
«Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, 
μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες, 

εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε».
(Α΄ Πέτρ. 3, 8-9)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 41 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017



3

To παρόν έντυπο είναι έκδοση του Επίσημου Δελτίου
της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος» και διατίθεται δωρεάν.

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

X
άριτι  Θεοῦ ἠξι ώθημεν νὰ φθά-
σωμεν καὶ πάλιν εἰς τὴν μεγάλην
ἑορτὴν τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς

τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι», τὴν
ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν
εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ
μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾽ἀλήθειαν ζωὴν καὶ τὴν
χαρὰν τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ἡμῶν».

Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν», τὸν
ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν», ὁ ὁποῖος
καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος».
Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλα-
νηθὲν πλάσμα αὐτοῦ «συγκατάβασιν ἄφραστόν τε
καὶ ἀκατάληπτον». Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται
ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέγας ὑπάρχει ἐν
σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς
μας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον
γέγονεν ἄνθρωπος», παραμένει «ἀνέκφαντον» μυ-

στήριον. «Τὸ μέγα τῆς
θείας Ἐνανθρωπήσεως
μυστήριον, ἀεὶ μένει
μυστήριον».  

Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ
παράδοξον γεγονὸς
«τὸ ἀποκεκρυμμένον
ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ
ἀπὸ τῶν γενεῶν»,
εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς
κατὰ χάριν θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ
ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ
ἡ σωτηρία∙ οὐδὲ γὰρ
ὄνομά ἐστιν ἕτερον
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ
δεδομένον ἐν ἀνθρώ-
ποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι
ἡμᾶς». 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια
διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν εἰς τὸν Χριστόν.
Τὰ πάντα εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ. Ἐν Χριστῷ
ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις μας, ἀποκαθί-
σταται τὸ κατ᾽εἰκόνα καὶ ἀνοίγεται εἰς πάντας
τοὺς ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ καθ᾽ὁμοίωσιν. Διὰ
τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, διὰ τοῦ κοινοῦ θείου προ-
ορισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ
ἑνότης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζεται
ὅμως μόνον ἡ ἀνθρωπότης, ἀλλὰ σύμπασα ἡ
κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων συμπα-
ρασύρει ὅλην τὴν πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώ-
πησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς
ὁλόκληρον τὴν δημιουργίαν. «Ἐλευθέρα μὲν ἡ
κτῖσις γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτι-
σμένοι». Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορ-
τάσωμεν τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ  Γέννησιν ὡς
τὴν «κοινὴν ἑορτὴν πάσης τῆς κτίσεως», ὡς « τὰ
σωτήρια τοῦ κόσμου, τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς
ἀνθρωπότητος».

Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς,
καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη βιαιοτήτων,
ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισό-
τητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συμπλη-
ροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν
Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ
ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὰς φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ κα-
ταστροφὰς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε
τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ
σέβωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ
κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς
συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπι-
μοι παρερμηνεῖαι τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώ-
που ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν πραγ-
μάτωσίν των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα
ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ δι-
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Ἀδελφοί μου πεφιλημένοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ

ἀγαπητά,

Τ
ά Χριστούγεννα, τά κάθε Χρι-

στούγεννα τῶν 2017 χρόνων

ἀπό τή Γέννηση, ἀπό τήν Θεο-

φανεία, ἀπό τήν ἐνσάρκωση

τοῦ Χριστοῦ, προσκαλοῦν καί προκαλοῦν

ὅλους ἐμᾶς τούς Χριστιανούς τῆς γῆς, ὅσο

κι ἄν νηπιάζομε στό φρόνημά μας, νά

εἰσέλθουμε στό ταμεῖο μας, νά ἀναρωτη-

θοῦμε, νά συλλογιστοῦμε καί νά ἀνα-

ζητήσουμε τά ὑπερφυσικά καί ὑπερκόσμια,

τά θεοπρεπῆ καί ἀπερίληπτα, τά ὑπε-

ρουράνια καί ὑπερούσια τοῦ ἀπειρόσοφου

καί ἀπειροδύναμου Θεοῦ, πού ἐνανθρωπίζε-

ται γιά νά ἑνώσει τά γήινα μέ τά οὐράνια.

Ὁ Χριστός σαρκοφορεῖ γιά νά συμφι-

λιώσει τά γήινα, τά ὁρατά, πού ἔχουν «κέντρο»

τους τόν ἄνθρωπο, μέ τά οὐράνια, μέ τόν

ἀόρατο πνευματικό κόσμο τῶν ὑπερουσίων,

πού ἔχουν κέντρο τόν Τριαδικό Θεό.

Ἡ ἀντιπαλότητα τῆς κτιστῆς, γήινης

πραγματικότητάς μας, ἡ ρήξη ἡμῶν τῶν

ἀνθρώπων, μέ τήν εἰρήνη καί τήν εὐλογία

τῶν οὐρανῶν, μέ τή χάρη δηλαδή καί τή

φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἀποκαθίσταται σέ

μᾶς τούς ἀνθρώπους, στήν ἀνθρωπότητα,

ψυχικά καί συλλογικά μέ τήν εἴσοδο τοῦ

Χριστοῦ στόν κόσμο, πού μᾶς ὁδηγεῖ στην

πνευματική καί κοινωνική εἰρήνη ἐπί γῆς.

Τό ἐπίγειο πρόβλημα, τό ὁποῖο στήν οὐσία

εἶναι βαθύτατα πνευματικό, ἑδράζεται στήν

ἀποκατάσταση αὐτῆς τῆς ἁγιαστικῆς σχέ-

σης, τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἀγαθό πνευμα-

τικό κόσμο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος πλήρως

ἀποκαλύπτεται καί ὁριστικά ἐγκαθίσταται

στή γῆ, μέ τή Θεανθρώπινη ὑπόσταση τοῦ

Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ. 

Ἡ καθημερινότητά μας εἶναι μία ποικι -

λόμορφη ἔκφραση, μία πολύπλευρη ἐκδή -

λωση, μέ ἐπιλογές, πράξεις, διαλογισμούς,

ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες ἐν οὐρανῷ καί ἐπί

γῆς, χαροποιοῦν ἕναν ὁλόκληρο κόσμο ἤ

θλίβουν βαθύτατα ἕναν ἄλλο. Ἀνάλογα μέ

τήν ἐπιλογή μας μεταξύ τοῦ καλοῦ, τό ὁποῖο
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δαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐμπειρίαι βίας καὶ
ἡ καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε
τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων, τὴν
ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ
ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ
ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ
κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ
πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ
τὴν πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν
ἐποχὴν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων
αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει
τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ
αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ
καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός». Ἀγωνιζόμεθα
διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐλευ-
θερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ
ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ», ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυ-
στήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς
κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει
τὴν ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου
προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χρι-
στοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα
αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ
ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς», ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας».
Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης,
ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος ἄνθρω-
πος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του καὶ
τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ
βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς
ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κα-
τεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν
πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα τοῦ πι-
στοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ
τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χρι-
στοῦ», ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ.

Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς
ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς ἐλευ-
θερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί ἡ ἐγγύησις
διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι
ἐπ᾽αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα νά ἀντι-
μετωπίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις τοῦ πα-
ρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν,
ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος.

Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς ἀπάν-

τησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωπο-θεὸν» καὶ
πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνο-
δος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016):
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγχρόνου
«ἀνθρωποθεοῦ», προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον»
ὡς ἔσχατον μέτρον τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον
ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρω-πή-
σαντα». Ἀναδεικνύει δὲ τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν
τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλη-
σίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ
ζωῆς, ὡς "ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ" καὶ ὡς μετοχήν,
ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος
Χριστοῦ». 

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαί-
ωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν, ὡς πο-
ρείαν πρός τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, κατευ-
θύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ πορεία τῆς
Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συν-
τελεῖται μακρὰν ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς
πραγματικότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν πε-
ριπετειῶν αὐτῆς, ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκο-
λιῶν. Ἐν μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ
τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, ποιμαν-
τικὸν καὶ μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ
ἀλήθειά ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ ἑδραί-
ωμα...Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ
Ἐκκλησία...καὶ μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ
εὐσεβείας μυστήριον».

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαν-

τος ἐν ἡμῖν  Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ
χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δω-
δεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ
σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώ-
πων Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς
ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος
Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ᾽ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς
ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς τὴν
Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα δια-
κονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ
ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ.

Χριστούγεννα ‚βιζ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Μ Η Ν Υ Μ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  

†Ὁ Μητροπολίτης 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Ἀνδρέας
Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Η Γέννηση του Χριστού. Εικόνα από 
το δωδεκάορτο του τέμπλου του παλαιού
Ναού της Ι. Μονής Αγ. Μαρίνας Βόνης. 

Αγνώστου αγιογράφου, 1934.



Η
Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου, υπό

την προεδρία του Οικουμενικού

μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου

Βαρθολομαίου, αποφάσισε, τη Δευτέρα 27

Νοεμβρίου, την κατάταξη στις Αγιολογικές

δέλτους της Αγίας μας Εκκλησίας, του Γέρον-

τος Ιακώβου Τσαλίκη (1920-1991) της Μο-

νής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια, της Μητρο-

πόλεως Χαλκίδος.

O Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-

λομαίος στην από 14.2.1994 επιστολή του

προς την Ιερά Μονή του Οσίου Δαυΐδ ανέ-

φερε τα εξής: «…Διά τον μακαριστόν Γέροντα με

την φωτεινήν μορφήν ισχύει εκείνο το οποίον

έγραφεν ο ιερός Χρυσόστομος διά τον άγιον Με-

λέτιον Αντιοχείας: “Ου γαρ διδάσκων μόνον, ουδέ

φθεγγόμενος, αλλά και ορώμενος απλώς, ικανός

ή άπασαν αρετής διδασκαλίαν εις την των ορών-

των ψυχήν εισαγαγείν”».

Aνακοινωθέν 

εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Πα-

ναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τα-

κτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 27ην

Νοεμβρίου 2017, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερη-

σίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ' αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώ-

νως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπι-

τροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μακαριστόν Ἀρχιμαν-

δρίτην Ἰάκωβον Τσαλίκην, ἐκ Λιβισίου Μικρᾶς

Ἀσίας, Ἡγούμενον τῆς ἐν Β. Εὐβοίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς

Ὁσίου Δαυΐβ τοῦ Γέροντος, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὁρι-

σθείσης διά τήν 22αν Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου

2017

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς

Συνόδου»

Βιογραφικό Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη

Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης γεννήθηκε

στις 5 Νοεμβρίου 1920 από ευσεβείς γονείς.

Ο μικρός Ιάκωβος ήταν επτά χρονών και είχε

μάθει απ' έξω την θεία Λειτουργία χωρίς να

γνωρίζει γράμματα. Το 1927 πήγε σχολείο και

διακρίθηκε για τις επιδόσεις του. Η αγάπη του

για την Εκκλησία ήταν έκδηλη. Την ίδια χρο-

νιά εμφανίσθηκε μπροστά του η Αγία Παρα-
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ἐκφράζεται μέ τήν ἀνεξικακία, τήν ταπεί-

νωση, τήν ἀγάπη, τήν φιλανθρωπία καί τήν

φιλευσπλαχνία ἤ τοῦ κακοῦ. Γιά τίς σκέψεις

μας, τούς λογισμούς μας, τίς πράξεις μας

ἕνας κόσμος ὁλόκληρος χαίρεται καί πανη-

γυρίζει, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ἕνας ἄλλος

ὑποφέρει. Ἐναπόκειται στόν καθένα ἀπό

ἐμᾶς νά εὐχαριστεῖ ἤ νά δυσαρεστεῖ τόν

πνευματικό ἐκεῖνο κόσμο πού ἔχει κέντρο

τόν Χριστό, μέ πράξεις, λόγους, ἔργα καί

σκέψεις ἀγαθές. 

Πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί

χριστιανές, ἄς ἀντισταθοῦμε καί ἄς ἀρνη-

θοῦμε ὅλες αὐτές τίς δυνάμεις πού συνει-

δητά ἤ ἀσυνείδητα ἀρνοῦνται τήν εὐλογία

τοῦ τεχθέντος Κυρίου μας, δουλεύουν γιά τό

σκοτάδι καί προσπαθοῦν νά κάνουν κι ἐμᾶς

νά πιστεύουμε ὅτι δέν ὑπάρχει πνευματικός

κόσμος, ὅτι τά πάντα ἀρχίζουν καί τε-

λειώνουν πάνω στή γῆ, ὅτι ἡ σημερινή

ἡμέρα σηματοδοτεῖ ἕνα ἀπνευμάτιστο κο-

σμικό μόνο γεγονός. Ὅλα αὐτά εἶναι πειρα-

σμικά τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ, πού

μεθοδεύει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά μήν πι-

στεύουμε στόν πνευματικό κόσμο τῆς χάρι-

τος τοῦ Θεοῦ. Σκοπός τοῦ πονηροῦ, τοῦ

μισόκαλου, τοῦ δαίμονα εἶναι νά μᾶς κάνει

νά μή πιστεύουμε ἤ νά ἀμφιβάλλουμε για

τόν Χριστό. Νά μᾶς βεβαιώνει ὅτι δεν ὑπάρ-

χει πνευματικός κόσμος, νά ἀρνεῖται καί νά

πολεμάει τό καλό, πού γεννᾶται ἐκ Πνεύμα-

τος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, γιά νά

φέρει τήν εἰρήνη τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου, ἐπί

γῆς, συμφιλιώνοντας τόν οὐρανό μέ τή γῆ. 

