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ΣΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑ 

ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΟΤ ΕΚΗΡΤΞΑΝ  

ΣΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΥΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΠΩ 

ΕΣΕΛΕΙΩΘΗΑΝ 

α´. Σίκσλ Πέηξνο ὁ ηῶλ ἀπνζηόισλ θνξπθαῖνο, ὡο δηὰ ηῶλ ἐπηζηνιῶλ αὐηνῦ θαίλεηαη 

δειῶλ ἐλ Πόληῳ θαὶ Γαιαηίᾳ θαὶ Καππαδνθίᾳ θαὶ Βηζπλίᾳ θαὶ ἐλ Ἰηαιίᾳ, Ἀζίᾳ θαὶ ἐλ ηῷ 

Ἰιιπξηθῷ ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, ὕζηεξνλ δὲ ἐλ Ῥώκῃ 

ἐπὶ Νέξσλνο βαζηιέσο ζηαπξνῦηαη θαηὰ θεθαιο, αὐηνῦ νὕησο παζεῖλ ἀμηώζαληνο, 

ζάπηεηαη δὲ ἐλ αὐηῆ ηῆ Ῥώκῃ πξὸ ηξηῶλ Καιαλδῶλ Ἰνπιίσλ, ὅ ἐζηηλ πηθί. 

β´. Ἀλδξέαο δὲ ὁ ἀδειθὸο αὐηνῦ, ὡο νἱ πξὸ ἡκῶλ παξαδεδώθαζηλ, ἐθήξπμε Σθύζαηο θαὶ 

Σνγδηαλνῖο θαὶ Γνξζίλνηο θαὶ ἐλ Σεβαζηνπόιεη ηῆ κεγάιῃ, ὅπνπ ἐζηὶλ ἡ παξεκβνιὴ 

Ἄςαξνο θαὶ Ὕζζνπ ιηκὴλ θαὶ Φζηο πνηακόο, ἔλζα νἰθνῦζηλ 109 Αἰζίνπεο, ζάπηεηαη δὲ 

ἐλ Πάηξαηο ηο Ἀραίαο ζηαπξῷ πξνζδεζεὶο ὑπὸ Αἰγεάηνπ ηνῦ ἡγεκόλνο Παηξῶλ.  

γ´. Ἰάθσβνο δὲ ὁ ηνῦ Εεβεδαίνπ, ἀδειθὸο δὲ Ἰσάλλνπ ηνῦ εὐαγγειηζηνῦ, ηαῖο δώδεθα 

θπιαῖο ηο δηαζπνξο ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Χξηζηνῦ, ὑπὸ δὲ Ἡξώδνπ ηνῦ 

ηεηξάξρνπ ηῶλ Ἰνπδαίσλ ἀλῃξέζε καραίξᾳ θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε ἐλ ηῆ Ἰνπδαίᾳ.  

δ´. Ἰσάλλεο δὲ ὁ ἀδειθὸο αὐηνῦ, ἐλ κὲλ ηῆ Ἀζίᾳ ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Χξηζηνῦ, 

ὑπὸ δὲ Τξαηαλνῦ ηνῦ βαζηιέσο ηῶλ Ῥσκαίσλ ἐμνξηζζεὶο ὑπ᾿ αὐηνῦ ἐλ Πάηκῳ ηῆ λήζῳ 

δηὰ ηνῦ ιόγνπ ηνῦ Κπξίνπ, ἐθεῖ ὢλ ζπλέγξαςε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηὸ θαηὰ Ἰσάλλελ, θαὶ 

ἐμέδνην αὐηὸ δηὰ Γαΐνπ ηνῦ μελνδόρνπ, κεηὰ δὲ ηὴλ Τξαηαλνῦ ηειεπηὴλ ἐπάλεηζηλ ἀπὸ 

ηο λήζνπ εἰο ηὴλ Ἔθεζνλ θαὶ ἐθεῖ δῶληα ἑαπηὸλ ἔζαςελ, ὢλ ἐηῶλ ξ´ ηῆ ηνῦ ζενῦ 

βνπιήζεη. 

ε´. Φίιηππνο δὲ ὁ ἀπόζηνινο· νὗηνο ἦλ ἀπὸ Βεζζαηδ ἐθ ηο θώκεο Πέηξνπ θαὶ Ἀλδξένπ, 

ἐλ δὲ ηῆ ἄλσ Φξπγίᾳ ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ, ζλήζθεη δὲ ἐλ Ἱεξαπόιεη θαὶ ἐθεῖ ζάπηεηαη 

ἐλδόμσο κεηὰ ηῶλ αὐηνῦ. 
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ο´. Βαξζνινκαῖνο δὲ ὁ ἀπόζηνινο Ἰλδνῖο ηνῖο θαινπκέλνηο Δὐδαίκνζηλ ἐθήξπμε ηὸ 

εὐαγγέιηνλ ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ηὸ θαηὰ Μαηζαῖνλ ἅγηνλ εὐαγγέιηνλ αὐηνῖο ηῆ ἰδίᾳ δηαιέθηῳ 

αὐηῶλ ζπγγξάςαο ἐθνηκήζε δὲ ἐλ Ἀιβαλίᾳ πόιεη ηο κεγάιεο Ἀξκελίαο θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε. 

