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Α

δελφοί μου,
Το ημερολόγιο του έτους 2022 που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί το έκτο κατά σειρά
σχετικό πόνημα και χαίρομαι βαθύτατα, γιατί η συντακτική μας ομάδα καταφέρνει κάθε
χρόνο ν’ αναδεικνύει και να παρουσιάζει θέματα σχετικά με την εκάστοτε κοινωνική συγκύρια, τα όποια όμως παραμένουν διαχρονικά επίκαιρα κι ενδιαφέροντα.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε
στην σύγχρονη περίοδο την ιστορίας μας, είναι αναγκαία η ενημέρωση του λαού για το
κοινωνικό κι εκπαιδευτικό έργο της Εκκλησίας μας και κυρίως για τις δράσεις αυτές που
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συμβάλλουν καταλυτικά στην εξέλιξη της κοινωνίας και στην εμβάθυνση και την αναβάθμιση των πρωτοβουλιών κοινωνικής φροντίδας, οι οποίες πλέον συμβαδίζουν απόλυτα με
τις ανάγκες της εποχής και τα ζητούμενα τόσο
των στελεχών μας, όσο και του ποιμνίου μας.
Το φετινό ημερολόγιο λοιπόν, είναι αφιερωμένο στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.),
στο οποίο, με την ευλογία του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου Β΄, τυγχάνω αναπληρωτής
Πρόεδρος. Στις επόμενες σελίδες, θα μπορέσετε ν’ ανακαλύψετε τις αιτίες της ίδρυσής
του και κυρίως τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις που ήρθε να καλύψει και που το καθιέρωσαν στην συλλογική συνείδηση και το
κατέταξαν μεταξύ των κορυφαίων φορέων παροχής δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
πανελλήνιο επίπεδο. Όμως, γιατί επιλέξαμε να
μιλήσουμε γι’ αυτό φέτος; Γιατί, ενώ τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. λειτουργούν στην Ι. Μητρόπολή μας από το έτος 2014,
εμείς αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το θέμα
αυτό φέτος; Η απάντηση είναι απλή, αλλά και
κοινωνικά κρίσιμη: Γιατί τα δύο χρόνια που η
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πατρίδα μας και ολόκληρος ο κόσμος μαστίζεται από τις φρικτές επιπτώσεις της πανδημίας
του κορωνοϊού, η ανάγκη για συνεχή και ποιοτική επιμόρφωση των κληρικών και λαϊκών
στελεχών της Εκκλησίας φάνηκε πολύ περισσότερο από χρήσιμη, φάνηκε επιτακτική και
καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση
της θέσης μας και του ρόλου που καλούμαστε
ως Χριστιανοί να διαδραματίσουμε κατά την
διάρκεια της πανδημίας και κυρίως στην μετά
από αυτήν εποχή. Η πανδημία έθεσε τα πνευματικά ερωτήματα κι εμείς έπρεπε να δώσουμε
τις απαντήσεις. Προκάλεσε ψυχική πίεση, την
οποία εμείς έπρεπε ν’ αποσυμπιέσουμε.
Στο κείμενο του ημερολογίου αυτού, μπορείτε να μάθετε αρκετές πληροφορίες για το
Ι.Π.Ε. και τους στόχους του, αλλά κυρίως να
διακρίνετε την αγωνία όσων δραστηριοποιούμαστε μέσα σε αυτό, για το μέλλον. Το πόσο
προετοιμασμένοι θα είμαστε για ν’ αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα, τις νέες καταστάσεις που θα προκύψουν μέσα στα επόμενα
χρόνια και θ’ αλλάξουν ριζικά τον κόσμο που
ξέραμε, θα εξαρτηθεί από το πόσο ευέλικτοι
και καταρτισμένοι είμαστε, από το κατά πόσο
θέλουμε να αντιληφτούμε τις κοινωνικές συν-5-

θήκες και να δράσουμε για να φτιάξουμε μια
καινούργια πραγματικότητα στα μέτρα του
ανθρώπου. Γιατί εμείς οφείλουμε μέσα στον
ορυμαγδό να μην μείνουμε στατικοί και φοβισμένοι, να μην παρασυρθούμε από κραυγές αντιεπιστημονικές, αλλά να προτάξουμε
την αγάπη και τη γνώση, δημιουργώντας κι
όχι παρακολουθώντας μουδιασμένοι τις εξελίξεις. Απέναντι στις προκλήσεις και τα αρτιφυή δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, εμείς
υποχρεούμαστε να καλλιεργήσουμε και να
προτάξουμε μια ηθική της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
Για την Εκκλησία η επιμόρφωση των στελεχών μας πάνω σε ζητήματα φλέγοντα δεν
αποτελεί περιττή πολυτέλεια. Κανείς μας δεν
είναι δυνατόν να γνωρίζει τα πάντα κι όποιος
το πιστεύει αυτό προσβάλει με την στάση του
τον ίδιο τον Θεό. Όποιος διατυπώνει στο όνομα της θέσης που κατέχει μέσα στην Εκκλησία
στρεβλές απόψεις, ως αποτέλεσμα αμάθειας
ή ημιμάθειας, προκαλεί ανυπολόγιστη ζημιά
και δύναται να σκανδαλίσει και να παρασύρει τους πιστούς σε σκοτεινά μονοπάτια. Για
μας όμως ο δρόμος είναι μόνο ένας και φωτεινός, ο δρόμος του Χριστού. Η Εκκλησίας
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μας επ’ ουδενί αποδέχεται, διαπραγματεύεται
και δίνει βήμα σε δοξασίες και πλάνες και ούτε φυσικά πρόκειται να αντιμετωπίσει δια της
μεθόδου του μιθριδατισμού αντικοινωνικές κι
επικίνδυνες τάσεις και προτροπές. Επιμορφώνοντας εντατικά τα στελέχη μας τους δίνουμε
την δυνατότητα να παρεμβαίνουν ουσιαστικά
εκεί που ο πόνος είναι μεγάλος, να καθοδηγούν ορθότερα και να «θεραπεύουν» ψυχές
τραυματισμένες. Η ευθύνη του ποιμένα είναι τεράστια κι εδώ πρέπει να καταλάβουμε
πως προσκολλημένοι σε αναχρονισμούς και
επουσιώδεις τυπολατρίες που εφαρμόζονται
κατά το δοκούν και με μια τάση περισσότερο
επικριτική αντί παραμυθητική, δεν ενισχύουμε την πίστη μας, δεν δίνουμε λύσεις, δεν σώζουμε, παρά μόνο τονώνουμε τον αδηφάγο
εγωισμό μας. Εκεί βρίσκεται η λεπτή, σχεδόν
αόρατη διαχωριστική γραμμή, που οφείλουμε ν’ αγωνιστούμε πνευματικά για να μην ξεπερνάμε όλοι οι Χριστιανοί, είτε βρισκόμαστε
στον άμβωνα, είτε στο νάρθηκα. Τοποθετώντας λοιπόν τον εαυτό μας στη θέση του διαχρονικού μαθητή πλησιάζουμε καθημερινά, με
αργά και σταθερά βήματα, στη θέση του δασκάλου.
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Το Ι.Π.Ε. υπάρχει γιατί η κοινωνικές και
εκκλησιαστικές ανάγκες το ζητούν. Χωρίς αυτό το πολύτιμο εργαλείο τα στελέχη μας θα
βρισκόταν χωρίς εφόδια στη μάχη με τα περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα, για τα οποία
οι πιστοί στρέφουν με απόγνωση το βλέμμα
προς την Εκκλησία και ζητούν ουσιαστική
βοήθεια, ζητούν ελπίδα, ζητούν συμβουλή και
διέξοδο.
Ευχόμενος καλή ανάγνωση, θα κλείσω με
τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου
στην Α΄ Προς Κορινθίους Επιστολή του (8,
2-3): «Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ.
Εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι· εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν,
οὗτος ἔγνωσται ὑπ’ αὐτοῦ».
Μετά πατρικών ευχών και ευλογιών
Ο Μητροπολίτης

† Ο Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
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Τό Ἵδρυμα
Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης
καί V προσφορά του
στούς κληρικούς καί τά λαϊκά
στελέχη τῆς Ἐκκλησίας
Σεβ. Μητροπολίτου
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
κ. Ἀθηναγόρα

Κ

ατά τήν περίοδο τῆς δεύτερης νεωτερικότητας, πού διανύουμε, τά σύνορα
τῶν κρατῶν «ὄχι μόνο εἶναι πλέον πορώδη
καί ἀσαφή, ἀλλά σέ ὁρισμένες περιπτώσεις
καταργοῦνται πλήρως, καθώς ! διαπλανητική προοπτική ἀνατρέπει τή βεβαιότητα τοῦ
ὁρισμοῦ τῆς τοπικότητας καί κατά συνέπεια
τοῦ οἰκείου καί τοῦ ἀνοίκειου. Τά σύνορα
πού κάποτε νοοῦνταν (ς ξεκάθαρες διαχω-9-

ριστικές γραμμές γίνονται σχεδόν διαμπερῆ
ἤ ἀλλάζουν ρόλο καί ὑπόσταση» (Τσιρώνης, 2018). Ἀπέναντι σέ αὐτό ἐμεῖς ὀφείλουμε νά μήν μείνουμε στατικοί˙ δέν εἶναι
αὐτός ὁ ρόλος μας. Σ΄ ἕνα κόσμο ὅπου ἕνα
δυσάρεστο γεγονός πού μπορεῖ νά συμβεῖ
στήν Ἀσία ἐπηρεάζει, στά πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης, ὁλόκληρο τόν πλανήτη
μέ ταχύτητα ἀστραπῆς.
7 διακινδύνευση δέν ἐμπεριέχει τόν
κίνδυνο τῆς ἀπώλειας, ἀλλά τό ρίσκο τῆς
προσπάθειας ἀποφυγῆς τῆς καταστροφῆς
καί τῶν συνεπειῶν της. Γιά νά μήν χρειαστεῖ λοιπόν τό ρίσκο αὐτό ἀπαιτεῖται ἔγκαιρη πρόγνωση τῶν κινδύνων καί ρεαλιστικοί σχεδιασμοί πού θά περιορίζουν ἤ καί
θά ἀπαλείφουν τούς κινδύνους οἱ ὁποῖοι
ἀπειλοῦν τίς κοινωνίες.
Πάνω στή βάση αὐτή, λοιπόν, @ Ἐκκλησία ὀφείλει νά κοιτάξει στά μάτια τούς πιστούς καί νά τούς δείξει γιά ἄλλη μιά φορά
τό δρόμο. 7 ἑπόμενη @μέρα θά εἶναι πολύ
δυσκολότερη ἀπό τήν περίοδο πού ὀδυνηρά διανύουμε τώρα. Εἶναι ζητούμενο νά
συλλέξουμε χαμένα κομμάτια ἐλπίδας καί
νά τά ἀνασυνθέσουμε. 7 ἀποστολή μας
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τώρα εἶναι ἀπαιτητική, ἀλλά δομικῆς σημασίας γιά τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων.
Μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
δοκιμάστηκε @ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ
τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, τά ὑπαρξιακά
ζητήματα πλήθαιναν, ὅπως καί @ ἀμφισβήτηση τῆς ἴδιας τῆς ἔννοιας τῆς σωτηρίας
καί τῆς Θείας Πρόνοιας. Κορυφαῖοι δραματουργοί ὅπως ὁ Samuel Beckett ἀποτύπωσαν στά ἔργα τους τήν ἐποχή ἐκείνη, τόν ἐπαναπροσδιορισμό τῆς στάσης
τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στό Θεό καί τίς
ἄκαρπες ἀναζητήσεις μιᾶς ἀπάντησης πού
θά δικαιολογοῦσε τήν καταστροφή. Ὅμως
@ Ἐκκλησία πῆρε καί πάλι ἀπό τό χέρι τό
συνθλιμμένο πνευματικά καί σωματικά
ἐξουθενωμένο καί καταρρακωμένο ἄνθρωπο καί τοῦ ἔδωσε μιά νέα προοπτική, μιά
νέα ἐλπίδα. Τοῦ ἀπέδειξε πώς οἱ καταστροφές δέν εἶναι τό τέλος, ἀλλά @ εὐκαιρία νά
κατανοήσουμε ὅτι @ σχέση μας μέ τόν Θεό
καί τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι αὐτονόητα καί
φυσικά δέν μπαίνουν σέ καλούπια ἀνάλογα μέ τίς προσδοκίες τοῦ καθενός ἔστω καί
ἄν αὐτές δέν ἱκανοποιοῦνται μέ τόν τρόπο
πού αὐτός θά ἤθελε. Ἀνάλογα ἐρωτήματα
- 11 -

μπορεῖ νά τεθοῦν καί τώρα. Ὅμως ἐμεῖς
καί πάλι πρέπει ν’ ἀπαντήσουμε πρός κάθε
κατεύθυνση πώς ὁ Χριστιανός πρέπει νά
εἶναι καρτερικός, νά ἐμπιστεύεται τήν μητέρα Ἐκκλησία κι ἐντός της εἶναι βέβαιο ὅτι
θά βρεῖ τήν παρηγοριά, τήν γαλήνη, τήν
χαρά καί τήν εὐδαιμονία πού τόσο επιζητεῖ.
Ἐκεῖ θά βρεῖ τίς ἀπαντήσεις καί τήν μόνη
ἀλήθεια.
Ἐδῶ ὅμως φτάνουμε στό κρίσιμο σημεῖο, στό ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο πού θά
βγάλει τόν Χριστιανό ἀπό τό ἀδιέξοδο τοῦ
φόβου, τῆς ἀγωνίας καί τοῦ πανικοῦ καί θά
τοῦ ξαναθυμίσει πώς @ Ἐκκλησία εἶναι τό
ἄντλημα τοῦ πραγματικοῦ ὕδατος (Ἰωάν.
4,11) κι αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τούς λειτουργούς τοῦ Κυρίου μας, τούς κληρικούς
καί πλάι σ’ αὐτούς οἱ πολύτιμοι συνεργάτες μας, τά λαϊκά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτοί οἱ ἄοκνοι σκαπανεῖς τῆς Ἐκκλησίας
θά μποῦν μπροστάρηδες στήν προσπάθεια
ἐπαναφορᾶς στήν Ἐκκλησιαστική «κανονικότητα», αὐτήν πού ὅλοι ἀγαπᾶμε καί στερούμαστε λόγω τῶν συνθηκῶν καί θά ἐξομαλύνουν τόν δύσβατο δρόμο τῶν πιστῶν
πρός τήν ἑπόμενη μέρα. Γιά νά τό πετύ- 12 -

χουν ὅμως αὐτό χρειάζονται ἐφόδια, μέ
βασικότερο ὅλων τήν ἐπιμόρφωση καί τόν
ἐμπλουτισμό τῶν γνώσεών τους, οἱ ὁποῖες
πρέπει ν’ ἀνταποκρίνονται στίς πραγματικές σύγχρονες ἀνάγκες τοῦ πληρώματος
τῆς Ἐκκλησίας.
Θέλοντας νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, πρωτίστως ἀπέναντι στόν ἑαυτό μας, πρέπει
νά παραδεχτοῦμε πώς @ ἀνταπόκριση τῶν
στελεχῶν μας ἦταν παραπάνω ἀπό ἱκανοποιητική τά δύσκολα αὐτά χρόνια, χωρίς ὅμως αὐτό νά σημαίνει πώς φτάσαμε
στό ἐπίπεδο ὑποστήριξης τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ μας στό βαθμό πού θά θέλαμε καί πού @ κοινωνία περιμένει ἀπό μᾶς.
Δικαιολογίες στίς περιπτώσεις αὐτές μποροῦν νά ὑπάρξουν πολλές, ὅμως ὅλοι ξέρουμε ὅτι @ λύση εἶναι μία καί δέν εἶναι
ἄλλη ἀπό τήν ἐπιμόρφωση τῶν στελεχῶν
μας. Γιατί γιά νά βοηθήσουμε οὐσιαστικά τούς ἀνθρώπους πρέπει πρωτίστως νά
στηρίξουμε τά στελέχη μας καί νά τούς παρέχουμε ἐφόδια μέσω τῆς διά βίου ἐκπαίδευσης καί κατάρτισης. Ὁ καταιγιστικός
ρυθμός ἀλλαγῆς τῶν ἀπαιτήσεων στήν
κοινωνία τοῦ ρίσκου ἐπιβάλλει ἐγρήγορ- 13 -

ση καί κυρίως πολύπλευρη κατάρτιση καί
γνώση ἱκανή νά συμβαδίσει μέ τίς ἀνάγκες
καί τά ἀνοιχτά μέτωπα τῆς ἐποχῆς, καθώς
καί τήν πραγματικότητα πού ἔχει διαμορφώσει @ παγκοσμιοποίηση. Μόνο μέ τόν
τρόπο αὐτό θά μπορέσουμε νά προσφέρουμε οὐσιαστικά στόν ἄνθρωπο, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στόν περιορισμό
καί τήν διαχείριση τῶν «φόβων» του.
Γιά τό σκοπό αὐτό ρίχνουμε στή μάχη ὅλο
τό ὁπλοστάσιο
πού μᾶς παρέχει τό Ἵδρυμα
Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
τοῦ ὁποίου μέ τήν εὐλογία τοῦ προέδρου του, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου
Β΄, τυγχάνω ἀναπληρωτής Πρόεδρος καί
δραστηριοποιοῦμαι σ’ αὐτό ἀπό τήν ἐποχή
πού ξεκίνησε νά κάνει τά πρῶτα του μίλια
σέ ἀχαρτογράφητα νερά, μέχρι καί σήμερα
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πού χαίρει πανελλήνιας ἀναγνώρισης καί
σεβασμοῦ, ]ς κορυφαῖος φορέας παροχῆς
πιστοποιημένης διά βίου ἐκπαίδευσης, κατάρτισης καί ποιμαντικῆς ἐπιμόρφωσης σέ
κληρικούς, ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους
καί λοιπά στελέχη τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν νομικῶν προσώπων καί λοιπῶν
φορέων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπειδή ὅμως μιά τόσο μεγάλη προσπάθεια δέν μπορεῖ νά παρουσιαστεῖ μέ τρόπο ἁπλῶς φιλολογικό, εἶμαι ὑποχρεωμένος
νά ἀναφερθῶ στήν ]ς σήμερα ἱστορία τοῦ
ἱδρύματος, στά ἐπιτεύγματα του καί στά
πρόσωπα πού καθόρισαν τήν φυσιογνωμία
του κι ἄφησαν τό στίγμα τους στό μεγάλο
στοίχημα τῆς ἐπιμόρφωσης τῶν στελεχῶν
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι λοιπόν, τό 2008, ὕστερα ἀπό τήν πρόωρη ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, ἐξελέγη
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμος Λιάπης. Τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν ἀκολούθησε στήν Ἀθήνα
ὁ καλός του συνεργάτης ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας, ὁ Πρωτ. π.
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Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν, κληρικός
λόγιος, μέ ἀγάπη γιά τήν
Ἐκκλησία. 7 ἀγάπη του
αὐτή πρός τήν Ἐκκλησία καί τό ἐκπαιδευτικό ἔργο ἀποτέλεσε τό
ἔναυσμα γιά νά ἐμπνευστεῖ τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί νά τό ὑλοποιήσει μέ
τήν εὐλογία καί τήν ἔμπρακτη συμπαράσταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄.
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Τό φιλόδοξο ὅραμα τοῦ Πρωτ. π. Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη, ἔλαβε σάρκα καί
ὀστά στίς 5 Μαΐου 2009, ὅπου μέ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεστήθη, μέ τήν
ὑπ’ ἀριθμ. 1631/896/28.5.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1011),
τό Ἐπιμορφωτικό καί Ἐρευνητικό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Αθηνών μέ τήν ἐπωνυμία: «Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν». Τό ἵδρυμα αὐτό,
ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἐντάχθηκε ὀργανικά στό Νομικό Πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ]ς ἐξηρτημένη ὑπηρεσία αὐτῆς, αὐτοτελοῦς διαχειρίσεως καί
μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, μέ δικό
του καταστατικό. Ἑδρεύει στήν Ἀθήνα καί
στεγάζεται στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἀπό τό 2015 μέ τήν
ὑπ’ ἀριθμ. 22/Διεκπ.128/14.1.2015 Ἀπόφαση
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (ΦΕΚ Β΄ 269)
κατέστη Αὐτόνομο Ἐκκλησιαστικό Νομικό
Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα.
Οἱ σκοποί τοῦ ἱδρύματος (ἀναλυτικά)
ὅπως διατυπώνονται στόν κανονισμό του
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εἶναι οἱ ἑξῆς: «α) 1 ποιμαντική θεολογική καί
πρακτική κατάρτιση τῶν ὑποψηφίων πρός
χειροτονία καί τοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους, μέ
ἔμφαση στήν καλλιέργεια ἱερατικοῦ ἤθους,
λειτουργικῆς συνειδήσεως καί ποιμαντικῶν
δεξιοτήτων, μέ σκοπό τήν ἀρτιότερη προετοιμασία γιά τήν ἱερωσύνη. β) 1 ἐν γένει
ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς Ι.Α.Α. καί
! συνεχής ἐνημέρωσή τους γιά τίς κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές, τεχνολογικές,
θρησκευτικές καί πνευματικές ἐξελίξεις, πού
διέπουν τήν σύγχρονη ἐγχώρια καί διεθνή
πραγματικότητα, μέ ἔμφαση στόν διάλογο
τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας μέ τά σύγχρονα κοινωνικό-πολιτιστικά δεδομένα καί τήν
ἀξιοποίηση τῶν γνώσεων στό πλαίσιο τῆς
ποιμαντικῆς πράξεως. γ) 1 μελέτη, προώθηση καί στήριξη τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτιστικοῦ καί πνευματικοῦ πλούτου. δ) 1 διοργάνωση ἐκπαιδευτικῶν σεμιναρίων, ἐργαστηρίων πρακτικῆς ἄσκησης, καθώς καί ἐρευνητικῶν προγραμμάτων ἐπί ποιμαντικῶν,
θρησκευτικῶν, πολιτιστικῶν καί κοινωνικοπολιτικῶν θεμάτων. ε) 1 προσφορά ἐπιστημονικῆς ἐποπτείας καί ὑποστήριξης τῶν
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στελεχῶν καί τῶν διαφόρων ποιμαντικῶν
καί διοικητικῶν δομῶν τῆς Ι.Α.Α., καθώς καί
τῶν λοιπῶν, αὐτοτελῶν καί μή, Ἱδρυμάτων
αὐτῆς. στ) 1 ἐκπόνηση ἤ ! ἐποπτεία καί
ὑποστήριξη εἰδικῶν μελετῶν σχετικῶν μέ
ὅλους τούς προαναφερθέντες τομεῖς δραστηριοτήτων. ζ) 1 ἐκπαίδευση κληρικῶν καί
λαϊκῶν στελεχῶν γιά τίς σύγχρονες ἀνάγκες
διακονίας σέ εἰδικούς ποιμαντικούς τομεῖς,
ὅπως νοσοκομεῖα, φυλακές, ἐξειδικευμένα
Ἱδρύματα καί δομές κοινωνικοπρονοιακοῦ
χαρακτήρα, σχολεῖα, πανεπιστήμια, τουριστικοί χῶροι, ἀεροδρόμια, κ.λπ.».
Μέ λίγα λόγια τό Ι.Π.Ε. ἀποσκοπεῖ στό
νά ἐπιμορφώσει τόν ἐφημεριακό κλῆρο
καί τά λαϊκά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, δίδοντάς τους τήν εὐκαιρία νά δημιουργήσουν
θεολογικούς καί κοινωνικούς προβληματισμούς, ὥστε ἐπιστρέφοντας στίς ἐνορίες
τους, νά μποροῦν νά ἔρχονται ἀντιμέτωποι
μέ τίς κοινωνικές προκλήσεις τῆς ἐποχῆς
μας, χωρίς αὐτές νά ἀποτελοῦν ἄγνωστα
ζητήματα γι’ αὐτούς. Ἀρχικῶς τό Ι.Π.Ε.
ἀπευθυνόταν ἀποκλειστικά στούς διακονοῦντες τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν,
ἀλλά ἀπό τό 2013, ἔδωσε τήν εὐκαιρία μέ
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τό ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 2259/12.6.2013 ἐγκύκλιο
σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά συμμετάσχουν στά
προγράμματά του κληρικοί καί λαϊκοί καί
ἄλλων Ἱ. Μητροπόλεων. Μέχρι σήμερα τό

