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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.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ὅταν τό 2012 ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μέ πῆρε πατρικά 
ἀπό τίς πτέρυγες τῆς εἰρηνόμορφης περιστερᾶς 

τοῦ Ἄμβωνος καί μέ ἀνέβασε στή ράχη τοῦ στιβαροῦ 
ἀετοῦ τοῦ ἐπισκοπικοῦ διακονήματος, ὅταν ἔφυγα ἀπό 
τήν λεβεντογέννα Τριπολιτσά, τήν χιλιοτραγουδισμένη 
καρδιά τοῦ Μωριᾶ καί μπῆκα στήν ἀρχοντική Ἀρναία, 
τῆς Χαλκιδικῆς τό τζιβαέρι, ἔμεινα ἐνεός μπροστά στό 
κάλλος καί τήν ἀφοπλιστική μεγαλοπρέπεια τοῦ ἱεροῦ 
της παλλαδίου, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου ὁ ἐλάχιστος ἐνθρονίστηκα. Μά 
τήν ἑπόμενη μέρα τῆς ἐνθρονίσεως ἀπ’ τό παράθυρο 
τοῦ μεγαλοπρεποῦς μητροπολιτικοῦ μεγάρου ἀντίκρυσα 
ἕνα στολίδι, ἕνα ναό κομψοτέχνημα, μέ “γραμμές” 
παλαιοῦ πολυτίμου ἀργυροῦ ἀρτοφορίου πάνω σ’ ἁγια-
τράπεζα νά βαστάζη στή ράχη του τ’ Ἄχραντα Μυστήρια 
καί γοητεύτηκα ἀπ’ τή θωριά του. Ἦταν ὁ Ναός τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων πού ἡ χριστευσέβεια τοῦ λαοῦ τῆς 
ἄλλοτε Λιαρίγκοβης καί νῦν Ἀρναίας -ὄνομα πού τό 
ἔπλεξε ὁ πολύς Δεσπότης της Σωκράτης- ἀνύψωσε 
πρός δόξαν Θεοῦ. 

Τοῦτο τό ἐκκλησάκι μοσχοβολάει οὐρανό, δείχνει 
παράδεισο, κλείνει μέσα του τῆς ἁγιοτριαδικῆς ζωῆς τό 
“κλῖμα” καί καθυποτάσσει τά λογικά μέ τόν ἀναστάσιμο 
ἀγγελόμορφο σχεδιασμό του. Εἶναι φαίνεται πού γυναῖκες 
ἀρχόντισσες πρωτοστάτησαν στό χτίσιμό του, πού 
πρῶτες γύρεψαν τήν ἀνέγερσή του καί τοῦ προσέδωσαν 
κομμάτι ἀπ’ τόν εὐαίσθητο ψυχισμό τους! Λυγερό ἀρχι-
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Ἡ παλαιά θαυματουργή εἰκόνα  
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 19ου αἰ.



τῶν Ἀναργύρων τόν ἔτερψε ἀπό μωρό παιδί καί τ’ ἀκού-
σματα γιά τ’ ἄπειρα θαύματά τους, εἰπωμένα εὐλαβικά 
ἀπ’ τή φύτρα πού τόν γέννησε, ἀντηχοῦν  ἀκόμα στόν 
ἔσω κόσμο του. Γι’ αὐτό ἡ ἀγάπη ἡ πολλή σ’ αὐτό τό 
ἀριστούργημα πού φέτος κλείνει σύν Θεῷ ἑκατό χρόνια 
ἀπό τῆς ἀνεγέρσεώς του, γι’ αὐτό ἡ στήριξή του στή 
δεύτερη Ἐνορία τῆς Ἀρναίας, πού ναί μέν εἶναι μικρή 
καί σέ καλοδέχεται ὡς “μηδέν ἔχοντα”, σέ παραδίδει 
δέ στή Ζωή, μᾶλλον στόν Ζωοδότη, ὡς “τά πάντα κα-
τέχοντα”! 

Φαίνεται ὅμως πώς ὁ Ναός τοῦτος πού ὁ ἀείμνηστος 
Δημήτριος Μήτσιου πρωτοστάτησε στήν ἀνέγερσή του 
καί ὁ “φιλόσοφος” Ἐπίσκοπος Σωκράτης ἐπευλόγησε 
τή  διαδρομή του, φαίνεται ὅτι φέρει ὡς πολύτιμο κλη-
ρονομιά μιά ἰδιαίτερη εὐλογία. Τό πετραχήλι τοῦ πρώτου 
του ἐφημερίου, τοῦ ἀειμνήστου π. Βασιλείου Πραβήτα 
πού ἀπό τό 1982 ὥς τό 1999 ὄντως ἐμεγάλυνε τό 
σκήνωμα τοῦτο τοῦ Θεοῦ Σαβαώθ. Πρόκειται γιά ἕναν 
εὐλογημένο λευΐτη, βλαστάρι τῆς Ἀρναίας καί καύχημα 
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά τόν “ἄνδρα 
τόν τέλειον”, τόν “εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος 
τοῦ Χριστοῦ” χωρήσαντα, κατά τόν οὐρανοβάμονα 
Ταρσέα Θεῖο Παῦλο, τόν Ἐθναπόστολο. Ἀκοῦς καί 
λένε τ’ ὄνομά του οἱ Ἀρνιῶτες καί δακρύζουν, προφέρουν 
μέ τά χείλη τό ἐπώνυμό του κι ἀνθίζουν μυρίπνοες οἱ 
εὐγνώμονες πασχαλιές, θωρεῖς τά πνευματικά του παιδιά 
καί, βρέ ἀδελφέ, ἀνακαλύπτεις τό μέτρο -τή σφραγίδα- 
τοῦ καλοῦ ποιμένος νά τά περιβάλη, πᾶς στ’ ἀναστάσιμο 
μνῆμα του νά βάλης ἕνα κερί καί φεύγεις μέ τήν εὐωδιά 
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τεκτονικά ἀναπαύει τά φυλλοκάρδια καί συνεπαίρνει τό 
μάτι, γιατί ὁ ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Ὀρλάνδος, ὁ πολύς 
ἀκαδημαϊκός καί ζηλευτός τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καθηγητής 
τοῦ ἐνεφύσησε τό ζείδωρο πνεῦμα του. Τό σχεδίασε γιά 
νά τρέφη συνειδήσεις, γιά ν’ ἀπαντάη αὐθεντικά σ’ 
ὑπαρξιακά ἀναπάντητα ἐρωτήματα τῆς καρδιᾶς, γιά ν’ 
ἀκοῦς ἀπ’ τόν ραδινό του τροῦλλο ἀνηκούστως νά σοῦ 
ψάλλουν τά Χερουβείμ καί νά θωρῆς ἀοράτως νά σοῦ 
ψελλίζουν τά ἀόρατα Σεραφείμ, νά πιάνης κουβέντα μέ 
τούς Ἁγίους, μέ τόν Πρόδρομο, τήν Ἄνασσα κυρά 
Παναγιά καί φυσικά μέ τούς χαριτόβρυτους Ἀναργύρους, 
τούς “βαδίσαντας τήν καθ’ ὑπερβολήν ἀτραπόν τῆς 
ἀγάπης”! 

Ναί, εἶναι, βλέπεις, πού οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι σέ συ-
νεπαίρνουν στό Ἱερό Σκήνωμα τοῦτο. Ζύμωσαν τή φι-
λανθρωπία, σάρκωσαν τήν ἀγάπη καί μοίρασαν μέ τήν 
ἱερά λαβίδα τῆς “ἐπιστήμης” τους τή χάρη πού ἀπέρρευσε 
ἀπ’ τήν πλευρά τοῦ Ἐσταυρωμένου Νυμφίου τῆς Ἐκκλη-
σίας τό Μεγαλοπαράσκευο τό δείλι! Γιά ἰδές• στό χέρι 
τους τό δώρημα καί στή μορφή τους ἡ κατάφαση καί 
συγκατάνευση στόν ἀνθρώπινο πόνο. Διαποτίζουν μ’ 
αἰωνιότητα τήν πηλό τῶν βροτῶν καί ντύνουν μέ Χριστό 
τά πονεμένα ἀνθρώπινα μέλη, γιατί σάν Χριστοφόροι 
καί Θεοφόροι  καί Πνευματοφόροι “μορφώνουν”, φανε-
ρώνουν, δείχνουν τίς πραγματικές διαστάσεις τῆς δόξης 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πού “ἐντός αὐτῶν” ἑδρεύει, 
πού εἶναι μέλη Της καί γεύονται τούς ὁλόχυμους καρπούς 
Της!  

Δέν κρύβει ἡ πέννα τοῦ γράφοντος ὅτι ἡ μοσχοβολιά 
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καί αὐτοί νά ἀπολαύσουν τήν παρουσία τῶν Ἀναργύρων 
ὡς στύλων ἄσειστων καί ὡς ἀσπίδων ἄτρωτων πού 
πάνω τους θά προσκρούουν καί θά διαλύωνται κάθε 
ἐμπόδιο καί πειρασμοί στήν ἀσάλευτο πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας τους! 

Γιά τό νέο ἔτος πού ἤδη διανύουμε, ὡς Ἐπίσκοπός 
σας καί ἀδελφός σας ἐν Χριστῷ, εὔχομαι ὁλόψυχα στόν 
τόπο μας, στή Χώρα μας καί στήν Ἐκκλησία μας ὁ 
Κύριος νά χαρίζη τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Του Πνεύματος, 
γιά νά φυτρώση ἐπιτέλους ὡς ἀμάραντο ἄνθος τό ἅγιο 
θέλημά Του στά ἱερά τοῦτα χώματα, τά ποτισμένα μέ 
τοῦ Ρωμιοῦ τόν ἱδρῶτα καί τό αἷμα, καί βαπτισμένα στά 
νάματα τοῦ δικέφαλου τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Τέλος προσκαλοῦμε Ἄρχοντες καί Λαό νά κρατήσουμε 
ἀκέραιη τήν ἰδιοπροσωπία μας, νά φυλάξουμε ἀμώμητη 
τήν ταυτότητά μας καί νά διατηρήσουμε ἄσπιλη τή λε-
βεντιά μας γιά νά δικαιώσουμε τό Ρωμέϊκο τσαγανό καί 
τό φιλότιμο πού κληρονομήσαμε καί φυτρώνει ἀμάραντο 
μόνο στόν εὐλογημένο τόπο μας!  

 
Καλλίκαρπο, χριστοφόρο καί θεοσκέπαστο  

τό 2019! 
 

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν φιλήματι ἁγίῳ 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 

 

τῆς ἀθανασίας. Δέν γνώρισε, δέν εἶχε τήν τιμή ὁ γράφων 
νά γνωρίση τόν ἄνθρωπο τοῦτο, οὔτε, φυσικά, μπορεῖ 
νά μιλήση περί ὁσιότητός του, ἀλλά ἡ γραφίδα του 
“τοῖς τοῦ φιλαγίου λαοῦ ρήμασι πειθόμενη” τίς εὐχές 
τοῦ Γέροντος ἀποζητεῖ καί τίς πρός Κύριον δεήσεις του 
ἀναμένει. Τό μόνον πού ἔχουμε ὑποχρέωση νά προσθέ-
σουμε εἶναι ὅτι ἀναγνωρίζουμε καί γνωρίζουμε πλέον τόν 
ἀπόηχο τῆς πολλῆς του ἐργασίας στόν ἀμπελῶνα τοῦ 
Κυρίου, βλέποντας “βότρυν πολύν” στό γεώργιο τῶν 
θείων Ἀναργύρων “Χριστόν στάζοντα”, “ἱδρῶτι καί 
κόποις ” Βασιλείου ἱερέως τοῦ μάκαρος!  

Σ’ αὐτόν τόν ἱστορικό, περιάκουστο καί ἔμπλεο 
χάριτος Ἱερό Ναό ἀφιερώνουμε γιά φέτος τό Ἡμερολόγιο 
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκφράζοντες τίς εὐχαριστίες μας 
στόν πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο  Μαϊ-
δώνη, ἡμέτερο Πρωτο-σύγκελλο καί τόν ἱστορικό τῆς 
Ἀρναίας, ἔγκριτο φιλόλογο κ. Δημήτριο Κύρου γιά τίς 
ἀκάματες φροντίδες τους, μέ τήν εὐχή καί τήν παράκληση 
πρός ὅλους τούς Ἀρνιῶτες νά στηρίζουν τόν Οἶκο τοῦτο 
τοῦ Θεοῦ καί νά θεωροῦν ἑαυτούς εὐλογημένους πού 
ἀνήκουν στό περιβόλι του• οἱ δέ Ἐνορίτες του μέ ζέση 
ψυχῆς βλέποντες τούς ἁγίους Ἀναργύρους νοερά ὡς δύο 
λαμπάδες φωταυγεῖς νά ἐκδαπανοῦν ἑαυτούς 
προσευχη¬τι¬κῶς ὑπέρ αὐτῶν, ὅπως οἱ πατεράδες καί οἱ 
μανάδες τους ἀξιώθηκαν νά τούς βλέπουν πρίν ἀπό τήν 
ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ κατά τή νύχτα νά λάμπουν πρό τοῦ 
μικροῦ θαυματουργοῦ τους εἰκονίσματος, νά ἀξιωθοῦν 
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
1. ΤΡΙΤΗ. Βα σι λεί ου τοῦ Με γά λου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να -
ός Με γά λης Πα να γί ας. 
7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σύ να ξις τοῦ Τι μί ου Προ δρό μου καί Βα -
πτι στοῦ Ἰ ω άν νου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός τῆς Νέ ας 
Μα δύ του. 
18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου Με γά λου. Ἑ ορ τά -
ζουν ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Πα λαι ο κά στρου, ἡ Ἐ νο ρί α Στα νοῦ 
καί Πα ρεκ κλή σι ον εἰς Βαρ βά ραν. 
19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἁ γί ου Μα κα ρί ου Ἐ πι σκό που Ἱ ε ρισ -
σοῦ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν Κα θε δρι κόν Να όν τῆς Πα να γί ας Ἱ ε -
ρισ σοῦ. 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-4, 6, 7, 8, 10, 12-15, 17, 19-22, 
24, 26-29, 31 
Kατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 5, 11, 16, 18, 25, 30 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 9, 23

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ    |    ΕΩΘΙΝΟΝ
1 

 
6 
7 

13 
17 
18 
20 
25 
27 
30 

Κολ. β΄ 8-12 
 
Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7 
Πράξ. ιθ΄ 1-8 
Ἐφεσ. δ΄ 7-13 
Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 
B΄ Kορ. δ΄ 6-15 
Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 
Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16

Λουκ. β΄ 20-21, 
               40-52 
Ματθ. γ΄ 13-17 
Ἰωάν. α΄ 29-34 
Ματθ. δ΄ 12-17 
Λουκ. στ΄ 17-23 
Ματθ. ε΄ 14-19 
Λουκ. ιζ΄ 12-19 
Ἰωάν. ι΄ 9-16 
Λουκ. ιθ΄ 1-10 
Ματθ. ε΄ 14-19

Περιτομῆς Ἰ. Χριστοῦ 
 

Θεοφανείων 
  Συν. Ἰωάννου Προδρόμου 
        πλ. δ΄   |    ΙΑ΄ 

Ἀντωνίου Μεγάλου 
Ἀθανασίου & Κυρίλλου 

              α΄   |     Α΄ 
Γρηγορίου Θεολόγου 

              β΄   |     Β΄ 
Τριῶν Ἱεραρχῶν
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
2. ΣΑΒ ΒΑ ΤΟΝ. Ἡ Ὑ πα παν τή τοῦ Κυ ρί ου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τό Ἱ ε ρόν 
Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας.  

8. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η. Ἑ ορ τή Εὑ ρέ σε ως τῶν Ἱ ε ρῶν Λει ψά νων τῆς Ἁ -
γί ας Νε ο μάρ τυ ρος Ἀ κυ λί νης (8-2-2012) εἰς Ὄσ σαν. 

10. ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ. Ἑ ορ τή Ἁ γί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος Χα ρα λάμ πους. Ἑ ορ -
τά ζε ται εἰς τούς Ἐ νο ρια κός Να ούς Ἁ γί ου Χα ρα λάμ πους καί Ἁ γί ου 
Γε ωρ γί ου Γα λα τί στης. Ἑ ορ τά ζουν Πα ρεκ κλή σια εἰς Στρα το νί κην 
καί Ἐ ξωκ κλή σιον εἰς Λει βά διον καί εἰς τήν Ἱ ε ράν Μο νήν Ἁ γί ου Κο -
σμᾶ Αἰ τω λοῦ. 

13. ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ. Ἑ ορ τά ζει ἡ Πρω το βου λί α Γο νέ ων τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη -
τρο πό λε ως τούς Ἁγίους συζύγους Ἀκύλα καί Πρίσκιλλα. 

26. ΤΡΙ ΤΗ. Ἁ γί ου Μάρ τυ ρος Θε ο κλή του. Ὀ νο μα στι κή ἑ ορ τή 
Σεβ. Μη τρο πο λί του κ. Θε ο κλή του. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν Μη τρο -
πο λι τι κόν Να όν. 
 

Η ΜΕ ΡΕΣ ΝΗ ΣΤΕΙΑΣ 
Κατάλυσις εἰς πάντα: 2-5,7,9-12,14,16-26,28 
Kατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 8 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1,6,13,15,27 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

 

ΦΕΦΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΒΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΡΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΑΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΡΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΙΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΟΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019ΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20192ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20190ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20191ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20199ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ    |    ΕΩΘΙΝΟΝ
2 
3 

10 
17 
24 

Ἑβρ. ζ΄ 7-17 
Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 
Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 
Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

Λουκ. β΄ 22-40 
Ματθ. κε΄ 14-30 
Ματθ. ιε΄ 21-28 
Λουκ. ιη΄ 10-14 
Λουκ.  ιε΄ 11-32 

Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου 
             γ΄    |    Γ΄ 
             δ΄    |    Δ΄ 
       πλ. α΄    |    Ε΄ 
       πλ. β΄    |   ΣΤ΄ 
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ἑορ-
τάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός  Γοματίου. 

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Ἑορτάζει 
ἡ Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος.  

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μάρκου Ἐπισκόπου Άρεθουσίων. 
Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Μοδίου. 

 
ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

Κατάλυσις ἰχθύος: 25   
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 16,17,23,24,26,30,31 

Κατάλυσις μόνον τυροῦ, αὐγῶν καί ἰχθύων: 4-10 

Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1,11-15,18-22,27-29 

Κατάλυσις εἰς πάντα: 2,3

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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!"
!"

#"
#"

$%&'()*+",-.'/01231'+4"5*1(677'3"(*)"892:9)9;+"5*12<1:9"
$"%&'(#)**)+(,-=-3>)'3"501231'+4"?.('70'3"#7*9@"A9"8BC9*.+"

""."

""D"""
""E"
""F"
""G"
""H"
""/"

0"

I"
J"
J"
#"
#"
#"

$")1(0234-"$%21'K)'34"L7M'9)('34"N*-.7)-('3"5*12<1:9"
OM1*-)/'3",-)'3"P'1&*9)2'34"#*<7'3"Q"P'37.*9R+"5*12<1:9"""
LS9:9'+"501231'+4"LS9:9'+"(;K'31'T4"OM:1U)'3"VM'/01231'+""
JW9"A9"8/'1)X"DY"5*12<1:94"=-3>)'3",-)'3"
ZK.-(SK:9"[M1'/*12<1:9"A9"\M1-W9."]L1./*)* 4̂"#*<7'3"_K7'T",-)'3"
`M'a370(2'3"ZK.-(SK'3"V.('/;&M)*+4"b1/'T"8K'-2S7'3""
$"+56"789:6";6"<8=>8?@"A@BCBDEF8G:6H+?88BIF=J6GB"KBIGLI:6 

MN"

M M"

! Y"
! c"
! D"
MO"

MP"

0"

Q"

J"
J"
#"
1"

#"

$"+R#"+&2S,R#-"L'&102'3"501231'+4"89*-2*-)*+",-)*+""K*21.()*+"
$"0)T)2)"Q3&+32)"]81>C"V;-2M)*+ d̂"e:a1'9)'3"""[M1'-'7</:9"
`M'a09'3+",-)'34"O1;U'1)'3"I.*7SU'34"e3/Mf9"Vd"`M'7SU'3"
89*('/.&C"gM.h09'3"V.(;aS1'3"#*21.01>'3"L:9iKS7M:+"
NM9M&)(2'3",-)'34"$%->C/'9'+"ZK.-(SK'3"g*/h0('3"
$")U"'B@I?G@8DJ9-"8U*K)'3"501231'+4"81.-2'j'<7'3"8K'-2S7'3"
$"TBVDB"=JCCLW:6"XY9JZ"T?JA[IJZ"KFIGZIJ\"

M]"

!H"
!k"
Yl"
Y!"
!!"