δ´. Θσκο δὲ ὁ ἀπόζηνινο, θαζὼο ἡ παξάδνζηο πεξηέρεη, ἦλ κὲλ ἀπὸ ηο Παληάδνο 

πόιεσο ηο Γαιηιαίαο, Πάξζνηο δὲ θαὶ Μήδνηο ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ, θαὶ 

Πέξζαηο δὲ θαὶ Γεξκαλνῖο θαὶ ξθαλνῖο θαὶ Ἰλδνῖο θαὶ Βάθηξνηο θαὶ Μάγνηο, ἐθνηκήζε 

ἐλ πόιεη Καιακελῆ ηο Ἰλδηθο. 

ε´. Μαηζαῖνο δὲ ὁ εὐαγγειηζηὴο ἦλ ἀπὸ Ἱεξνπζαιὴκ θαὶ ἐθεῖ ζπλέγξαςε ηὸ εὐαγγέιηνλ 

ηνῦ Κπξίνπ ηῆ ἑβξαίδη δηαιέθηῳ, θαὶ ἐμέδσθελ αὐηὸ ηνῖο ἁγίνηο ἀπνζηόινηο θαὶ 

ἑξκελεύσλ αὐηὸ Ἰάθσβνο ὁ ἀδειθὸο ηνῦ Κπξίνπ, ἐθνηκήζε δὲ ἐλ Ἱεξαπόιεη ηο Παξζίαο 

θαὶ ζάπηεηαη ἐθεῖ. 

ζ´. Ἰάθσβνο ὁ ἐπηθιεζεὶο Θαδδαῖνο, ἀδειθὸο ηνῦ Κπξίνπ γελόκελνο ηὸ θαηὰ ζάξθα, ὃο 

θαὶ πξῶηνο ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο θαηεζηάζε ἐπίζθνπνο ὑπὸ ηῶλ ἀπνζηόισλ· πξνθάζεσο δὲ 

γελνκέλεο δεηεκάησλ ηνῖο Ἰνπδαίνηο ιίζνηο ὑπ᾿ αὐηῶλ βιεζεὶο ἐθνηκήζε ἐλ Ἱεξνπζαιὴκ 

θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε πιεζίνλ ηνῦ ηάθνπ ηῶλ ἱεξέσλ ἐλδόμσο. 

η´. Σίκσλ ὁ δεισηὴο πζαλ ηὴλ Μαπξηηαλίαλ θαὶ ηὴλ ηῶλ Ἀθξῶλ ρώξαλ δηειζὼλ θαὶ 

θεξύμαο ηὸλ Χξηζηόλ, ὕζηεξνλ δὲ ἐλ Βξεηηαλίᾳ ὑπ᾿ αὐηῶλ ζηαπξσζεὶο θαὶ ηειεησζεὶο 

ζάπηεηαη ἐθεῖ. 

ηα´. Θαδδαῖνο δὲ ὁ θαὶ Λεββαῖνο, ὁ ἀδειθὸο αὐηνῦ, ὁ ἐπηθιεζεὶο Ἰνύδαο Ἰαθώβνπ 

δεζζελνῖο θαὶ πάζῃ ηῆ Μεζνπνηακείᾳ ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ θαὶ ἐπὶ 

Αὐγάξνπ ηνῦ βαζηιέσο δεζζελῶλ, ἐηειεύηεζε δὲ ἐλ Βεξπηῷ θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε ἐλδόμσο. 

ηβ´. Ἰνύδαο ὁ ἀδειθὸο ηνῦ Κπξίνπ κεηὰ Ἰάθσβνλ ηὸλ ἑαπηνῦ ἀδειθὸλ θαὶ Σπκεὼλ 

ἐμάδειθνλ ηνῦ Κπξίνπ, ιηπὼλ δὲ αὐηὸλ ἐπίζθνπνλ ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο ἔηε ι´, ἐθήξπμε δὲ ηὸ 

εὐαγγέιηνλ ηνῦ Χξηζηνῦ ἐλ πάζῃ ηῆ Ἰνπδαίᾳ θαὶ Σακαξείᾳ, ἐπνίεζε δὲ θαὶ θαζνιηθὴλ 

ἐπηζηνιήλ, θαὶ πξώελ ἔζρε δύν πἱνὺο Ἰάθσβνλ θαὶ Εσθήξ, ἀπέζαλε δὲ ἐλ Ἱεξνπζαιὴκ 

ἐλδόμσο. 

ηγ´. Σίκσλ ὁ ἐπηθιεζεὶο Ἰνύδαο, ὁ θαὶ ἐπίζθνπνο γελόκελνο κεηὰ ηειεπηὴλ Ἰαθώβνπ ἐλ 

Ἱεξνπζαιὴκ ἐπὶ Τξαηαλνῦ ηνῦ βαζηιέσο ζηαπξῷ πξνζδεζεὶο ἐηειεηώζε ἐλ ζηξαθίλῃ 

ηο Αἰγύπηνπ δήζαο ἔηε ξ´. 

