6944-122365, 2372304064. 

3) Ἡ συ χα στή ρι ον Πα να γί ας Φο βε ρᾶς Προ στα σί ας, Τ.Κ. 63076
Μ. Πα να γί α, Ἡ γου μέ νη Ἰ ω άν να (μ. 3), τηλ. 2372032134.
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γ) Σχο λές Βυ ζαν τι νῆς Μου σι κῆς: 
1) Ἀρ ναί αν, Κα θη γη τής Βα σί λει ος Κο κα λι ά ρης.
2) Στα νόν, δι δά σκει ὁ ἐ φη μέ ρι ος Αἰδ. Νι κό λα ος Χαλ κι ᾶς. 
3) Γα λά τι σταν, δι δά σκει ὁ κ. Ἄγ γε λος Κουτ ζι α ρῆς. 
4) Πε ρι στε ράν, δι δά σκει ὁ κ. Πά ρις Γκού νας. 

10. Σχο λές 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 ρι ον, Νε ο χώ ρι ον, Βαρ βά ραν, Ρι ζά,
Στρα τώ νι ον, Στρα το νί κην. Δι δά σκουν: Νι κό λα ος Ζέ κι ος,
Μα ρί α Δα βί λα. 

β) Ξυ λο γλυ πτι κῆς: Ἀρ ναί α, Στρα το νί κη, Γα λά τι στα. Δι δά -
σκει ὁ κ. Χα ρά λαμ πος Σει ρᾶς. 

γ) Ἐρ γα στή ρι ον Συν τη ρή σε ως Κει μη λί ων, εἰς Ἀ γά πι ο νἽ δρυ -
μα Πα να γί ας Γα λα τί στης, ὑ πεύ θυ νη συν τη ρή τρι α Ἀ θη νᾶ
Ντού ση, τηλ. 23710 32131.

10. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
1. Γε νι κὸ Φι λό πτω χο Τα μεῖ ο καὶ 40 Ἐ νο ρι α κὰ:
2. Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης - Οἶ κος Εὐ γη ρί ας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑ-

ΘΙΣΤΟΥ»: Δι ευ θυν τής: Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης,
Τρό φι μοι 20. Ἐρ γα ζό με νοι 5. Ἐ θε λον τές 30. Τηλ. 23720-
22938. Πα ρεκ κλή σι ον Πα να γί α τοῦ Ἀ κα θί στου,  πού ἑ ορ τά -
ζει τό Σάβ βα τον τοῦ Ἀ κα θί στου.

3. Κέν τρο Ἡ μέ ρας δι ά ἄ το μα μέ εἰ δι κές ἀ νάγ κες στό Ἵ δρυ μα
Ἀ γά πης. Ἐ πι στη μο νι κή ὑ πεύ θυ νη κ. Βαρ βά ρα Κέ κε ρη, ψυ -
χο λό γος. Γραμ μα τεί α - συν το νι σμός, Ἑ λέ νη Βούλ γα ρη, Κοι -
νω νι κή Λει τουρ γός, τηλ. 2372022938.

4. Συσ σί τι α: Ἱ.Ν. Ἀπ. Παύ λου Ν. Ἀ πολ λω νί ας (με ρί δες 25). Ἡ
Ἐ νο ρί α Ἁγ. Πα ρα σκευ ῆς Σταυ ροῦ δι α νέ μει τρό φι μα προ σφο -
ρά τοῦ Lidl Ἀ σπρο βάλ τας. 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 Σού περ Μάρ κετ
Μα σού της Ἱ ε ρισ σοῦ καί Lidl Ἱ ε ρισ 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. 
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4. Πρω το βου λί α Γο νέ ων «Ἡ Ἑλ λη νορ θό δο ξη Οἰ κο γέ νει α».
Πρό ε δρος κ. Ἀ πό στο λος Ζή σης, δι δά σκα λος. Ἑ ορ τά ζει τήν
13ην Φε βρου α ρί ου τή μνή μη τῶν Ἁ γί ων συ ζύ γων  Ἀ κύ λα καί
Πρί σκιλ λας. Ὀρ γα νώ νει Συ νέ δρι α, Ὁ μι λί ες καί ἐκ δη λώ σεις
γι ά τήν οἰ κο γέ νει α καί δρα στη ρι ο ποι εῖ ται στήν ἐ νη μέ ρω ση
τῶν πι στῶν καί τήν ἀν τι με τώ πι ση τῶν αἱ ρέ σε ων καί τῆς πα -
ρα θρη σκεί ας.  Τήν Β΄ Κυ ρι α κήν τῶν Νη στει ῶν ὀρ γα νώ νει Ἀν -
τι αι ρε τι κό Συ νέ δρι ο.

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. Ἀν τι αι ρε τι καί ὁ μι λί αι, ἐ νη με ρω τι κά φυλ λά δι α, ἐκ -
πομ παί σέ το πι κά Μ.Μ.Ε.

6. Αἴ θου σες - Πνευ μα τι κά Κέν τρα: 
Αἴ θου σα Ἀ πο στο λι κῆς Δι α κο νί ας εἰς Ἀρ ναί αν.
Ἀ γά πι ον Ἵ δρυ μα Πα να γί ας εἰς  Γα λά τι σταν τηλ. 2371032131 
Εἰς Στα νόν, Πα λαι ο χώ ρι ον, Μ.Πα να γί αν, Νε ο χώ ρι ον, Βαρ βά -
ραν, Στά γει ρα, Στρα το νί κην, Στρα τώ νι ον, 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 γι ον Γα λά τι στας, Πε ρι στε ράν, Λει βά δι ον, Δουμ πι ά, Ἀ δάμ,
Ἅγ. Γε ώρ γι ον 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 τι ον Κά τω Σταυ ροῦ, Ἄ νω Σταυ ρόν.
7. Ἐκ δό σεις: α.Ἐ τή σι ον ἐγ κόλ πι ον Ἡ με ρο λό γι ον. 

β. Ἁ γί α Νε ο μάρ τυς Ἀ κυ λί να Ζαγ κλι βε ρι νή. 
8. Ρα δι ο φω νι κὸς Στα θμὸς «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» στούς 97,1 FM.
9. 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 Κο κα λι ά ρης. 

γ) Νε α νι κή Βυ ζαν τι νή Χο ρω δί α «Νέ οι Ὑ μνω δοί» τοῦ Συν δέ -
σμου Ὀρ θο δό κων Νέ ων. Χο ράρ χης κ. Ἄγ γε λος Κουτ ζι α ρῆς
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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 φε ρώ νυ μον Να όν εἰς Ζαγ -
κλι βέ ρι ον, ὅ που καί τά Ἱ ε ρά Λει ψα να της.

15. Νε ο μάρ τυς Χά ϊ δω ἐκ Στα νοῦ 1860 μ. Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς
τόν φε ρώ 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 δεύ τε ρη Κυ ρι α κή 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 τα φέρ θη σαν
εἰς τό Ζαγ κλι βέ ρι στίς 26 Σε πτεμ βρί ου 2013.

2. Ὁ σί 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 φε ρώ νυ μον Να όν εἰς  Κά τω
Σταυ ρόν. Με τα 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 καί 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.

6. Ἁ γί ου Στε φά νου, 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, Ὁ ρέ στου εἰς τόν Ἱ ε ρόν Να όν Ἁ γί ας Πα ρα σκευ -
ῆς Ἀ δάμ.

8. 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.

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 κη, Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό κου,
Με θο δί ας ἐν Κι μώ λω, 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 γί α Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Ἀρ ναί ας.
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11. ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
1. Ἀ πό στο λος Παῦ λος: Ἐ κή ρυ ξε τό 52 μ.Χ. εἰς Ἀ πολ λω νί -

αν. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Ν.Ἀ πολ λω νί αν, Ἱ ε ρισ σόν καί Δουμ πι ά 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. Μα κά ρι ος πρῶ τος Ἐ πί σκο πος Ἱ ε ρισ σοῦ 346 μ.Χ. Ἑ ορ -
τά ζε ται εἰς Ἱ ε ρισ σόν τήν 19ην  Ἰ α νου α ρί ου.

3. Μάρ κος Ἐ πί σκο πος Ἀ ρε θου σί ων, ἱ ε ρο μάρ τυς 364 μ.Χ.
Ἐ ορ τά ζε ται εἰς Μό δι ον 29ην  Μαρ τί ου.

4. Εὐ θύ μι ος Ἐ πί σκο πος Μα δύ του 996 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται
εἰς φε ρώ 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 ράν 15ην  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 ὁ μώ 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 φε ρώ νυ μον Να όν εἰς Κ. Σταυ ρόν τήν
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 τό Σάβ βα τον τοῦ Θω μᾶ.
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 τό Σάβ βα τον τοῦ Θω μᾶ.
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 φε ρώ νυ μον 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 στή Μο νή Πνευ μα τι κό Συμ πό σι ο 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 στούς 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 ρα τήν 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 ῒ ου εἰς Νε ο χώ ρι ον.
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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.
9. Πρω το μάρ τυ ρος Στε φά νου τήν 27ην Δε κεμ βρί ου

εἰς Ἀρ ναί αν.

14. ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΥΣΤΟΙ
1. Ἱ ε ροῦ Προ σκυ νή μα τος Με γά λης Πα να γί ας
2. Πα να γί ας Νέ ων Ρό δων ἐκ Σκου πί ων Προ πον τί δος
3. Πα να γί ας Γορ γο ϋ πη κό ου Πα λαι ο χω ρί ου ἔρ γον τοῦ Ὁ σί ου

Μο να χοῦ Χατ ζη γι ώρ γη
4. Πα να γί ας Γορ γο ϋ πη κό ου Νε ο χω ρί ου, ἔρ γον τοῦ Ὁ σί ου Μο -

να χοῦ Χατ ζη γι ώρ γη
5. Πα να γί ας Γορ γο ϋ πη κό ου Ἀ δάμ 
6. Πα να γί ας Ἀ κα θί στου Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης Ἀρ ναί ας
7. Πα να γί ας Ὁ δη γη τρί ας Πε τρο κε ρά σων 
8. Πα να γί ας Πορ τα ϊ τίσ σης Στα γεί ρων 
9. Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου Ρι ζῶν
10. Χρι στός (2), Πα να γί α (2),  Ἁ γί ου Νι κο λά ου (2), Ἅ γι οι Θε -

ό δω ροι,  Τι μό θε ος Προι κο νή σου Ἀμ μου λι α νῆς
11. Ἁ γί ων Κων/νου καί Ἑ λέ νης Οὐ ρα νου πό λε ως 
12. Ἀρ χαγ γέ λου Μι χα ήλ Πα λαι ο χω ρί ου 
13. Ἀν τί γρα φον Πα να γί ας Γορ γο ϋ πη κό ου Στρα τω νί ου
14. Ἀν τί γρα φον Πα να γί ας Γε ρον τίσ σης Πε ρι στε ρᾶς
15. Ἀν τί γρα φον Πα να γί ας Γε ρον τίσ σης Γα λά τι στας
16. Ἀν τί γρα φον Πα να γί ας Τρι χε ρού σης Ν. Μα δύ του
17. Ἀν τί γρα φον «Πα να γί ας Ἀ κε νώ του Πο τη ρί ου», Ἵ δρυ μα Ἀ -

γά πης Ἀρ ναί ας
18. Ἀν τί γρα φον «Πα να γί ας Ἀ κε νώ του Πο τη ρί ου», Μο να στι κός

Οἶ κος «Ἡ Χα ρά τῶν θλι βο μέ νων», Πα λαι ο χω ρί ου

15. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Α΄. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ

Κά τω θεν τοῦ Μη τρο πο λι τι κοῦ Να οῦ Ἁ γί ου Στε φά -
νου Ἀρ ναί ας εὑ ρέ θη σαν τό 2005 τρεῖς πα λαι ό τε ροι Να -
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10. Ἁ γί ων: Με γα λο μάρ τυ ρος Γε ωρ γί ου Τρο παι ο φό ρου, Ἰ ω -
άν νου Χρυ σο στό μου, Με γά λου Βα σι λεί ου, Ἰ ω άν νου  Ἐ λε ή μο νος,
Ἰ γνα τί ου Θε ο φό ρου, Τι μί ου Προ δρό μου, Κων/νου, Δα μι α νοῦ, Κη -
ρύ κου, Μα ρί ας Μα γδα λη νῆς, Πα ρα κευ ῆς, Παν τε λε ή μο νος, Μά -
μαν τος, Ἀρ σε νί ου Πά ρου, 5 Μαρ τύ ρων, Ἰ α κώβου Πέρ σου,
Στε φά νου Πρω το μάρ τυ ρος εἰς Μο να στι κόν Οἶ κον Πα να γί ας ἡ
«Χα ρά τῶν θλι βο μέ νων» Πα λαι ο χω ρί ου.

11. Ἁ γί ων: Λουκά Ρώσσου, Κενδέα, Ἀλυπίου Κιονίτου, Ἰω-
άννου Προδρόμου, Νικήτα Σερρῶν, Ἁγίων Πέντε Μαρτύρων
Σαμοθράκης, Πατέρων Ἁγίου Θεοδοσίου, Γεωργίου, Παρα-
σκευῆς, Πατέρων Ἁγίου Σάββα, Εὐτυχίου, Ἰγνατίου Θεοφόρου,
Πατέρων Χοζεβᾶ καί Νεκταρίου, εἰς τήν Ἱ ε ράν Μο νήν Εὐ αγ γε -
λι σμοῦ Ὁ λυμ πι ά δος.

12. Ἁ γί ων: Πα ρα σκευ ῆς, Θε ο φά νους Γρα πτοῦ, Πέ τρου Ἀ -
θω νί του, Ἀπ. Ἀν δρέ ου, Ἰ ω άν νου Προ δρό μου, Φι λο θέ ου Μυ ρο -
βλή του, Τι μο θέ ου Προι κο νή σου, Παν τε λε ή μο νος,
Χα ρα λάμ πους, Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ, Μά μαν τος εἰς τόν Να όν
Ἁγ. Νι κο λά ου Ἀμ μου λι α νῆς.

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 Ἀρ ναί αν.

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 τήν 17ην Ἰ ου λί ου εἰς
Μό δι ον.

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 τήν 27ην Σε πτεμ -
βρί ου εἰς Ζαγ κλι βέ ρι ον.
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Ἁγ. Ἀ θα να σί ου Λει βα δί ου 1818
Ἁγ. Πα ρα σκευ ῆς Ἀ δάμ 1830.
Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Σα νῶν 1830.
Ἁγ. Γε ωρ γί ου Γα λα τί στης 1833
Πα να γί ας Γα λα τί στης 1835
Ἁγ. Γε ωρ γί ου Με λισ σουρ γοῦ 1850. 
Κοι μή σε ως Θε ο τό κου Ρι ζῶν 1852.