Yc"

0"

I"
J"
J"
#"
1"

e"

$")U",R#+3S4,-"(2T(Q(^S)#-""_C?`9JZ"<6aI[bJZ"GJV"T?JV"

L31)77'3"81>.MK.-(SK'3"[M1'-'7</:94"89*9)'3",-)'3"
\13-09B'3"(*)"I*1M)*+"5*12<1:94"I;/;21)'3"VM'/01231'+"
,-.'/*12<1:9"#*261:9""5'9R+""mU)'3"e0jj*4"5<1:9'+"VM'/01231'+"
P*(fj'3"ZK.-(SK'3"",/'7'U;2'T4"`:/@"#*21.01>'3"L:9i7M:+"
$"*U"'B@I?G@8DJ9-"N*-.7M)'3"[M1'/01231'+"A9"8U(<1n4"L*77.9)(;+"501231'+"
V)(:9'+"(*)"!kk",-.'/*12<1:94"g'3(@"VM'/01231'+"A9"g6-jX"

!c"

!O"

YF"
YG"
YH"
!/"

cl"

0"

Q"

J"
J"
#"
1"

e"

$"*U,R#+3S4,H"d2Rd(2S(&"1)e)K)-"8126/'9'+"ZKd"eM7M3(M)*+"
$"3&)dd3eS#K(#"+R#"T3(+(0(&f"3T,S0R"3(2+R"

e<9*o.+"81>*UU67'3"O*j1.C74"2W9"A9"O'2B)n"5*12<1:9"
5*21f9;+"501231'+"A9"`M-i9)(p4"#*<7'3"ZK.-(SK'3"L'1)9B'3"
[7*1):9'+",-)'3"2'T"96'34"=1:&):9'+"8K'-2S7'3"
$"KFI=JZ"gb@8=hbJZ"_I?aJZ89:64"L31)77'3"I.*(S9'3"
P:099'3"e.9*q2'3",-)'3"-3UU1*a6:+"2R+"L7)/*('+""

.M" 0" $"dU",R#+3S4,H"#+)&2(12(#0&,R#34#-"rK*2)'3"ZK.-(SK'3"O*UU1W9"

ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ    |    ΕΩΘΙΝΟΝ

2 
3 
9 

10 
16 
17 
24 
25 
31

Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 
Α΄ Κορ. η΄ 8-θ΄ 2 
Ἑβρ. ιβ΄ 1-10 
Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4 
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 
Ἑβρ. ια΄ 24-26,32-40 
Ἑβρ. α΄ 10-β΄ 3 
Ἑβρ. β΄ 11-18 
Ἑβρ. δ΄ 14-ε΄ 6

Λουκ. κα΄ 8-9,25-27,33-36 
Ματθ. κε΄ 31-46 
Ματθ. κ΄ 1-16 
Ματθ. στ΄ 14-21 
Μάρκ. β΄ 23-γ΄ 5 
Ἰωάν. α΄ 44-52 
Μάρκ. β΄ 1-12 
Λουκ. α΄ 24-38 
Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1

Ψυχοσαββάτου 
   βαρύς    |     Ζ΄ 

Τεσσαρ. Μαρτύρων 
     πλ. δ΄    |     Η΄ 

Ἁγ. Θεοδώρου 
           α΄    |     Θ΄ 
           β΄    |      Ι΄ 

Εὐαγγ. Θεοτόκου 
           γ΄    |    ΙΑ΄ 
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12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σάβ βα τον τοῦ Ἀ κα θί στου. Ἑ ορ τά ζει τό 
φε ρώ νυ μον Πα ρεκ κλή σι ον τοῦ Ἱ δρύ μα τος Ἀ γά πης εἰς τήν Ἀρ -
ναί αν. 

29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἁ γί ου Με γα λο μάρ τυ ρος Γε ωρ γί ου. Ἑ ορ τά -
ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Γα λα τί στης, Ζαγ κλι -
βε ρί ου, Πα λαι ο χώ ρας, Μα ρα θού σης, Νε ο χω ρί ου, Βαρ βά -
ρας, Με λισ σουρ γοῦ, Ἀ πολ λω νί ας, Με σο κώ μου καί Ἐ ξωκ -
κλή σι α εἰς Γα λά τι σταν, Γε ρο πλά τα νον καί Στρα το νί κην. 
18. ΤΡΙΤΗ. Νε ο μαρ τύ ρων Ρα φα ήλ, Νι κο λά ου καί Εἰ ρή -
νης. Ἑ ορ τά ζον ται εἰς τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί -
ας καί εἰς Ἐ ξωκ κλή σι α Ἁγ. Προ δρό μου, Βαρ βά ρας, Στα γεί -
ρων καί Ζαγ κλι βε ρί ου. 

 
ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

Κατάλυσις εἰς πάντα: 28-30 
Κατάλυσις ἰχθύος: 21  
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 6,7,13,14,20    
Νηστεία  ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου:1-5,10-12,15-19,22-27

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
1. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νε ο μάρ τυ ρος Ἀ κα κί ου ἐκ Νε ο χω ρί ου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Ἐ -
νο ρί αν Νε ο χω ρί ου. 
2. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀ να κο μι δή Λει ψά νων Ἁ γί ου Ἀ θα να σί ου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο -
ρι α κός Να ός Λει βα δί ου, (Παλαιός) Ναός Πα λαι ο κά στρου, Πα ρεκ κλή σι ον εἰς 
Βαρ βά ρα καί Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Μ. Πα να γί αν, Ρι ζά καί Νε ο χώ ρι. 
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ζω ο δό χου Πη γῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός  Νέ ων 
Καλ λιν δί ων, τό Μη τρο πο λι τι κόν Πα ρεκ κλή σι ον εἰς τήν Ἀρ ναί αν, τό Με τό χι -
ον τῆς Μο νῆς Χι λι αν δα ρί ου εἰς τόν Κά κα βον, τό Πνευ μα τι κόν Κέν τρον εἰς 
Σα ρα κή να. Ἑ ορ τά ζε ται ἐ πί σης εἰς τήν Ἐ νο ρί αν Πα να γί ας Γα λα τί στης καί 
εἰς τήν Ἱ ε ράν Μο νήν Εὐ αγ γε λι σμοῦ  Ὀ λυμ πι ά δος.  
5. ΚΥΡΙΑΚΗ. Ἁ γί ου Εὐ θυ μί ου Ἐ πι σκό που Μα δύ του. Ἑ ορ τά ζει Πα ρεκ κλή -
σι ον εἰς Νέ αν Μά δυ τον. 
9. ΠΕΜΠΤΗ. Ἁ γί ου Με γα λο μάρ τυ ρος Χρι στο φό ρου. Ἑ ορ τά ζει ἡ Ἱ ε ρά 
Μο νή Ἁ γί ου Χρι στο φό ρου Ἀρ ναί ας, ἡ Ἐ νο ρί α τοῦ Ἀ δάμ καί Ἐξωκ κλή σι α εἰς 
Πα λαι ό κα στρον, καί Πε ρι στε ρά. 
12. ΚΥΡΙΑΚΗ.Ἑ ορ τή τῶν Ἁ γί ων Ἕ ξ Παρ θε νο μαρ τύ ρων τοῦ Γε ρο πλα -
τά νου. Ἑ ορ τά ζον ται εἰς τήν Ἐ νο ρί αν  Γε ρο πλα τά νου. 
21. ΤΡΙΤΗ. Τῶν  Ἁ γί ων Κων σταν τί νου καί Ἑ λέ νης. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α -
κός Να ός Οὐ ρα νου πό λε ως, τό Προ σκύ νη μα τῆς Με γά λης Πα να γί ας 
καί ὁ Να ός εἰς τόν οἰ κι σμόν Ἀγ γε λο χω ρί ου. 
29. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πα να γί ας Δα κρυρ ρού σης, Ἐ πέ τει ος τῆς Ἁ λώ σε ως. Ἑ ορ -
τά ζει τό Πα ρεκ κλή σι ον τοῦ Μη τρο πο λι τι κοῦ Οἴ κου. 

 
ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-7,9,11-14,16,18-23,25,28,30 
Κατάλυσις ἰχθύος: 22 
Κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου: 8,15 
Νηστεία  ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 10,17,24,29,31 
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 Πράξ. γ΄ 1-8 
 Πράξ. ε΄ 12-20 
 Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-7 
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 Πράξ. ιστ΄ 8-15 
 Πράξ. κστ΄ 1,12-20 
 Πράξ. ιδ΄ 6-18 
 Πράξ. ια΄ 19-30

Ἰωάν. β΄ 12-22 
Ἰωάν. κ΄ 19-31 
Ἰω. ιθ΄ 25-28, κα΄ 24-25 
Μάρκ. ιε΄ 43-ιστ΄ 8 
Ἰωάν. ε΄ 1-15 
Ματθ. ιβ΄ 46-50, ιγ΄ 1-3 
Ἰωάν. ι΄ 1-9 
Ἰωάν. ζ΄ 14-30 
Ἰωάν. δ΄ 5-42

Ζωοδ. Πηγῆς 
            –    |     Α΄ 

Εὐαγγ. Ἰωάννου 
           β΄    |     Δ΄ 
           γ΄    |     Ε΄ 

Ἁγ. Λυδίας 
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης 

Μεσοπεντηκοστῆς 
           δ΄    |      Ζ΄
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 

10. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ὁσιομάρτυρος Σάββα Σταγειρίτου. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνορίαν 
τῶν Σταγείρων. 
11. ΤΡΙΤΗ. Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου. Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Σεπτοῦ 
ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 
15. ΨΥΧΟΣΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μνημόσυνον πάντων τῶν θυμάτων τῶν τροχαίων 
ἀτυχημάτων. Τελεῖται εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ εἰς 
Ἀρναίαν μέ τήν παρουσία τῶν συγγενῶν τῶν θυμάτων. 
17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἁγίου Πνεύματος. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Μοδίου,  Παρεκ-
κλήσιον εἰς τήν Γαλάτισταν καί Ἐξωκκλήσια εἰς Οὐρανούπολιν, Γομάτι, Γερο-
πλάτανον, Ἀρδαμέριον καί Περιστεράν. 
24. ΔΕΥΤΕΡΑ. Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου. Ἑορτάζεται εἰς τάς Ἐνορίας Ν.Μα-
δύτου, Ἁγίου Προδρόμου.  
27. ΠΕΜΠΤΗ. Παναγίας τοῦ Ἀκενώτου Ποτηρίου καί Σαμψών τοῦ Ξενο δό -
χου. Ἑορτάζονται εἰς τό Ἵδρυμα Ἀγάπης εἰς τήν Ἀρναίαν. 
29.ΣΑΒΒΑΤΟΝ.Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνο-
ριακός Ναός Νέας Ἀπολλωνίας. Ἑορτάζεται ἐπίσης εἰς Ἐξωκκλήσια Ἱερισσοῦ καί 
Δουμπιῶν. Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν βράχον τοῦ 
Ἀπ. Παύλου εἰς τήν Ἀπολλωνίαν. 
30.ΚΥΡΙΑΚΗ. Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἑορτάζεται εἰς τήν Ἐνορίαν 
τῆς Ἀπολλωνίας. 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-4,6,8-11,13,15-23,29,30 
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 4,5,7,11,12,14,18,19,21,25,26,28 
Κατάλυσις ἰχθύος: 20,24,25,27 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 7,12,14,26,28

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ    |    ΕΩΘΙΝΟΝ
2 
5 
6 
9 

15 
16 
17 
23 

 
24 
29 
30

Πράξ. ιστ΄ 16-34 
Πράξ. ιη΄ 22-28 
Πράξ. α΄ 1-12 
Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36 
Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 
Πράξ. β΄ 1-11 
Ἐφεσ. ε΄ 8-19 
Ἑβρ. ια΄ 33-40, ιβ΄ 1-2 
 
Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4 
Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄ 9 
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

Ἰωάν. θ΄ 1-38 
Ἰωάν. ιβ΄ 36-47 
Λουκ. κδ΄ 36-53 
Ἰωάν. ιζ΄ 1-13 
Ἰωάν. κα΄ 14-25 
Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12 
Ματθ. ιη΄ 10-20 
Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38,  
                  ιθ΄ 27-30 
Λουκ. α΄ 1-25, 57-68,76,80 
Ματθ. ιστ΄ 13-19 
Ματθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8

      πλ. α΄     |      Η΄ 
Ἀποδόσεως Πάσχα 

Ἀναλήψεως 
      πλ. β΄     |       Ι΄ 

Ψυχοσαββάτου 
Πεντηκοστῆς 

Ἁγίου Πνεύματος 
      πλ. δ΄     |      Α΄ 
 

Γεν. Προδρόμου 
Πέτρου & Παύλου 

            α΄     |      Β΄ 



ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ ναρ γύ ρων Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ ἐκ Ρώ μης. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός 
τῶν Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας καί Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Στρα το νί κην, Νέ αν Μα δύ τον καί  
Γα λά τι σταν.  
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀ θα να σί ου Ἀ θω νί του. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός  Ἁ γί ου Χα ρα λάμ -
πους καί Πα ρεκ κλή σι ον εἰς Πα λαι ο χώ ριον.  
7. ΚΥΡΙΑΚΗ. Με γα λο μάρ τυ ρος Κυ ρι α κῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ ἐ νο ρι α κός Να ός Ὀ λυμ πι ά δος καί 
Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Γα λά τι σταν, Γε ρο πλά τα νον καί Λει βά διον.  
9. ΤΡΙΤΗ. Ὁ σί ου Μη τρο φά νους. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν φε ρώ νυ μον Να όν τοῦ Ὁ σί ου Μη -
τρο φά νους εἰς Στρα το νί κην.  
14. ΚΥΡΙΑΚΗ Ὁ σί ου Νι κο δή μου Ἁ γι ο ρεί του ἑ ορ τά ζε ται μέ Ἀ γρυ πνί αν εἰς Ι.Ν.Ἁγ. 
Ἀ κυ λί νης Ζαγ κλι βε ρί ου καί εἰς Ἐ ξωκ κλή σι ον εἰς Ζέπ κο Στρα το νί κης.  
17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Με γα λο μάρ τυ ρος Μα ρί νης. Ἑ ορ τά ζει τό Ἱ ε ρόν Προ σκύ νη μα Ἁ γί ας Μα ρί -
νης Μο δί ου καί Ἐ ξωκ κλή σι ον εἰς Ζέπ κο Στρα το νί κης.  
20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προ φή του Ἠ λι ού. Ἑ ορ τά ζουν ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Πε τρο κε ρά σων καί Ἐ ξωκ -
κλή σι α εἰς Ἀρναίαν, Νεοχώρι, Ν. Ἀ πολ λω νί αν, Ἄ νω Σταυ ρόν, Πα λαι ό χω ραν, Γο μά τι, Ἱ ε ρισ -
σόν, Μ. Πα να γί αν, Σα νά, Γε ρο πλά τα νον, Κρή μνην, Πα λαι όκα στρον καί Σα ρα κή ναν. 
22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μα ρί ας Μα γδα λη νῆς. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἱ ε ρός Να ός εἰς τόν οἰ κι σμόν Γα βρι ά δι α 
Ἱ ε ρισ σοῦ.  
23. ΤΡΙΤΗ. Θαυ μα στή  ἐμ φά νι σις Ἁγ. Κο σμᾶ εἰς  Ἀρ ναί αν. Ἑ ορ τά ζε ται μέ Ἀ γρυ πνί -
αν εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ. Κο σμᾶ.  
25. ΠΕΜΠΤΗ. Ὀ λυμ πι ά δος Δι α κο νίσ σης. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν Ἐ νο ρί αν Ὀ λυμ πι ά δος. Ἁ γί ας 
Θε ο προ μή το ρος Ἄν νης. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς Πα ρεκ κλή σι ον εἰς Ἅ γι ον Πρό δρο μον.  
26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ὁ σι ο παρ θε νο μάρ τυ ρος Πα ρα σκευ ῆς. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί 
Κά τω Σταυ ροῦ, Ἀ δάμ, Δουμ πι ῶν καί Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Ἀρ ναί αν, Κρή μνην, Γα λά τι σταν, 
Ζαγ κλι βέ ρι καί Πα λαι ό κα στρον.  
27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Με γα λο μάρ τυ ρος Παν τε λε ή μο νος. Ἑ ορ τά ζουν Ἐ ξωκ κλή σι α εἰς Ἱ ε ρισ -
σόν, Ἀ δάμ καί Γο μά τιον.  
28. ΚΥΡΙΑΚΗ. Εἰ ρή νης Χρυ σο βα λάν του. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τήν Ἱ ε ράν Μο νήν Εὐ αγ γε λι -
σμοῦ Ὀ λυμ πι ά δος. 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
Κα τά λυ σις εἰς πάν τα: 1,2,4,6-9,11,13-16,18,20-23,25,27-30 
Κα τά λυ σις οἴ νου καί ἐ λαί ου: 17,26 
 Νη στεί α ἄ νευ οἴ νου καί ἐ λαί ου: 3,5,10,12,19,24,31 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ    |    ΕΩΘΙΝΟΝ
1 
7 

11 
14 
20 
21 
25 
26 
27 
28

A΄ Κορ. ιβ΄ 27- ιγ΄ 8 
Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 
Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 
Τίτ. γ΄ 8-15 
Ἰακ. ε΄ 10-20 
Ρωμ. ι΄ 1-10 
Γαλ. δ΄ 22-27 
Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10  
Ρωμ. ιβ΄ 6-14

Ματθ. ι΄ 1,5-8 
Ματθ. στ΄ 22-33 
Λουκ. ζ΄ 36-50 
Ματθ. ε΄14-19 
Λουκ. δ΄ 22-30 
Ματθ. η΄ 28-θ΄ 1 
Λουκ. η΄ 16-21 
Μάρκ. ε΄ 24-34 
Λουκ. κα΄ 12-19 
Ματθ. θ΄ 1-8 

Ἁγ. Ἀναργύρων 
            β΄     |      Γ΄ 

Ἁγ. Εὐφημίας 
             γ΄     |     Δ΄ 

Προφήτου Ἠλιού 
            δ΄     |     Ε΄ 

Κοιμ. Ἁγ. ῎Αννης 
Ἁγ. Παρασκευῆς 

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

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
 Κατάλυσις εἰς πάντα: 15,17-20,22,24-27, 31 
 Κατάλυσις ἰχθύος: 3,4,10,11     
 Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 4,5,11,12,24 
 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 1, 2,5,7, 8-9, 12-14,16,21,23,28-30 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 
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Ρωμ. ιε΄ 1-7 
Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19 
Α΄ Κορ. α΄ 10-17 
Φιλιπ. β΄ 5-11 
Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 
Φιλιπ. β΄ 5-11 
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 
Πράξ. ιγ΄ 25-32 
Ἑβρ. θ΄ 1-7

Ματθ. θ΄ 27-35 
Ματθ. ιζ΄ 1-9 
Ματθ. ιδ΄ 14-22 
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 
Ματθ. ιδ΄ 22-34 
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 
Ματθ. ιζ΄ 14-23 
Μάρκ. στ΄ 14-30 
Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 

       πλ. β΄    |     Ζ΄ 
Μεταμορφώσεως 

     βαρύς    |    Η΄ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου 

       πλ. δ΄    |    Θ΄ 
Ἀποδόσεως Κοιμήσεως 

             α΄    |     Ι΄ 
Ἀποτ. Κεφ. Προδρόμου 

Καταθ. Ἁγίας Ζώνης
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
1. ΚΥΡΙΑΚΗ. Νε ο μάρ τυ ρος Χά ϊ δως ἐκ Στα νοῦ. Ἑ ορ τά ζει Πα -
ρεκ κλή σι ον εἰς τόν Στα νόν. 

8. ΚΥΡΙΑΚΗ. Γε νέ σι ον τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Κα -
θε δρι κός Να ός τῆς Ἱ ε ρισ σοῦ, ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Στα γεί ρων  καί Ἐ -
ξωκ κλή σι ον Με γά λης Πα να γί ας. 

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

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

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Νε ο μάρ τυ ρος Ἀ κυ λί νης Ζαγ κλι βε ρι νῆς. Ἑ -
ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός εἰς τό Ζαγ κλι βέ ριον, ὅ που καί τά Ἱ ε ρά 
Λεί ψα νά της. 
                         