ηδ´. Σίκσλ ὁ Καλαλαῖνο ὁ ηνῦ Κισπ, ὁ θαὶ Ἰνύδαο κεηὰ Ἰάθσβνλ ηὸλ δίθαηνλ ἐπίζθνπνο 

γέγνλελ ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο θαὶ δήζαο ξ´ ἔηε ζηαπξῷ παξαδνζεὶο ἐκαξηύξεζελ ἐπὶ 

Τξαηαλνῦ βαζηιέσο. 

ηε´. Μαηζίαο δὲ εἷο ὢλ ηῶλ ό καζεηῶλ ὃλ ἀλέδεημελ ὁ Κύξηνο ἡκῶλ κεηὰ ηὴλ ἀλάδεημηλ 

ηὴλ ἐθ λεθξῶλ, ὃο θαὶ ζπγθαηεξηηκήζε κεηὰ ηῶλ ἕλδεθα ἀπνζηόισλ ἀληὶ Ἰνύδα ηνῦ 

Ἰζθαξηώηνπ, ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ ἐλ ηῆ ἔμσ Αἰζηνπίᾳ θαὶ ἐθεῖ 

ἐκαξηύξεζελ ὑπὸ ηῶλ Αἰζηόπσλ ἐπὶ Ὕζζνπ ιηκέλα. 



ηο´. Παῦινο δὲ ὁ ἀπόζηνινο κεηὰ ηὴλ εἰο νὐξαλνὺο ηνῦ Κπξίνπ ἀλάιεςηλ ἤξμαην 

θεξύζζεηλ ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ ἀξμάκελνο ἀπὸ Ἱεξνζνιύκσλ πξνιζελ ἕσο ηνῦ 

Ἰιιπξηθνῦ θαὶ ηο Ἰηαιίαο θαὶ Ἱζπαλίαο, νὗ θαὶ ἐπηζηνιαὶ κεηὰ ζνθίαο παξ᾿ ἡκῖλ 

θέξνληαη. πὶ δὲ Νέξσλνο πἱνῦ Κιαπδίνπ βαζηιέσο ἐλ πόιεη Ῥώκῃ ηὴλ θεθαιὴλ 

ἀπεηκήζε, ἐκαξηύξεζελ ἐπὶ πηθί, πξὸ Καιαλδῶλ Ἰνπιίσλ· θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε πιεζίνλ ηνῦ 

ἁγίνπ ἀπνζηόινπ Πέηξνπ, ἐθεῖ εἰζηλ ἕσο ζήκεξνλ ἐλ Χξηζηῷ.  

Μαρτύριον Παύλου τοῦ ἀποστόλου.  

Ἐπὶ Νέξσλνο ηνῦ Καίζαξνο Ῥσκαίσλ ἐκαξηύξεζελ αὐηόζη Παῦινο ὁ ἀπνζηόινο ἔηεη 

ηνῦ ζσηεξίνπ πάζνπο, ηὸλ θαιὸλ ἀγῶλα ἀγσληζάκελνο ἐλ Ῥώκῃ πέκπηῃ ἡκέξᾳ θαηὰ 

Σπξνκαθεδόλαο Παλέκνπ κελόο, ὅζηηο ιέγεηαη παξ᾿ Αἰγππηίνηο πηθί, παξὰ δὲ Ῥσκαίνηο 

πξὸ ηξηῶλ Καιαλδῶλ Ἰνπιίσλ κελὶ Ἰνπλίῳ, θαζ᾿ ἣλ ἐηειεηώζε ὁ ἅγηνο ἀπόζηνινο ηῷ 

θαη᾿ αὐηὸλ καξηπξίῳ ἑμεθνζηῷ θαὶ ἐλλάηῳ ἔηεη ηο ηνῦ ζσηξνο ἡκῶλ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ 

παξνπζίαο. ζηὶλ νὖλ ὁ πο ρξόλνο, ἐμ νὗ ἐκαξηύξεζε ηξηαθόζηα ηξηάθνληα ἔηε κέρξη 

ηο παξνύζεο ηαύηεο ὑπαηίαο, ηεηάξηεο κὲλ Ἀξθαδίνπ, ηξίηεο δὲ λσξίνπ ηῶλ δύν 

ἀδειθῶλ αὐηνθξαηόξσλ Αὐγνύζησλ, ἐλλάηεο ἰλδηθηίσλνο ηο πεληεθαηδεθαεηεξηθο 

πεξηόδνπ κελὸο Ἰνπλίνπ εἰθνζηο ἐλλάηεο ἡκέξαο. 