Ἁγ. Γε ωρ γί ου Νε ο χω ρί ου 1858. 
Ἱ ε ροῦ Προ σκυ νή μα τος Με γά λης Πα να γί ας 1860
Ἁγ. Νι κο λά ου πα λαι ός Κρή μνης 1860.
Ἁγ. Νι κο λά ου Ἀμ μου λι α νῆς 1860.
Ἁγ. Πα ρα σκευ ῆς Δουμ πι ῶν 1860.

Ἁ γί ας Μα ρί νας Μο δί ου 1869
Ἁγ. Ἀ θα να σί ου πα λαι ός Πα λαι ο κά στρου 1860. 

Ἁγ. Πα ρα σκευ ῆς Γα λα τί στης 19ου αἰ.
Τιμ. Προ δρό μου Γα λα τί στης 19ου αἰ.
Ἁγ. Δη μη τρί ου Γε ρο πλα τά νου 19ου αἰ.
Ἁγ. Νι κο λά ου Γα λα τί στης 19ου αἰ. 
Κοι μή σε ως Θε ο τό κου Ἁ γί ου Προ δρό μου 19ου αἰ.
Ἁγ. Γε ωρ γί ου Βαρ βά ρας 19ου αἰ.
Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Πα λαι ο χω ρί ου 1899.
Οἰ κί α Ἁ γί ας Νε ο μάρ τυ ρος Ἀ κυ λί νης (1764) Ζαγ κλι βέ ρι.

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.
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οί. Ὁ πρ ῶτος 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 νά τά δῆ. Ὑ πάρ χουν ὑ πο λείμ μα τα τοι χο γρα φι -
ῶν τῆς Πα λαι ο λό γει ας ἐ πο χῆς (13-14ος αἰ.)

Β΄. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
1. Βῆ μα Ἀ πο στό λου Παύ λου Ἀ πολ λω νί ας.
2. Πα λαι ο χρι στι α νι κές Βα σι λι κές Ζέπ κου, Ἱ ε ρισ σοῦ, Κά -

στρου Ἱ ε ρισ σοῦ, Κά στρου Ρεν τί νας.

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 Νἐ ου 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: Μο νῆς Καρ δι ο γνώ στου Σα -

νῶν (6ου), Ρέτ σι νης Βαρ βά ρας (9ου), Μο νῆς Παν τε πό πτου Ὁ -
λυμ πι ά δας (9ου), Κά στρου Ρεν τί νας (13ου αἰ.). 

5. Βυ ζαν τι νοί Πύρ γοι Γα λα τί στης, Οὐ ρα νού πο λης, Γο μα τί -
ου.

6. Μο νή Ζυ γοῦ Οὐ ρα νού πο λης.
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 κό τοῦ 6ου αἰ.
8. Πα να γί ας Σπη λαι ω τίσ σης Στα γεί ρων.

Δ΄. ΜΕ ΤΑ ΒΥ ΖΑΝ ΤΙ ΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Εἰ σο δί ων Θε ο τό κου Στα νοῦ 1802
Προ φή του Ἡ λι οῦ Πε τρο κε ρά σων 1810.
Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας 1812 
Ἁγ. Νι κο λά ου Στρα το νί κης 1812.
Ἁ γί ας Τρι ά δος Μο δί ου 1812. 

Ἁγ. Δη μη τρί ου 1813-1832 Γα λα τί στης
Γε νε σί ου Θε ο τό κου Στα γεί ρων 1814.
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7.Ἐ νο ρί α Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Πα λαι ο χω ρί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1899, τηλ. 23720 41604, Ἐ φη μέ ρι οι: Ἀρ -
χιμ. Σπυ ρί δων Τό ψης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 23720 41725, Ἀρ -
χιμ. Νι κό δη μος Δρά κος, τηλ. 23720 41725. Δι ά κο νος
Γα βρι ήλ Κα λα ϊτ ζῆς.

8. Ἐ νο ρί α Γε νε σί ου Θε ο τό κου Στα γεί ρων
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1814, τηλ. 23760 41320. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
χιμ. Θε οφ. Πα πα δά κης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6936 400470.

9. Ἐ νο ρί α Εἰ σο δί ων Θε ο τό κου Στα νοῦ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1802, τηλ. 23720 61408. Ἐ φη μέ ρι ος:
Πρωτ. Νι κό λα ος Χαλ κι ᾶς, Πνευ μα τι κός, τηλ. 23720 61361,
2372300371, 6941421309.

10. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Νι κο λά ου Στρα το νί κης
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1812, τηλ. 23760 41410. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
χιμ. Εὐ στρά τι ος Λι α σῆς, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6972407301.

Β΄  Ἀρχιερατική  Περιφέρεια  Ἱερισσοῦ & Οὐρανουπόλεως
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πανοσ. Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ

11. Ἐ νο ρί α Γε νε σί ου Θε ο τό κου Ἱ ε ρισ σοῦ
Κα θε δρι κὸς Να ὸς 1958, τηλ. 23770 22657. Ἐ φη μέ ρι ος:
Πρωτ. Μα κά ρι ος Ζω νά ρας, τηλ. 6972902921

12. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Νι κο λά ου Ἱ ε ρισ σοῦ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1984, τηλ. 23770 23445. ἐ ξυ πη ρε τεῖ ται
ἀ πό τούς ἱ ε ρεῖς τῶν Ν. Ρό δων.

13. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Νι κο λά ου Ἀμ μου λι α νῆς
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1860, τηλ. 23770 51106. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Ἀν τώ νι ος Βα κό που λος, τηλ. 23770 51148,
6973236254
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ΕΝΟΡΙΑΙ  ΚΑΙ  ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

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

1. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας
Μη τρο πο λι τι κὸς Να ὸς 1812, τηλ. 23720 23020. Ἐ φη μέ ριοι:
Ἀρ χιμ. Παΐσιος Σουλ τα νι κᾶς, Πνευ μα τι κός, τηλ.       6944
214112, Οἰκ. Γε ώρ γι ος Τρικ κα λι ώ της, τηλ. 6978 617164,
Διάκονος Γεώργιος Κυριάκου, τηλ. 6985 572651.

2. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ός. 1919, τηλ. 23720 22287. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Κων σταν τῖ νος Ἀ γού λας, τηλ. 23720 61453, 6937
158085.

3. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Βαρ βά ρας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1830, τηλ. 23720 51232. Ἐ φη μέ ρι ος: Σί -
μων Καρ να βᾶς, τηλ. 6942561101. 

4. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Βα σι λεί ου Με γά λης Πα να γί ας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1955, τηλ. 23720-31568, Ἐ φη μέ ρι οι: Ἀρ -
χιμ. Χρι στό δου λος Στυ λι α νὸς, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6944
452410, Οἰκ. Πέ τρος Ἀ σβε στό που λος, Πνευ μα τι κός,  τηλ.
23720-31659, 6946506011. 

5. Ἱ ε ρὸν Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας
Ἱ ε ρὸς Να ὸς 1860, τηλ. 23720-31262. Προ σω ρι νῶς ἐ ξυ πη -
ρε τεῖ ὁ Οἰκ. Πέ τρος Ἀ σβε στό που λος, Πνευ μα τι κός, τηλ.
23720 31659, 6946506011

6. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Νε ο χω ρί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1858, τηλ. 23720 41752. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ.

Γα βρι ὴλ Ζα χα ρί ου, τηλ. 23720 41968, 6937283902.
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21. Ἐ νο ρί α Κοιμ. Θε ο τό κου Ἁ γί ου Προ δρό μου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1857, τηλ. 23710 96034. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
χιμ. Δω ρό θε ος Ζέρ βας, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6947996019.

22. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου Πα λαι ο κά στρου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1979, τηλ. 23710 24012. Ἄ μι σθος Ἐ φη -
μέ ρι ος: Αἰδ. Δη μή τρι ος Δη μη τρί ου, τηλ. 6975 542653.

23. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Πε ρι στε ρᾶς
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 871, τηλ. 23960 51275. 
Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Γε ώρ γι ος Τσι πλα κί δης, Πνευ μα τι κός,
τηλ. 6977987431

24. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου Λει βα δί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1818, τηλ. 23960 61221. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ.
Μα κά ρι ος Μπάρ μπας, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6980 919559.

Δ΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ζαγκλιβερίου  καί Περιχώρων
Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Πρωτ. Παναγιώτης Κορκόντζιλας

25. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Ζαγ κλι βε ρί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1905, τηλ. 23930 31183. Ἐ φη μέ ρι οι:
Πρωτ. Πα να γι ώ της Κορ κόν τζι λας, Πνευ μα τι κός,τηλ.
23930 31210, 6972320870, Οἰκ. Ἰ ω άν νης Κων σταν τί νου,
τηλ. 6978 323199

26. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Ἀ κυ λί νης Ζαγ κλι βε ρί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1984, τηλ. 23931 12130. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Ἀ θα νά σι ος Κοῦ κος, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6945 943651.

27. Ἐ νο ρί α Ὁ σί ου Ἀ θα να σί ου Ἁ γί ου Χα ρα λάμ πους
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1900,Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Ἰ ά κω βος Πα -
πα δό που λος, τηλ. 6937 389077.

28. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Ἀ δὰμ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1815. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Γε ρά -
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14. Ἐ νο ρί α Πα να γί ας Γο μα τί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1932 καὶ 1995, τηλ. 23770 41363. Ἐ φη -
μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Ἀ να στά σι ος Το πού ζης, Πνευ μα τι κός, τηλ.
6944 570683

15. Ἐ νο ρί α Πα να γί ας Νέ ων Ρό δων
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1950, τηλ. 23770 31074. Ἐ φη μέ ρι οι: Ἀρ -
χιμ. Βαρ θο λο μαῖ ος Χατ ζό γλου, τηλ. 6973532985, Οἰκ. Ἰ -
ω άν νης Ἀγ γε λί δης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6973 602384.

16. Ἐ νο ρί α Ἀγ. Κων σταν τί νου & Ἑ λέ νης Οὐ ρα νου πό λε ως
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1928, τηλ. 23770 71154. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
χιμ. Θε ο δὀ σι ος Ἐμ μα νου ήλ, Πνευ μα τι κός, τηλ. 23770 71602

17. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Βαρ βά ρας Στρα τω νί ου
Ἐνο ρι α κὸς Να ὸς 1924, τηλ. 23760 22113. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἱ -
ε ρομ. Εὐ θύ μι ος Μαρ μα λί δης, τηλ. 6986698195.

Γ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀρδαμερίου καί Γαλατίστης
Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Οἰκ. Γεώργιος Σκονδράνης

18. Ἐ νο ρί α Κοιμ. Θε ο τό κου Ἀρ δα με ρί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1836, Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Γα βρι ήλ Κυ -
ρα λά κης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6976 413237.

19. Ἐ νο ρί α Κοι μή σε ως Θε ο τό κου Γα λα τί στης
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1835, τηλ. 23710 31431. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Ἀρ γύ ρι ος Κα ρα μό σχος, Πνευ μα τι κός, τηλ. 23960
31309.

20. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Γα λα τί στης
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1833, τηλ. 23710 31755. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Γε ώρ γι ος Σκον δρά νης, τηλ. 23710 31654,
6979425980.
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36. Ἐ νο ρί α Ἀ πο στό λου Παύ λου Νέ ας Ἀ πολ λω νί ας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1955, τηλ. 23930 41288. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Γε ώρ γι ος Κυ ζι ρί δης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6948
200162.

37. Ἐ νο ρί α Τι μί ου Προ δρό μου Νέ ας Μα δύ του
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1937, τηλ. 23970 41401. 
Ἐ φη μέ ρι οι: Ἀρ χιμ. Λε όν τι ος Κα ρί κας, Πνευ μα τι κός, τηλ.
6936773677. Οἰκ. Ἰ ω α κεὶμ Πε ρί φα νος, τηλ. 6945 400354

38. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Κοκ κα λοῦς
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1948, Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Ἰ ου στῖ νος Κε -
φα λοῦ ρος, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6945374873.

39. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου Πλα τεί ας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1955. Ἐ ξυ πη ρε τεῖ ὁ Ἐ φη μέ ρι ος Πε ρι στε -
ρῶ νος.

40. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος Πε ρι στε ρῶ νος
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1981,  Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Νέ στωρ Γρίμ -
πας, τηλ. 6937 472673

41. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Με λισ σουρ γοῦ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1850, τηλ. 23930 41930. Ἐ φη μέ ρι ος:
Ἀρ χιμ. Με λέ τι ος Τσόγ κας τηλ. 6974282290.

42. Λου τρά Νέ ας Ἀ πολ λω νί ας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1925 τηλ. 2310 737773.  Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
χιμ. Λε όν τι ος Κα ρί κας, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6936 773677

ΣΤ΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια Σταυροῦ 
καί   Ὀλυμπιάδος

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Πρωτ. Δημήτριος Σαμάρας

43. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Κά τω Σταυ ροῦ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1925, τηλ. 23970 65632. Ἐ φη -
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σι μος Δα σκα λά κης, τηλ. 23930 31943, 6945 505802.
29. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Δουμ πι ῶν

Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1965, τηλ. 23710 92267. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Σταῦ ρος Τρά κας, 6979511767.

30. Ἐ νο ρί α Ζω ο δό χου Πη γῆς Ν.Κα λιν δοί ων (Κα λα μω τοῦ)
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1922, τηλ. 23930 81358. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ.
Δη μή τρι ος Δουμ πρῆς, τηλ. 23930 81358. Ἄ μι σθος ἐ φη μέ -
ρι ος: Αἰδ. Νι κό λα ος Ματ θαί ου, τηλ. 6937 593890.

31. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Με σο κώ μου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1948, Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Ἀν τώ νι ος Πα πα -
σω τη ρί ου, τηλ. 6948129474, 6959471515.

32. Ἐ νο ρί α Προ φή του Ἠ λι οῦ Πε τρο κε ρά σων
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1810, τηλ. 23930 71295. Πνευ μα τι κός.
Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Πέ τρος Χίρς, τηλ. 6977151968, 2393
110212.

33. Ἐ νο ρί α Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Σα νῶν
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1830, τηλ. 23710 92342. Ἐ φη μέ ρι ος:
Ἀρ χιμ. Νε κτά ρι ος Κων σταν τι νί δης, Πνευ μα τι κός, τηλ.
6934384602.