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
Κατάλυσις εἰς πάντα: 1-3,5,7-11,12, 15-21,22-26, 28-30 
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 6,13,14,20 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 4,11,18,25,27      

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
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Α΄ Τιμ. β΄ 1-7 
Γαλ. στ΄ 11-18 
Γαλ. δ΄ 22-27 
Α΄ Κορ. α΄ 18-24 
 
Γαλ. β΄ 16-20 
Β΄ Κορ. α΄ 21-24, 
             β΄ 1-4 
Γαλ. δ΄ 22-27 
Α΄ Ἰω. δ΄ 12-19 
Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

Λουκ. δ΄ 16-22 
Ἰωάν. γ΄ 13-17 
Λουκ. η΄ 16-21 
Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20,  
          25-28, 30-35 
Μάρκ. η΄ 34-θ΄1 
Λουκ. ε΄ 1-11 
 
Λουκ. α΄ 5-25 
Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25 
Λουκ. στ΄ 31-36

               β΄    |     ΙΑ΄ 
               γ΄    |     Α΄ 

Ἁγ. Θεοπατόρων 
Ὑψώσ. Τιμ. Σταυροῦ 

 
               δ΄    |     Β΄ 
         πλ. α΄    |     Γ΄ 

 
Συλλήψεως Προδρόμου 

Μετ. Εὐαγγ. Ἰωάννου 
         πλ. β΄    |     Δ΄ 
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
1. ΤΡΙΤΗ. Πα να γί ας Γορ γο ϋ πη κό ου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τάς Ἐ νο ρί ας 
Νε ο χω ρί ου, Πα λαι ο χω ρί ου, Γο μα τί ου, Στρα τω νί ου καί Ἀρ ναί -
ας.  
15. ΤΡΙΤΗ. Ὁ σί ου Εὐ θυ μί ου τοῦ Νέ ου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν Βυ ζαν -
τι νόν Ἐ νο ρι α κόν Να όν Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Πε ρι στε ρᾶς, ὅ που τό Ἱ ε ρόν 
Λεί ψα νον τοῦ Ὁ σί ου. 
25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ὁσίου Αὐξεν τί ου ἐν Κατιρλί.  Ἑορτάζεται εἰς 
τόν φερώνυμον Ναόν εἰς Σταυρόν. 
26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Με γα λο μάρ τυ ρος Δη μη τρί ου Μυ ρο βλύ του. Ἑ -
ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Ἄ νω Σταυ ροῦ, Γε ρο πλα τά νου καί τά 
Πα ρεκ κλή σι α εἰς Νέ α Καλ λίν δοι α, Γα λάτισταν, Νε ο χώ ριον καί  Ἱ -
ε ρισ σόν.  
29.ΤΡΙΤΗ. Ἀ να στα σί ας τῆς Ρω μαί ας. Ἑ ορ τά ζε ται σέ Πα ρεκ κλή σι -
ον  εἰς τήν Ὀ λυμ πι ά δα.  
31. ΠΕΜΠΤΗ. Μαρ τύ ρων συ ζύ γων Σε λεύ κου καί Στρα το νί κης. 
Ἑ ορ τά ζον ται εἰς τόν Ἐ νο ρι α κόν Να όν Στρα το νί κης. 

 
ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

Κατάλυσις εἰς πάντα: 1,3,5-8, 10,12-17,19,20-24,26,27-31 
Νηστεία οἴνου καί ἐλαίου: 18,28 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 2,4,9,11,16,25,30 
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13 
18 
20 
26 
27 
28

Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 
Τίτ. γ΄ 8-15 
Κολ. δ΄ 5-11, 14-18 
Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 
Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 
Β΄ Κορ. ια΄ 31-ιβ΄ 9 
Ἑβρ. θ΄ 1-7

Λουκ. ζ΄ 11-16 
Λουκ. η΄ 5-15 
Λουκ. ι΄ 16-21 
Λουκ. η΄ 27-39  
Ἰωάν. ιε΄ 17-ιστ΄ 2 
Λουκ. η΄ 41-56 

Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

  βαρύς      |     Ε΄ 
   πλ. δ΄      |    ΣΤ΄ 

Εὐαγγελ. Λουκᾶ 
         α΄      |     Ζ΄ 

Ἁγίου Δημητρίου 
         β΄      |     Η΄ 

Ἁγίας Σκέπης 
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
1.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Κο σμᾶ καί Δα μι α νοῦ ἐξ Ἀ σί ας. Ἑ -
ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Ἀρ ναί ας καί Κοκ κα λοῦς. 
8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Μι χα ήλ καί Γα βρι ήλ. Ἑ ορ -
τά ζουν οἱ Ἐ νο ρι α κοί Να οί Πα λαι ο χω ρί ου καί Σα νῶν. 
9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἁ γί ου Νε κτα ρί ου. Ἑ ορ τά ζουν Πα ρεκ κλή σι α εἰς τήν Ἀρ -
ναί αν καί Με λισ σουρ γόν. 
10. ΚΥΡΙΑΚΗ. Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό κου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τόν Ἐ νο -
ρι α κόν Να όν Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας, ὅ που Ἱ ε ρά Λεί ψα να τῶν Ἁ γί ων. 
21. ΠΕΜΠΤΗ. Εἰ σό δι α τῆς Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρι α κός Να ός Στα -
νοῦ. 
25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Με γα λο μάρ τυ ρος Αἰ κα τε ρί νης. Ἑ ορ τά ζει Πα ρεκ κλή σιον 
εἰς τό Ἡ συ χα στή ρι ον τῆς Φο βε ρᾶς Προ στα σί ας Μ. Πα να γί ας. 
30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ πο στό λου Ἀν δρέ ου Πρω το κλή του. Ἑ ορ τά ζει ὁ Βυ -
ζαν τι νός (871) Ἐ νο ρι α κός Να ός Πε ρι στε ρᾶς. 

 
ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 

Κατάλυσις εἰς πάντα:2,3,4,5,7,9-12,14  
Κατάλυσις ἰχθύος: 16-19, 21,23-26,28,30 
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου:1,8,13 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 6,15,22,27,29 
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ    |    ΕΩΘΙΝΟΝ
1 
3 
8 

10 
13 
17 
21 
24 
25  
30

Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8 
Γαλ. α΄ 11-19 
Ἑβρ. β΄ 2-10 
Γαλ. β΄ 16-20  
Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2 
Γαλ. στ΄ 11-18 
Ἑβρ. θ΄ 1-7 
Ἐφεσ. β΄ 4-10 
Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5 
Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

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

Ἁγ. Ἀναργύρων 
            γ΄    |    Θ΄ 

Παμμ. Ταξιαρχῶν 
           δ΄    |     Ι΄ 
Ἰωάν. Χρυσοστόμου 
     πλ. α΄    |    ΙΑ΄ 
Εἰσοδίων Θεοτόκου 
     πλ. β΄    |    Α΄ 

Ἁγ. Αἰκατερίνης 
Ἀποστ. Ἀνδρέου
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ΤΟΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 
2. ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ.Πα να γί ας Γε ρον τίσσης. Ἑ ορ τά ζει Ἐ ξωκ κλή σιον εἰς Μα ρα -
θοῦ σαν καί εἰς Πε ρι στε ράν καί Πα να γί αν Γα λα τί στης, ὅ που ἀν τί γρα -
φα τῆς Εἰ κό νος. 
4. ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ. Με γα λο μάρ τυ ρος Βαρ βά ρας. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρια κός Να ός 
Στρα τω νί ου καί Πα ρεκ κλή σια εἰς Βαρ βά ραν καί Γα λά τι σταν. 
6. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η. Νι κο λά ου Μύ ρων. Ἑ ορ τά ζουν οἱ Ἐ νο ρια κοί Να οί Ἱ ε ρισ -
σοῦ, Στρα το νί κης, Ἀμ μου λια νῆς, Κρή μνης καί Πα ρεκ κλή σιον εἰς Γα λά -
τι σταν.  
12. ΠΕΜ ΠΤΗ. Ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἐ νο ρια κός Να ός Πε ρι στε -
ρῶ νος καί ἡ Ἱ ε ρά Μο νή Ἁ γί ου Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Ἀρ ναί ας. 
26. ΠΕΜ ΠΤΗ. Σύ να ξις Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς τό Ἱ ε ρόν 
Προ σκύ νη μα Με γά λης Πα να γί ας. 
27. ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η. Ἁ γί ου Στε φά νου Πρω το μάρ τυ ρος. Ἑ ορ τά ζει ὁ Ἱ ε ρός 
Μη τρο πο λι τι κός Να ός Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας. 
 

ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 
Καταλύσις εἰς πάντα: 25-31 
Κατάλυσις ἰχθύος:1-3, 5,7-10,12-17 
Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου: 4,6,19 
Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου: 11,13,18,21,24   

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
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1 
4 
5 
6 
8 
9 

12 
15 

 
22 
25 
26 
27 
29

Ἐφεσ. β΄14-22 
Γαλ. γ΄ 23- δ΄ 5 
Γαλ. ε΄ 22-στ΄ 2 
Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 
Ἐφεσ. δ΄ 1-7  
Γαλ. δ΄ 22-27 
Ἐφεσ. ε΄ 8-19 
Β΄ Τιμ. α΄ 8-18 
 
Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40  
Γαλ. δ΄ 4-7 
Γαλ. β΄ 11-18 
Πράξ. στ΄ 8-ζ΄ 5, 47-60 
Γαλ. α΄ 11-19

Λουκ. ιη΄ 35-43 
Μάρκ. ε΄ 24-34 
Ματθ. ια΄ 27-30 
Λουκ. στ΄ 17-23 
Λουκ. ιγ΄ 10-17 
Λουκ. η΄ 16-21 
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 
Ματθ. β΄ 13-23

     βαρύς   |    Β΄ 
Ἁγ. Βαρβάρας 

Ἁγ. Σάββα 
Ἁγ. Νικολάου 

       πλ. δ΄   |    Γ΄ 
Ἁγ. Ἄννης 

Ἁγ. Σπυρίδωνος 
             α΄   |    Δ΄ 

 
             β΄   |    Ε΄ 

Χριστουγέννων  
Συν. Θεοτόκου 

Πρωτ. Στεφάνου 
             γ΄   |   ΣΤ΄ 



2. ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
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. ΤΕΛΕΦΑΧ 23720-
23070 
Ἱ στο σε λίς τῆς Ἱ. Μη τρο πό λε ως: www.im-ierissou.gr 
Ἠ λε κτρο νι κή 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 κός Ἀρ χι ε ρα τι κός Ἐ πί τρο πος: Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς. 
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Σεβασμιωτάτου: Διευθυντής Ἀρχιμ. 
Δωρόθεος Ζέρβας. 
Γραμ μα τεύς 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.  
Ὑ πεύ θυ νος 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 καί Δη μο σί ων Σχέ σε ων:  
 Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς, Ἱ ε ρο κῆ ρυξ τηλ. 6944577579. 

 
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Ἡ Μη τρο πο λι τι κή Πε ρι φέ ρει α τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως Ἱ ε ρισ -
σοῦ, Ἁ γί ου Ὄ ρους καί Ἀρ δα με ρί ου ἐ κτεί νε ται εἰς τούς Νο μούς: 
Θεσ σα λο νί κης καί Χαλ κι δι κῆς καί περιλαμβάνονται: 
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 29, ΤΕ 5, ΔΕ 26, ΥΕ 3.  
Ἄ γα μοι: 30. Ἔγ γα μοι: 33. Σύ νο λον: 63. Συν τα ξι οῦ χοι:10. Δι ά -
κο νοι: 2. ΔΕ 2. Ἔγ γα μοι: 2. 
 

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. 
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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. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδα-

μερίου κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Παναγιώτης Ἀθανασό-
πουλος), ἐγεννήθη τῷ 1955 εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας. 

Ἔλαβε τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς Τρίπολιν καί ἐν συνε-
χείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον μέ ἄριστα. 

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1978 καί Πρεσβύτερος τῷ 
1980 ὑπό Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ 
Θεοκλήτου Β΄ (Φιλιππαίου). 

Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. 

Ἔχει δημοσιεύσει ἀρκετάς ἐποικοδομητικάς μελέτας θε-
ολογικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου εἰς Ἐφημερίδας καί 
Περιοδικά καί ἔχει συγγράψει καί ἐκδώσει δύο βιβλία. 

Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου 
ἐχειροτονήθη τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2012. Ἡ ἐνθρόνισίς του 
ἐπραγματοποιήθη εἰς Ἀρναίαν τῇ 24ῃ Νοεμβρίου παρουσίᾳ 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος κ.κ. Ἱερωνύμου. 
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Β΄. Γυ ναι κεῖ αι:  
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. 3), τηλ. 23760-51200. 
2) Ἁ γί ου Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Τ.Κ. 63074 Ἀρ ναί α, Ἡ γου μέ νη Μα -

ρι άμ (μ. 6), 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. 23720-
32134. 

 
8. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ 

α΄) Ἱ ε ρόν 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 σταν τῖ νος Πλευ -
ρά κης, Ἀρ χιμ. Γεν νά δι ος Ντε λῆς, Ἀρχιμ. Γαβριήλ Καλαϊτζῆς, 
Δημ. Ρή γας καί οἱ ἐν τε ταλ μέ νοι πρός τοῦ το Κλη ρι κοί καί Θε -
ο λό γοι Κα θη γη ταί. 

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

3. Χρι στι α νι κή Ἀ γω γή Νέ ων:  
α΄) Κα τη χη τι κά Σχο λεῖ α: Ἀ νώ τε ρα 3. Μέ σα 10 καί Κα τώ -

τε ρα 20.  
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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. Ἀθανάσιος  Κοῦκος. 
Ἀ πολ λω νί ας καί Μα δύ του. Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ζέρβας. 
Σταυ ροῦ καί Ὀ λυμ πι ά δος. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τσόλης. 
Πα λαι ο χώ ρας & Ζερ βο χω ρί ων. Αἰδ. Πρωτ. Χαρ. Κω στό που λος. 
 

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) Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς 

   3) Παν/τος Ἀρχιμ. Παΐσιος Σουλτανικᾶς 
            4) Ὁ κ. Κων/νος Δημητρακούδης, Δι κη γό ρος 

   5) Ὁ κ. Κων/νος Πα νι ώ ρας, Φο ρο τε χνι κός 
                 6) Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: κ. Κων/νος Γιαννούσης 

   7) Ἐκκλ. Ἐπίτροπος: κ. Ἰωάν.Τρικ κα λι ώ της 
Γραμ μα τεύς: κ. Πέ τρος Κο τρότ σι ος 
 

6. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ 
Πρό ε δρος:  Ὁ Σεβ. Μη τρο πο λί της Ἱ ε ρισ σοῦ κ. Θε ό κλη τος 
Μέ λη:          Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς 
                   Αἰδ. Οἰκ. Ἀρ γύ ρι ος Κα ρα μό σχος 
Γραμ μα τεύς: Αἰδ. Οἰκ. Ἰ ω άν νης Κων σταν τί νου 
 

7. ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ 
Α΄. Ἀν δρῶ αι:  
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 διον 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» Τ.Κ. 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.  
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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, Ἁγ. 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 κκα λι ά ρης.  

γ) Σχο λή Βυ ζαν τι νῆς Μου σι κῆς:  
1) Παράρτημα Ἀρ ναί ας, διδάσκει ὁ Κα θη γη τής κ. Βα σί -
λει ος Κο κκα λι ά ρης. 
2) Παράρτημα Στα νοῦ, δι δά σκει ὁ ἐ φη μέ ρι ος Αἰδ. Νι κό λα ος 
Χαλ κι ᾶς.  
3) Παράρτημα Γα λατίστης, δι δά σκει ὁ κ. Ἄγ γε λος Κου-
τ ζι α ρῆς.  

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

Στα νόν, Πα λαι ο χώ 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: εἰς Ἀρναίαν, Στρατονίκην, Γαλάτισταν. 
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 ν Ἵ -
δρυ μα Πα να γί ας Γα λα τί στης, ὑ πεύ θυ νος συν τη ρή τρι α Ἀ -
θη νᾶ Ντού ση, τηλ. 23710 32131. 

 
10. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 

1. Γε νι κόν Φι λόπτωχον Τα μεῖον καί 40 Ἐ νο ρι α κά. 

2. Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης - Οἶ κος Εὐ γη ρί ας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ 
ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ»: Δι ευ θυν τής: Ἀρ χιμ. Χρυ σό στο μος Μα ϊ δώ νης, 
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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. Κατερίνα Κυριάκου.  

γ΄) Ἐκ κλη σι α στι καί Κα τα σκη νώ σεις εἰς τό 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 Συνάντησις 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 καί Χο ρω δί αι: Γα λα τί στης μέ μου σι κόν τήν 
κ. Μα ρί αν Κου νά δου. Μεγάλης Παναγίας μέ μουσικόν τον 
κ. Παντελῆ Κουρτίδην. 
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 εἰς τήν μνή μην τῶν Ἁ γί ων συ -
ζύ γων  Ἀ κύ λα καί Πρισκίλλης. Ὀρ γα νώ νει Συ νέ δρι α, Ὁ μι -
λί ες καί ἐκ δη λώ σεις δι ά τήν οἰ κο γέ νει αν καί δρα στη ρι ο -
ποι εῖ ται εἰς τήν ἐ νη μέ ρω σιν τῶν πι στῶν καί τήν ἀν τι με -
τώ πι σιν τῶν αἱ ρέ σε ων καί τῆς πα ρα θρη σκεί ας. 

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. Πρόεδρος Πνευματικοῦ Συμβουλίου 
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων (Π.Ε.Γ.), Πνευματικός 
Σύμβουλος τοῦ Ὀρθοδόξου Μακεδονικοῦ Παρατηρητη-
ρίου. Πρόεδρος 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 σαι - 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. 23710 

32131  
 ·  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 Γαλατίστης, 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 
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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 εἰς 
τήν Ἀρ ναί αν 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 νον 
εἰς τήν Μο νήν Πνευ μα τι κόν Συμ πόσιον 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 ἐν-
αλ λάξ εἰς τούς δύ ο Να ούς τῆς Γα λα τί στης τήν 18ην Αὐ γού στου. 
12. Ὁ σι ο μάρ τυς Σάβ βας  ἐκ Στα γεί ρων 1821 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται εἰς 
Στά γει 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 Μαΐ ου εἰς Νε ο χώ ρι ον. 
14. Νε ο μάρ τυς  Ἀ κυ λί να ἐκ Ζαγ κλι βε ρί ου 1764 μ.Χ. Ἑ ορ τά ζε ται 
τήν 27ην Σε πτεμ βρί ου εἰς τόν φε ρώ νυ μον Να όν εἰς Ζαγ κλι βέ ρι ον, ὅ -
που καί τά Ἱ ε ρά Λείψα νά 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. Αἱ Ἕ ξ (6) Παρ θε νο μάρ τυ ρες τοῦ Γε ρο πλα τά νου 1854 μ.Χ. 
Ἑ ορ τά ζον ται τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ Μα ΐ ου εἰς Γε ρο πλά τα νον. 
17. Νεομάρτυς Ζαφείριος ἐκ Χαλκιδικῆς. Ἑορτάζει τήν 11ην Ἰου-
νίου. 

 
12. ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ 

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 βέριον. Εὑ ρέ θη σαν κα τά θαυ μα στόν τρό πον τήν 8ην Φε βρου α ρί -
ου 2012 εἰς τήν Ὄσ σαν τοῦ Λαγ κα δᾶ καί με τεφέρ θη σαν εἰς τό 
Ζαγ κλι βέ ριον τήν 26ην Σε πτεμ βρί ου 2013. 
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Τρό φι μοι 20. Ἐρ γα ζό με νοι 6. Ἐ θε λον τές 30. Τηλ. 23720-
22938. Πα ρεκ κλή σι ον Πα να γί α τοῦ Ἀ κα θί στου, ἑ ορ τά ζει τό 
Σάβ βα τον τοῦ Ἀ κα θί στου. Τηλ. 6972084377, 2372022938. 

3. Κοινωνικόν Παντοπωλεῖον. Εἰς αἴθουσαν τοῦ Ἱδρύ-
ματος Ἀγάπης λειτουργεῖ Κοινωνικόν Παντοπωλεῖον, Κοινω-
νικόν Φαρμακεῖον καί Κοινωνικόν Ἐνδυματοπωλεῖον ὑπό τήν 
διεύθυνσιν τοῦ Αἰδ. Χρήστου Μήτσιου. 

4. Κέν τρον Ἡ μέ ρας δι ά ἄ το μα μέ εἰδικάς ἀνάγκας εἰς 
τό Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης. Ἐ πι στη μο νι κή ὑ πεύ θυ νος 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. 

5. Συσ σί τι α: Ἱ. Ν. Ἀπ. Παύ λου Ν. Ἀ πολ λω νί ας (με ρί δες 25). 
Τό Ἵ δρυ μα Ἀ γά πης δι α νέ μει τρό φι μα, φροῦ τα καί λα χα νι κά 
προ σφο ρά τῶν Σοῦ περ Μάρ κετ Μα σού της Ἱ ε ρισ σοῦ καί Lidl 
Ἱ ε ρισ σοῦ. Πολλαί Ἐνορίαι δι α νέ μουν τρό φι μα εἰς ἀ να ξι ο πα -
θοῦ σας οἰ κο γενεί ας.  
 

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. Ἑ -
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 ΐ 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. 

42



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 
Ὀ 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. 

 
12. ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 

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 21ην Μα ΐου. 

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. 

7. Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς τήν 26ην Ἰ ου λί ου εἰς Ἀρ ναί αν. 

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. 
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2. Ὁ σίου 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. Μετεφέρθησαν ἀ πό τήν Μικράν Ἀσίαν ἀ πό τούς πρό σφυ γας. 

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

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

8. 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 κῃ, Ὁ σί ου Ἀρ σε νί ου Καπ πα δό -
κου, Με θο δί ας ἐν Κι μώ λῳ, Ἐ πι φα νί ου Κύ πρου, Σι λου α νοῦ 
τοῦ Ἀ θω νί του καί τε μά χι ον ὑ πο κα μί σου τοῦ Ἁ γί ου  Κο σμᾶ 
Αἰ τω λοῦ εἰς τήν Ἱ ε ράν Μο νήν Ἁ γί ου Κο σμᾶ Αἰ τω λοῦ Ἀρ ναί ας. 