ηδ´. Μάξθνο ὁ εὐαγγειηζηὴο ἦλ κὲλ Κπξελαῖνο ηο Ληβύεο, ἐθήξπμε δὲ ηὸ εὐαγγέιηνλ 

Ἀιεμαλδξεῦζη θαὶ πάζῃ ηῆ πεξηρώξῳ αὐηῶλ ἕσο Πεληαπόιεσο θαὶ ἐλ πάζῃ ηῆ Αἰγύπηῳ 

ἐθδνζὲλ ὑπὸ Πέηξνπ ηνῦ ἀπνζηόινπ κεηέδσθε ηὸ ηο εὐζεβείαο κπζηήξηνλ ἐλ ηῆ 

κεγαινπόιεη Ἀιεμαλδξείᾳ ζπξζεὶο ἐλ ζρνηλίνηο ἐηειεύηεζε θαὶ ηεθξσζεὶο ὑπὸ ηῶλ 

εἰδσινκαλῶλ ιιήλσλ ἐλ ηνῖο Βνπθόινπ ηόπνηο θαηεηέζε θαί ἐζηηλ ἕσο ζήκεξνλ, ἐζηὶ 

δὲ ἡ ἡκέξα ηο θνηλήζεσο αὐηνῦ Φαξκνπζὶ θύξηε, ὅ ἐζηηλ Ἀπξίιιηνο. Μάξθνο ὁ 

εὐαγγειηζηὴο θαὶ πξῶηνο Ἀιεμαλδξείαο ἐπίζθνπνο Ἀιεμαλδξεῦζη θαὶ πάζῃ ηῆ πεξηρώξᾳ 

αὐηο ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ, ἀπὸ Αἰγύπηνπ θαὶ κέρξη Πεληαπόιεσο· ἐπὶ δὲ 

ηο βαζηιείαο Τξαταλνῦ ἐλ Ἀιεμαλδξείᾳ, Βνπθόισλ ιαβὼλ θαηὰ ηνῦ ηξαρήινπ θαὶ 

ζπξεὶο ἀπὸ ηῶλ θαινπκέλσλ Βνπθόινπ ηόπσλ ἕσο ηῶλ θαινπκέλσλ Ἀγγέισλ, ἐθεῖ ἐθάε 

ππξὶ ἀπὸ ηῶλ εἰδσινκαλῶλ κελὶ Φαξκνπζὶ θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε ἐλ ηνῖο Βνπθόινπ. Μάξθνο ὁ 

εὐαγγειηζηὴο Ἀιεμαλδξεῦζη θαὶ πάζῃ ηῆ πεξηρώξῳ αὐηο ἕσο ηο Πεληαπόιεσο θεξύμαο 

ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ, ζάπηεηαη ἐλ Ἀιεμαλδξείᾳ ἐλ ηνῖο Βνπθόισλ κεηὰ Ἴθηαξνο 

ηνῦ ἐλ ηῆ Λύθῳ πξσηνκάξηπξνο, ὃλ Ἀιέμαλδξνο θαηήλεγθε θαὶ ἔζεθελ, ἔλζα πάληεο νἱ 

ἐπίζθνπνη θεῖληαη. 

ηε´. Λνπθο δὲ ὁ εὐαγγειηζηήο, ἰαηξὸο κὲλ ηὴλ ηέρλελ, αὐηὸο δὲ ζπλέγξαςε ηὸ θαηὰ 

Λνπθλ εὐαγγέιηνλ, θαη᾿ ἐπηηξνπὴλ Παύινπ ηνῦ ἀπνζηόινπ. θεξύρζε δὲ ἐλ ιιάδη 

θαὶ ἐλ Ῥώκῃ θαὶ ἐλ Ἰηαιίᾳ, ἔγξαςε δὲ θαὶ ηὰο πξάμεηο ηῶλ ἀπνζηόισλ θαη᾿ ἐπηηξνπὴλ 

Παύινπ ηνῦ ἀπνζηόινπ, ζπλαπεδήκεη 117ῄ γὰξ ηνῖο ἀπνζηόινηο, κάιηζηα ηῷ ἁγίῳ 

Παύιῳ, ὃο θαὶ κλεκνλεύσλ ὁ καθάξηνο Παῦινο ἐλ ἐπηζηνιαῖο γξάθεη· ἀζπάδεηαη ὑκο 

Λνπθο ὁ ἰαηξὸο ἐλ Κπξίῳ, ἐπίζθνπνο Θεβῶλ ἐθεῖ ἀπέζαλελ θαὶ ἐηάθε. Λνπθο ὁ 

εὐαγγειηζηὴο Ἀληηνρεὺο κὲλ ηὸ γέλνο ἦλ, ἰαηξὸο δὲ ηὴλ ηέρλελ, ζπλεγξάςαην δὲ ηὸ κὲλ 

εὐαγγέιηνλ θαη᾿ ἐπηηξνπὴλ Πέηξνπ ηνῦ ἀπνζηόινπ, ηὰο δὲ πξάμεηο ηῶλ ἀπνζηόισλ θαη᾿ 