34. Ἐ νο ρί α Με τα μορ φώ σε ως Σω τῆ ρος Σα ρα κή νας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1900, τηλ. 23930 22779. Ἐ φη μέ ρι ος:
Ἀρ χιμ. Ἰ ά κω βος Πα πα δό που λος, τηλ. 6937389077.

Ε΄  Ἀρχιερατική Περιφέρεια  Ἀπολλωνίας καί Μαδύτου
Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Ἀρχιμ. Λεόντιος Καρίκας

35. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Ἀ πολ λω νί ας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1953. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Στέ φα νος

Τσιγ κερ λι ώ της, τηλ. 6977868105
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χιμ. Κυ πρι α νός Στρα ζέ ρου, Πνευ μα τι κός,  τηλ. 6983
653865.

51. Ἐ νο ρί α Κοιμ. Θε ο τό κου Ρι ζῶν
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1852. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Κων σταν -
τῖ νος Σου φτᾶς, Πνευ μα τι κός, τηλ. 694461 3001,
23710 61488.

52. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Νι κο λά ου Κρή μνης
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1974, τηλ. 23710 95227. Ἐ φη μέ ρι -
ος: Οἰκ. Ἀ στέ ρι ος Κον τός, τηλ. 6936429487.

53. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Μα ρα θού σης
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1958, τηλ. 23710 95223. Ἐ φη μέ ρι -
ος: Οἰκ. Δη μή τρι ος Κατ σιρ μᾶς, Πνευ μα τι κός, τηλ.
6974374051.

54. Ἐ νο ρί α Με τα μορ φώ σε ως  Σω τῆ ρος Πλα τα νο χω ρί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1955. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Νή φων
Κα ζά νας, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6942015594.
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μέ ρι ος: Πρωτ. Δη μή τρι ος Σα μά ρας, τηλ. 6972 929760.
Δι ά κο νος: Ἐ φραίμ Τσό λης τηλ. 6980732985.

44. Ἐ νο ρί α Ὁ σί ου Αὐ ξεν τί ου Κά τω Σταυ ροῦ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 2001, τηλ. 23970 61011. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Πα να γι ώ της Κα λαν τζῆς, τηλ. 6945779225.

45. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Δη μη τρί ου Ἄ νω Σταυ ροῦ
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1705, τηλ. 23970 61844. Ἐ φη μέ ρι ος:
Πρωτ. Ἀ θαν. Βουρ νί της, Πνευ μα τι κός, τηλ. 23970 61444

46. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Κυ ρι α κῆς Ὀ λυμ πι ά δος
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1929, τηλ. 23760 51589. Ἐ φη μέ ρι ος:
Πρωτ. Χα ρά λαμ πος Δουλ γκέ ρης, τηλ. 6977801091

47. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Τρι ά δος Μο δί ου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1812, τηλ. 23970 51159. Ἐ φη μέ ρι ος:
Οἰκ. Πα να γι ώ της Χα λι ά ζης, τηλ. 6974830506

48. Ἱ ε ρὸν Προ σκύ νη μα Ἁ γί ας Μα ρί νης Μο δί ου
Ἱ ε ρὸς Να ὸς 1700, τηλ. 23970 51150. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ.
Νε κτά ρι ος Ἐ λευ θε ρι ά δης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6942
984269

Ζ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια Παλαιοχώρας
καί Ζερβοχωρίων

Ἀρχιερατικός Ἐπιτρόπος Αἰδ. Πρωτ. Χαράλαμπος Κωστόπουλος

49. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Πα λαι ο χώ ρας
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1922, τηλ. 23710 61321. Ἐ φη μέ ρι ος:
Πρωτ. Χα ρά λαμ πος Κω στό που λος, Πνευ μα τι κός, τηλ.
6944 651878

50. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Δη μη τρί ου Γε ρο πλα τά νου
Ἐ νο ρι α κὸς Να ὸς 1830, τηλ. 23710 61616. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
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Ἀρχαῖα εὑρήματα εἰς τήν Περιστεράν τοῦ 1ου π.Χ. αἰ.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 

α. Ὁ Ὅ σι ος Εὐ θύ μι ος ὁ Νέ ος
Καταγωγή
Ὁ Ὅ σι ος Εὐ θύ μι ος γεν νή θη κε στήν Ὀ ψώ τῆς Γα -

λα τί ας, κον τά στήν Ἄγ κυ ρα τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας τό
824 μ. Χ.. Γο νεῖς του ἦ σαν οἱ εὐ σε βεῖς Ἐ πι φά νι ος καί
Ἄν να. Στή βά πτι ση τοῦ ἔ δω σαν τό ὄ νο μα  Νι κή τας.
Εἶ χε καί ἄλ λες δύ ο ἀ δελ φές, τήν Ἐ πι φα νί α καί τή
Μα ρί α. 

Ἀ πό μι κρό παι δί «ἦ ταν προ ση νής, εὐ κο λο πλη σί α -
στος, κό σμι ος στούς τρό πους καί σε μνός, γλυ κύς στό
πρό σω πο καί γλυ κο μί λη τος, εὔ τα κτος, εὐ πει θής καί
ὑ πο τα κτι κός στούς γο νεῖς. Ἀ πο μα κρυ νό ταν ἀ πό τίς
παι δι κές σκαν δα λι ές, κα τα φεύ γον τας στούς να ούς γι -
ά νά προ σευ χη θῆ».

Ὁ πα τέ ρας του ἔ φυ γε ἀ πό τήν ζω ή, ὅ ταν ἦ ταν 7
ἐ τῶν. Καί ἡ μη τέ ρα ἀ νέ λα βε νά τόν με γα λώ ση. Ὅ ταν
ἔ φθα σε σέ ὥ ρι μη ἡ λι κί α ἐκ πλή ρω σε τίς στρα τι ω τι κές
του ὑ πο χρε ώ σεις «ἐ πέ στρε ψε στό σπί τι καί γί νε ται
γι ά τή μη τέ ρα του τά πάν τα, υἱ ός, βο η θός, φρον τι -
στής καί προ στά της».

Νυμ φεύ θη κε τήν ὁ μό φρο νη καί ὁ μό τρο πη κό ρη,
τήν Εὐ φρο σύ νη, συ νε τή, εὐ πα ρου σί α στη, πλού σι α καί
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Στή συ νέ χει α εἰ σέρ χε ται στό Μο να στῆ ρι τῶν Πισ -
σα δι νῶν, πού τε λοῦ σε ὑ πό τήν κα θο δή γη ση τοῦ Γέ -
ρον τος Νι κο λά ου. Ὁ Εὐ θύ μι ος στήν ἀρ χή δι α κό νη σε,
ὡς βουρ δου νά ρης δηλ. στά ζῶ α καί στή συ νέ χει α στήν
καλ λι έρ γει α τῶν χω ρα φι ῶν. Ταυ τό χρο να μα θαί νει καί
γράμ μα τα, πού δέν εἶ χε μέ χρι τό τε την εὐ και ρί α νά
μά θη.

Πε ρι φρο νοῦ σε ὅ λα τά γή ϊ να πρά γμα τα τοῦ βί ου
καί κα τα φρο νοῦ σε ἀ κό μη καί τό ἴ δι ο του τό σῶ μα καί
ἔ βλε πε μπρο στά του μό νο τήν εὐ τυ χί α καί τήν πο λύ -
δο ξη μα κα ρι ό τη τα τῆς ὑ πο σχέ σε ως τοῦ Κυ ρί ου. Γι’
αὐ τό τα πεί νω νε τόν ἑ αυ τό του καί εὔ κο λα ὑ πέ με νε ὅ -
λα τά κο πι α στι κά ἔρ γα καί μέ ἀ νυ πό κρι τη ἀ γά πη
πρός τούς ἀ δελ φούς ἐ κτε λοῦ σε ἀ γόγ γυ στα κα θε τί
πού τόν πρό στα ζαν στά δι α κο νή μα τα. 

Κα τόρ θω σε νά γί νει ἀ νώ τε ρος ἀ πό τά πά θη καί νά
τά νι κή σει. Ἔτ σι ἐ ξό ρι σε μα κρι ά του τήν ἀ κη δί α, νί -
κη σε τήν μα νί α τῆς κοι λί ας, χα λι να γώ γη σε τήν γλῶσ -
σα, κα θά ρι σε τήν ἀ κο ή του τήν πνευ μα τι κή, ἐ ξά γνι σε
τά χέ ρι α του, ὥ στε νά τά ση κώ νει στίς προ σευ χές μέ
ὁ σι ό τη τα χω ρίς ὀρ γή καί χω ρίς δι α λο γι σμούς. Ἑ τοί -
μα σε τά πό δι α του, ὥ στε νά μπο ρεῖ νά τρέ χει ἀ νεμ πό -
δι στα στόν οἶ κο τοῦ Κυ ρί ου καί στίς αὐ λές τοῦ Θε οῦ
μας. Ἀ κό μη ἀ πό κτη σε τα πει νό ἦ θος, προ σο χή στήν
ψαλ μω δί α, ὁ λο νύ κτι α ὀρ θο στα σί α πο λύ ω ρη προ σευ χή
καί ἄ φθο να, ἀ στα μά τη τα δά κρυ α, τά ὁ ποῖ α μπο ροῦν
νά κα θα ρί σουν ὅ λο τόν ρύ πο πού μα ζεύ ε ται στήν ψυ χή
ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α.

Καί μα ζί μέ ὅ λα αὐ τά καί τήν με λέ τη τῶν θεί ων
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ἀ πό γο νο εὐ γε νῶν γο νέ ων. Μα ζί της ἀ πέ κτη σε μί α θυ -
γα τέ ρα τήν Ἀ να στα σώ.

Μέ σα του ὅ μως ὑ πῆρ χε ὁ πό θος τῆς ἀ φι έ ρω σης
στόν Θε ό μέ τόν μο να χι σμό.

Πρά γμα τι, τήν ἡ μέ ρα γι ορ τῆς του, τοῦ Ἁ γί ου Νι -
κή τα, στίς 15 Σε πτεμ βρί ου, ἡ μέ ρα Κυ ρι α κή, κά λε σε
ὅ λους συγ γε νεῖς καί τούς φί λους καί τούς πα ρέ θε σε
πλου σι ο πά ρο χο τρα πέ ζι, δί νον τάς τους ἔτ σι τόν ἀ πο -
χαι ρε τι στή ρι ο ἀ σπα σμό.

Με τά ἀπ ’ αὐ τό προ φα σι ζό με νος ὅ τι εἶ χε χα θῆ τό
ἄ λο γό του, ἔ φυ γε πρός ἀ να ζή τη σή του. Ἐ κεῖ νος ὅ μως
ἔ φυ γε καί ἦλ θε στόν Ὄ λυμ πο τῆς Βι θυ νί ας, πού ἦ ταν
τό τε σπου δαῖ ο μο να στι κό κέν τρο μέ πολ λά Μο να στή -
ρι α.

Στόν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας
Ἐ κεῖ ὑ πο τά χθη κε στόν Ὅ σι ο Ἰ ω αν νί κι ο, ὁ ὁ ποῖ ος

πε ρισ σό τε ρο ἀ πό τούς ἄλ λους ἔ λαμ πε μέ τό προ φη τι -
κό χά ρι σμα καί τίς ἀ ρε τές του. Ὁ Ἅ γι ος τόν τα πεί νω -
σε μέ ἐ ξευ τε λι στι κές πρά ξεις, γι ά νά τόν δο κι μά σει.

Στή συ νέ χει α τόν ἔ δω σε ὑ πο τα κτι κό στόν μο να χό
Ἰ ω άν νη, πού ἦ ταν ξα κου στός γι ά τήν ἀ ρε τή του. Κον -
τά του κα τη χή θη κε καί μα θή τευ σε στά πρῶ τα μο να -
χι κά ἀ γω νί σμα τα, ὑ πο σχό με νος ὅ τι θά τη ρῆ πάν τα τά
κα θή κον τά του πρός τόν Θε ό καί τόν Γέ ρον τά του.
Ὅ ταν ἔ γι νε μο να χός ὀ νο μά σθη κε Εὐ θύ μι ος γι ά τήν
χα ρά τῆς νί κης τῆς Ὀρ θο δο ξί ας κα τά τῆς αἵ ρε σης τῶν
εἰ κο νο μά χων. Τό τε αὐ το κρά το ρες στήν Κων/πο λη ἦ -
ταν ὁ Μι χα ήλ καί ἡ Θε ο δώ ρα.
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τή τήν εἴ δη ση ἀ πο φά σι σαν καί ἀ φι ε ρώ θη καν στόν Θε ό
ὡς μο να χοί, τήν δέ Ἀ να στα σώ τήν πάν τρε ψαν καί ἀ -
πέ κτη σε τρεῖς κό ρες καί ἕ να γι ό.

Στόν Ἄθωνα
Ἐγ κα θι στᾶ τήν ἀ σκη τι κή του πα λαί στρα στά νό -

τι α τοῦ Ἄ θω να, στήν πε ρι ο χή τῆς ση με ρι νῆς Μο νῆς
τοῦ Ἁ γί ου Παύ λου. Ὁ Θε ο στή ρι κτος ἐ πέ στρε ψε στόν
Ὄ λυμ πο, ἀλ λά συν δέ θη κε μέ τόν ἀ σκη τή Ἰ ω σήφ τόν
Ἀρ μέ νι ο, πού ἀ σκή τευ ε στόν Ἄ θω να. 

Προ σπά θη σαν νά σκλη ρα γω γή σουν τή σάρ κα,
ζῶν τας ἐ κτι θέ με νοι στό κρύ ο καί στή συ νέ χει α ζῶν τας
σέ σπή λαι ο. Τί νά πεῖ κα νείς γι ά τήν ἀ πέ ραν τη σι ω -
πή, τίς συ νε χεῖς με τά νοι ες καί γο νυ κλι σί ες στήν προ -
σευ χή, τήν χα μαι κοι τί α, τήν ἔλ λει ψη θέρ μαν σης; Τά
ροῦ χα τους ἦ ταν τρί χι να, ἀ πό τρί χες κατ σί κας καί αὐ -
τά φθαρ μέ να.

Τό ἑ πό με νο δι ά στη μα ἦ ταν ἀ γώ νας τοῦ Ἁ γί ου μέ
τούς δαί μο νες. 

