
 

GOSPEL READING 
The Reading is from Luke 6:31-36 

 
 
 

 The Lord said, "And as you wish that men would do 
to you, do so to them. If you love those who love you, what 
credit is that to you? For even sinners love those who love 
them. And if you do good to those who do good to you, what 
credit is that to you? For even sinners do the same. And if 
you lend to those from whom you hope to receive, what 
credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive 
as much again. But love your enemies, and do good, and 
lend, expecting nothing in return; and your reward will be 
great, and you will be sons of the Most High; for he is kind to 
the ungrateful and the selfish. Be merciful, even as your Fa-
ther is merciful." 

ΕΛΛΗΝΙΚA ΧΟΛΕΙA  

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ 
Ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ἑλλάδας. 

 

Παιδικός ταθμός—Προνηπιαγωγείο Καθημερινά  

Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.μ. –5:00 μ.μ.  

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο  

Ἀπογευματινό καθημερινό  

Δευτέρα –Παρασκευή 2:45 - 5:00 μ.μ. 

καί κάθε άββατο 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ. 
 
  

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  

ΜΝΗΜΟΤΝA ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ  
 

Ὑπέρ Ἀναπαύσεως 
 

ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΤ  

ΜΑΡΗΚΑ ΚΑΗ ΗΩΑΝΝΟΤ ΣΡΑΣΗΓΖ 

 ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΡΟΚΟΤ 

 ΓΔΩΡΓΗΑ ΡΟΤΟΤΝΔΛΖ   

 ΗΩΑΝΝΟΤ ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΖ   
 

Αἰωνία ἡ Μνήμη αὐτῶν 

 

Ο ΑΓΗΟ ΗΑΚΩΒΟ Ο ΑΛΦΑΗΟΤ 
Ο ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ 

 

 Ἦηαλ ἕλαο ἀπὸ ηνὺο 
δώδεθα καζεηὲο ηνῦ Κπξίνπ, 
ἀδειθόο ηνπ Μαηζαίνπ ηνῦ 
εὐαγγειηζηῆ θαὶ γηὸο ηνῦ Ἀιθαίνπ. 
Ὁ Ἰάθσβνο, ἀθνῦ ἀγσλίζηεθε γηὰ 
ηὴλ ἀιήζεηα ηνῦ Χξηζηνῦ ζηὴλ 
Ἱεξνπζαιήκ, ἔπεηηα πῆγε θαὶ ζὲ 
ἄιιεο ρῶξεο γηὰ λὰ θεξύμεη ηὸ 
Εὐαγγέιην. θεῖ, θαηέζηξεθε ηνὺο 
βσκνὺο ηῶλ εἰδώισλ θαὶ κὲ ηὴλ 
ράξε ηνῦ Θενῦ γηάηξεπε 
ἀῤῥώζηηεο θαὶ ἐμεδίσθε ηὰ 
ἀθάζαξηα πλεύκαηα. Γη᾿ αὐηὸ θαὶ 
νἱ εἰδσινιάηξεο ηὸλ ὀλόκαδαλ ζεῖν 
ζπέξκα. Ὁ ἱδξώηαο, νἱ κόρζνη θαὶ 
νἱ θίλδπλνη πνὺ ὑπέζηε γηὰ ηὴλ δηάδνζε ηνῦ Εὐαγγειίνπ, ἦηαλ 
πνιινί. Ὁ ζάλαηνο πνιιὲο θνξὲο ηὸλ πιεζίαζε, ἀιιὰ ζηὴ 
ζθέςε ηνῦ Ἰαθώβνπ θπξηαξρνῦζαλ ἐλζαῤῥπληηθὰ ηὰ ιόγηα ηνπ 
Κπξίνπ, «ὅζηηο ζέιεη ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ, ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηὸλ 
θαὶ ἀξάησ ηὸλ ζηαπξὸλ αὐηνῦ, θαὶ ἀθνινπζείησ κνη». θεῖλνο 
πνὺ ζέιεη λὰ κὲ ἀθνινπζεῖ ζὰλ γλήζηνο καζεηήο κνπ, ιέεη ὁ 
Κύξηνο, ἂο ἀπαξλεζεῖ ηὸ δηεθζαξκέλν ἀπὸ ηὴλ ἁκαξηία ἑαπηό 
ηνπ, θαὶ ἂο πάξεη ηὴλ ἀπόθαζε λὰ ὑπνζηεῖ γηὰ κέλα ὄρη κόλν 
ζιίςε θαὶ δνθηκαζία, ἀιιὰ ἀθόκα θαὶ ζάλαην ζηαπξηθό. Καὶ 
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ηόηε ἂο κὲ ἀθνινπζεῖ, κηκνύκελνο ηὸ παξάδεηγκά κνπ. Ἔηζη 
θαὶ ὁ Ἰάθσβνο, κηκνύκελνο ηὸ Δηδάζθαιό ηνπ, ὑπέζηε 
ζηαπξηθὸ ζάλαην. 
 