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 -
κώ βου 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: Λουκᾶ Ρώσσου, Κενδέα, Ἀλυπίου Κιονίτου, Ἰω-
άννου Προδρόμου, Νικήτα Σερρῶν, Ἁγίων Πέντε Μαρτύρων 
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σκέ πτης νά τά ἰδῆ. Ὑ πάρ χουν ὑ πο λείμ μα τα τοι χο γρα φι ῶν τῆς Παλαιο-
λογείου ἐ πο χῆς (13-14ος αἰ.)  

 
Β. ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ 

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

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

Παν τε λε ή μο νος Ἀ δάμ.  
4. Ἐ ρεί πι α βυ ζαν τι νῶν Να ῶν: Μο νῆς Καρ δι ο γνώ στου Σα -

νῶν (6ου), Ρέτ σι νης Βαρ βά ρας (9ου), Μο νῆς Παν τε πό πτου 
Ὀλυμπιάδος (9ου), Κά στρου Ρεν τί νας (13ου).  

5. Βυ ζαν τι νοί Πύρ γοι Γαλατίστης, Οὐ ρα νου πό λεως, Γο μα -
τί ου. 

6. Μο νή Ζυ γοῦ Οὐ ρα νου πό λεως. 
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. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 
1. Εἰσοδίων Θεοτόκου Στανοῦ 1802. 
2. Προφήτου Ἠλιού Πετροκεράσων 1810. 
3. Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας 1812. 
4. Ἁγ. Νικολάου Στρατονίκης 1812. 
5. Ἁγίας Τριάδος Μοδίου 1812.  
6. Ἁγ. Δημητρίου 1813-1832 Γαλατίστης. 
7. Γενεσίου Θεοτόκου Σταγείρων 1814. 
8. Ἁγ. Ἀθανασίου Λειβαδίου 1818. 
9. Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀδάμ 1830. 
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13. 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 στοῦ (2), Πα να γί ας (2),  Ἁ γί ου Νι κο λά ου (2), Ἁ γίων Θε ο -
δώ ρων,  Τι μο θέου 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 Γαλατίστης 
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 
19. Ἀντίγραφον Παναγίας Στυλαρινῆς Ἀμμουλιανῆς 

 
14. 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 οί. Ὁ πρῶ τος 
τοῦ 5ου αἰ., ὁ δεύ τε ρος τοῦ 10ου αἰ. καί ὁ τρί τος τοῦ 17ου 
αἰ. Τά εὑ ρή μα τα ἔ χουν καλυφθῆ μέ ὑαλοπίνακες καί μπο ρεῖ ὁ ἐ πι -

46



ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ 
 

Α΄. Ἀρ χι ε ρα τι κὴ Πε ρι φέ ρει α Ἀρ ναί ας & Στα γεί ρων 
Ἀρ χι ε ρα τι κὸς Ἐ πί τρο πος Πα νοσ. Ἀρ χιμ. Ἰ γνά τι ος Ρι γα νᾶς 

 
1. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Στε φά νου Ἀρ ναί ας 
Μη τρο πο λι τι κός Να ός 1812, τηλ. 23720 23020. Ἐ φη μέ ρι  οι: Ἀρ -
χιμ. Πα ΐσι ος Σουλ τα νι κᾶς, Πνευ μα τι κός, τηλ. 69 44214112, Οἰκ. 
Γε ώρ γι ος Τρικ κα λι ώ της. τηλ. 6978 617164. Διάκονος Κωνστα-
ντῖνος Ἰσαακίδης, τηλ. 6986539206. 

2. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ων Ἀ ναρ γύ ρων Ἀρ ναί ας 
Ἐ νο ρι α κός Να ός. 1919, τηλ. 23720 22287. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Κων -
σταν τῖ νος Ἀ γού λας, τηλ. 23720 61453, 6937 158 085. 

3. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Βαρ βά ρας 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Ναός 1955, τηλ. 23720-31568, Ἐ φη μέ ρι οι: Ἀρ χιμ. Χρι -
στό δου λος Στυ λι α νός, 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 ρός Να ός 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 κός Να ός 1858, τηλ. 23720 41752. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Γα -
βρι ὴλ Ζα χα ρί ου, τηλ. 23720 41968, 6937283902. 

7.Ἐ νο ρί α Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Πα λαι ο χω ρί ου 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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.  
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10. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σανῶν 1830. 
11. Ἁγ. Γεωργίου Γαλατίστης 1833. 
12. Παναγίας Γαλατίστης 1835. 
13. Ἁγ. Γεωργίου Μελισσουργοῦ 1850.  
14. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ριζῶν 1852. 
15. Ἁγ. Γεωργίου Νεοχωρίου 1858.  
16. Ἱεροῦ Προσκυνήματος Μεγάλης Παναγίας 1860. 
17. Ἁγ. Νικολάου παλαιός Κρήμνης 1860. 
18. Ἁγ. Νικολάου Ἀμμουλιανῆς 1860. 
19. Ἁγ. Παρασκευῆς Δουμπιῶν 1860. 
20. Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου 1869 
21.  Ἁγ. Ἀθανασίου παλαιός Παλαιοκάστρου 1860.  
22. Ἁγ. Παρασκευῆς Γαλατίστης 19ου αἰ. 
23. Τιμ. Προδρόμου Γαλατίστης 19ου αἰ. 
24. Ἁγ. Δημητρίου Γεροπλατάνου 19ου αἰ. 
25. Ἁγ. Νικολάου Γαλατίστης 19ου αἰ.  
26. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου 19ου αἰ. 
27. Ἁγ. Γεωργίου Βαρβάρας 19ου αἰ. 
28. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου 1899. 
29. Οἰκία Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης (1764) Ζαγκλιβέρι. 
 

10. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

      Μῆ νες           Ἑ σπερ.   Ὄρ θρος   Θ. Λειτ.   Ἀ πό λυσ. 

Σεπτ.-Ὀ κτώ βρι ος     6.00 μ.μ.   7.00 π.μ.  8.30 π.μ.    10.00 π.μ. 

Νο έμβρ.-Δε κέμβρ.   5.00 μ.μ.   7.30 π.μ.  9.00 π.μ.    10.30 π.μ. 

Ἰ αν.-Φε βρου ά ρι ος    5.00 μ.μ.   7.30 π.μ.  9.00 π.μ.    10.30 π.μ. 

Μάρ τι ος-Ἀ πρί λι ος     6.00 μ.μ.   7.00 π.μ.  8.30 π.μ.    10.00 π.μ. 

Μάι ος-Ἰ ού νι ος          7.00 μ.μ.   7.00 π.μ.  8.30 π.μ.   10.00 π.μ. 

Ἰ ού λι ος-Αὔ γου στος  7.00 μ.μ.   7.00 π.μ.  8.30 π.μ.    10.00 π.μ.
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15. Ἐ νο ρί α Πα να γί ας Νέ ων Ρό δων 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1950, τηλ. 23770 31074. Ἐ φη μέ ρι οι: Ἀρ χιμ. 
Βαρ θο λο μαῖ ος Χατ ζό γλου, Πνευματικός, τηλ. 6973532985. 

16. Ἐ νο ρί α Ἀγ. Κων σταν τί νου & Ἑ λέ νης Οὐ ρα νου πό λε ως 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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. 2377071602. 

17. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Βαρ βά ρας Στρα τω νί ου 
Ἐ νο ρι α κός Ναός 1924, τηλ. 23760 22113. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρχιμ. 
Εὐ θύ μι ος Μαρ μα λί δης, τηλ. 6986698195. 
 
 

Γ’. Ἀρ χι ε ρατ. Πε ρι φέ ρει α Ἀρ δα με ρί ου & Γα λα τί στης 
Ἀρ χι ε ρα τι κός Ἐπίτροπος Αἰδ. Οἰκ. Γε ώρ γι ος Σκον δρά νης 

 
18. Ἐ νο ρί α Κοιμ. Θε ο τό κου Ἀρ δα με ρί ου 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1836,Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρχιμ. Γαβριήλ Κυριλάκης, 
Πνευματικός, τηλ. 6976413237. 

19. Ἐ νο ρί α Κοι μή σε ως Θε ο τό κου Γα λα τί στης 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Να ὸς 1833, τηλ. 23710 31755. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Γε ώρ -
γι ος Σκον δρά νης, τηλ. 23710 31654, 6979425980. 

21. Ἐ νο ρί α Κοιμ. Θε ο τό κου Ἁ γί ου Προ δρό μου 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Να ός 1979, τηλ. 23710 24012. Ἐ φη μέ ρι ος: Αἰδ. Δη -
μή τρι ος Δη μη τρί ου, τηλ. 6975542653. 
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8. Ἐ νο ρί α Γε νε σί ου Θε ο τό κου Στα γεί ρων 
Ἐ νο ρι α κός Ναός 1814, τηλ. 23760 41320. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ -
χιμ. Θε οφ. Πα πα δά κης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 69 36 40 04 70. 

9. Ἐ νο ρί α Εἰ σο δί ων Θε ο τό κου Στα νοῦ 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Να ός 1812, τηλ. 23760 41410. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ  χιμ. 
Εὐ στρά τι ος Λι α σῆς, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6972 40 7 301. 
 
 
Β’. Ἀρ χι ε ρατ. Πε ρι φέ ρει α Ἱ ε ρισ σοῦ & Οὐ ρα νου πό λε ως 
Ἀρ χι ερ. Ἐπίτροπος Πα νοσ. Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ 

 
11. Ἐ νο ρί α Γε νε σί ου Θε ο τό κου Ἱ ε ρισ σοῦ 
Κα θε δρι κός Να ός 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 κός Να ός 1984, τηλ. 23770 23445. Ἐφημέριος: Πρωτ. 
Βασίλειος Ἀνυφαντής, Πνευματικός, τηλ.6986877257. 

13. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Νι κο λά ου Ἀμ μου λι α νῆς 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1860, τηλ. 23770 51106. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Ἀν -
τώ νι ος Βα κό που λος, τηλ. 23770 51148, 6973 236 254. 

14. Ἐ νο ρί α Πα να γί ας Γο μα τί ου 
Ἐ νο ρι α κός Ναός 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. 

50



31. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Με σο κώ μου 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 ού Πε τρο κε ρά σων 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1810, τηλ. 23930 71404. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρχιμ. 
Γαβριήλ Τσολάκης,Πνευματικός, τηλ. 6973914754. 

33. Ἐ νο ρί α Παμ με γί στων Τα ξι αρ χῶν Σα νῶν 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Ναός 1900, τηλ. 23930 22779. Ἐφημέριος: Οἰκ. 
Χρῆστος Μήτσιου, Πνευματικός, τηλ. 6972084377. 
 

Ε’. Ἀρ χι ε ρα τι κή Πε ρι φέ ρει α Ἀ πολ λω νί ας καὶ Μα δύ του 
Ἀρ χι ε ρα τι κός Ἐ πίτροπος Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ζέρβας 

 
35. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Ἀ πολ λω νί ας 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1953. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Στέ φα νος  Τσιγ κερ -
λι ώ της, τηλ. 6977868105. 

36. Ἐ νο ρί α Ἀ πο στό λου Παύ λου Νέ ας Ἀ πολ λω νί ας 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1955, τηλ. 23930 41288. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Γε -
ώρ γι ος Κυ ζι ρί δης, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6948200162.  

37. Ἐ νο ρί α Τι μί ου Προ δρό μου Νέ ας Μα δύ του 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1937, τηλ. 23970 41401. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Ἰ ω -
α κείμ 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 κός Να ός 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 κός Να ός 1955. Ἐ ξυ πη ρε τεῖ ὁ Ἐ φη μέ ρι ος Πε ρι στε ρῶ νος. 
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23. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Ἀν δρέ ου Πε ρι στε ρᾶς 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Να ός 1818, τηλ. 23960 61221. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. 
Μα κά ρι ος Μπάρ μπας, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6980919559. 
 
 
Δ’. Ἀρ χι ε ρατ. Πε ρι φέ ρει α Ζαγ κλι βε ρί ου & Πε ρι χώ ρων 

Ἀρ χι ε ρα τι κός Ἐ πίτροπος Αἰδ. Πρωτ. Ἀθανάσιος Κοῦκος 
 

25. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Ζαγ κλι βε ρί ου 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1905, τηλ. 23930 31183. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Ἰ ω άν -
νης Κων σταν τί νου, Πνευματικός, τηλ. 6978 323199. 

26. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Ἀ κυ λί νης Ζαγ κλι βε ρί ου 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1984, τηλ. 23930 31756. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Ἀ -
θα νά σι ος Κοῦ κος, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6945943651. 

27. Ἐ νο ρί α Ὁ σί ου Ἀ θα να σί ου Ἁ γί ου Χα ρα λάμ πους 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1900, Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. Χρῆστος Μήτσιου, 
Πνευματικός, τηλ. 6972084377. 

28. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Ἀ δὰμ 
Ἐ νο ρι α κός Ναός 1815, τηλ. 23930 61278. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. 
Γε ρά σι μος Δα σκα λά κης, τηλ. 23770 23391, 6945505802. 

29. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Δουμ πι ῶν 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1965, τηλ. 23710 92267. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. 
Σταῦ ρος Τρά κας, 2371092060, 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 κός Να ός 1922, τηλ. 23930 81358. Ἐ φη μέ ρι οι: Οἰκ. 
Δη μή τρι ος Δουμ πρῆς, τηλ. 23930 81358. Αἰδ. Οἰκ. Νι κό -
λα ος Ματ θαί ου, τηλ. 6937593890. 

52



48. Ἱ ε ρὸν Προ σκύ νη μα Ἁ γί ας Μα ρί νης Μο δί ου 
Ἱ ε ρός Να ός 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 .́ Ἀρ χι ερ. Πε ρι φέ ρει α Πα λαι ο χώ ρας  
& Ζερ βο χω ρί ων 

Ἀρ χι ε ρατ. Ἐπίτροπος Αἰδ. Οἰκ. Χα ρά λαμ πος Κω στό που λος 
 
49. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Γε ωρ γί ου Πα λαι ο χώ ρας 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1922, τηλ. 23710 61321. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. 
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 κός Ναός 1830, τηλ. 23710 61616. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. 
Κυ πρι α νός Στρα ζέ ρου, Πνευ μα τι κός, τηλ. 6983653865. 

51. Ἐ νο ρί α Κοιμ. Θε ο τό κου Ρι ζῶν 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1852, τηλ. 23960 51030. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. 
Κων σταν τῖ νος Σου φτᾶς, Πνευ μα τι κός,τηλ. 694461 3001. 

52. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Νι κο λά ου Κρή μνης 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Να ός 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 κός Ναός 1955. Ἐ φη μέ ρι ος: Ἀρ χιμ. Νή φων Κα ζά -
νας, Πνευ μα τι κός,τηλ. 6942015594.
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40. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος Πε ρι στε ρῶ νος 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 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 κός Να ός 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 
Ἱερός Να ός 1925 τηλ. 2310 737773.  
 
 
ΣΤ .́  Ἀρ χι ε ρα τι κή Πε ρι φέ ρει α Σταυ ροῦ καί Ὀ λυμ πι ά δος 

Ἀρ χι ε ρα τι κός Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τσόλης 
 

43. Ἐ νο ρί α Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς Κά τω Σταυ ροῦ 
Ἐ νο ρι α κός Να ός 1925, τηλ. 23970 65632. Ἐφημέριος:  
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τσόλης τηλ. 6980732985. 

44. Ἐ νο ρί α Ὁ σί ου Αὐ ξεν τί ου Κά τω Σταυ ροῦ 
Ἐ νο ρι α κός Ναός 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 κός Να ός 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 κός Να ός 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 κός Να ός 1812, τηλ. 23970 51159. Ἐ φη μέ ρι ος: Οἰκ. 
Πα να γι ώ της Χα λι ά ζης, τηλ. 6974830506. 
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Καλαϊτζῆς, Γ.Δ. Βαρᾶνος, Πέτρος Α. Κιῶχος, Γεώργιος 
Κουρούπας, Χριστόδουλος Πάχτας καί Β. Κεχα-
γιᾶς. 

Ὁ Μητροπολίτης Σωκράτης γράφει: «Ὁ Δημή-
τριος, υἱός Κωνσταντίνου Μήτσιου, ἔγινε φυματικός. 
Διά νά ἀπαλλαγῆ τῆς νόσου ἔταξε νά οἰκοδομήση 
ναόν εἰς τούς Ἁγίους Ἀναργύρους. Ὑπῆρχε ἐκ 
παλαιῶν χρόνων μία εἰκών μικρά τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων. Αὐτήν εἶχε μία καλογραία κατοικοῦσα εἰς 
ἕν δωμάτιον τῆς Σχολῆς τῆς χώρας. Εἰς αὐτήν 
ἐπήγαιναν τά μικρά των οἱ κάτοικοι καί εὕρισκον 
θεραπείαν. Ἡ εἰκών αὐτή μετεφέρθη εἰς τόν Ναόν 
τοῦ Ἁγίου Στέφανου. Ὁ κόσμος εὕρισκε θεραπείαν 
τῶν ἀσθενειῶν καί ἐδίδοντο πολλά δῶρα εἰς τήν 
εἰκόνα. Πολλοί ἀσθενεῖς ἐλάμβανον τήν εἰκόνα εἰς 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 
 ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

1919-2019 

  Δημ. Κύρου, Θεολόγου - ἐρευνητοῦ 
 

Α΄. ΙΣΤΟΡΙΑ 
1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ (1919) 
 

Ἑκατό χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού οἱ κά-
τοικοι τῆς Ἀρναίας (Λιαρίγκοβης τότε), ἀποφάσισαν 
νά ἀνεγείρουν τόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
στό χωριό τους. 

Ἦταν τό σωτήριο ἔτος 1919, ὅταν, ὅπως 
γράφει ὁ Γεώργιος Γεωργιάδης, «ἀπεφασίσθη 
παρά πάντων τῶν κατοίκων καί τῆς κοινότητος 
Λιαριγκόβης, ὅπως ἀνεγείρουν τόν Ἱερόν Ναόν 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί θαυματουργῶν».  

Τόν προηγούμενο χρόνο, τό 1918, εἶχε συσταθεῖ 
ἐπιτροπή ἀνεγέρσεως, ἡ ὁποία στά ἔγγραφά της 
χρησιμοποιοῦσε σφραγῖδα, πού κυκλικά εἶχε τό 
λογότυπο “ΕΠΙΤΡ(ΟΠΗ) ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΝΑΟΥ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΙΑΡΙΓΚΟΒΗΣ” καί στό κέντρο 
εἶχε τήν παράσταση τοῦ σταυροῦ μέ τήν ἡμερο-
μηνία “1918”. Τήν ἐπιτροπή ἀνεγέρσεως ἀποτε-
λοῦσαν οἱ Κ. Δ. Μήτσιου, Β. Α. Σαραφιανός, Ι. 
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Τό ἀρχιτεκτονικό σχέδιο τοῦ Ἀν. Ὀρλάνδου  
(ἀπό τά ἀρχεῖα του)



γίνη ἔξω τοῦ χωρίου εἰς τόν κῆπον τῆς ἐκκλησίας, 
ὅπου ἠδύνατο νά γίνη καί μικρό Νοσοκομεῖον. 
Κατά τήν γνώμην τοῦ Μητροπολίτου ὁ σκοπός 
τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ ἦτο νά γίνη ἐξ αὐτοῦ ἕν 
εἰσόδημᾳ, εἷς πόρος πρός συντήρησιν μίας μικρᾶς 
κλινικῆς. Αἱ γυναῖκες ὅμως ἐζήτουν νά γίνη εἰς τόν 
τόπον, ὅπου ἦτο ἡ Σχολή ἡ παλαιά, διότι ἐθεώρουν 
αὐτήν ὡς τήν κατοικίαν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἡ 
Σχολή εἶχε γίνει Σταθμός Χωροφυλακῆς καί οἱ 
γείτονες ἔβλεπον εἰς τό δωμάτιον εἰς τό ὁποῖον 
ἄλλοτε ἦτο ἡ εἰκών τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τήν 
νύκτα νά καίουν 2 λαμπάδες οἱ δύο Ἅγιοι Ἀνάρ-
γυροι. Ἡ γνώμη τοῦ Μητροπολίτου δέν ἐλήφθη 
ὑπ’ ὄψιν».  

Στίς 19 Αὐγούστου τοῦ 1918 ὁ Ἐπίσκοπος Ἱε-
ρισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους Σωκράτης (1911-1944) μέ 
ἔγγραφό του πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ζητᾶ νά δοθεῖ ἄδεια στούς Θ. Βαλιάση καί 
Θ. Ἀδαμίδη νά περιέλθουν τίς Μονές καί νά ζητήσουν 
συνδρομές «ὑπέρ τῆς οἰκοδομῆς ναΐσκου τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων Λιαριγκόβης». 