Ὁ Ἅ γι ος κλεί σθη κε στό σπή λαι ο καί ἔ δω σε ὑ πό σχε -
ση νά μή βγεῖ πρίν συμ πλη ρώ σει ἔγ κλει στος τρί α χρό νι α.
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λό γων, τήν κλί ση τῶν γο νά των, τήν συ νε χῆ νη στεί α,
τήν κυ ρι αρ χί α στούς λο γι σμούς γι ά νά μήν πε ρι φέ ρε -
ται ὁ νοῦς, ἀ πό κτη σε καί κά θαρ ση τοῦ νοῦ καί τήν ἀ -
νά βα ση του ψη λά, μέ ἀ πο τε λέ σμα τα τόν θεῖ ον φω τι -
σμό καί τίς θεῖ ες θε ο φά νει ες, πού ἀ ξι ω νό ταν νά ἔ χει
ἀ πό τόν Θε ό. 

Τό τε στήν Ἐκ κλη σί α ξέ σπα σε δι α μά χη γι ά τόν
Πα τρι αρ χι κό θρό νο τῆς Κων/πό λε ως. Ὁ Ἡ γού με νος
Νι κό λα ος ἐξ αἰ τί ας τῶν πε ποι θή σε ων του, δέν δε χό -
ταν τήν νέ α Πα τρι αρ χι κή ἀρ χή, πα ραι τή θη κε καί ἔ φυ -
γε. Ἔτ σι στό Μο να στῆ ρι ξέ σπα σε δι α μά χη. Ὁ Ἅ γι ος
πού δέν ἤ θε λε τήν τα ρα χή, ἀ ναγ κά σθη κε νά φύ γει ὕ -
στε ρα ἀ πό 15 χρό νι α ἄ σκη σης. 

Σκο πός του ἦ ταν ὁ Ἄ θω νας, ὅ που ἦ ταν ἔ ρη μος
καί ἀ κό μη ἀ νορ γά νω τος ὁ μο να χι σμός, ἔ χον τας συ νο -
δοι πό ρο τόν μο να χό Θε ο στή ρι κτο. 

Περ νῶν τας ἀ πό τήν Νι κο μή δει α πλη ρο φο ρή θη κε
γι ά τούς δι κούς του, ὅ τι τόν θε ω ροῦν χα μέ νο καί βρί -
σκον ται σέ με γά λη θλί ψη. Θέ λον τας δέ νά ἀ πα λύ νει
τόν πό νο τους, ἔ στει λε ἕ να σταυ ρό καί τό μή νυ μα, ὅ τι
ζεῖ καί εἶ ναι μο να χός μέ τό ὄ νο μα Εὐ θύ μι ος. Με τά αὐ -
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κεῖ ἔ μει νε καί ὁ Ἅ γι ος, ὁ ὁ ποῖ ος ἔ γι νε ἀν τι κεί με νο σε -
βα σμοῦ ἀ πό τόν λα ό τοῦ Θε οῦ, πού ἀ γα πᾶ  τούς ἁ γί -
ους τοῦ Θε οῦ.  Ὁ Ἅ γι ος τό τε ἀ νέ βη κε σέ στύ λο, ὅ που
ἔ κα νε φο βε ρή ἄ σκη ση ἐ κτε θει μέ νος στήν ζέ στη καί τό
κρύ ο. Πολ λούς ὁ δή γη σε στήν ἐ νά ρε τη ζω ή καί ἀ κό μη
πι ό πολ λούς δι ά τῆς δι δα σκα λί ας του ἔ κα νε νά μο νά -
σουν καί ἄλ λους ἀ πάλ λα ξε ἀ πό χρό νι ες ἀ σθέ νει ες θε -
ρα πεύ ον τας μα ζί μέ τό σῶ μα καί τήν ψυ χή τους.

Στόν Ἅγιο Εὐστράτιο
Ἐ πει δή ὅ μως ἡ φή μη ἔ κα νε νά χά σει τήν ἡ συ χί α

ἀ νε χώ ρη σε γι ά τρί τη φο ρά στόν Ἄ θω να, ὅ που ἡ συ χά -
ζει. Ἐ κεῖ ὅ μως πρσήλ κυ σε
πλῆ θος μα θη τῶν με τα ξύ τῶν
ὁ ποί ων τόν Ἰ ω άν νη τόν Κο λο -
βό καί τόν Συ με ών. Κά ποι α
στι γμή τούς παίρ νει μα ζί του

καί πᾶ νε στή Νῆ σο τῶν Νέ ων, πού σή με ρα ὀ νο μά ζε ται
Ἅ γι ος Εὐ στρά τι ος γι ά πε ρισ σό τε ρη ἄ σκη ση, σάν σέ
λι μά νι γι ά νά ἀ πο λαύ σουν ἐ κεῖ τήν ἀ γα πη μέ νη τους ἡ -
συ χί α.

Ὅ μως ἐ δῶ εἶ χαν με γά λο πει ρα σμό ἀ πό τήν αἰ χμα -
λω σί α τῶν Σα ρα κη νῶν, οἱ ὁ ποῖ οι τούς συ νέ λα βαν καί
τούς φόρ τω σαν στά κα ρά βι α τους. Ἐ νῶ ἔ φευ γαν γι ά
τόν προ ο ρι σμό τους, κα τά πα ρά δο ξο τρό πο τό πλοῖ ο
πού ἦ ταν μέ σα οἱ Ἅ γι οι πή γαι νε ἀν τί θε τα. Τό τε οἱ
πει ρα τές ἔ πε σαν στά πό δι α τους καί τούς ζη τοῦ σαν
συγ γνώ μην καί τούς ἄ φη σαν ἐ λεύ θε ρους.
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Ἐμ φα νί σθη καν δαί μο νες μέ τή μορ φή Ἀ ρά βων
στρα τι ω τῶν, πού ἀ φοῦ ἔ δε σαν τά πό δι α, τόν ἔ σει ραν
στόν γκρε μό. Θε ϊ κή ἀ στρα πή ὅ μως τούς σκόρ πι σε, δι -
α σώ ζον τας τόν Ἅ γι ο. 

Ἄλ λη φο ρά ὁ δι ά βο λος τοῦ ἐμ φα νί σθη κε σάν δρά -
κον τας καί μέ τά σφυ ρί γμα τα του νό μι σε, ὅ τι θά φο βί -
σει τόν Ἅ γι ο καί θά τόν δι ώ ξει ἀ πό τό σπή λαι ο. Ἔ φυ -
γε ὅ ταν ὁ Ἅ γι ος τόν ἐ πε τί μη σε.

Πά λι ὁ πει ρα σμός θέ λη σε νά τόν τρο μο κρα τή σει
γε μί ζον τας τό σπή λαι ο μέ σκορ πι ούς. Τόν τσιμ ποῦ -
σαν, τόν πο νοῦ σαν, ὁ Ἅ γι ος ὅ μως μέ τήν προ σευ χή
καί τό ση μεῖ ο τοῦ σταυ ροῦ κα τόρ θω σε νά τούς ἐκ δι ώ -
ξει.

Πέ ρα σαν τρί α χρό νι α ἔγ κλει στης ζω ῆς στό σπή -
λαι ο. Ὅ ταν ὁ Ἅ γι ος βγῆ κε, βρῆ κε πολ λούς μο να χούς
νά τόν πε ρι μέ νουν νά πά ρουν τήν εὐ χή του καί νά μεί -
νουν κον τά του. Ὁ Ἅ γι ος ἀ ναγ κά σθη κε νά μεί νει μα ζί
τους ἀρ κε τό και ρό οἰ κο δο μῶν τας τους πνευ μα τι κά. 

Στή συ νέ χει α κα λεῖ ται στόν Ὄ λυμ πο, ὅ που ἔρ χε -
ται καί πα ρα λαμ βά νει μα ζί του τόν μο να χό Θε ό δω ρο
πού τοῦ ἔ δω σε τό μο να χι κό σχῆ μα. Ἐ πει δή ὅ μως ἦ ταν
ὁ Γέ ρον τας Θε ό δω ρος ἐ ξα σθε νη μέ νος, ὁ Ἅ γι ος δέν
πῆ γε στόν Ἄ θω να, ἀλ λά στή πε ρι ο χή Μα κρό σι να τῶν
Βρα στά μων, κον τά σέ οἰ κι σμούς γι ά νά προ μη θεύ ον -
ται τά ἀ πα ραί τη τα.

Στή Θεσσαλονίκη
Με τά λί γο δι ά στη μα ὁ Θε ό δω ρος ἀ σθε νής με τα -

φέρ θη κε στήν Θεσ σα λο νί κη, ὅ που καί ἐ κοι μή θη. Ἐ -
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τόν τόν να ό, ἀ φοῦ τόν κα θα ρί σεις, κα τά στη σέ τον
φρον τι στή ρι ο γι ά σω τη ρί α ψυ χῶν. Καί ἐ γώ θά σέ ὁ δη -
γή σω, θά προ πο ρεύ ο μαι καί θά σοῦ εἶ μαι βο η θός σέ
ὅ λο σου τό ἔρ γο. Δι ό τι δέν εἶ ναι κα λό νά ζῆς μό νος
στίς ἐ ρη μι ές καί νά μά χε σαι μέ τούς δαί μο νες, οἱ ὁ ποῖ -
οι νι κη μέ νοι ἀ πό τήν ἀ ρε τή σου ἤ δη πρό πολ λοῦ ἔ χουν
δρα πε τεύ σει».

Παίρ νει μα ζί του τούς μο να χούς Ἰ γνά τι ο καί Ἐ -
φραίμ καί πρα γμα τι κά βρί σκουν τήν Πε ρι στε ρά καί
τόν Να ό. Ὁ Ἅ γι ος ὅ ταν εἶ δε, ὅ τι τόν εἶ χαν κά νει μαν -
τρί ἀ να στέ να ξε λέ γον τας:

- «Ὤ! ἀ λί μο νό μας, καί ἀ πό χρι στι α νούς ἀ κό μη
κα τα φρο νοῦν ται τά ἱ ε ρά».  

Ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
Ὑ πα κού ον τας στό κά λε σμα τοῦ Θε οῦ, ἀ φοῦ κα -

θά ρι σαν τόν ἐ ρει πω μέ νο Να ό, ἄρ χι σαν τήν ἀ νοι κο δό -
μη ση τοῦ νέ ου μέ δι κά τους ἔ ξο δα. Προ σέ θε σαν καί
δύ ο Πα ρεκ κλή σι α τοῦ Προ δρό μου καί τοῦ Ἀ γί ου Εὐ -
θυ μί ου. Οἱ δαί μο νες λύσ σα ξαν καί ἐμ πό δι ζαν τήν ἀ νοι -
κο δό μη ση τοῦ Να οῦ. Φώ να ζαν, πε τοῦ σαν πέ τρες, ἀ -
να πο δο γύ ρι σαν τά ξύ λα τῆς σκα λω σι ᾶς κα θώς καί ἄλ -
λες πα νουρ γί ες. Γκρέ μι σαν ὁ λό κλη ρο τό ἀ ρι στε ρό κλῖ -
τος  τοῦ Να οῦ θέ λον τας νά ἀ πελ πί σουν τούς κτί στες.

Ὁ Ἅ γι ος κά νει τόν Σταυ ρό του καί συ νε χί ζει ἀ -
πτό η τος, λέ γον τάς τους:

-«Τί προ σπα θεῖ τε νά κά νε τε, ὦ ἄ θλι οι καί δει λοί,
ἐ ναν τί ον τῶν δού λων τοῦ Θε οῦ πού τόν λα τρεύ ουν, ἀ -
φοῦ εἶ στε ἀ νί κα νοι καί ἀ δύ να μοι, δι ό τι σᾶς νί κη σε ὁ
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Στά Βράσταμα
Με τά αὐ τή τήν πε ρι πέ τει α ἐ πι στρέ φουν στά Βρά -

στα μα καί ζοῦν ὀρ γα νω μέ νη μο να στι κή ζω ή. Ἦ ταν τό
866. Με τά λί γο δι ά στη -
μα ὁ μο να χός Ἰ ω σήφ ἐ -
κοι μή θη ἐν εἰ ρή νῃ καί
μυ ρό βλη σε τό ἁ γι α σμέ -
νο σῶ μα του. Ὁ Ἰ ω άν -
νης ὁ Κο λο βός παίρ νει
εὐ λο γί α καί ἀ να χω ρεῖ
στήν Ἱ ε ρισ σό, ὅ που στό
Κά στρο της κτί ζει Μο -
να στῆ ρι. Ὁ Συ με ών μέ
τήν εὐ λο γί α τοῦ Ἁ γί ου,
βρί σκει τήν εἰ κό να τῆς
Πα να γί ας, ἔρ γο τοῦ Εὐ -

αγ γε λι στοῦ Λου κᾶ καί κτί ζει στήν Πε λο πόν νη σο τήν
Μο νή τοῦ Με γά λου Σπη λαί ου.

Στήν Περιστερά
Σέ λί γο καί ὁ Ἅ γι ος Εὐ θύ μι ος δέ χε ται πρό σκλη ση

ἀ πό τόν ἴ δι ο τόν Κύ ρι ο, πού τόν κα λεῖ:
- «Πή γαι νε στήν Μη τρό πο λη τῶν Θεσ σα λο νι κέ -

ων, στά ἀ να το λι κά ὄ ρη τῆς πό λε ως, στήν κο ρυ φή τοῦ
ὄ ρους θά ζη τή σεις καί θά βρεῖς μι ά πη γή ὕ δα τος - τό
ὄ νο μα τοῦ τό που ὀ νο μά ζε ται Πε ρι στε ρές, ἐ κεῖ θά
βρεῖς τόν Να ό τοῦ Πρω το κλή του Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ α,
ὁ ὁ ποῖ ος πα λαι ά ἦ ταν πο λύ ὡ ραῖ ος Να ός, τώ ρα ὅ μως
ἔ χει κα ταν τή σει σάν μαν τρί γι ά τά πρό βα τά τους. Αὐ -
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κά. Χρυ σό, ἀ σῆ μι, χαλ κό, δέρ μα τα, ὑ φά σμα τα, νή μα -
τα, τρό φι μα γι ά τό στό λι σμα τοῦ Να οῦ καί τήν δι α -
τρο φή τῶν μο να χῶν.

Ἡ προσευχή του γιά τά πνευματικά του παιδιά
Ἡ εὐ θύ νη, πού ἔ νι ω θε γι ά τούς μο να χούς, ἦ ταν

με γά λη, γι’ αὐ τό καί δυ να τή ἡ προ σευ χή του στόν Κύ -
ρι ο.