Ι.Π.Ε. ἔχει συνάψει 57 σύμφωνα συνεργασίας μέ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. 7 δράση τοῦ Ι.Π.Ε. ὅμως δέν
περιορίστηκε μόνο ἐντός τῶν ὁρίων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μέ πρόταση τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, @ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί αὐτή τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἔχουν ὑπογράψει σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ τοῦ Ι.Π.Ε. καί τῆς Ὀρθοδόξου
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Ἀκαδημίας Κρήτης, μέ τήν συνδρομή τῆς
ὁποίας ὑλοποιοῦνται ἐπιμορφωτικά προγράμματα στίς 14 Ἱερές Μητροπόλεις τῆς
Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων καί στήν
Πατριαρχική Ἐξαρχία τῆς Πάτμου. Σύν τοῖς
ἄλλοις, ἔχουν ὑπογραφεῖ σύμφωνα συνεργασίας μέ τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὁμοσπονδία
Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.)
καί μέ ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
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Ἀθηνῶν, ὅπως @ Ἐθελοντική Διακονία
Ἀσθενῶν, @ Βιβλιοθήκη, τό Ἵδρυμα Νεότητας καί Οἰκογένειας καί τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς
Μουσικῆς. Τό Ι.Π.Ε. συνεργάζεται ἐπίσης
μέ τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη,
τό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καί μέ ἄλλα ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα τῆς χώρας, μέ τό Εὐρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τό Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου καί τήν Βιβλιοθήκη
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄ στά Οἰνόφυτα Βοιωτίας.
Τό Ι.Π.Ε. διοικεῖται ἀπό διοικητικό συμβούλιο, μέ πρόεδρο τόν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Σήμερα τό διοικητικό συμβούλιο ἀπαρτίζεται ἀπό τούς
ἑξῆς: Πρόεδρος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β΄,
Ἀναπληρωτής Πρόεδρος
ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, πού
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φέρει καί τήν νομική ἐκπροσώπηση τοῦ
Ι.Π.Ε. Μέλη τοῦ Δ.Σ. εἶναι ὁ Μητροπολίτης
Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ,
ὁ Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς
Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ
κ. Γεώργιος Φίλιας Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ταμίας ὁ Ἀρχιμ. κ.
Βαρνάβας Θεοχάρης Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί γραμματέας ὁ Δρ. Γρηγόριος Λακιώτης, Διευθυντής
τῆς χειρουργικῆς κλινικῆς Γ.Ν.Α. «Εὐαγγελισμός», μέ ἀναπληρωματικά μέλη τόν Μητροπολίτη Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννη καί τόν
Ἐπίσκοπο Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβο. Τήν διεύθυνση τοῦ Ι.Π.Ε. ἀπό τήν πρώτη @μέρα τῆς
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ἱδρύσεώς του, τήν ἔχει ὁ ὁραματιστής του
Πρωτ. π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης Γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἀπό τό 2017
λόγω τοῦ φόρτου ἐργασίας, ἀναπληρωτής
διευθυντής τοῦ Ι.Π.Ε. ὁρίσθηκε ὁ Ἀρχιμ. κ.
Θεολόγος Ἀλεξανδράκης συντονιστής καί
διδάσκων τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ προπτυχιακοῦ προγράμματος «Βυζαντινή Μουσική
– Ψαλτική Τέχνη» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν
ἐκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης
κ. Κωνσταντῖνο Καλτσᾶ διατελοῦν ἐπιστημονικοί σύμβουλοι τοῦ Ι.Π.Ε.
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7 χρηματοδότηση τῶν δράσεων τοῦ
Ι.Π.Ε. γίνεται ἀπό πόρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἤ τῶν συνεργαζόμενων φορέων ἤ
κοινωφελῶν ἱδρυμάτων ἤ ἀπό δωρεές, καθώς καί ἀπό ἐθνικούς πόρους, εὐρωπαϊκά
καί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τά ἐπονομαζόμενα ΕΣΠΑ.
Τό Ι.Π.Ε. τά χρόνια αὐτά κατάφερε νά
γίνει φορέας παροχῆς ὑπηρεσιῶν διά βίου
μάθησης καί παρέχει ὑπηρεσίες μή τυπικῆς
ἐκπαίδευσης καί κατάρτισης ]ς Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), παρέχοντας βεβαιώσεις πιστοποιημένης ἐπιμόρφωσης. 7
πιστοποιημένη ἐπιμόρφωση τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων καί τῶν λοιπῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας πού παρέχεται ἀπό τό Ι.Π.Ε. μοριοδοτεῖται γιά τίς ἐπιλογές στελεχῶν στό δημόσιο τομέα.
Γιά τήν ἄρτια λειτουργία τοῦ Ι.Π.Ε. εἶναι
ἀπαραίτητο νά ὑπάρχουν ἔμπειροι καί καταρτισμένοι ἐκπαιδευτές, οἱ ὁποῖοι κατέχουν σημαντικό ρόλο, μεταδίδουν τήν
γνώση καί τήν ἐμπειρία τους στούς ἐκπαι- 25 -

δευόμενους, καί ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τοῦ συντονισμοῦ τῆς ἐκπαιδευτικής
διακονίας ]ς ἐμψυχωτές, ὑποστηρικτές
καί σύμβουλοι σπουδῶν. Οἱ ἐκπαιδευτές
εἶναι λόγιοι, οἱ περισσότεροι μέ διδακτορικό τίτλο σπουδῶν, καθηγητές πανεπιστημίου, κληρικοί μέ μεγάλη ἐμπειρία, ἐκπαιδευτικοί μέ ἐξειδίκευση πάνω σε σημαντικά
κοινωνικά θέματα, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νά
ἐνεργοποιήσουν τίς γνώσεις καί τίς ἱκανότητές τους καί νά ἀξιοποιήσουν τά προσωπικά τους διδακτικά χαρίσματα μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῆς μαθησιακῆς ἐμπειρίας
τῶν ἐκπαιδευομένων. Τό ὑψηλότατο ἐπίπεδο κατάρτισης τῶν ἐκπαιδευτῶν τοῦ ἱδρύματος πού κοσμοῦν τό σχετικό μητρῶο,
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ὄντας πραγματικά μέρος ἀπό τόν ἀνθό
τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας τῆς πατρίδας
μας, ἐγγυᾶται τά ἐξαιρετικά ἐπιμορφωτικά
ἀποτελέσματα καί τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῆς
παρεχόμενης ἐκπαίδευσης καί κατάρτισης.
Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οἱ ἐκπαιδευόμενοι τῶν ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων,
παρακολουθοῦν διά ζώσης τίς συνεδρίες
τῶν ἐκπαιδευτῶν σέ χώρους πού ἔχουν
ὁρίσει @ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱ. Μητροπόλεις πού τίς διοργανώνουν, συμπληρώνοντας τόν ἀριθμό τῶν 28 ]ρῶν ἐπιμόρφωσης ἀνά πρόγραμμα. 7 ἐκπαιδευτική
διαδικασία στά πλαίσια τῶν καθορισμένων
θεματικῶν ἑνοτήτων στηρίζεται στή σύγχρονη μεθοδολογία τῆς ἐκπαίδευσης ἐνη-
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λίκων. Τά ἐπιμορφωτικά προγράμματα περιέχουν καί τό στοιχεῖο τῆς ἐπιστημονικῆς
ἔρευνας, καθώς οἱ ἐκπαιδευόμενοι ἀναλαμβάνουν νά ἐκπονήσουν καί νά παραδώσουν στόν ἐπιστημονικά ὑπεύθυνο τοῦ
προγράμματος ἐρευνητική ἐργασία 3.000
λέξεων κατ’ ἐλάχιστον, @ ὁποία σχετίζεται
μέ τό θέμα τῆς ἐπιμόρφωσης, ἀφοῦ πρωτίστως μελετήσουν σχετική βιβλιογραφία
πού θά ἔχουν ἀναζητήσει οἱ ἴδιοι.
Κατά το διάστημα ἐφαρμογῆς τῶν
ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τό Ι.Π.Ε. ἐξακολούθησε τήν ἐκπόνηση τῶν ἐπιμορφωτικῶν του προγραμμάτων
ἐξ ἀποστάσεως, μέσω σύγχρονης τηλεκ-
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παίδευσης, κατορθώνοντας μέ αὐτό τόν
τρόπο νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα τίς δράσεις του καί μέ τό πλεονέκτημα ὅτι σέ κάθε
τμῆμα μποροῦσαν νά συμμετέχουν ἐκπαιδευόμενοι ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Τά ἐπιμορφωτικά προγράμματα τοῦ
Ι.Π.Ε. προσφέρουν οὐσιαστικά στό ποιμαντικό ἔργο, βοηθώντας τόν ἐφημεριακό
κλῆρο καί τά λαϊκά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας
ὥστε ν’ ἀναπτύξουν πρόσθετες δεξιότητες
πού συμβάλλουν καταλυτικά στήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ κοινωνικοπρονοιακοῦ
ἔργου, νά ἐξελίσσουν καί νά ἐμπλουτίζουν
τίς γνώσεις τους, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα δυνατότητες καλύτερης ἀνταπόκρισης σέ συνθῆκες κοινωνικῆς πίεσης καί
ἀρτιότερη συμβουλευτική ἱκανότητα πάνω
σέ σύγχρονα προβλήματα καί καταστάσεις
πού ἀπαιτοῦν λεπτούς καί ἐπιδέξιους χειρισμούς. Τά προγράμματα τοῦ Ι.Π.Ε. ἀποβλέπουν ἀκόμα στήν ὁλοκληρωμένη ὑποστήριξη τῶν διακονουμένων καί τῶν δομῶν
κοινωνικῆς πρόνοιας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμα, @ προσωπική ἐπαφή, @ γνωριμία καί
@ ἐπικοινωνία ἐκπαιδευτῶν καί ἐκπαιδευομένων, @ ἀνταλλαγή ἰδεῶν, βιωμάτων,
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ἐμπειριῶν καί @ περαιτέρω συνεργασία τους
πρός ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας, @ προώθηση
τῆς παραγωγικῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί τῶν προσώπων
πού τά διακονοῦν στό ζήτημα τῆς συνεισφορᾶς πρός τόν ἄνθρωπο, εἶναι ἀκόμα μερικοί ἀπό τούς ἄμεσους στόχους τοῦ Ι.Π.Ε.

Τά προγράμματα τοῦ Ι.Π.Ε. ὅπως ἔχω
ἤδη ἀναφέρει παραπάνω, δέν ἔχουν ἀποκλειστικά θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό περιεχόμενο, ἀλλά κυρίως κοινωνικό, δίδοντας τήν εὐκαιρία στούς ἐκπαιδευόμενους
νά γνωρίσουν τά προβλήματα τοῦ δοκιμαζόμενου ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας καί νά
εἶναι σέ θέση νά τόν συμβουλεύσουν ὀρθά
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καί νά τοῦ δώσουν ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα πού τόν ἀπασχολοῦν. Τό Ι.Π.Ε. διαθέτει αὐτή τή στιγμή 10 ἐνεργά πιστοποιημένα προγράμματα πού ὑλοποιοῦνται μέσω
ΕΣΠΑ καλύπτοντας ἕνα εὐρύ φάσμα ἐνδιαφέροντος καί ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν,
ὅπως @ κοινωνικοπρονοιακή ὑποστήριξη
καί Ἐκκλησιαστική παρέμβαση σέ προβλήματα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας, τῶν
παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων, τῶν νοσούντων
καί τῶν χρονίως πασχόντων, τῶν πενθούντων, ἀλλά καί τήν ἐκπαίδευση πάνω στή
διαχείριση λοιπῶν κοινωνικοπρονοιακῶν
ζητημάτων αἰχμῆς. Ἀκόμα, @ ἐπιμόρφωση
προχώρησε καί σέ ἀντικείμενα πού ἀποτελοῦν ἀκανθώδη ζητήματα γιά τήν ἑλληνική κοινωνία, ὅπως @ πρόληψη καί ἀντιμετώπιση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας, @
προσέγγιση προβλημάτων ψυχικῆς ὑγείας
καί τό ἐνοριακό ἔργο ]ς μοχλό ἀνάπτυξης
τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν καί ἀναπόσπαστο
κομμάτι τοῦ κοινοτικοῦ ἔργου, ]ς ἕνα παράγοντα πού συμβάλλει καθοριστικά στήν
δημιουργία κοινωνικοῦ κεφαλαίου.
Εἶναι συγκινητικό γιά ὅλους ἐμᾶς, πού
@ δημιουργία ἑνός φορέα ἐπιμόρφωσης
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τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦσε
ὄνειρο δεκαετιῶν, ὅτι τά προγράμματα τοῦ
ἱδρύματος ἔχουν πλέον ξεφύγει ἀπό τό
στενό ἐνδιαφέρον τῶν ἀμιγῶς διακονούντων τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, κεντρίζοντας τό ἐνδιαφέρον ἐργαζομένων καί ἐπιστημόνων ἀπό κάθε σχεδόν ἐπαγγελματικό κλάδο.
Ὅλα τά προαναφερθέντα καί οἱ συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες στήν κοινωνία, ἀλλά καί στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας,
μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀπόφαση νά δημιουργήσουμε καί νέες ἐκπαιδευτικές θεματικές
ἑνότητες, ἀποβλέποντας στήν ἐνίσχυση
καί ἀναβάθμιση τῶν δεξιοτήτων προσώπων
πού ὑποστηρίζουν τό ἔργο κοινωνικῶν καί
προνοιακῶν δομῶν, τόσο γιά τήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση θεμάτων πού προκύπτουν ]ς ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιπτώσεων
ἀπό τίς σύγχρονες οἰκονομικές, κοινωνικές,
πολιτισμικές, τεχνολογικές, καί πνευματικές ἐξελίξεις, ὅσο καί γιά τήν βελτίωση τῆς
ἀποτελεσματικότητας καί ἀπόδοσης τῆς
διοίκησης καί τῆς διαχείρισης τῶν δομῶν
αὐτῶν. Στό πλαίσιο αὐτό ἀναμένεται νά ξεκινήσουν ἄμεσα νέες θεματικές ἑνότητες,
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οἱ ὁποῖες σχεδιάστηκαν μέ βάση τήν ἔρευνα ἀνίχνευσης ἐπιμορφωτικῶν ἀναγκῶν
κατά τήν ὁποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα ἀπό 4.500 φύλλα ἀξιολόγησης
τῶν προγραμμάτων (ἐρωτηματολόγια), στά
ὁποῖα ἀναδείχτηκαν οἱ ποιμαντικές ἀνάγκες
καί ἀναζητήσεις τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν
στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Τά 20 νέα ἐκπαιδευτικά προγράμματα
τοῦ ἱδρύματος θά καλύπτουν μιά εὐρύτατη θεματολογία ἀπό ἱστορικά, λατρευτικά,
ποιμαντικά, νομοκανονικά, πολιτιστικά, λειτουργικά, βιβλικά, θρησκειολογικά, μουσικά, ψαλτικά καί διοικητικά ζητήματα τῆς
Ἐκκλησίας, ἕως μία ὁλόκληρη κατηγορία
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προγραμμάτων –παράθυρο στόν νέο κόσμο– συνδεμένα ἀπόλυτα μέ τίς συνθῆκες
πού ἔχουν ἤδη προκύψει καί θά ἐνταθοῦν
μετά τήν ἐξάλειψη τῆς πανδημίας, ὅπως
@ συμβουλευτική σέ σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, τό περιβάλλον καί @ πράσινη
ἀνάπτυξη, @ ὑποστήριξη εὐάλωτων κοινωνικῶν ὁμάδων, οἱ νέες τεχνολογίες, ὁ ἀντισημιτισμός, τά πατερικά κείμενα ]ς πυξίδα
γιά τήν ἐπίλυση σύγχρονων προβλημάτων
αἰχμῆς καί @ παιδαγωγική ἀξιοποίηση τῶν
βιβλικῶν κειμένων.
Εἶναι ἐμφανές πλέον, ὅτι τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης ἐπιχειρεῖ μιά βαθιά
τομή στό ζήτημα τῆς ἐπιμόρφωσης τοῦ
Κλήρου καί τῶν λαϊκῶν στελεχῶν. Τά προγράμματα αὐτά ἔρχονται στήν καταλληλότερη στιγμή γιά νά καλύψουν κενά πού
σήμερα ἀποτελοῦν ἀγκάθι στήν ὁλόπλευρη ὑποστήριξη τῶν ἀνθρώπων πού ζητοῦν
τήν βοήθειά μας.
Στό τεχνικό του σκέλος, τό κάθε πρόγραμμα, ἀποτελεῖται ἀπό 6 θεματικές ἑνότητες, σύνολο 28 ὧρες διδασκαλίας. Οἱ
θεματικές ἑνότητες ]ς εἶναι φυσικό ἔχουν
σχέση μέ τό περιεχόμενο τοῦ προγράμμα- 34 -

τος. Γιά παράδειγμα τό ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα μέ θέμα: «7 ἐνορία ]ς κύτταρο
τῆς τοπικῆς ἀνάπτυξης καί κοινωνικοπρονοιακῆς στήριξης», σχεδιάστηκε γιά νά δώσει τήν δυνατότητα κυρίως στόν ἐφημεριακό κλῆρο νά μελετήσει καί νά ἐμβαθύνει
στά σύγχρονα φαινόμενα, ἀποκτώντας τίς
ἀπαιτούμενες γνώσεις, στάσεις καί δεξιότητες, ὥστε νά διαχειρίζεται τίς κοινωνικές
καταστάσεις καί νά ὀργανώνει προγράμματα γιά τήν ποιμαντική ὑποστήριξη τῶν ἐνοριτῶν του. Ἀκόμα, τοποθετώντας τήν ἐνορία στό κέντρο τῆς προώθησης τοπικῶν
συνεργιῶν γιά τήν παραγωγή κοινωνικοῦ
κεφαλαίου ἐπανακαθορίζει τήν στάση τῶν
στελεχῶν της σέ ζητήματα παροχῶν καί
- 35 -

μέριμνας βοηθώντας τα νά ἀξιολογοῦν μεθοδικότερα τίς ἑκάστοτε κοινωνικές ἀνάγκες καί καταστάσεις. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ
αὐτό, ἔχουν σχεδιαστεῖ 6 θεματικές ἑνότητες οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ ἑξῆς:
1) Ὁ Ἱερέας ]ς ἐμπνευστής, σύμβουλος καί
ποιμένας-συνοδοιπόρος στίς σύγχρονες
ἀπαιτήσεις τῶν ἐνοριτῶν του.
2) 7 εὐαισθητοποίηση τῶν ἐνοριτῶν, @
ἐνεργός συμμετοχή τους καί @ συνεργατικότητα – τό φαινόμενο καί ὁ ρόλος
τοῦ ἐθελοντισμοῦ.
3) Ἐνοριακές δράσεις γιά τή σύγχρονη
οἰκογένεια: μοιραζόμενοι ἐμπειρίες, λάθη
καί ὄνειρα.
4) 7 Ἐνορία ]ς χῶρος κοινωνικοποίησης
καί εὐαισθητοποίησης τῶν παιδιῶν καί
τῶν ἐφήβων.
5) Τό κοινωνικό-προνοιακό ἐνοριακό ἔργο:
τόπος καί τρόπος ἔκφρασης τῆς τοπικῆς
ἀλληλεγγύης καί συνεργασίας.
6) 7 ζωντανή ἐνοριακή ζωή ]ς «κέντρο
πρόληψης» ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν.
Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, στίς 6 αὐτές
θεματικές ἑνότητες, συζητοῦνται θέματα
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πού ἔχουν σχέση μέ τόν ρόλο τῆς ἐνορίας
στήν κοινωνία, τούς τρόπους ὀργάνωσης,
εὐαισθητοποίησης καί δημιουργίας ὁμάδων
ἀξιοποίησης τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ
τῆς Ἐκκλησίας πρός ὄφελος τῶν ἀνθρώπων καί τῆς κοινωνίας.
Ἄς δοῦμε κι ἕνα ἀκόμα ἐπιμορφωτικό
πρόγραμμα, μέ κοινωνικό περιεχόμενο, μέ
τίτλο: «Θέματα πρόληψης καί ἀντιμετώπισης τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας». Τό πρόγραμμα ἐπικεντρώνεται στό φαινόμενο τῆς
ἐνδοοικογενειακῆς βίας, @ ὁποία σήμερα
λόγω καί τῆς οἰκονομικῆς, ἀλλά καί τῆς
ὑγειονομικῆς κρίσης φαίνεται νά ἐντείνεται στήν ἑλληνική κοινωνία, ἀποτελώντας
τροχοπέδη στήν ὁμαλή οἰκογενειακή ζωή,
στήν ψυχοσωματική-κοινωνική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων καθώς καί
στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία. Εἶναι ἑπομένως ἀναγκαῖο νά μελετηθοῦν οἱ συνθῆκες
πού ὁδηγοῦν στήν μεγαλύτερη ἔνταση τοῦ
φαινομένου καί οἱ παράγοντες πού τροφοδοτοῦν τήν παθογόνα αὐτή κατάσταση ἐντός τῆς οἰκογένειας, σκιαγραφώντας
παράλληλα τό προφίλ τοῦ θύτη καί τοῦ
θύματος καί τούς ψυχοκοινωνικούς πα- 37 -

ράγοντες πού καθορίζουν τή θέση τους.
Ὅλα αὐτά ὁδηγοῦν μεθοδικά στήν ἐξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων καί συνδράμουν ὥστε νά ὀργανωθοῦν τρόποι καί
μέθοδοι πρόληψης καί ἀντιμετώπισης τοῦ
φαινομένου, νά ἐνισχυθεῖ @ συμβουλευτική
ὑποστήριξη τῶν θυμάτων καί νά ἀξιοποιηθοῦν νόρμες καί κοινωνικά δίκτυα πού θά
παρέχουν μαζί μέ τήν Ἐκκλησία ὁλοκληρωμένη ὑποστήριξη στήν οἰκογένεια πού
νοσεῖ. Σέ αὐτόν τόν ἄξονα βοηθοῦν οἱ ἕξι
θεματικές ἑνότητες πού ἔχουν ἐπιλεχθεῖ γιά
νά μπορέσει ὁ κληρικός νά συμπαρασταθεῖ
στόν συνάνθρωπό του πού ἀντιμετωπίζει
τήν βίαιη κατάσταση. Οἱ θεματικές ἑνότητες αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς:
1) Εἰσαγωγή καί ἀνάλυση τῆς ἔννοιας τῆς
βίας μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τήν
Ἐκκλησιαστική Γραμματεία.
2) Εἰσαγωγή καί ἀνάλυση τῶν μορφῶν τῆς
βίας μέ βάση τίς ἔρευνες τῶν κοινωνικῶν
ἐπιστημῶν – Οἱ ἐνδογενεῖς καί ἐξωγενεῖς
παράγοντες πού εὐνοοῦν τήν ἐμφάνιση
τοῦ φαινομένου τῆς βίας.
3) 7 ἐνδοοικογενειακή βία καί οἱ μορφές
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της. Τά χαρακτηριστικά τοῦ θύτη καί τοῦ
θύματος.
4) Οἱ συνέπειες τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας
στά μέλη τῆς οἰκογένειας.
5) Εἰσαγωγή στίς μεθόδους πρόληψης καί
ἀντιμετώπισης σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς
ποιμαντικῆς Θεολογίας καί τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν – 7 διαφυλική ἀγωγή
]ς τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας (σχεδιασμός προγραμμάτων καί διδακτικῶν σεναρίων).
6) 7 νομοθεσία, οἱ ὑπάρχουσες δομές πρόληψης καί ἀντιμετώπισης, @ ἐκπαίδευση
στά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί @ ἐφαρμογή τους ]ς ἄξονας πρόληψης τῶν
φαινομένων βίας. 7 Ἐνορία ]ς κοινότητα καί ὁ σχεδιασμός σχεδίων πρόληψης.
7 τοπική αὐτοδιοίκηση, οἱ δημόσιοι καί
ἰδιωτικοί φορεῖς καί ὁ σχεδιασμός σχεδίων πρόληψης.
Ἐπειδή ὅμως καί @ στατιστική ἔχει τήν
σημασία της, ἀξίζει ν’ ἀναφέρουμε τόν
μεγάλο ἀριθμό κληρικῶν καί λαϊκῶν πού
ἔχουν συμμετάσχει στά προγράμματα τοῦ
Ι.Π.Ε. καί αὐτό ἀποδεικνύει τήν μεγάλη ἐπι- 39 -