 

St. James the Apostle 
son of Alphaeus 

 

 Holy Apostle James the son of Al-
phaeus one of the Twelve Apostles, was the 
brother of the holy Evangelist Matthew. After 
the Descent of the Holy Spirit, the Apostle 
James Alphaeus and the Apostle Andrew the 
First-Called (November 30), made mission-
ary journeys preaching in Judea, Edessa, 
Gaza, Eleutheropolis, and converting many 
to the path of salvation. In the Egyptian city 
of Ostrazin, St James finished his apostolic 

work with a martyr's death on the cross. James heard the 
Lord's words and witnessed his miracles. 

 

ΠΑΡΑΚΛΖΗ  
ΤΠΔΡΑΓΗΑ ΘΔΟΣΟΚΟΤ   

 
 

Κάθε ΣΕΣΑΡΣΗ  
7:00 - 8:30 τό ἑσπέρας 

  
 

ε Θεοηόθφ εθηελώς λσλ 

προζδράκφκελ, ακαρηφιοί 

θαί ηαπεηλοί, θαη 

προζπέζφκελ ελ κεηαλοία, 

θράδοληες εθ βάζοσς υστής,  

Δέζποηλα, βοήζεζολ εθ’ εκίλ 

ζπιαγτληζζείζα, ζπεύζολ, 

αποιιύκεζα σπό πιήζοσς 

πηαηζκάηφλ,  κε αποζηρέυες 

ζοσς δούιοσς θελούς,  ζε γαρ θαη κόλελ ειπίδα 

θεθηήκεζα.  

Τ 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 
Κατὰ Λοσκᾶν στ’.31-36 

 

 Εἶπελ ὁ Κύξηνο· θαζὼο ζέιεηε ἵλα 
πνηῶζηλ ὑκῖλ νἱ ἄλζξσπνη, πνηεῖηε αὐηνῖο 
ὁκνίσο. Καὶ εἰ ἀγαπᾶηε ηνὺο ἀγαπῶληαο 
ὑκᾶο, πνία ὑκῖλ ράξηο ἐζηίλ; θαὶ γὰξ νἱ 
ἁκαξησινὶ ηνὺο ἀγαπῶληαο αὐηνὺο 
ἀγαπῶζηλ. Καὶ [γὰξ] ἐὰλ ἀγαζνπνηῆηε ηνὺο 
ἀγαζνπνηνῦληαο ὑκᾶο, πνία ὑκῖλ ράξηο 

ἐζηίλ; θαὶ νἱ ἁκαξησινὶ ηὸ αὐηὸ πνηνῦζηλ. Καὶ ἐὰλ δαλίζεηε 
παξ᾽ ὧλ ἐιπίδεηε ιαβεῖλ, πνία ὑκῖλ ράξηο [ἐζηίλ]; θαὶ 
ἁκαξησινὶ ἁκαξησινῖο δαλείδνπζηλ ἵλα ἀπνιάβσζηλ ηὰ ἴζα. 
Πιὴλ ἀγαπᾶηε ηνὺο ἐρζξνὺο ὑκῶλ θαὶ ἀγαζνπνηεῖηε θαὶ 
δαλείδεηε κεδὲλ ἀπειπίδνληεο· θαὶ ἔζηαη ὁ κηζζὸο ὑκῶλ 
πνιύο, θαὶ ἔζεζζε πἱνὶ ὑςίζηνπ, ὅηη αὐηὸο ρξεζηόο ἐζηηλ ἐπὶ 
ηνὺο ἀραξίζηνπο θαὶ πνλεξνύο. Γίλεζζε νἰθηίξκνλεο θαζὼο 
[θαὶ] ὁ παηὴξ ὑκῶλ νἰθηίξκσλ ἐζηίλ. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΩΝ 
 
 

Κάθε Σετάρτη    
  

7:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Παράκλησις  
 

 

άββατο 11  Ὀκτωβρίοσ   
 

 ΑΓΗΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΚΟΝΟΤ    
 7:30 –9:30 τό πρωί: Ὄρθρος καί Θεία 
 Λειτοσργία, στό παρεκκλήσιο Παναγίας  

 τῆς Ἐλεσθερώτριας.  
 
Κσριακή 12 Ὀκτωβρίοσ  

 

 Γ’ ΛΟΤΚΑ - ΣΩΝ ΑΓΗΩΝ ΘΔΟΦΟΡΩΝ ΠΑΣΔΡΩΝ 
 ΣΖ Ε’ ΟΗΚΟΤΜΔΝΗΚΖ ΤΝΟΓΟΤ   
 8:00 - 11:30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτοσργία 
 στό Καθολικό τῆς Ἱ. Πατριαρτικῆς Μονῆς. 