-«Μή πα ρα δῶς τοῖς θη ρί οις, ὦ Δέ σπο τα, ψυ χάς ἐ -
ξο μο λο γου μέ νας σοι, ἀλ λά φι λό ψυ χος ὤν ὡς δι ά σέ τῷ
κό σμῳ ἀ πο τα ξα μέ νους φύ λα ξον αὐ τούς ὑ πό τήν πε ρι -
ο χήν τῆς σῆς ἐ παύ λε ως∙ τή ρη σον αὐ τούς ἀ πό τοῦ πο -
νη ροῦ∙ ἁ γί α σον αὐ τούς τῷ ἁ γί ῳ σου ὀ νό μα τι∙ σό φι σον
αὐ τούς κα τά τῶν με θο δει ῶν τοῦ πο λυ μη χά νου δυ σμε -
νοῦς∙ δός μοι ἐ πί σοῦ με τά παρ ρη σί ας καυ χή σα σθαι ὑ -
πέρ αὐ τῶν, ὅ τι οὕς δέ δω κάς μοι ἐ φύ λα ξα καί οὐ δείς
ἐξ αὐ τῶν ἀ πώ λε το∙ τεύ ξο μαι θυ μη δί ας  με τά πάν των
τῷ σῷ πα ρι στά με νος βή μα τι, ὥ στε ἔ χειν ἱ κα νῶς ἀ να -
κρά ζειν∙ “Ἰ δού ἐ γώ καί τά παι δί α, ἅ μοι ἔ δω κας, Κύ -
ρι ε”».  

Ἀλ λά καί πρός τούς μο να χούς μι λοῦ σε καί τούς
κα θο δη γοῦ σε στήν πνευ μα τι κή ζω ή, ὥ στε ὅ λοι νά
θαυ μά ζουν τήν εὐ φυ ΐ α τοῦ ἁ γί ου Γέ ρον τος καί ἔκ πλη -
κτοι νά λέ γουν ὅ τι ἡ θεί α χά ρις τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος
τόν ἐμ πνέ ει, ὅ ταν ἀ νοί γει τό στό μα του, ὅ πως καί
τούς Ἀ πο στό λους.

Τά θαύματά του
Ὁ Ἅ γι ος πολ λά θαύ μα τα ἐ πι τε λοῦ σε ὅ σο ζοῦ σε.
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Χρι στός καί σᾶς ἀ πο νεύ ρω σε καί ἐ πι χει ρεῖ τε νά ἀ να -
τρέ ψε τε τό ἔρ γο αὐ τό γι ά τό ὁ ποῖ ο ὁ Θε ός ἔ χει ἀ πο -
φα σί σει νά τε λει ώ σει; Ἐ άν, λοι πόν, σᾶς ἔ χει δο θεῖ ἐ -
ξου σί α ἀ πό αὐ τόν πού σᾶς κα τα τρό μα ξε καί κα τα τρό -
πω σε, νά ἐ γώ ὁ ἴ δι ος ἐ δῶ εἶ μαι ἀ νά με σα σας, ὅ πως
βλέ πε τε, ἀ πό λυ τα μό νος. Ἐμ πρός χρη σι μο ποι ῆ στε τήν
ἐ ξου σί α πού σᾶς ἔ χει δο θεῖ ἐ ναν τί ον μου. Ἐ άν ὅ μως
κα μί α ἐ ξου σί α δέν ἔ χε τε νά ἀ μυν θεῖ τε, πάψ τε νά μᾶς
πει ρά ζε τε, ἐ μᾶς πού δέν ἀ γνο οῦ με κα θό λου τίς πο νη -
ρί ες σας, ἐ γώ εἶ μαι ἀ πο φα σι σμέ νος νά πε θά νω καί ἀ -
πό ἐ δῶ δέν φεύ γω».

Ἔτ σι τό ἔ βα λαν στά πό δι α καί δέν ξα να εμ πό δι -
σαν τήν ἀ νέ γερ ση τοῦ Να οῦ.

Ὁ Ἅ γι ος ἐρ γα ζό ταν ὁ ἴ δι ος χει ρο να κτι κά καί ἔβ -
γα ζε ἐρ γα σί α τρι ῶν καί τεσ σά ρων ἐρ γα τῶν μό νος του.
Με τα κι νοῦ σε με γά λους λί θους καί μό νος του τούς ἔ βα -
ζε ἐ πά νω στόν τοῖ χο. Αὐ τός ὁ ἴ δι ος κου βα λοῦ σε νε ρό
στούς ἀ δελ φούς καί δέν θε ω ροῦ σε ὑ πο τι μη τι κό νά κά -
νει καί τό δι α κό νη μα τοῦ μα γεί ρου, αὐ τός πού στούς
τρό πους συμ πε ρι φο ρᾶς ἦ ταν πα νευ γε νέ στα τος. Στήν
τα πεί νω ση, θε ω ροῦ σε τόν ἑ αυ τό του ἔ σχα το πάν των
καί στο χα ζό με νος ὅ τι εἶ ναι ἁρ μό ζον αὐ τός νά δι α κο νεῖ
τούς ἄλ λους καί ὄ χι οἱ ἄλ λοι αὐ τόν.

Τό ἔρ γο τε λεί ω σε τό 871 ἐ πί αὐ το κρα τό ρων Βα σι -
λεί ου καί Κων/νου. 

Πλῆ θος ἦ ταν οἱ μο να χοί κά θε ἡ λι κί ας καί ἀ ξι ώ μα -
τος, πού ἀ φοῦ ἀ παρ νή θη καν τόν ἑ αυ τό τους, ἦλ θαν
κον τά του, ὑ πο τά χθη καν καί ἔ μει ναν στό Μο να στῆ ρι.

Πλῆ θος χρι στι α νῶν προ σέ φε ραν χρή μα τα καί ὑ λι -
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γο νή του Εὐ φη μί α καί τίς ἄλ λες γυ ναῖ κες ἔ κτι σε γυ -
ναι κεῖ ο  Μο να στῆ ρι κον τά στήν Πε ρι στε ρά.

Κά λε σε τόν Μη τρο πο λί τη Θεσ σα λο νί κης Με θό δι ο
καί τό 871 ἐγ και νί α σε τά δύ ο Μο να στή ρι α μέ τήν το -
πο θέ τη ση ἁ γί ων λει ψά νων.

Πολ λές φο ρές γι ά ἡ συ χί α ἐρ χό ταν στόν ἡ συ χα στι -
κό Ἄ θω να. 

Ἡ κοίμησίς του στά Γιούρα (15 Ὀκτωβρίου 898)
Ἐ πει δή εἶ χε προ γνω ρί σει τήν ἔ ξο δό του ἀ πό αὐ τή

τή ζω ή, στίς 7 Μα ΐ ου κά λε σε τούς Πα τέ ρες νά συμ φά -
γουν γι ά τε λευ ταί α φο ρά. Καί ἐ κεῖ τούς ἀ πο χαι ρέ τη σε
καί μέ τήν συ νο δεί α τοῦ μο να χοῦ Γε ωρ γί ου, ἔ φυ γε γι -
ά τήν νῆ σο Ἱ ε ρά, σημ. Γι ού ρα. 

Ἐ δῶ ἔ μει ναν ἀ σκη τεύ ον τας 6 μῆ νες. Στίς 13 Ὀ -
κτω βρί ου 898 ὁ Ἅ γι ος ἀρ ρώ στη σε σο βα ρά καί στίς 15
ἐ κοι μή θη ἐν Κυ ρί ῳ, λαμ βά νον τας, γι ά τήν πο λυ χρό νι α
ἄ σκη ση του, τό «ἀ να λῦ σαι καί σύν Χρι στῷ εἶ ναι».
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Προ εῖ πε στόν μο να χό Βα σί λει ο, ὅ τι θά γί νει ἀρ χι -
ε ρεύς καί τόν πα ρε κά λε σε νά μνη μο νεύ ει τούς πνευ μα -
τι κούς του γεν νή το ρες καί τούς ἀ δελ φούς τῆς Μο νῆς.

Κά πο τε κά ποι οι Πα τέ ρες περ πα τοῦ σαν σέ ἔ ρη μο
τό πο. Πεί να σαν πο λύ καί κιν δύ νευ αν νά πε θά νουν. Ἐ -
πι κα λέ σθη καν τόν Ἅ γι ο, πού τούς ἔ στει λε θαυ μα -
τουρ γι κά ψω μί καί ἔ φα γαν.

Ὁ Ἅ γι ος βά δι ζε μέ συ νο δεί α κον τά στή λί μνη Κο -
ρώ νει α. Ἀ πο κεῖ μα κρι ά ἀ νά φε ρε, ὅ τι στό Μο να στῆ ρι
ἐ κεί νη τή στι γμή δύ ο μο να χοί ὁ Ἰ ω άν νης καί ὁ Ἀν τώ -
νι ος φι λο νι κοῦν. 

Ὅ ταν ἦ ταν ἐ πά νω στό στύ λο θε ρά πευ σε ἕ να δαι -
μο νι σμέ νο μέ τήν προ σευ χή καί τήν χρί ση τοῦ ἐ λαί ου.

Θε ρά πευ σε τόν μο να χό Ἰ λα ρί ω να ἀ πό δαι μό νι ο,
πού τόν ἔ πνι γε. 

Ὅ ταν βρι σκό ταν στόν Ἄ θω να καί θά πέ θαι ναν ἀ -
πό τό κρύ ο, ὁ Ἅ γι ος μά ζε ψε φρύ γα να καί μέ τήν προ -
σευ χή του ἄ να ψε φω τι ά.

Κά ποι οι μο να χοί θέ λη σαν νά ἀ νέ βουν στήν κο ρυ φή
τοῦ Ἄ θω να, χω ρίς τήν  εὐ λο γί α τοῦ Ἁ γί ου. Στόν δρό -
μο ὅ μως τούς ἔ πι α σε χι ό νι, ὥ στε κιν δύ νευ αν νά πε θά -
νουν ἀ πό τό κρύ ο. Ὁ Ἅ γι ος καί πά λι ἐ πε νέ βη καί τούς
ἔ σω σε. 

Τό γυναικεῖο Μοναστῆρι
Ξα φνι κά τό 884, ὕ στε ρα ἀ πό  42 χρό νι α ἐμ φα νί -

σθη καν συγ γε νεῖς του ἀ πό τήν πα τρί δα του τήν Ὀ ψώ
τῆς Γα λα τί ας. Τόν ἐγ γο νό του Με θό δι ο τόν πῆ ρε στό
Μο να στῆ ρι καί τόν ὅ ρι σε δι ά δο χό του καί γι ά τήν ἐγ -
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Νῆσος Ἱερά, σημερινά Γιούρα, ὅπου ἐκοιμήθη ὁ Ὅσιος.



Μο νῆς καί πλῆ θος πι στῶν.
Στή συνέχεια μετα φέρ θη κε
στόν Να ό τοῦ Ἁ γί ου Δη μη -
τρί ου γι ά προ σκύ νη μα. 

Ἀργότερα οἱ Θεσσαλονι-
κεῖς ἀφιέρωσαν στόν Ὅσιο
παρεκκλήσιο μέσα στόν Ναό

τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό βάθος τοῦ δεξιοῦ κλίτους.

Ἐνταφιασμός στήν Περιστερά
Μετά τό προσκύνημα στή Θεσ-

σαλονίκη μεταφέρθηκε στό Μοναστήρι 
ἐν τα φι ά σθη κε στό ἀ ρι στε ρό κλῖ -

τος τοῦ Να οῦ τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου,
κα τά τό ἔ θι μο, πού ἤ θε λε οἱ κτί το ρες
τῶν Να ῶν νά ἐν τα φι ά ζον ται στό ἀ ρι -
στε ρό κλῖ τος, γι ά νά περ νᾶ ἀ πό ἐ πά -
νω τους ἡ με γά λη εἴ σο δος.

Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων
Τά Ἱ ε ρά λεί ψα να τοῦ Ἁ γί ου εὑ ρί σκον το ἐ κεῖ μέ χρι

τό 1978, ὁ πό τε ἔ γι ναν σει σμοί στήν Θεσ σα λο νί κη. Τό -
τε ἔ πα θε ζη μι ά καί ὁ Να ός τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου. Ὅ ταν
ἐ πε νέ βη ἡ ἀρ χαι ο λο γι κή ὑ πη ρε σί α γι ά ἀ να στη λω τι κές
ἐρ γα σί ες μέ τήν ἐ πί βλε ψη τοῦ ἀρ χι τέ κτο νος-ἀρ χαι ο -
λό γου κ. Νικ. Μουτ σό που λου βρέ θη κε ὁ τά φος τοῦ Ἁ -
γί ου. Τά λεί ψα να πού βρέ θη καν τά πα ρέ δω σε ὁ κ.
Μουτ σό που λος στόν Μη τρο πο λί τη Θεσ σα λο νί κης Παν -
τε λε ή μο να Β΄. Τό 1981 ἦλ θε στήν Μη τρό πο λη Ἱ ε ρισ -
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Χαρακτηρισμός τοῦ Ὁσίου
Προ σε τέ θη καί αὐ τός στούς με γά λους Πα τέ ρες

πού ἔ ζη σαν σάν μι ά πο λυ α γα πη μέ νη καί με γά λη προ -
σθή κη.

Μα ζί μέ τούς Πα τρι άρ χας σάν ὁ μό τρο πος, δι ό τι ἔ -
δει ξε ζῆ λο νά τούς μι μη θῆ.

Μα ζί μέ τούς Ἀ πο στό λους σάν τη ρη τής τῆς δι δα -
σκα λί ας τους καί συμ μέ το χος τῶν πρά ξε ών τους.

Μέ τούς Προ φῆ τες, δι ό τι ὑ πῆρ ξε καί αὐ τός δι ο ρα -
τι κό τα τος καί προ έ βλε πε τά μέλ λον τα μέ με γά λη χά -
ρη.

Μα ζί μέ τούς Ἀρ χι ε ρεῖς ὡς ἱ ε ρεύς.
Μα ζί μέ τούς Δι δα σκά λους πρα κτι κός καί θε ω ρη -

τι κός δι δά σκα λος.
Μα ζί μέ τούς Ὁ σί ους καί Δι καί ους,  γι α τί καί αὐ -

τός μέ ὁ σι ό τη τα ἔ ζη σε ὡς ἄν θρω πος. Καί δι καί ως μέ
ὅ λους τούς Ἁ γί ους, ὡς Ἅ γι ος αὐ τός, χο ρεύ ει τώ ρα γύ -
ρω ἀ πό τόν θρό νο τοῦ Θε οῦ καί ἀ πο λαμ βά νει ὡς κλη -
ρο νό μος τήν ἀ πό λαυ ση τῶν ἐ παγ γε λι ῶν τῶν αἰ ω νί ων
ἀ γα θῶν.