τυχία, τήν διεισδυτικότητά τοῦ ἱδρύματος,
ἀλλά κυρίως τήν μεγάλη ἀνάγκη, τήν ζήτηση, γιά συνεχή κατάρτιση τῶν στελεχῶν
μας. Ἀπό τό 2010 ἕως σήμερα λοιπόν,
ἔχουν ἐπιμορφωθεῖ συνολικά περισσότερα ἀπό 12.000 ἄτομα, ἔχοντας παρακολουθήσει πιστοποιημένα καί μή ἐπιμορφωτικά
προγράμματα, σεμινάρια καί ἐργαστήρια,
τόσο στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅσο
καί στίς Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, ὅπου συστάθηκαν 505 τμήματα
(εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, εἴτε διά ζώσης), σέ 39
θεματικές ἑνότητες. Συνολικά περισσότερες
ἀπό 14.000 διδακτικές ὧρες.
Εἰδικότερα, ἀξίζει νά σταθοῦμε στήν περίοδο ἀπό τό 2017 μέχρι καί τό 2021, ὁπό-
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τε τό Ι.Π.Ε. πραγματοποιεῖ καί ὁλοκληρώνει ἐπιτυχῶς τήν πράξη μέ τίτλο: «Ἀνάπτυξη Ἱκανοτήτων Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ σέ
ὑπηρεσίες κοινωνικῆς πρόνοιας μέ ἔμφαση
στίς δομές τῆς Ἐκκλησίας», ἔχοντας ὑλοποιήσει 241 πιστοποιημένα καί μοριοδοτούμενα τμήματα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀκόμα
καί στίς ἀκριτικές περιοχές τῆς χώρας μας,
στά ὁποῖα συμμετεῖχαν 4.300 κληρικοί καί
1.700 λαϊκοί, τῶν ὁποίων τά ἐπιμορφωτικά
ἀντικείμενα ἐπιμερίζονται σέ 10 ἑνότητες.
Στίς @μέρες τῆς πανδημίας μάλιστα, ὅπως
ἀνέφερα καί παραπάνω, τό Ι.Π.Ε. συνέχισε
τήν λειτουργία του, ἀξιοποιώντας τίς δυνατότητες πού παρέχει @ νέα τεχνολογία,
ἔχοντας λειτουργήσει ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ
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2020 μέχρι τόν Μάιο τοῦ 2021 64 τμήματα μέ τήν μέθοδο τῆς σύγχρονης ἐξ ἀποστάσεως διδασκαλίας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν 1.614 ἐπιμορφούμενοι.
Τό Ι.Π.Ε. πέραν αὐτῶν τῶν ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων, ἔχει ξεκινήσει καί μιά
καινοτόμα προσπάθεια ἐκσυγχρονισμοῦ
τῆς ἐκπαιδευτικῆς διδασκαλίας, μέ τήν χρήση σύγχρονου ἐκπαιδευτικού ὑλικοῦ, πού
στοχεύει στήν προστασία τῶν ἱερῶν κειμηλίων, στήν προβολή τῆς θέσης καί τοῦ
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας καί στήν ἀνάδειξη
τοῦ ρόλου τῆς κάθε ἐνορίας στήν τοπική ἀνάπτυξη καί στή διαμόρφωση πολιτιστικῶν χαρακτηριστικῶν. Στό πλαίσιο αὐτό
ἐντάσσεται ὁ σχεδιασμός καί @ ὑλοποίηση
τῆς Πράξης μέ τίτλο: «Ψηφιοποίηση ἱερῶν
κειμηλίων Ἐνοριακῶν Ναῶν».
7 νέα αὐτή προσπάθεια ἀποσκοπεῖ στά
ἑξῆς:
1) Στήν ψηφιοποίηση ἱερῶν ἀντικειμένων
ὅπως κειμήλια, εἰκόνες, ἱερά βιβλία καί
κινητά ἀντικείμενα ἀλλά καί ἀκίνητα μέρη (ὅπως ἐνδεικτικά ἄμβωνες, ξυλόγλυπτα τμήματα ναῶν κ.ἄ.) στούς 152 ἐνοριακούς ναούς καί στίς ἱερές μονές πού
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βρίσκονται στή δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
2) Στήν ἀξιοποίηση ψηφιοποιημένων κειμηλίων-ὑλικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, τήν ἀρχειοθέτηση καί τήν ἐπιμέλεια αὐτῶν μέ σκοπό τήν ἀποτύπωση
τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς ἐξέλιξής της, ξεκινώντας ἀπό τήν τελευταία
Ἀρχιεπισκοπική περίοδο πού ἐκτείνεται
σέ 15 ἔτη καί τελικά στή δημιουργία μιᾶς
σειράς ]ριαίων ντοκιμαντέρ.
3) Στήν ἀνάπτυξη καί προβολή τρισδιάστατων ταινιῶν κατάλληλων γιά προβολή
σέ στερεοσκοπικές ἐγκαταστάσεις, γιά
παρουσίαση μνημείων ὅπως @ Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας.
4) Τέλος, προβλέπεται @ δημιουργία ἑνός
ψηφιακοῦ μουσείου προσβάσιμου
ἀπό τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Ι.Π.Ε.
www.ipe.gr, τό ὑλικό τῆς ὁποίας θά
διατίθενται πρός δωρεάν προβολή στό
κοινό.
Τό ὑλικό αὐτό θά ἀποτελεῖ περιουσιακό
στοιχεῖο τοῦ Ι.Π.Ε., τό ὁποῖο θά ἀξιοποιηθεῖ μεταξύ τῶν ἄλλων καί σέ ἐκπαιδευτι- 43 -

κά προγράμματα ὑφιστάμενα καί νέα, ἐνώ
θά συμβάλλει στήν προβολή τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς κληρονομιᾶς καί διαδρομῆς σέ παγκόσμια κλίμακα. 7 φιλόδοξη προσπάθεια τοῦ Ι.Π.Ε. γιά τήν ἀπογραφή τῶν ἱερῶν κειμηλίων, κάνει τήν ἀρχή
της στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
εἶναι βέβαιο ὅτι πολύ γρήγορα, θά ἁπλωθεῖ σέ ὅλες τίς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος
καί μέ τόν τρόπο αὐτό @ Ἐκκλησία θά ἔχει
καταφέρει νά καταγράψει τά ἱερά της κειμήλια, πού συνάμα εἶναι γιά τό λαό μας
πολιτισμική κληρονομιά.
Συμπερασματικά καί διατυπώνοντας μιά
ἄποψη @ ὁποία ἀποτελεῖ γιά μένα θεμε- 44 -

λιῶδες στοιχεῖο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μου
βίου, δέν εἶναι κακό νά πῶ, πώς ὅσοι διδάσκουν ὀφείλουν καί νά διδάσκονται
καί πώς κανείς δέν εἶναι σέ θέση καί μόνο μέ βάση τίς σπουδές, τήν ἐμπειρία καί
τίς γνώσεις πού ἔχει ἀποκομίσει μέσα ἀπό
τίς προσωπικές του ἀναζητήσεις, νά συμβουλέψει καί να κατευθύνει τούς πιστούς
σέ κάθε ζήτημα. Ἄλλωστε, ὅπως εἶπα καί
στήν ἀρχή, @ ρευστότητα που προκύπτει
στά πλαίσια τῆς δεύτερης νεωτερικότητας
καί οἱ συνεχῶς μεταβαλλόμενες ἀνάγκες,
ἐπιβάλλουν τήν συνεχή ἐπιμόρφωση τῶν
κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν μας, ὥστε
νά εἶναι σέ θέση νά ἀνταποκριθοῦν μέ
ἀξιώσεις στά ποιμαντικά τους καθήκοντα
καί νά δύνανται στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ νά
ἔχουν γνώσεις πάνω σέ ἀντικείμενα πού
σήμερα ἀποτελοῦν ζητούμενα γιά τήν κοινωνία μας. Κατά τόν Murphy (1993) @ δεύτερη νεωτερικότητα μπορεῖ νά ὁριστεῖ ]ς
μία ἐπεξηγηματική θεωρία πού μπορεῖ νά
ἑρμηνεύσει πολλαπλά πεδία τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας στίς σύγχρονες κοινωνίες. Πεδία τέτοια μπορεῖ νά εἶναι @ εκπαίδευση (ἐπιμόρφωση), ὁ πολιτισμός, @ οἰκο- 45 -

νομική δραστηριοποίηση, ὁ τρόπος ἔκφρασης σέ τομεῖς, ὅπως αὐτός τῆς πολιτικῆς
ζωῆς καί τῆς ἐνασχόλησης μέ τά κοινά ἤ
ἐπίσης αὐτός πού ἔχει σχέση μέ τίς ἔμφυλες καί τίς οἰκογενειακές σχέσεις.
Ἀπό τήν προετοιμασία πού θά κάνουμε
θά ἐξαρτηθεῖ @ ποιότητα τῶν παροχῶν μας
ἀπέναντι στόν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καί
κυρίως τή νεολαία. 7 ἐπιμόρφωση σημαίνει γιά μᾶς παροχή ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὑποστήριξης σέ ὅποιον δοκιμάζεται. 7 γνώση
ἐναλλακτικῶν μεθόδων ὑποστήριξης τῶν
εὐάλωτων κοινωνικῶν ὁμάδων καί @ κατάρτιση πάνω σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν
πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, θά διευκολύνει τό ἔργο μας καί θά δώσει στούς κληρικούς μας τήν δυνατότητα νά διακονοῦν
κάτω ἀπό κάθε εἴδους συνθῆκες, εἴτε σέ
περιόδους νηνεμίας, εἴτε σέ περιόδους καταιγίδας ὅπως τώρα.
7 Χριστιανική διδασκαλία, ἀκόμα κι
ἄν γίνεται μέσω ἑνός λεκτρονικοῦ ὑπολογιστή, δέν πρέπει νά ὑστερεῖ σέ τίποτα
ἀπό μία διά ζώσης διδασκαλία, ὅσο κι ἄν
@ ἀνθρώπινη ἐπαφή δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ τίποτα. Δέν πρέπει νά ἀποτε- 46 -

λεῖ ἄλλοθι @ ὁποιαδήποτε συνθήκη ὥστε
νά ἀφήνουμε τόν λαό ἀκατήχητο καί μόνο ἀπέναντι στήν ἀπόγνωση καί τόν πόνο.
Ὁ πραγματικός διδάσκαλος δέν σταματάει
τήν διδασκαλία γιά κανένα λόγο. Βρίσκει
τρόπους νά εἶναι πάντα δίπλα στούς μαθητές του, ἀξιοποιώντας συνετά κι ὄχι φοβικά ὅλες τίς μεθόδους πού ἔχει στήν διάθεσή του.
Στό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης σέ λίγο θά λειτουργήσει ἕνα σύστημα σύγχρονης καί ἀσύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μιά πλατφόρμα πού θά δημιουργηθεῖ ἀποκλειστικά γιά νά φιλοξενήσει τό
σύνολο τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων
τοῦ ἱδρύματος καί θά δίνει στά στελέχη
τῆς Ἐκκλησίας τήν δυνατότητα νά ἐπιμορφωθοῦν μέ εὐελιξία ἔχοντας τήν ἐλεύθερη
ἐπιλογή τοῦ χρόνου καί τοῦ τρόπου πού
ἐπιθυμοῦν νά ἐπιμορφωθοῦν δωρεάν, μειώνοντας αἰσθητά καί τό κόστος ἐκπόνησης
τῶν προγραμμάτων.
Τό Ι.Π.Ε. λειτουργεῖ ἤδη πάνω ἀπό δέκα χρόνια. Τό ὅραμα τοῦ ἀξιολογώτατου
π. Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη, πού τό ἐμπιστεύτηκε καί τό στήριξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
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Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
Β΄, μέ τήν σημαντική βοήθεια κατά τά τελευταία ἔτη τοῦ π. Θεολόγου Ἀλεξανδράκη καί τῆς ταπεινότητας μου, ὁδήγησε σέ
ἀποτελέσματα ἀξιομνημόνευτα πού μᾶς
ἔκαναν ὅλους περήφανους. Αἰσθάνομαι
πραγματική συγκίνηση ὅταν βλέπω κληρικούς καί στελέχη ὅλων τῶν @λικιῶν νά
ἐπιδιώκουν νά γίνονται κάθε μέρα καί καλύτεροι μέσα ἀπό συνεχή ἐκπαίδευση, ὄχι
ἀπό ἐγωισμό, ἀλλά ἀπό ἐνσυναίσθηση καί
πραγματική κατανόηση τοῦ λειτουργήματος καί τοῦ ρόλου πού καλοῦνται νά παίξουν μέσα στήν κοινωνία.
Εἶναι ὅμως ἐπίσης ἀξιοσημείωτο πώς τό
Ι.Π.Ε. ἔφερε ἀκόμα πιό κοντά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί τίς Μητροπόλεις τῶν
Δωδεκανήσων μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀξιοποιώντας στό ἔπακρο τήν θετική
ἀνταπόκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου, πού μέ τήν
διορατικότητα πού τόν διακρίνει διέβλεψε
τήν σπουδαία σημασία μιᾶς τέτοιας πρωτοβουλίας γιά τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα
καί ἐξέλιξη. Εἶμαι σίγουρος, ὅτι τό Ι.Π.Ε. θά
συνεχίσει τήν δράση του, μέ τήν στήριξη
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ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας, τῆς κοινωνίας,
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου καί θά συμβάλει ὥστε
@ Ἐκκλησία νά εἶναι ἑνωμένη καί παροῦσα
στήν κοινωνία μέ μόνο στόχο νά βρίσκεται δίπλα στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Τέλος
εἶναι σημαντικό ν’ ἀναφέρουμε πόσο κοντά στό πνεῦμα μας βρίσκεται @ ἐπισήμανση ὅτι εἶναι ἐμφανές τό ἐνδιαφέρον τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά συμπαράσταση
καί προσφορά βοήθειας γιά τήν ἀντιμετώπιση προβλημάτων στά πλαίσια τῆς δεύτερης νεωτερικότητας, ἀλλά χωρίς ποτέ νά
ἀμφισβητεῖται ὁ πυρήνας τῆς ἴδιας τῆς θεολογίας τῆς Ὀρθοδοξίας.
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Νέα Σελήνη 8 Πρῶτο Τέταρτο

Πανσέληνος
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Τελ. Τέταρτο

Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟY
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1
2
6
7
9
11
16
17
18
20
23
25
27
30

Κολ. β΄8-12
Β΄Τιμ. δ΄5-8
Τίτ. β΄11-14, γ΄4-7
Πράξ. ιθ΄1-8
Ἐφεσ. δ΄7-13
Β΄Κορ. δ΄6-15
Κολ. γ΄4-11
Ἑβρ. ιγ΄17-21
Ἑβρ. ιγ΄7-16
Β΄Κορ. δ΄6-15
Α΄Τιμ. α΄15-17
Ἑβρ. ζ΄26-η΄2
Ἑβρ. ζ΄26-η΄2
Ἑβρ. ιγ΄7-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Λουκ. β΄20-21, 40-52 Περιτομῆς Χριστοῦ
Μάρκ. α΄1-8
ΣΤ΄
γ΄
Ματθ. γ΄13-17
Ἁγίων Θεοφανείων
Ἰωάν. α΄29-34
Ἰωάννου Προδρόμου
Ματθ. δ΄12-17
Ζ΄
δ΄
Ματθ. ια΄27-30
Ὁσ. Θεοδοσίου
Λουκ. ιζ΄12-19
Η΄
πλ. α΄
Λουκ. στ΄17-23
Μεγάλου Ἀντωνίου
Ματθ. ε΄14-19
Ἀθανασίου & Κυρίλλου
Λουκ. στ΄17-23
Ἁγ. Εὐθυμίου
Λουκ. ιη΄35-43
Θ΄
πλ. β΄
Ἰωάν. ι΄9-16
Γρηγ. Θεολόγου
Ἰωάν. ι΄9-16
Ἰ. Χρυσοστόμου
Ματθ. ε΄14-19
Ι΄
βαρύς

Νηστεῖες μηνός Ἰανουαρίου
• Ἀπό 1ης ἕως 4ης καί 6ην:
κατάλυσις εἰς πάντα.
• Τήν 5ην, 12ην, 14ην, 19ην, 21ην, 26ην καί 28ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 7ην: κατάλυσις ἰχθύος.
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έĲǉİǚǐǏǒƵǇǋǏǒĲǉǚĳǏǒǄǐįǌǂǏǒΦıǐǏǌέǕĲǁĴƺįǋıȷǋЯǍıǏǌ
ǅƿǈǇǑǌĭıǏİǏĲǂǏǒζĲΉǍƷǊǏȷǀǋїǍĳǕǍǂǏǒǈǇǍįǂǏǒǍıǏǌ

6
7
8
9
10
11
12

Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ

† ƮƬƟƱƩƸĭƩƮƴƹ ƺƩƲƩƲƩƮƩƷ ĮǕĳǂǏǒƯƵǘǋıǕǑĳǏьƱıǅƿǋǏǒƪǏǒǊǘǋǏǒƷǌǙǐǍǇǑ
ƵįǐǈıǍǂǏǒưįǌǔƿǊǏǒưǏǒǊРζĲΉǍƷĳıǉǐǂїĬıǕǐǅǂǏǒ©ǉǄǘǋǇǍıǏǌ
ƬįǓįǐǂǏǒȷǐǏĴĭıǏİǚǐǏǒƷĳǐįĳǇǋƿĳǏǒǌıǅįǋǏǌ
ƲǉǊǇĴǘǐǏǒǌƱįǐǊǀǋǋǏǒƷǉǊıǋǂįǑƵįǅǊǐįĳǂǏǒƸįǒǐǏǌıǍǂǏǒǌ
†ƺįǐįǋƿǌȷǏǒǑΦıǐǏǌƬǁǍǕǍǏǑζĲĳįǓǒİǐǘǌǏǒ
ƪǋįĲǂǏǒƷıǄįĲĳıǂįǑΦıǐǏǌĭıǏİǚǐįǑǄįĲǉǋǂĲĲǇǑ
ƱıǋıĳǂǏǒǍĳǉǏǓıǂįǑǍĳǕǍǂǏǒƪƟƯƵǘǋıǕǑƺǐǁĲĳǏǒǍıǏǌǊǇȷǏǒǐǏь

13
14
15
16
17
18
19

Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ

† ƸƫưƼƲƴƹ ĮƩƶƮƷƩƮƴƹ ǐǓǁƸǐǉǕİǂǏǒ ǊǙǋį ƵǐǉĲǊǂǋǋǇǑȷƱįǐĳǉǍǉįǍǏьζĲƫρǋǏǅǂǏǒǋıǎįǍİǐıǂįǑ
ƩρǎıǍĳǂǏǒǄǐįƿǌǏǒƱƿǐǕǍǏǑζĲƲǉǊǏǋƿǏǒǍıǏǌĳǏьƯǏǐǉǍǈǂǏǒ
λǍǇĲǂǌǏǒȷǍǈǂǌǏǒΉǍƺǂїέǕƿǍǍǏǒǍζĲǉǏǌΉǊƺįǋƿĲĳǐįǑ
ƵįǌĴǂǋǏǒΦıǐǏǌƿǐĳǒǐǏǑĮǋįǄǉįǍǏьƯƵǘǋıǕǑ
ĭıǏİǚǐǏǒƸǁǐǕǍǏǑƱįǐǊǉįǍǏь ƵǏǒǋǓıǐǂįǑǄįĲǉǋĭıǏİǚǐǏǒǍıǏǌĳǏьƪǒǆįǍĳǂǏǒ
ưǀǏǍĳǏǑƵƿȷįƶǚǌǇǑǅįȷǇĳǏьƷǉǍƿǏǒƵįǐǇǅǏǐǂǏǒǌ
ĮǉǋǏǈǀǇǑĳЯǑǈǇǍįǂįǑǐǓǂȷȷǏǒȷ

20
21
22
23
24
25
26

Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ

† ƩƷƼƸƴƹưǀǏǍĳǏǑƯįĳƿǍǇǑǅƿǈǕǍǏǑƵƿȷįƶǚǌǇǑ
ƫρĲĳįǈǂǏǒǍĳǉǏǓıǂįǑƸǉǌǏǈǀǏǒζĲƬįǓįǐǂǏǒέıǐǏĲǏǋǙǌǕǍ
ƫφǐıĲǉǑǋıǉǔĳљǍΉǍĳǏнǑƫρǅıǍǂǏǒǌǈįǍįĲǂǏǒζǌǏǋƪįǐįİƿĳǏǒζĲ
ƵǏǋǒǊƿǐȷǏǒƷǌǙǐǍǇǑĬǏǐǅǏǍǂįǑζĲǂįǑ
†ƩƟᆆ ƪƟᆆıφǐıĲǉǑĳǉǌǂįǑǊıĴįǋЯǑǅǂǏǒέǕƿǍǍǏǒĳǏьƵǐǏİǐǘǌǏǒ
ƸįǐįĲǂǏǒƯƵǘǋıǕǑƶǇǅǂǍǏǒƷǊǏȷǀǋǏǒΦıǐǏǌ
†ƻǒǓǏĲƿǄǄįĳǏǍƵǏǐĴǒǐǂǏǒĬƿǆǇǑĮǕĳıǉǍЯǑǌıǅ ΥĲįȷĳЯǑƷįǌįǐıǂĳǉİǏǑέǕƿǍǍǏǒƯƿǋĴįǍıǏǌ

27 Ư
28 ©

† ƸƭƷƩƵƴƯƶƫƼƵǐǏǊǏȷǂǏǒ©ıǊįȷǏǋǂĳǏǒĬıǋįĲǂǏǒǌǂǌǏǒƷĳıĴƿǍǏǒǅǇǐǏǊǘǌǏǒΏĴǐįǂǌζĲƯįĳǏǒǍįǊǉǚĳǏǒ
ƪįĲǉǋıǂǏǒζĲζǌǏǋƯǒǐƿǍǍǇǑǍıǏǌΉǍĭıĲǍǂǊЭƵǐǏĳıǐǂǏǒǋıǎįǍİǐıǂįǑƯįĲĲǉįǍǏьĳǏьƶǕǌįǂǏǒ

8
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ΦΕ Β Ρ ΟΥΑΡΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2
6
10
13
20
26

Ἑβρ. ζ΄7-17
Β΄Κορ. στ΄16-ζ΄1
Β΄Τιμ. β΄1-10
Β΄Τιμ. γ΄10-15
Α΄Κορ. στ΄12-20
Α΄Θεσ. δ΄13-17

27 Α΄Κορ. η΄8-θ΄2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. β΄22-40
Ματθ. ιε΄21-28
Ἰωάν. ιε΄17-ιστ΄2
Λουκ. ιη΄10-14
Λουκ. ιε΄11-32
Λουκ. κα΄8-9,
25-27, 35-36
Ματθ. κε΄31-46

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Ὑπαπαντῆς Χριστοῦ
ΙΑ΄
Ἁγ. Χαραλάμπους
Α΄
Β΄
Ψυχοσάββατον

πλ. δ΄
α΄
β΄
-

Γ΄

γ΄

Νηστεῖες μηνός Φεβρουαρίου
• Τήν 2αν: κατάλυσις ἰχθύος.
• Tήν 4ην, 9ην, 23ην καί 25ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 11ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 16ην καί 18ην: κατάλυσις εἰς πάντα,
(πρώτη ἑβδομάς Τριωδίου).
• Ἀπό 28-2 ἕως καί 6-3: κατάλυσις εἰς πάντα,
πλήν κρέατος (ἑβδομάς Τυρινῆς).
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
202 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ

8

ƫρİǏǊǂįǑζĲƱįǐǊǀǋǋǏǒ ǍĳǕǍǂǍǇǑǌƵįǐįĲǊıǒРƸǐįȷıǆǏǒǍĳǂǏǒǍıǏǌ
ΞĲǒǓǂǏǒǌĭıǏİǘĳǏǒƯǒǐǇǍıǂįǑƲǉǊǏǋƿǏǒƵǋįǍРζĲƫρǈįǋǂįǑȷįǐǈıǍǏǌ
ƫρĳǐǏȷǂǏǒƯǋıǏǍǂǊǏǒƪįĲǉǋǂĲǊǏǒǌĭıǏİǕǐǁĳǏǒΦıǐǏǌǍĳǉǏǓıǂįǑ
ĬıǐįĲǂǌǏǒζĲέǏǐİįǍǂĳǏǒƵįǙǋǏǒ έǏǒǋǉįǍЯǑǌįǐĳ
ƸљǍΉǍĲǊǁĲıǉǋįǌǔƿǍĳǕǍͺǅǂǕǍƯǘǍǕǍǏǑǌƱƿǐǊǏǒζĲĲǊǇĳǏьĬıǕǐǅǂǏǒǍıǏǌΉǊƶįǔƿǍǇǑƯǘǍǕǍǏǑǊǇȷǏǒǐǏь
† ƸƹƶƮƲƭƷƸљǍΉǍǌǏǐǂїǌƫςǐƸǉǌǂǏǒƷĳįǒǐǏь ΚǋǕǍςȷǘǅΐǋǀǍǇǑ
† ƯƩĭƩƶƩ©ƫƹƸƫƶƩưįǒǐıǍĳǂǏǒζĲƱıǅƿǐǕǍΏĴǐįǂǌƪįĲǉǋǀǕǑƫρǅıǍǂǏǒǊǋȷΦıǐǏǌ
ĭıǏĴǒǋƿǊĳǏǒƲǉǊǏǌǇİıǂįǑζĲΐǐǌǏьȷƵįǙǋǏǒζǌǏǋ
†ƸљǍǅǂǕǍƱįǐĳǙǐǕǍΉǍƷıǄįĲĳıǂО
ƯǏİǐƿĳǏǒƯǏǐǂǍǈǏǒǍįĲĳįĲǂįǑĳЯǑƵįĳǐǉǊǂįǑ
†ƩƟƺƩƮƶƫƸƮƷƱƴƮƷǕĴǐǏǍǂǏǒέıǐǏĲǏǋǙǌǕǍĭıǏİǚǐįǑ΅ǐĳǇǑ
†ĭįьǌįƯǏǋǋǙǄǕǍǅĭıǏİǚǐǏǒĭıǏĴƿǍǏǒǑζǌǏǋǏǅǇĳǏьĬǐǇǅǏǐǂǏǒ©ǉįǋǘǅǏǒ
† ƩƟƲƭƷƸƫƮƼƲ λǐǈǏİǏǎǂįǑ ǍǋıǉǔƲǉǊǇĴǘǐǏǒƯƵǘǋıǕǑƵǏǒȷǋǂǏǒǈǇǍљǍΦıǐǏǌ
ƪıǍıİǂǊĳǏǒζĲƫρĲǓǁǌǏǍǏǑζǌǏǋưįǌǔƿǊǏǒ
ǅįȷǂǏǒ ĳљǍĲǙǍįρĳњǌǐǉĲĳǏǄǏǙǋǏǒƪǐıĳįǍǂįǑƱįǍǏǒǁǋǍıǏǌƯǐǇĳǘǑ
ƷįǄǂǍǏǒέǏǒǋǉįǍǏьǌƺǐǉĲĳǏİǏǙǋǏǒζĲΉǍƵƿĳǌї
ǋıǎǂǏǒǍǈǐǚȷǏǒĳǏьĭıǏьĭıǏĲĳǇǐǂǊĳǏǒζǌǏǋ
†ƪƟƺƩƮƶƫƸƮƷƱƴƮƯǒǐǂǋǋǏǒέıǐǏĲǏǋǙǌǕǍƸǐǏĴǂǌǏǒ ƫρǊįǐȷǂǕǍǏǑǌ
ƺǐǒĲƿǍǈǏǒ ©įǐıǂįǑǌįǐĳ©ǇǌǇĳǐǂǏǒĳǏǐǍįǐРǍıǏǌ
† ƪƟƲƭƷƸƫƮƼƲ ĬǐǇǅƵįǋįǌР ƸљǍΉǍƱǅƷƿǄǄįǍįǉǐζĲƲǉǊǁĳįζǌȷǏǋǋǕǍǉƿİǏǑƱǙǐǕǍǏǑǍıǏǌƯǐǇĳǘǑ
ĭǕǌРƯƵǘǋıǕǑέįǊǚǄǏǒζĲζǌǏǋƱǉǓįǁǋƫρǐǒĳƿǍǏǑǍıǏǌΉǍĭıĲǍǂǊЭ
ƪįĲǉǋıǂǏǒΦıǐǏǌƯįǋǋǉǍǂǊǇǑǌƫρǈǒǌǂǏǒǍıǏǌΉǊ©ǇǌǇĳĲƿǍǇǑ
ƲǂǊǕǍǏǑ ǌįǈǇĳљǍǌįǐĳưǏǒǊРǍıǏǌΉǍƱǒĳǉǋǁǍЭ
ǐĳǀǌǏǍǏǑƷıǋıǒǊıǂįǑƵįǐǈıǍǂǏǒĬƟƯƵǘǋıǕǑ
†ƫƹƩĬĬƫưƮƷƱƴƷƹƵƫƶƩĬƮƩƷĭƫƴƸƴƯƴƹĬƟƺƩƮƶƫƸƮƷƱƴƮ ΏǈǍǉǊǁΐǏǐĳǁ
ƷǙǍįǎǉǑǐǓįǅǅǀǋǏǒĬįǄǐǉǁǋƷĳıĴƿǍǏǒζǌǏǋƸǐǉǅǋǂįǑ
†ĬƟƲƭƷƸƫƮƼƲ ƷĳįǒǐǏȷǐǏĲǊǒǍǁĲıǕǑ ƱįĳǐǚǍǇǑΉǍĭıĲǍǂǊЭĮǉǋǇĳǏь ưǒİǂįǑǌ
ήǋįǐǂǕǍǏǑĳǏьǍǀǏǒ©ǉǏǍǒĲǂǏǒΉǋıǁǌǏǍǏǑưįǐǂĲǇǑ
ƱƿǐǊǏǒǐıǈǏǒĲǂǕǍƯǒǐǂǋǋǏǒİǉįǊ©ǉįİǘǓǏǒĮǕĳǉǊЯǑ
έǕƿǍǍǏǒζĲĳЯǑƯǋǂǌįǊǏǑƬįǓįǐǂǏǒǍıǏǌƯǏǐǂǍǈǏǒƫρǄǏǙǋǇǑǌǇĳǐǘǑǅƵįǍĳıǋ
ωȷįĳǂǏǒĬįǅǅǐљǍǊįǊǂǏǒζǌĭıǏĴǂǋǏǒƯǐǇĳǘǑέǍǍǏǊıǍĳǂǏǒƱǘĲǓįǑ
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Μ ΑΡΤΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