Στίς ἀρχές Ἰουνίου ὁ Ἐπίσκοπος Σωκράτης δια-
μαρτυρόμενος καί πικραμένος γιά τήν πιό πάνω 
ἀπόφαση, ἔφυγε ἀπό τήν Λιαρίγκοβη καί ἐγκατα-
στάθηκε στόν Ἴσβορο (σημερινή Στρατονίκη). 

Στίς 18 Ἰουνίου 1919 ὁ Ἐπίσκοπος διέταξε τόν 
πάπα-Ἰωάννη Βαρᾶνο «νά τελέση τόν ἁγιασμόν 
ἐπί θεμελίῳ τοῦ ναοῦ μέ τόν ὅρον ὅτι διά τήν 
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τό σπίτι των καί τήν κρατοῦσαν ἐπί τινας ἡμέ-
ρας. 

Ὁ Δημήτριος Μήτσιου ἀπεφάσισε νά γίνη 
ναός ἰδιαίτερος καί νά τεθῆ εἰς αὐτόν ἡ θαυμα-
τουργός εἰκών. Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐπι-
σκόπου Σωκράτους ἔγινε συνεδρίασις γυναικῶν 
καί ἐγένετο μετ’ ἐνθουσιασμοῦ δεκτή ἡ ἀπόφασις 
νά κτισθῆ ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Τῇ προ-
τροπῇ τοῦ Μητροπολίτου ἔγινεν ἕν σχέδιον 
ναΐσκου μέ τροῦλλον ἐν Ἀθήναις. Ὑπῆρξεν, 
ὅμως, διαφορά μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου καί 
τῶν γυναικῶν ὡς πρός τόν τόπον τῆς ἱδρύσεως 
τοῦ ναοῦ. Ὁ Μητροπολίτης ἦτο τῆς ἰδέας νά 
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Ἐντοιχισμένη πλάκα 
τοῦ ἔτους ἱδρύσεως 

1919.



γέρσεως «τοῦ ἱεροῦ ναϊδρίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων» 
καί τῆς τελετῆς θεμελιώσεώς του καί τόν ἐνημέρωσε 
γιά τήν παρουσία τοῦ πλήθους καί γιά τίς εἰσπράξεις 
ἀπό τόν δίσκο. 

Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπως ἀνακάλυψε 
καί μᾶς τό ἀποκάλυψε σέ δημοσίευμά του ὁ ἀρχαι-
ολόγος Ἰωακείμ Παπάγγελος καί στή συνέχεια τό 
ἐπιβεβαίωσε καί ὁ Μαυρουδῆς Παπαθανασίου σέ 
δημοσίευμά του, κτίστηκε μέ ἀρχιτεκτονικό σχέδιο 
τοῦ καθηγητῆ καί ἀκαδημαϊκοῦ Ἀναστασίου Ὀρλάν-
δου. 

Ὁ Μαυρουδῆς Παπαθανασίου μᾶς πληροφορεῖ, 
ὅτι συντονιστής καί ὑπεύθυνος κατασκευαστής τοῦ 
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οἰκοδομήν τοῦ ναοῦ δέν θά χρησιμοποιηθοῦν 
χρήματα ἐκ τοῦ ταμείου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου καί ὅτι δέν θά γίνη δεύτερος ναός 
ἀπαγορευόμενης λειτουργίας ἐν αὐτῷ Κυριακάς 
καί ἑορτάς». 

Στίς 19 Ἰουνίου 1919 ἡ ἐπιτροπή ἔστειλε 
στόν Ἴσβορο τόν Ἰωάννη Εὐθυμίου Τσαπραζλῆ 
νά ἐπιδώσει στόν Ἐπίσκοπο σχετικό ἔγγραφο, 
μέ τό ὁποῖο τόν παρακαλοῦσε νά ἔλθει στή Λια-
ρίγκοβη, γιά νά θέσει «τόν θεμέλιον λίθον εἰς τό 
παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων», δίνοντας 
ἐντολή στόν Ἰωάννη Τσαρπαζλῆ νά ἐκθέσει στόν 
Ἐπίσκοπο «διά ζώσης φωνῆς... ὅτι δέν πρέπει 
τά πράγματα νά τά ἐξωθήσωμεν περισσότερον, 
ἀλλά νά ρίψωμεν εἰς λήθην τό παρελθόν καί νά 
συνδεθῶμεν, ὅπως φέρωμεν εἰς πέρας τό ἱερόν 
τοῦτο ἔργον διά τό ὁποῖον ἐλπίζομεν ὅτι θά σε-
μνύνεται ἡ κοινότης ἡμῶν Λιαρίγκοβα». Ἡ ἐπι-
τροπή ἤλπιζε ὅτι ἡ παράκλησή της θά εἰσακουό-
ταν. 

Ἐξαιτίας τῶν διαβουλεύσεων τῆς ἐπιτροπῆς 
μέ τόν Ἐπίσκοπο, ἡ τελετή θεμελιώσεως τοῦ 
Ναοῦ δέν ἔγινε στίς 20 Ἰουνίου, ὅπως εἶχε ἀπο-
φασιστεῖ καί προγραμματιστεῖ, ἀλλά τήν ἑπόμενη 
μέρα, δηλ. στίς 21 Ἰουνίου, ἡμέρα Παρασκευή. 

Μετά τήν τελετή ἡ ἐπιτροπή ἔστειλε, τήν ἴδια 
μέρα, στόν Ἐπίσκοπο ἐπιστολή μέ τήν ὁποία τόν 
εὐχαριστοῦσε γιά τήν παροχή τῆς ἄδειας ἀνε-
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Ἡ ἐρανική ἐπιτροπή γυναικῶν Λιαρίγκοβης  
γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.



οὔτε εἰς τήν οἰκοδομήν οὔτε εἰς τούς ἐράνους. 
Καί οὕτως ἐκτίσθη ὁ ναός».  

 
 

2. Ο ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΩΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ 
(1919-1943) 

 

Ὡς Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Στήν 
συνέχεια ἀναφέρουμε κάποια ἱστορικά γεγονότα 
πού ἀφοροῦν στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, 
μέχρι τό 1944, κατά τό ὁποῖο ὁ Ναός λειτουργοῦσε 
ὡς παρεκκλήσιο. 

• Στίς 22 Σεπτεμβρίου 1919 ἐπισκέφθηκε τή 
Λιαρίγκοβη ὁ Γενικός Διοικητής Θεσσαλονίκης Ἀδο-
σίδης. Ὁ Γεώργιος Γεωργιάδης στό Ἡμερολόγιο 
του γράφει: «τόν ὑποδεχτήκαμεν μέ μεγάλην πα-
ράταξιν καί ἀμέσως μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν 
ἐζήτησεν νά ἴδει τήν ἐκκλησίαν, τήν νέαν οἰκοδομήν 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ὅταν τήν εἶδε ἐθαύμασεν 
τήν καλλονήν τῆς τέχνης τοῦ ἀρχιτέκτονος, ἐπειδή 
τό σχέδιον μᾶς εἶχε ἔλθει ἀπό τάς Ἀθήνας». 

• Στίς 3 Ἀπριλίου  1920 ἡμέρα  Παρασκευή τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς ἐπισκέφθηκε τόν νεοανεγειρόμενο 
ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ὁ Ὑπουργός Ἐκκλησια-
στικῶν  καί Παιδείας Δημήτριος Δίγγας.  

• Ὁ μακαριστός γέροντας καί ἱδρυτής τῆς συνο-
δείας τῶν Δανιηλαίων στά Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, ἀφηγεῖται θαυμαστό 
περιστατικό μέ τόν πρακτικό γιατρό Κωστῆ Μαρμαρᾶ 
μέ παρέμβαση τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. 
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Ναοῦ «ἦταν ὁ Θανάσης Κάλφας ἀπό τήν Ἀδρια-
νούπολη, γαμπρός τῆς Ἀρναίας, εἰδικός καί με-
ρακλής μέ δικό του εἰδικευμένο συνεργεῖο», γιά 
τόν ὁποῖο «λένε ὅτι δέν τόν ἔνοιαζε τό κέρδος, 
ἀλλά ἡ ἐπιμελημένη δουλειά καί ὅτι ζημίωσε 
ἀπό τήν κατασκευή αὐτή». «Καί οἱ λοιποί τε-
χνῖτες, πού δούλεψαν ἦταν ἀπό τούς καλύτερους, 
ὅπως τίς λαμαρινοδουλειές, τόσο δύσκολες, τίς 
ἔκανε ὁ Ἀρναιώτης Γεώργιος Κάτσιος ἀπό τούς 
καλύτερους στήν τέχνη αὐτή. Τό θωράκιο πάλι 
τό φιλοτέχνησε ἕνας μαρμαροτεχνίτης μέ τό 
ὄνομα Ματάνης». 

Τήν ἐπιτροπή γιά τήν οἰκοδομή τοῦ ναοῦ 
ἀποτέλεσαν ὁ Κων. Μήτσιου Πρόεδρος, Ἰωάννης 
Ἀποστολούδας,ταμίας καί οἱ Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, 
Πέτρος Κιῶχος, Βασίλειος Κεχαγιᾶς, Γεώργιος 
Καρούπας. Ἐπίσης στήν ἐπιτροπή συμμετεῖχαν 
οἱ: Ἑλένη Μήτσιου, Πηνελόπη Νίκ. Μήτσου, Αἰκα-
τερίνη [….], Εὐγενία Ἀποστολούδα, Στάμω Δημ. 
Μήτσου, Μαριγώ Τσικούρα καί Μαρία Γαλάνη. 

Ἡ ἐπίτροπή αὐτή «εἰργάσθη πολύ τρέξασα 
εἰς ὅλα τά πέριξ χωρία καί ποιήσασα ἐράνους. 
Ἰδίᾳ τήν πρωτοβουλίαν εἶχεν ἡ σύζυγος τοῦ 
Δήμ. Μήτσιου, κάτοικος Ἀθηνῶν ὑπανδρευθεῖσα 
αὐτόν, ὅταν διέμενεν εἰς τάς Ἀθήνας ὡς ὑπάλ-
ληλος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Πολλά δῶρα ἐδί-
δοντο, τά ὁποῖα ἐπωλοῦντο εἰς τήν ἀγοράν μέ 
τιμάς ὑψηλάς διά δημοπρασίας. 

Ὁ Μητροπολίτης κανέν ἐμπόδιον δέν ἔφερεν 
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• Στίς 7 Μαρτίου 1926 ἀπό τό Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Λιαριγκόβης ἀποφασίστηκε «ἡ κατασκευή 
λιθόστρωτου ὁδοῦ τῆς ἀγούσης ἀπό τήν  Ἐκκλησίαν 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων μέχρι τοῦ λάκκου ποταμιᾶς» 
μέ προσωπική ἐργασία τῶν ἀρρένων κατοίκων πάνω 
ἀπό 18 ἐτῶν. 

• Μέ τόν Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων συνδέθηκε 
ὀνοματολογικά ἡ γύρω ἀπ’ αὐτόν περιοχή. Συγκε-
κριμένα ἔχουμε συνοικισμό Ἁγίων Ἀναργύρων καί 
ὁδό Ἁγίων Ἀναργύρων, σύμφωνα μέ πληροφορίες 
τοῦ Ἀρχείου τοῦ Δήμου Ἀρναίας. Ἔτσι, τό Κοινοτικό 
Συμβούλιο Ἀρναίας ἀποφάσισε: α) στίς 19 Ὀκτωβρίου 
1929 τήν πλακόστρωση «τῶν ἀναγκαιούντων ὁδῶν 
τῶν συνοικισμῶν Τρικκαλιωτάδικα, Καρή Παζάρ, 
Τσαπραζλῆ καί Ἁγίων Ἀναργύρων» καί β) στίς 8 
Νοεμβρίου 1931 «νά λιθοστρωθῆ ἡ ὁδός Ἁγίων 
Ἀναργύρων». 

• Στίς 15 Μαρτίου 1931 ἡ διαχειριστική ἐπιτροπή, 
ἀποτελούμενη ἀπό τόν πρόεδρο Κωνσταντῖνο Μή-
τσιου, τόν ταμία Ἰωάννη Ἀποστολούδα καί τά μέλη 
Γεώργ. Κουρούπα, Χριστ. Πάχτα, Ἰωάννη Καλαϊτζῆ 
καί Βασ. Κεχαγιά, συνῆλθε στό Κοινοτικό Γραφεῖο 
καί ἀποφάσισε ὁμόφωνα νά πουλήσουν 10 τοῦμπλες, 
πού ἀνῆκαν στόν Ναό καί προέρχονταν ἀπό ἀφιε-
ρώματα διαφόρων ἀτόμων, γιά νά ἐξοφλήσουν τό 
χρέος τοῦ Ναοῦ, πού ἀνερχόταν στό πόσο τῶν 
15.000 δραχμῶν. 

• Τόν Ἰούλιο τοῦ 1932 οἱ Παλαιοημερολογῖτες 
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τῆς Ἀρναίας κατέλαβαν τόν Ναό τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων καί προσέλαβαν ὡς ἐφημέριό τους 
τόν Σάμιο ἱερέα Στυλιανό Καστανιά. Ὁ Μητρο-
πολίτης Ἱερισσοῦ Σωκράτης ἐνημέρωσε τήν Ἱερά 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τά γε-
γονότα αὐτά. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνήργησε πρός τό 
Ὑπουργεῖο Θρησκευμάτων «διά τήν ἀπόδοσιν 
τοῦ Ναοῦ τούτου τῷ Κεντρικῷ Ναῷ ᾧ νομίμως 
ἀνήκει». Ὁ ἱερεύς τους ἦταν καθηρημένος κληρικός, 
«ὁ ὁποῖος συνελήφθη παρά τῆς Ὑποδιοικήσεως 
Χωροφυλακῆς Ἀρναίας ἐπί ἀντιποιήσει ἀξιώματος 
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καί στολῆς καί ἀπεστάλη μετά τῆς σχηματι-
σθείσης δικογραφίας εἰς τόν κ. Εἰσαγγελέα 
Πλη/κῶν Πολυγύρου διά τήν νόμιμον δίωξιν». 

• Ἀπό τούς σεισμούς τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 
1932 ὁ Ναός ἔπαθε ζημίες καί ἐπιδιορθώθηκε. 

• Στίς 25 Ἰουλίου τοῦ 1937 ἔγιναν τά 
ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. 

• Στίς 11 Αὐγούστου τοῦ 1937 τό Κοινοτικό 
Συμβούλιο, (πρόεδρος τῆς Κοινότητος ἦταν ὁ 
Θεοχάρης Μπάτσιος), ἀποφάσισε νά ὀνομάσει 
τήν ὁδό ἀπό τήν πλατεῖα Ἁγίου Στεφάνου (χο-
ροστάσι) μέχρι τήν οἰκία Γρηγορίου Παπαγιάννη 
ὁδό Ἁγίων Ἀναργύρων. 

• Τό 1938 ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ Ἁγ. Στε-
φάνου ἔκτισε τόν ξενῶνα μέ τό Κηροποιεῖο, 
«λαβοῦσα 6.000 δρχ., ἐκ τοῦ Ναοῦ Ἁγίων 
Ἀναργύρων». 

• Τόν Ἰούνιο τοῦ 1939 τό Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Ἀρναίας «ἐγκρίνει ὅπως τήν 1ην Ἰουλίου 
ἑορτήν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τήν 26ην Ἰου-
λίου ἑορτήν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τήν 
27ην Δεκεμβρίου ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, 
τοπικάς ἑορτάς, παραμένωσι κλειστά τά κα-
ταστήματα». Τό 1939, ἐπίσης, «τῇ συνδρομῇ 
τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων» κατασκευάστηκε ἀπό τήν ἐπιτροπή τοῦ 
ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου «τό περίφραγμα τοῦ 
αὐλογύρου τοῦ Ναοῦ τῆς Νότιας πλευρᾶς». 

Ἀναμνηστική  
χάρτινη εἰκόνα 
τῶν ἐγκαινίων 
τοῦ Ναοῦ 25 
Ἰουλίου 1937. 

Ἡ εἰκόνα γράφει 
ἡμερομηνία 
ἐγκαινίων  

7 Μαΐου 1937 
ὅπως εἶχαν προ-
γραμματισθεῖ, 

ἀλλά ἀναβλήθη-
καν καί ἔγιναν 

τελικά 25 Ἰουλίου 
1937.



Στρατῆς, Γραμματεύς Θεόδωρος Καλαϊτζῆς, Ταμίας 
Κ. Ἀλεξάνδρου. 

Τό 1948 ὑπογράφει ὡς ἐφημέριος ὁ Ἀρχιμ. Ἀθα-
νάσιος Κυρούδης, τό 1951 ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος Πα-
παχαραλάμπους. Τό 1953 ὁ π. Χριστόφορος Ζω-
γράφος, τό 1955 ὁ π. Δημήτριος Ζωγράφος, τό 1958 
ὁ π. Κωνσταντῖνος Κάργας, τό 1966 ὁ Ἀρχιμ. Πολύ-
καρπος Κοροβέσης, τό 1974 ὁ π. Βασίλειος Πραβήτας 
καί ὁ Ἀρχιμ. Βασίλειος Μαρκάκης. 

Ὡς Προσκύνημα ὁ Ναός λειτουργοῦσε τακτικά 
τίς μικρές γιορτές ἀλλά καί σέ Κυριακές. Σημειώ-
νονται οἱ Κυριακές τοῦ Ἀσώτου, τῶν Ἀπόκρεω καί 
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• Μέ τή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων συνδέθηκε 
καί ἕνα ἀποτρόπαιο ἔγκλημα. Τήν 1η Νοεμβρίου 
1944, μέρα γιορτῆς καί πανηγύρεως τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων, μέσα στή δίνη καί τή βαρβαρότητα 
τοῦ ἐμφύλιου πολέμου, κάποιοι κτηνάνθρωποι 
σκότωσαν «ἐν ψυχρῷ» 128 συνανθρώπους τους 
στήν περιοχή «Μάρως πηγάδι» τῆς Ἀρναίας. 
 
 
 
 

3. Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΝΗ 

(1944-1982) 

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 

α΄. Ὡς Προσκύνημα (1944-1949) 
• Τό 1944 μέ ἐνέργειες τοῦ τότε Μητροπολίτη 

Ἱερισσοῦ Διονυσίου ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
μετατράπηκε σέ Προσκύνημα. Λόγῳ τῆς θαυμα-
τουργοῦ εἰκόνας, ἀλλά καί τῶν θαυματουργῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων ὁ Ναός ἔχει γίνει προσκύνημα 
γιά τούς χριστιανούς ὅλης της περιοχῆς. Συχνά 
καταφθάνουν χριστιανοί ἀπό τόν Στανό, Βαρβάρα, 
Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Μεγάλη Παναγία κ.ἄ. γιά 
νά τελέσουν Θεία Λειτουργία ἤ Ἱερά Παράκληση 
τῶν Ἁγίων καί νά προσευχηθοῦν. 

• Τό 1948 ὑπηρετοῦσαν οἱ: ὡς Ἐκκλησιαστική 
Ἐπιτροπή: Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Κυρούδης, Πρόεδρος 
Ἀστέριος Παπαστερίου, Ταμίας Ἐμμανουήλ 
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Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων  
“στολισμένος” μέ τά χιόνια τοῦ χειμώνα.



• Ἐξαιτίας τοῦ γεγονότος αὐτοῦ καί μέ τή δι-
καιολογία ὅτι ὁ λαός τῆς Ἀρναίας καί οἱ ἄρχοντές 
της δέν τόν συμπαραστάθηκαν στόν ἀγῶνα του γιά 
τήν ἀπομάκρυνση τῶν στύλων τῆς ΔΕΗ, ὁ Μητρο-
πολίτης Παῦλος τόν ἑπόμενο χρόνο ἐγκατέλειψε γιά 
ἕνα χρονικό διάστημα τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως 
καί ἀπειλοῦσε, ὅτι θά τή μεταφέρει στό Ζαγκλιβερι, 
γεγονός πού ἀποσοβήθηκε, βέβαια, μετά ἀπό ἔντονες 
διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ τῆς Ἀρναίας. 

 
• Ἀνδρική (1962-1982). Τό 1962 ἡ γυναικεία 

Μονή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων μετατράπηκε σέ ἀνδρική 
μέ ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτη Παύλου καί διορίστηκε 

71

τῶν Βαΐων, ἡ Μεγάλη Παρασκευή, τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς, τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, ἡ Ἀπόδοσις 
Πάσχα, τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἐκείνη τήν περίοδο 
ὑπάρχει σφραγῖδα μέ τήν ἐπιγραφή: «ΙΕΡΟΣ 
ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΙΑΡΙΓΚΟΒΗΣ» 
κυκλικά καί στό κέντρο ἔχει τήν παράστασιν τῶν 
δύο Ἁγίων Ἀναργύρων. Ὡς προσκύνημα παραμένει 
μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 1948.  

 

β΄. Ὡς Μονή (1949-1982) 
• Γυναικεία (1949-1962). Τό 1949 μετατρέπεται 

σέ γυναικεῖο Μοναστῆρι μέ τήν ἐπωνυμία Ἱερά 
Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων καί παραμένει μέχρι τό 
1982, ὁπότε καί ἀνακηρύσσεται Ἐνορία.  