Ἡ κοί μη σή του ἔ γι νε γνω στή στό Μο να στῆ ρι του
με τά ἀ πό πο λύ και ρό. Δύ ο Πα τέ ρες πῆ γαν στά Γι ού -
ρα καί με τέ φε ραν στό ἄ φθαρ το σκή νω μα τοῦ Ὁ σί ου
στήν Θεσ σα λο νί κη.

Τό λείψανό του στήν Θεσσαλονίκη (13 Ἰανουαρίου
899)

Στό λι μά νι τῆς Θεσ σα λο νί κης τό ἱ ε ρό σκή νω μα ὑ -
πο δέ χθη καν στίς 13 Ἰ α νου α ρί ου 899 οἱ Πα τέ ρες τῆς
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Ὁ τάφος τοῦ Ὁσίου.



φος Γε ρά σι μος Μι κρα γι αν να νί της καί Πα ρα κλη τι κό
Κα νό να καί Χαι ρε τι σμούς ὁ κ. Χαρ. Μπού σι ας. 

Ἐ κτός τῆς Πε ρι στε ρᾶς ἡ μνή μη τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ -
μί ου τι μᾶ ται καί στά Βρά στα μα, ὅ που ἔ χει δο θεῖ μέ -
ρος Ἱ ε ρῶν Λει ψά νων του. Οἱ Βρα στα μι νοί γι ορ τά ζουν
τόν Ἅ γι ο καί στό σπή λαι ο, ὅ που πη γαί νουν τόν Μά ϊ ο
καί τόν Ὀ κτώ βρι ο καί τε λοῦν Θεί α Λει τουρ γί α καί
κουρ μπά νι. 

Να ός πρός τι μήν τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου κτί σθη κε
τό 2010 στό Κογ κό, ἀ πό εὐ σε βῆ χρι στι α νή τῆς Λά ρι -
σας, πού θε ρα πεύ θη κε μέ θαυ μα τουρ γι κή ἐ πέμ βα ση
τοῦ Ἁ γί ου.

Β΄ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ἱ στο ρί α
Ὁ Ὅ σι ος Εὐ θύ μι ος, ὅ ταν ἦλ θε στήν Πε ρι στε ρά

με τά ἀ πό Θε ϊ κή πρό σκλη ση, βρῆ κε προ ϋ πάρ χον τα
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σοῦ ὁ μα κα ρι στός κυ ρός Νι κό δη μος, ὁ ὁ ποῖ ος καί πλη -
ρο φο ρή θη κε τά τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου καί τῆς Πε ρι στε -
ρᾶς. 

Ὁ Σεβ. πα ρέ λα βε τά ἱ ε ρά λεί ψα να, τά ὁ ποῖ α ἐ φύ -
λασ σε στήν Ἱ ε ρά Μη τρό πο λη, μέ χρι νά ἀ πο φαν θῆ  ἡ
ἐ πι τρο πή Κα θη γη τῶν τῆς Θε ο λο γι κῆς Σχο λῆς πε ρί
τῆς ταυ τό τη τος τῶν Ἱ ε ρῶν Λει ψά νων. 

Ἡ ἐ πι τρο πή πού ἀ πο τε λεῖ το ἀ πό τούς: Ἰ ω άν νην
Φουν τού λην, Θω μᾶν Προ βα τά κην, Ἀν τώ νι ον Πα πα δό -
που λον καί Ἀρ χιμ. Εἰ ρη ναῖ ον Δε λη δῆ μον, ἀ πε φάν θη,
ὅ τι τά ἀ νευ θε ρέν τα Λεί ψα να εἶ ναι τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί -
ου τοῦ Νέ ου, κτή το ρος τῆς Μο νῆς τῆς Πε ρι στε ρᾶς.

Στίς 15 Ὀ κτω βρί ου 1986 ἔ γι νε ἡ με τα φο ρά τῶν Ἱ -
ε ρῶν Λει ψά νων, τά ὁ ποῖ α ἐ να πε τέ θη σαν ἐν τός εἰ δι κῆς
μαρ μά ρι νης λάρ να κος στόν Να ό τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου,
ὅ που βρί σκον ται μέ χρι σή με ρον εἰς προ σκύ νη σιν.

Ἡ τιμή πρός τόν Ὅσιο
Εἰ κό να τοῦ Ἁ γί ου, ὁ ὁ ποῖ ος πα ρου σι ά ζε ται νά

κρα τᾶ τόν Να ό στά χέ ρι α του, ἱ στό ρη σε ὁ ἁ γι ο γρά φος
κ. Χρ. Κα ρα πά λης. 

Τό 1998 συμ πλη ρώ θη καν 1100 χρό νι α ἀ πό τήν κοί -
μη σιν τοῦ Ἁ γί ου. Μέ τήν εὐ και ρί α αὐ τή ἡ Κά ρα τοῦ
Ἁ γί ου ἐ πε σκέ φθη κε ὅ λες τίς ἐ νο ρί ες τῆς Μη τρο πό λε -
ως. Ὀρ γα νώ θη κε στίς 4 Ὀ κτω βρί ου 1998 ἐ πι στη μο νι -
κό Συ νέ δρι ο γι ά τόν Ἅ γι ο καί γι ά τόν Να ό. 

Τήν Ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου συ νέ γρα ψε ὁ μα θη τής
του Βα σί λει ος Ἀρ χι ε πί σκο πος Θεσ σα λο νί κης. Νέ α Ἀ -
κο λου θί α συ νέ γρα ψε ὁ ἀ εί μνη στος μο να χός Ὑ μνο γρά -
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Να ός πα λαι ό τε ρα «φι λο κά λως» εἶ χε κτι σθεῖ, ἀλ -
λά κα τήν τη σε νά ἐ ρει πω θεῖ καί νά γί νει μάν δρα προ -
βά των. Μᾶς εἶ ναι γνω στές οἱ κα τα στρο φι κές ἐ πι δρο -
μές βαρ βά ρων καί ἡ ἐγ κα τά στα ση Δρα γου βι τῶν, Ρυγ -
χί νων καί Σα δου γά των τόν 7ο καί 8ο αἰ. στήν πε ρι ο χή
γύ ρω ἀ πό τήν Θεσ σα λο νί κη. Κα τά τόν κα θη γη τή Ν.
Μουτ σό που λο, οἱ νέ οι αὐ τοί κά τοι κοι δέν ἦ σαν χρι στι -
α νοί. Γι’ αὐ τό καί με τέ τρε ψαν τόν Να ό σέ μαν τρί.

Τό ἐ ρεί πι ο αὐ τό ἔ πρε πε νά κα θα ρι σθεῖ καί νά τό
με τα τρέ ψει σέ «φρον τι στή ρι ο ψυ χῶν».

Στόν προ ϋ πά χον τα Να ό ὁ Ἅ γι ος προ σέ θε σε δε ξι -
ά καί ἀ ρι στε ρά τά Πα ρεκ κλή σι α τοῦ Ἁ γί ου Προ δρό -
μου καί τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου τοῦ Με γά λου.

Στόν βί ο τοῦ Ἁ γί ου ἀ να φέ ρε ται, ὅ τι ἐρ γα ζό ταν ὁ
ἴ δι ος χει ρο να κτι κά καί ἔβ γα ζε ἐρ γα σί α τρι ῶν καί τεσ -
σά ρων ἐρ γα τῶν μό νος του. Με τα κι νοῦ σε με γά λους λί -
θους  καί μό νος του τούς ἔ βα ζε ἐ πά νω στόν τοῖ χο.

Ὁ Να ός τε λεί ω σε τό 871, ὁ πό τε καί ἐγ και νι ά σθη -
κε. 

Τά μέ σα τοῦ 10ου αἰ. ἡ Μο νή δί δε ται ὡς με τό χι
στή Με γί στη Λαύ ρα τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους. 

Ὁ Να ός στήν ἀρ χή ἦ ταν τό Κα θο λι κό τῆς Μο νῆς
τῶν Πε ρι στε ρῶν. Στούς ἑ πό με νους αἰ ῶ νες, δέν ξέ ρου -
με πό τε,  ἔ φυ γαν οἱ μο να χοί καί γύ ρω ἀ πό τήν πα λαι -
ά Μο νή κτί σθη κε τό χω ρι ό τῆς Πε ρι στε ρᾶς. Τό τε ὁ
Να ός ἔ γι νε ἐ νο ρι α κός Να ός τῆς Κοι νό τη τος Πε ρι στε -
ρᾶς καί ἔτ σι πα ρα μέ νει μέ χρι σή με ρα. 

Σέ ἔγ γρα φο τῆς Με γί στης Λαύ ρας τοῦ Ἁ γί ου Ὄ -
ρους, ἀ να φέ ρε ται τό 897, ὅ τι ἡ Μο νή ἀ γό ρα σε ἀ πό
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πα λαι ο χρι στι α νι κό Να ό, πρός τι μήν τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ -
ου τοῦ Πρω το κλή του καί τήν πη γή τοῦ νε ροῦ, πού ὑ -
πάρ χει μέ χρι σή με ρα.

Πρέ πει νά ἀ να φέ ρου με, ὅ τι ὁ Ἀπ. Ἀν δρέ ας πέ ρα -
σε ἱ ε ρα πο στο λι κά ἀ πό τήν Θεσ σα λο νί κη. Ὅ μως ὅ λως
πε ρι έρ γως στή Θεσ σα λο νί κη δέν ὑ πάρ χει Να ός πρός
τι μήν του. Ὁ μό νος Να ός στήν εὐ ρύ τε ρη πε ρι ο χή τῆς
Θεσ σα λο νί κης εἶ ναι ὁ να ός τῆς Πε ρι στε ρᾶς. 

Γι α τί ἄ ρα γε; Σχε τί ζε ται ἡ Πε ρι στε ρά μέ τήν ἐ πί -
σκε ψη τοῦ Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ ου στή Θεσ σα λο νί κη;  

Ἀξονομετρική
ἀποτύπωση.



τήν ἐ πή ρει α τοῦ Μη τρο πο λί του Θεσ σα λο νί κης.
Τό 1076-1077 οἱ πά ροι κοι τῆς Μο νῆς τῆς Πε ρι στε -

ρᾶς ὑ πά γον ται στό κά στρο τοῦ Ἀρ δα με ρί ου. 
Σέ ἄλ λο ἔγ γρα φο τοῦ 1321 ἀ να φέ ρε ται ἡ ὕ παρ ξη
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τήν «χή ρα Γε ωρ γί α σύ ζυ γο Δημ. Τζα γά στη καί τούς
γι ούς της» ἀ γρούς στό χω ρι ό Δρα γο βουν τόν, ἀ να το λι -
κά τῆς Θεσ σα λο νί κης καί ὑ πο γρά φει ὁ Ὅ σι ος Εὐ θύ μι -
ος. Στό ἔγ γρα φο αὐ τό ἡ Μο νή χα ρα κτη ρί ζε ται αὐ το -
κρα το ρι κή.

Σέ ἔγ γρα φο τοῦ 941 πω λεῖ ται στόν Ἡ γού με νο τῆς
Μο νῆς Εὐ θύ μι ο, συ νώ νυ μο τοῦ Ἁ γί ου, ἀ γρός στήν
Παλ λή νη τῆς Κασ σάν δρας. 

Σέ ἔγ γρα φο τοῦ 943, ὅ που κα θο ρί ζον ται τά ὅ ρι α
Ἀ θω νι τῶν καί Ἱ ε ρισ σι ω τῶν, ἀ να φέ ρε ται καί ἡ Μο νή
τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Πε ρι στε ρᾶς.

Τό 944-959 μέ αὐ το κρα το ρι κή ἀ πό φα ση ἀ πα -
λάσ σον ται ἀ πό φό ρους οἱ 100 πά ροι κοι τῆς Μο νῆς,
πού κα τοι κοῦ σαν γύ ρω ἀ πό τή Μο νή. Καί στό ἔγ γρα -
φο αὐ τό ἡ Μο νή χα ρα κτη ρί ζε ται βα σι λι κή. 

Τό 964 μέ χρυ σό βου λο τοῦ Νι κη φό ρου Φω κᾶ ὑ πά -
γε ται στή Μο νή Με γί στης Λαύ ρας, ὡς με τό χι.

Στό Τυ πι κό τοῦ Ὁ σί ου Ἀ θα να σί ου τοῦ Ἀ θω νί του
τό 970 μνη μο νεύ ε ται ἡ Μο νή Πε ρι στε ρῶν, ὡς Με τό χι
τῆς  Μο νῆς Με γί στης Λαύ ρας. 

Τό 1004 ἀ να φέ ρε ται στό Χρο νι κό τοῦ Ἀ θα να σί ου
τοῦ Ἡ συ χα στοῦ ἡ κοί μη ση τοῦ μο να χοῦ Ἀ γα πί ου τοῦ
Σλαύ ου ἀ πό τόν Περ λε πέ, ὁ ὁ ποῖ ος ἐ θε ω ρεῖ το ἐ ξέ χου -
σα φυ σι ο γνω μί α τῆς Μο νῆς, «ὅ τι πολ λά τά θαυ μά σι α
ἐ ποί η σεν».

Τόν 11ο αἰ. «ηὔ ξα νε κα τά γε τήν ἀ δελ φό τη τα καί
τήν κτη μα τι κήν πε ρι ου σί αν». 

Τό 1060 ἐκ δί δε ται χρυ σό βου λον ὑ πό τοῦ Κων -
σταν τί νου Δού κα γι ά τήν ἀ τέ λει α τῶν πα ροί κων καί
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Κάτοψις τοῦ Ναοῦ, ὅπως χτίστηκε ἀπό 
τόν Ὅσιο τό 871.

Κάτοψις ὅπως διαμορφώθηκε τό 1915.



στε ρά ἡ προ σκο μι δή, πού ἐ πι κοι νω νοῦν μέ τόν κυ ρί ως
Να ό μέ δύ ο εἰ σό δους πρός τά δυ τι κά καί μέ στε νά
πορ τά κι α μέ τόν κυ ρί ως χῶ ρο τοῦ Ἱ ε ροῦ, ὅ που ἡ Ἁ γί -
α Τρά πε ζα.

Τό 1915 προ στέ θη κε στήν Δυ τι κή πλευ ρά ὁ Νάρ -
θη κας καί ὁ Γυ ναι κω νί της καί ἔτσι ἀλλοιώθηκε ἡ
ἀρχική ἀρχιτεκτονική τοῦ Ναοῦ.

Στήν Νό τι α ἐ ξω τε ρι κή πλευ ρά κτί σθη κε ἀν τη ρί δα
γι ά νά κρα τᾶ τό οἰ κο δό μη μα. 