5
6
9
12
13
20
25
27

Γαλ. ε΄22-στ΄2
Ρωμ. ιγ΄11-ιδ΄4
Ἑβρ. ιβ΄1-10
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

Ματθ. στ΄1-13
Ματθ. στ΄14-21
Ματθ. κ΄1-16
Μάρκ. β΄23-γ΄5
Ἰωάν. α΄44-52
Μάρκ. β΄1-12
Λουκ. α΄24-38
Μάρκ. η΄34-θ΄1

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Ἐν ἀσκήσει λαμψάντων
Δ΄
δ΄
40 Μαρτύρων
Θαῦμα Ἁγ. Θεοδώρου
Ε΄
πλ. α΄
ΣΤ΄
πλ. β΄
Εὐαγγ. Θεοτόκου
Ζ΄
βαρύς

Νηστεῖες μηνός Μαρτίου
• Ἀπό 28-2 ἕως καί 6-3: κατάλυσις εἰς πάντα,
πλήν κρέατος (ἑβδομάς Τυρινῆς).
• Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (7-3 ἕως 15-4):
Ἀπό Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
Σάββατα καί Κυριακάς:
κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 9ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 25ην: κατάλυσις ἰχθύος.
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ΑΠ ΡΙΛΙΟΣ 2022
2 022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ

8

†©ƟƺƩƮƶƫƸƮƷƱƴƮƱįǐǂįǑƩΥǅǒȷĳǂįǑƱįǊįǐǂǏǒζǌǏǋǏǅǇĳǏь
ƸǂĳǏǒζĲǈįǒǌǌĴǉįǍǏь ƩΥİıĲǂǏǒǌĭıǏİǚǐįǑȷįǐǈıǍǏǌ
†©ƟƲƭƷƸƫƮƼƲ έǕƿǍƯǋǂǌįǊǏǑ ƲǉǊǁĳįζǌǏǋǏǅέǕĲǁĴςǌǍǏǅǐƿĴǏǒ
ĬıǕǐǅǂǏǒζĲΉǍƱįǋįǉњĭıǕǍРĭıĲǍǂǊǇǑƲǉǊǁĳįΉǍƷǀǐǐįǉǑ
ƯǋįǒİǂǏǒ©ǉǏİǚǐǏǒƲǉǊǇĴǘǐǏǒǌĭıǏİǚǐįǑΉǍĭıĲǍǂǊЭĬıǕǐǅǂǏǒǍıǏǌƲΏĴǀĲǏǒ
ƫρĳǒǓǂǏǒƯƵǘǋıǕǑƸљǍΉǍƵıǐĲǂİǉǌįǐĳ
†ƱƯƩƲƼƲ ƯįǋǋǉǏȷǂǏǒ ǊǒǋǂǍǇǑǌĬıǕǐǅǂǏǒζĲƱǒĳǉǋǁǍǇǑ
†ƩƯƩĭƮƷƸƴƷƹƱƲƴƷΞǐǕİǂǕǍǏǑǅƿǄǏǒƶǏǙĴǏǒĲǒǅǊǐǂĳǏǒĮǋǀǅǏǍĳǏǑ ΐǐǌǏьΉǊĳљǍƴƟȷ
ƫρǔǒǓǂǏǒǌƪįİǂǌǏǒζĲǉǏǌĲǙǍǌįǈǇĳљǍΉǍƵıǐĲǂİǉ
†ƫƟƲƭƷƸƫƮƼƲ ƱįǐǂįǑƩΥǅǒȷĳǂįǑ ƷƿǄǄįζĲΉǍƯįǋǙǌǍїƸıǐıǍĳǂǏǒ ĲǙǍįρĳњǌĬǐǇǅǏǐǂǏǒƫƟƯƵǘǋıǕǑ
ǍĳǂȷįƵıǐǅƿǌǏǒƸǐǒĴįǂǍǇǑǌƱįĳǐǚǍǇǑζĲΉǍƯǒǆǂǊї
ƪįĲǉǋıǂǏǒƵįǐǂǏǒζǌǏǋǍǈǏǙĲǇǑζĲǊįǊǂǏǒǍǀǏǒƯįǒĲǏǊįǋǒǄǂĳǏǒ
ƱįǐĳǂǍǏǒȷƿȷįƶǚǌǇǑζǌǏǋƬǕƨǋǏǒǌĳǏьƶǕǌįǂǏǒ
ǐǉĲĳƿǐǓǏǒΉǊĳљǍƴƟȷĭǕǌįƨİǏǑǌ©ǇǌǇĳǐǂǏǒǍıǏǌΉǍƸǐǉȷǘǋıǉ
ƯǐǁĲǊıǍĳǏǑǌưıǕǍǂİǏǒǈǇǍљǍǍįĲĳįĲǂįǑ ƪįĲǉǋǂĲĲǇǑǌ
†ƫĬƫƶƷƮƷƸƴƹưƩƬƩƶƴƹǅƿȷǇǑƫΥǐǁǍǇǑƺǉǏǍǂįǑǌưıǕǍǂİǏǒ ĲǙǍįρĳњǌΉǍƯǏǐǂǍǈїǌĴǉǋǏǓǂǏǒζĲΉǍƵƿĳǌї
† ƸƼƲƪƩƽƼƲƷǒǌıǚǍΦıǐǏǌƵıǐĲǂİǏǑİǐǉįǍǏьǌƱįǊįǐǂǏǒƯǏǐǂǍǈǏǒ
†Ʊ©ƫƹƸƫƶƩέǕĲǁĴĳǏьȷįǅǊƿǋǏǒƷƿǄǄįĲĳǐįĳǇǋέǕƿǍǍǏǒζĲέĲįǙǐǏǒǈįǍįĲǂįǑζĲΉǎƩΥǅǂǍǇǑ
†ƱƸƶƮƸƭƸљǍƵįǐǈǀǍǕǍƵįĴǍǏǒĳǂǏǒΦıǐǏǌĮǉǋǂȷȷįǑĬıǕǐǅǂǏǒƵǉĲǉİǂįǑ
†ƱƸƫƸƩƶƸƭƸЯǑǋıǉǔƿĲǇǑĳǘǍƯǙǐǉǏǍǌǙǐїĭıǏİǚǐǏǒƸǐǉǓǉǍРǈįǍįĲǂǏǒ έǕƿĲįĴζĲƱıĳıǚǐǕǍƬįǊǓįǂǏǒȷ
†ƱƵƫƱƵƸƭμƱǒĲĳǉǊǘǑ©ıнȷǍǏǑέįǍǏǒįǐǂǏǒΦıǐǋıǎƿǍİǐįǑƪįĲǍįĲĳįĲǂǏǒƷǉǍįƨĳǏǒ
†ƱƵƩƶƩƷƯƫƹƭƸƿΆǅǉįƵƿǈǇĳǏьƯǒǐǂǏǒĭıǏİǚǐǏǒƷǒǊıǚĳǏǒƲįǈįǍįǁǋȷ
†ƱƷƩƪƪƩƸƴƲΞıΥǑϸİǏǒƯƿǈǏİǏǑĳǏьƯǒǐǂǏǒĬıǕǐǅǂǏǒĳǏьĳǐǏȷįǉǏĴǘǐǏǒ ǌĳĴ
†ƸƴƩĬƮƴƲƵƩƷƺƩΞǍƿĲĳįĲǉǑĳǏьƯǒǐǂǏǒΏǋǉĲƿǄıĳζĲǈįǒǌƲǉǊǏǋƿǏǒǍıǏǌΉǍƱįǅǍǇĲǂО
†ĬıǕǐǅǂǏǒĳǏьƸǐǏȷįǉǏĴǘǐǏǒƱƿǐǊǏǒȷ ıρįǅǅıǋǉĲĳǏь ǌĳĴ ƱįǊıİǏǍǂǏǒƯƵǘǋıǕǑƲǂǊǇǑǌ
ƶįĴįǁǋƲǉǊǏǋƿǏǒ ƫΥǐǁǍǇǑǌƪįĲǉǋǀǕǑǌįĲıǂįǑΦıǐǏǌĬǋįĴǙǐįǑ έǏǙĲĳįǑ
ƷǒǌıǚǍέıǐǏĲǏǋǙǌǕǍέǕƿǍǍǏǒζĲƱƯįǈįǐљǍĭıǏǓƿǐǏǒǑ ȷǏĲĳǘǋǏǒζĲΉǍ΅ǐĳЭ
ƸљǍΉǍƯǒǆǂǊїǌįǐĳƱǀǌǍǏǍǏǑǈįǒǌįĳǏǒǐǅǏь
†ƬǕǏİǘǓǏǒƵǇǅЯǑέƿĲǏǍǏǑ ƷǕĲǉȷƿĳǐǏǒȷΉǊĳљǍƴƟƯıǐǊǙǐįǑǌέǕƿǍǍǏǒƯįǋǏǊĳǀǍǏǒǑĭǇǄљǍ
έįǊǚǄǏǒȷǒΦǏьƬıǄıİįǂǏǒƯǋǁǌıǍĳǏǑζĲςǌǍǏǅǐ©ǏǍƿĳǏǒƫρǐǏǂįǑ

μƱǀǅįǑƯįǍǚǍǔƿǋǋıĳįǉĲĳǂǑΉǍǏǐǂıǑĳǁǍƸıĳƿǐĳǇĳǘȷǘǅıǒǌį
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ΑΠΡΙ
ΑΠ
ΡΙ ΛΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3
10
16
17
24
25
26
29

Ἑβρ. στ΄13-20
Ἑβρ. θ΄11-14
Ἑβρ. ιβ΄28-ιγ΄8
Φιλιπ. δ΄4-9
Πράξ. α΄1-8
Πράξ. ιβ΄1-11
Α΄Πέτρ. ε΄6-14
Πράξ. γ΄1-8

Μάρκ. θ΄17-31
Μάρκ. ι΄32-45
Ἰωάν. ια΄1-45
Ἰωάν. ιβ΄1-18
Ἰωάν. α΄1-17
Ἰωάν. α΄18-28
Λουκ. κδ΄12-35
Ἰωάν. β΄12-22

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Η΄
πλ. δ΄
Θ΄
α΄
Τοῦ Λαζάρου
Τῶν Βαΐων
Τό Ἅγιον Πάσχα
Β΄Διακ., Ἁγ. Γεωργίου
Ἀπ. Μάρκου (μτφ.)
Ζωοδόχου Πηγῆς
-

Νηστεῖες μηνός Ἀπριλίου
• Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (7-3 ἕως 15-4):
Ἀπό Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
Σάββατα καί Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 16ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 17ην: κατάλυσις ἰχθύος*.
• Μεγάλη Ἑβδομάς (18-4 ἕως 23-4): αὐστηρά νηστεία.
• Διακαινήσιμος Ἑβδομάς (24-4 ἕως 30-4):
κατάλυσις εἰς πάντα.

*

Κατά παράδοσιν καταλύεται ἰχθύς.
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ΜΑΪΟΣ 2022
202 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
T

8

† ƸƴƹĭƼƱƩέıǐıǌǂǏǒȷǐǏĴέĲǉİǚǐįǑζĲƵįǍįǐǀĳǏǒΉȷƵƿĴǏǒ
ǍǋıǉǔƱǈįǍįĲǂǏǒǋıǎįǍİǐıǂįǑƱįĳǐǚǍǇǑƶǕĲǂİǏǑǏǌǌƿĳǏǒ
ƸǉǌǏǈǀǏǒ ƱįǙǐįǑǌƵǀĳǐǏǒ΅ǐǅǏǒǑƳıǍǂįǑƯįǋįǌįĳǉįǍЯǑ
ƵıǋįǅǂįǑǌƿǐĳǒǐǏǑήǋįǐǂǏǒζĲǂǏǒǈįǒǌįĳǏǒǐǅǏь
ƫΥǐǁǍǇǑǌıǅįǋǏǌΏĴǐįǂǌǌıǅįǋǏǌǍıǏĴįǍǏьǑƫρǈǒǌǂǏǒƱįİǙĳǏǒǈįǒǌ
έǚǄİǉǊįǂǏǒ ȷǏǋǒƿǈǋǏǒƷıǐįĴıǂǌζĲ©ǏǌǄǏƨĳǏǒƷǏĴǂįǑζĲΉǍƯǋıǉĲǏǙǐО
ƸǏьΉǍǏρǐįǍњĴįǍǀǍĳǏǑƸǉǌǂǏǒƷĳįǒǐǏьǊįǊǂǏǒǌƲıǂǋǏǒζĲǌǒǐǏǄǋǙĳǏǒ
†ƸƼƲƱƹƶƴĮƴƶƼƲέǕƿǍǍǏǒĳǏьĭıǏǋǘǅǏǒǐĲıǍǂǏǒζĲƱıǅƿǋǏǒ
ΝĲįƨǏǒȷǐƺǐǉĲĳǏĴǘǐǏǒǌƲǉǊǏǋƿǏǒǌΉǍƪǏǒǍǀǍǏǉǑήıǐǕǍǙǌǏǒζĲƷǉǌǕǍǏȷıĳǐǂĳǏǒ
ƷǂǌǕǍǏǑȷǏĲĳĳǏьƬǇǋǕĳǏьưįǒǐıǍĳǂǏǒζĲǂǏǒ
ƯǒǐǂǋǋǏǒ ƱıǈǏİǂǏǒΥĲįȷǐǅǒǐǂǏǒǍıǏǌΏȷįǍǏǌǂĳǏǒλǋǒǌȷǂįǑζĲǉǏǌ
ΏȷǉĴįǍǂǏǒƯǙȷǐǏǒĬıǐǌįǍǏьƯƵǘǋıǕǑĭıǏİǚǐǏǒζĲΉǍƯǒǈǁǐǏǉǑ
ĬǋǒǊıǐǂįǑǌƷıǐǅǂǏǒζǌǏǋƫρǈǒǌǂǏǒƱέǄǁǐǕǍζĲ
έĲǉİǚǐǏǒƺǂǏǒĭıǐƿȷǏǍĳǏǑƯǙȷǐǏǒΦıǐǏǌưıǏǍĳǂǏǒέıǐǏĲǏǋǙǌǕǍ
† ƸƴƹƵƩƶƩưƹƸƴƹƵįǓǕǌǂǏǒζĲƱıǅƿǋǏǒǓǉǋǋǂǏǒưįǐǂĲǇǑǍİǐǀǏǒΉǍƯįǋƿǍįǉǑƵįǍǇǅǒǐǂǏǒζĲƯǒȷǐǂǏǒ
ĭıǏİǚǐǏǒΖǅǉįĲǌǀǍǏǒƲǉǊǏǋƿǏǒƱǒĲĳǉǊǏьƯƵǘǋıǕǑ
ǍİǐǏǍǂǊǏǒ έǏǒǍǂįǑȷǈįǍįĲǂǏǒƺǐǉĲĳȷǘǋıǕǑƸǐǉĴǒǋǂįǑƲǉǊǏǋƿǏǒƱıĳĲǘǄǏǒ
†ƱƫƷƴƵƫƲƸƭƯƴƷƸƭƷƵǀĳǐǏǒ©ǉǏǍǒĲǂǏǒǍİǐǀǏǒƵįǙǋǏǒƺǐǉĲĳǂǍǇǑΞǐįǊǋıǂǏǒƵįǒǋǂǍǏǒƪıǍıİǂǌǏǒǌ
ƵįĳǐǉǊǂǏǒƵǐǏǙĲǇǑ ĲǙǍįρĳњǌǊǏǋǏǙǈǏǒĭıǏĳǂǌǇǑǌ
ĭįǋǋıǋįǂǏǒǌưǒİǂįǑĮǉǋǉȷȷǇĲǂįǑƱıĳįǊǋıǉǔǅƲǉǊǏǋƿǏǒƱǙǐǕǍ
†ƯǕǍĲĳįǍĳǂǍǏǒ ΐǋǀǍǇǑĳљǍέĲįȷǏĲĳǘǋǕǍ
† ƸƭƷƷƩƱƩƶƫƮƸƮ©ƴƷƵįǙǋǏǒǍıǏǌƿǐĳΉǍƸǐǉȷǘǋıǉƪįĲǉǋǂĲǊǏǒǌ
ƱǉǓįǁǋƷǒǍƿİǕǍƱįǐǂįǑǌǒǐǏĴƯǋǕȷРƷǒǍıĲǂǏǒƯįǐȷįĲǂįǑƯǙȷǐǏǒ
ƷǒǌıǚǍζĲǍƷĳǒǋǂĳǏǒƱıǋıĳǂǏǒĲĳǐįĳ ĲǙǍįρĳњǌƯǒǐǉįǊǏьζĲƯǒȷǐǂǏǒ
†ĬƟᆆıφǐĳǉǌǊıĴįǋЯǑǅέǕƿǍǍǏǒĳǏьƵǐǏİǐǘǌǏǒƯıǋıĲĳǂǍǏǒǌ
ƯƿǐȷǏǒ ǋĴįǂǏǒΉǊĳљǍƴƟȷǋıǎƿǍİǐǏǒǍıǏǌĭıĲǍǂǊǇǑƷǒǍıĲǂǏǒΉȷƯįǐȷįĲǂįǑ
έǕƿǍǍǏǒƶǚĲǏǒζǌǏǋΐǋǋįİǂǏǒ ĭıǐƿȷǏǍĳǏǑΦıǐǏǌ
ƫρĳǒǓǂǏǒƱıǋǉĳǉǍЯǑΐǋǉǊǕǍǂİǏǑǌƲǉǊǁĳįƺįǋǊǇİǘǍǏǑ
†ƸƴƹƸƹĮưƴƹĭıǏİǏĲǂįǑȷįǐǈıǍǏǌǋıǎƿǍİǐǏǒζĲωȷǏǌǏǍЯǑζĲ
έĲįįǊǂǏǒζĲƲįĳįǋǂǏǒǌƪįĲǉǋıǂǏǒ ΏǌǌıǋıǂįǑǅǏǍǀǕǍƱƪįĲǉǋıǂǏǒ
ΐǐǌıǂǏǒǌƫρĲĳįǈǂǏǒƯƵǘǋıǕǑƵıĳǐǏǍǂǋǇǑǈǒǅȷƵǀĳǐǏǒ
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Μ ΑΪΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1
2
8
15
18
21
22
29

Πράξ. ε΄12-20
Ἑβρ. ιγ΄7-16
Α΄ Ἰωάν. α΄1-7
Πράξ. θ΄32-42
Πράξ. ιδ΄6-18
Πράξ. κστ΄1, 12-20
Πράξ. ια΄19-30
Πράξ. ιστ΄16-34

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. κ΄19-31
Ματθ. ε΄14-19
Μάρκ. ιε΄43-ιστ΄8
Ἰωάν. ε΄1-15
Ἰωάν. ζ΄14-30
Ἰωάν. ι΄1-9
Ἰωάν. δ΄5-42
Ἰωάν. θ΄1-38

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Α΄
Ἁγ. Ἀθανασίου
Δ΄
Ε΄
Μεσοπεντηκοστῆς
Κων/νου & Ἑλένης
Ζ΄
Η΄

β΄
γ΄
δ΄
πλ. α΄

Νηστεῖες μηνός Μαΐου
• Τήν 4ην, 6ην, 11ην, 13ην, 20ήν καί 27ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 25ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 18ην: κατάλυσις ἰχθύος.

Κατά τόν Ἅγ. Νικόδημον Ἁγιορείτην τήν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καί οἶνος εἰς ὅλας τάς
Τετάρτας καί Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τόν 20όν Κανόνα τῆς Α΄Οἰκουμ. Συνόδου).
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
202 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ

8

†ƩƵƴ©ƴƷƮƷƫƴƶƸƭƷƵƩƷƺƩέǏǒĲĳǂǍǏǒĴǉǋǏĲǘĴǏǒǌĭıĲȷıĲǂǏǒ ƲǀǕǍǏǑǌƵǙǐǐǏǒΦıǐǏǌ
†ƩƲƩưƭƻƮƷƸƴƹƯƹƶƮƴƹƲǉǊǇĴǘǐǏǒƯƵǘǋıǕǑƯǕǍĲĳįǍĳǂǍǏǒǍıǏǌΉǎǅįǐǇǍљǍ
ưǏǒǊǉǋǋǉįǍǏь ƵįǙǋǇǑǌ ǍǇȷǂǕǍǈįǍįĲǂǏǒζĲǈįǒǌįĳ
ƱǇĳǐǏĴƿǍǏǒǑƯƵǘǋıǕǑƱƿǐǈįǑ ƱįǐǂįǑ
† ƩĬƵƩƸƫƶƼƲƩƟƴΥǊƷǒǍ©ǕǐǏǈǀǏǒƸǙǐǏǒƲǉǊƿǍİǐǏǒΦıǐǏǌƱƿǐǊǏǒǍıǏǌΉǍƺǂї
ήǋįǐǂǕǍǏǑζĲǍǀǏǒ Ʊ©įǋǌƿĳǕǍ ĳĳƿǋǏǒζĲǈįǒǌįĳĬıǋįĲǂǏǒǌ
ĭıǏİǘĳǏǒǅǊǙǐįǑƬǇǍįƨİǏǑǌƷıǄįĲĳǉįǍЯǑζĲƵįǍįǅЯƱȷįĲǉРƯıĴįǋǋ
ǍǋıǉǔĭıǏİǚǐǏǒƷĳǐįĳǇǋƯįǋǋǉǘȷǇǑǌĭıǏĴƿǍǏǒǑǍıǏǌΉǍƯƵǘǋıǉ
ƯǒǐǂǋǋǏǒǋıǎįǍİǐıǂįǑǍįǍǂǏǒǌĭǀǊǋǇǑǊįǂȷįǐǈıǍǏǌ
ǋıǎƿǍİǐǏǒ ǍĳǕǍǂǍǇǑǌįǐĳƸǉǌǏǈǀǏǒƵǐǏǙĲǇǑΦıǐǏǌ
†ƻǒǓǏĲƿǄǄįĳǏǍƪįǐǈǏǋǏǌįǂǏǒ ƪįǐǍƿǄįȷƵįǍįǅǂįǑ΅ǎǉǘǍΉĲĳǉǍưǏǒǊРΥįĳǐǏьƯǐǉǌįǂįǑ
† ƸƭƷƵƫƲƸƭƯƴƷƸƭƷλǍǏǒĴǐǂǏǒζĲǂǏǒƵǀĳǐǏǒĳǏьΉǍ΅ǈї
†ƩĬƮƴƹƵƲƫƹƱƩƸƴƷǊǒǋǂǍǇǑǌƿǐĳǍĳǉȷƿĳǐǏǒƪǘĲĳǐǕǍ
ΏǋǉĲĲįǂǏǒȷǐǏĴƱıǈǏİǂǏǒƯƵǘǋıǕǑζǌƲǁĴǕǍǏǑζĲǈǕǍǂĳǏǒ
ǌǚǑȷǐǏĴήıǐǕǍǙǌǏǒζĲƩρǅǏǒĲĳǂǍǏǒήȷȷљǍǏǑ
ƸǙǓǕǍǏǑ ƱǍǇǌǏǍǂǏǒǌįǈǏьǍĳǏǑƯǙȷǐǏǒ
έĲįǙǐǏǒİǉįǊƪįĲǉǋıǂǏǒ έǍǍǏǊıǍĳǂǏǒǈǇǍįǂǕǍǌ
ưıǏǍĳǂǏǒƩΥǅǂǍǇǑωȷįĳǂǏǒĭıǏİǏǙǋǏǒ ƩΥǈıǐǂǏǒǌ
†ƩƟƱƩƸĭƩƮƴƹƸƼƲƩĬƮƼƲƵƩƲƸƼƲέǏǙİįȷƵįǖĲǂǏǒζĲĳǏьǌıǅƿǋǏǒ
ƱıǈǏİǂǏǒƵįĳƿǐǕǍƲǉǊǏǋƿǏǒƯįǄƿĲǉǋį
έǏǒǋǉįǍǏьǌƸıǐıǍĳǂǏǒΦıǐǏǌƲǉǊǁĳįǍıǏǌƲǉĲǒǐǂǏǒ
ƫρĲıǄǂǏǒƷįǌǏĲƿĳǕǍƬǁǍǕǍǏǑ ƬǇǍРǌįǐĳ
ǅǐǉȷȷǂǍǇǑǌǐǉĲĳǏǊǋǀǏǒǑȷǐıĲǄƪįǐǄƿǐǏǒζĲƵıǍĳįȷǏǋǂĳǏǒ
†ĬıǍǀǈǋǉǏǍέǕƿǍǍǏǒƵǐǏİǐǘǌǏǒǈįǍįĲǂǏǒĳǏчƵįǐǂǏǒ
ĮıǄǐǕǍǂįǑζĲǉǏǌλǐıǍĳǂǏǒǌ©ǉǏǍǒĲǂǏǒζĲΉǊƯǏǐǇĲĲǏьƯįĲĳǏǐǂįǑ
†ƪƟƱƩƸĭƩƮƴƹƸљǍǅǉǏǐıǉĳљǍƵįĳǀǐǕǍ©įǄǂİζĲΉǍĭıĲǍǂǊЭέǕƿǍǍǏǒĬǏĳǈǂįǑ
ƷįǌǔǚǍƳıǍǏİǘǓǏǒζĲƱįǐǊǂǏǒ ƱįǐǊǂįǑǌįǐĳ
ƫφǐıĲǉǑǋıǉǔƯǙǐǏǒ έǕƿǍǍǏǒĳљǍǍįǐǅǙǐǕǍ
†ƵǀĳǐǏǒ ƵįǙǋǏǒȷǐǕĳǏǊǏǐǒĴįǂǕǍȷǏĲĳǘǋǕǍ
†ƷǙǍįǎǉǑĳљǍȷǏĲĳǘǋǕǍƱįǐǂįǑǌǇĳǐǘǑȷƱƿǐǊǏǒ
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ΙΟΥΝΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1
2
5
11
12
13
19