Στά ἔγγραφα ἀναφέρεται ὡς Ἱερά Μονή 
Ἁγίων Ἀναργύρων καί στήν σφραγίδα τήν στρογ-
γυλή γράφει: «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» 
καί στό κέντρο παριστάνει ὁλόσωμους τούς δύο 
Ἁγίους Ἀναργύρους καί ἔχει τήν χρονολογία 
1949. 

Φαίνεται ὅτι ὀνομάσθηκε ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙ-
ΩΝ μέ τήν ἐγκαταβίωση τῆς Μοναχῆς Μάρθας, 
τῆς ὁποίας πληρώνουν τό ἐνοίκιο τοῦ σπιτιοῦ 
καί μισθό νεοκώρου μέχρι τόν Αὔγουστο τοῦ 
1956. 

Τό 1954 γίνεται ἡ ἐγκατάσταση ἠλεκτροφω-
τισμοῦ μέ δωρεά τοῦ Βενιζέλου Γιαννιοῦ εἰς 
μνήμην τῆς μητέρας του Αἰκατερίνης. 
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Γύψινο Στόλισμα πάνω ἀπό τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ.



ὑπῆρχε κίνδυνος νά διασαλευθεῖ ἡ τάξη, ἐπενέβη 
ἡ ἀστυνομία, πού διέλυσε τή συγκέντρωση. Τελικά 
ἡ ΔΕΗ, ὡς γνωστόν, πέτυχε νά τοποθετήσει τίς 
κολῶνες οἱ ὁποῖες ἀργότερα ἀπομακρύνθηκαν 
στό σημεῖο, πού βρίσκονται καί σήμερα. 

• Στά τέλη τοῦ 1977 μέ ἐνέργειες τοῦ Ἡγουμε-
νοσυμβουλίου, πού τό ἀποτελοῦσαν ὁ Ἡγούμενος 
Ἀρχιμ. Βασίλειος Μαρκάκης καί οἱ ἱερομόναχοι 
Τιμόθεος Ἀφεντάκης καί Εὐστάθιος Ἀϊβαλιωτάκης, 
τό Καθολικό της Μονῆς ἀνακαινίσθηκε μέ τή συμ-
πλήρωση τοῦ ἠλεκτροφωτισμοῦ, τή διακόσμησή 
του, μέ τήν ἀγορά ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν κ.λπ. 

• Στά μέσα τοῦ 1978 ἡ ἀνακαίνιση τῆς Μονῆς 
βρισκόταν στό τέλος της. Ἡ ἐνέργεια αὐτή ἦταν 
ἀξιέπαινη καί καθολικῆς παραδοχῆς ἔχοντας 
ἔντονη τήν ἐπιθυμία, ὄντως ἐπαινετή, γιά παραπέρα 
ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ. 

Τό 1966, ὅταν ὑπογράφει ὡς Ἡγούμενος ὁ 
Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κοροβέσης, ἀπό τήν σφραγίδα 
ἀφαιρέθηκε ἡ λέξη «ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ». Μετά ἀνα-
λαμβάνει Ἡγούμενος ὁ Ἀρχιμ. Βασίλειος Μαρκάκης 
μέχρι τό 1982. 

Τό 1966 ἀγοράζεται αὐτοκίνητο γιά τίς ἀνάγκες 
μετακίνησης τῶν ἀδελφῶν καί τό 1969 πωλεῖται. 
Αὐτήν τήν περίοδο ὡς μέλη τοῦ Ἡγουμενοσυμ-
βουλίου μαζί μέ τόν Ἀρχιμ. Πολύκαρπο Κοροβέση 
ὑπογράφουν ὁ Ἀρχιμ. Πατάπιος Δρούζας, ἐφημέριος 
Ἁγίου Χαραλάμπους, καί ὁ Ἱεροδιάκονος Γεράσιμος 
Κατσαμπάνης. 
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Ἡγουμενοσυμβούλιο μέ Ἡγούμενο τόν Ἀρχιμ. 
Βασίλειο Μαρκάκη. 

Μετά τήν Μοναχή Μάρθα, νεωκόροι ἀναλαμ-
βάνουν τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1956 ὁ Δημήτριος 
Σαμαρᾶς καί ἀπό τό 1973 ὁ Παῦλος Βαλιᾶνος. 
Τά ἔσοδα τῆς Μονῆς προέρχονται ἀπό τά κεριά, 
τόν δίσκο καί ἀπό ἐκποιήσεις δωρεῶν πρός τήν 
Μονή, μέ πλειοδοτικές δημοπρασίες ζῴων, ἀλεύρων, 
μελισσιῶν, φλαμουριᾶς, ἐλαίου, ἀναθημάτων, 
μπούκλας. Τό 1951 ἀγοράζεται ὁ πολυέλαιος 
ἀπό τόν Ἄγγελο Μπρουτζᾶ ἀπό τό Νεοχώρι. Τό 
1956 ζωγραφίζονται οἱ εἰκόνες τῶν τεσσάρων 
Εὐαγγελιστῶν τοῦ τέμπλου ἀπό τόν ἁγιογραφικό 
οἶκο Ζαχαρίου Μοναχοῦ τοῦ Λεσβίου ἀπό τό 
κελλί τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας 
Ἄννας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 

Ἡ Ἱερά Μονή προσφέρει οἰκονομική βοήθεια 
στό Γυμνάσιο Ἀρναίας, πληρώνει τά ἐνοίκια τῆς 
Μοναχῆς Μάρθας καί τοῦ Ἀρχιμ. Διονυσίου Κυ-
ράτσου, καί δίδει δάνειο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου 
Στεφάνου, μισθό στόν διάκονο Κυπριανό. 

• Τό 1963 ἡ Δ.Ε.Η. θέλησε νά τοποθετήσει 
ἠλεκτρικές κολῶνες σέ ἐπαφή μέ τόν αὔλειο 
χῶρο τῆς Μονῆς. Ὁ τότε Μητροπολίτης Παῦλος 
ἀντέδρασε ἔντονα. Διέταξε νά χτυπήσει ἡ καμπάνα 
τῆς Μονῆς καλώντας τόν λαό γιά συμπαράσταση. 
Συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος ἐκεῖ καί ἐπειδή 



τά 60 χρόνια ἀπό τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Ἔγινε 
ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου, ὅπου μί-
λησαν: 

Ὁ Δημ. Κύρου μέ θέμα: «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ (1919) ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗ-
ΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ (1982)». 

Ὁ μακαριστός π. Βασίλειος Πραβήτας μέ θέμα: 
«Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΩΣ ΕΝΟ-
ΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1982». 

Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης «Ο ΙΕΡΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗ-
ΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΜΟΝΗ». 
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4. Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΩΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 1982 

Δημ. Κύρου, Θεολόγου-Φιλολόγου 

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων μέ 
ἀπόφαση καί ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτου Νικο-
δήμου διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 203/1982 Προεδρικοῦ 
Διατάγματος ἔγινε ἐνοριακός. 

• Ἀπό τό 1985 μέχρι καί τώρα (ἐκτός ἀπό τά 
ἔτη 1986-1990) ἡ πανήγυρη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
τῆς 1ης Νοεμβρίου συνεορτάζεται μέ τήν ἐπέτειο 
τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀρναίας ἀπό τούς 
Τούρκους στίς 2 Νοεμβρίου τοῦ 1912, γιά τήν 
ὁποία πῆρε ἀπόφαση ὁ Δῆμος Ἀρναίας τό 1983 
(ἀρ.72/26-9-1983) καί τά γεγονότα αὐτά συνε-
ορτάζονται μέ ἐθνικοθρησκευτικές τελετές καί 
ἐκδηλώσεις. 

• Τό 1988 ὁ Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κηρύ-
χθηκε διατηρητέο μνημεῖο, πού χρειάζεται τήν 
κρατική προστασία. 

• Τό 1989 μεταφέρθηκε καί τοποθετήθηκε 
στό Ναό τμῆμα λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου 
τοῦ Καππαδόκου. 

• Ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1996 μέχρι τόν Μάϊο 
τοῦ 1997 ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία πραγματο-
ποίησε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἐργασίες συντήρησης 
καί καθαρισμοῦ τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ναοῦ. 

• Στή γιορτή τῆς 1ης Ἰουλίου 1997 γιορτάσθηκαν 
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Τό Τέμπλο τοῦ Ναοῦ.



διηγοῦνται, ἀπό οἰκογένειες τῆς Ἀρναίας, τῆς πε-
ριοχῆς καί μακρόθεν μᾶς ἀναφέρονται: 

α΄) Εὐσεβής οἰκογένεια ἀπό τήν Ἀρναία εἶδε 
τήν ὑγείαν τῆς θυγατρός της μέ δεήσεις εἰς τούς 
Ἁγίους Ἀναργύρους. 

β΄) Ἐπίσης εὐσεβής γυναίκα ἀπό τό Γομάτι, 
ἀσθενήσασα ἀπό ἀσθένεια, πού δέν κατέστη 
δυνατή ἡ διάγνωσίς της, ἦλθεν εἰς τόν Ἱερόν 
Ναόν, ἐτελέσαμεν τήν Θείαν Λειτουργίαν καί εἶδεν 
τήν ὑγείαν της. 

γ΄) Θυγατέρα ἐργοδηγοῦ εἰς τά Μεταλλεῖα 
Κασσάνδρας, τοῦ Στρατωνίου, ἀσθενήσασα βαρέως, 
ἦλθε μετά τῆς οἰκογένειας της εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, 
ἐψάλλαμεν τήν Παράκλησιν τῶν Ἁγίων, ἐτελέσαμεν 
τήν Θείαν Λειτουργίαν καί ἡ κατάστασίς της 
ἐβελτιώθη, ἐθεραπεύθη τελείως καί κατ’ ἔτος 
ἔρχονται εἰς τήν ἐνορίαν τῶν Ἁγίων, εὐχαριστοῦντες 
τόν Θεόν καί τούς Ἁγίους Του. 

δ΄) Ἕνα ἄλλο θαῦμα διηγήθηκε ἐνορίτισσα 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, ἡ Μ.Τ. ἀπό τήν 
Ἀρναίαν, τό ὁποῖο εἰς τό παιδί της. Ἦταν χτυπημένο 
μέσα εἰς τό αὐτοκίνητό του, ὅταν δύο ἄνδρες τοῦ 
χτύπησαν τό τζάμι, λέγοντάς του: «Εἴμαστε 
γιατροί παλλικάρι μή κουνηθῆς, γιατί δέν ξέρουμε 
τί μπορεῖ νά ἔχης, θά ἔλθη ἀσθενοφόρο». 

Τήν ἴδια ὥρα ἡ μητέρα προσευχόταν μέ 
κλάματα εἰς τούς Ἁγίους Ἀναργύρους, τούς ὁποίους 
πού εὐλαβεῖτο πολύ. 
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Ὁ Καθηγητής τοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου 
κ. Ἀργ. Πετρονώτης μέ θέμα: Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
("'Ελεύθερος σταυρός"μετά τρούλλου) ἐπί σχεδίων 
τοῦ ἀρχιτέκτονος Ἀναστασίου Κιμ. Ὀρλάνδου(1919). 

• Τήν 11η Νοεμβρίου 2003 ἦλθαν γιά προσκήνυση 
ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος (Ρωσικοῦ) 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους οἱ Ἱερές Κάρες τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀσίας. 
Τέθηκαν σέ  προσκύνημα, καί ἔδωσαν μεγάλη  
εὐλογία στόν λαό καί ἐπιτέλεσαν πολλές θαυμαστές 
παρεμβάσεις. 

• Τό 2002 μέ τήν συμπλήρωση 20 χρόνων 
ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐνορίας (1982) ἐκδόθηκε 
Λεύκωμα τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων μέ ἔξοδα τῆς Ἐνορίας ἐφημερεύοντος 
τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως π. Ἀνδρονίκου Παναγιω-
τίδη, μέ τόν τίτλο «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕ-
ΧΝΗ-ΖΩΗ». 

 
 

5. ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
 

Ὁ μακαριστός π. Βασίλειος Πραβήτας εἶχε 
καταγράψει τά ἑξῆς θαύματα. 

Εἰς τά πλαίσια τῆς προσφορᾶς τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων, ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν μόνον δύο-
τρία, ἐκ τῶν πολλῶν θαυμάτων, τά ὁποῖα ἰδίοις 
ὄμμασι εἴδομεν, καί ἄλλα, πού οἱ χριστιανοί μᾶς 
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Τήν θαυμαστήν διάσωσίν του ἀμέσως τήν 
ἀπέδωσε εἰς τούς Ἁγίους Ἀναργύρους Κοσμᾶ 
καί Δαμιανό. Εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης ἔκανε ἡ 
οἰκογένεια καί Θ. Λειτουργία καί δωρεά πρός 
τόν Ναόν. 

Εἶναι ὄντως ἀρκετά, πολλά τά θαύματα τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων, τῶν ὁποίων ὁ Ἱερός Ναός 
“ἔνθα ἰατρεῖον πνευματικόν, ἔνθα πᾶς τις ὁ προ-
στρέχων, ἐκλυτροῦται δεινῶν ἀρρωστημάτων”. 

 
 

Β΄. ΤΕΧΝΗ 
1. Ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ 

 
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 

 

Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἶναι ἀπό 
τούς μοναδικούς παλαιούς Ναούς τῆς Μητροπό-
λεως πού εἶναι ἁγιογραφημένος μέ τοιχογρα-
φίες. 

Τό 1923 οἱ ἁγιογράφοι Ἁγιορεῖτες Μοναχοί 
Εὐστράτιος (†1972), Χαράλαμπος (†1961) καί 
Γαβριήλ, τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου τῶν Χαλδέζων 
(Καλύβη Ἁγίου Χαραλάμπους) τῆς Νέας Σκήτης, 
ἁγιογράφησαν τόν Ναό. Ἡ ἁγιογράφηση ἔγινε 
ἐκ περιτροπῆς ἀπό τούς παραπάνω μοναχούς 
ἀπό τό 1923 καί μετά. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ὁ διά-
κο-Γαβριήλ ἀσχολούμενος μέ τήν ἁγιογράφηση 
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Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀσημωμένη 
πού φυλάσσεται στό προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ.



τεχνοτροπία οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἕνα καλλιτέχνημα 
καί δίνουν ἕνα καταπληκτικό χρῶμα στό Ναό. 

Οἱ μορφές εἶναι γλυκύτατες μέ τέχνη καί 
ἐμπνέουν σεβασμό. 

Ἡ τεχνοτροπία αὐτή πέρασε. Σήμερα ἔχει 
ἐπανέλθει ἡ Βυζαντινή Ἁγιογραφία στούς Ναούς. 
Ὅμως καί αὐτή ἡ τεχνοτροπία ἔχει τήν ἱστορία 
της, ἔστω καί ἄν εἶναι ἕνα σαφές δεῖγμα παρακμῆς 
τοῦ ὀρθόδοξου αἰσθητηρίου. 

Λέγεται ὅτι ὑπῆρχαν καί ἄλλες τοιχογραφίες 
σέ ὑψηλότερο σημεῖο ἀπό τίς ὑπάρχουσες, οἱ 
ὁποῖες ὅμως χάλασαν. 

Στόν τροῦλλο ὑπάρχει ὁ Παντοκράτορας, ἔργο 
τῆς Συνοδείας τῶν Βολιωτῶν ἀπό τήν Σκήτη τῆς 
Ἁγίας Ἄννης.  

 
Τά θέματα τῶν Ἁγιογραφιῶν εἶναι: 
Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια, ἡ Ἁγία 

Εὐφροσύνη, ἡ Ἁγία Μαρίνα, ἡ Ἁγία Ἄννα, ἡ 
Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Ἁγία Κυριακή, ἡ 
Ἁγία Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα, 
ἡ Ἁγία Παρασκευή, ἡ Παναγία, ἡ Βάπτισις τοῦ 
Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ Προφήτης Ἠλίας, 
ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατη-
λάτης, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ Ἅγιος 
Μόδεστος, ὁ Ἅγιος Δημήτριος, ὁ Ἅγιος Παντελε-
ήμων, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἄθῳ, ὁ Ἀρχάγγελος 
Γαβριήλ, ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Χαράλαμπος, ὁ 
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τοῦ Ναοῦ ἀρρώστησε ἀπό φυματίωση καί νοση-
λεύτηκε στήν Ἀρναία γιά 6 μῆνες. Τά παραπάνω 
μᾶς ἀφηγήθηκε πρίν κάποια χρόνια στό Ἅγιον 
Ὄρος ὁ μακαριστός Ἱερομόναχος Χαράλαμπος, 
τελευταῖος (δυστυχῶς) γέροντας τῆς Καλύβης 
τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους. 

 Ὁ Μητροπολίτης Σωκράτης γράφει σχετικά: 
«Τῷ 1923 ἔγιναν οἱ εἰκόνες τῶν τοίχων τῇ συν-
δρομῇ διαφόρων καί ὁ Παντοκράτωρ μετά τῶν 
ἀποστόλων εἰς τόν τροῦλλον ἐκ τοῦ ταμείου 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων». 

Ὑπάρχουν τριάντα δύο αὐτοτελεῖς ἁγιογραφίες, 
ἀπό τίς ὁποῖες οἱ δύο εἶναι διπλές. Ἔγιναν μέ 
δαπάνη Ἀρναιωτῶν καί Ἀρναιωτισσῶν, τά ὀνόματα 
τῶν ὁποίων καταγράφονται στό κάτω μέρος κάθε 
τοιχογραφίας. 

Οἱ τοιχογραφίες εἶναι καθαρά ἀναγεννησιακές. 
Ἡ τεχνοτροπία τους εἶναι δυτική Ναζαρινή ζω-
γραφική πού πέρασε ἀπό τήν Ρωσία καί ἦρθε 
στό Ἅγιο Ὄρος. Αὐτή τή λέμε Ρωσική ἤ καί 
Ἁγιορείτικη τεχνοτροπία. Ἐπικράτησε στό τέλος 
τοῦ 19ου αἰῶνος καί στό πρῶτο μισό τοῦ 20ου 
αἰῶνα στό Ἅγιον Ὄρος καί σ’ ὁλόκληρη τήν 
Ἑλλάδα. 

Παρά τήν ἀναγεννησιακή τεχνοτροπία τους ὁ 
ἁγιογράφος πού εἶναι καλλιτέχνης χρησιμοποιεῖ 
σοβαρά χρώματα. Ἐπικρατεῖ στό φόντο τό μπλέ 
λουλακί καί ἄλλα σοβαρά χρώματα. Μ’ αὐτή τήν 
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  Τοιχογραφία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 1923, ἔργο 
τῶν Μοναχῶν Χαλδέζων ἀπό τήν Νέα Σκήτη τοῦ 

Ἁγίου Ὄρους.

Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριος, ὁ Ἅγιος Ἰωακείμ, 
ὁ Ἅγιος Μηνᾶς, ὁ Ἅγιος Στυλιανός ὁ Παφλαγόνας, 
ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας. 

Ἅγιος Μηνᾶς.
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Ἅγιος Ἰάκωβος  
Ἀδελφόθεος. Ἅγιος Παντελεήμων.

Ἁγία Αἰκατερίνη. Ἁγία Παρασκευή.



περιέχουν Παρακλητικούς Κανόνες εἰς τούς 
Ἁγίους Ἀναργύρους. 

• Τό πρῶτο χειρόγραφο εἶναι δερματόδετη 
χάρτινη λειτουργική φυλλάδα, πού περιέχει Κα-
νόνα Παρακλητικό «εἰς τούς Ἁγίους καί θαυ-
ματουργούς Ἀναργύρους Κοσμᾶ καί Δαμιανό» 
ποίημα «Σεραφείμ». Στό τέλος τῆς ἀκολουθίας 
ὑπάρχει ἡ ἐνθύμηση, ὅπου ἀναγράφεται ὅλο τό 
ἱστορικό τῆς φυλλάδας, «Ὁ παρών Παρακλητικός 
Κανών τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ποίημα «Σερα-
φείμ» ἀνευρέθη εἰς τό ἀσκητήριον τοῦ Ἁγίου 
Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου, τῇ ἀόκνῳ προσπάθεια 
τοῦ πανοσιολογιωτάτου Γέροντος Σπυρίδωνος 
Ἰατροῦ τῆς Ι.Μ.Μέγιστης Λαύρας, Ταχυγρα-
φηθείς δέ παρά τοῦ βιβλιοθηκάριου τῆς εἰρημένης 
Μονῆς Γέροντος Χριστοφόρου, ἀντεγράφη ὑπό 
Γρηγορίου Μοναχοῦ, τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ 
Κυρίου Ἰωάννου Ἀδαμίδη, παρ’ οὗ καί ἀφιε-
ροῦται εἰς τόν ἐν Λαριγκόβῃ νεόδμητον ἱερόν 
Ναόν τῶν Ἁγίων καί θαυματουργῶν Ἀναργύ-
ρων. 