Ἄς ἀναζητήσομε ποιός εἶναι ὁ κόσμος

πού πνευματικά ὑποφέρει καί ὁδυνᾶται μέ

τήν ὕπαρξη καί ἐξάπλωση τοῦ κακοῦ στόν

κόσμο; Ὁ κόσμος τῆς ὑπερουράνιας

εἰρήνης, πού ἔχει στό κέντρο του τόν

τεχθέντα Χριστό, εἶναι δυνατόν νά

εὐφραίνεται καί νά ἀναπαύεται μέ τούς

πολέμους, μέ τίς στρατιές τῶν προσφύγων

καί μεταναστῶν, μέ τά ἔμβρυα τῶν

ἐκτρώσεων, μέ τά θύματα τῶν τρομοκρα-

τικῶν ἐπιθέσεων στίς εὐρωπαϊκές πρω-

τεύουσες, μέ τούς πολέμους στά πεδία τῶν

μαχῶν, μέ τήν ἀνεργία τῶν ἀνθρώπων;

Εἶναι δυνατόν σέ αὐτές τίς ἐμπαθεῖς δαιμο-

νικές καταστάσεις νά ἀναπαύεται ἡ αὐτο-

αλήθεια πού νηπιάζει ἀπόψε στή Βηθλεέμ;

Ἄς ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τόν ὀδυνηρό

αὐτό κόσμο, πού ἐναντιώνεται, ἐπί τῆς γῆς

καί ἐν τοῖς οὐρανοῖς, στήν εἰρήνη, τήν

ἀλληλεγγύη, τήν καταλλαγή καί τήν ἀγάπη

τοῦ Θείου Βρέφους, καί ἄς συναναστρα-

φοῦμε μέ τόν οὐράνιο καί ἐπίγειο κόσμο τῆς

μνήμης, τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης τοῦ

Χριστοῦ τῶν Χριστουγέννων, πού ἑνώνει

καί εἰρηνεύει τά γήινα μέ τά οὐράνια. Στόν

κόσμο ὅπου ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσο-

καλυβίτης, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἡ

Ἁγία Σοφία τῆς Κλεισούρας, ὁ Ἅγιος Ἰάκω-

βος ὁ Τσαλίκης, ζοῦν ἐν πνεύματι ἐν τοῖς

οὐρανοῖς, ἀλλά παράλληλα ἀποκαλύπτονται

μέ τίς διαρκεῖς παρεμβάσεις τους ἐπί τῆς γῆς

γιά νά μᾶς συμπαρασταθοῦν μέ τήν ἀγάπη

τους, μέ τήν συγκατάβασή τους, μέ τή φιλική

σχέση πού θέλουν νά ἔχουν μέ ἐμᾶς, τούς

σημερινούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι ὥστε

νά ἀναπαύεται ἡ χάρις τοῦ Τεχθέντος Κυ-

ρίου μας στίς καρδιές μας. 

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’

ἡμῶν· ἡ ἀγάπη μου μετά πάντων ὑμῶν ἐν

Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἀμήν». Α΄ Κορ. 16, 23.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα 

καί ἐπιφανέντα Κύριον

εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
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Αγιοκατάταξη 
Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη 

Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ εν Ευβοία



σκευή και του αποκάλυψε την εκκλησιαστική

του πορεία, ενώ συχνά προσευχόταν για τους

συγχωριανούς του.

Από το 1938 και μετά η ζωή του ήταν ιδι-

αίτερα ασκητική. Έτρωγε και κοιμόταν λίγο,

προσευχόταν συνεχώς και δούλευε σκληρά.

Τα βάσανα και οι κακουχίες της κατοχής τον

ταλαιπώρησαν, όπως και όλους τους πρόσφυ-

γες. Τον Ιούλιο του 1942 πέθανε η μητέρα του

προλέγοντάς του ότι θα γίνει ιερέας.

Στο στρατό ο διοικητής του τον εκτιμούσε

ιδιαίτερα. Μετά την απόλυσή του από το

στρατό (1949) ο Ιάκωβος σε ηλικία 29 χρο-

νών χάνει και τον πατέρα του.

Ο αγώνας του τώρα για να αποκαταστήσει

την αδελφή γίνεται εντονότερος, χωρίς όμως να

παραμελεί αυτό το οποίο ποθεί από τα παιδικά

του χρόνια. Να γίνει μοναχός και κληρικός.

Σε ηλικία 32 ετών πλέον ο Ιάκωβος γίνε-

ται δόκιμος μοναχός και στις 19 Δεκεμβρίου

1952 στην Χαλκίδα ο Μητροπολίτης Γρηγό-

ριος τον χειροτόνησε διάκονο και πρεσβύ-

τερο. Στις 25 Ιουνίου 1975 ο γέροντας

Ιάκωβος ανέλαβε το πηδάλιο της μονής της

μετανοίας του.

Από το 1990 και μετά  υποχωρούσαν οι

δυνάμεις του και οι κρίσεις στην υγεία του αυ-

ξήθηκαν. Τον Σεπτέμβριο του 1991, μετά από

μικρο-εμφράγματα, νοσηλεύθηκε στο Γενικό

Κρατικό.

Επιστρέφοντας στη μονή έπαθε φλεγμονή,

η οποία εξελίχτηκε σε πνευμονία. Ο ίδιος είχε

διαισθανθεί το τέλος του. Το πρωί της 21ης

Νοεμβρίου 1991 πήγε στην ακολουθία, έψαλε

και κοινώνησε. Μετά εξομολόγησε μερικούς

πιστούς και έκανε τον γύρο της μονής εσωτε-

ρικά και εξωτερικά. 

Το μεσημέρι εξομολόγησε μία πνευματική

του κόρη και περίμενε να επιστρέψει ο υπο-

τακτικός του Ιλαρίωνας, ο οποίος εκείνη την

μέρα θα χειροτονούνταν διάκονος από το Μη-

τροπολίτη Χαλκίδος. 

Μόλις ήλθαν οι πατέρες ο γέροντας προ-

σπάθησε να σηκωθεί, αλλά ζαλίστηκε. Η ανα-

πνοή του βάρυνε, ο σφυγμός του εξασθένησε

και από τα χείλη του βγήκε ένα μικρό φύσημα.

Ο γέροντας είχε πάρει πλέον τον δρόμο για

την μακαρία ζωή.

Ο π. Ιάκωβος, μέσα στο ναό, κατά τη διάρ-

κεια της θείας Λατρείας, ζούσε ως ιερεύς

πολλά πνευματικά γεγονότα. Γινόταν επίγειος

άγγελος «συλλειτουργών», όπως ο ίδιος έλεγε

σε ορισμένα πρόσωπα, με Χερουβείμ και Σε-

ραφείμ και με Αγίους. Στην Αγία Προσκομιδή

είδε και άγγιξε το ίδιο το πανάγιο Αίμα του

Κυρίου, την ώρα πού ετοιμαζόταν να καλύψει

τα Τίμια Δώρα. Εκεί, άλλοτε, είδε Αγγέλους

Κυρίου να παραλαμβάνουν τις μερίδες των

μνημονευομένων και να πηγαίνουν να τις ενα-

ποθέτουν σαν προσευχές στο θρόνο του Δε-

σπότου Χριστού. Άλλοτε είδε «πνευματικῷ τῷ

τρόπῳ», όπως ο ίδιος έλεγε, κεκοιμημένους

να του εμφανίζονται κατά κάποιο τρόπο με τη

χούφτα ανοιχτή και να του ζητούν να βγάλει

μερίδα υπέρ αυτών, υπέρ αναπαύσεως των

ψυχών τους, κι όταν το έκανε τους έβλεπε να

πηγαίνουν στον τόπο τους αναπαυμένοι. Ως

πνευματικός πατέρας διέπρεψε. Κανένας δεν

έφευγε από το πετραχήλι του χωρίς να είναι

αναπαυμένος και ευχαριστημένος.
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Τ
ην Τετάρτη 23 Αυγούστου,

ημέ ρα κατά την οποία άγει τα

ονομαστήριά του ο Σεβασμιώ-

τατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

κ.κ. Ειρηναίος, τελέσθηκε στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου

Συνοδική Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία

της συμπλήρωσης δέκα ετών αρχιεπισκο-

πικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου Αρχιε-

πισκόπου κ. Ειρηναίου. 

Της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουρ-

γίας και του Συνοδικού Συλλείτουργου προ-

εξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.

Ειρηναίος, συλλειτουργούντων του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβαστείας κ.

Δημητρίου, ως εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του

Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυ-

ρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ και των Σεβ.

Μητροπολίτων της Ιεράς Επαρχιακής Συ-

νόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Κατά τη Θεία Λειτουργία εκ μέρους του

Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πα-

τριάρχη ομίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σε-

βαστείας κ. Δημήτριος, ο οποίος μετέφερε

στον τιμώμενο, αλλά και σε όλο το εκκλη-

σίασμα την ευαρέσκεια της Μητρός Εκκλη-

σίας για την συμπλήρωση δέκα ετών

διακονίας στο θρόνο της Αποστολικής Εκ-

κλησίας Κρήτης. 

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία το

παρών έδωσαν οι πολιτικές και στρατιω -

τικές Αρχές της νήσου, Ηγούμενοι, μονα -

χοί και μοναχές μοναστηριών της Κρήτης

και πλήθος κόσμου, που ευχήθηκε στον
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Δέκα χρόνια Διακονίας 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης 

κ. Ειρηναίου



M
έσα στο ατελεύτητο μυστήριο
των αιώνων και της συνέχειας
στην Πατριαρχική αυλή, ο Πα-
ναγιώτατος Οικουμενικός μας

Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος

προχώρησε σε αλλαγές στην Πατριαρχική

Αυλή.

Συγκεκριμένα∙ τη θέση του Αρχιγραμμα-

τέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου ανέλαβε

ο μέχρι σήμερα Υπογραμματεύς, Διάκονος

Πανοσιολ. Ιωακείμ Μπίλης. Η εις Πρε -

σβύτερον χειροτονία του τελέσθηκε την

Κυρια κή 8 Οκτωβρίου στον Πάνσεπτο Πα -

τριαρχικό Ναό, υπό του Παναγιωτάτου

 Πατριάρχη μας∙ παρέστη δε συμπροσευ -

χόμενος στο ιερό Βήμα και ο Ποιμενάρχης

μας κ. Ανδρέας.

Υπογραμματεύς ανέλαβε ο Ιερολ. Διάκο-

νος της Σειράς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης,

ενώ ο Κωδικογράφος Διάκονος κ. Παΐσιος

Κοκκινάκης μετακινήθηκε υπό του Πατριάρ-

χου από τη σειρά της Αρχιγραμματείας, ως

Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού

Γραφείου.

Στη θέση του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου

ανέλαβε ο Αρχιδιάκονος του Πατριάρχη

Πανοσιολ. κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος. Η

εις Πρεσβύτερον χειροτονία τελέσθηκε στον

Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά την Θρο-

νική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας, επί τη

μνήμη του αγίου ενδόξου Αποστόλου Αν-

δρέου του Πρωτοκλήτου στις 30 Νοεμ-
βρίου.

Τη θέση του Μεγάλου Αρχιδιακόνου
ανέλαβε ο μέχρι σήμερα Δευτερεύων Θεό-

δωρος Μεϊμάρης, ενώ Δευτερεύοντα των
Διακόνων ονόμασε τον μέχρι τούδε Τρι-
τεύοντα Πανοσιολ. κ. Νήφωνα Τσιμαλή.

Για την ιστορία παραθέτουμε κατάλογο
των υπό του Οικουμενικού μας Πατριάρχη

διακονησάντων από το 1991, οπότε και εξε-
λέγη, έως και σήμερα Αρχιδιακόνων Αυτού. 

α) Χρυσόστομος Καλαϊτζής 1991 έως
το 1995, οπότε και χειροτονήθηκε Μητρο-

πολίτης Μύρων.

β) Θεόληπτος Φενερλής 1995-1997, Μ.

Πρωτοσύγκελος από το έτος 1997 ενώ το

2000 εξελέγη Μητροπολίτης Ικονίου. 

γ) Ταράσιος Αντωνόπουλος 1997-1999

Δευτερεύων-Αρχιδιακονεύων,  1999-2001

Μ. Αρχιδιάκονος και το 2001 εξελέγη Μη-

τροπολίτης Μπουένος Άϊρες. 

δ) Στέφανος Ντινίδης τα έτη 2001-2005

Δευτερεύων-Αρχιδιακονεύων. Από το 2005
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Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στη Βασιλική

του Αγίου Πέτρου στο Ηράκλειο, έλαβε

χώρα επετειακή εκδήλωση, στην οποία οι

Ιεράρχες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της

Κρήτης, Ηγούμενοι, Ιερείς, οι πολιτικές και

στρατιωτικές Αρχές της Κρήτης, είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν βυζαντινούς

ύμνους, τραγούδια, φωτογραφικό υλικό και

ομιλητικές αναφορές στην αρχιεπισκοπική

διακονία και την δεκαετή πορεία του τιμω-

μένου Πρωθιεράρχου. 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δη-

μήτριος ανέγνωσε το Σεπτό Πατριαρχικό

Μήνυμα, ενώ εκ μέρους της Ιεράς Επαρ-

χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης ομί-

λησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρέθύμνης και

Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος.

Επίσης, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου,

στο Πνευματικό Κέντρο στα Χανιά, όπου

για τρεις και πλέον δεκαετίες εποίμανε,

πραγματοποιήθηκε δεύτερη εκδήλωση

προς τιμήν της δεκαετούς αρχιεπισκοπικής

διακονίας του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου.

Στην εκδήλωση ακούστηκαν βυζαντινοί

ύμνοι και παραδοσιακά ριζίτικα τραγούδια,

ενώ έγινε η προβολή ταινίας της ζωής του

Αγίου Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων και

παρουσιάστηκε έκθεση φωτογραφικού υλικού. 

Επιπροσθέτως, ο Σεβ. Μητροπολίτης

Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός

ομίλησε αναφερόμενος στην Αρχιεπισκο-

πική διακονία και την δεκαετή πορεία του

Τιμωμένου Πρωθιεράρχου.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρη-

ναίος, και στις δύο εκδηλώσεις εξέφρασε

ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πα-

τριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο και την

Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπό-

λεως, καθώς και προς όλους τους διοργα-

νωτές των εκδηλώσεων και τα μουσικά

σχήματα, τα οποία έλαβαν μέρος σε αυτές.
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Το ατελεύτητο μυστήριο 
της συνέχειας στην Πατριαρχική Αυλή



θά ἀποτελέσουν ἐπιστήριγμα διά τήν νέαν σου
διακονίαν, ἡ ὁποία εἶναι εὐθυνοφόρος καί
ὑψηλή. Γνωρίζεις καλῶς ὅτι, ὡς Ἀρχιδιάκονος,
ἀλλά καί ἐνασχολούμενος μέ τήν Θεολογίαν, κα-
λεῖσαι νά προσεγγίζῃς καί νά σπουδάζῃς ὄχι
μόνον τά γεγονότα τῆς ρεούσης καθημερινότητος
ἀλλά καί τά προσδοκώμενα, δηλαδή τά μή ὁρώ-
μενα, τά ἐσχατολογικά. Καλεῖσαι νά φροντίζῃς,
ὥστε ἡ χάριτι τοῦ Θεοῦ διακονία σου νά εἶναι
καρπός μιᾶς σταυροαναστασίμου ἐλευθερίας
ὑπέρ τῶν ἄλλων. Εὐστόχως ὁ ἱερός ὑμνογράφος
μᾶς ὑπενθύμισεν εἰς τά στιχηρά τοῦ Ἑσπερινοῦ
ὅτι ὁ σταυρός καί ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἦτο
ἀποτέλεσμα τῆς κενώσεώς Του ὑπέρ τῶν ἄλλων,
ἤτοι ὑπέρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, τό ὁποῖον,
ἀναγνωρίζον ὅτι διά «τοῦ σταυροῦ θανάτου κρά-
τος λέλυται καί διαβόλου ἡ πλάνη κατήργηται,
πίστει σωζόμενον, ὕμνον τῷ Θεῷ, καθ᾽ ἑκάστην
προσφέρει».

Πρός αὐτό τό θεανδρικόν πρότυπον ἀποβλέ-
πουσα ἡ διακονία σου, δέον ὅπως καθίσταται
θυσία καί κένωσις, ὁ δέ λόγος τοῦ Χριστοῦ «οὐκ
ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι» (Ματθ.
κ´, 28) θά πρέπῃ νά ἀποτελῇ τήν πνευματικήν
πυξίδα τῆς νέας σου πορείας ἐν τῇ Ἐκκλησία.
Σύ ὁ ἴδιος πρέπει πρῶτος νά σεβασθῇς τόν ἑαυ-
τόν σου, διακονῶν ἐν σοφία καί φόβῳ Θεοῦ,
ἀρνούμενος πᾶν εἶδος καταχρήσεως ἤ παραχρή-
σεως. Ἐν ἄλλαις λέξεσι, νά διακονῇς εἰς ὅλην
σου τήν ζωήν σταυρούμενος καί μή σταυρῶν,
νά ὑπηρετῇς τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ
ὁποίου ἱερουργός εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, οὐχί, βε-
βαίως, ἐν τῇ μορφῇ τῆς κυριαρχίας ἐπί τῶν
ἀνθρώπων ἀλλά ἐν τῇ διαστάσει τῆς διακονίας,
τῆς ταπεινώσεως, ὥστε πάντα τά θεῖα νά χω-
ροῦν εἰς τόν ἄνθρωπον καί πάντα τά ἀνθρώπινα
νά χωροῦν εἰς τόν Θεόν.

Ἰδού διατί τό ἔργον ἑνός πιστοῦ Ἀρχιδιακό-
νου δέν κρίνεται ἀπό τό μέγεθος ἤ τάς ἐντυπώ-
σεις τάς ὁποίας προκαλεῖ, ἀλλά ἀπό τήν
ἐσωτάτην καί μυστηριακήν ποιότητά του, τό
βάθος τῆς ταπεινώσεως καί τόν βαθμόν τῆς
ἀφιερώσεως εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Μητρός

Ἐκκλησίας καί τοῦ Πατριάρχου του.
Ἐάν δὲ τοιουτοτρόπως πολιτευθῇς εἰς τήν

ἀπό τῆς σήμερον ἀρχομένην διακονίαν σου, νά
εἶναι ἑτοίμη ἡ καρδία σου νά ἀκούσῃ καί πάλιν
τόν λόγον τοῦ Χριστοῦ: «ἐάν τις ἐμοί διακονῇ,
τιμήσει αὐτόν ὁ Πατήρ» (Ἰωάν. ιβ´, 26)´ δη-
λαδή ἐν ἡσυχίᾳ καί ταπεινώσει νά προσδοκᾷς
εἰς τό προσωπικόν σου ὑπερῷον τήν εὐλογίαν
καί τήν τιμήν τήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνου-
σαν.

Ὁ δέ Θεός τῆς χάριτος, ὁ καλέσας σε εἰς τήν
διακονίαν Αὐτοῦ, ὁ μόνος διακονῶν καί ἐλεῶν,
εἴθε νά σέ καταρτίζῃ, νά σέ στηρίζῃ καί νά σέ
ἐνδυναμώνῃ. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἄξιος!
Περαιτέρω, θά ἐπεθυμούσαμεν νά χαιρετί-

σωμεν πατρικῶς καί ἐγκαρδίως τούς οἰκείους
τοῦ ἐπαξίως προαχθέντος Ἀρχιδιακόνου, καθώς
καί ὅλον τόν ὅμιλον τῶν προσκυνητῶν ἐκ Κρή-
της, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ
ἀδελφόν Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου καί Κα-
θηγητήν Πανεπιστημίου κύριον Ἀνδρέαν, καί
νά ἀποστείλωμεν δι' αὐτῶν εὐχήν καί εὐλογίαν,
στοργήν καί ἀγάπην πρός τήν ἁγιοτόκον Κρή-
την.

Ἀκόμη, καλωσορίζομεν εἰς τάς αὐλάς τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας τήν ὁμάδα ἐπιχειρηματιῶν,
οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται εἰς τόν χῶρον τοῦ
τουρισμοῦ, καί εὐχόμεθα νά ἀρχίσουν καί
πάλιν αἱ προσκυνηματικαί ἐπισκέψεις Ἑλλήνων
εἰς τήν Πόλιν μας, αἱ ὁποῖαι διεκόπησαν τά τε-
λευταῖα ἔτη διά τούς γνωστούς λόγους.

Καί πάλιν, νά σε χαιρώμεθα, ἀγαπητέ Ἀρχι-
διάκονε!”

Αρχιμ. Ιεροθέου Χιώτη

*Τα στοιχεία του καταλόγου των Μ. Αρχιδιακό-
νων είναι ευγενής διάθεση του Σεβ. Μητροπο-
λίτη Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα.
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-2007 Μ. Αρχιδιάκονος, το 2007-2011 Μ.
Πρωτοσύγκελλος και το έτος 2011 Μητρο-
πολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου.

ε) Μάξιμος Βγενόπουλος 2007  Δευτε-
ρεύων-Αρχιδιακονεύων, το 2008 Μέγας
Αρχιδιάκονος και εξελέγη Μητροπολίτης
Σηλυβρίας το έτος 2014.

στ) Ανδρέας Σοφιανόπουλος 2014 έως

το 2017,  οπότε ανέλαβε Μέγας Πρωτοσύγ-

κελλος

ζ) Θεόδωρος Μεϊμάρης 2017.

Στις 22 Οκτωβρίου 1991 όπου εξελέγη

ο Παναγιώτατος στον Οικουμενικό Θρόνο

της Κωνσταντινοπολίτιδος Εκκλησίας

Μέγας Αρχιδιάκονος ήταν ο Ειρηναίος

Ιωαννίδης, ο οποίος το Δεκέμβριο του 1991

προήχθη σε Μέγα Πρωτοσύγκελλο∙ το 1995

εξελέγη Μητροπολίτης Ευδοκιάδος∙ το δε

έτος 2000 εξελέγη Μητροπολίτης Μυριοφύ-

του και Περιστάσεως. 

Η Ιερά Μητρόπολή μας θέλοντας να

συμμετάσχει στην χειροθεσία του Μεγάλου

Αρχιδιακόνου, διοργάνωσε προσκυνημα-

τική εκδρομή στην οποία συμμετείχαν ο

Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορ-

νήλιος Αθανασάκης, ο Ηγούμενος της Ιεράς

Μονής Αγκαράθου Αρχιμ. Σωφρόνιος Κα-

ραγιαννάκης, ιερείς και πιστοί της ευρύτε-

ρης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. 

Κατά την τελετή της χειροθεσίας, που τε-

λέσθηκε το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στον

Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γε-

ωργίου στο Φανάρι, τον Παναγιώτατο Οι-

κουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο

Βαρθολομαίο προσφώνησε ο Πρωτοσύγ-

κελλός μας Αρχιμ. Κορνήλιος. 

Ο Παναγιώτατος, κατά τη χειροθεσία του
νέου Μεγάλου Αρχιδιακόνου, εκφώνησε
την κατωτέρω ομιλία.

“ Ὁσιολογιώτατε ἡμέτερε Ἀρχιδιάκονε
κύριε Θεόδωρε,

Περατωθείσης τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ διά τήν καθ᾽ ἑκάστην Κυριακήν ἡμέραν

ἀνάμνησιν τοῦ μεγίστου γεγονότος τῆς λαμπρο-
φόρου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τοῦ τά πάντα
ἐν ἑαυτῷ ζωοποιήσαντος, ἐκλήθης ὑπό τῆς Μη-
τρός Ἐκκλησίας, διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν
τοῦ Πατριάρχου σου, νά ἀναλάβῃς ἐπισήμως
πλέον τά καθήκοντα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας.

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί ἡμεῖς προσωπικῶς
ἐπεβλέψαμεν ἐπί τήν εὐδόκιμον καί ἀφωσιωμέ-
νην μέχρι τοῦδε διακονίαν σου. Ἀνεγνωρίσθη-
σαν τά πολλά σου χαρίσματα, ἡ ἀγάπη σου
πρός τόν Χριστόν, ὁ λειτουργικός σου ζῆλος, ἡ
θεολογική σου παιδεία, καί γενικῶς ἡ ὅλη σου
θεοφιλής καί ἀγαθή διάθεσις διά τήν διακονίαν
τῶν ἀναγκῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
καί τῶν ἱερῶν αὐτοῦ στόχων καί σκοπῶν. Ἐξε-
τιμήθη ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι, παρά τάς
πολλάς σου ὑποχρεώσεις εἰς τάς διαφόρους
ἐκκλησιαστικάς θέσεις ἐντός τῆς Πατριαρχικῆς
Αὐλῆς, μετά κόπου καί σπουδῆς καί ἐνδεχομέ-
νως μετά πολλῶν στερήσεων, ἠδυνήθης, χάριτι
Θεοῦ, να περατώσῃς τάς διδακτορικάς σου
σπουδάς, παραδίδων ἐν συγγραφαῖς εἰς τήν
Ἐκκλησίαν καί τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν τούς
εὐχύμους καρπούς τῆς παιδείας σου καί τῶν θε-
ολογικῶν καί ἱστορικῶν σου ἐντρυφήσεων.

Ταῦτα πάντα τρέφουν εἰς πάντας ἡμᾶς ἀκε-
ραίαν τήν ἐλπίδα, μᾶλλον δέ τήν βεβαιότητα,
ὅτι θά συνεχίσῃς τήν εὐδόκιμον πορείαν σου
καί θά ἀναδειχθῇς ἄξιος τῆς κλήσεώς σου,
ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς πατρικῆς ἡμῶν
ἀγάπης, ἀλλά καί τῆς στοργῆς τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας, μετά τῆς ὁποίας αὕτη σε περιέβαλεν
ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς τῆς ἀφίξεώς σου ἐκ τῆς
ἡρωοτόκου Κρήτης εἰς τήν Βασιλεύουσαν, «ἵνα
ἐμπλακῇς», καί στρατευθῇς, κατά τόν λόγον τοῦ
Παύλου, ταῖς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πραγμα-
τείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃς (πρβλ
Β´ Τιμ. β΄, 2).

Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ μέχρι σήμερον ἐμπειρία
σου εἰς τό σπουδαστήριον τῆς Πατριαρχικῆς
Αὐλῆς, ἀλλά καί ἡ θεολογική σου κατάρτισις,
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Τ
ην Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου έλα -
βε χώρα στη Δημοτική Αίθου -
σα ΑΝΡΟΓΕΩ, στο Ηράκλειο,
η Συνοδική Εσπερίδα με θέμα

«Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος σε
σχέση προς την Ορθόδοξη Εκκλησία», μετά α -

πό ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Επαρχια-

κής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, παρου-

σία της Ιεραρχίας της Μεγαλονήσου, καθώς

και του Σεβ. Μητροπολίτη Σμύρνης κ. Βαρ-

θολομαίου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αρχιγραμμα-

τέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Πανο-

σιολ. Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, ενώ

χαιρετισμούς απηύθηναν ο Σεβ. Αρχιεπίσκο-

πος Κρήτης κ. Ειρηναίος, Πρόεδρος της

Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας

Κρήτης, ο κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Αντι-

περιφερειάρχης Ηρακλείου, εκ μέρους της

Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη

κ. Σταύρου Αρναουτάκη, ο Καθηγητής κ.

Μιχα ήλ Ταρουδάκης, εκ μέρους του Πανεπι-

στημίου Κρήτης, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. Αν-

δρέας Καλλιοντζάκης, εκ μέρους του Δ.Σ. της

Ε.Σ.Κ.Ε.Κ. και ο κ. Ιωάννης Λίλης, Πρό-

εδρος του Δ.Σ. του Παγκρητίου Συνδέσμου

Θεολόγων, εκ μέρους των Θεολόγων της

Κρήτης.

Kεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Σωτήριος

Ρίζος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Επικρατείας και Διευθυντής του Νομι-

κού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρα-

τίας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Οι σχέσεις
του Κράτους και της Εκκλησίας ως αντικείμενο
ρυθμίσεως του Συντάγματος και το πρόβλημα
της απορρυθμίσεώς τους».

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης μας κ. Ανδρέας, Καθηγητής του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Εκκλησία
Κρήτης: Ιστορική διαμόρφωση της ιδιοπροσω-
πίας Της», αναφερόμενος με ιστορικά στοι-

χεία και αναφορές, στη διαμόρφωση της

ιδιοπροσωπίας της Εκκλησίας Κρήτης.

Κατόπιν ομίλησε ο κ. Δημήτριος Μηλα-

θιανάκης, Δικηγόρος, Άρχων Πρωτέκδικος

του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Νομι-

κός Σύμβουλος της Ιεράς Επαρχιακής Συνό-

δου της Εκκλησίας Κρήτης, με θέμα: «Ο
μύθος της θεσμικής υπεροχής της Εκκλησίας
στην Ελληνική έννομη τάξη».

Ακολούθησε διάλογος και στη συνέχεια

ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος,

έλαβε τον λόγο αναφερόμενος, την ανάγκη

ξεκάθαρων διαθέσεων, ως προς το θέμα

σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας, σημει-

ώνοντας ότι η Εκκλησία Κρήτης αντιτίθεται

στην αναθεώρηση του άρθρου 3 του ισχύον-

τος Συντάγματος, τονίζοντας ότι ο ειλικρινής

δημόσιος διάλογος δύναται να συμβάλλει

στην καλλιέργεια ειλικρινών σχέσεων Εκ-

κλησίας και Πολιτείας ούτως ώστε να διαφυ-

λαχθεί στον Τόπο μας, η κοινωνική και

πολιτιστική ειρήνη, ανάπτυξη και καταλλαγή.

14

Εσπερίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας
Κρήτης για την αναθεώρηση του Συντάγματος 

Σ
το ιστορικό Ιάσιο της Ρουμα-

νίας, μετέβη ο Σεβ. Μητροπο-

λίτης μας κ. Ανδρέας συνο-

δευόμενος από νέους της

Εκκλησίας Κρήτης, με σκοπό να συμμετά-

σχει στην γιορτή της Ορθόδοξης Νεολαίας

της Ρουμανίας, κατά το διάστημα 1-4 Σε-

πτεμβρίου.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, με την ευλο-

γία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυ-

ρίου Κυρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ,

προεξήρχε της Κυριακάτικης Θείας Λει-

τουργίας, την οποία παρακολούθησαν πε-

ρισσότεροι από δέκα χιλιάδες νέοι, ενώ

έλαβαν μέρος ο εκπρόσωπος του Πατριαρ-

χείου Αλεξανδρείας, Μητροπολίτης Ειρη-

νουπόλεως κ. Δημήτριος, ο εκπρόσωπος

της Εκκλησίας της Κύπρου, Επίσκοπος

Αμαθούντος κ. Νικόλαος και συμμετείχαν

εκπρόσωποι από τα Πατριαρχεία, Αντιο-

χείας, Βουλγαρίας και Γεωργίας, την Εκκλη-

σία της Πολωνίας και πολλοί Επίσκοποι

του Πατριαρχείου της Ρουμανίας, με επικε-

φαλής τον Μητροπολίτη Μπουκοβίνης, Ια-

σίου και Μολδαβίας κ. Θεοφάνη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο

Σεβ. κ. Ανδρέας, μετά του Σεβ. Μητροπο-

λίτη Ειρηνουπόλεως κ. Δημητρίου, του

Επισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου και

των νέων από τις Εκκλησίες της Ελλάδας,

της Κύπρου και της Κρήτης πορεύθηκαν

έξωθεν του Ιερού Ναού των Τριών Ιεραρ-

χών Ιασίου, όπου υπάρχει αναμνηστική

μαρμάρινη πλάκα και τέλεσαν τρισάγιο για

τους πεσόντες Ιερολοχίτες, οι οποίοι ευαγ-

γελίστηκαν ένα νέο κόσμο και ορκίστηκαν

στις 27 Φεβρουαρίου 1821 να αγωνιστούν,

ξεκινώντας τον αγώνα για την ελευθερία.

Την έναρξη του Δ’ Παγκόσμιου Φεστι-

βάλ Ορθοδόξου Νεολαίας κήρυξε με ομιλία

του ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμα-

νίας κ.κ. Δ α ν ι ή λ, το Σάββατο 2 Σεπτεμ-

βρίου. Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν

χιλιάδες νέοι και νέες από 32 χώρες: Ελ-

λάδα, Κύπρος, Παλαιστίνη, Συρία, Λίβα-

νος, Τανζανία, Ουγκάντα, Μπουρούντι,

Ρουάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

από όλη σχεδόν την Ευρώπη, καθώς και

αντιπροσωπείες από την Αμερική, την Ου-

ραγουάη, την Αργεντινή, την Ινδία και την

Κίνα.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας 
στη συγκέντρωση Ορθόδοξης Νεολαίας στη Ρουμανία
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Τ
ην Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου

2017, η Πατριαρχική Ανώτατη

Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρή-

της (Π.Α.Ε.Α.Κ.) και το Πειρα-

ματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Π.Γ.Λ.Η.)

παρουσίασαν στην αίθουσα Τελετών της

Π.Α.Ε.Α.Κ. την Εκδήλωση-Νεανικό Αφιέ-

ρωμα με θέμα: “Τοπικοί Άγιοι”.

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν ο κ.

Δουνδουλάκης Εμμανουήλ, Μόνιμος Επί-

κουρος Καθηγητής της Π.Α.Ε.Α.Κ. και ο κ.

Σαμουράκης Γεώργιος, Θεολόγος του

Π.Γ.Λ.Η., ενώ το συντονισμό της εκδήλω-

σης είχε ο κ. Λίλης Ιωάννης, Λέκτορας της

Π.Α.Ε.Α.Κ. και Πρόεδρος του Παγκρητίου

Συνδέσμου Θεολόγων. 

Στα πλαίσια του νεανικού αφιερώματος,

ο κ. Δουνδουλάκης αναθέρθηκε στο θέμα: "Η

Αγιότητα και οι Άγιοι. Εισαγωγικές παρατηρή-

σεις", ενώ ο κ. Σαμουράκης ανέλυσε το θέμα:

"Παιδαγωγικό Πλαίσιο του Πολιτιστικού Προ-

γράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Τοπικοί

Άγιοι – Κρητικό συναξάρι". Επίσης, παρουσιά-

στηκαν εργασίες των μαθητών του Π.Γ.Λ.Η.

στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος

σχολικών δραστηριοτήτων  "Τοπικοί Άγιοι-

Κρητικό συναξάρι" και αποδόθηκαν ύμνοι

και τραγούδια από τη χορωδία φοιτητών και

φοιτητριών των Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνων του

Προγράμματος Εκκλησια στικής Μουσικής

και Ψαλτικής της Π.Α.Ε.Α.Κ., σε διδασκαλία

των κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη, Μόνιμου Επί-

κουρου Καθηγητή Π.Α.Ε.Α.Κ., κ. Ανδρέα

Γιακουμάκη, Διδάσκοντος στην Π.Α.Ε.Α.Κ.

και του κ. Σταύρου Μαζωνάκη, Διδάσκοντος

στην Π.Α.Ε.Α.Κ. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν και προλόγι-

σαν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της

Π.Α.Ε.Α.Κ., ο Διευθυντής του Π.Γ.Λ.Η. κ.

Δημήτριος Καλυκάκης και ο Πρόεδρος του

Συλλόγου Φοιτητών της Π.Α.Ε.Α.Κ. κ.

Κουνδουράκης Νικόλαος. 

Τέλος, την εκδήδωση έκλεισε ο Σεβ. Αρ-

χιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο

οποίος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για

όσα ελέχθησαν και παρουσιάστηκαν-προ-

τάθηκαν στην εκδήλωση.

Εκδήλωση-Νεανικό αφιέρωμα 
μεταξύ Π.Α.Ε.Α.Κ. και Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου

Τ
ο Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στην
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου
Καλλέργη, ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης κ. Ανδρέας τέ-

λεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και

την εις Διάκονον χειροτονία του Οσ. Μο-

ναχού π. Σίμωνος Βουτυριάδη, ενώ την Κυ-

ριακή 5 Νοεμβρίου, τέλεσε την εις πρεσβύ-

τερον χειροτονία του.

Στην ακολουθία του Όρθρου της Κυρια-

κής προεξήρχε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χρι-

στουπόλεως κ. Μακάριος, ενώ της Θείας

Λειτουργίας ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ο

οποίος τέλεσε την χειροτονία.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, εκ μέ-

ρους του Ι. Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς

Μητροπόλεώς μας, ο Πρόεδρος Πανοσιολ.

Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης καλωσόρισε τον νέο

Ιερομόναχο και του ευχήθηκε καταλλήλως,

επιδίδοντάς του ένα επιτραχήλιο ως δώρο.

Αμέσως μετά, μέσα σε συγκινησιακό

κλίμα, ο π. Σίμων δέχθηκε τις ευχές του πυ-

κνού εκκλησιάσματος και ακολούθησε τρά-

πεζα για όλο τον κόσμο.

Ακολουθεί η απομαγνητοφωνημένη χει-

ροτονιτήρια ομιλία του Σεβασμιωτάτου κ.

Ανδρέα:

“Αγαπητέ π. Σίμωνα
Χθες χειροτονήθηκες διάκονος και σήμερα

χειροτονείσαι πρεσβύτερος. Λαμβάνεις μετ’ ολί-
γον τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Όπως
γνωρίζουμε οι βαθμοί της ιεροσύνης είναι τρεις,
διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος. Όμως η
διακονία του πρεσβυτέρου, τα καθήκοντα δη-
λαδή τα οποία έχει, εγγίζουν πολύ περισσότερο
αυτά του επισκόπου απ΄ ότι αυτά του διακόνου.
Σχεδόν όλα μπορεί να τα επιτελέσει στη Θεία
Λατρεία ο πρεσβύτερος με εξαίρεση το μυστήριο

της χειροτονίας, καθώς επίσης, κατά κανόνα, και
τον καθαγιασμό της Αγίας Τραπέζης, τα εγκαίνια
δηλαδή του ιερού ναού. 

Ο διάκονος ασκεί μέσα στην Θεία Λατρεία
διακονία, δηλαδή βοηθάει, συμβάλλει στα γε-
νόμενα, ενώ ο πρεσβύτερος είναι ο θύτης. Ο
πρεσβύτερος με το χάρισμα της ιεροσύνης δύ-
ναται πλέον να κατευθύνει τις ψυχές των χρι-
στιανών στο πλαίσιο πάντοτε της διακονίας του
μέσα στα όρια μιας συγκεκριμένης εκκλησιαστι-
κής ενορίας, και στο πλαίσιο της υπακοής στην
βούληση της τοπικής Εκκλησίας, η οποία πο-
ρεύεται με τις αποφάσεις των τοπικών Συνόδων,
των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και τις απο-
φάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Είχαμε
πρόσφατα την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου και πασών των ορθο-
δόξων Εκκλησιών, υπό την προεδρία του
Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου
Βαρθολομαίου εδώ εις την Κρήτη. Η Εκκλησία
πορεύεται συνοδικώς με την χάρη του Θεού. Η
χάρη του Θεού κατευθύνει τη ζωή, τα διαβή-
ματα, την πορεία αλλά και την ιστορία της Εκ-
κλησίας. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε τα όργανα,
μικρά ή μεγάλα, της χάριτος του Θεού, η οποία
ξεδιπλώνει τας βουλάς της κατά τρόπο μυστη-
ριακό. Εάν δεν αφήσουμε τον εαυτό μας στο μυ-
στήριο της Χάριτος και του ελέους του Θεού, εάν
δεν εξομολογούμαστε και δεν μετανοούμε, ζούμε
ένα διαρκές δράμα του τι, του πώς, του γιατί και
του διότι. Γιατί έγινε τούτο; Γιατί έγινε το άλλο; 

Όμως η χάρις του Θεού είναι αυτή η οποία
θέλησε π. Σίμωνα να βρίσκεσαι σήμερα εδώ στη
Μονή και στον Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προ-
δρόμου, ο οποίος θα είναι πλέον ο Έφορος και
ο Προστάτης σου και θα διακονείς ιδιαιτέρως
τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Χάρις του
Θεού θέλησε να ξεκινήσεις τη μοναχική σου πο-
ρεία στην Σιμωνόπετρα, κάτω από φωτισμένους

Χειροτονία Διακόνου και Πρεσβυτέρου 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη
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εν Αγίω Πνεύματι Πατέρες, όπως είναι ο προ-
ηγούμενος, γέροντας Αιμιλιανός, αλλά και ο νυν
Ηγούμενος, ο πατέρας Ελισσαίος, καθώς και

άλλοι Πατέρες της Μονής της Σιμωνόπετρας,
όπως ο π. Μύρων, ο πνευματικός σου. Παρέμει-
νες κοινοβιάτης πάνω από είκοσι χρόνια. Εκεί,
στην Αγιορειτική πολιτεία έλαβες την πρώτη
αποκάλυψη, τα πρώτα μηνύματα του μυστηρίου,
του οποίου καλείσαι μετά από λίγο να επιτελείς
πλέον ως πρεσβύτερος.

Η χάρις του Θεού είναι η ίδια Θεία δύναμη,
η οποία σε κάλεσε στα Ιεροσόλυμα, για μια
τριετία και πλέον για να βιώσεις την αποκάλυψη
της παρουσίας του Θεού, εν τω προσώπω του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στα Ιεροσόλυμα,
εκεί όπου ο Κύριος σαρκώθηκε, θαυματούργησε,
σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Μέσα από αυτές
τις μεγάλες εμπειρίες καλείσαι να διακονήσεις
ως πρεσβύτερος την Εκκλησία του Χριστού,
στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου και Βιάννου και ευρύτερα, να στοιχίζεσαι
ως ιερομόναχος με την σύνολη Εκκλησία του
Ορθόδοξου κόσμου, διότι συνολικά οι ορθόδο-
ξοι συγκροτούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία και γι’
αυτό όταν ακούμε την δέηση υπέρ των ευσεβών
και ορθοδόξων χριστιανών κάνουμε το σταυρό
μας. Δια του τρόπου αυτού επιβεβαιώνουμε την

αγωνία, τη βούληση και τη συνείδηση μας, ότι
οι ορθόδοξοι συγκροτούμε ένα κοινό εκκλησια-
στικό σώμα, με πνευματική μας αναφορά τον Οι-
κουμενικό μας Πατριάρχη και το Οικουμενικό
μας Πατριαρχείο. Η φώτιση της χάριτος του
Θεού θα σε επισκιάζει, θα σε ενδυναμώνει, θα
σε κατευθύνει και θα σε φωτίζει.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι άνθρωποι
λέμε ο Θεός να σε φωτίζει και να έχεις Θεία φώ-
τιση. Τα νέα παιδιά όταν λένε «μου ήλθε μια
φλασιά, ένα φλάς», αναφέρονται στο ίδιο μυ-
στήριο του φωτισμού και το λένε χωρίς να το
γνωρίζουν, όμως και αυτοί οι νέοι άνθρωποι με-
τέχουν, κοινωνούν και συνεχίζουν, ακόμα και
στην άγνοιά τους, στην ίδια πνευματική και πο-
λιτιστική παράδοση του φωτισμού της χάριτος.
Ο δε Γρηγόριος ο Παλαμάς, στους λόγους του
υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, εμπειρικά μας
αποκαλύπτει αυτές τις υψηλές καταστάσεις του
Θείου φωτισμού.

Αυτό είναι το αιτούμενο σήμερα στον πολι-
τισμό μας. Το ζητούμενο στην περιρρέουσα
πραγματικότητα, στην οποία ζούμε είναι ο φω-
τισμός της χάριτος και του ελέους του Θεού.
Έχουμε πάρα πολλά φώτα, έχουμε ακαδημαϊκά
φώτα, έχουμε διδακτορικά φώτα, έχουμε οικο-
νομικά φώτα και μπορώ αυτό να το πω ενώπιον
του λίαν αγαπητού αδελφού του Αγίου Χριστου-
πόλεως κ. Μακαρίου, ο οποίος επίσης τυγχάνει
ακαδημαϊκός δάσκαλος, όμως αναρωτιέμαι τε-
λικά όλα αυτά τα φώτα του κόσμου τούτου πού
μας οδηγούν; Και όλη αυτή η συγκροτημένη φω-
τιστική λογική του κόσμου για τον κόσμο, όλος
αυτός ο εγκεφαλικός και νοησιαρχικός φωτισμός
του πεπερασμένου μυαλού, που με τα φώτα που
ανάβουν για να σβήσουν αργά ή γρήγορα πού
μας οδηγεί; Τα ερωτήματα αυτά ας τα απαντήσει
ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι συλλογικά
ας προβληματιστούμε.

Ποιες είναι οι συνέπειες και ποια είναι τα
αποτελέσματα μιας πορείας του ανθρώπου τους
τελευταίους χρόνους, ένα και πλέον αιώνα, όπου
πιστεύει μόνο στη λογική του, μόνο στο κτιστό

δικό του ετερόφωτο φως, που το εκλαμβάνει ως
αυτόφωτο, ίσως δυστυχέστατα και άκτιστο, και
το οποίο κάποια μέρα, αργά ή γρήγορα θα σβή-
σει, μαζί με το εγώ του και τη νοησιαρχία του;
Διαπιστώνουμε τα αποτελέσματα του κοσμικού
φωτισμού καθημερινά, με την πολύμορφη και
πολύτροπη κρίση που ζούμε. Η κατάσταση δεν
είναι μόνο ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή και
παγκόσμια. Σε κάθε εποχή, άσχετα από την ευ-
μάρεια και την οικονομική ευρωστία, την οποία
μπορεί να έχουν κάποιες κοινωνίες ή κάποιες
ομάδες την ίδια στιγμή, πλείστοι όσοι συνάν-
θρωποί μας ζουν στη φτώχεια ή σκοτώνονται σε
πεδία μαχών, αλλά και πολλά παιδιά πολυτρό-
πως δυστυχούν. 

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ζητούμε ή υιο-
θετούμε την κατάργηση της λογικής. Δεν μπορεί
ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τη λογική. Ο άνθρω-
πος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το μυαλό του. Το
πρόβλημα διαμορφώνεται από την αυτονομη-
μένη λογική, από την ειδωλοποίηση και απολυ-
τοποίηση της λογικής. Εμείς δεν λέμε κάτι δικό
μας. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε οι
Πατέρες. Ό,τι λέει η εμπειρία της Εκκλησίας,
που πολλές φορές εκφράζεται κατά τον πνευμα-
τικότερο τρόπο από τους απλούς ανθρώπους, οι
οποίοι ανεπιτήδευτα και βιωματικά επαναλαμ-
βάνουν, ο Θεός να σε φωτίζει, να είσαι καλοφώ-
τιστος, εννοώντας να φωτιστούμε και να
φωτιζόμεθα από την Χάρη του Θεού. 

Αυτός είναι ο ρόλος του Ιερέα. Να είναι φως
Χριστού πορευόμενο εν ταπεινώσει και εν μακρο-
θυμία, συγχωρητικότητα, αγάπη και υπακοή. Να
βοηθάει τον άνθρωπο, να αναζητεί τον Θεό, να
βρίσκει το Θεό και να επικοινωνεί προσευχόμενος
με το Θεό, προκειμένου ο άνθρωπος να λαμβάνει
το φωτισμό της Χάριτος του Θεού. Τη δε λογική
του πεπερασμένου και φθαρτού μυαλού του, να
την εναποθέτει στο έλεος του μυστηρίου της χά-
ριτος του Θεού. Έτσι η λογική του θα φωτίζεται
για να προβαίνει σε έργα θεάρεστα και θεοπρό-
βληπτα, θα λαμβάνει πρωτοβουλίες, πράξεις και
ενέργειες θεοτίμητες με αποτέλεσμα να μην κιν-

δυνεύει από τις πράξεις και τα έργα του, ούτε ο
ίδιος, ούτε οι πέριξ αυτού, ούτε το σύνολο μέσα
στο οποίο πορευόμεθα, ως έθνος, ως Ευρωπαϊκή
Ένωση, ως ανθρωπότητα ολόκληρη. Όλα αυτά
προϋποθέτουν το φωτισμό μας, που προσδιορί-
ζεται εις το Σύμβολο της Πίστεώς μας, «φῶς ἐκ
φωτός, θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ...». 

Αυτή τη μεγάλη αποστολή έχεις να επιτελέσεις
ως πρεσβύτερος εν Πνεύματι Αγίω αγαπητέ διά-
κονε π. Σίμωνα. Να βοηθήσεις τους ανθρώπους
να αναζητήσουν τη χαρά και το έλεος του Θεού
για να ζυμωθεί μέσα στη καρδιά τους η χαρά και
το φως του Θεού. Έτσι θα φωτιστεί η καρδιά τους
από το φως του Χριστού, το οποίο φαίνει όλους
τους ανθρώπους. Η Εκκλησία στην Α' Ώρα εύχε-
ται «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν... σημειωθήτω
ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου». 

Έχεις κατ΄ αρχάς, στην πορεία σου αυτή τις
ευχές και τις ευλογίες του Αγίου Αδελφού Χρι-
στουπόλεως κ. Μακαρίου, τις εγκάρδιες δικές
μου ευχές, της οικογένειάς σου, του αδελφού
σου Κωνσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται εδώ, των
φίλων που ήρθαν σήμερα, αλλά και χθες κατά
την εις διάκονον χειροτονία σου και φίλων της
Εκκλησίας και ανθρώπων της Εκκλησίας. Με τα
εφόδια της προσευχής όλων ημών καλείσαι να
πορευθείς εις το Θυσιαστήριον για να καταστείς
πρεσβύτερος της Εκκλησίας. 

Με ευθύνη έναντι του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού, του Αγίου Γαλακτίωνα που εορτάζει σή-
μερα, στη δε Σιμωνόπετρα, εμόνασε ο Γέροντας
Γαλακτίωνας, που εκοιμήθη πριν δύο χρόνια και
υπήρξε άνθρωπος με μεγάλες αρετές, με αγάπη,
με ταπείνωση και από σήμερα, ως ιερέας, να τον
μνημονεύεις. Με ευθύνη λοιπόν έναντι της Εκ-
κλησίας, με αγάπη και με ταπείνωση προς το σύ-
νολο, το οποίο σε περιβάλλει, με συνείδηση και
με εν Χριστώ ευθύνη των μέχρι σήμερα πνευμα-
τικών σου καταβολών και της νέας σου διακονίας,
πορεύου για να καταστείς, δια των προσευχών
και ευχών όλων μας, και πρωτίστως του χειροτο-
νούντος Επισκόπου, πρεσβύτερος και να διακο-
νήσεις την του Χριστού Εκκλησία. Αμήν.”
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Τ
ην Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, ανή-
μερα της εορτής των Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών, ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης κ. Ανδρέας μετέβη

στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρ-

χαγγέλου στην Άνω Βιάννο, και τέλεσε την

εις Διάκονον χειροτονία του εγγάμου κ. Εμ-

μανουήλ Πνευματικάκη. 

Ο π. Εμμανουήλ κατάγεται και διαμένει

στην Άνω Βιάννο. Είναι πτυχιούχος του

Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-

νων Μαθηματικών, κάτοχος μεταπτυχιακού

στην ειδική αγωγή και πιστοποίηση στη

γραφή Braille. 

Στη χειροτονητήρια ομιλία του ο νέος

Διάκονος δόξασε τον Τριαδικό Θεό, που τον

αξίωσε να λάβει τον πρώτο βαθμό της Ιερο-

σύνης και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο

για την αγάπη και την εμπιστοσύνη, με την

οποία τον περιέβαλε από την πρώτη στιγμή

της γνωριμίας τους.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας στην ομι-

λία του, την οποία απομαγνητοφωνημένη

παραθέτουμε, αναφέρθηκε με θεολογικό
τρόπο στην εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών, συνεχάρη τον νέο εργάτη του αμπε-
λώνα του Κυρίου και αναφέρθηκε στον
πόθο του χειροτονηθέντα να υπηρετήσει την

Εκκλησία, ενώ παράλληλα απηύθυνε πατρι-

κές συμβουλές και εξέφρασε τις ευχές του

στην υψίστης σημασίας αποστολή του.

Παρόντες στην πανήγυρη και τη χειρο-

τονία, μεταξύ άλλων, ήταν: ο Βουλευτής

Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και ο

Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης.

Ακολουθεί η χειροτονιτήρια ομιλία του

Σεβασμιωτάτου:

“Αγαπητέ μου υποδιάκονε Εμμανουήλ,
Στον ωραίο λόγο, τον οποίο εκφώνησες, χρη-

σιμοποίησες τη λέξη «ζυμώσεις», ενώ παράλ-
ληλα αναφέρθηκες πολλές φορές στο Μέγα
Μυστήριο της Προσευχής. Ο όρος ζυμώσεις,
αποδίδει κατά τρόπο ακριβή την αέναη σχέση
του ανθρώπου με το Θεό. Αυτή η σχέση περνάει
από διάφορα στάδια και από ποικίλες εκφάνσεις
και θα έλεγε κανείς, χωρίς δόση καμίας υπερ-

Χειροτονία Διακόνου Εμμανουήλ Πνευματικάκη βολής, ότι η ζύμωση για το χριστιανό είναι ένα
διαρκές εν Αγίω Πνεύματι γεγονός, το οποίο εν
μέσω πολλών και ποικίλων Αγιοπνευματικών κα-
ταστάσεων, διαρκώς διαμορφώνει, συνθέτει,
ανασυνθέτει και επανασυνθέτει τη σχέση του
καθενός μας με το Θεό, με τον Κύριο ημών
Ιησού Χριστό, με τον εν Tριάδι ζώντα Θεό. Τι
σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Χριστιανός σε όλη
του τη ζωή ζει αυτό το μυστήριο των ατελεύτητων
ζυμώσεων της σχέσης του με το μυστήριο του
Θεού. Αυτό το απόρρητο μυστήριο τον ενισχύει
δια των αποκαλυπτικών, των βιωματικών και εμ-
πειρικών καταστάσεων. Αυτό είναι το μείζον γε-
γονός στη ζωή του καθενός μας είτε κληρικού
είτε λαϊκού.

Εσύ προέρχεσαι εκ του θύραθεν κόσμου.
Πιο συγκεκριμένα εκ του κόσμου των μαθηματι-
κών, έχεις πτυχίο Μαθηματικού, έχεις σπουδά-
σει Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και έχεις κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές. Είμαι σίγουρος ότι και
εκ της επιλογής σου να γίνεις κληρικός, γνωρί-
ζεις ότι δεν υπάρχει κάποια διαχωριστική
γραμμή μεταξύ του θύραθεν κόσμου και του κό-
σμου της Εκκλησίας, όχι μόνο δεν υπάρχει,
αλλά αντιθέτως ο κόσμος και η ζωή και οι άν-
θρωποι είναι και είμαστε ένα, ως δημιουργή-
ματα και κτιστά όντα του Κυρίου μας. Επίσης
γνωρίζεις ότι στη ζωή τα πάντα είναι Εκκλησία,
είναι θεολογία και τα πάντα αποκαλύπτουν το
μυστήριο του Θεού. Ο διαχωρισμός αυτός με-
ταξύ επιστήμης, πίστεως και Εκκλησίας είναι
ανύπαρκτος και καινοφανής. Πόσοι Άγιοι δεν
προέρχονται εκ του κόσμου των θετικών επιστη-
μών ή της ιατρικής, αρχής γενομένης από τον
Ευαγγελιστή Λουκά και τον Άγιο Λουκά Επί-
σκοπο Συμφερουπόλεως.

Ούτε ο επιστήμονας μπορεί να αποδείξει την
ανυπαρξία του Θεού, αλλά ούτε σύνολη η επι-
στημονική πορεία της ανθρωπότητας μπορεί να
βεβαιώσει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. 

Αυτό είναι μία άποψη, είναι ένα θεώρημα
αναπόδεικτο. Είναι αυτό που λέγεται στη γλώσ -
σα των μαθηματικών, όταν κάτι δεν αποδεικνύε-

ται, ότι είναι ένα αξίωμα. Τα αξιώματα όμως
είναι αναπόδεικτα. Η πραγματικότητα της πα-
ρουσίας του Θεού στον κόσμο δεν είναι αξίωμα.
Η μέριμνα και η διαρκής επίσκεψη του Χριστού
στον κόσμο δεν είναι αξίωμα. Ο Θεός, αποκα-
λύπτεται μέσα από την εμπειρία, μέσα από τα
βιώματα και μέσα από τις εσωτερικές, διαρκείς
ζυμώσεις, οι οποίες γίνονται στη ψυχή του κα-
θενός μας και προσδιορίζουν την προσωπική
και σύνολη τη βιωτή μας. 