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-ιβ΄2

24
26
29
30

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Ἰωάν. ιβ΄36-47
Ἀπόδοσις Πάσχα
Λουκ. κδ΄36-53
Ἀναλήψεως
Ἰωάν. ιζ΄1-13
Ι΄
πλ. β΄
Ἰωάν. κα΄14-25
Ψυχοσάββατον
Ἰωάν. ζ΄37-52, η΄12
Τῆς Πεντηκοστῆς
Ματθ. ιη΄10-20
Ἁγ. Πνεύματος
Ματθ. ι΄32-33, 37-38,
Α΄
πλ. δ΄
ιθ΄27-30
Ρωμ. ιγ΄11-ιδ΄4
Λουκ. α΄1-25, 57-68, Γενέθλιον Προδρόμου
76, 80
Ρωμ. β΄10-16
Ματθ. δ΄18-23
Β΄
α΄
Β΄Κορ. ια΄21-ιβ΄9 Ματθ. ιστ΄13-19
Πέτρου & Παύλου
Α΄Κορ. δ΄9-16
Ματθ. θ΄36, ι΄1-8
Σύναξις 12 Ἀποστόλων
-

Νηστεῖες μηνός Ἰουνίου

• Τήν 1ην: κατάλυσις ἰχθύος.
• Τήν 3ην, 10ην καί 22αν: νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 8ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Ἑβδομάς Ἁγ. Πνεύματος (13-6 ἕως 18-6):
κατάλυσις εἰς πάντα.
• Νηστεία Ἁγ. Ἀποστόλων (20 ἕως 28-6):
κατάλυσις ἰχθύος.
• Τήν 29ην: κατάλυσις ἰχθύος.
Κατά τόν Ἅγ. Νικόδημον Ἁγιορείτην τήν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καί οἶνος εἰς ὅλας
τάς Τετάρτας καί Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τόν 20όν Κανόνα τῆς Α΄Οἰκουμ. Συνόδου).
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
T
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư

8

ƯǏĲǌР ©įǌǉįǍǏьĳљǍǍįǐǅǙǐǕǍĳљǍΉǍƶǚǌЭƯǕǍǍǏǒζĲǉǏǌƯǒȷǐǂǏǒ
ƯįĳƿǈıĲǉǑĳǉǌǂįǑΉĲǈЯĳǏǑĭıǏĳǘǊǏǒΉǍƪǋįǓǀǐǍįǉǑέǏǒǄıǍįǋǂǏǒέıǐǏĲǏǋ
†ĬƟƱƩƸĭƩƮƴƹωįǊǂǍǈǏǒǌǍįĳǏǋǂǏǒƯƵǘǋıǕǑĬıǐįĲǂǌǏǒΉǊƱıǅƺǕǐǂǏǒǍǀǏǒζĲǉǏǌ
ǍİǐǀǏǒƯǐǁĳǇǑƱǉǓįǁǋƺǕǍǉƿĳǇǈǇǍљǍǍİǐǀǏǒƶǏǒǌȷǋǉǚĴζĲ
ǈįǍįĲǂǏǒΉǍ΅ǈїưįǌȷįİǏьζĲƯǒȷǐǉįǍǏьǍǀǏǒζĲǉǏǌΉǎǅǐƿĴǕǍ
ƷǉĲǚǇζĲǂǏǒĳǏьƱıǅƿǋǏǒưǏǒǊǂįǑĳЯǑƵįǐǈǀǍǏǒ
†ƯǒǐǉįǊЯǑǌıǅįǋǏǌĭǕǌРζĲǂǏǒΉǍƱįǋıњƪǋįĲǂǏǒΦıǐǏǌΉǍƷǊǋįǄįǂǍǏǉǑ
ƵǐǏǊǏȷǂǏǒǌıǅįǋĭıǏĴǂǋǏǒƬǂǓǍǇǑǍįĲĳįĲǂǏǒΦıǐǏǌǅǏǒǍįǐР
ƵįǅǊǐįĳǂǏǒΦıǐǏǌƱǉǓįǁǋ ƵįǊǍįǍР ǈǇǍįǂǏǒǍıǏǌ
† ©ƟƱƩƸĭƩƮƴƹƸљǍΉǍƲǉǊǏȷǘǋıǉǐǌıǍǂįǑǌƵįǐǈıǍǂǏǒ ƫρǌıǍǂǏǒζĲ
ƫρĴǇǌǂįǑǌıǅįǋǏǌοǋǅįǑΥĲįȷƲıǊĳįǐǂǏǒǌƪǐǒǏǙǋǕǍƷǕĴǐǏǍǂǏǒζĲǈǕǍǂĳǏǒ
ƵǐǘǊǋǏǒ ήǋįǐǂǏǒǌƪıǐǏǍǂǊǇǑįΦǌǏǐƵįǖĲǂǏǒǅǉǏǐıǂĳǏǒζĲ
ƷǙǍįǎǉǑǐǓįǅǅĬįǄǐǉǁǋƷĳıĴƿǍǏǒζĲƷįǄǄįƨĳǏǒ
ƲǉǊǏİǁǌǏǒĳǏьǅǉǏǐıǂĳǏǒǊǙǋįȷǏĲĳ
ƯǇǐǙǊǏǒ έǏǒǋǂĳĳǇǑǌƪǋįİǉǌǁǐǏǒΥĲįȷǄįĲĳǏьƶǚĲǏǒ
ǈǇǍǏǅǀǍǏǒǑΦıǐǏǌĮįǙĲĳǏǒǌƿǐĳǒǐǏǑ
† ƸƼƲƩĬƮƼƲƵƩƸƫƶƼƲ©ƟƴΥǊƷǒǍǘİǏǒƱįǐǂǍǇǑǌıǅįǋǏǌƪıǐǏǍǂǊǇǑƷȷıǐƿĳǏǒǌ
ƩΥǌǉǋǉįǍǏьǌƵįǙǋǏǒĭıЯǑ ƴρįǋıǍĳǂǍǇǑǌωįǊǂǍǈǏǒǌƵįǌǄљζĲ
ƱįǊǐǂǍǇǑ ©ǂǏǒζĲǂǕǍĭıǏİǚǐǏǒƷįǄǄįƨĳǏǒ
†ƵǐǏĴǁĳǏǒΝǋǉǏǙĳǏьĭıĲǄǂĳǏǒ
έǕƿǍǍǏǒ ƷǒǌıǚǍĳǏьĲįǋǏьƵįǐǈıǍǂǏǒ΅ǐĳǇǑ
ƱįǐǂįǑƱįǅİįǋǇǍЯǑǌǒǐǏĴƱįǐǊǀǋǋǇǑȷįǐǈıǍǏǌƺǉǏȷǏǋǂĳǉİǏǑ
ĮǕǊРΦıǐǏǌέıǆıǊǉǁǋȷǐǏĴƵıǋįǅǂįǑζĲΉǍƸǁǍїĭǙǐĲǏǒΉȷƯįǐȷįĲǂįǑ
†ƷƸƟƱƩƸĭƩƮƴƹǈǇǍįǅǘǐǏǒĴǉǋǏĲǘĴǏǒƺǐǉĲĳǂǍǇǑǌıǅįǋǏǌĭıǏĴǂǋǏǒƬįǊǒǍǈǂǏǒǍıǏǌ
†ƯǏǂǌǇĲǉǑǅ΅ǍǍǇǑǌǇĳǐǘǑωĭλǋǒǌȷǉƿİǏǑİǉįǊǘǍǏǒ
†ƵįǐįĲǊıǒЯǑζĲǉǏǌƿǐĳǒǐǏǑΐǐǌǏǋƿǏǒΦıǐǏǌ
†ƵįǍĳıǋıǁǌǏǍǏǑǌıǅįǋǏǌ ΥįǌįĳǉǊǏьǍǈǏǙĲǇǑζĲζǌǏǋ
ƵǐǏǓǘǐǏǒƲǉǊƿǍǏǐǏǑƸǂǌǕǍǏǑ ƵįǐǌıǍРİǉįǊƫΥǐǁǍǇǑƺǐǒĲǏǄįǋƿǍĳǏǒ
ƯįǋǋǉǍǂǊǏǒǌĭıǏİǘĳǇǑǌ ĳǀǊǍǕǍįρĳЯǑĭıǏİǏĲǂǏǒƪƟĳǏьƱǉǊǐǏь
ƷǂǋįƷǉǋǏǒįǍǏьƯǐǁĲǊıǍĳǏǑΏȷįǉǍıĳǏь ǍİǐǏǍǂǊǏǒΉǊĳљǍƴƟȷ
†ƬƟƱƩƸĭƩƮƴƹƫρİǏǊǂǌǏǒĳǏьİǉǊįǂǏǒέǕĲǁĴĳǏьȷǘǐǉǌįǈįǂįǑ
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ΙΟΥΛΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1 Α΄Κορ. ιβ΄27-ιγ΄8
3 Ρωμ. ε΄1-10
8 Α΄Τιμ. δ΄9-15
10
11
17
20
24
25
26
27

Ρωμ. στ΄18-23
Β΄Κορ. στ΄1-10
Τίτ. γ΄8-15
Ἰακ. ε΄10-20
Ρωμ. ιβ΄6-14
Γαλ. δ΄22-27
Γαλ. γ΄23-δ΄5
Β΄Τιμ. β΄1-10

31 Ρωμ. ιε΄1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Ματθ. ι΄1, 5-8
Ματθ. στ΄22-33
Λουκ. στ΄17-19,
θ΄1-2, ι΄16-21
Ματθ. η΄5-13
Λουκ. ζ΄36-50
Ματθ. ε΄14-19
Λουκ. δ΄22-30
Ματθ. θ΄1-8
Λουκ. η΄16-21
Μάρκ. ε΄24-34
Λουκ. κα΄12-19
ἤ Ἰωάν. ιε΄17-ιστ΄2
Ματθ. θ΄27-35

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ
Γ΄
Προκοπίου Μεγαλομ.

β΄
-

Δ΄
γ΄
Ἁγ. Εὐφημίας
Ε΄
δ΄
Προφ. Ἠλιού
ΣΤ΄
πλ. α΄
Κοιμ. Ἁγ. Ἄννης
Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἁγίου Παντελεήμονος
Ζ΄

Νηστεῖες μηνός Ἰουλίου
• Τήν 1ην, 20ήν, 22αν καί 27ην:
κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 6ην, 8ην, 13ην, 15ην καί 29ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
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πλ. β΄

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
T

8

ƵǐǘǏİǏǑƸǉǌƷĳįǒǐǏьƸљǍȷįǂİǕǍƱįǊǊįǄįǂǕǍΏǋǀĲǇǑζĲΉǍƯǒǈǁǐǏǉǑ
ǍǋıǉǔǅƷĳıĴƿǍǏǒĭıǏİǚǐǏǒǍıǏǌƷįǌǏǋįİРĮǕĳıǉǍЯǑζĲƯǒȷǐǂįǑ
©įǋǌƿĳǏǒĮįǙĲĳǏǒ έĲįįǊǂǏǒζĲĭıǏİǚǐįǑΉǍĭıĲǍǂǊЭ
ƸљǍΉǍΏĴǀĲїȷįǂİǕǍƫρİǏǊǂįǑζĲǂįǑ
ƫρĲǉǅǍǂǏǒǌƫρǅıǍǂǏǒζĲƩΥĳǕǋǏьƲǘǍǍǇǑǌǇĳǐĬǐĭıǏǋǘǅǏǒ
†ƱƫƸƩƱƴƶĮƼƷƮƷƸƴƹƷƼƸƭƶƴƷƺƶƮƷƸƴƹ
†ƭƟƱƩƸĭƩƮƴƹƲǉǊƿǍǏǐǏǑζĲǈįǒǌ©ǏǌıĳǂǏǒζĲǉǏǌĭıǏİǏĲǂǏǒζĲΥįǌįĳǉǊǏь
ƩΥǌǉǋǉįǍǏьƯǒǆǂǊǏǒƱǙǐǕǍǏǑƯǐǁĳǇǑƸǐǉįǍĳįĴǙǋǋǏǒƬįǅǏǐРǑ
ƱįĳǈǂǏǒȷǏĲĳǅǂǕǍǌįǐĳΉǍĳаƺįǋǊаƵǙǋЭ
ưįǒǐıǍĳǂǏǒǐǓǉİǉįǊƳǙĲĳǏǒȷƿȷįƶǚǌǇǑΉǎǈǇǍљǍ
ƫυȷǋǏǒİǉįǊǌıǅįǋǏǌƲǁĴǕǍǏǑƯƵǘǋıǕǑǍįĲĳįĲǂǏǒ ©ǇǌǇĳǐǂǏǒǍıǏǌΉǊưǀĲǄǏǒ
ĮǕĳǂǏǒ ǍǉǊǁĳǏǒƵįǌĴǂǋǏǒ ƯįȷǂĳǕǍǏǑǌįǐĳ
ƱįǎǂǌǏǒζǌǏǋǏǅ©ǕǐǏǈǀǏǒ ©ǏĲǉǈǀǏǒζĲǂǕǍ
†ĭƟƱƩƸĭƩƮƴƹƱǉǓįǂǏǒȷǐǏĴƷǒǌıǚǍƸǐįȷıǆǏǒǍĳǂǏǒĳǏьǓǐǒĲǏǓǘǏǒ
†ƯƴƮƱƭƷƮƷƹƵƫƶƩĬƮƩƷĭƫƴƸƴƯƴƹ
©ǉǏǌǁİǏǒǑǌƸǉǌǏǈǀǏǒƫρǐǂȷǏǒƷĳįǌįĳǂǏǒ ȷǏĲĳǘǋǏǒǍƵǇǋǂǏǒέǕĲǁĴζĲΖĲǒǓįĲĳǏь
ƱǙǐǕǍǏǑǌƵįǙǋǏǒ έǏǒǋǉįǍЯǑǌ©ǇǌǇĳǐǂǏǒζĲǉǏǌΉǊƷįǌįǐǂǍǇǑ
ĮǋǚǐǏǒ ưįǙǐǏǒưǀǏǍĳǏǑ ΐǐǌǏьǌǍǋıǉǔǐĲıǍǂǏǒζĲΉǍƵƿǐї
ǍİǐǀǏǒǌıǅįǋǏǌĲĳǐįĳǇǋĭıǏĴƿǍǏǒǑζĲǈįǒǌįĳ
ƷįǌǏǒǁǋȷǐǏĴΞǋǉǏİǚǐǏǒ ©ǏĲįǂǌƶǇǅǂǍǏǒ λǐǀĲĳǏǒΉǊƯǙȷǐǏǒ
†ƮƟƱƩƸĭƩƮƴƹĭįİİįǂǏǒȷǏĲĳƪƿĲĲǇǑ ĳǀǊǍǕǍįρĳЯǑ
ǅįǈǏǍǂǊǏǒ ĲǙǍįρĳњǌįǐĳǙǐǕǍ
ȷǘİƯǏǉǌǁĲıǕǑωĭƵįǍįǅǂįǑƵǐǏǒĲǉǕĳǂĲĲǇǑƫΥǐǇǍįǂǏǒưǏǒǅİǏǙǍǏǒ ưǒǚǍ
ƯǏĲǌРĳǏьƩΥĳǕǋǏьǍǋıǉǔǅ©ǉǏǍǒĲǂǏǒıΥǑƬƿǊǒǍǈǏǍƫρĳǒǓǏьǑΦıǐǏǌ
ƸǂĳǏǒȷĬǏǐĳǙǍǇǑƯǐǁĳǇǑΏȷǉĴįǍǂǏǒƱǇǍРĬıǍǍįİǂǏǒƪƟƯƵǘǋıǕǑ
İǐǉįǍǏь ƲįĳįǋǂįǑǌέǕƿĲįĴζĲĳĳǉǊǏьǌ
ĮįǍǏǒǐǂǏǒǌıǅįǋǏǌƿǐĳǒǐǏǑƵǏǉǌǀǍǏǑζĲǂǏǒ
† ƮƩƟƱƩƸĭƩƮƴƹƱǕǗĲǀǕǑζĲƩΥǈǂǏȷǏǑ©ǉǏǌǁİǏǒǑưįǒǐıǍĳǂǏǒǌ
†ƱǍǁǌǇȷǏĳǏǌЯǑĳǉǌǂįǑǊıĴįǋЯǑǅǂǏǒέǕƿǍǍǏǒĳǏьƵǐǏİǐǘǌǏǒ ƪįȷĳǉĲĳǏь
ǋıǎƿǍİǐǏǒέǕƿǍǍǏǒƵįǙǋǏǒȷįĳǐƯƵǘǋıǕǑ
ƯįĳƿǈıĲǉǑƸǉǌǂįǑƬǚǍǇǑωȷıǐįǅǂįǑĭıǏĳǘǊǏǒ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6
7
14
15
21
23
28
29
31

Β΄Πέτρ. α΄10-19
Α΄Κορ. α΄10-17
Α΄Κορ. γ΄9-17
Φιλιπ. β΄5-11
Α΄Κορ. δ΄9-16
Φιλιπ. β΄5-11
Α΄Κορ. θ΄2-12
Πράξ. ιγ΄25-32
Ἑβρ. θ΄1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Ματθ. ιζ΄1-9
Μεταμορφώσεως
Ματθ. ιδ΄14-22
Η΄
βαρύς
Ματθ. ιδ΄22-34
Θ΄
πλ. δ΄
Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28
Κοιμ. Θεοτόκου
Ματθ. ιζ΄14-23
Ι΄
α΄
Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28 Ἀπόδοσις Κοιμήσεως
Ματθ. ιη΄23-35
ΙΑ΄
β΄
Μάρκ. στ΄14-30
Ἀποτ. κεφ. Προδρόμου Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28
Τιμίας Ζώνης
-

Νηστεῖες μηνός Αὐγούστου
• Περίοδος νηστείας Δεκαπενταυγούστου
(1ης ἕως 14ης):
Ἀπό Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
Σάββατα καί Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 6ην: κατάλυσις ἰχθύος.
• Τήν 17ην, 19ην, 24ην, 26ην καί 29ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 31ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
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Σ ΕΠ
Ε ΠΤΕΜ
ΤΕΜΒ
Β ΡΙΟΣ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ

8

†ǐǓǁĳЯǑέǍİǂǊĳǏǒƷǒǌıǚǍζĲƷĳǒǋǂĳǏǒƱıǋıĳǂǏǒζĲ
ƱƿǌįǍĳǏǑέǕƿǍǍǏǒƲǇĲĳıǒĳǏьƯƵǘǋıǕǑ©ǉǏǌǁİǏǒǑǌ
ǍǈǂǌǏǒΦıǐǏǌĭıǏǊĳǂĲĳǏǒζĲĮǏǂǄǇǑİǉįǊƵǏǋǒİǚǐǏǒǍıǏǌƯǒȷǐǂǏǒ
†ƮƪƟƱƩƸĭƩƮƴƹƪįǄǙǋįΦıǐǏǌƱǕǗĲǀǕǑȷǐΐǐǌǉǘǍǇǑǈǒǅȷĮǉǋǂȷȷǏǒ
ƬįǓįǐǂǏǒȷǐǏĴǄİРΦıǐǏǌƿǐĳƵıǐĲǂįǑ
ǍƿǌǍĳǏьΉǍƺǚǍįǉǑǈįǙǌįĳǏǑǐǓįǅƱǉǓįǁǋƯįǋǏİǘĳǇǑǌ
ƷǚǆǏǍĳǏǑǌƯįĲĲǉįǍЯǑςǌǍǏǅǐƿĴǏǒ©įǍǉǁǋζĲƯįĳǏǒǍįǊǉǚĳǏǒ
†ĬƫƲƫĭưƮƴƲƹƵƫƶƩĬƮƩƷĭƫƴƸƴƯƴƹ
ƷǙǍįǎǉǑέǕįǊıǂǌ ΅ǍǍǇǑĭıǏȷįĳǘǐǕǍ
ƱǇǍǏİǚǐįǑƱǇĳǐǏİǚǐįǑƲǒǌĴǏİǚǐįǑǌƵǏǒǋǓıǐǂįǑǄįĲǉǋ
† ƵƶƴƸƭƷƹƻƼƷƫƼƷƺǐǒĲǏĲĳǘǌǏǒƷǌǙǐǍǇǑĭıǏİǚǐįǑζĲƫρĴǐǏĲǙǍǏǒζĲǌƿǅıǉǐǏǑƫρįǍǈǂįǑǌ
ƩρĳǏǍǘǌǏǒƯǏǒǐǍǏǙĳǏǒΦıǐǏǌέǏǒǋǉįǍǏьȷǐıĲǄ
ΏǅǊįǂǍǉįƲįǏьǍįĲĳƿĲıǕǑǐǉĲĳıǂİǏǒĴǉǋǏĲǘĴǏǒƯǏǐǍǇǋǂǏǒΐǊįĳǏǍĳ
†ƹƻƼƷƮƷƸƮƱƮƴƹƷƸƩƹƶƴƹ
ƲǉǊǁĳįǌıǅįǋǏǌĮǉǋǏǈǀǏǒƪǇĲĲįǐǂǕǍǏǑưįǐǂĲǇǑέǕƿǍǍǏǒǍıǏǌƯǐǇĳǘǑ
ƫρĴǇǌǂįǑǌıǅįǋǏǌƿǐĳǒǐǏǑƱıǋǉĳǇǍЯǑǌƿǐĳǒǐǏǑ
ƷǏĴǂįǑƵǂĲĳıǕǑΏǋȷǂİǏǑ ǅƿȷǇǑǌΞǐįǊǋıǉİǂǏǒ ƱǙǐǕǍǏǑΉȷƸįǌįĲǏь
† ƱƫƸƩƸƭƲƹƻƼƷƮƲƫρǌıǍǂǏǒΉȷĬǏǐĳǙǍǇǑǐǉƿİǍǇǑǌƶǕǌǙǋǏǒζĲ
ƸǐǏĴǂǌǏǒƷįǄǄįĳǂǏǒ©ǏǐǒǌǀİǏǍĳǏǑǌįǐĳƷǕĲƿǍǍǇǑζĲǉǏǌ
†ƫρĲĳįǈǂǏǒǌıǅįǋǏǌ ĲǒǍǏİıǂįǑįρĳǏьήǋįǐǂǕǍǏǑǍıǏǌƯǐǇĳǘǑ
ƯǏİǐƿĳǏǒȷǏĲĳέǕǍРȷǐǏĴέĲįįǊǂǏǒƯǙȷǐǏǒ
ĮǕǊРΦıǐǏǌΉȷƷǉǍǚȷǇǑĮǕǊРĳǏьǊǇȷǏǒǐǏь
ƷǙǋǋǇǔǉǑƸǉǌƵǐǏİǐǘǌǏǒƳįǍǈǂȷȷǇǑ ƵǏǋǒǎǀǍǇǑζĲƲǉǊǏǋƿǏǒƯįǐȷıǍǇĲǉǚĳǏǒ
ƵįǍįǅǂįǑƱǒǐĳǉİǉǕĳǂĲĲǇǑĭǀǊǋǇǑȷǐǕĳǏǌ ΥĲįȷƷǉǋǏǒįǍǏьǈǕǍǂĳǏǒ
† ƩƟưƴƹƯƩƫρĴǐǏĲǙǍǇǑζĲ ƵįĴǍǏǒĳǂǏǒȷįĳǐǘǑįρĳЯǑ
†ƱıĳƿĲĳįĲǉǑέǕƿǍǍǏǒĳǏьĭıǏǋǘǅǏǒĬıİıǚǍĳǏьİǉǊįǂǏǒ
ƯįǋǋǉĲĳǐƿĳǏǒǌǐǉĲĳƿǐǓǏǒǊǒǋǂǍǇǑǍıǏǌΉǊƬįǅǊǋǉǄıǐǂǏǒ
ƺįǐǂĳǕǍǏǑζǌǏǋƩρǎıǍĳǂǏǒ ƲıǏĴǙĳǏǒζĲΉǍƯǙȷǐї
ƯǒǐǉįǊǏьζĲǍįǓǕǐǇĳǏьƵıĳǐǕǍǂįǑǌƱįǋįǓǂǏǒζĲǉǏǌΉǍƶǘİї
ĬǐǇǅǏǐǂǏǒΦıǐǏǌǐǌıǍǂįǑĳǏьĴǕĳǉĲĳǏьƶǉǔǉǌǂįǑ ĬįǖįǍЯǑǌ
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Σ Ε Π ΤΕΜ ΒΡΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1
4
8
11
14