Δώη, Κύριος ὁ Θεός τῷ μέν δωρητῇ πλούσιαν 
τήν ἀντάμειψιν καί τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν τήν 
ἀπόλαυσιν, τοῖς δέ ἐπικαλουμένοις τήν ἀντίληψιν 
καί βοήθειαν τῶν Ἁγίων, τῶν αἰτημάτων ἀπο-
δοχήν, πᾶν ἐφετόν καί σωτήριον.Γένοιτο 

Ἅγιον Ὄρος «Ἄθω» † Γρηγόριος Μοναχός 
Λέσβιος Ι.Β.Π.Μ.Μεγ. Λαύρας 1922. 
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2. Ἱερά Λείψανα - Χειρόγραφα - Κειμήλια  

α΄. Ἱερά Λείψανα  
Στόν Ἱερό Ναό εἶναι ἀποθησαυρισμένα Ἱερά 

Λείψανα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τοῦ Ὁσίου 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου. 

 
● Τά Λείψανα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πού 

φυλάσσονται σέ ἐπίχρυση λειψανοθήκη ἐκτίθενται 
σέ προσκύνηση στίς ἱερές πανηγύρεις καί στίς 
ἱερές παρακλήσεις πού τελοῦν οἱ ἱερεῖς ὑπέρ 
ὑγείας τῶν χριστιανῶν. 

 
● Τά ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου 

τοῦ Καππαδόκου ἔχουν δωρηθεῖ ἀπό τήν Ἱερά 
Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς 
στίς 9 Νοεμβρίου 1989 μέ φροντίδα τοῦ ἀειμνήστου 
π. Βασιλείου Πραβῆτα καί «μέ τήν εὐλογίαν 
τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Παϊσίου μοναχοῦ». 
Ἀπό τότε ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος εἶναι ὁ δεύτερος 
Ἅγιος πού τιμᾶται στόν Ναό καί τιμᾶται μέ 
Ἱερά Ἀγρυπνία τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του στίς 
10 Νοεμβρίου. Τό δέ ἀπολυτίκιο του ψάλλεται 
σέ κάθε Θεία Λειτουργία μετά ἀπό τό ἀπολυτίκιο 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. 

 
β΄. Χειρόγραφα 
Στό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων σῴζονται 

δύο χειρόγραφες λειτουργικές φυλλάδες, πού 
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• Τό δεύτερο χειρόγραφο εἶναι πάλι παρα-
κλητικός κανόνας πρός τούς Ἁγίους Ἀναργύρους, 
ποίημα τοῦ ἀειμνήστου Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ 
Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. 

Στό τέλος τῆς παρακλήσεως ἔχει ἀφιερωματική 
ἐνθύμηση, ἡ ὁποία λέει: «Ἀφιεροῦται εἰς τόν 
Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δα-
μιανοῦ Ἀρναίας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρναίας. 
Ὑπό Ἰωάννου Ν. Ρασσιᾶ, κατοίκου Ἀρναίας, 
ἔτος 1955».  

Λειψανοθῆκες μέ τά Ἱερά Λείψανα 
 τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί τοῦ Ὁσίου 

Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

Χειρόγραφα  
Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
τοῦ π. Κων/νου Κάρ-
γα. Τέτοια μουσι κά 
κείμενα ὑπάρχουν 

πάμπολλα στήν ἀρχή 
ἤ τό τέλος τῶν λει-
τουργικῶν βιβλίων 

τοῦ Ναοῦ.

Ἡ ἀφιέρωση  
τῆς φυλλάδας στόν Ναό.
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μικρό ἁγιασματάριο (ἔκδοση 1874), πού ἔχει ση-
μασία γιά τήν χειρόγραφη ἀφιέρωση πού ὑπάρχει 
ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ Ἱλαρίωνα: «Τόδε 
τό ἁγιασματάριον ἐδωρήθη ὑπ’ ἐμοῦ τῷ Αἱδ. 
κυρ. Παπα Ἄγγελο τῷ μεγάλῳ οἰκονόμῳ, δεῖγμα 
τῆς πρός αὐτόν πατρικῆς μου εὔνοιας. Λιαρί-
γκοβα 1894, Ἰουν. 1 Μητροπολίτης Ἱλαρίων». 

• Πολυέλεος. Τόν Ἱερό Ναό κοσμεῖ μεγαλο-
πρεπής μπρούτζινος πολυέλεος, ὁ ὁποῖος εἶναι 
δωρεά τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κυροῦ Διο-
νυσίου καί ὑπάρχει χαραγμένη ἐπιγραφή: «1951 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ». 

 
Γ.΄ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη 

1. Ἡ πνευματική καί λειτουργική παρουσία 
τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 

Κατά τήν μαρτυρία τοῦ πατρός Βασιλείου, 
πρώτου Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ "ἀπό τῆς ἱδρύσεως 
της ἱδρύθηκε ἡ φερώνυμη Ἐνορία, μέ πρώτους 
ἐκκλησιαστικούς συμβούλους τόν Ἀντώνιο Χρ. 
Παπαγιάννη, Ἀντώνιο Α. Τσιούκα, Νικόλαο Π. 
Βαλιάνο καί τόν Δημήτριο X. Καλυβιώτη, ὑπό 
τήν προεδρίαν τοῦ πρώτου Ἐφημερίου Βασιλείου 
Α. Πραβήτα καί ἱεροψάλτες τούς ἀδελφούς Δη-
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γ΄. Κειμήλια 
 
Τά Ἱερά Κειμήλια πού φυλάσσονται στόν Ἱερό 

Ναό εἶναι: 
• Ἡ παλαιά θαυματουργή εἰκόνα τῶν Ἁγίων 

Ἀναργύρων. Ἡ μικρά αὐτή εἰκόνα φυλασσόταν 
ἀπό γερόντισσα χήρα γυναίκα σέ οἰκίσκο δίπλα 
στό καρακόλι-τουρκική ἀστυνομία. Ἔκανε πολλά 
θαύματα καί ἀπό αὐτήν θεραπεύτηκε καί ὁ κτή-
τορας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δημήτριος Μήτσιου. Αὐτή 
ἡ εἰκόνα φυλάσσεται στό Ἱερό Βῆμα καί αὐτή 
τήν εἰκόνα παίρνουν πολλές φορές οἱ Χριστιανοί 
στά σπίτια τους γιά ὑγεία. Εἶναι διαστάσεων 
20X15, ἁγιογραφημένη τόν 19° αἰ. μέ τήν τεχνο-
τροπία τῶν Γαλατσάνων ἁγιογράφων. 

• Ἡ εἰκόνα τῶν ἐγκαινίων τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων. Αὐτή ἡ εἰκόνα χρησιμοποιήθηκε κατά τή 
θεμελίωση τοῦ Ναοῦ τό 1919, βρίσκεται στό προ-
σκυνητάρι τοῦ Ναοῦ καί λιτανεύεται κατά τίς 
Ἱερές Λιτανεῖες. 

• Ἱερά Σκεύη. Ἀξιόλογα ἱερά σκεύη εἶναι 
δύο Ἅγια Ποτήρια καί δισκάριο καί ἕνα μικρό 
Ἅγιο Ποτήριο γιά τήν Θεία Κοινωνία ἀσθενῶν 
στά σπίτια, Σταυρός Ἁγιασμοῦ, ζέον Ρωσικῆς 
κατασκευῆς κ. ἄ.  

• Ἁγιασματάριον. Στόν Ἱερό Ναό φυλάσσεται 
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α΄. Παράδειγμα Λειτουργικοῦ προγράμματος. 
Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στήν ἀρχή λει-
τουργοῦσε ὡς Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου 
καί λειτουργοῦσε τίς καθημερινές. Ἐτελοῦνταν 
καθημερινά οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ 
Ἑσπερινοῦ καί Λειτουργίες σέ μνῆμες Ἁγίων καί 
μικρές ἑορτές ἐκτός Κυριακῆς.  

Ὅλα αὐτά τά 100 χρόνια, ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ 
Ναοῦ, μέχρι σήμερα τήν ἀνακήρυξή του σέ 
ἐνοριακό Ναό, τελοῦνται πανηγυρικές Ἀκολουθίες 
στή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ἀλλά καί οἱ 
Ἀκολουθίες μικρῶν ἑορτῶν.  

Ἐδῶ γίνονται καί τά σαρανταλείτουργα 
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μήτριο καί Χριστόφορο Θ. Κύρου, «διά τήν 
ἐκκλησιαστικήν μαρτυρίαν τῆς νέας ἐνορίας», 
ὅπως ἀναφέρει στό διοριστήριο ἐγγράφο του, ὁ 
μακαριστός Μητροπολίτης. 

Ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, ἡ νέα ἐνορία, συνά-
ντησε πολλάς δυσκολίας, ὡς ἦτο φυσικόν, καί 
ἀντιδράσεις. Ὡς νεοσύστατος, εἶχε ἐπίσης πολλάς 
ἐλλείψεις, τάς ὁποίας ἀντιμετώπισε μέ τήν 
σύνεσιν καί ἀφοσίωσιν καί τά καθήκοντα τῆς 
λειτουργικῆς καί ἐν γένει ποιμαντικῆς καί διοι-
κητικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας. 

Τήν ἐν γένει ἐργασίαν ἐν τῇ ἐνορίᾳ ἐπιτελέ-
σαμεν καί ἐπιτελοῦμεν, διά τῆς χάριτος τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ, τῆς Παναγίας Μητρός 
του, καί μέ τήν ἀτελεύτητον χάριν τῶν Ἁγίων, 
ἥν παρά Θεοῦ ἐκομίσαντο. 

Ἡ ὅλη ζωή τῆς ἐνορίας εἶναι ἕνα θαῦμα. Ἡ 
ἐνοριακή δρᾶσι καί προσφορά της, τυγχάνει 
πολύμορφος καί μεγάλη ὅσον μικρός εἶναι ὁ 
Ἱερός Ναός, καί εἰς τοῦτον δυσχεραίνεται ὁ 
λαός τοῦ Θεοῦ καί οἱ ὑπηρετοῦντες ἐν αὐτῷ 
κατά τάς ἱεράς ἀκολουθίας, οἱ πιστοί εὐλαβού-
μενοι τούς Ἁγίους Ἀναργύρους καί τήν ἀφοσίωσιν 
εἰς τά καθήκοντα τῶν ὑπηρετούντων ἐν αὐτῷ, 
προσέρχονται εἰς τόν χῶρον, ὁ ὁποῖος εἶναι “ἰα-
τρεῖον πνευματικόν, θλιβόμενων παραμυθία...”. 
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Παλαιά ἀσημένια σκεύη τοῦ Ναοῦ.
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κατά τήν περίοδο τοῦ Σαρανταημέρου τῶν Χρι-
στουγέννων, οἱ παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυ-
γούστου καί οἱ παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς 
Παναγίας κάθε Δευτέρα.  

 
β΄. Κατηχητικά. Ἐπίσης ἐδῶ ἐγίνοντο τά 

μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς 
Ἀρναίας τίς δεκαετίες 40, 50, 60, 70. Ὅταν ἐπί 
Μητροπολίτου Παύλου κτίσθηκε ἡ αἴθουσα τῶν 
Κατηχητικῶν, μεταφέρθηκαν τά μαθήματα τῶν 
Κατηχητικῶν ἐκεῖ. 

 
γ .́ Κήρυγμα. Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Μητροπολίτου 

Νικοδήμου τό 1981 καί τήν μετατροπή τοῦ Ναοῦ 
σέ Ἐνοριακό, καθιερώθηκε κάθε Δευτέρα νά γίνεται 
μετά ἀπό τήν παράκληση τῆς Παναγίας ἀπογευ-
ματινό κήρυγμα ἀπό τόν ἱεροκήρυκα καί Πρωτο-
σύγκελλο Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Μαϊδώνη καί γιά 
τίς δύο Ἐνορίες. 

 
δ΄. Ἀγρυπνίες. Ἐπίσης ἀπό τό 1981 καθιε-

ρώθηκε μία φορά τόν μῆνα νά τελεῖται Ἱερά 
Ἀγρυπνία.  

Ἔτσι ὁ Ναός μέχρι σήμερα ἔγινε πρότυπο 
Ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ τό λατρευτικό πρόγραμμά 
του. 

 
ε΄. Ἐξομολόγηση. Κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδά 
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Ὁ ὀρειχάλκινος πολυέλαιος μέ τόν χορό.

Τό καμπαναριό  
τοῦ Ναοῦ.
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ἔγινε κυριολεκτικά μέ τήν ἄσκηση τοῦ ἱεροῦ 
μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως μέ πνευ-
ματικούς πατέρες τούς μακαριστούς πνευματι-
κούς π. Βασίλειο Πραβήτα, π. Ἀναστάσιο Θεο-
λόγου καί Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Ξένο Ἁγιορείτη. 
Ἀπό τά Χριστούγεννα τοῦ 1983, ἐδῶ καί 35 
χρόνια, κάθε Πάσχα καί Χριστούγεννα ἐξομολογεῖ 
στόν Ναό ὁ Ἀρχιμ. Βενέδικτος Τάντης Νεοσκη-
τιώτης. 

 
στ΄. Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Φιλοξένησε 

τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ καθηγητές 
τόν Θρασύβουλο Παπανικολάου καί τόν κ. Μα-
νώλη Δασκαλάκη.   

 
ζ΄. Ἱερατικές Συνάξεις. Ὁ Μητροπολίτης 

Νικόδημος καθιέρωσε μηνιαῖες Ἱερατικές Συ-
νάξεις τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως μας στόν 
Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Σειρά ὁμιλιῶν 
ἔδωσε ὁ μακαριστός Καθηγητής τῆς Λειτουργικῆς 
Γιάννης Φουντούλης ἀναλύοντας θέματα Θείας 
Λατρείας. Στίς 27 Ἰανουαρίου 1989 μίλησε 
στούς ἱερεῖς ὁ μακαριστός Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἀρχιμ. Γεώργιος Κα-
ψάνης. 
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Ἡ ἁγιογραφημένη κόγχη τοῦ Ἱεροῦ μέ τήν Πλατυτέ-
ρα, τήν Θεία Κοινωνία καί τούς Ἱεράρχες. 

Ἔργον ἀδ. Βλάχου 2017.



Κανονική συμμαρτύρια ἔδωσε ὁ Πνευματικός του 
Ἀρχιμ. Φώτιος Σταματόπουλος τῆς Ἀδελφότητος 
«ΖΩΗ». Τοποθετήθηκε ἐφημέριος στήν ἐνορία 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου, ὅπου 
ὑπηρέτησε γιά 10 χρόνια. 

Τό 1977 φοίτησε στό Ποιμαντικό Τμῆμα τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς ἀπ’ ὅπου καί πῆρε τό πτυχίο 
τοῦ Θεολόγου. 

Τό 1971 μετατέθηκε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Στεφάνου 
Ἀρναίας, ὅπου συνυπηρέτησε μέ τούς ἀείμνηστους 
ἱερεῖς Ἀρχιμ. Βασίλειο Μαρκάκη, π. Κωνσταντῖνο 
Κάργα καί π. Χριστόφορο Ζωγράφο. 

Εἶχε ἀναλάβει τά Κατηχητικά τῆς Ἀρναίας καί 
εἶχε τό Γραφεῖο Γάμων στό Μητροπολιτικό Γρα-
φεῖο. 

Ἐξυπηρετοῦσε μέ τούς ἄλλους ἱερεῖς διάφορα 
ἐφημεριακά κενά Βαρβάρας, Νεοχωρίου, Παλαιο-
χωρίου κ.ἄ. Χειροθετήθηκε πρωτοπρεσβύτερος στίς 
5/10/1980 ἀπό τόν Μητροπολίτη Σερρῶν καί 
Νιγρίτης κ. Κωνσταντῖνο, τότε τοποτηρητή τῆς 
Μητροπόλεως. 

Τό 1981 χειροθετήθηκε Πνευματικός ἀπό τόν 
Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ Νικόδημο. 

Τό 1982 μετατίθεται ὡς πρῶτος ἐφημέριος 
στήν ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, τήν ὁποία 
διακόνησε μέχρι τελευταίας του ἀναπνοῆς, τό 
28/1/1999. 

Συμπαραστεκόμενος ἀπό τήν πρεσβυτέρα Ἀνα-
στασία, δημιούργησαν οἰκογένεια καί ἀνάθρεψαν 
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2. Οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ 
 
• † Αἰδ. π. Βασίλειος Πραβήτας πρῶτος 

ἐφημέριος 
Ὁ ἀείμνηστος π. Βα-

σίλειος Πραβήτας γεν-
νήθηκε στήν Ἀρναία στίς 
14/1/1933 ἀπό πιστή πα-
ραδοσιακή οἰκογένεια. 
Ὀρφάνεψε γρήγορα ἀπό 
μητέρα καί μέ πολλή 
φτώχεια πέρασε τά παι-
δικά καί νεανικά του 
χρόνια. Μεγάλωσε ὅμως 
μέσα στήν Ἐκκλησία, στά 
Κατηχητικά τοῦ μακα-

ριστοῦ Μητροπολίτου Δράμας κ. Διονυσίου Κυ-
ράτσου. 

Συμμετεῖχε ἐνεργά στήν πλούσια κατηχητική 
καί πνευματική κίνηση τοῦ Μητροπολίτου Κυ-
πριανοῦ, μέ κατηχητή τόν Πρωτοσύγκελλο Ἀρχιμ. 
Στέφανο. 

Ἀποφοίτησε τό 1960 ἀπό τό Ἀνώτερο φροντι-
στήριο Θεσαλονίκης. Στή Θεσσαλονίκη σχετίσθηκε 
πνευματικά μέ τήν ἀδελφότητα «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ», 
στό οἰκοτροφεῖο τῆς ὁποίας διέμενε. 

Στίς 20/11/1960 χειροτονήθηκε διάκονος καί 
στίς 12/3/1961 πρεσβύτερος ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Παῦλο. Ἦταν ἡ πρώτη χειροτονία τοῦ Παύλου, 
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Ἁγίους Ἀναργύρους καί κάθε Πέμπτη στόν Ὅσιο 
Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη. 

Χριστιανοί πού ἤθελαν πνευματική πρόοδο 
συγκεντρώθηκαν γύρω ἀπό τόν π. Βασίλειο καί 
τόν Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Θέλγονταν μέσα 
σ’ αὐτό τό πνευματικό, ἀγωνιστικό καί ταυτόχρονα 
γλυκό καί ζεστό περιβάλλον τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων. 

Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀναβάθμισε 
πνευματικά τήν Ἀρναία, χάρις στήν παρουσία 
τοῦ π. Βασιλείου. 

Ἀλλά καί μέσα στήν Ἐνορία ἦταν ζωντανή ἡ 
παρουσία τοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς πατρικῆς 
στοργῆς του. Ὄργωνε τήν ἐνορία ἀπό σπίτι σέ 
σπίτι εὐλογώντας, ἁγιάζων μέ τά Εὐχέλαια, τούς 
ἁγιασμούς καί ταυτόχρονα διδάσκοντας, παρη-
γορώντας, ἐλέγχων, καθοδηγῶν τούς χριστιανούς. 
Εὐκαίρως - ἀκαίρως δίδασκε καί στόν Ναό καί 
κατ’ ἴδιαν. 

Ἀπέφευγε τήν κατάκριση καί τήν ἀργολογία, 
ἀλλά καί κάτι πού δέν ἦταν σωστό δέν τό ἀμνή-
στευε καί, τό χαρακτήριζε ἐπιεικέστατα «παρα-
ξενιές». 

Τόν ἐκτιμοῦσε ὅλος ὁ πνευματικός κόσμος 
πού τόν γνώριζε στήν Μητρόπολη, στή Θεσσαλονίκη, 
στή Φλώρινα, στό Μοναστῆρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
στή Μεταμόρφωση Χαλκιδικης. Τόν εὐλαβεῖτο 
κάθε ἄνθρωπος πού τόν συναναστρεφόταν. 
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τά τέσσερα κορίτσια τους μέσα σέ πνευματικό 
ἐκκλησιαστικό περιβάλλον «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ 
Κυρίου». Ἡ Παϊσία καί ἡ Μαριάμ  ἀφιερώθηκαν 
στήν Ἐκκλησία ὡς μοναχές καί οἱ δύο ἄλλες δη-
μιούργησαν χριστιανικές οἰκογένειες. 

Ἀγαποῦσε τήν λειτουργική ζωή μέσα στόν 
Ναό καί τήν προσευχή στό σπίτι. Ἐντύπωση 
ἔκανε στούς ἐπισκέπτες τοῦ σπιτιοῦ νά βλέπουν 
καί τά τέσσερα κορίτσια γονατιστά νά κάνουν τό 
Ἀπόδειπνο καί τούς Χαιρετισμούς. 