Πολ λά πα ρά θυ ρα στούς τρούλ λους καί στούς τοί -
χους ἔ χουν κλει σθεῖ, μᾶλ λον γι ά τόν φό βο τῆς ὑ γρα σί -
ας.

Μπαί νον τας στόν κυ ρί ως Να ό στόν δε ξι ό πεσ σό ὑ -
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σπη λαί ου στό χω ρι ό Πε ρι στε ρές. Μ’ αὐ τό τό ἔγ γρα φο
φαί νε ται, ὅ τι μᾶλ λον ἀρ χές τοῦ 14ου αἰ. δέν λει τουρ -
γοῦ σε πλέ ον σάν Μο να στῆ ρι, ἀλ λά σάν χω ρι ό.

Μι ά μαρ τυ ρί α τοῦ 1760 ἀ πό κώ δι κα τῆς Με γί στης
Λαύ ρας ἀ να φέ ρει, ὅ τι ὁ Να ός με τα τρά πη κε ἀ πό τούς
Τούρ κους σέ τζα μί. Τό τε μᾶλ λον ἀ σβε στώ θη καν καί
οἱ πε ρί φη μες τοι χο γρα φί ες τοῦ 9ου καί 10ου αἰ. 

Ἀρ χι τε κτο νι κά
Ὁ Να ός εἶ ναι Βυ ζαν τι νός μέ ἰ δι αί τε ρα καί μο να δι -

κά χα ρα κτη ρι στι κά, πού δέν συ ναν τῶν ται ἀλ λοῦ.
Ὁ Ἅ γι ος Εὐ θύ μι ος ἴ σως με τέ φε ρε τήν ἀρ χι τε κτο -

νι κή Μο να στη ρι α κῶν Να ῶν τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας, τῆς
πα τρί δος του τῆς Γα λα τί ας καί τῆς Βι θυ νί ας, τό πο ἀ -
σκή σε ως του.

Ὁ ἀρ χαι ο λό γος Ἀ να στά σι ος Ὀρ λάν δος θε ω ρεῖ τόν
Να ό κρά μα πα λαι ο χρι στι α νι κῶν καί με σο βυ ζαν τι νῶν
στοι χεί ων.

Ὁ Να ός εἶ ναι σταυ ρο ει δής τε τρα κι ό νι ος. Κά θε
κε ραί α τοῦ σταυ ροῦ κα τα λή γει σέ τρί φυλ λη κόγ χη.
Σκε πά ζε ται μέ κα μά ρες καί πέν τε τρούλ λους. Τό κέν -
τρο τοῦ Να οῦ πού εἶ ναι ἑ νι αῖ ος τε τρά γω νος χῶ ρος
στε φα νώ νει ἕ νας με γά λος τροῦλ λος, πού στη ρί ζε ται ἐν
μέ ρει σέ με γά λους πεσ σούς καί σέ τέσ σε ρεις κο λῶ -
νες. Οἱ ἄλ λοι τέσ σε ρεις τροῦ λοι στε φα νώ νουν Ἀ να το -
λι κά καί Δυ τι κά, Νό τι α καί Βό ρει α τίς τέσ σε ρεις κόγ -
χες. Οἱ τροῦλ λοι στη ρί ζον ται σέ τέσ σε ρα τό ξα καί τά
στε φα νώ νουν. 

Ἀ να το λι κά ὑ πάρ χουν δε ξι ά τό δι α κο νι κό καί ἀ ρι -
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Ἕνας ἀπό τούς τρούλλους τοῦ Ναοῦ.



κρά το ρος τοῦ Ἁ γί ου Ὄ ρους καί τι μᾶ ται στίς 2 Δε κεμ -
βρί ου.

Στόν ἀ ρι στε ρό πεσ σό στη ρί ζε ται ὁ λό σω μη εἰ κό να
μέ σα σέ κορ νί ζα τοῦ Ἁ γί ου Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ ου τοῦ
Πρω το κλή του πά λι ἔρ γο τῶν ἀ δελ φῶν τῆς Ἱ ε ρᾶς Μο -
νῆς Παν το κρά το ρος. 

Στήν δε ξι ά κόγ χη βρί σκε ται τό ψαλ τῆ ρι καί στήν
ἀ ρι στε ρή κόγ χη σέ μαρ μά ρι νο τά φο τά Ἱ ε ρά Λεί ψα να
τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου. Ἡ Κά ρα ἔ χει το πο πο θε τη θεῖ σέ
ἀ ση μέ νι α λει ψα νο θή κη.

Στό Ἱ ε ρό καί στόν Γυ ναι κω νί τη φυ λάσ σον ται μι -
κρές  φο ρη τές εἰ κό νες τοῦ 19ου αἰ. Στόν Γυ ναι κω νί τη
βρί σκε ται καί τό πα λαι ό τέμ πλο.

Στόν Νάρ θη κα μπαί νον τας βρί σκε ται τό παγ κά ρι
καί τά μα νου ά λι α καί σέ προ σκυ νη τά ρι α εἰ κό νες τοῦ
Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου καί τοῦ Ἁ γί ου Εὐ θυ μί ου. 
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πάρ χει ἀ νά πο δα το πο θε τη μέ νο ἕ να κομ μά τι ἀρ χαί ας ἐ -
πι γρα φῆς, πού χρη σι μο ποι ή θη κε γι ά οἰ κο δο μι κό ὑ λι κό.

Τό τέμ πλο πού ὑ πάρ χει τώ ρα ἔ χει το πο θε τη θεῖ ἀ -
πό τήν ἀρ χαι ο λο γι κή ὑ πη ρε σί α με τά τίς ἐρ γα σί ες ἀ να -
στη λώ σε ως, τό 1986, καί εἶ ναι χα μη λό μέ μπέζ μάρ -
μα ρο. Οἱ εἰ κό νες καί τά βη μό θυ ρα εἶ ναι τοῦ 19ου αἰ.
ἀ πό τό προ η γού με νο τέμ πλο. Τό τέμ πλο στε φα νώ νει
ἕ νας ὑ περ με γέ θης Ἐ σταυ ρω μέ νος τοῦ 19ου αἰ.

Στό δε ξι ό ἀ να το λι κό πεσ σό στη ρί ζε ται ὁ λό σω μη
εἰ κό να μέ σα σέ κορ νί ζα τῆς Πα να γί ας τῆς Γε ρόν τισ -
σας, πού ἦλ θε τό 2008 ἀ πό τήν Ἱ ε ρά Μο νή Παν το -
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Τοιχογραφίες τοῦ 9ου αἰ. πού διασώθηκαν μέχρι σήμερα.



ἀ να το λάς, ἀ πέ ναν τι ἀ πό τό ψαλ τῆ ρι ὑ πάρ χει σύν θε ση
μέ δύ ο ὁ λό σω μους  Ἁ γί ους. Ὁ ἕ νας μέ μο να χι κό ἔν δυ -
μα καί ὁ ἄλ λος μέ στρα τι ω τι κή ἐν δυ μα σί α κρα τεῖ κον -
τά ρι καί κτυ πᾶ μι ά δι α βο λι κή μορ φή. Στό βά θος τῆς
πα ρά στα σης δι α κρί νε ται σκη νή ζυ γο στα σί ας μέ δύ ο
μορ φές, μι ά ἀν δρι κή καί μι ά γυ ναι κεί α.

Στούς τρεῖς ἄλ λους τρούλ λους, ἀ να το λι κό, δυ τι κό
καί νό τι ο ὑ πάρ χει ζω γρα φι σμέ νος μό νο ὁ σταυ ρός μέ
κόκ κι νο χρῶ μα. 

Οἱ τροῦλ λοι καί ἡ ὑ πό λοι πη στέ γη κα λύ πτε ται ἀ -
πό ντό πι ες σχι στό πλα κες πού προ στά τευ σαν ἀρ κε τά
κα λά μέ χρι σή με ρα τό μνη μεῖ ο.

Στή βό ρει α πλευ ρά τοῦ προ αυ λί ου τοῦ Να οῦ βρί -
σκε ται τό πα λαι ό καμ πα να ρι ό πού ἔ χει καί αὐ τό ἀ να -
στη λω θεῖ, τό γρα φεῖ ο τοῦ Να οῦ, τό σπί τι τοῦ ἱ ε ρέ ως
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Στόν Να ό φυ -
λάσ σε ται πα λαι ό
ἀρ γυ ρο πλου μι σμέ -
νο Εὐ αγ γέ λι ο τοῦ
1671.

Ὁ Να ός ἁ γι ο -
γρα φή θη κε τό τέ -
λος τοῦ 9ου αἰ.,
δηλ. με τά  τό τέ -
λος τῆς εἰ κο νο μα -
χί ας. 

Ἡ εἰ κο νο γρά -
φη ση βρί σκε ται κυ -
ρί ως στό κεν τρι κό
τροῦλ λο, ὅ που ὑ -
πάρ χουν ἴ χνη τοῦ
Χρι στοῦ Παν το κρά -
το ρα, καί εἶ ναι ἵ -
σως ὁ ἀρ χαι ό τε ρος
Παν το κρά το ρας
πού σώ ζε ται. Κά -

τω ἀ πό τό τύμ πα νο τοῦ τρούλ λου εἰ κο νί ζον ται 13 Ἀ πό -
στο λοι. Ὁ Παῦ λος καί ὁ Πέ τρος κρα τοῦν ὁ μοί ω μα Να -
οῦ. Στά σφαι ρι κά τρί γω να δι α κρί νε ται τό κε φά λι ἀγ -
γέ λου μέ πτε ρά. Στό μέ τω πο τῶν τό ξων τοῦ κεν τρι -
κοῦ τρούλ λου ζω γρα φί ζον ται ψά ρι α καί πτη νά. Φαί νε -
ται ὅ τι ἁ γι ο γρα φή θη κε καί τό δε ξι ό δι α κο νι κό, πού
κτί σθη κε ἀ πό τόν Ὅ σι ο πρός τι μήν τοῦ Ἁ γί ου Εὐ θυ -
μί ου τοῦ Με γά λου. Στήν δε ξι ά κόγ χη τοῦ Να οῦ πρός
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Ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ μέ τό νέο τέμπλο τοῦ 1986.
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καί ἡ αἴ θου σα τοῦ πνευ μα τι κοῦ κέν τρου.
Στήν εἴ σο δο δε ξι ά βρί σκον ται ἀρ χαῖα ἀ νά γλυ φα,

ἐ πι τύμ βι ες στῆ λες τῶν ὕ στε ρων ρω μα ϊ κῶν χρό νων (ἴ -
σως 1ος αἰ. μ.Χ.). Πα ρό μοι ες στῆ λες βρί σκον ται ἐν σω -
μα τω μέ νες στούς τοί χους σπι τι ῶν, ὡς οἰ κο δο μι κό ὑ λι -
κό.

Ἡ Ἐ νο ρί α ἔ χει 15 ἐ ξωκ κλή σι α κτι σμέ να τόν 19ο
αἰ. Τά σπου δαι ό τε ρα εἶ ναι:

Τῆς Ἁ γί ας Τρι ά δος 1845.
Τῆς Πα να γί ας 1865.
Τοῦ Προ φή του Ἠ λί α 1870.
Τῆς Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς 1888.
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Τοῦ Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου 1886.
Τῆς Με τα μορ φώ σε ως 1890.
Ζω ο δό χου Πη γῆς, Ἁ γί ας Κυ ρι α κῆς, Ἁ γί ας Ἀ να -

στα σί ας, Ἁ γί ου Χα ρα λάμ πους, Ἁγ. Ἀ ναρ γύ ρων, Ἁ γί -
ων Κων σταν τί νου καί Ἑ λέ νης, Ἁ γί ου Νε κτα ρί ου, Ἁγ.
Παν τε λε ή μο νος καί Ἁγ. Αἰ κα τε ρί νης.

Γ΄ Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Ἡ Πε ρι στε ρά εἶ ναι ἕ να ὀ ρει νό χω ρι ό στή νο τι ο α -
να το λι κή πλα γι ά τοῦ Χορ τι ά τη σέ ὑ ψό με τρο 650, πά -
νω ἀ πο τήν πε δι ά δα τῶν Βα σι λι κῶν βλέ πει πρός τόν
Θερ μα ϊ κό.

Ἀ πέ χει 35 χι λι ό με τρα ἀ πό τήν Θεσ σα λο νί κη καί
συν δέ ε ται μέ ἀ στι κή συγ κοι νω νί α. Ἔ χει 1000 κα τοί -
κους, πού ἀ σχο λοῦν ται μέ τήν κτη νο τρο φί α, καί τήν
ἰ δι αί τε ρα ἀ νε πτυ γμέ νη γε ωρ γί α. Πα ρά γον ται κτη νο -
τρο φι κά προ ϊ όν τα, κρεμ μύ δι α, πα τά τες κ.ἄ. Ἀρ κε τοί
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κά τοι κοι ἐρ γά ζον ται στήν Θεσ σα λο νί κη καί σέ ἐρ γο -
στά σι α τῆς γύ ρω πε ρι ο χῆς καί πη γαι νο έρ χον ται.

Στήν πλα τεί α ὑ πάρ χει ἡ πη γή μέ τρε χού με νο νε -
ρό, ἀ πό τήν ἐ πο χή τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου μέ σκι ε ρά πα -
νύ ψη λα πλα τά νι α πού δρο σί ζουν τόν ἐ πι σκέ πτη. Ἑ -
στα τό ρι α, τα βέρ νες πού ἐ πι σκέ πτον ται ὅ λο τόν χρό νο
Θεσ σα λο νι κεῖς καί ὄ χι μό νο, ὑ πάρ χουν στήν εἴ σο δο
τοῦ χω ρι οῦ καί στήν πλα τεί α.

Στό χω ρι ό ὑ πάρ χει τρι θέ σι ο Δη μο τι κό Σχο λεῖ ο
καί Νη πι α γω γεῖ ο. Στό Σχο λεῖ ο ὑ πάρ χει εὐ ρύ χω ρη αἴ -
θου σα ἐκ δη λώ σε ων, πού χρη σι μο ποι εῖ ται ἀ πό τόν
δρα στή ρι ο Σύλ  λο γο Γο νέ ων καί Κη δε μό νων καί τόν
Πο λι τι στι κό Σύλ λο γο  τοῦ χω ρι οῦ.

Ὁ Πρω το ψάλ της τῆς Θεσ σα λο νί κης κ. Πά ρις Γκού -
νας ἔ χει ὀρ γα νώ σει μι κτή Πα ρα δο σι α κή χο ρω δί α «Ὁ
Ἅ γι ος Ἀν δρέ ας» καί πα ρα δί δει μα θή μα τα Βυ ζαν τι νῆς
Μου σι κῆς.
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Ἀρχαία ἐπιγραφή ἐντοιχισμένη στό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ,
μάρτυρας τῆς ἀρχαίας κατοίκησης τοῦ χωριοῦ.

