
Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐ�τι.  2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ 

φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν 

φέρῃ.  3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐ�τε διὰ τὸν λόγον ὃν λελά�ηκα ὑμῖν.  4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγ

ὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀ

μπέ�ῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 

κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ 

δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.  6 ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβ�ήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐ

ξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.  7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐ

μοὶ καὶ τὰ ρήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέ�ητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.  8 ἐν 

τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε, καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί.  9 

καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.  10 ἐὰν 

τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός 

μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.  11 Ταῦτα λελά�ηκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν 

ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.  12 αὕτη ἐ�τὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀ

λλή�ους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.  13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φί�ων αὐτοῦ.  14 ὑμεῖς φί�οι μού ἐ�τε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.  15 

οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δού�ους, ὅτι ὁ δοῦ�ος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα 

φί�ους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.  16 οὐχ ὑμεῖς με ἐ

ξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν 

φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ 

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐ�τι.  2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ 

φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν 

φέρῃ.  3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐ�τε διὰ τὸν λόγον ὃν λελά�ηκα ὑμῖν.  4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγ

ὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀ

μπέ�ῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 

κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ 

δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.  6 ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβ�ήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐ

ξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.  7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐ

μοὶ καὶ τὰ ρήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέ�ητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.  8 ἐν 

τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε, καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί.  9 

καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.  10 ἐὰν 

τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός 

μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.  11 Ταῦτα λελά�ηκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν 

ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.  12 αὕτη ἐ�τὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀ

λλή�ους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.  13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φί�ων αὐτοῦ.  14 ὑμεῖς φί�οι μού ἐ�τε, ἐὰν ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐ

ντέλλομαι ὑμῖν.  15 οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δού�ους, ὅτι ὁ δοῦ�ος οὐκ οἶδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ 

κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φί�ους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.  

16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑ

πάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν 
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16:50   Προσέλευση του τιμωμένου, των Συγκλητικών Αρχών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των λοιπών προσκεκλημένων.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

17:00 Έναρξη εσπερίδας με θέμα «Ορθοδοξία και Φύση». 
 Χαιρετισμοί - Προσφωνήσεις.

17:30 Ομιλία του κ. Στέλιου Παπαθανασίου, δρ Φιλολογίας και Θεολογίας, με τίτλο:
 «Σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς· θέρος καὶ ἔαρ, σὺ ἔπλασας αὐτά».
 Η απόλυτη κατάφαση του Παπαδιαμάντη στη Θεία Δημιουργία.

17:50  Ομιλία του κ. Νίκου Πέτρου, Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης με 
τίτλο: Ανακαλύπτοντας την εύνοια της φύσης.

18:10 Ολιγόλεπτο διάλειμμα (για καφέ). 
 Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας του Κώστα Βιδάκη με τίτλο: Ποίησις τῶν χειρῶν αὐτοῦ. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19:00  Παρουσίαση του τιμωμένου γέροντος Μαξίμου Ιβηρίτου από τον Διευθυντή της Σχολής 
 Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
 Καθηγητή κ. Ιωάννη Τάκο.
  
19:30  Αναγόρευση του τιμωμένου σε Καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης 
 Φυσικού Περιβάλλοντος. 
 Ανάγνωση ψηφισμάτων. 
 
 Περιένδυση του τιμώμενου με το διάσημο του Ιδρύματος.
 
 Επίδοση τιμητικών δώρων.

20:00 Ομιλία του τιμωμένου με θέμα:  
 «Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου. Ἅγιον Ὄρος - Φύσις καὶ περιβάλλον».

20:40 Λήξη εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Δράμας

 Θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ