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που η επι-
στήμη θέλει να εισέλθει στα της θρησκείας ή η
θρησκεία, η Εκκλησία θέλει να εισέλθει στα της
επιστήμης. Τότε οδηγούμεθα σε ένα αδιέξοδο,
διότι η σχέση με το Θεό είναι εμπειρική, απο-
καλυπτική και βιωματική, προσωπική και συλ-
λογική. Το να προσπαθώ να πω ότι αυτή η
επιστημονική πραγματικότητα ή αυτό το επιστη-
μονικό επίτευγμα έρχεται ή δεν έρχεται σε
σχέση με το Χριστό και με την Εκκλησία, με τον
Πατερικό λόγο και τα Πατερικά κείμενα, όλος
αυτός ο διαλογισμός αποτελεί έναν ρεμβασμό
και μετεωρισμό προσωπικής και συλλογικής αυ-
τάρκειας και εγωισμού και δημιουργεί μία σύγ-
χυση πρώτα σε μένα που το κάνω αλλά και
ευρύτερα. Είναι σαν να εισέρχονται και οι δύο
πλευρές σ’ ένα δίχτυ όπου ρίχνουμε «τα ψάρια»
των λογισμών μας και διαλογισμών μας. Στα δί-
χτυα «τα ψάρια» σπαράζουν καταδικασμένα για
να τελευτήσουν στη συνέχεια. Όμως αν ο επι-
στήμονας κάνει τη δουλειά του με σεμνότητα,
ταπείνωση και επίγνωση των πεπερασμένων
ορίων της ανθρώπινης φύσης, και αν εμείς από
την πλευρά μας, ως Εκκλησία, όλες αυτές τις
πνευματικές ζυμώσεις των αποκαλυπτικών εμπει-
ριών ή βιωμάτων μας δεν τα εκλαμβάνουμε ως
δικά μας κατορθώματα, αλλά ως αποκαλύψεις
της Χάριτος και του ελέους του Θεού, τότε και
οι δύο πλευρές πορευόμεθα σταθερά στη χάρη
του Θεού, τελετουργούνται και συμμετέχουν στη
λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, πρωτίστως δε
στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Η Εκκλησία είναι η πλήρης αποκάλυψη της
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παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Η Θρησκεία
είναι η μερική αποκάλυψη κατά τον α’ ή β’
τρόπο. Η Εκκλησία και η Επιστήμη δύνανται να
συμπορεύονται για να υπηρετούν αόκνως και
ακαταλύπτως την ίδια αξία, την αξία της ανθρώ-
πινης υπόστασης όπως την υπηρέτησαν οι Άγιοι
τους οποίους ανέφερες. Ο Άγιος Λουκάς της
Κριμαίας ο Ιατρός, ο οποίος όταν έγινε επίσκο-
πος, βρέθηκε σε κάποια πόλη της τότε Σοβιετι-
κής Ένωσης, σημερινής Ρωσίας, όπου έπρεπε να
χειροτονήσει έναν ιερέα σ’ ένα σπίτι, σε μία με-
γάλη αίθουσα του σπιτιού. Εισέρχεται, βλέπει
τον ιερέα, τον υποψήφιο προς χειροτονία και
λέει ο υποψήφιος «Μα εσείς θα με χειροτονή-
σετε;» Απαντάει ο Άγιος: «Εγώ θα σε χειροτο-
νήσω». Για να ακούσει: «Σ’ έχω δει ενυπόστατο
εις τη ζωή μου πριν από τόσα χρόνια, ότι με χει-
ροτονούσατε». Και ο Άγιος Λουκάς Συμφερου-
πόλεως, ο μεγάλος αυτός Άγιος, δεν ήταν τότε
ούτε καν κληρικός, διότι έγινε κληρικός και μετά
επίσκοπος σε μεγάλη ηλικία. Ο Άγιος Εφραίμ,
τον οποίο επίσης ανέφερες, στην ομιλία σου,
όπου στην αγιοκατάταξή του είχα την ευλογία
να παρίσταμαι, ως μέλος της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πολλα-
πλώς και πολυτρόπως έχει θεραπεύσει και έχει
στηρίξει αδελφούς μας χριστιανούς.

Συνεπώς, οι Άγιοι ζουν το μυστήριο του
Θεού, βιώνοντας αυτή τη διαρκή ζύμωση την
οποία είπες, ζύμωση πνευματική την οποία βιώ-
νουμε καθημερινά όλοι εμείς οι Χριστιανοί με
ταπείνωση, συνέπεια και πάντοτε με σεβασμό
προς τη γνώμη, προς την άλλη άποψη, όποια κι
αν είναι, προς τη διάθεση του άλλου, του συ-
νανθρώπου μας. Η Εκκλησία είναι αυτό το
οποίο πορεύεται μέσα εις τους αιώνες. Έλεγε ο
Πατριάρχης Αθηναγόρας «Ημείς συνομιλούμεν
με τους αιώνας» και όντως, διότι τα σχήματα του
κόσμου τούτου έρχονται και παρέρχονται, δια-
μορφώνονται και χαλιούνται και δημιουργούνται
νέα, αλλά η Εκκλησία ομιλεί με τους αιώνες,
ομιλεί με το μυστήριο της Χάριτος του Θεού, το
οποίο δεν προσεγγίζεται με κανέναν άλλο τρόπο,

παρά μόνο με τον τρόπο που είπες, την προ-
σευχή. Δεν αποκαλύπτεται με κανένα άλλο
τρόπο παρά μόνο με την ταπείνωση και την
απλότητα. Οι εγωισμοί και τα «καπετανιλίκια»
μέσα στην πνευματική ζωή πληρώνονται πολύ
ακριβά. Στην πνευματική ζωή χρειάζεται μεγάλη
διάκριση, υψίστη ταπείνωση και πάνω απ’ όλα
βέβαια προσευχή, διότι όλα αυτά τα οποία λέμε,
η διάκριση, η ταπείνωση και όλες οι άλλες αρε-
τές είναι καρποί της προσευχής. 

Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι η Χάρις του
Θεού θέλει σήμερα να χειροτονείσαι εδώ στη
Βιάννο, με τις περιπέτειές της. Γιατί η Βιάννος
είναι μία εκ των πλέον τραυματισμένων επαρ-
χιών της Ελλάδας, της Κρήτης και ευρύτερα του
Ευρωπαϊκού χώρου. Αναρωτιέται κανείς γιατί
αυτός ο τόπος να περάσει αυτά τα οποία πέ-
ρασε. Είναι μέσα στα αναπάντητα ερωτήματα.
Αλλά η ίδια αυτή η Βιάννος οικοδομεί το ναό
του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και μέσα σ’ αυτόν τον
ωραιότατο ναό της δημιουργίας των προπαππού-
δων σου και των παππούδων σου γίνεται σή-
μερα η χειροτονία σου. Η Βιάννος έχει τους
ιερείς της, επάρκεια και αυτοδυναμία σε κληρι-
κούς, οι οποίοι βρίσκονται σε κοινωνία, σε αλ-
ληλοπεριχώρηση και σε αγαπητική πορεία και
σχέση. Αυτό είναι μεγάλο χάρισμα, πολύ με-
γάλη δωρεά, είναι μεγάλο επίτευγμα. Αυτό είναι
καρπός της ταπείνωσης. 

Η ταπείνωση μας επιτρέπει να συνυπάρ-
χουμε ειρηνικά. Μέσα σ’ αυτήν την κοινωνία
αναπτύχθηκες, πρόκοψες και ξεκίνησες την καρ-
ποφορία σου. Η Χάρη του Θεού, θα σε ευλο-
γήσει να δώσεις όσους καρπούς σου επιτρέψει
Εκείνος, δηλαδή ο Θεός, και αυτό δεν ισχύει
μόνο για σένα, ισχύει για όλους μας κληρικούς
και λαϊκούς. Βέβαια, γίνεται η χειροτονία σου
σήμερα σε μία ξεχωριστή ημέρα. Έχουμε τους
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλες τις
επουράνιες Ασώματες Δυνάμεις, εορτάζουμε την
σύναξή τους. Τι σημαίνει άγγελος και τι σημαί-
νει σχέση αγγέλου με το Θεό; Αλλά και τι
 σημαίνει σχέση αγγέλου με το Χριστό και ποια

η σχέση του ανθρώπου με τον Άγγελο; 

Ας δούμε αυτό το τελευταίο. Τη σχέση που
έχει ο άνθρωπος με τους αγγέλους. Οι άνθρωποι
και οι άγγελοι είμαστε κτιστά δημιουργήματα,
είμαστε κτιστά όντα, έχουμε δηλαδή την κτιστό-
τητα, δεν είμαστε άκτιστα όντα. Και ο άνθρωπος
και ο άγγελος είναι ή γίνεται πνεύμα. Ο άνθρω-
πος μετά την έξοδο της ψυχής εκ του σώματος
είναι ένα παντοτινό και αιώνιο πνεύμα. Συνεπώς,
και ο άγγελος και ο άνθρωπος είναι πνεύματα,
με τη διαφορά ότι ο άγγελος είναι από τη δημι-
ουργία του, τη φύση του, πνεύμα. Ο άνθρωπος
κατά την κτίση του λαμβάνει ψυχοσωματική
υπόσταση και μετά την εκδημία του γίνεται πάλι
πνεύμα. Και ο άνθρωπος και οι άγγελοι είναι
αθάνατοι. Αλλά όλοι οι αθάνατοι άγγελοι βρί-
σκονται στην ίδια κατάσταση; Άλλοι βρίσκονται
μέσα στο σκότος κι άλλοι βρίσκονται μέσα στο
φως της Χάριτος του Θεού. Ποιοι βρίσκονται
όμως μέσα στο σκότος; Αυτοί οι οποίοι αμφι-
σβήτησαν την κτιστότητά τους. Δηλαδή τι προ-
σπαθούμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι να
κάνουμε; Ό,τι έκαναν και οι άγγελοι οι οποίοι
έφυγαν από το φως, επιλέγοντας το σκοτάδι.
Προσπάθησαν ν’ αμφισβητήσουν την υπόστασή
τους. Μα είσαι άνθρωπέ μου, άγγελέ μου κτιστό
όν, δημιουργός σου είναι ο Θεός. Θέλοντας ο
άγγελος να γίνει Θεός, δημιουργός δηλαδή κτί-
σης, εξέπεσε της χάριτος του Θεού και εισήλθε
μέσα στο σκότος. Ότι κάνει και σήμερα ο άν-
θρωπος. Ο κάθε άνθρωπος οποιασδήποτε κοι-
νωνικής τάξεως και οποιασδήποτε θέσεως από
τη στιγμή που θα θελήσει να ξεπεράσει τα όρια
της κτιστότητάς του, τότε καταλαμβάνεται από
εγωισμό, από έπαρση, από οίηση. Αυτά δεν
είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου που ζει
μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι χαρακτηριστικά
του χριστιανού, του κληρικού. Κι ο άνθρωπος
αυτός κινδυνεύει, γι’ αυτό εμείς έχουμε τον πνευ-
ματικό μας προκειμένου να μας προσγειώνει
στην πραγματικότητα και να μας βοηθάει να ξε-
περνάμε τα προβλήματά μας και τις ανθρώπινες
αδυναμίες που έχουμε νυν και αεί και εις τους

αιώνας των αιώνων, όπως έχει κάθε κτιστό όν. 

Η μέρα η σημερινή μας δίνει ένα μήνυμα,
να πορευθούμε στους αιώνες των αιώνων αναζη-
τώντας και εκζητώντας, ζυμούμενοι με το φως, τη
χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι θα παραμέ-
νουμε μακριά από το σκοτάδι του εγωισμού, της
υπερηφάνειας και της έπαρσης. Αυτές οι κατα-
στάσεις οδηγούν τον κάθε άνθρωπο στην ίδια κα-
τάσταση που βρέθηκαν και οι άγγελοι όταν απο-
μακρύνθηκαν από τη χάρη και το φως του Θεού.

Με αυτές τις σκέψεις και με τη συμπαρά-
σταση όλων μας, της συνδιακόνισσάς σου της
Αργυρώς, με τη συμπαράσταση όλων των κληρι-
κών, των γονέων σου, του πατρός Ιωάννου, -διότι
είναι σημαντικό ότι εισέρχεσαι σε μία κληρική
οικογένεια- θα διακονήσεις το Χριστό, την Εκκλη -
σία. Να προσεύχεσαι πάντοτε και να είσαι βέ-
βαιος ότι στην Εκκλησία, όπως και στη ζωή και
στην οικογένεια, συνυπάρχουν όλες οι καταστά-
σεις, οι δοκιμασίες αλλά και οι ευλογίες. Θα πω
δε αυτό το οποίο έλεγε ο μακαριστός Αρχιεπίσκο-
πος Τιμόθεος. Μας έλεγε ότι όταν έρχονται οι δυ-
σκολίες και πολύ περισσότερο οι τρικυμίες, τότε
μαζεύουμε τα κατάρτια, κλείνουμε τα αμπάρια και
εισερχόμεθα στα έγκατα του πλοίου και προσευ-
χόμενοι περιμένουμε να περάσει η κακοκαιρία,
δηλαδή η δοκιμασία. Όμως, οι πολλές μέρες του
χρόνου και τα πολλά χρόνια της ζωής μας είναι
χρόνια ειρήνης, αγάπης και καταλλαγής. Γι’ αυτό
αξίζει να μένουμε στα ευχάριστα της πορείας μας
και να προσπαθούμε να απομακρυνόμαστε από
καθετί το οποίο είναι δυσάρεστο.

Με αυτές τις σκέψεις καθίστασαι σήμερα
Διάκονος, η Χάρις του Θεού θα σε καταστήσει
και πρεσβύτερο και έτσι θα υπηρετήσεις την Εκ-
κλησία, την κοινωνία της Βιάννου, τη νεολαία,
για την οποία έχεις τόση αγωνία, τις αρμοδιό-
τητες του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Μητρό-
πολης. Πιστεύουμε όλα με τη Χάρη του Θεού
και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου και των
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και συνόλου
των Ασωμάτων Δυνάμεων, να πορευθούν καλώς.
Η χάρις και το έλεος του Θεού μετά σου. Αμήν.”



«…πράγματι ἀποτελεῖ ὁ θάνατος τήν
τραγικώτερη πτυχή τῆς ἀνθρώπινης ἱστο-
ρίας, ἀλλά καί τήν ὀδυνηρότερη ἐμπειρία
τῆς ζωῆς, καί τό πιό σταθερό δεδομένο καί
τήν πιό συγκλονιστική ὁριακή κατάσταση
τῆς ζωῆς. Ἀν θέλετε, ἐν κατακλείδι, τόν τρα-
γικό ἐπίλογο τῆς ζωῆς, χωρίς ἐξαιρέσεις.
Ἀδυσώπητος ἡ μορφή του ἀπέναντί μας καί

πελώρια, πού ἀδύνατον κανείς νά τήν πα-

ρακάμψη. Δέν ἦτο στό σχέδιο τοῦ Δημιουρ-

γοῦ μας ὁ θάνατος. «Ὁ Θεός θάνατον οὐκ

ἐποίησεν». Ὁ θάνατος εἶναι τό τίμημα τῆς

ἁμαρτίας. Μακριά, συνεπῶς, ἀπό τή φωτο-

χυσία τῆς Ἀναστάσεως, ὁ ἄνθρωπος δέν

εἶναι τίποτε, παρά μία κίνηση ἀπό τό μηδέν

στό πουθενά…Πῶς, δηλαδή, θά ζοῦμε,

ὁλοκαρδίως, ἀπό τώρα τό «Ἀνέστη Χριστός
καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος»; Προ-
φανῶς μέ τήν Θεία Λειτουργία ἀνελλιπῶς,

καί συνειδητά…52 Κυριακές τό χρόνο
Πάσχα ἐπιτελοῦμε….μέ τήν συμμετοχή ἤ

καλύτερα μέθεξη στή Τράπεζα τοῦ Ἀναστάν-
τος Χριστοῦ. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ἡ ὑπέρ-
βαση τοῦ Θανάτου ὀρθόδοξα. Δέν ἔχει τόν

τελευταῖο λόγο ὁ θάνατος στήν ὕπαρξή μας,
καί ἡ φθορά, ἀλλά ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ! Δι-
καίως, βροντοφωνεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος:
«μηδείς φοβείσθω θάνατον ἠλευθέρωσε
γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».

Καί πράγματι…δέν τόν φοβήθηκεν ὁ
θαρραλέος  καί δυναμικός Μανιάτης Χρυ-
σόστομος τόν θάνατον γιατί τόν ἐνίκησεν,

ἐπί τῆς Τραπέζης τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ,

μεταβαλλόμενος καί ἡρπαγμένος  ὑπό τοῦ

παναγίου Πνεύματος!