Κυριολεκτικά ξεχνιόταν μέσα στόν Ναό τα-
κτοποιώντας τό Ἱερό, προσευχόμενος καί τελώντας 
Παρακλήσεις πρός τούς ἰαματικούς Ἁγίους Ἀναρ-
γύρους γιά τούς πονεμένους χριστιανούς. Πλῆθος 
χριστιανῶν προσέτρεχαν ἀπό τά γύρω χωριά νά 
ἐξομολογηθοῦν, νά ζητήσουν τήν προσευχή του, 
νά ποῦν τό πόνο τους καί τό καϋμό τους. Σάν 
ἐξομολόγος κυριολεκτικά ἔσταζε βάλσαμο παρη-
γοριᾶς στίς βασανισμένες ἀπό τήν ἁμαρτία καί 
τήν θλίψη ψυχές. 

Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἀναδείχθηκε 
κυριολεκτικά «ἰατρεῖον ἄμισθον καί τῶν θλιβό-
μενων παραμύθιον». 

Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἀναδείχθηκε πρότυπο 
Ναοῦ γιά ὅλη τήν Μητρόπολη μέ λειτουργική 
ζωή, μέ κατανυκτικές θεῖες λειτουργίες Κυριακῶν, 
ἑορτῶν καί καθημερινῶν. Κάθε Δευτέρα παράκληση 
στήν Παναγία μέ κήρυγμα, κάθε Τετάρτη στούς 
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θυμό πού δείχνουμε κατά τήν Θεία Λειτουργια 
τήν σύγχυση καί τήν ταραχή πού μᾶς ἀναστατώνει 
καί διώχνει τήν εἰρήνη καί τήν κατάνυξη ἀπό τήν 
ψυχή μας». 

Ἐπίσης μιλούσαμε γιά τόν προσωπικό ἀγῶνα 
πού πρέπει νά κάνει ὁ ἱερεύς καί οἱ ἐπιπτώσεις 
στό ἔργο τῆς ἐνορίας καί στούς χριστιανούς. Ἔλεγε: 
«Ὅταν ἐμεῖς ἁμαρτάνουμε δέν πᾶνε καλά στά 
πνευματικά καί οἱ χριστιανοί. Δέν προοδεύουν». 

Κυριολεκτικά ἡ Τοπική Ἐκκλησία καί ἡ Ἀρναία 
ἀπορφανίσθηκε. Ἔχασε τό στήριγμα καί τήν πα-
ρηγοριά της. Ὁ π. Βασίλειος γνώριζε ὅλες τίς οἰκο-
γένειες τῆς Ἀρναίας. Γνώριζε ὅλους τούς ἀνθρώπους 
κατ’ ὄνομα. Γι’αὐτό καί ἐνδιαφερόταν γι’ αὐτούς. 

Ἦταν ἕνας ἅγιος ἱερέας, πού τώρα λειτουργεῖ 
στό οὐράνιο θυσιαστήριο. Πολλές φορές μετά τόν 
θάνατό του ἔχει ἐμφανισθεῖ σέ πολλούς χριστια-
νούς. 

Τόν παρακαλοῦμε νά μήν παύση νά μᾶς συ-
μπαραστέκεται καί νά εὔχεται γιά μᾶς στόν Χρι-
στό. 

Ἐκοιμήθη στίς 28 Ἰανουαρίου 1999. 
 
• † π. Ἀνδρόνικος Παναγιωτίδης 
Δεύτερος ἱερεύς στήν ἐνορία μετά τόν π. 

Βασίλειο ὑπηρέτησε ὁ μακαριστός π. Ἀνδρόνικος 
Παναγιωτίδης. 

Ὁ π. Ἀνδρόνικος γεννήθηκε τό 1942 στήν Βαμ-
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Ὑπέμεινε ἀγόγγυστα τόν πόλεμο συνεφημερίων, 
ἀλλά καί συγχωριανῶν του ἐναντίον τῆς νέας 
ἐνορίας καί τό σαμποτάρισμα πού ἔκαναν στά 
μυστήρια κ.ἄ. Ἀντιμετώπισε μέ ὑπακοή καί χρι-
στιανικό σταύρωμα τήν ἀνάρμοστη συμπεριφορά 
τῶν προϊσταμένων του, πού τόν ὑποτιμοῦσαν. 

Πικράθηκε ἀπό τούς ἄπονους καί ἄψυχους 
ἀρχαιολόγους, πού σταμάτησαν τίς ἐργασίες ἐπι-
σκευῆς τοῦ Ναοῦ ἀπό τούς σεισμούς. Κυριολεκτικά 
τόν πέθαναν, διότι πρίν ἀπό τόν θάνατό του εἶχε 
δεχθῆ τήν ἀχαρακτήριστη συμπεριφορά τους. 
Βγῆκε ἀπό τήν Ἐφορία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων 
καί μετά ἀπό λίγες ὧρες ἔπεσε νεκρός ἀπό ἀνα-
κοπή καρδίας στό πεζοδρόμιο τῆς Θεσσαλονίκης 
ἐπί τῆς Τσιμισκῆ μπροστά στό ζαχαροπλαστεῖο 
«Ἀγαπητός», τριάντα μέτρα ἀπό τό σπίτι τῆς 
κόρης του Ἑλένης στίς 28 Ἰανουαρίου 1999. Καί 
μετά τόν θάνατο του οἱ ἀρχαιολόγοι τόν ἔσερναν 
στά δικαστήρια μαζί μέ τήν ἐκκλησιαστική ἐπι-
τροπή, ἐνῷ ἄλλοι ἦσαν οἱ ὑπεύθυνοι. 

Θά μπορούσαμε πάρα πολλά νά γράψουμε 
γιά τόν π. Βασίλειο. Ἀπό προσωπική μου ἐμπειρία 
θά ἤθελα ἐδῶ νά μεταφέρω τήν τελευταία συνο-
μιλία, πού κάναμε στό αὐτοκίνητό μου καθώς 
κατεβαίναμε στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν Ἀρχαιο-
λογική Ὑπηρεσία. 

Μοῦ ἔλεγε ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς ταραχῆς πού συ-
νέβη σέ ἀγρυπνία στό Ναό «γιά τόν ἀπαράδεκτο 
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Λευκωσία καί μαθητής τοῦ 
Δημοτικοῦ ἦλθε στήν Ἀρναία. 
Οἱ γονεῖς του Μιχάλης καί 
Θεοδώρα ὑπηρέτησαν μέ 
ἀφοσίωση στό ναό τῶν 
Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἔτσι ὁ 
μικρός Γαβριήλ εἶχε τήν 
εὐλογία νά μεγαλώσει στήν 
αὐλή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
κοντά στόν πατέρα Βασίλειο. 

Μεγάλωσε μέσα στό πνευματικό περιβάλλον τῆς 
Ἀρναίας καί ἀξιώθηκε τῆς ἁγίας ἱερωσύνης ἀπό 
τόν μακαριστό Νικόδημο στίς 2/8/2002. Ἐφημέ-
ρευσε ἀπό τίς 3/8/2002 μέχρι τίς 15/4/2005, ὁπότε 
καί μετετέθη στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Νεοχωρίου. 

 
• Αἰδ. π. Κωνστα-

ντῖνος Ἀγούλας. 
Γεννήθηκε στήν εὐλο-

γημένη Ἐνορία τοῦ Στα-
νοῦ καί χειροτονήθηκε τό 
2002. Ὑπηρέτησε γιά ἕνα 
χρόνο στήν Ἐνορία τοῦ 
Γεροπλατάνου καί ἀπό 
τίς 15 Ἀπριλίου 2005 
ἐφημερεύει στούς Ἁγίους 
Ἀναργύρους. 
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βακιά Λαγκαδᾶ. Δημι-
ούργησε οἰκογένεια μέ 
τρία ἀποκαταστημένα 
παιδιά καί ἀφοῦ ἀγωνί-
στηκε ὡς βιοπαλαιστής 
μέσα στήν κοινωνία, ἀφιέ-
ρωσε τόν ἑαυτό του στήν 
Ἐκκλησία. Ὅλα τά χρόνια 
του ὡς λαϊκός ἀσχολεῖτο 
μέ τήν ἱεροψαλτική τέχνη 
καλλιεργώντας τά φωνη-
τικά του χαρίσματα. 

Χειροτονήθηκε τό 
1996 ἀπό τόν Σέβ. Μη-

τροπολίτη Νικόδημο καί τοποθετήθηκε ἐφημέριος 
στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Περιστερῶνος. 
Μετά ἀπό ἐπιτυχημένη καί δόκιμη διακονία του, 
ὁ Σεβασμιώτατος ἐκτιμώντας τά χαρίσματα του 
τόν μετέθεσε 1/12/1999 στήν χηρεύουσα ἐνορία 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπου ἐφημέρευσε μέχρι 
τίς 13/8/2003 συνεχίζοντας τό ἔργο τοῦ προκατόχου 
του. 

 
• Αἰδ. Γαβριήλ Ζαχαρίου. Γεννήθηκε στήν 

Κύπρο. Ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα του στή Βόρεια 
Κύπρο εἶναι κατεχόμενη ἀπό τούς Τούρκους. 
Πρόσφυγας μέ τούς γονεῖς του κατέφυγε στήν 
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AGIOS KOSMAS
Sticky Note
Ὁ π. Ἀνδρόνικος ἐν συνεχείᾳ μετετέθη εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα Ἁγίας Μαρίνας Μοδίου. Ἐκοιμήθη στίς 8/6/2011 στή Βαμβακιά Λαγκαδᾶ. 



Ἀριστοτέλη, Κων/νος Σαρακαστάνος καί Ζαχαρίας 
Καραγιάννης. 

 
• Νεωκόροι 
Τήν «εὐπρέπειαν τῆς δόξης» τοῦ Ἱεροῦ 

Ναοῦ ὑπηρέτησε γιά λίγο διάστημα ὁ Γεώργιος 
Τζαναλέας. Ἀπό τό 1983 μέχρι τό 1990 ἡ Ἀνα-
στασία Γραμμένου μέ ζῆλο καί ἀγάπη διηκόνησε 
τούς  Ἁγίους Ἀναργύρους. 

 Ἀπό τό 1989 μέ-
χρι τό 2009 διακό-
νησε τόν Ναό τό 
« ε ὐ λ ο γ η μ έ ν ο 
ζεῦγος» ἀπό τήν 
Κύπρο Μιχαήλ καί 
Θεοδώρα Ζαχαρίου. 
Πολύτεκνη οίκογέ-
νεια πού πρόσφερε 
ἕνα γιό τόν π. Γα-
βριήλ στήν ἱερωσύνη 
καί μία κόρη τήν ἀδ. 

Συνεσία στό μοναχισμό. Ὁ κυρ-Μιχάλης ὁ Κύπριος 
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 27/3/2013 ἀφήνοντας 
μνήμη ὁσιακῆς ἀγωνιστικῆς ἐν τῷ κόσμῳ ζωῆς. 
Σήμερα ὑπηρετεῖ τόν Ναό τό εὐσεβές ζεῦγος 
Δημήτριος καί Ἑλένη Τζιτζιρίκα. 
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3. Τό προσωπικό τοῦ Ναοῦ 
Κοντά στόν π. Βασίλειο καί στόν π. Ἀνδρόνικο 

συνεργάτες σπουδαῖοι καί στυλοβάτες τοῦ Ναοῦ 
ἀναδείχθηκαν καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ἐπίτροποι, 
οἱ Ἱεροψάλτες, οἱ νεωκόροι καί οἱ κυρίες τῆς Φι-
λόπτωχου Κοινωνίας Ἀγάπης. Ὅλους τούς χαρα-
κτηρίζει ἡ ἀγάπη στήν Ἐνορία καί ὁ ζῆλος γιά 
τήν πνευματική πρόοδο. Αὐτοί οἱ συνεργάτες 
συνέβαλαν στό νά μεταμορφωθεῖ ὁ Ναός σέ μία 
πνευματική καρποφόρα κυψέλη. Βοήθησαν στή 
δημιουργία τοῦ ζεστοῦ περιβάλλοντος, πού τό 
ἔτρεφε ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη. 

 
• Ἱεροψάλτες 
Στό ἀναλόγιο 

ὑπηρέτησαν ἱεροψάλ-
τες «αἰνοῦντες καί 
εὐλογοῦντες τόν 
Θεόν» οἱ ἑξῆς: Δημή-
τριος Κύρου, Χριστό-
φορος Κύρου,  Εὐθύ-
μιος Τσάγκας ἀπό τό 
Στανό,  Κων/νος Σαμαρᾶς, Δημήτριος Ζαχαρίου, 
Κων/νος Πνευματικός. Χρῆστος Καραδημήτρας. 
Ἀπό τό 1986 ψάλλει ὁ κ. Ἰωάννης Κέκερης Πρό-
εδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν. Βοηθοί οἱ 
Χαράλαμπος Λαζαρίδης Ἀντιδήμαρχος Δήμου 
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• Ἐπιτροπές Κοινωνίας Ἀγάπης. Ἀπό τῆς 
συστάσεώς του ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
ἀσκοῦσε συστηματικά φιλανθρωπικό ἔργο. Ἀπό 
τά πτωχά ἔσοδα του περίσσευαν καί γιά τήν 
ἀνακούφιση τῶν πτωχῶν. Ἀπό τό 1992, ὅταν 
ἐνεργοποιήθηκαν ἀπό τήν Μητρόπολη τά φιλό-
πτωχα ταμεῖα, τά ὁποῖα ὀνομάσθηκαν «Κοινωνία 
Ἀγάπης», ὁ π. Βασίλειος διόρισε ἄνδρες καί γυ-
ναῖκες εὐαισθητοποιημένους στό ἔργο τῆς φιλαν-
θρωπίας. Σκοπός τους δέν ἦταν μόνο ἡ οἰκονομική 
ἐνίσχυση, ἀλλά ἡ προσωπική ἐπίσκεψη καί ἡ 
στήριξη τῶν Χριστιανῶν. Ὅπου ὑπῆρχε ἀρρώστια, 
θλίψη, δυστυχία, οἰκονομική ἀνέχεια ἡ Ἐπιτροπή 
ἦταν παροῦσα.  

108

Τήν 1η Νοεμβρίου, μαζί μέ τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων ἐξ Ἀσίας, ἑορτάζεται καί ἡ ἀπελευθέρω-
ση τῆς Ἀρναίας ἀπό τούς Τούρκους (2/11/1912). 

Μετά τήν Θ. Λειτουργία τελεῖται τρισάγιο 
 στό μνημεῖο τῆς ἀπελευθέρωσης.

Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς εἰκόνας τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
στούς κεντρικούς δρόμους τῆς Ἀρναίας 

κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ναοῦ.
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  Τό πλῆθος τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, πού κατακλύζει 
μέσα καί ἔξω τόν Ναό κατά τήν Ἑορτή  

τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

Ὑπογραφή Πατριάρχου Σερβίας Γερμανοῦ  
στό Εὐαγγέλιο, ὅταν τό 1978 ἐπισκέφθηκε τόν Ναό.

Ἡ περιφορά  
τοῦ Ἐπιταφίου  

τοῦ Ναοῦ.

Στήν λιτανεία τοῦ 1992 παρέστη ὁ τότε Δήμαρχος 
Ἀθηναίων κ. Δ. Ἀβραμόπουλος.



κατά θεϊκή παραχώρηση βγῆκε ἀπό τό τόπο του τό 
κεφάλι του καί γύρισε τό  πρόσωπο του πίσω στή 
πλάτη καί οἱ ἅγιοι τόν γιάτρευσαν ἀπ’ αύτή τήν 
ἀσθένεια.  

Ἀπ’ αὐτό τό θαῦμα πίστευσαν στόν Χριστό καί 
οἱ παρευρισκόμενοι καί ὁ θεραπευθείς βασιλιᾶς μέ 
τούς συγγγενεῖς του, καί γι’αὐτό μέ τιμές τούς  
ἔστειλε στούς συγγενεῖς καί οἰκείους τους.  

Ὕστερα ἀπ’ αὐτό ὁ δάσκαλος τῶν Ἁγίων στήν  
ἰατρική τέχνη τούς φθόνησε γιά τήν δόξα καί τήν 
προκοπή πού εἶχαν καί τούς ἀνέβασε ἐπάνω σ’ ἕνα 
βουνό, μέ σκοπό δῆθεν νά μαζέψουν γιατρικά 
βότανα. Ὅταν πῆγαν ἐκεῖ,  ὁ δόλιος τούς σκότωσε 
μέ πέτρες.  

 
 

 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
ΕΞ ΑΣΙΑΣ 

 

Αὐτοί οἱ Ἅγιοι κατάγονταν ἀπό τήν Ἀσία, παιδιά 
φιλαρέτων καί εὐσε-
βῶν γονέων. Ἡ μητέ-
ρα τους λεγόταν Θε-
οδότη. Ὅταν ἔμεινε 
χήρα  ἀπό τόν ἄνδρα 
της, ζοῦσε ζωή ἐνά-
ρετη καί μέ τό παρά-

δειγμά της δίδασκε στούς γιούς της κάθε εἶδος 
τέλειας ἀρετῆς. Αὐτοί λοιπόν ἔμαθαν κάθε ἐπιστήμη, 
ἀλλά περισσότερο ἀγάπησαν τήν ἰατρική καί μ’ 
αὐτή γιάτρευαν κάθε ἀσθένεια. Καί ὄχι μόνο ἀνθρώ-
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Δ.΄ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
 

1Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
ΕΚ ΡΩΜΗΣ 

 
Αὐτοί οἱ Ἅγιοι ἔζη-
σαν στά χρόνια τῶν 
ἀδελφῶν βασιλέων 
Καρίνου καί Νου-
μεριανοῦ περί τό 
284 καί κατάγο-

νταν ἀπό τήν μεγαλούπολη τῆς Ρώμης. 
Ἦταν ἀδέλφια καί ἀσκοῦσαν  τήν τέχνη τῆς 

ἰατρικῆς. Γιάτρευαν ὄχι μόνο τούς ἀνθρώπους, 
ἀλλά καί τά ἄλογα ζῷα. Γιά τήν θεραπεία πού 
προσέφεραν δέν  ζητοῦσαν μισθό ἀπό τούς θε-
ραπευθέντες, ἀλλά νά πιστεύσουν στόν Χριστό. 
Συκοφαντήθηκαν στόν βασιλέα Καρίνο, ὅτι κάνουν 
τίς θεραπεῖες καί τά θαύματα μέ μαγική τέχνη. 
Οἱ ἴδιοι ὅμως μή περιμένοντας νά τούς συλλάβουν 
πῆγαν καί προσῆλθαν αὐτόκλητοι καί παραδόθηκαν 
στά χέρια τοῦ βασιλιᾶ.  

Καί ὄχι μόνο δέν πείσθηκαν νά ἀρνηθοῦν τό 
Χριστό, ἀλλά κατάφεραν καί τόν βασιλιᾶ Καρίνο 
νά μεταπείσουν νά ἀρνηθῆ τήν ἀσέβεια τῶν 
εἰδώλων, καθόσο καί αὐτόν τόν θεράπευσαν οἱ 
ἅγιοι ἀπό ἀρρώστια. Ὅταν αὐτός ἄρχισε νά 
ρωτᾶ τούς Ἁγίους καί νά τούς ἀπειλῆ ὅτι θά 
τούς τιμωρήσει, ἄν δέν ἀρνηθοῦν τό Χριστό, τότε, 
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πους θεράπευαν, ἀλλά καί τά ἄλογα ζῶα.  
Ὀνομάσθησαν Ἀνάργυροι, διότι δέν πῆραν 

ποτέ ἀπό κανένα ἀσθενῆ χρήματα γιά μισθό καί 
πληρωμή τῆς θεραπείας. Ἔτσι ἐνάρετα ἀφοῦ 
πέρασαν τήν ζωή τους, “ἐτελειώθησαν ἐν εἰρήνῃ”, 
τά δέ τίμια λείψανά τους ἐνταφιάσθηκαν σ’ ἕνα 
τόπο ὀνομαζόμενο Φερεμάν.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ  

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 
• 1919 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
• 1924 ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ 
• 1937 ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
• 1944 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
• 1949 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
• 1962 ΑΝΔΡΩΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
• 1982 ΕΝΟΡΙΑ 
• 1997 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 60 ΕΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 
• 1999 ΚΟΙΜΗΣΗ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
• 1999 ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ π. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΙΔΗΣ 
• 2002 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 
• 2002 ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ π. ΓΑΒΡΙΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ 
• 2003 ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 
ΑΠΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
• 2005 ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΥΛΑΣ 

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 Σχολή .............................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
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Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Ἡμερολογίου  
καί συντάξεως ἀπό τόν 

Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Μαϊδώνη 
Πρωτοσύγκελλο - Ἱεροκήρυκα 

Τά κείμενα ἐπιλέχθηκαν  
ἀπό τό βιβλίο 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 
ΣΥΝΑΞΑΡΙ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΖΩΗ 

Ἀφιέρωμα στά εἴκοσι χρόνια 
ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἐνορίας  

(1982-2002) καί κυρίως  
ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Δημ. Κύρου 

Θεολόγου - Φιλολόγου 
καί  

τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη

Ἐκτύπωση - Βιβλιοδεσία: 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ» 
570 21 Ἀσπροβάλτα - Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: (+30) 2397023313, Fax: (+30) 2397021754 
e-mail: melissa@melissaprint.com 

graphics.melissa@gmail.com




