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Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Κων/λεως

Α) Ἡμερολόγιο Ἱεροτελεστιῶν 
Ἕνα μοναδικό βοήθημα γιά κάθε Ἐφημέριο! 

Τὸ πιὸ πολύτιμο καὶ χρήσιμο «ἐργαλεῖο» γιὰ τὸ γραφεῖο 

ἑνὸς Ἐφημερίου εἶναι τὸ ἡμερολόγιο ὅπου σημειώνει τὶς ὑπο-
χρεώσεις τοῦ Ναοῦ καὶ τὰ μυστήρια (Γάμοι, Βαπτίσεις) ποὺ 
γίνονται σ’ αὐτόν.

Δημιουργήσαμε καὶ κυκλοφοροῦμε τὸ Ἡμερολόγιο Ἱερο-
τελεστιῶν 2018 γιὰ νὰ καλύψει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο αὐτό 
το κενό εἰδικά γιά τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῶν ἀστικῶν Ἐνο-
ριῶν.

Τὸ Ἡμερολόγιο εἶναι σκληρόδετο σὲ μέγεθος Α4. Ἐμφα-
νίζει σὲ κάθε ἄνοιγμα (σαλόνι) μία ὁλόκληρη ἐβδομάδα ἀπὸ 
Δευτέρα ὡς Κυριακή. Ἔχει τὶς καθημερινὲς (ἀπὸ Δευτέρα ὡς 
Παρασκευὴ) στὴν ἀριστερὴ σελίδα καὶ στὴν δεξιὰ σελίδα ἔχει 
τὸ Σαββατοκύριακο ποὺ εἶναι οἱ κύριες ἡμέρες ὅπου τελούνται 
τα Μυστήρια. Ἔτσι ὁ Ἐφημέριος ἔχει ὁλόκληρη τὴν εἰκόνα 
τῆς ἐφημερίας του σὲ κάθε ἄνοιγμα ὅπως φαίνεται καὶ στὸ πα-
ρακάτω παλαιότερο δείγμα! 

Ἡ τιμή του εἶναι 15€. Ἡ ἔκδοση γιὰ φέτος εἶναι επίσης πε-
ριορισμένη. Ἡ διάθεσή του γίνεται ἀπὸ τὸ Ναό μας.



ΓΑΜΟΣ

Β) ΓΑΜΟΣ_ver1.0.0 

Χειρόγραφα τέλος!
Μετά από δύο χρόνια ανάπτυξης και δοκιμών με πραγματικά δεδο-

μένα, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια σύγχρονη, εύχρηστη και 
αποτελεσματική Εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση Πιστοποιητικών 
και των απαραίτητων εγγράφων Γάμου και Βάπτισης μέσω Υπολογιστή. 
Σας βεβαιώνουμε ότι θα ανταποκριθεί πλήρως ακόμα και στις πιο αυστη-
ρές απαιτήσεις σας. Ο σχεδιασμός έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπο-
ρεί να καλύψει ειδικές ανάγκες για κάθε Μητρόπολη ενσωματώνοντας 
σταδιακά, έντυπα με τον δικό σας σχεδιασμό. Μπείτε στην διεύθυνση 
www.inak.gr/inak/software και κατεβάστε (download) την Εφαρμογή. 

Δοκιμάστε την, θα σας ενθουσιάσει!
Μετά την περίοδο δοκιμής και αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε, η εφαρμογή θα χρειαστεί Ενεργοποί-

ηση το κόστος της οποίας είναι 70€ και καλύπτει την τεχνική υποστήριξη και τις αναβαθμίσεις της έκδοσης.ηση το κόστος της οποίας είναι 70€ και καλύπτει την τεχνική υποστήριξη και τις αναβαθμίσεις της έκδοσης.



Γ) Βιβλία Ἱεροῦ Ναοῦ.
Κλείστε τα παλιά Βιβλία!
Δώστε ένα τέλος στα ογκώδη και δύσχρηστα βιβλία του Ναού 
σας. Αντικαταστήστε τα με τα ομοιόμορφα, εύχρηστα και λει-
τουργικά Βιβλία της σειράς Α-Β-Γ (R-G-B).

(Α) Βιβλίο Πιστοποιητικών Αγαμίας (Red): 
Το Πρωτόκολλο Πιστοποιητικών Αγαμίας που εκδίδετε.

(Β) Βιβλίο Βαπτίσεων (Blue): 
Το Πρωτόκολλο καταχώρησης των τελουμένων Βαπτίσεων.

(Γ) Βιβλίο Γάμων (Green): 
Το Πρωτόκολλο καταχώρησης των τελουμένων Γάμων.

Και τα τρία Βιβλία σε μέγεθος Α4, με καλής ποιότητας χαρτί, 
σκληρόδετα και με επαναστατικό σχεδιασμό για εύκολη κατα-
χώρηση και ανεύρεση των στοιχείων! Κυκλοφορούν σε μέγε-
θος 200 σελίδων (2000 εγγραφές). 
Αποκτήστε τα και τα τρία μαζί στην μοναδική τιμή των 40 €.