Τά ἀ νά γλυ φα καί οἱ ἐ πι τύμ βι ες στῆ λες πού ἔ χουν
βρε θεῖ μαρ τυ ροῦν τήν κα τοί κη ση τοῦ χω ρι οῦ στούς
ἑλ λη νι στι κούς χρό νους καί ρω μα ϊ κούς χρό νους. Κυ ρί -
ως στό χω ρι ό κα τοι κοῦ σαν κτη νο τρό φοι.

Ὁ πα λαι ό τε ρος πα λαι ο χρι στι α νι κός Να ός, τά ἐ -
ρεί πι α τοῦ ὁ ποί ου βρῆ κε ὁ Ὅ σι ος Εὐ θύ μι ος δεί χνουν
ὅ τι κα τοι κεῖ το μέ χρι τόν 7ο μ.Χ. αἰ.

Στούς μέ σους Βυ ζαν τι νούς χρό νους δέν κα τοι κεῖ -
το, γι’ αὐ τό καί μπό ρε σε νά κτί σει ὁ Ὅ σι ος Εὐ θυ μί ος
τή  Μο νή.

Με τά τήν ὀρ γά νω ση τοῦ ἀν δρι κοῦ καί τοῦ γυ ναι -
κεί ου Μο να στη ρι οῦ ἀ πό τόν Ὅ σι ο Εὐ θύ μι ο πα ρα τη -
ροῦ με κα τοί κη ση γύ ρω ἀ πό τήν Μο νή πα ροί κων-ἐρ γα -
τῶν, πού δού λευ αν γι ά τά δύ ο Μο να στή ρι α. Ἀ πό αὐ -
το κρα το ρι κά ἔγ γρα φα τοῦ 944 καί 1060 ἔ χου με χο ρή -
γη ση ἀ τέ λει ας στούς πα ροί κους τῆς Μο νῆς. Οἱ ἀ πό γο -
νοι τους ἀ να φέ ρον ται σέ ἔγ γρα φα τοῦ 1092, 1109,
1300-1321.



σέ κοι νό τη τα στήν τουρ κο κρα τί α. Καί ὁ Να ός τοῦ Ἁ -
γί ου Ἀν δρέ ου ἀ πό Μο να στη ρι α κός γί νε ται Ἐ νο ρι α κός.

Τόν 17ο, 18ο αἰ. ἀ να φέ ρον ται 63 καρ βου νι ά ρη δες,
πού ση μαί νει, ὅ τι ἀ σχο λοῦν το πολ λοί κά τοι κοι μέ τά
κάρ βου να.

Κον τά στό χω ρι ό ὑ πάρ χουν τά πε ρί φη μα λα το μεῖ -
α μαρ μά ρου πού βγά ζουν τό ροζ-χλω ρο α μυ γδα λό χρω -
μο μάρ μα ρο, πού βγαί νει σέ με γά λα κομ μά τι α.

Πα ρά δο ση ἀ να φέ ρει, ὅ τι ὑ πῆρ χαν πα λι ά οἰ κο γε -
νει α κοί οἰ κι σμοί-μα χα λά δες τῶν Βαρ λά μη δων στή Λι -
άν τσα, τῶν Πα πα γι αν ναί ων στήν Πα λι α χε ρώ να, τοῦ
Κον τοῦ στόν Κο νι ά ρι κο Λά κο, τοῦ Ἡ ρα κλῆ στήν Ἁ γί -
α Πα ρα σκευ ή. Οἱ Τοῦρ κοι ἦ ταν ἐγ κα τε στη μέ νοι στά
δυ τι κά στό Πουρ να ρο χῶ ρι 50 οἰ κο γέ νει ες καί στό Ἰ -
σεν λί 100 οἰ κο γέ νει ες.

Βό ρει α τοῦ χω ρι οῦ δε σπό ζει τό ὕ ψω μα Προ φή της
Ἠ λί ας καί Ἀ φα νός, ὅ που τήν Με γά λη Πέμ πτη καῖ νε
τόν «Ἰ ού δα».

Τό Σε πτέμ βρι ο τοῦ 1801 οἱ κά τοι κοι ἀ ναγ κά σθη -
καν νά ἐγ κα τα λεί ψουν τό χω ρι ό μή ἀν τέ χον τας τίς κα -
τα πι έ σεις τοῦ βα λῆ τῆς Θεσ σα λο νί κης. Ὅ μως ἐ ξα -
ναγ κά σθη καν νά ἐ πι στρέ ψουν  μέ ἐγ γυ ή σεις καί ὑ πο -
σχέ σεις.

Στό χω ρι ό σώ ζον ται κτί σμα τα πε ρα σμέ νων ἐ πο -
χῶν. Ἐ κτός τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου τοῦ 871, ὑ πάρ χει τό
ὀ στε ο φυ λά κι ο, βυ ζαν τι νή κι στέρ να-ὑ δρα γω γεῖ ο τῆς
Βυ ζαν τι νῆς ἐ πο χῆς, πα λαι ά σπί τι α χτι σμέ να ἀ πό μα -
στό ρους ἀ πό τήν Κο ρυτ σά καί τή Δυ τι κή Μα κε δο νί α. 
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Στήν ἀ νέ γερ ση τοῦ Να οῦ τοῦ Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου ἀ να -
φέ ρε ται στόν βί ο τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου, ὅ τι βο ή θη σαν
καί εὐ σε βεῖς χρι στι α νοί τῆς πε ρι ο χῆς, πού «προ σέ φε -
ραν ἄλ λοι χαλ κό, καί σί δη ρο καί λει τουρ γι κά σκεύ η,
ἀ κό μη καί τρο φές, σι τά ρι καί ὄ σπρι α καί κρα σί καί
λά δι καί ζῶ α γι ά τούς ἐρ γά τες, ἀ κό μα καί ἔ πι πλα ση -
ρι κά καί σκεύ η ἱ ε ρά προ σε κό μι σαν». Ἄλ λοι χρι στι α -
νοί προί κι σαν τήν Μο νή μέ χω ρά φι α, ἀμ πέ λι α καί λι -
βά δι α γι ά ζώ ων χρή σι μα γι ά τή δι α τρο φή τῶν μο να -
χῶν.

Ἡ ἵ δρυ ση τῆς Μο νῆς ἀ πό τόν Ὅ σι ο Εὐθύ μι ο εἶ χε
ὡς ἀ πο τέ λε σμα τόν ἐκ χρι στι α νι σμό καί τόν ἐ ξελ λη νι -
σμό τῶν ὅ ποι ων Σλαύ ων ἀ ποί κων. Ἡ τουρ κι κή σκλα -
βι ά ἀρ χί ζει τό 1430 μέ τήν πτώ ση τῆς Θεσ σα λο νί κης. 

Μᾶλ λον κα τά τόν 13ο αἰ., ὅ ταν δέν ὑ πάρ χουν μο -
να χοί, κα τοι κεῖ ται ἀ πό κα τοί κους, πού ὀρ γα νώ νον ται

92

Τό πνευματικό κέντρο τοῦ Ναοῦ.



Πολ λές οἰ κο γέ νει ες ἔ χουν με τα να στεύ σει στήν
Θεσ σα λο νί κη, Βα σι λι κά, Ν. Ραι δε στό καί στή Γερ μα -
νί α.

Γε ω γρα φι κά καί πο λι τι στι κά-λα ο γρα φι κά ἡ Πε ρι -
στε ρά ὑ πά γε ται στήν Χαλ κι δι κή. Τά ἤ θη καί τά ἔ θι -
μα, τά τρα γού δι α, οἱ χο ροί, ἡ ντο πο λα λι ά εἶ ναι Χαλ κι -
δι κι ώ τι κα.

Στούς χρό νους τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου ἡ Πε ρι στε ρά
ἐκ κλη σι α στι κά ὑ πα γό ταν στήν Μη τρό πο λη Θεσ σα λο -
νί κης, ἡ ὁ ποί α μα ζί μέ τό Ἰλ λυ ρι κό ὑ πα γό ταν στόν
Πά πα τῆς Ρώ μης. Με τά τήν εἰ κο νο μα χί α ὑ πή χθη κε ἡ
Μη τρό πο λη Θεσ σα λο νί κη στό Πα τρι αρ χεῖ ο Κων/πό -
λε ως.

Μέ τήν ἵ δρυ ση τῆς Ἐ πι σκο πῆς Ἀρ δα με ρί ου στό
τέ λος τοῦ 10ου αἰ.  ὑ πή χθη κε ἐ κεῖ. Πρῶ τος Ἐ πί σκο -
πος τῆς Ἐ πι σκο πῆς Ἀρ δα με ρί ου μνη μο νεύ ε ται ὁ Ἰ ω -
άν νης τό 943 μέ ἕ δρα τό Ἀρ δα μέ ρι. Ἀ πό τόν 17ον αἰ.
με τα φέρ θη κε ἡ ἕ δρα στήν Γα λά τι στα. Μι κρά δι α στή -
μα τα τοῦ 17ου αἰ. ἡ ἕ δρα με τα φε ρό ταν στό Ζαγ κλι βέ -
ρι. 

Τό 1924 ἡ Ἐ πι σκο πή ἀ να βι βά σθη κε σέ Μη τρό πο -
λη καί τό 1936 κα ταρ γή θη κε.

Τε λι κά τό 1940 συ νε νώ θη κε ἡ πρώ ην Μη τρο πό λη
Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί ἡ πρώ ην Μη τρό πο λη τῆς
Ἀρ δα με ρί ου καί Γα λα τί στης στή νέ α Μη τρό πο λη μέ
τήν ὀ νο μα σί α  Ἱ ε ρισ σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί Ἀρ δα με ρί -
ου μέ ἕ δρα τήν Ἀρ ναί α καί πρῶ το Μη τρο πο λί τη τόν
μα κα ρι στό Σω κρά τη (†1944). 
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Πανηγύρεις ἐξωκκλησίων Μεταμορφώσεως Σωτῆρος 
καί Ἁγίας Κυριακῆς.



97

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΖΩΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

823/4 Γέν νη σις Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου στήν Ὀ ψώ Ἄγ κυ ρας Γα λα τί ας
831 Μέ νει ὀρ φα νός
840 Νυμ φεύ ε ται
15/9/841 Ἀ να χώ ρη ση γι ά Ὄ λυμ πο Βι θυ νί ας, ἐγ κα τά στα ση στή

Μο νή
843 Μο να χι κή κου ρά στή Μο νή Πισ σα δι νῶν
858 Ἀ να χώ ρη ση γι ά τόν Ἄ θω να
859-863 Πρώ τη πε ρί ο δος στόν Ἄ θω να
865-866 Τρί τη δι α μο νή στόν Ἄ θω να
866 Στό νη σί Ἅ γι ος Εὐ στρά τι ος
867 Βρά στα μα Χαλ κι δι κῆς

Στυ λί της στή Θεσ σα λο νί κη
870 Θε ϊ κή κλή ση ἐ νῶ βρι σκό ταν στόν Ἄ θω να-Ἐγ κα τά στα ση

στήν Πε ρι στε ρά. Ἀρ χί ζει τό κτί σι μο τοῦ Να οῦ τοῦ Ἁ γί ου
Ἀν δρέ ου.

1-23/9/871 Ἐγ καί νι α τοῦ Να οῦ.
884 Ἔρ χον ται συγ γε νεῖς του. Κτί σι μο Γυ ναι κεί ας Μο νῆς.
8 Μα ΐου 898 Ἀ να χώ ρη ση γι ά Γι ού ρα.
13 Ὀ κτω βρί ου 898 Ἀ σθέ νει α Ὁ σί ου
15 Ὀ κτω βρί ου 898 Κοί μη σις Ὁ σί ου
13 Ἰ α νου α ρί ου 899 Ἄ φι ξη ἱ ε ροῦ σκη νώ μα τος Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου

στό λι μά νι τῆς Θεσ σα λο νί κης
964 Ὑ πα γω γή στήν Με γί στη Λαύ ρα
1978 Εὕ ρε ση Ἱ ε ρῶν Λει ψά νων
14/6/1985 Ἡ ἐ πι τρο πή ἀ πο φαίνε ται πε ρί τῆς γνη σι ό τη τος τῶν

Ἱ ε ρῶν Λει ψά νων τοῦ Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου
15 Ὀ κτω βρί ου 1986 Με τα κο μι δή Ἱ ε ρῶν Λει ψά νων

1998 Ἑ ορ τα σμός 1100 χρόνων ἀ πό τήν κοί μη σιν τοῦ Ὁ σί ου
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Ὁ Σεβασμιώτατος ἱερουργῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου 
τήν Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 16-3-2014.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἱερουργῶν κατά τήν πανήγυριν 
τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου 15-10-2014.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΘΕΜΑ 23770

Ι. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Ἱ. Κοινότητ. 23.711 .................23.710
Γραμματεία Ἱ. Κοινότητ. .........23.221
Γραφεῖον Προσκυνητῶν..............................2310 252575
Γραφεῖον Διαμονητηρίων Οὐρανουπόλεως......23770 71421
Κρατήσεις θέσεων γιά Ἁγιορείτικες γραμμές .23770 21041
Κρατήσεις θέσεων γιά ταχύπλοο 
«Ἁγία Ἄννα» ............................................6995105105
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







• Στήν φωτογραφία τοῦ ἐμπροσθοφύλλου: 
Ὁ Βυζαντινός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, 871.

• Στήν φωτογραφία τοῦ ὀπισθοφύλλου:
Ὁ τάφος τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου, 898.

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Ἡμερολογίου 
καί τῆς συντάξεως τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ Ναοῦ, 

τῆς Περιστερᾶς καί τοῦ βίου τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου: 
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, 
Πρωτοσύγκελλος - Ἱεροκήρυξ.

Εὐχαριστίες στόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, 

Οἰκονόμο π. Γεώργιο Τσιπλακίδη 
γιά τήν συνεργασία καί τίς πληροφορίες.

Οἱ φωτογραφίες τοῦ Ναοῦ προέρχονται 
ἀπό σχετική δημοσίευση τῆς κ. Χρυσάνθης Τσιούμη.

Οἱ φωτογραφίες τῆς Περιστερᾶς καί τῶν παρεκκλησίων 
εἶναι χορηγία τοῦ Εὐθύμιου Τσιπλακίδη.

Ἐκτύπωση:
Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα»

τηλ.: 23970 23313
Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης