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

16
18
23
25
26

Β΄Κορ. στ΄1-10
Γαλ. β΄16-20
Γαλ. δ΄22-27
Β΄Κορ. δ΄6-15
Α΄ Ἰωάν. δ΄12-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Λουκ. δ΄16-22
Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου
Ματθ. ιθ΄16-26
Α΄
γ΄
Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28 Γενέσιον Θεοτόκου
Ἰωάν. γ΄13-17
Β΄
δ΄
Ἰωάν. ιθ΄6-11, 13-20,
Ὑψ. Τ. Σταυροῦ
25-28, 30-35
Λουκ. ζ΄36-50
Ἁγ. Εὐφημίας
Μάρκ. η΄34-θ΄1
Γ΄
πλ. α΄
Λουκ. α΄5-25
Σύλληψις Προδρόμου
Λουκ. ε΄1-11
Δ΄
πλ. β΄
Ἰωάν. ιθ΄25-27, κα΄24-25 Μετ. Ἰωάν. Θεολόγου
-

Νηστεῖες μηνός Σεπτεμβρίου
• Τήν 2αν, 7ην, 14ην, 16ην, 21ην, 28ην καί 30ήν:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 9ην καί 23ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
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ΟΚΤ ΩΒ
ΩΒΡΙΟΣ
ΡΙΟΣ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©

8

ǍįǍǂǏǒȷΉǊĳљǍƴƟƶǕǌįǍǏьƱıǋǕİǏьέǕƿǍǍǏǒƯǏǒǊǏǒǆǀǋǇζĲ
†ƪƟưƴƹƯƩƯǒȷǐǉįǍǏь έǏǒĲĳǂǍǇǑǌĭıǏĴǂǋǏǒζĲζǌǏǋǏǅ
©ǉǏǍǒĲǂǏǒǐıǏȷįǅǂĳǏǒΦıǐǏǌ©įǌƿǐıǕǑǈǇǍįǂįǑ
ήıǐǏǈǀǏǒǈǇǍљǍ©ǏǌǍǂǍǇǑƪıǐǍǂǊǇǑ ƵǐǏĲİǘǊǇǑǌέǕƿǍǍǏǒưįǌȷįİǉĲĳǏьζĲ
ƺįǐǉĳǂǍǇǑǌƱıǈǏİǂįǑζĲΉǍƯǉǌǚǋїΐǐǌǏǅǀǍǏǒǑΦıǐǏǌƯǒȷǐǂǏǒ
†ĭǕǌРȷƱįǊįǐǂǏǒǍǀǏǒζĲǉǏǌΉǊƯǂǏǒƪǉǈǒǍǂįǑƯıǍİǀǏǒζĲƯǒȷǐǂǏǒ
ƷıǐǅǂǏǒ ƪƿǊǓǏǒǌƵǏǋǒǓǐǏǍǂǏǒΦıǐǏǌέǕƿǍǍǏǒζĲ ȷįĳǀǐǕǍΉǍƯǐǁĳЭ
ƵıǋįǅǂįǑζĲǂįǑƵıǋįǅǂįǑȷįǐǈǀǍǏǒƸįǖĲǂįǑζĲǂįǑ
† ĬƟưƴƹƯƩέįǊǚǄǏǒȷĳǏьǋĴįǂǏǒǍİǐǏǍǂǊǏǒ ǈįǍįĲǂįǑζĲǄǐįƿǌĳǏь©ǉǊįǂǏǒ
ƫρǋįǌȷǂǏǒ ƫρǋįǌȷǂįǑǌįǐĳĭıǏĴǂǋǏǒζĲζǌǏǋ
ĮǉǋǂȷȷǏǒİǉįǊΉǊĳљǍĭıǏĴƿǍǏǒǑζǌĳǏьĬǐįȷĳǏьǐĲįǊǂǏǒ ƷǉĲǉǍǂǏǒέǕǍРζĲƯǒȷǐǂǏǒ
ƵǐǘǄǏǒƸįǐƿǓǏǒǍİǐǏǍǂǊǏǒǌƷǒǌıǚǍǍǀǏǒĭıǏǋǘǅǏǒΏȷǉǊĳǁĳǏǒζĲƯǒȷǐǂǏǒ
ƯƿǐȷǏǒƵįȷǙǋǏǒǌƪıǍǉįǌǂǍİǉįǊǌƺǐǒĲЯǑǍıǏǌƱǏǅǋıǍљǍ
ĬıǐǄįĲǂǏǒƯǏĲǌРƱıǋǕİǏьƵįǐįĲǊıǒЯǑζĲΏȷǉǄįĳǉǍЯǑĭıǐƿȷǏǍĳǏǑΦıǐǏǌƯǒȷǐǂǏǒ
ưǏǒǊǉįǍǏьȷǐıĲǄǍĳǉǏǓıǂįǑƫρǈǒǌǂǏǒζĲǍıǏǌƪƿǐĲǏǒζǌΏİǀĲĲǇǑ
† ©ƟưƴƹƯƩƩĬƵƩƸƫƶƼƲƬƟƴΥǊƷǒǍǘİǏǒưǏǅǅǂǍǏǒΐǊįĳǏǍĳƿǐǓǏǒƱįǋǏьζĲ ưıǏǍĳǂǏǒǌ
ϕĲǇǀȷǐǏĴǍİǐǀǏǒζĲǉǏǌƷǙǍįǎǉǑǅǍįǐǅǙǐǕǍǍǋıǉǔİǉǊįǂǏǒưįǆƿǐǏǒ
†ưǏǒǊРıρįǅǅıǋǉĲĳǏьƱįǐǂǍǏǒĳǏьǅǀǐǏǍĳǏǑǌ
έǕǁǋȷǐǏĴƴρƿǐǏǒǌƯǋıǏȷƿĳǐįǑζĲ
ǐĳıǌǂǏǒǌıǅįǋǏǌĬıǐįĲǂǌǏǒƯıĴįǋǋǇǍǂįǑζĲƱįĳǐǚǍǇǑζĲƺǉǏȷǏǋ
ήǋįǐǂǕǍǏǑζĲĳǏьƱıǅƿǋǏǒĮǉǋǏǈǀǏǒζĲƷǕǊǐƿĳǏǒǑΦıǐǏǌ ĭıǏİǘĳǇǑ
ǄıǐǊǂǏǒήıǐįȷǘǋıǕǑǋıǎƿǍİǐǏǒΉȷ ĲǙǍįρĳњǌįǐĳ
† ƷƸƟưƴƹƯƩέįǊǚǄǏǒȷİıǋĴǏǈǀǏǒέǅǍįĳǂǏǒǐǓǉıȷƯƵǘǋıǕǑ
ǐǀǈįǌıǅįǋǏǌƿǐĳǒǐǏǑƷıǄįĲĳǉįǍЯǑǌƿǐĳǒǐǏǑ
ƱįǐǊǉįǍǏь ƱįǐĳǒǐǂǏǒĳљǍƲǏĳįǐǂǕǍƸįǄǉǈРǑΉǋıǁǌǏǍǏǑ
†©ǇǌǇĳǐǂǏǒǌıǅįǋǏǌƿǐĳǒǐǏǑĳǏьǌǒǐǏǄǋǙĳǏǒ
ƲǀĲĳǏǐǏǑǌƿǐĳǒǐǏǑƵǐǘǊǋǇǑĲǒǆĳǏьƵǉǋƿĳǏǒ
†ǅǂįǑƷǊǀȷǇǑĭıǏĳǘǊǏǒƷĳıĴƿǍǏǒζĲƷįǄǄįƨĳǏǒǅǂǕǍǍıǏǌƶıǈǙǌǍǇǑ ΏǈǍΊǏǐĳǁ
ǍįĲĳįĲǂįǑζĲǉǏǌĳЯǑƶǕǌįǂįǑǄǐįǌǂǏǒζĲ ƱįǐǂįǑǍǇǔǉРǑįρĳǏь
† ƫƟưƴƹƯƩƬǇǍǏǄǂǏǒ ƬǇǍǏǄǂįǑǌƯǋıǘȷį ǐĳıǌРΉǊĳљǍƴƟȷ
ƷĳƿǓǒǏǑȷıǋǋǏьǐǉĲĳǏǄǏǙǋǏǒΉǊĳљǍƴƟȷƲǉǊǏǋƿǏǒǍıǏǌΉǍƺǂї

- 70 -

ΟΚΤΩΒ
ΟΚΤ
ΩΒΡΙΟΥ
ΡΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2
3
9
16
18
23
26
28
30

Β΄Κορ. στ΄1-10
Πράξ. ιζ΄16-34
Β΄Κορ. στ΄16-ζ΄1
Τίτου γ΄8-15
Κολ. δ΄5-11, 14-18
Γαλ. α΄11-19
Β΄Τιμ. β΄1-10
Ἑβρ. θ΄1-7
Β΄Κορ. ια΄31-ιβ΄9

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Λουκ. στ΄31-36
Ε΄
βαρύς
Λουκ. στ΄24-30
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου
Λουκ. ζ΄11-16
ΣΤ΄
πλ. δ΄
Λουκ. η΄5-15
Ζ΄
α΄
Λουκ. ι΄16-21
Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκ. η΄27-39
Η΄
β΄
Ἰωάν. ιε΄17-ιστ΄2
Δημητρίου Μεγαλομ.
Λουκ. ι΄38-42, ια΄27-28
Ἁγίας Σκέπης
Λουκ. ιστ΄19-31
Θ΄
γ΄

Νηστεῖες μηνός Ὀκτωβρίου
• Τήν 5ην, 7ην, 12ην, 14ην, 19ην καί 21ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Τήν 26ην καί 28ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.

- 71 -

ΝΟΕ ΜΒ
Μ ΒΡΙΟΣ
ΡΙΟΣ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ

8

8

ƯǏĲǌР ©įǌǉįǍǏьǍįǐǅ ĭıǏİǘĳǇǑǌǇĳǐǘǑįρĳљǍ©įǒƨİζĲΉǍƫρǄǏǂО
ǊǉǍİǙǍǏǒƵǇǅįĲǂǏǒĴǈǏǍǂǏǒΏǋȷǉİǏĴǘǐǏǒ ǍıǌȷǏİǂĲĳǏǒǌ
ǊıǔǉǌРέǕĲǁĴıǉǈįǋРǌǍǋıǉǔǅĬıǕǐǅǂǏǒĬıǕǐǅǂǏǒƲıįȷǏǋǂĳǏǒ
έǕįǍǍǉǊǂǏǒζĲέǕƿǍǍǏǒƪįĳƿĳǆǇǄįĲĬıǕǐǅǂǏǒζĲƯįǐĲǋǂİǏǒ
ĬįǋįǊĳǂǕǍǏǑ ΏȷǉĲĳǁǌǇǑǌįǐĳΐǐǌР ưǂǍǏǒΉǊĳљǍƴƟȷ
† ƬƟưƴƹƯƩƵįǙǋǏǒƯƵǘǋıǕǑưǏǒǊРζĲ©ǇǌǇĳǐǉįǍǏьƯǙȷǐǏǒ
ƸљǍΉǍƱıǋǉĳǉǍаǌįǐĳưįǆƿǐǏǒζĲĬįǋǇĲǉǚĳǏǒ
†ƷǙǍįǎǉǑǐǓǉĲĳǐįĳǁǅǕǍƱǉǓįǁǋ ĬįǄǐǉǁǋ ǋǏǉȷљǍĲǕǌƿĳǕǍ©ǒǍƿǌıǕǍ
ƲıǊĳįǐǂǏǒƩΥǅǂǍǇǑĭıǏǊĳǂĲĳǇǑζĲΉǊưǀĲǄǏǒƱįĳǐǚǍǇǑζĲλǍǇĲǉĴǘǐǏǒǌ
λǐǀĲĳǏǒǌλǋǒǌȷРƷǕĲǉȷƿĳǐǏǒƶǏİǂǕǍǏǑΉǊĳљǍƴƟǐĲıǍǂǏǒζĲƯįȷȷįİǘǊǏǒ
ƱǇǍРǌıǅįǋǏǌƪǂǊĳǕǐǏǑƪǉǊıǍĳǂǏǒİǉįǊǌĭıǏİǚǐǏǒζĲƷĳǏǒİǂĳǏǒ
έǕƿǍǍǏǒΏǋıǁǌǏǍǏǑƲıǂǋǏǒζĲǌǒǐǏǄǋǙĳǏǒƲǉǊǏǋƿǏǒΉǍƯƵǘǋıǉ
† ƭƟưƴƹƯƩέǕƿǍǍǏǒƺǐǒĲǏĲĳǘǌǏǒƯƵǘǋıǕǑ ǍǈǏǙĲǇǑǌǇĳǐǘǑįρĳǏь©įǌįĲǊǇǍǏьǍǀǏǒζĲǉǏǌ
†ĮǉǋǂȷȷǏǒȷĬǐǇǅǏǐǂǏǒƵįǋįǌРĭıĲǍǂǊǇǑƯǕǍĲĳįǍĳǂǍǏǒωİǐįǂǏǒǍıǏǌ
ĬǏǒǐǂįƷįǌǕǍР ǄǂǄǏǒǌįǐĳǙǐǕǍ ζǌǏǋǏǅǇĳљǍ
†ƱįĳǈįǂǏǒȷ ıρįǅǅıǋǉĲĳǏьέĴǉǅıǍıǂįǑȷįǐǈıǍǏǌ
ĬǐǇǅǏǐǂǏǒƲıǏǊįǉĲįǐıǂįǑĬıǍǍįİǂǏǒ ƱįǎǂǌǏǒƯƵǘǋıǕǑ
ƵǋƿĳǕǍǏǑƶǕǌįǍǏьǌǍįĲĳįĲǂǏǒǍıǏǌΉǊƵįǐįǌǒǈǂįǑΝȷıǂǐǏǒ
ǄİǉǏǙȷǐǏĴΞǋǉǏİǚǐǏǒ ǅįȷǂǏǒǌįǐĳ
†ĭƟưƴƹƯƩĬǐǇǅǏǐǂǏǒ©ıǊįȷǏǋǂĳǏǒζĲƵǐǘǊǋǏǒƯƵǘǋıǕǑƷǕǆǏǌǀǍǏǒζĲƯǒȷǐǂǏǒ
†ƫƮƷƴ©ƮƩƹƵƫƶƩĬƮƩƷĭƫƴƸƴƯƴƹ
ĮǉǋǁǌǏǍǏǑǐǓǂȷȷǏǒλǍǇĲǂǌǏǒΉǊĳљǍƴƟȷƯǉǊǉǋǂįǑ ĲǙǍįρĳаǌέįǊǚǄǏǒζĲΉǍƫρǄǏǂО
ǌĴǉǋǏǓǂǏǒΉȷέǊǏǍǂǏǒέĲǓǒǐǂǕǍǏǑΉȷĬǐǇǅǏǐǂǏǒǊǐįǅįǍĳǂǍǕǍ
ƯǋǁǌıǍĳǏǑƶǚǌǇǑƵǀĳǐǏǒǋıǎįǍİǐıǂįǑΐǐǌǏǅǀǍǏǒǑǊǐįǅįǍĳǂǍǕǍ
†ƩΥǊįĳıǐǂǍǇǑǌıǅįǋǏǌ ȷįǍĲǘĴǏǒƱıǐǊǏǒǐǂǏǒǌıǅįǋǏǌ
ƷĳǒǋǉįǍǏьζĲƲǂǊǕǍǏǑĳǏьƱıĳįǍǏıнĳıĬıǕǐǅǂǏǒǍıǏǌƺǉǏȷǏǋǂĳǏǒ
†ƮĬƟưƴƹƯƩέįǊǚǄǏǒǌıǅįǋǏǌĳǏьƵǀǐĲǏǒƵǉǍǏǒĴǐǂǏǒƲįǈįǍįǁǋζĲ
ƷĳıĴƿǍǏǒƲǀǏǒζĲζǌǏǋƫΥǐǇǍƿǐǓǏǒǌǅǂǕǍƵıǍĳıǊįǂİıǊįΦıǐǏǌ
ƵįǐįǌǘǍǏǒĮǉǋǏǒǌǀǍǏǒǌĮǉǋǏǒǌǀǍǏǒǍıǏǖıǐǏǌ©ǉǏǍǒĲǂǏǒΦıǐǏǌ
†ǍİǐǀǏǒȷƵǐǕĳǏǊǋǁĳǏǒǋıǎƿǍİǐǏǒƱǇǈǙǌǍǇǑĮǐǏǒǌıǍĳǂǏǒƩΥǈǉǏȷǂįǑ
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ΝΟΕΜ Β
ΒΡΙΟΥ
ΡΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.
1
6
8
9
13
14
16
20
21
25
27
30

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄Κορ. ιβ΄27-ιγ΄8
Γαλ. β΄16-20
Ἑβρ. β΄2-10
Κολ. γ΄17-δ΄1
ἤ Ἐφεσ. ε΄8-19
Ἑβρ. ζ΄26-η΄2
Α΄Κορ. δ΄9-16
Ρωμ. ι΄11-ια΄2
Ἐφεσ. β΄4-10
Ἑβρ. θ΄1-7
Γαλ. γ΄23-δ΄5
Ἐφεσ. β΄14-22
Α΄Κορ. δ΄9-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Λουκ. ια΄34-41
Λουκ. η΄41-56
Λουκ ι΄16-21
Λουκ. ιβ΄48-59

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ
Ι΄
Παμ. Ταξιαρχῶν
Ἁγίου Νεκταρίου

δ΄
-

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

ΙΑ΄
Ἀπ. Φιλίππου
Εὐαγγελ. Ματθαίου
Α΄
Εἰσοδίων Θεοτόκου
Ἁγ. Αἰκατερίνης
Β΄
Ἀπ. Ἀνδρέου

πλ. α΄
πλ. β΄
βαρύς
-

Νηστεῖες μηνός Νοεμβρίου
• Τήν 2αν, 4ην, 9ην καί 11ην:
νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
• Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων
(15-11 ἕως 24-12):
Τετάρτη καί Παρασκευή: νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καί Κυριακή:
κατάλυσις ἰχθύος* (μέχρι 17-12), οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 16ην, 25ην καί 30ήν:
κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
*(Κατά παράδοσιν δέν καταλύεται ἰχθύς καί ἀπό 15ης ἕως 20ῆς).
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ΔΕΚΕ ΜΒ
ΜΒΡΙΟΣ
ΡΙΟΣ 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ
Ư
©
Ƹ
Ƹ
Ƶ
Ƶ
Ʒ

8

ƲįǏǙǌȷǐǏĴĮǉǋįǐǀĳǏǒĳǏьΉǋıǁǌǏǍǏǑĭıǏǊǋǁĳǏǒưįǊıİįǉǌǏǍǂįǑ
ǄǄįǊǏǙǌȷǐǏĴƱǒǐǘȷǇǑǌΉǍƺǂїƵǏǐĴǒǐǂǏǒƯįǒĲǏǊįǋǒǄǂĳǏǒĳǏьǍǀǏǒ
ƷǏĴǏǍǂǏǒȷǐǏĴǅǅıǋЯǍıǏǌĭıǏİǚǐǏǒǋıǎįǍİǐıǂįǑ
†ƮƟưƴƹƯƩƪįǐǄƿǐįǑǌıǅįǋǏǌέǕƿǍǍǏǒ©įǌįĲǊǇǍǏьƷıǐįĴıǂǌΦıǐǏǌĮįǍįǐǂǏǒ ƲıǏǓǕǐǂǏǒ
†ƷƿǄǄįζĲǂǏǒĳǏьΖǅǉįĲǌǀǍǏǒ©ǉǏǅǀǍǏǒǑǌƿǐĳ
†ƲǉǊǏǋƿǏǒǐǓǉıȷƱǙǐǕǍĳЯǑưǒǊǂįǑƲǉǊǏǋƿǏǒǍıǏǌĳǏьƯįǐįǌƿǍǏǒ
ǌǄǐǏĲǂǏǒƱıİǉǏǋƿǍǕǍǈǇǍǏİǚǐǏǒǌƿǐĳ
ƵįĳįȷǂǏǒζĲƵįǐǈıǍǂǏǒζĲƺǂǏǒƷǕĲǈǀǍǏǒǑȷǏǋǋǚƸǒǓǉǊǏьΉǊĳљǍƴƟ
ƷǙǋǋǇǔǉǑǅǂįǑ΅ǍǍǇǑ΅ǍǍǇǑȷǐ ǌǇĳǐǘǑȷǐƷįǌǏǒǁǋ
ƱǇǍРǊįǋǋǉǊıǋƿİǏǒĳǏьǈǇǍįǂǏǒΐǐǌǏǅǀǍǏǒǑƫρǅǐƿĴǏǒǌ
†ƮƩƟưƴƹƯƩƸљǍǅǂǕǍƵǐǏȷįĳǘǐǕǍ©įǍǉǁǋ ưǏǒǊРǍǀǏǒĳљǍƷĳǒǋǉĳљǍƱıǂǐįǊǏǑǌ
†ƷȷǒǐǂİǕǍǏǑƸǐǉǌǒǈǏьǍĳǏǑǈįǒǌįĳέǕƿǍǍǏǒζĲƬǉǓǍљǍ
ƫρĲĳǐįĳǂǏǒƩρǎıǍĳǂǏǒƫρǅıǍǂǏǒƱįǐİįǐǂǏǒλǐǀĲĳǏǒǌưǏǒǊǂįǑȷįǐǈǀǍǏǒ
ĭǙǐĲǏǒưıǒǊǂǏǒƯįǋǋǉǍǂǊǏǒĮǉǋǁǌǏǍǏǑȷǏǋǋǕǍǂǏǒǐǐǉįǍǏьǌ
ΏǋıǒǈıǐǂǏǒΦıǐǏǌƿǐĳǒǐǏǑ ǍǈǂįǑǌǇĳǐǘǑįρĳǏь
ǅǅįǂǏǒȷǐǏĴĭıǏĴįǍǏьǑǄįĲǉǋƱǏİǀĲĳǏǒƪƟέıǐǏĲǏǋǙǌǕǍ
©įǍǉǁǋȷǐǏĴ ǅƸǐǉљǍƵįǂİǕǍ©ǉǏǍǒĲǂǏǒƩΥǅǂǍǇǑǈįǒǌįĳ
†ƵƶƴƸƭƷƺƶƮƷƸƴƹĬƫƲƲƭƷƫƼƷƷıǄįĲĳǉįǍǏь ƬǕЯǑǊǋȷǌĮǕǊРǌ
ǅǋįƨįǑƶǕǌįǂįǑ ƪǏǍǉĴįĳǂǏǒǌ΅ǐıǕǑƫρĳǒǓǂǏǒ ĭıĲĲįǋǏǍǂǊǇǑǌ
έǅǍįĳǂǏǒΦıǐǏǌĭıǏĴǘǐǏǒĮǉǋǏǅǏǍǂǏǒζĲǍĳǉǏǓıǂįǑέǕƿǍǍǏǒƯǐǏĲĳƿǍİǇǑ
έǏǒǋǉįǍЯǑ ĳљǍĲǙǍįρĳаǌįǐĳĭıǌǉĲĳǏǊǋǀǏǒǑǌƿǐĳ
ǍįĲĳįĲǂįǑĮįǐǌįǊǏǋǒĳǐǂįǑĭıǏİǘĳǇǑ ȷįǂİǕǍįρĳЯǑǌ
ƸљǍǅǂǕǍ©ǀǊįƱįǐĳƯǐǁĳǇǑƲįǏǙǌǈįǒǌįĳĴǕĳǉĲĳǏьƪǏǒǋǅįǐǂįǑ
ƫρǅıǍǂįǑζĲǉǏȷįǐǈıǍǏǌĮǉǋǂȷȷǏǒǌƿǐĳȷįĳǐǘǑįρĳЯǑ
† ƭƯƩƸƩƷƩƶƯƩĬƫƲƲƭƷƮƷƸƴƹƷƼƸƭƶƴƷƺƶƮƷƸƴƹ
† ƷǙǍįǎǉǑωȷıǐįǅǂįǑĭıǏĳǘǊǏǒέǕĲǁĴǌǍ©įǒƨİǄįĲέįǊǚǄǏǒİƫρǈǒǌǂǏǒƷƿǐİıǕǍ
†ƷĳıĴƿǍǏǒȷǐǕĳǏǌ ǐǓǉİǉįǊǘǍǏǒĭıǏİǚǐǏǒĳǏьĬǐįȷĳǏь
ƸљǍͺǅǂǕǍ©ǉĲǌǒǐǂǕǍǌΉǍƲǉǊǏǌǇİıǂО©ǘǌǍǇǑǌƷǂǌǕǍǏǑζĲǌǒǐǏǄǋĬǋǒǊıǐǂǏǒΦıǐǏǌ
ƸљǍǅǂǕǍƲǇȷǂǕǍςȷǘΞǐǚİǏǒǍįǉǐıǈĬıǕǐǅǂǏǒΉȷƲǉǊǏǌǇİıǂįǑ
ǍǒĲǂįǑζĲǉǏǌΉǍĭıĲǍǂǊЭĬıİıǚǍΉǍƸǒǐǍƿǄїǍǀǏǒζĲǉǏǌĮǉǋıĳįǂǐǏǒǌ
ƱıǋƿǍǇǑζĲĳЯǑƶǕǌįǂįǑƬǕĳǉǊǏьĳǏьλǐĴįǍǏĳǐǘĴǏǒ
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ΔΕ ΚΕ ΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΚΕ
ΜΒ ΡΙΟΥ
à   a Ƹ géƸ
ΗΜ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

4
5
6
9
11

Γαλ. γ΄23-δ΄5
Γαλ. ε΄22-στ΄2
Ἑβρ. ιγ΄17-21
Γαλ. δ΄22-27
Κολ. γ΄4-11

12
15
18
25
26
27

Ἐφεσ. ε΄8-19
Β΄Τιμ. α΄8-18
Ἑβρ. ια΄9-10, 32-40
Γαλ. δ΄4-7
Γαλ. α΄11-19
Πράξ. στ΄8-ζ΄5, 47-60

Λουκ. ιγ΄10-17
Ματθ. ια΄27-30
Λουκ. στ΄17-23
Λουκ. η΄16-21
Λουκ. ιδ΄16-24,
Ματθ. κβ΄14
Ἰωάν ι΄9-16
Μάρκ. β΄23-γ΄5
Ματθ. α΄1-25
Ματθ. β΄1-12
Ματθ. β΄13-23
Ματθ. κα΄33-42

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ

ΗΧΟΣ

Γ΄
Ἁγ. Σάββα
Ἁγ. Νικολάου
Ἁγ. Ἄννης
Δ΄

πλ. δ΄
α΄

Ἁγ. Σπυρίδωνος
Ἁγ. Ἐλευθερίου
Ε΄
Χριστουγέννων
Σύναξις Θεοτόκου
Στεφάνου πρωτομ.

β΄
-

Νηστεῖες μηνός Δεκεμβρίου
• Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (ἕως 24-12):
Τετάρτη καί Παρασκευή: νηστεία (δέν καταλύεται ἔλαιον).
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καί Κυριακή:
κατάλυσις ἰχθύος (μέχρι 17-12), μετά οἴνου καί ἐλαίου.
• Τήν 9ην: κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.
• Ἀπό 25-12 μέχρι καί 4-1: κατάλυσις εἰς πάντα.
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ǿǼȇǹȂǾȉȇȅȆȅȁǿȈ
ǿȁǿȅȊǹȋǹȇȃȍȃȀǹǿȆǼȉȇȅȊȆȅȁǼȍȈ
Ȃ Ǿ ȉ ȇ ȅ Ȇ ȅȁ ǿ ȉ Ǿ Ȉ
ȅ ȈİȕĮıȝȚȫĲĮĲȠȢ ȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȘȢ ǿȜȓȠȣ
ǹȤĮȡȞȫȞțĮȚȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢțǹșȘȞĮȖȩȡĮȢ țĮĲȐțȩıȝȠȞīİȫȡȖȚȠȢ ǻȚțĮȚȐțȠȢȖİȞȞȒșȘțİıĲȘȞ
ǹșȒȞĮĲȠȉȠȑȜĮȕİĲȠʌĲȣȤȓȠĲȘȢĭȚȜȠıȠĳȚțȒȢȈȤȠȜȒȢĲȠȣǼșȞȚțȠȪțĮȚȀĮʌȠįȚıĲȡȚĮțȠȪ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣǹșȘȞȫȞțĮȚĲȠǹʌȠĳȠȓĲȘıİ
ĮʌȩĲȘȞĬİȠȜȠȖȚțȒȈȤȠȜȒĲȠȣǹȡȚıĲȠĲİȜİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬİııĮȜȠȞȓțȘȢȉȠʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıİ įȚİĲȒ țȪțȜȠ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ıʌȠȣįȫȞ ıĲȘ
ĬİȠȜȠȖȚțȒȈȤȠȜȒĲȠȣǹȡȚıĲȠĲİȜİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬİııĮȜȠȞȓțȘȢıĲȠȉȝȒȝĮȋȡȚıĲȚĮȞȚțȒȢǾșȚ
țȒȢțĮȚȀȠȚȞȦȞȚȠȜȠȖȓĮȢĮʌȩȩʌȠȣȑȜĮȕİ  
ȝİǱȡȚıĲĮĲȠȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩĲȠȣįȓʌȜȦȝĮİȞȫĲȠ
șȑȝĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȒĲĮȞ ©Ǿ ʌȠȚȝĮȞĲȚțȒ ĲȦȞ
ȤȘȡİȣȠȣıȫȞțĮĲȐĲȠȞǱȖȚȠǿȦȐȞȞȘĲȠȞȋȡȣıȩıĲȠȝȠțĮȚĲȘıȪȖȤȡȠȞȘȌȣȤȠȜȠȖȓĮª
ȉȠ  țĮĲȑșİıİ ıĲȘ ĬİȠȜȠȖȚțȒ ȈȤȠȜȒ ĲȠȣ
ǹȡȚıĲȠĲİȜİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
ʌȡȠȢțȡȓıȘĲȘįȚĮĲȡȚȕȒĲȠȣȝİșȑȝĮ©ȌȣȤȚțȒİȟȐȞĲȜȘıȘțĮȚ³ĮʌȠȟȑȞȦıȘ´ĲȠȣțȜȘȡȚțȠȪªȘȠʌȠȓĮ
ĲȠİȞİțȡȓșȘȝİȐȡȚıĲĮ
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ǼȟİȜȑȖİȚʌȡȫĲȠȢȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȘȢĲȘȢȞİȠıȣıĲĮșİȓıȘȢ ǿİȡȐȢ ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ ǿȜȓȠȣǹȤĮȡȞȫȞ țĮȚ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢĲȘȞȘȂĮǸȠȣ
ǼȓȞĮȚ  ǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒȢ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȞİȠıȪ
ıĲĮĲȠȣǿįȡȪȝĮĲȠȢȆȠȚȝĮȞĲȚțȒȢǼʌȚȝȠȡĳȫıİȦȢĲȘȢ
ǿǹȡȤȚİʌȚıțȠʌȒȢǹșȘȞȫȞ ȆȡȩİįȡȠȢĲȘȢǻȚȠȚțȠȪıȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢȈȣȞȓʌĮȡȟȚȢȅȚțȠȣȝİȞȚțȩʌȡȩȖȡĮȝȝĮʌȡȠıĳȪȖȦȞĲȘȢǼțțȜȘıȓĮȢĲȘȢǼȜȜȐįȠȢ
ȋİȚȡȠĲȠȞȓĮȂĮǸȠȣ
ȅȞȠȝĮıĲȒȡȚĮǿȠȣȜȓȠȣ
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ǹǯǻǿȅǿȀǾȈǾ
ǲįȡĮǴȜȚȠȞ
ȆȡȠıȦȡȚȞȒǻȚİȪșȣȞıȘǹȖȓȠȣīİȦȡȖȓȠȣ
ȉȀȀĮȝĮĲİȡȩ
ȉȘȜİĳȦȞȚțȩȀȑȞĲȡȠ
)D[
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒǻȚİȪșȣȞıȘ wwwLPLOLRXJU
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ FRQWDFW#LPLOLRXJU
)DFHERRNLPLOLRX
7ZLWWHULPLOLRXJU
ȆȡȦĲȠıȪȖțİȜȜȠȢ
ǹȡȤȚȝȃȚțȩįȘȝȠȢǹșĮȞĮıȓȠȣ
ǿįȚĮȓĲİȡȠīȡĮĳİȓȠȈİȕȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȠȣ
ȆȡȦĲȃȚțȩȜĮȠȢȀȠȣĲȠȪȗȠȢ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȆȡȠıȦʌȚțȩ
īȡĮȝȝĮĲİȓĮǹȡȤȚȝīİȡȝĮȞȩȢīțȓțĮȢ
īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ȈİȕĮıȝȚȦĲȐĲȠȣ ǹȡȤȚȝ ǿȖȞȐĲȚȠȢ
ȂȚȜĲȚȐįȠȣ
1ȠȝȚțȒȊʌȘȡİıȓĮȆȘȞİȜȩʌȘȇȘȖȐțȠȣ
ȁȠȖȚıĲȒȡȚȠ ȃİțĲĮȡȓĮ ȋĮĲȗȠʌȠȪȜȠȣ ĬİȩįȦȡȠȢȀĮȡȚȐȝȘȢ
īȡĮĳİȓȠ īȐȝȦȞ ȆȡȦĲ ȁȐȝʌȡȠȢ ȀĮȡȓȞȠȢ
ȅȚțȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢīȩȖȠȜĮȢ
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ȊʌȐȜȜȘȜȠȚ ȖȡĮĳİȓȠȣǺĮıȚȜȚțȒȋĮĲȗȘįȠȪȡȠȣ
ǻȘȝȒĲȡȚȠȢīȚȠȜįȐıȘȢ
ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩȢ ȈȣȞİȡȖȐĲȘȢ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ȇȠȝȐǻȘȝȒĲȡȚȠȢǹȞȣĳĮȞĲȐțȘȢ
ȀȜȘĲȒȡİȢǺĮıȓȜİȚȠȢȁĮȝʌȡȐțȘȢȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢ
ǹȖȖİȜȒȢ
ȅįȘȖȩȢȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȠȣȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢīțȑȞĮȢ
ȂȘĲȡȠʌȠȜȚĲȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠ
ȆȡȩİįȡȠȢȠȈİȕȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȘȢ
ǹȞĮʌȜȘȡȦĲȒȢȠȆȡȦĲȠıȪȖțİȜȜȠȢ
ȂȑȜȘȆȡȦĲȋĮȡȐȜĮȝʌȠȢȈĲĮȤĲȑĮȢȆȡȦĲȃȚțȩȜĮȠȢȀȠȣĲȠȪȗȠȢǹȜțȚȕȚȐįȘȢȀĮȡĮȝȠȪĲıȠȢ ǻȚțȘȖȩȡȠȢ ǼȜȑȞȘīȚĮȞȞȠʌȠȪȜȠȣ ʌĲȣȤȈȤȠȜǻȚȠȚț
ǼʌȚȤ  ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ ǼǹȆ  ǼȜȚıȐȕİĲ ȉȠȣȡțȠ
ȖȚȐȞȞȘ ǼțțȜ ǼʌȓĲȡȠʌȠȢ  īİȫȡȖȚȠȢ ǹȜİȟȓȠȣ
ǼțțȜǼʌȓĲȡȠʌȠȢ
īȡĮȝȝĮĲȑĮȢǹȡȤȚȝīİȡȝĮȞȩȢīțȓțĮȢ
ǼʌȚıțȠʌȚțȩǻȚțĮıĲȒȡȚȠ
ȆȡȩİįȡȠȢ2ȈİȕȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȘȢ
ȉĮțĲȚțȐ ȂȑȜȘ Į  ǹȡȤȚȝ īİȡȝĮȞȩȢ īțȓțĮȢ
ȕ ǹȡȤȚȝȈȣȝİȫȞǹȣȖȠȣıĲȐțȘȢ
ǹȞĮʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ȂȑȜȘ Į  ȆȡȦĲ īİȫȡȖȚȠȢ
ĬİȠįȦȡȩʌȠȣȜȠȢȕ ȆȡȦĲȃȚțȩȜĮȠȢȀȠȣĲȠȪȗȠȢ
īȡĮȝȝĮĲȑĮȢȆȡȦĲȆȑĲȡȠȢǹȡȖȚĮȞȓįȘȢ
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ǹȇȋǿǼȇǹȉǿȀǾȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹǿȁǿȅȊ
ǲįȡĮǴȜȚȠȞ
ǹȡȤȚİȡĮĲȚțȩȢǼʌȓĲȡȠʌȠȢ
ȆȡȦĲȋĮȡȐȜĮȝʌȠȢȈĲĮȤĲȑĮȢ
ȉȘȜ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ

ǿİȡȩȢȂȘĲȡȠʌȠȜȚĲȚțȩȢ
ȃĮȩȢǼȣĮȖȖİȜȚıȝȠȪ
ĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣǿȜȓȠȣ
ȆȡȚȐȝȠȣ
ǴȜȚȠȞ

 īİȡȝĮȞȩȢīțȓțĮȢ
 ȋĮȡȐȜĮȝʌȠȢȈĲĮȤĲȑĮȢ
īİȫȡȖȚȠȢȆİĲȡȩʌȠȣȜȠȢ
ĭĮȟ
ǹȞĮıĲȐıȚȠȢȂʌĮıĲȠȪȞȘȢ
 ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢīȩȖȠȜĮȢ

ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓĮȢǹȚțĮĲİȡȓȞȘȢ
ǿȜȓȠȣ
ǹȡȚıĲİȓįȠȣ
ǴȜȚȠȞ

 īĮȕȡȚȒȜǹıʌȡȠȜȠȪʌȠȢ
ȀȦȞȞȠȢǹʌȠıĲȠȜȩʌȠȣȜȠȢ
īİȫȡȖȚȠȢȀȠȡȡȑȢ
ȃȚțȩȜĮȠȢȀȠȞĲȠʌȓįȘȢǻȚĮț

ǹȖȓĮȢǺĮȡȕȐȡĮȢǿȜȓȠȣ  īİȫȡȖȚȠȢǺĮıȚȜİȓȠȣ
ǹȖȓĮȢǺĮȡȕȐȡĮȢ
ĭĮȟ
ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢȀȠȜȠțȫĲıȚȠȢ
ǴȜȚȠȞ
 ȃȚțȩȜĮȠȢȀȠȣĲȠȪȗȠȢ
ǹȖȓȠȣǻȚȠȞȣıȓȠȣǿȜȓȠȣ  ȈȣȝİȫȞǹȣȖȠȣıĲȐțȘȢ
ǹİĲȩʌİĲȡĮȢ
ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢȈĮȝȠșȡȐțȘȢ
ǴȜȚȠȞ
ǽȦȠįȩȤȠȣȆȘȖȒȢ
 ȂȐȟȚȝȠȢǹįĮȝȓįȘȢ
ǿȜȓȠȣ
ȃȚțȩȜĮȠȢȈȠȪȜȘȢ
ǹȖȓȦȞĬİȠįȫȡȦȞ
ǴȜȚȠȞ
ȀȠȚȝȒıİȦȢ
 ĬİȩįȦȡȠȢȆĮʌĮȖȚȐȞȞȘȢ
ĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ
ǻȘȝȒĲȡȚȠȢȉȗȓȝĮȢ
ȆĮȜĮĲȚĮȞȒȢ ǿȜȓȠȣ
ĭĮȟ
ȀȠȚȝȒıİȦȢ

ĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ
ȂİșȠįȓȠȣȆĮĲȡȚȐȡȤȠȣ
ǴȜȚȠȞ

- 80 -

ǹǯǹȇȋǿǼȇǹȉǿȀǾȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹǹȋǹȇȃȍȃ
ǲįȡĮǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȡȤȚİȡĮĲȚțȩȢǼʌȓĲȡȠʌȠȢ
ǹȡȤȚȝǿȦȐȞȞȘȢȇȐʌĲȘȢ
ȉȘȜ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǿİȡȩȢȂȘĲȡȠʌȠȜȚĲȚțȩȢ
ȃĮȩȢǹȖȓȠȣǺȜĮıȓȠȣ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ĭȚȜĮįİȜĳİȓĮȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ȀȠȚȝȒıİȦȢĲȘȢ
ĬİȠĲȩțȠȣǹȤĮȡȞȫȞ
ȁȚȠıȓȦȞ
ǹȤĮȡȞĮȓ

 ǿȦȐȞȞȘȢȇȐʌĲȘȢ
ǺĮıȓȜİȚȠȢȁİʌİȞȓĲıĮȢ
ĭĮȟ
ǺĮıȓȜİȚȠȢȆȜȚȐĲıȚțĮȢ


ǹȖȓȠȣīİȦȡȖȓȠȣ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ȀĮıĮȞįȡȒ
ǹȤĮȡȞĮȓ

 ǼȣȐȖȖİȜȠȢȀȠȞĲȠȖȚȐȞȞȘȢ
ǼȜȚııĮȓȠȢȁĮȜȐĲȠȕȚĲȢ
īİȜȐıȚȠȢȆȠȣȜȠȣȗĮıȕȓȜȚ
ȀȦȞȞȠȢĬİȠįȦȡȓįȘȢ
ȀȦȞȞȠȢȂĮȞȫȜȘȢǻȚĮț

 ȋĮȡȐȜĮȝʌȠȢ
ȉȡȚĮȞĲȩʌȠȣȜȠȢ
īİȫȡȖȚȠȢȋĮȜțȚȐȢ
ȂȚȤĮȒȜȀĮȡǻȚĮț

ǹȖȓȠȣǻȚȠȞȣıȓȠȣ
 ȋȡȣıȩıĲȠȝȠȢȀĮȜĮșȐȢ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȓȠȣǻȚȠȞȣıȓȠȣ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓȠȣǻȘȝȘĲȡȓȠȣ
 ȀȦȞȞȠȢȆȡȓȝʌĮȢ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ȁİȦĳǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ
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ǹȖȓȦȞȀȦȞȞȠȣ
ǼȜȑȞȘȢ
ȀȐĲȦǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȀȦȞȞȠȣ ǼȜȑȞȘȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓȦȞȀȦȞȞȠȣ
ǼȜȑȞȘȢ
ǱȞȦǹȤĮȡȞȫȞ
ȂȩȜĮȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ȆĮȝİȖȓıĲȦȞ
ȉĮȟȚĮȡȤȫȞǹȤĮȡȞȫȞ
ǿȦȞȓĮȢ ȉĮȟȚĮȡȤȫȞ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ȆȡȠĳȒĲȠȣǾȜȚȠȪ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ǺȦȝȠȪǹȡĲȑȝȚįȠȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓĮȢǱȞȞȘȢǹȤĮȡȞȫȞ
ȈĲȚȤȩȢǹ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓȦȞǹʌȠıĲȩȜȦȞ
ȇȑșȚ ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȓȦȞǹʌȠıĲȩȜȦȞ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓĮȢȉȡȚȐįȠȢ
ĬȡĮțȠȝĮțİįȩȞȦȞ
ȂİȖȐȜȠȣǹȜİȟȐȞįȡȠȣ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓȦȞǹʌȠıĲȩȜȦȞ
ȆȑĲȡȠȣ ȆĮȪȜȠȣ
ǺĮȡȣȝʌȩȝʌȘȢ
ǹȖȓȠȣǹȞĲȦȞȓȠȣ
ǹȤĮȡȞĮȓ

 ȂȚȤĮȒȜȉıȚȡȫȞȘȢ

 ǼȜİȣșȑȡȚȠȢǺȐııȠȢ

 ȃȚțȩȜĮȠȢȆȠȣȡıĮȞȓįȘȢ
ȋȡȒıĲȠȢȋȚȠȞȓįȘȢ

 ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢ
ȉȠȣȜȠȣȝĲȗȩȖȜȠȣ
ȀȦȞȞȠȢīİȦȡȖĮțȩʌȠȣȜȠȢ
 ȈĲȣȜȚĮȞȩȢȉȗȚȞİȣȡȐțȘȢ
ǻȘȝȒĲȡȚȠȢȈĮȡȡȒȢ
 ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢȀİĳĮȜȒȢ

 ȁȐȝʌȡȠȢȀĮȡȓȞȠȢ

 ǿȐțȦȕȠȢīȚȠıȐțȘȢ
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ǹȖȓȠȣǹȞĲȦȞȓȠȣ
ǹȣȜȫȞĮ
ǹȖȓȠȣǹȞĲȦȞȓȠȣ
ǹȣȜȫȞĮ
ȀȠȚȝȒıİȦȢĲȘȢ
ĬİȠĲȩțȠȣǹĳȚįȞȫȞ
ȀȠȚȝȒıİȦȢĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ
ǹĳȓįȞİȢ
ǹȖȓȠȣȆĮȞĲİȜİȒȝȠȞȠȢ
ȀȡȣȠȞİȡȓȠȣ
ȆĮȡĮįİȓıȠȣ
ȀȡȣȠȞȑȡȚ
ǹȖȓȦȞȀȣȡȓȜȜȠȣ
ȂİșȠįȓȠȣǹȤĮȡȞȫȞ
ȅȜȣȝʌȚĮțȩȋȦȡȚȩ
ȅǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓȦȞǹʌȠıĲȩȜȦȞ
ȆȑĲȡȠȣ ȆĮȪȜȠȣ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȓȠȣȆȑĲȡȠȣ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓĮȢȆĮȡĮıțİȣȒȢ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȓĮȢȆĮȡĮıțİȣȒȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ

 ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢ
ǹȜİȟĮȞįȡȩʌȠȣȜȠȢ
ȋȡȒıĲȠȢȈȪȡȝĮȢ
 ȉȚȝȩșİȠȢǹȞĮȖȞȦıĲȐțȘȢ

 ȆȑĲȡȠȢĬİȠįȠıȓȠȣ
ĭȚȜȩșİȠȢȂȠıȤȠȜȚįȐțȘȢ

 ȈȦțȡȐĲȘȢȆĮʌĮȖİȦȡȖȓȠȣ

 ǼȣȐȖȖİȜȠȢȁȐȗȠȢ
ǿȖȞȐĲȚȠȢǽĮțȐțȘȢ

 ȋȡȪıĮȞșȠȢǹȜȘıȐĳȘȢ

- 83 -

ǹȇȋǿǼȇǹȉǿȀǾȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹĭȊȁǾȈ
ǹȃȍȁǿȅȈǿȍȃ ǽǼĭȊȇǿȅȊ
ǲįȡĮǱȞȦȁȚȩıȚĮ
ǹȡȤȚİȡĮĲȚțȩȢǼʌȓĲȡȠʌȠȢ
ǹȡȤȚȝȉȓĲȠȢȋȡȒıĲȠȣ
ȉȘȜ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓȠȣǻȘȝȘĲȡȓȠȣ
ǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ǽȒȞȦȞȠȢ ǻȣȞĮıĲİȓĮȢ
ǹȖȖȑȜȦȞ
ǱȞȦȁȚȩıȚĮ
ǹȖȓȠȣǿȦȐȞȞȠȣ
ĲȠȣĬİȠȜȩȖȠȣ
ǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ǱȖȚȠȢǿȦȐȞȞȘȢ
ǱȞȦȁȚȩıȚĮ
ǹȖȓȦȞȀȦȞȞȠȣ
ǼȜȑȞȘȢǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ
ǱȞȦȁȚȩıȚĮ
ǼȣĮȖȖİȜȚıȝȠȪ
ĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ
ǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ȁĮȡȓıȘȢ ĬİııĮȜȓĮȢ
ǱȞȦȁȚȩıȚĮ
ǹȖȓȠȣīİȦȡȖȓȠȣ
ǽȦĳȡȚȐȢ
ǿıȠțȡȐĲȠȣȢ
ǽȦĳȡȚȐ

 īİȫȡȖȚȠȢǺĮțȐȜȠȖȜȠȣ
ȃȚțȩȜĮȠȢȀȠĲȓȞȘȢ

 ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢīȠȣįȑȜȘȢ

 ȉȓĲȠȢȋȡȒıĲȠȣ
 ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢȂȣȜȦȞȐțȘȢ
ĭĮȞȠȪȡȚȠȢȂʌȡȚȜȒȢ
ǻȘȝȒĲȡȚȠȢǺȠȣĲıȐȢǻȚĮț
 ȀȦȞȞȠȢȉȩȜȚĮȢ

 ǿȖȞȐĲȚȠȢȂȚȜĲȚȐįȠȣ
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ȂİĲĮȝȠȡĳȫıİȦȢ
ĲȠȣȈȦĲȒȡȠȢǽȦĳȡȚȐȢ
ȁİȦĳȩȡȠȢ
ȂİȖǹȜİȟȐȞįȠȣ
ȆȜĮĲİȓĮ
ȂİĲĮȝȠȡĳȫıİȦȢ
ĲȠȣȈȦĲȒȡȠȢ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ȀȠȚȝȒıİȦȢ
ĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣĭȣȜȒȢ
ĭȚȜȚțȒȢǼĲĮȚȡİȓĮȢ
ĭȣȜȒ
ȆĮȞĮȖȓĮȢ
īȠȡȖȠİʌȘțȩȠȣ
ǽİĳȣȡȓȠȣ
īȡȘȖȠȡȠȪıĮ
ȆĮȞĮȖȓĮȢīȡȘȖȠȡȠȪıȘȢ
ȂȚĮȠȪȜȘ
ǽİĳȪȡȚ
ǹȖȓȠȣȈĲȣȜȚĮȞȠȪ
ǽİĳȣȡȓȠȣ
ǻȡȐțȠȣȀȩȖĮ
ȂʌȠȣȝʌȠȣȜȓȞĮ
ǽİĳȪȡȚ

 īİȫȡȖȚȠȢȋȐȡȜĮȢ

 ǻȘȝȒĲȡȚȠȢ
ȆĮȞĮȖĮțȩʌȠȣȜȠȢ
ȇȦȝĮȞȩȢȃİȡȠȣĲıȩʌȠȣȜȠȢ
 ǱȖȖİȜȠȢȀĮȞȑȜȜȠȢ
ĬİȠĳȐȞȘȢĬİȠĳȐȞȠȣȢ
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ǹȇȋǿǼȇǹȉǿȀǾȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȆǼȉȇȅȊȆȅȁǼȍȈ
ǲįȡĮȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ
ǹȡȤȚİȡĮĲȚțȩȢǼʌȓĲȡȠʌȠȢ
ȆȡȦĲȠʌȡǿȦȐȞȞȘȢǹʌȠıĲȠȜȐțȘȢ
ȉȘȜ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ

ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓȠȣǻȘȝȘĲȡȓȠȣ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ǻȦįİțĮȞȒıȠȣ
ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ
ǹȖȓĮȢȉȡȚȐįȠȢ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ȈȠȣȜȓȠȣ
ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ
ȀȠȚȝȒıİȦȢ
ĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ȆȓȞįȠȣ ȈțȠȣĳȐ
ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ



ǼȝȝĮȞȠȣȒȜȈȑȡȕȠȢ
ǿȦȐȞȞȘȢǹʌȠıĲȠȜȐțȘȢ
ǹșĮȞȐıȚȠȢǾȜȚȩʌȠȣȜȠȢ



ȈʌȣȡȓįȦȞǹȡȖȪȡȘȢ
ȀȦȞȞȠȢȀĮııȩȢ
ǿȦıȒĳǲțİȡĲ



ȃȚțȩįȘȝȠȢǹșĮȞĮıȓȠȣ
īİȫȖȚȠȢǹȖȖİȜȩʌȠȣȜȠȢ
ȋȡȒıĲȠȢǽȘıȚȝȩʌȠȣȜȠȢ
īİȫȡȖȚȠȢĭȐȠȣȡ
ǽĮĳİȓȡȚȠȢȀȠȣĲİȜȚȑȡȘȢ

ȆȡȠĳȒĲȠȣǾȜȚȠȪ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ȊȥȘȜȐȞĲȠȣ
ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ



ȈĲȑĳĮȞȠȢīİȦȡȖĮȜȒȢ

ĭĮȟ
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ǹȇȋǿǼȇǹȉǿȀǾȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ǹīǿȍȃǹȃǹȇīȊȇȍȃȀǹȂǹȉǼȇȅȊ
ǲįȡĮȀĮȝĮĲİȡȩ
ǹȡȤȚİȡĮĲȚțȩȢǼʌȓĲȡȠʌȠȢ
ȆȡȦĲīİȫȡȖȚȠȢĬİȠįȦȡȩʌȠȣȜȠȢ
ȉȘȜ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓȠȣīİȦȡȖȓȠȣ
ȀĮȝĮĲİȡȠȪ
ǹȖīİȦȡȖȓȠȣ
ȀĮȝĮĲİȡȩ
ǹȖȓȠȣȈʌȣȡȓįȦȞȠȢ
ȀĮȝĮĲİȡȠȪ
ȀĮʌȠįȚıĲȡȓȠȣ
ȀĮȝĮĲİȡȩ
ǹȖȓĮȢȉȡȚȐįȠȢ
ȀĮȝĮĲİȡȠȪ
ȆȜĮĲİȓĮǹȖȓĮȢȉȡȚȐįĮȢ
ȀĮȝĮĲİȡȩ
ǹȖȓȠȣȉȡȪĳȦȞȠȢ
ȀĮȝĮĲİȡȠȪ
ǽĮȖȠȡȓȠȣ
ȀĮȝĮĲİȡȩ
īİȞȞȒıİȦȢĲȠȣ
ȋȡȚıĲȠȪȀĮȝĮĲİȡȠȪ
ȇȒȖĮĭİȡĮȓȠȣ ȃİȝȑĮȢ
ȀĮȝĮĲİȡȩ
ǹȖȓȦȞȂȣȡȠĳȩȡȦȞ
ǹȞȐțĮıĮȢ
ǹȞĮȜȒȥİȦȢ
ǱȖǹȞȐȡȖȣȡȠȚ

 ȀȦȞȞȠȢǻĮȡįĮȝȐȞȘȢ
ǹȜȑȟĮȞįȡȠȢȈȠĳȚĮȞȩʌȠȣȜȠȢ

 ȈĲĮȝȐĲȚȠȢȀĮȜȘȝȑȡȘȢ

 ǹȞĮıĲȐıȚȠȢȄĮȞșȓįȘȢ

 īİȫȡȖȚȠȢĬİȠįȦȡȩʌȠȣȜȠȢ

 ǻĮȝȚĮȞȩȢǽĮĳİȓȡȘȢ
ǻȘȝȒĲȡȚȠȢǺȚȜĮȑĲȘȢ

 ȀȦȞȞȠȢȁĮȝʌȡȩʌȠȣȜȠȢ
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ǹȖȓȠȣȃȚțȠȜȐȠȣǿȜȓȠȣ
ǹȖȃȚțȠȜȐȠȣ
ȀĮȜʌĮțȓȠȣ
ǴȜȚȠȞ

 ȂȚȤĮȒȜȀȠțțȚȞȐțȘȢ
ǻȚȠȞȪıȚȠȢȁĮȗĮȡȓįȘȢ
ȃĲȠȪıĮȞȂʌȠȪȡıĮĲȢ

ȆȇȅȈȀȊȃǾȂǹȉǿȀȅǿ
ǿǼȇȅǿȃǹȅǿ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓĮȢȆĮȡĮıțİȣȒȢ
 ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢȉıȚȜȚȕİȡįȒȢ
ǹȞĮțȐıȘȢ
ȆĮĲȡȫȞ ȃİȝȑĮȢ
ǹȞȐțĮıĮ
ȆĮȞĮȖȓĮȢȈȠȣȝİȜȐ
 īȡȘȖȩȡȚȠȢȆȚȖțȐȜȠȕ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ȀȦȞȞȠȢȂʌĮȧȡĮțĲȐȡȠĳ
ȈĮȝȥȠȪȞĲȠȢ
ǻȚĮț
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓȠȣȃİțĲĮȡȓȠȣ
 ȂȘȞȐȢǹȜİȟȚȐįȘȢ
ǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ȉȑȡȝĮǿȠȞȓȠȣȆİȜȐȖȠȣȢ
ǱȞȦȁȚȩıȚĮ
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ȂǾȉȇȅȆȅȁǿȉǿȀǹȆǹȇǼȀȀȁǾȈǿǹ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓȠȣȃȚțȠȜȐȠȣ
ȆİȡȚıĲİȡȚȫȞ
ȈĮȜĮȝȓȞȠȢ
ȈĮȜĮȝȓȞĮ

ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ĲȘȢǿİȡȐȢȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ
ȪıĲİȡĮĮʌȩıȣȞİȞȞȩȘıȘ

ǼȃȅȇǿǹȀǹȆǹȇǼȀȀȁǾȈǿǹ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǹȖȓĮȢīȜȣțİȡȓĮȢ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ǹȖīȜȣțİȡȓĮȢ
ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ
ȆȡȠĳȒĲȠȣǾȜȚȠȪ
ȀĮȝĮĲİȡȠȪ
ǽĮȤĮȡȓĲıĮȢ 
ȀĮȝĮĲİȡȩ
ǹȖȓȠȣȁȠȣțȐǹȡȤȚİʌ
ȈȣȝĳİȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ȆĮȡșȑȞȘ ȉıĮȡȠȪȤȘ
ǱȞȦȁȚȩıȚĮ
ǹȖȓȠȣȈȫȗȦȞĲȠȢ
ȅȚțȚıȝȠȪȀĮʌȠĲȐ
ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȤĮȡȞĮȓ
ǹȖȓĮȢȆĮȡĮıțİȣȒȢ
ǿȜȓȠȣ
ǹȖȓĮȢǼȜȑȞȘȢ
ǹȖȓȠȣīİȦȡȖȓȠȣ
ǴȜȚȠȞ

 ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ĲȠȣǹȖȓȠȣǻȘȝȘĲȡȓȠȣȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
 ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ĲȠȣǹȖȓȠȣȃȚțȠȜȐȠȣǿȜȓȠȣ

 ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ĲȦȞǹȖȓȦȞȀȦȞȞȠȣ ǼȜȑȞȘȢǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ

ǺĮıȓȜİȚȠȢȂİıȜȑȞțȠȕ

 ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ĲȘȢȀȠȓȝȘıȘĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ
ȆĮȜĮĲȚĮȞȒȢ ǿȜȓȠȣ
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ǼȚıȠįȓȦȞĲȘȢĬİȠĲȩ-  ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
țȠȣȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ĲȘȢǹȖȓĮȢȉȡȚȐįȠȢ
ǹȖȘıȚȜȐȠȣ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ȆİĲȡȠȪʌȠȜȘ
ȆȡȠĳȒĲȠȣǾȜȚȠȪ
 ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ǼȡȖĮĲȚțȆȠȜȣțǿȜȓȠȣ
ĲȘȢǹȖȓĮȢǹȚțĮĲİȡȓȞȘȢ
ǼȡȖĮĲȚțȑȢȀĮĲȠȚțȓİȢ
ǿȜȓȠȣ
ȆȐȡțȠȉȡȓĲıȘ
ǴȜȚȠȞ

ȆǹȇǼȀȀȁǾȈǿǹǿǻȇȊȂǹȉȍȃ
ȃĮȩȢ

ȉȘȜĭĮȟ ǼĳȘȝȑȡȚȠȢ

ǽȦȠįȩȤȠȣȆȘȖȒȢ
 ǻȘȝȒĲȡȚȠȢǻİıĲȠȪȞȘȢ
ǼșȞȚțȩȀȑȞĲȡȠ
ǹȞĮıĲȐıȚȠȢȀĮĲıȚțĮįȐȝĮȢ
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢǿȜȓȠȣ
ȈʌȪȡȠȣĬİȠȜȩȖȠȣ
ǴȜȚȠȞ
ǹȖȓĮȢǹȚțĮĲİȡȓȞȘȢ
ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ȀȑȞĲȡȠǺȡİĳȫȞ
ĲȘȢǿİȡȐȢȂȘĲȡȠʌȩȜİȫȢ
©ȂȘĲȑȡĮªǿȜȓȠȣ
ȝĮȢ
ȁİȦĳǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ǴȜȚȠȞ
ǹȖȓȠȣĭĮȞȠȣȡȓȠȣǿȜȓȠȣ  ǼȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚĮʌȩǿİȡİȓȢ
ȅȡĳĮȞǺȠȣȜȚĮȖȝȑȞȘȢ
ĲȘȢǿİȡȐȢǹȡȤȚİʌȚıțȠʌȒȢ
ǹȖȓȠȣĭĮȞȠȣȡȓȠȣ
ǹșȘȞȫȞ
ǴȜȚȠȞ
ǹȖȓȦȞǹȞĮȡȖȪȡȦȞ
ȆȡȦĲǿȦıȒĳǲțİȡĲ
ȅȖțȠȜȠȖȚțȩ
ȃȠıȠțȠȝİȓȠ
©ǱȖȚȠȚǹȞȐȡȖȣȡȠȚª
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ȆǹȇǼȀȀȁǾȈǿǹȀȅǿȂǾȉǾȇǿȍȃ
ǼȣĮȖȖİȜȚıȝȠȪĲȘȢĬİȠĲȩțȠȣ ȆĮȜĮȚȩ ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȓȠȣȆĮȞĲİȜİȒȝȠȞȠȢ ȃȑȠ ǹȤĮȡȞȫȞ
ǹȖȓȦȞĬİȠįȫȡȦȞǿȜȓȠȣ
ǹȖȓȠȣĬȦȝȐȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ǹȖȓȠȣȃȚțȠȜȐȠȣǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ȃȑȠȀȠȚȝȘĲȒȡȚȠǱȞȦȁȚȠıȓȦȞ
ǹȖȓĮȢȀȣȡȚĮțȒȢǹĳȚįȞȫȞ
ȆĮȝȝİȖȓıĲȦȞȉĮȟȚĮȡȤȫȞȀȡȣȠȞİȡȓȠȣ
ǿǼȇǼȈȂȅȃǼȈ
ǹȞįȡȚțȑȢ
 ǹȖȓȠȣ
ȆĮȞĲİȜİȒȝȠȞȠȢ
ȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢ
ȉȀȉȘȜǾȖȠȣȝǹȡȤȚȝ
ȃȚțȩįȘȝȠȢǹșĮȞĮıȓȠȣ ȝ 
 ȃȑȠȣ ȈĲȠȣįȓȠȣȁȠȖȖȠıĲȐȡȚǹȣȜȫȞȠȢ ȝ  
ȉȘȜ  ǾȖȠȣȝǹȡȤȚȝ ǼȚȡȘȞĮȓȠȢ
ȂʌȠȣıįȑțȘȢ
īȣȞĮȚțİȓİȢ
 ȀȠȚȝȒıİȦȢĬİȠĲȩțȠȣȀȜİȚıĲȫȞĭȣȜȒȢȉȀ
ȉȘȜĭĮȟ
ǾȖȠȣȝȂȠȞĮȤȒȂĮȡȚȐȝ ȝ 
 īİȞȑıȚȠ ĲȘȢ ĬİȠĲȩțȠȣ ȆȐȡȞȘșȠȢ ȃĲȐȡįȚȗĮȢ ȉȀȉȘȜǾȖȠȣȝ
ȂȠȞĮȤȒȂİȜİĲȓĮ ȝ 
 ǿİȡȩ ǾıȣȤĮıĲȒȡȚȠ ȆĮȞĮȖȓĮ Ș ǿİȡȠıȠȜȣȝȓ
ĲȚııĮǱȞȦȁȚȩıȚĮȉȘȜȂȠȞĮȤȒ
ǿıȚįȫȡĮ
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ǺǯȆȃǼȊȂǹȉǿȀǾǻǿǹȀȅȃǿǹ
ĬİȓȠȀȒȡȣȖȝĮ ȅȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȘȢ ȅȆȡȦĲȠıȪȖțİȜȜȠȢ   ȅȚ ǿİȡȠțȒȡȣțİȢǹȡȤȚȝĮȞįȡȓĲİȢ
ǻȡǹȖĮșȐȖȖİȜȠȢȀȩțȜĮȢțĮȚǿȦȐȞȞȚțȚȠȢīȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠȢ ȅȚĬİȠȜȩȖȠȚȀȜȘȡȚțȠȓȩȜȦȞĲȦȞǿİȡȫȞ
ȃĮȫȞȝİĲȐĲȦȞʌȡȠıȠȞĲȠȪȤȦȞǼĳȘȝİȡȓȦȞ
īȡĮĳİȓȠİʌȓĲȦȞǹȚȡȑıİȦȞȈȣȞĲȠȞȚıĲȒȢȆȡȦĲ
ĬİȩįȦȡȠȢȆĮʌĮȖȚȐȞȞȘȢȆȡȦĲȃȚțȩȜĮȠȢȀȠĲȓȞȘȢ
ȆȞİȣȝĮĲȚțȒǻȚĮțȠȞȓĮĮ ȅȖțȠȜȠȖȚțȠȪȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ©ǱȖȚȠȚǹȞȐȡȖȣȡȠȚª ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȆȡȦĲ
ǿȦıȒĳǲțİȡĲȕ ǼșȞȚțȩȀȑȞĲȡȠǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǿȜȓȠȣȊʌİȪșȣȞȠȚ ȆȡȦĲǻȘȝȒĲȡȚȠȢǻİıĲȠȪȞȘȢ
ȆȡȦĲǹȞĮıĲȐıȚȠȢȀĮĲıȚțĮįȐȝĮȢ
ȆȠȚȝĮȞĲȚțȒ ȂȑȡȚȝȞĮ țĮȚ ǻȚĮțȠȞȓĮ ǼȚįȚțȠȪ ȀȑȞĲȡȠȣ ȀȡĮĲȒıİȦȞ ȃȑȦȞ ǹȣȜȫȞȠȢ
ǼȀȀȃǹ ȊʌİȪșȣȞȠȚǹȡȤȚȝȃȚțȩįȘȝȠȢǹșĮȞĮıȓȠȣǹȡȤȚȝīĮȕȡȚȒȜǹıʌȡȠȜȠȪʌȠȢ
ȀȑȞĲȡȠȆȠȚȝĮȞĲȚțȒȢīȐȝȠȣțĮȚȅȚțȠȖİȞİȓĮȢ
ȊʌİȪșȣȞȠȢȆȡȦĲȁȐȝʌȡȠȢȀĮȡȓȞȠȢ
ȆȠȚȝĮȞĲȚțȒ ǻȚĮțȠȞȓĮ ȈĲȡĮĲȠʌȑįȠȣ ȀǼȉĬ
ǹȣȜȫȞĮ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȆȡȦĲ ȆĮȞĮȖȚȫĲȘȢ ǹȜİȟĮȞįȡȩʌȠȣȜȠȢ

īǯǻǿǹȀȅȃǿǹȃǼȅȉǾȉȅȈ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȃİȩĲȘĲȠȢȊʌİȪșȣȞȠȚǹȡȤȚȝǿȦĮȞȞȓțȚȠȢīȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠȢǹȡȤȚȝǿȦȐȞȞȘȢȇȐʌĲȘȢȆȡȦĲ
ǽĮĳİȓȡȚȠȢ ȀȠȣĲİȜȚȑȡȘȢ Ȇȡİıȕ ȀȦȞȞȠȢ ȀĮııȩȢ
țĮȚǻȘȝȒĲȡȚȠȢǹȞȣĳĮȞĲȐțȘȢ
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ȂȠȞȠİĲȑȢ ȈİȝȚȞȐȡȚȠ ȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ȈĲİȜİȤȫȞ
țĮȚȀĮĲȘȤȘĲȫȞȝİȊʌİȪșȣȞȠĲȠȞǹȡȤȚȝǿȦĮȞȞȓțȚȠīȚĮȞȞȩʌȠȣȜȠ

ǻǯĭǿȁǹȃĬȇȍȆǿȀǾǻǿǹȀȅȃǿǹ
īİȞȚțȩ ĭȚȜȩʌĲȦȤȠ ȉĮȝİȓȠ ǿİȡȐȢ ȂȘĲȡȠʌȩ
ȜİȦȢȆȡȩİįȡȠȢȅȈİȕȂȘĲȡȠʌȠȜȓĲȘȢ
ǼȞȠȡȚĮțȐĭȚȜȩʌĲȦȤĮȉĮȝİȓĮıİȩȜİȢĲȚȢǼȞȠȡȓİȢ
ǼțțȜȘıȚĮıĲȚțȑȢȈĲȑȖİȢțĮȚȉȡȐʌİȗİȢǹȖȐʌȘȢ
ıĲȠȣȢǿİȡȠȪȢȃĮȠȪȢǹȖȓȠȣǻȘȝȘĲȡȓȠȣȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢǹȖȓĮȢȉȡȚȐįȠȢȆİĲȡȠȣʌȩȜİȦȢȆĮȞĮȖȓĮȢȆĮȜĮĲȚĮȞȒȢǿȜȓȠȣǹȖȓȠȣīİȦȡȖȓȠȣǽȦĳȡȚȐȢȀȠȚȝȒıİȦȢĬİȠĲȩțȠȣǹȤĮȡȞȫȞǹȖȓȠȣȃȚțȠȜȐȠȣǿȜȓȠȣ
ȆȡȠıĳȑȡȠȣȞțĮșȘȝİȡȚȞȫȢıȣııȓĲȚȠʌȜȑȠȞĲȦȞ
ȝİȡȓįȦȞ
ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ȆĮȞĲȠʌȦȜİȓȠ ȈĲȘȞ ǿİȡȐ ȂȘĲȡȩ
ʌȠȜȘ
ȀȠȚȞȦȞȚțȩȀĮĲȐıĲȘȝĮǲȞįȣıȘȢȈĲȘȞǿİȡȐȂȘĲȡȩʌȠȜȘțĮȚıĲȠȞǿİȡȩȃĮȩǹȖȓȠȣȃȚțȠȜȐȠȣǿȜȓȠȣ

ǼǯȈȋȅȁǾ
ǺȊǽǹȃȉǿȃǾȈȂȅȊȈǿȀǾȈ
ǾǲįȡĮĲȘȢȈȤȠȜȒȢǺȣȗĮȞĲȚȞȒȢȂȠȣıȚțȒȢĲȘȢ
ǿİȡȐȢ ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠȞ ǿİȡȩ ȃĮȩ
ȆĮȞĮȖȓĮȢ ȆĮȜĮĲȚĮȞȒȢ ǿȜȓȠȣ ȝİ įȦȡİȐȞ ĳȠȓĲȘıȘǻȚİȣșȣȞĲȒȢȆȡȦĲĬİȩįȦȡȠȢȆĮʌĮȖȚȐȞȞȘȢ
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ȅįȘȖȓİȢʌȡȠȢĲĮȝȑȜȘĲȘȢȉȠʌȚțȒȢȝĮȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȖȚĮĲĮǿİȡȐȂȣıĲȒȡȚĮ
ĲȘȢǺĮʌĲȓıİȦȢțĮȚĲȠȣīȐȝȠȣ
țĮșȫȢțĮȚĲĮǿİȡȐȂȞȘȝȩıȣȞĮ

ǺĮʌĲȓıİȚȢ
ǺĮʌĲȓıİȚȢĲİȜȠȪȞĲĮȚȩȜȠĲȠȑĲȠȢİțĲȩȢĲȘȢȂİȖȐȜȘȢǼȕįȠȝȐįȠȢȆȡȑʌİȚȞĮʌȡȠıĮȤșİȓĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢȘȜȘȟȚĮȡȤȚțȒʌȡȐȟȘȖİȞȞȒıİȦȢĲȠȣȝȑȜȜȠȞĲȠȢ
ȞĮȕĮʌĲȚıșİȓ
īȚĮĲȘǺȐʌĲȚıȘțĮȚĲȠȩȞȠȝĮʌȠȣșĮįȠșİȓıĲȠ
ʌĮȚįȓĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȘıȣȖțĮĲȐșİıȘĲȠȣʌĮĲȑȡĮțĮȚĲȘȢ
ȝȘĲȑȡĮȢ
ȅĮȞȐįȠȤȠȢʌȡȑʌİȚȞĮİȓȞĮȚȅȡșȩįȠȟȠȢȋȡȚıĲȚĮȞȩȢǻİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȩʌȠȚȠȢ įİȞ İȓȞĮȚȕĮʌĲȚıȝȑȞȠȢıĲȘȞȅȡșȩįȠȟȘǼțțȜȘıȓĮǻİȞȖȓȞȠȞĲĮȚĮȞȐįȠȤȠȚȩıȠȚȑȤȠȣȞĲİȜȑıİȚʌȠȜȚĲȚțȩȖȐȝȠ
ȒȑȤȠȣȞıȣȞȐȥİȚıȪȝĳȦȞȠıȣȝȕȓȦıȘȢǵȜȠȚȣʌȠ
ȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıȠȣȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒȢțĮĲȐıĲĮıȘȢțĮȚʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩȕĮʌĲȓıİȦȢ

īȐȝȠȚ
Ǿ ĲȑȜİıȘ īȐȝȦȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖİȞȚțȫȢ țĮĲȐ
ĲȚȢȞȘıĲȒıȚȝİȢȘȝȑȡİȢȆȚȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮĮʌȩ
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ǻİțİȝȕȡȓȠȣȑȦȢǻİțİȝȕȡȓȠȣĲȘȞȘ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
țĮĲȐĲȘȞįȚȐȡțİȚĮȩȜȘȢĲȘȢȂİȖȐȜȘȢȉİııĮȡĮțȠıĲȒȢțĮȚĲȠȣǻİțĮʌİȞĲĮȪȖȠȣıĲȠȣĲȘȞȘǹȣȖȠȪıĲȠȣțĮȚĲȘȞȘȈİʌĲİȝȕȡȓȠȣ
ǼʌȓıȘȢįİȞȖȓȞȠȞĲĮȚȠȚīȐȝȠȚȝİĲȐĮȜȜȠșȡȒıțȦȞ
ȒʌȡȠĲİıĲĮȞĲȫȞĲȦȞȠʌȠȓȦȞĲȠǺȐʌĲȚıȝĮįİȞĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȘȞȅȡșȩįȠȟȘǼțțȜȘıȓĮ
īȚĮ ĲȘȞ ĲȑȜİıȘ īȐȝȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ
İțįȚįȩȝİȞȘĮʌȩĲȘȞǿİȡȐȂȘĲȡȩʌȠȜȘĲȠȣĲȩʌȠȣĲİȜȑıİȦȢĮȣĲȠȪ

ȂȞȘȝȩıȣȞĮ
ȉĮ ȈȐȕȕĮĲĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢ ȦȢ ȠȚ ȚįĮȞȚțȩĲİȡİȢ ȘȝȑȡİȢ ĲİȜȑıİȦȢ
ȂȞȘȝȠıȪȞȦȞ
ȂȞȘȝȩıȣȞĮ ȝİĲȐ țȠȜȜȪȕȦȞ įİȞ ĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠ ȈȐȕȕĮĲȠ ĲȠȣ ȁĮȗȐȡȠȣ ȑȦȢ ĲȘȢ ȀȣȡȚĮțȒȢ ĲȠȣ
ĬȦȝȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ȀȣȡȚĮțȒ  ĲȘȢ ȆİȞĲȘțȠıĲȒȢ țĮȚ
ĲȘȞǻİȣĲȑȡĮĲȠȣǹȖȓȠȣȆȞİȪȝĮĲȠȢțĮȚĲȘȞȘǹȣȖȠȪıĲȠȣȈĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢĮȣĲȑȢĲİȜİȓĲĮȚȉȡȚıȐȖȚȠ
Ǿ ĲȑȜİıȘ ȂȞȘȝȠıȪȞȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ
İʌȓıȘȢıĲȠȣȢİȠȡĲȐȗȠȞĲİȢǿİȡȠȪȢȃĮȠȪȢțĮĲȐĲȘȞ
ȘȝȑȡĮĲȘȢİȠȡĲȒȢĮȣĲȫȞ
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Το Ημερολόγιο του έτους 2022
εκδίδεται με την πρόνοια
του Σεβ. Μητροπολίτου
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ . κ . ΑΘΗ ΝΑ Γ ΟΡ ΟΥ,
και την επιμέλεια
του Παν. Αρχιμ. Συμεών Αυγουστάκη,
Δρος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
και του κ. Δημητρίου Ανυφαντάκη,
Εκπαιδευτικού Π.Ε., MSc
Επιστημονικού Συνεργάτη
της Ιεράς Μητροπόλεως.
Τα έσοδα θα διατεθούν
υπέρ του κοινωνικού και πνευματικού έργου
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκδοτική παραγωγή

Τηλ. 210-34.76.090