ἐπηηξνπὴλ Παύινπ ηνῦ ἀπνζηόινπ· ζπλαπεδήκεζε γὰξ ηνῖο ἀπνζηόινηο θαὶ κάιηζηα ηῷ 

Παύιῳ, νὗ θαὶ κλεκνλεύζαο ὁ Παῦινο ἔγξαςελ ἐλ ἐπηζηνιῆ· ἀζπάδεηαη ὑκο Λνπθο ὁ 

ἰαηξὸο ὁ ἀγαπεηὸο ἐλ θπξίῳ. Ἀπέζαλε δὲ ἐλ θέζῳ θαὶ ἐηάθε ἐθεῖ, κεηεηέζε δὲ ὕζηεξνλ 

ἐλ Κσλζηαληηλνππόιεη κεηὰ θαὶ Ἀλδξένπ θαὶ Τηκνζένπ ηῶλ ἀπνζηόισλ· θαηὰ ηνὺο 

θαηξνὺο Κσλζηαληίνπ ηνῦ βαζηιέσο πἱνῦ Κσλζηαληίλνπ ηνῦ κεγάινπ. Ἔζηηλ ὁ 



δηεγνύκελνο ηὰο πξάμεηο ηῶλ ἀπνζηόισλ Λνπθο ὁ εὐαγγειηζηήο. Ἀληηνρεὺο γὰξ νὗηνο 

ὑπάξρσλ ηὸ γέλνο, ἰαηξὸο δὲ ηὴλ ἐπηζηήκελ, ζπλαπεδήκεη ηνῖο ἀπνζηόινηο θαὶ κάιηζηα 

ηῷ Παύιῳ, θαὶ εἰδὼο ἀθξηβῶο γξάθεη· δηεγεῖηαη δέ· ὡο ἀγγέισλ ὑπνιαβόλησλ ἀλειήθζε 

ὁ Κύξηνο θαὶ ηὴλ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ἔθρπζηλ γελνκέλελ ἐλ ηῆ πεληεθνζηῆ ἐπί ηε ηνῖο 

ἀπνζηόινηο θαὶ πάληαο ηνὺο ηόηε παξόληαο, ηήλ ηε θαηάζηαζηλ ηνῦ Μαηζία ἀληὶ Ἰνύδα 

ηνῦ πξνδόηνπ θαὶ ηὴλ θαηάζηαζηλ ηῶλ ἑπηὰ δηαθόλσλ θαὶ ηὴλ ἐθινγὴλ ηνῦ Παύινπ θαὶ 

ὅζα ἔπαζελ, θαὶ ὅζα νἱ ἀπόζηνινη δηὰ πξνζεπρο θαὶ ηο εἰο αὐηὸλ ηὸλ Χξηζηὸλ πίζηεσο 

ἐζαπκαηνύξγεζαλ.  

 

Περὶ τῶν ο´ ἀποστόλων. 

α´. Ἰάθσβνο ὁ ἀδειθὸο ηνῦ Κπξίνπ ηὸ θαηὰ ζάξθα, ὁ θαὶ ἐπηθιεζεὶο δίθαηνο θαὶ πξῶηνο 

ἐπίζθνπνο Ἱεξνζνιύκσλ ρεηξνηνλεζείο, ιίζνηο βιεζεὶο ὑπὸ ηῶλ Ἰνπδαίσλ ἐλ αὐηῆ ηῆ 

Ἱεξνπζαιὴκ ἐθνηκήζε θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε ἐλ ηῷ λαῷ πιεζίνλ ηῶλ ἱεξέσλ. 

β´. Τηκόζενο ὁ ὑπὸ Παύινπ ἐπίζθνπνο γελόκελνο θέζνπ ἐλ ηῷ Ἰιιπξηθῷ θαὶ ἐλ ἁπάζῃ 

ηῆ ιιάδη ἀξμάκελνο ἀπὸ θέζνπ, ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ Κπξίνπ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ· 

ἐθεῖ νὖλ ἀπέζαλε θαὶ ἐθεῖ ἐηάθε ἐλδόμσο. 

γ´. Τίηνο ὁ ἐπίζθνπνο Κξήηεο αὐηῆ ηῆ Κξήηῃ, ηαῖο ηε πέξημ λήζνηο ἐθήξπμε ηὸ 

εὐαγγέιηνλ ηνῦ Χξηζηνῦ, θἀθεῖζε ἀπνζαλὼλ ἐηάθε ἐλδόμσο. 

δ´. Βαξλάβαο ὁ κεηὰ Παύινπ ηῷ ιόγῳ δηαθνλήζαο πξῶηνο ἐλ Ῥώκῃ ηὸλ Χξηζηὸλ 

ἐθήξπμε· κεηέπεηηα δὲ Μεδηνιάλσλ ἐπίζθνπνο ἐγέλεην.  

ε´. Ἀλαλίαο ὁ βαπηίζαο ηὸλ ἅγηνλ Παῦινλ Γακαζθνῦ ἐπίζθνπνο ἐγέλεην. 

ο´. Σηέθαλνο ὁ πξσηνκάξηπο, ὁ εἷο ηῶλ ἑπηὰ δηαθόλσλ, ιηζνβιεζεὶο ἐηειεηώζε ὑπὸ ηῶλ 

Ἰνπδαίσλ ἐλ Ἱεξνπζαιήκ, ὡο Λνπθο καξηπξεῖ ἐλ ηαῖο πξάμεζη ηῶλ ἀπνζηόισλ. 

δ´. Φίιηππνο ὁ θαὶ αὐηὸο εἷο ηῶλ ἑπηά, ὁ θαὶ Σίκσλα θαὶ ηὸλ εὐλνῦρνλ βαπηίζαο ἐλ 

Τξάιιεζη ηο Ἀζίαο ἐπίζθνπνο γέγνλελ. 

ε´. Πξόρσξνο ὁ θαὶ αὐηὸο εἷο ηῶλ ἑπηά, Νηθνκεδείαο ηο θαηὰ Βηζπλίαλ ἐπίζθνπνο 

γέγνλελ. 

ζ´. Νηθάλσξ ὁ θαὶ αὐηὸο εἷο ηῶλ ἑπηά, θαη᾿ αὐηὴλ ηὴλ ἡκέξαλ θαὶ αὐηὸο ηὸλ βίνλ 

ἐμεηέιεζε, θαζ᾿ ἣλ θαὶ ὁ ζπλδηάθνλνο αὐηνῦ θαὶ πξσηνκάξηπο Σηέθαλνο ζὺλ δηζρηιίνηο 

ἄιινηο ηῶλ ἠιπηθόησλ εἰο Χξηζηόλ. 

η´. Σίκσλ ὁ θαὶ αὐηὸο εἷο ηῶλ ἑπηά, ὁ θαὶ ἐπίζθνπνο Βόζηξσλ Ἀξάβσλ γελόκελνο· 

ἐθαύζε ὑπὸ ηῶλ ιιήλσλ. 



ηα´. Παξκελο ὁ θαὶ αὐηὸο εἷο ηῶλ ἑπηά, νὗηνο ἐπ᾿ ὄςεζη ηῶλ ἀπνζηόισλ ἀπέζαλελ ἐλ ηῆ 

δηαθνλίᾳ αὐηνῦ. 

ηβ´. Νηθόιανο ὁ θαὶ αὐηὸο εἷο ηῶλ ἑπηά, νὗηνο γέγνλε κὲλ Σακαξείαο ἐπίζθνπνο· 

ἑηεξνδνμήζαο δὲ ἅκα ηῷ Σίκσλη ἀπέζηε. 

ηγ´. Κιεόπαο ὁ θαὶ Σπκεὼλ ὁ ἀλέςηνο ηνῦ Κπξίνπ, ὃο θαὶ εἶδελ αὐηὸλ θαὶ ὡκίιεζελ ἅκα 

θαὶ ηῷ Λνπθᾶ ζπλνδεύζαο κεηὰ ηὸ ἀλαζηλαη ηνῦηνλ ἐθ ηῶλ λεθξῶλ, ὡο ἐλ ηῷ εὐαγγειίῳ 

γέγξαπηαη· νὗηνο ἐπίζθνπνο Ἱεξνζνιύκσλ ἐγέλεην δεύηεξνο. 

ηδ´. Σίιαο ὁ κεηὰ Παύινπ ηῷ ιόγῳ δηαθνλήζαο ἐλ Κνξίλζῳ ἐπίζθνπνο γέγνλελ. 

ηε´. Κξήζθεο, νὗ κέκλεηαη ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο ἐλ ηῆ πξὸο Τηκόζενλ δεπηέξᾳ ἐπηζηνιῆ, 

ὁ θαὶ ἐπίζθνπνο Χαιθεδόλνο ηῶλ ἐλ Γαιιίαηο γελόκελνο ἐθεῖ ἐθήξπμε ηὸ εὐαγγέιηνλ ηνῦ 

Χξηζηνῦ· ἐπὶ δὲ Τξαηαλνῦ βαζηιέσο θαὶ ἐκαξηύξεζε θαὶ ἐηάθε ἐθεῖ. 

ηο´. παηλεηόο, νὗ ὁ ἀπόζηνινο κέκλεηαη ἐλ ηῆ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιῆ, ἐπίζθνπνο 

Καξζαγέλεο ἐγέλεην. 

ηδ´. Ἀλδξόληθνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο ἐλ ηῆ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιῆ 

κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Παλλνλίαο ἐγέλεην.ηε´. Ἀκπιίαο, νὗ θαὶ αὐηνῦ κέκλεηαη ὁ Παῦινο 

ἐλ ηῆ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιῆ, ἐπίζθνπνο δπζζνῦ ἐγέλεην. 

ηζ´. Οὐξβαλόο, νὗ θαὶ αὐηνῦ κέκλεηαη ὁ Παῦινο ἐλ ηῆ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιῆ, 

ἐπίζθνπνο Μαθεδνλίαο ἐγέλεην. 

θ´. Σηάρπο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ κέκλεηαη ὁ Παῦινο, ἐπίζθνπνο πξῶηνο 

Βπδαληίνπ θαηέζηε ὑπὸ Ἀλδξένπ ηνῦ ἀπνζηόινπ ἐλ Ἀξγπξνπόιεη ηο Θξᾴθεο. 

θα´. Ἀπειιο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Σκύξλεο 

ἐγέλεην πξὸ ηνῦ ἁγίνπ Πνιπθάξπνπ. 

θβ´. Ἀξηζηόβνπινο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο 

Βξεηηαλίαο ἐγέλεην.  

θγ´. Νάξθηζζνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ἀζελῶλ 

ἐγέλεην. 

θδ´. Ἡξσδίσλ, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Παηξῶλ 

ἐγέλεην. 

θε´. Ῥνῦθνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Θεβῶλ 

ἐγέλεην. 

θο´. Ἀζύγθξηηνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο 

ξθαλίαο γέγνλελ. 



θδ´. Φιέγσλ, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο 

Μαξαζῶλνο γέγνλελ. 

θε´. ξκο, νὗ θαὶ αὑηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη ἀπόζηνινο, ἐπίζθνπνο 

Γαικαηίαο ἐγέλεην. 

θζ´. ξκο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ ὁ αὐηὸο κέκλεηαη ἀπόζηνινο, ἐπίζθνπνο 

Φηιίππσλ πόιεσο ἐγέλεην. 

ι´. Παηξόβαο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ αὐηὸο ἀπόζηνινο Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο ἐλ 

Νεπνηηόινηο ἐγέλεην. 

ια´. Ἄγαβνο, ὁ ἐλ ηαῖο πξάμεζη ηῶλ ἀπνζηόισλ κλεκνλεπόκελνο, νὗηνο θαὶ πξνθεηηθνῦ 

ἠμηώζε ραξίζκαηνο.  

ιβ´. Λῖλνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κέκλεηαη, πξῶηνο ἐπίζθνπνο Ῥώκεο κεηὰ 

Πέηξνλ ηὸλ θνξπθαῖνλ ἐγέλεην. 

ιγ´. Γάτνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο θέζνπ κεηὰ 

Τηκόζενλ γέγνλελ. 

ιδ´. Φηιόινγνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Σηλώπεο ὑπὸ Ἀλδξένπ 

ἐγέλεην. 

ιε´. ιπκπο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, νὗηνο ἐλ Ῥώκῃ ἅκα Πέηξῳ ηῷ 

θνξπθαίῳ ἐκαξηύξεζε ηὴλ θεθαιὴλ ἀπνηκεζείο. 

ιο´. Ῥσδίσλ, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, θαὶ αὐηὸο ὁκνίσο ἐλ Ῥώκῃ κεηὰ Πέηξνπ 

θαὶ ιπκπ ηῷ καξηπξίῳ ἐηειεηώζε ηὴλ θεθαιὴλ θαὶ αὐηὸο ἀπνηκεζείο. 

ιδ´. Ἰάζσλ, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ταξζνῦ ἐγέλεην. 

ιε´. Σσζίπαηξνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁκνίσο ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ἰθνλίνπ ἐγέλεην. 

ιζ´. Λνύθηνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο ἐλ Λανδηθείᾳ ηο Σπξίαο 

ἐγέλεην. 

κ´. Τέξηηνο ὁ θαη᾿ αὐηὴλ ηὴλ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιὴλ ηνῦ Παύινπ γξάςαο ἐπίζθνπνο 

δεύηεξνο Ἰθνλίνπ ἐγέλεην. 

κα´. Ἔξαζηνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ κέκλεηαη Παῦινο ἐλ ηῆ αὐηῆ ἐπηζηνιῆ, νἰθνλόκνο ηο ἐλ 

Ἱεξνζνιύκνηο ἐθθιεζίαο ἐγέλεην, ἔπεηηα ἐπίζθνπνο Παλεάδνο ἐγέλεην. 

κβ´. Φύγεινο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη ὡο ἑηεξνδνμήζαληνο θαὶ ηὰ Σίκσλνο 

θξνλήζαληνο, ἐπίζθνπνο θέζνπ γέγνλελ. 



κγ´. ξκνγέλεο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο ὁκνίσο ὡο ἑηεξνδνμήζαληνο κέκλεηαη, 

ἐπίζθνπνο ἐλ Μεγάξνηο ἐγέλεην. 

κδ´. Γεκο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁκνίσο ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κέκλεηαη ὡο ἀπνζηήζαληνο· 

δεινῖ γὰξ πεξὶ ηῶλ ηξηῶλ ἐλ ηῆ πξὸο Τηκόζενλ δεπηέξᾳ αὐηνῦ ἐπηζηνιῆ, ὅηη 

ἑηεξνδνμήζαληεο Φύγεινο θαὶ ξκνγέλεο ἀληέζηεζαλ ηῆ δηδαζθαιίᾳ αὐηνῦ. ῾Ο δὲ 

Γεκο ἀγαπήζαο ηὸλ λῦλ αἰῶλα θαηέιηπε ηὸλ εὐαγγειηθὸλ ιόγνλ, θαὶ ἐλ Θεζζαινλίθῃ 

ἱεξεὺο ηῶλ εἰδώισλ ἐγέλεην. Πεξὶ ηνύησλ θαὶ Ἰσάλλεο ὁ ἀπόζηνινο ἔγξαςελ· ἐμ ἡκῶλ 

ἐμιζνλ, ἀιι᾿ νὐθ ἦζαλ ἐμ ἡκῶλ. 

κε´. Κνύαξηνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ πξὸο Ῥσκαίνπο ἐπηζηνιῆ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, 

ἐπίζθνπνο Βεξπηνῦ ἐγέλεην. 

κο´. Ἀπνιιώο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ἐλ ηῆ πξὸο Κνξηλζίνπο ἐπηζηνιῆ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, 

ἐπίζθνπνο Καηζαξείαο ἐγέλεην. 

κδ´. Κεθο, ὃλ ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο ἐλ Ἀληηνρείᾳ ἤιεγμε δηαιερζεὶο ὁκσλπκνῦληα ηῷ 

Πέηξῳ, ἐπίζθνπνο Κνλίαο ἐγέλεην. 

κε´. Σσζζέλεο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Κνινθνληάδνο ἐγέλεην. 

κζ´. παθξόδηηνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ἀδξηαθο ἐγέλεην.  

λ´. Καῖζαξ, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Γπῤῥαρίνπ ἐγέλεην. 

λα´. Μάξθνο ὁ ἀλεςηὸο Βαξλάβα, νὗ θαὶ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ἀπνιισληάδνο 

ἐγέλεην. 

λβ´. Ἰσζὴθ ὁ ιεγόκελνο θαὶ Ἰνῦζηνο θαὶ Βαξζαββο, νὗ κέκλεηαη Λνπθο ἐλ ηαῖο 

πξάμεζη ηῶλ ἀπνζηόισλ ὡο ζπγθιεξσζέληνο ηῷ Μαηζίᾳ, ἐπίζθνπνο ιεπζεξνπόιεσο 

γέγνλε. 

λγ´. Ἀξηεκο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο ἐλ Λύζηξᾳ ἐγέλεην. 

λδ´. Κιήκεο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ιέγσλ· κεηὰ Κιήκεληνο θαὶ ηῶλ ινηπῶλ 

ζπλεγξῶλ κνπ, ὃο θαὶ πξῶηνο ἐμ ἐζλῶλ θαὶ ιιήλσλ ἐπίζηεπζελ εἰο Χξηζηόλ, ἐπίζθνπνο 

Σαξδηθο ἐγέλεην. 

λε´. λεζίθνξνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Κνξσλείαο ἐγέλεην. 

λ´. Τπρηθόο, νὗ θαὶ αὐηνῦ κέκλεηαη ὁ Παῦινο, πξῶηνο ἐπίζθνπνο Χαιθεδόλνο ηο ἐλ 

Βηζπλίᾳ ἐγέλεην. 

λδ´. Κάξπνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Βεῤῥνίαο ηο Θξᾴθεο ἐγέλεην. 



λε´. Δὔνδνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, πξῶηνο ἐπίζθνπνο Ἀληηνρείαο κεηὰ 

Πέηξνλ ηὸλ θνξπθαῖνλ ἐγέλεην. 

λζ´. Φηιήκσλ, πξὸο ὃλ ἐπηζηνιὴλ ἰδίαλ ὁ Παῦινο ἔγξαςελ, ἐπίζθνπνο Γάδεο ἐγέλεην. 

μ´. Εελο ὁ λνκηθόο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Γηνζπόιεσο γέγνλελ. 

μα´. Ἀθύιαο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ἡξαθιείαο ἐγέλεην.  

μβ´. Πξίζθαο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Κνινθῶλνο ἐγέλεην. 

μγ´. Ἰνπλίαο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη, ἐπίζθνπνο Ἀπακείαο ηο Σπξίαο ἐγέλεην. 

μδ´. Μάξθνο ὁ θαὶ Ἰσάλλεο θαινύκελνο, νὗ κέκλεηαη ὁ Λνπθο ἐλ ηαῖο πξάμεζη ηῶλ 

ἀπνζηόισλ, ἐπίζθνπνο Βίβινπ ἐγέλεην. 

με´. Ἀξίζηαξρνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη. 

μο´. Πνύδεο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ Παῦινο κέκλεηαη. 

μδ´. Τξόθηκνο, νὗ θαὶ αὐηνῦ ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κέκλεηαη. Οὗηνη νἱ ηξεῖο ἐλ πζη ηνῖο 

δησγκνῖο ηνῦ ἀπνζηόινπ Παύινπ ζπγθαθνπαζήζαληεο αὐηῷ, ηειεπηαῖνη θαὶ δηὰ 

καξηπξίνπ ζὺλ ἐθείλῳ ἐηειεηώζεζαλ ὑπὸ Νέξσλνο ηὰο θεθαιὰο ζὺλ ἐθείλῳ 

ἀπνηκεζέληεο. 

Τνύηνηο ζπλαξηζκνπκέλσλ θαὶ Μάξθνπ θαὶ Λνπθ ηνῦ εὐαγγειηζηνῦ ὁκνῦ ν´. 

 


