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Ι8:00 'Επßσημοò ýποδοχÞ τÞò Α.Θ.Π. τοý Οßκουμενικοý ΠατριÜρχου

κ.κ. Βαοθολουαßου
.ßò ;Þ;d*ρl«Þ" 

".Ι«r9ßαν 
τÞò πüλεωò τοý ΛαγχαδÜ, :

- ψΡοσι]7þνÞσιòτ9ý'-ΔημÜρχογ κ.'ΙωÜwου Ανα9lgσιÜδº,_ 
_- αντιφωνησιò του Ι ιαναγιωτατου (JικουμενιΚου Ι τατριαρΧου

κ.κ. Βαρθολομüßοý,τοý ΜακαριωτÜτου'ΑρχιÝπισκüπου ¶θηνδν καß
π Üσηò ¸»αεbò κ. κ.' Iερωνýμιß9, τφν, Σε βαbμιωτÜτων J\{ ητρüηολιτþν,
Ýκπροσþηων τÞò Πολιßεßαò,ßοý Κλψοß kcii τοý λαοδ. - -

ΙΕ:30 Δοξολογßα εßò,τüν'I.Ρ9υ Μητροπολιτικüν Ναüν'Αγßαò.ΠαρασκευÞò 
_

- προσφþνησιò δπü τοδ εεραιÞßιωτdπου Μητροπολßτου ΛαγκαδÜ, ΔtτÞò
καß Ρεντßνηò κ,κ.'ΙωÜννου,
- Üντlφþν^ισιò ΠαναγιωτÜßου Οßκουμενικþ Παφýρχου

Ι 9:ο0' Εγχαßνια τþν νεüδ^μητων γραφεßω".τηò' lεpgs ßνßºτροπüλεωò
καß τοý ÜνακαινισθÝwοò Μητροηολιτκοý ΜεγÜρου.

20:Ι5 ΠαρÜθεσιò ÝπισÞμου δεßπνου εßò.τÞν περιοχÞν τþν Λουτρþν ΛαγκαδÜ
ýπü τοý ΔημÜρχου ΛαγκαδÜ κ.'ΙωÜννου ¶ναστασιÜδη.
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Ι0;00 
_ $οξολογßα εßò τüν'Iερüν Ναüν ψαllτ9νßσετον ηαΕιαρχφ9-"Οσüηò Ýπß

γη βν,εγρÝσl τQlßεgþγ λειψÜνων τÞò ¶ß"ò ΝεομÜτυgξ κυρÜwηò καß
Ýπß ττ;,Ýπετεßφ 260 Ýτþν απü του ιεΡου μgρτυΡιου òΡ_rηò,_ ., ξιη.χη ΛιτÜνευσιò των ιερων Λειψανων απο του παΛαιου ιερου ι\αου
Παμμεγßστων ΤαÞαρχþν bßò τüν' I ερüν Ν αüν ¶γ ßαò Κ-υρÜννηò -¼σσηò.

ιι:00 Παρουσßασιò τÞò πανομοιοτýπου ÝηισÞμου Ýκδüσεωò τÞò χειρογρÜ-Ι
φου 'Ακολουθßαò τÞò ¶γßÝò ΚυρÜwηò εßò ßü Συνεδριακüν ΚÝνερον-ßοδΙ
Δημοτικοý Διαμερßσματοò -Οσσηò, 

ß

-ΤßμητικÞ Ýπßδιßþ τηò πρüò τüν Π-αναγιþτατον Οßκουμενικüν ΠατριÜρχην.

ι3:00 _'Εγκαßνια 
'Ερευνητικοý 'Ινστιτοýτου διÜ τÞν Νüσον.τοý Azheimer,

λοιπþν Ýκφυλßστικþν παθÞσεων τοý ÝγκεφÜλου καß μελÝτηò τοδ yryla-
τοò εßò'ΗβÜκλειον ΛαγκαδÜ.

Ι3:45 'Εγκαßνια αßθοýσηò «ΠατριÜρχηò Βαρθολομαßοò» εßò τÜò ÝγκαταστÜ-
σειξ τÞò Διεθνοýò'Ακαδημßαξ Θεολογικþν & Φιλοσοφικþν Σπουδþν
«Οß «Αγιοι Κýριλλοò καß Μεθüδιοò»,

-ΚÞρυξßò τÞò ÝνÜρΕεωò τþν μαθημÜτων τοý νÝου Üκαδημαßκοý
&ουò 20Ι Ι-20Ι2.

14$0 Ιεýβq εßòτÞνºε9gν ΜονÞν¶γßαò ΤριÜδοò-ΠÝντε Βρýσεων.

17:00 'Επßσκεψιò εßò τü'Iερüν Προσκýνημα 'Αποστüλου Παýλου καß τþν
¶γßων'Ιüαποσεüλων ΚυρßλΙου καß Μεθοδßου εßò τÞν περιοχÞν τοý
Δερβενßου-Λαγυνþν.

Ι8;00 'Εγκαßνια Μουσεßου καß ΒιβλιοθÞ*ηò τοý ßδρýματοò «ΦÜροò Λει-
τουργικÞò Παραδüσεωò καß Πολιτισμοý» τÞ§ 'IερÜò Μητροπüλεωò
ΛαγκαδÜ, Δη.Þò καß Ρενεßνη§.

ι9.00 'Εγκαßγια Συνεδριακοý ΚÝwρου εßò τÞν Αßθουσαν Πολλαπλþν
Χþσεων «¶γßα ΚυρÜννα» τοß 'Iεροý Ναοý ΚοιμÞσεωò Θεοτüκου
-'ÝκδÞλωσιò_νßολαßαξ καß πολιτιòττιιßþν συλλüγβν πβüξ ξμÞυ τοý Πα-
ναγιωßÜτου Οßκουμενικοý ΠατριÜρχου Ýπß τfl Ýπετεßφ τÞò συμτιληρþ-
σεωò 20 Ýτþν σετπÞò καß θεοφιλοýò Πατριαρχßαò καß 50 Ýτþν ßεροσý-
νηò Üπü τÞν εßò ΔιÜλονον χειροτονßαγ Αυτου.

.,"a

20:30 ΠαρÜθεσιò ÝπισÞμου δεßπνου ýπü τοý ΣεβασμιωτÜεου Μητροπολß-
του ΛαγκαδÜ, ΛητÞξ καß Ρεντßνηò κ.κ. 'ΙωÜννου εßò ΛουτρÜ-ΛαγκαδÜ

. , ΤΘΤπΡΤΗ, ºα. ºο. eοº1
ΔιÝ:λευσιò Ýκ τÞò' Iερδò ΜονÞò ¶γßου Θεοδþρου-ΓαβρÜ,

Ι0:?0
¶ναχþρησιò διÜ τüν ¶ερολιμÝνα Θεσσαλονßκηò «Μακεδονßα».Ι2;ο0