Χρυσοστόμου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Μάνης αἰωνία ἡ μνήμη!

* * *
Διαβάσαμε τήν εἴδησιν∙ «Ἐκοιμήθη ἐν

Κυρίῳ, τήν Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

στήν Ἀθήνα, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου

Νεκταρίου, τοῦ καί προστάτου του, ὁ φλο-

γερός ἱεροκῆρυξ τῆς Ἐκκλησίας, μεγάλος

καί διακεκριμένος ἱεραπόστολος καί τίμιος

ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Μητροπολίτης

Πενταπόλεως Ἰγνάτιος, ὁ εὐλογημένος

ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί ὁ πνευματικός πο-

δηγέτης πολλῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν».

Φεύγει ἤ καλύτερα ἁρπάζεται τήν ἡμέρα

τοῦ Ἁγίου πού ἐπάξια φέρει τόν τίτλο τῆς

Ἐπισκοπῆς του! «Πενταπόλεως». Τόν ὑποδέ-

χεται σίγουρα στό ἐπουράνιον θυσιαστήριον

ὁ ἕτερος Πενταπόλεως. Μήπως συνέτρεξε ὁ

Ἰγνάτιος νά εὐχηθεῖ στόν Ἅγιόν του κατ’

αὐτήν τήν ἑόρτιον μεγάλην ἡμέραν…;

Ἀρχιερεύς τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου -

Ἱεροκῆρυξ - Πνευματικός - Ἱεραπόστολος…

καί μάλιστα κοιμήθηκε στήν Ἀθήνα. Ἀν

ἀνατρέξουμε στόν βίον τοῦ Πενταπόλεως

Νεκταρίου μήπως ἰδοῦμε καί διαπιστώ-
σουμε ὁμοιότητες…; Σίγουρα! 

Ἰγνατίου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπό-
λεως Πενταπόλεως αἰωνία ἡ μνήμη!

* Ο π. Τύχων είναι κληρικός της Ι. Μητροπό-
λεως Λεμεσού της Εκκλησίας Κύπρου και δι-
δάκτωρ του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
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E
πικαλέστηκε γονυπετής τό πα-

νάγιον Πνεῦμα νά μεταβάλει τά

προσφερόμενα δῶρα, «τόν μὲν

ἄρτον τοῦτον, τίμιον σῶμα τοῦ

Χριστοῦ»∙ «τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ, τί-

μιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ»∙ Προέλαβε ὅμως

νά «ἐκμεταλλευτεῖ» τήν παρουσία τοῦ Πα-

ρακλήτου∙ «Καθυστέρησε» ὀλίγον τό πανά-

γιον Πνεῦμα, ὥστε νά τόν μεταβάλει αὐτόν

πρῶτα ἀπό σαρκικόν εἰς πνευματικόν, ἀπό

γηΐνον εἰς οὐράνιον. 

Ἡ στιγμή τοῦ θανάτου εἶναι, «ὄντως φο-

βερώτατον μυστήριον». Εἶναι ἡ προσωπική

μας συνάντηση μέ τόν Πλάστη μας. Εἶναι ἡ

ἀπολύτως σεβαστή γιά ὅλους στιγμή∙ προ-

σωπική μέν, ἀλλά συντελουμένη ἐν τῇ

Ἐκκλησίᾳ. Ἐνῶ βρισκόταν ἐν μέσῳ Ἐκκλη-

σίας μεγάλης, ἐν μέσῳ λαοῦ καί κλήρου

πολλοῦ, σέβεται ὁ Δημιουργός τό ποίημά

του καί τόν μεταβάλλει ἐν ὥρᾳ μυστικῇ, ἐν

ὥρᾳ πού κανείς δέν ἀντιλαμβάνεται οὐδέν,

ἀφοῦ, «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν

κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα»∙ ὅλοι ἤδη ἔχουν

γόνυ κλίνει τῷ Κυρίῳ καί ὁ Ἐπίσκοπος με-

ταβάλλεται ἐν ἡσυχίᾳ βιώνοντας, μυστικῇ

συντυχίᾳ, τήν μετ’ ὀλίγον προσωπική του

παράστασιν ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιε-
ρέως.

Προέλαβε καί προσέφερε τήν ἀρχιερα-

τικήν του καρδίαν τῷ Κυρίῳ∙ ἄλλωστε καί
αὐτή μήπως δικιά του ἦταν; .... προσφέρει

ἀκριβῶς…«τὰ σὰ ἐκ τῶν». Τήν προσφέρει
μάλιστα ἐν ταπεινώσει πολλῇ…εἶναι γονυ-
κλινής ὅπως ἄλλωστε ἁρμόζει στήν ἐπικεί-

μενη ἐμφάνιση τοῦ παναγίου Πνεύματος

πού κατέρχεται ὥσπερ φερομένης πνοῆς

βιαίας ἅμα τῇ ἐπικλήσει τοῦ Λειτουργοῦ.

Καί ἕνα τελευταῖον∙ οἱ ἄγαμοι κληρικοί

ἔχουν τήν δυνατότητα νά παρίστανται κλι-

νογονυπετεῖς μόνον τρίς ἐνώπιον ἁγίας

Τραπέζης – θυσιαστηρίου, καί τοῦτο κατά

τάς χειροτονίας εἰς τούς τρεῖς βαθμούς τῆς
ἱερωσύνης. Καί ὅμως ὁ Ἐπίσκοπος Χρυσό-

στομος προέλαβεν καί ἐγένετο καί τετράκις

γονυπετῶν ἔναντι Τραπέζης - Τάφου κατά
τήν ἁρπαγή του ἐν οὐρανίοις σκηνώμασιν!

Στήν τελευταία του Πασχάλια Ἐγκύκλιον

ἔγραψε ὁ μακαριστός Ἱεράρχης, θαυμασίαν
Κατήχησιν περί τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀνα-
στάσεως, (ἄραγε τυχαίως;), 
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«Ἡ μεταβολή δύο Ἐπισκόπων»
(σκέψεις μέ ἀφορμή τήν κοίμηση τῶν Μητροπολιτῶν

Μάνης Χρυσοστόμου † 8/11/2017 καί 
Πενταπόλεως Ἰγνατίου † 9/11/2017)

Ἀρχιμανδρίτου Τύχωνος Ἀνδρέου*

᾽
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σκεκλημένος από την Ιερά Μονή Κουτλου-
μουσίου, χοροστάτησε στο μέγα πανηγυρικό
Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία κατά τη
διάρκεια της οποίας τέλεσε την εις Διάκονον
χειροτονία του  μοναχού, της Κουτλουμου-
σιανής Σκήτης, π. Θεοφυλάκτου, ενώ συλ-
λειτούργησαν οι Καθηγούμενοι των Ιερών
Μονών Κουτλουμουσίου κ. Χριστόδουλος
και Εσφιγμένου κ. Βαρθολομαίος. 
Επίσης, προ της Απολύσεως ο Σεβ. κ. Αν-

δρέας τέλεσε κτητορικό μνημόσυνο για την
αναπαύση των ψυχών των ιδρυτών και
ευεργετών της Ιερά Σκήτης. Στη συνέχεια
μετέβησαν στο κοιμητήριο της Σκήτη, όπου
τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού
Μητροπολίτη Φωτικής κυρού Αμβροσίου
και του μακαριστού Γέροντα Μωυσή.
Στη χειροτονία παρόντες ήταν εκπρόσωποι
άλλων Αγιορειτικών Μοναστηριών και πλή-
θος πατέρων.

Την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανά-
μνησης του εν Χώναις Θαύματος του Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό
Εσπερινό του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχών της 133 Σμηναρχίας Μάχης στο
Καστέλλι Πεδιάδος και ομίλησε επίκαιρα,
παρουσία του Διοικητού της Μονάδος κ.

Πανήγυρις του εν Χώναις 
Θαύματος του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στην 133 Σ.Μ. Καστελλίου

Κατά την Αγιορείτικη τάξη και παράδοση,
εορτάστηκε την Τετάρτη 9 Αυγούστου, με
αγρυπνία, η μνήμη του Αγίου ενδόξου με-
γαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμο-
νος στην πανηγυρίζουσα Ιερά Σκήτη του
Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μονής
Κουτλουμουσίου Αγίου  Όρους.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, προ-

Χειροτονία Διακόνου 
στην Κουτλουμουσιανή σκήτη
Αγίου Παντελεήμονος

Τη Δευτέρα 07 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος
κ. Ανδρέας, ευρισκόμενος στο Άγιον Όρος,
μετέβη στην Ι. Μονή Οσίου Γρηγορίου και
τέλεσε τρισάγιο στον μακαριστό Προηγού-

μενο της Μονής Γέροντα Γεώργιο Καψάνη.
Ο μακαριστός Γέροντας εγκαταστάθηκε ως
πρώτος Ηγούμενος της Κοινοβιακής Μονής
του Οσίου Γρηγορίου το έτος 1974 και για
σαράντα χρόνια Ηγουμένευσε, χειροθετών-
τας δεκάδες Μοναχούς, αναδεικνύοντας πα-
ράλληλα την ιστορική και αγιασμένη Ιερά
Μονή Γρηγορίου ως τόπο γαλήνης, πνευ-
ματικότητος, προσφοράς και αγιασμού. Επί-
σης, εργάστηκε για την ανακαίνιση και επέ-
κταση των κτηριακών εγκαταστάσεών της.
Ο π. Γεώργιος υπήρξε μια ισχυρή προσω-
πικότητα του Αγίου Όρους με χριστιανική
συνέπεια, διδακτική παρουσία, ηχηρό λόγο,
κοινωνική συναντίληψη και εκκλησιολογική
θεολογία. Το όνομά του ήταν συνυφασμένο
με το γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, την
άδολη και ανυπόκριτη αγάπη, την αθώα ευ-
θύτητα, την ανυστερόβουλη προσφορά και
την ανεξικακία.

Τρισάγιο στον Γέροντα 
Γεώργιο Καψάνη 

Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και σε
κλίμα κατάνυξης τελέσθηκαν, το Σάββατο
12 Αυγούστου 2017, τα Ιερά Εγκαίνια στον
Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου στην Αυλή Πεδιάδος. 
Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ενώ
ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Λει-
ψάνων πέριξ του Ιερού Ναού, η τελετή των
Ιερών Εγκαινίων και κατόπιν τελέστηκε Πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία.
Ο Σεβασμιώτατος στο λόγο του, ευχαρί-
στησε κλήρο και λαό για την παρουσία τους
και εξέφρασε την χαρά του για την γενομένη
ακολουθία. Ιδιαιτέρως δε, ευχαρίστησε τους
κτήτορες του Ιερού Ναού κ. Γεώργιο Γκιου-
ζέλο και Μαρία Γκιουζέλου-Χαιρέτη. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προ-

σφέρθηκε κέρασμα σε όλους τους πιστούς,
οι οποίοι παρέστησαν και έλαβαν την ευ-
λογία των ιερών εγκαινίων. 

Εγκαίνια στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στην Αυλή Πεδιάδος
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Το Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ανδρέάς μετέβη στην Ιερά-
πετρα, όπου στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίας
Φωτεινής τελέσθηκε ετήσιο μνημόσυνο του
μακαριστού Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και
Σητείας κυρού Ευγενίου. 
Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε
ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμα-
σκηνός και ακολούθησε Αρχιερατικό Συλ-
λείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβ. κ. Δα-
μασκηνού και συλλειτουργούντων των Σεβ.
Μητροπολιτών: Αρκαλοχωρίου, κ. Ανδρέα,
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου,

Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού,
Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Ιε-
ραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου και του
Θεοφιλ. Επισκόπου Βαβυλώνος κ. Θεοδώ-
ρου εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώ
έλαβαν μέρος ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής
Ιβήρων του Αγίου Όρους Αρχιμ. Ναθαναήλ
και πλήθος Ιερέων.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Ση-
τείας κ. Κύριλλος στην επιμνημόσυνη ομιλία
του αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και
στις αρετές του αοιδίμου Προκατόχου και
Γέροντά του, Μητροπολίτη κυρού Ευγενίου.
Πριν την απόλυση της πολυαρχιερατικής
Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε το ετήσιο Μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
μακαριστού Ιεράρχη.
Ακολούθησε Τρισάγιο στον τάφο του, στην
κρύπτη του παρεκκλησίου του Οσίου Ιωάν-
νου του Ερημίτου, στον αύλειο χώρο του
Επισκοπείου.

Ετήσιο μνημόσυνο του αοιδίμου
Μητροπολίτη Ιεραπύτνης 
και Σητείας κυρού Ευγενίου

Mε ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθησαν το
Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 τα Θυρανοίξια
του Ι. Ναού Αγ. Νεκταρίου στη Μάρθα της
Επαρχίας Βιάννου. Πλήθος κόσμου παρα-
κολούθησε την ακολουθία των Θυρανοιξίων
και του Εσπερινού που ακολούθησε χορο-

Θυρανοίξια Ιερού Ναού 
Αγίου Νεκταρίου στη Μάρθα 
της Επαρχίας Βιάννου
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Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκαν στον Αμιρά Βιάννου εκδηλώσεις
μνήμης, από την Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου, προς τιμήν των θυμάτων του
ολοκαυτώματος της Επαρχίας Βιάννου, από
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, με την
παρουσία της  Αυτού Εξοχότητος του Προ-

έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλου.
Την Κυριακή το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων
Πάντων, δίπλα από το μνημείο των εκτελε-
σθέντων στη θέση «Σελί» Αμιρά Βιάννου,
τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τους Σεβ. Μητροπολίτη Πέ-
τρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και συλ-
λειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας
κ. Ανδρέα.
Ακολούθησε επίσημη Δοξολογία, στην
οποία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος κ. Αν-

Απόστολου Δουκέλη (Ι.Σ.), Αξιωματικών
Υπαξιωματικών, Σμηνιτών της Σμηναρχίας,
ιερέων από την ευρύτερη περιοχή, καθώς
και αρκετού κόσμου.
Την επαύριο, ανήμερα της πανηγύρεως τε-

λέσθηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του
Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Αρ-
χιμανδρίτη Κορνηλίου Αθανασάκη, συλλει-
τουργούντος του εφημερίου της Ενορίας Κα-
στελλίου Πρωτοπρ. Γεωργίου Μαραυγάκη.

στατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη κ.Ανδρέα.
Στην προσλαλιά του ο Ποιμενάρχης μας εξέ-
φρασε την χαρά του για την ανακαίνιση του
περικαλλούς Ναού, συνεχάρη τους συντε-
λεστές του έργου, πρωτίστως τον Εφημέριο

π. Ιωάννη Μαριδάκη και εξέφρασε την ευ-
γνωμοσύνη και τις ευχαριστίες της τοπικής
Εκκλησίας προς τους δωρητές και ευεργέτες
της Ενορίας ευχόμενος ο Άγιος Νεκτάριος
να πρεσβεύει για όλους. 

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου εορτή του
Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρα Νικήτα του
θαυματουργού πανηγύρισε το ομώνυμο Ιερό
Προσκύνημα στον Αχεντριά Μονοφατσίου.
Στην πανήγυρη προεξήρχε τόσο στον Εσπε-
ρινό όσο και στη Θεία Λειτουργία ο Σεβ.
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου κ. Ανδρέας, με τη συμμετοχή
πολλών Ιερέων της ευρύτερης περιοχής, κα-
θώς και πλήθους πιστών χριστιανών, οι
οποίοι προσέτρεξαν να προσκυνήσουν το
Ιερό Λείψανο και την Θαυματουργή Εικόνα
του Αγίου.
Στον Εσπερινό και στη Θ. Λειτουργία ομίλησε
επικαίρως ο Σεβασμιώτατος, εκφράζοντας
την χαρά του για την πανήγυρη, ευχαριστών-
τας τον κλήρο και τον λαό για την παρουσία
τους στην εορτή του Προσκυνήματος.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας
χειροθέτησε σε Πνευματικό τον Πανοσιολ.
Αρχιμ. Τιμόθεο Ραϊλάκη-Βρανά, κληρικό της
Ιεράς Μητρόπολής μας, ο οποίος διακονεί
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο την παραμονή,
όσο και την ημέρα της εορτής, χιλιάδες χρι-
στιανοί προσήλθαν στο Ιερό Προσκύνημα
του Αγίου Νικήτα.  

Πανήγυρη Ιερού Προσκυνήματος
Αγίου Νικήτα Αχεντριά 
και χειροθεσία πνευματικού

Παρουσία του Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 
η Επέτειος του Ολοκαυτώματος
της Βιάννου



κ. Χρυσόστομος, Πέτρας και Χερρονήσου
κ. Γεράσιμος, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυ-
ριλλος, και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι
Αβύδου κ. Κύριλλος, Αμορίου κ. Νικηφό-
ρος και Στρατονικείας κ. Στέφανος.

Βιογραφικό 

Θεοφιλ. Επισκόπου Ολύμπου 

κ. Κυρίλλου

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος
Ολύμπου κ. Κύριλλος γεννήθηκε στην Αρ-
χίπολη Ρόδου το έτος 1980.
Τις εγκύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε
στη γενέτειρά του και στην πόλη της Ρόδου.
Εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκο-
νος στις 8 Δεκεμβρίου 2004 στην Ιερά
Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος.
Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε την 1η Αυγού-
στου 2009.
Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Σχολή
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και πραγματοποίησε ευρύτε-
ρες σπουδές στην Οξφόρδη (Abacus
 College) και στο Λονδίνο (St. Mary's Uni-

versity), απ' όπου έλαβε μεταπτυχιακό δί-
πλωμα, με βαθμό άριστα με διάκριση, στον
τομέα της Ποιμαντικής Θεολογίας (Master
of Arts in Pastoral Theology).
Υπηρέτησε ως Διάκονος και Αρχιδιάκονος
πλησίον του Γέροντός του Σεβ. Μητροπο-
λίτη Ρόδου κ. Κυρίλλου, εφημέριος της Ενο-
ρίας Αγίου Νικολάου Παραδεισίου, Ιερο-
κήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου,
Υπεύθυνος του ιδιαιτέρου Γραφείου του Σεβ.
Μητροπολίτη Ρόδου και της Ιστοσελίδας
της Ιεράς Μητροπόλεως.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Γ’ ημιμαρα-
θώνιος Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 1 Οκτωβρίου με αφετηρία το Αρ-
καλοχώρι. Η διαδρομή περιελάμβανε τα
χωριά Χουμέρι, Γαλατά, Βόνη, Θραψανό και
τερματισμός πάλι Αρκαλοχώρι.
Χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών, μικροί
και μεγάλοι, έτρεξαν τις διαδρομές του ημι-
μαραθωνίου για φιλανθρωπικό σκοπό, τη
στήριξη των κοινωνικών οργανώσεων
«Όραμα Ελπίδας», «Ηλιαχτίδα», και «Καρδιά
του Παιδιού» με τους διοργανωτές να εκ-
φράζουν την ικανοποίηση τους για τη συμ-
μετοχή του κόσμου.
Το παρών στον αγώνα έδωσαν ο Σεβασμιώ-
τατος κ. Ανδρέας, ο οποίος πρόσφερε ένα
συμβολικό δώρο στους νικητές, ο Περιφερει-
άρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο

Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρο-
γλου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχα-
ρίας Καλογεράκης και ο Προέδρος του Περι-
φερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης.
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δρέας, και στη συνέχεια στο χώρο του μνη-
μείου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση από
τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Ση-
τείας κ. Κύριλλο και τον Ποιμενάρχη μας,
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των
θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, τον Σε-
πτέμβριο του 1943 στα χωριά της Βιάννου. 
Η ομιλία της ημέρας εκφωνήθηκε από τον
κ. Πέτρο Μηλιαράκη, δικηγόρο παρ’ Αρείω
Πάγω, ο οποίος εξιστόρησε τα γεγονότα που
έλαβαν χώρα τον «μαύρο Σεπτέμβρη» του
‘43 στην περιοχή, αναφερόμενος στο ρόλο
της Εκκλησίας τη δύσκολη αυτή περίοδο για
τον τόπο.
Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου από την
Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, το προ-
σκλητήριο των νεκρών, η τήρηση ενός λε-
πτού σιγής, η ανάκρουση του Εθνικού
Ύμνου, η απόδοση του «Ύμνου της Βιάννου»

από τη χορωδία του Δήμου Βιάννου «Σταθ.
Μάστορας» και ο «βουβός πεντοζάλης του
πένθους» από την σχολή χορού Χριστόφο-
ρου Μπριντάκη.
Στη συνέχεια, στο παρακείμενο «Μουσείο
Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου», ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε Επί-
τιμος Δημότης Βιάννου, καθώς και Επίτιμος
Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυ-
τώματος Δήμου Βιάννου.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας μεταξύ άλλων ανέφερε «Ανα-
χωρώντας από την Μαρτυρική Βιάννο, με
τον άκρως τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Δη-
μότη της, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσα
εξέθεσα θα αποτελέσουν καθοριστικής ση-
μασίας δείκτη πορείας κατά την άσκηση των
καθηκόντων μου. Επιπλέον, παίρνω μαζί
μου, στις νοερές αποσκευές μου, τις καλύ-
τερες αναμνήσεις της έξοχης φιλοξενίας που
μου επιφυλάξατε, για την οποία και πάλι
βαθύτατα σας ευχαριστώ». 
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, ενώ πα-
ρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, οι Δημάρχοι και Βουλευ-
τές του Νομού Ηρακλείου, ο Βουλευτής
Λασιθίου κ. Μ. Θραψανιώτης, εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων
και συλλόγων και συγγενείς των θυμάτων. 

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Ρόδο
με σκοπό να συμμετάσχει στην χειροτονία
του, εψηφισμένου εκ του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου, Θεοφιλέστατου Επισκόπου
Ολύμπου κ. Κυρίλλου, στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη

πόλη της Ρόδου.
Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ.
Κύριλλος, ενώ συλλειτούργησαν οι Σεβ.
Μητροπολίτες: Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας,
Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος, Λέρου, Κα-
λύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Ρεθύ-
μνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κώου
και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Νουβίας κ. Σάβ-
βας, Προύσσης κ. Ελπιδοφόρος, Κυρηνείας
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Χειροτονία Θεοφιλ. Επισκόπου
Ολύμπου κ. Κυρίλλου

Γ ' ημιμαραθώνιος Κρήτης 
στο Αρκαλοχώρι



Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου το απόγευμα ο
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
 Αρκαλοχωρίου κ. Ψυλλάκης Στέφανος και τα
Μέλη: κ. Μουράτη-Σολάκη Νίκη, κ. Σμυρ-
νάκης Μανόλης, κ. Ελευθεριάδου Μαρία, κ.
Κασσωτάκης Μανόλης, κ. Αποστολάκη Μα-
ρίνα και κ. Μπαριτάκης Αλλέξανδρος, συ-
ναντήθηκαν με τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας,
όπου συζήτησαν θέματα όπως· η ανάγκη ου-
σιαστικής συνεργασίας τους σε θέματα του

πολιτισμού, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων, ομιλιών και μουσικών εκδηλώ-
σεων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου διεξήχθησαν
οι προαγωγικές εξετάσεις της Σχολής Βυ-
ζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως
μας, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη κ.
Ανδρέα.
Ο Σεβασμιώτατος επαίνεσε τους εβδομήντα
μαθητές της Σχολής, που εξετάσθηκαν στο
πρακτικό και θεωρητικό μέρος της Βυζαν-
τινής Μουσικής, για τον ζήλο και την πρό-
οδό τους και ευχαρίστησε τον Διευθυντή
της Σχολής κ. Ανδρέα Γιακουμάκη, καθώς
και τους δασκάλους π. Νικόλαο Σταματάκη
και κα Αργυρώ Ρέππα για το έργο τους. 
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Στην Ξάνθη μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας κατόπιν προσκλήσεως του
Σεβ. Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεω-
ρίου κ. Παντελεήμονα, για να λάβει μέρος
στις εορταστικές εκδηλώσεις με την συμ-
πλήρωση ενενήντα οκτώ ετών από την απε-
λευθέρωσης της Ξάνθης, το διήμερο 3-4
Οκτωβρίου.  
Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, στην Κεντρική
Πλατεία της Ξάνθης έγινε η υποδοχή της

Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Αρχαγγε-
λιώτισσας.
Στη συνέχεια τελέστηκε Δέηση από τον Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα. Μετά το
πέρας της Δέησης η Ιερά Εικόνα μεταφέρ-
θηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του
Θεού Σοφίας Ξάνθης, όπου και τελέστηκε
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστα-
τούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας, ο οποίος
ομίλησε καταλλήλως.
Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, κύρια ημέρα
των Ελευθερίων, τελέσθηκε Αρχιερατικό
Συλλείτουργο στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης, προεξάρ-
χοντος του Σεβ. Μητροπολίτη Τριπόλεως κ.
Θεοφυλάκτου εκ του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο λόγο,
συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτη
μας  κ. Ανδρέα και του οικείου Ποιμενάρχη
κ. Παντελεήμονος.  
Στην παρέλαση που ακολούθησε, παρεβρέ-
θηκε ο Μικρασιατικής καταγωγής εξ Αλα-
τσάτων Διοικητής Δ' Σώματος Στρατού
Στρατηγός κ. Γεώργιος Καμπάς.

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου τελέσθηκαν τα
Εγκαίνια του δίκλιτου Ιερού Ναού, επ’ ονό-
ματι του Οσίου πατρός ημών Εφραίμ και
του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμ-

πους, στον Κερατόκαμπο της Επαρχίας
Βιάννου, από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Αν-
δρέα.
Στην κατάμεστη από πιστούς Εκκλησία ο
Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του τόνισε την
αξία της ακολουθίας των Εγκαινίων ενός
νέου Ιερού Ναού, ενώ παράλληλα τέλεσε
τρισάγιο στους αείμνηστους κτήτορες, Εμ-
μανουήλ και Ειρήνης Δοριάκη, ευχαρι-
στώντας παράλληλα την κόρη τους Βιργίνια
και τα παιδιά της, καθώς και όλους όσοι κο-
πίασαν και προσέφεραν τα μέγιστα εμφα-
νώς και αφανώς.
Μετά τα εγκαίνια προσφέρθηκε γεύμα σε
όλο κόσμο από τον κ. Νικόλαο Σηφάκη. 

32

98α Ελευθέρια Ξάνθης Συνάντηση του Δ.Σ. του 
Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρκαλοχωρίου μετά του Σεβ. 
κ. Ανδρέα 

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου το από-
γευμα, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας τέλεσε
τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας χρο-
νιάς των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού
Πολύκεντρου της Μητροπόλεώς μας στο
Αρκαλοχώρι.
Μετά το πέρας του Αγιασμού ο Σεβασμιώ-
τατος στο λόγο του εξέφρασε τη χαρά του για
τη λειτουργία των δραστηριοτήτων και την

προσπάθεια που γίνεται για την διατήρηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς και ευχήθηκε
εγκαρδίως στα στελέχη και τους δασκάλους
των Σχολών.

Αγιασμός στα στελέχη-
δασκάλους των δραστηριοτήτων
του Πολιτιστικού Πολύκεντρου
στο Αρκαλοχώρι

Προαγωγικές εξετάσεις στη
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Εγκαίνια Δίκλιτου Ιερού Ναού
Αγίου Αφραίμ και Αγίου 
Χαραλάμπους στον Κερατόκαμπο
της επαρχίας Βιάννου



Τη Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, μνήμη του
Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
του Μυροβλύτου, ο Πομενάρχης μας κ. Αν-
δρέας έλαβε μέρος στο πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσα-
λονίκης, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. 
Μετά την Θεία Λειτουργία τελέσθηκε Δοξο-
λογία για τα ελευθέρια της πόλης, παρουσία
της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου, πολιτικών, στρατιωτικών και
άλλων Αρχών, καθώς και πλήθους κόσμου.
Την επαύριο ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας
τέλεσε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νέστορος Θεσσα-
λονίκης.

Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτα-
τος κ. Ανδρέας, μετέβη στον Ι. Ναό Αγίου
Νικοδήμου πόλεως Νάξου, όπου συμμε-
τείχε στην εις Πρεσβύτερον χειροτονία του
Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πα-
ροναξίας π. Δωροθέου Βενετσανοπούλου.
Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος,
συλλειτουργούντος  του Σεβ. Μητροπολίτη
μας κ. Ανδρέα, ο οποίος υπήρξε Καθηγητής
του νεοχειροτονηθέντος Πρεσβυτέρου, κατά
τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Κύπρο. 
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας

ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, με την παρά-
κληση του οικείου Μητροπολίτη κ. Καλλινί-
κου απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη
στον π. Δωρόθεο και του ευχήθηκε καταλ-
λήλως. 

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιή -
θηκε συνάντηση των αντιπροσώπων των

οκτώ Συνδέσμων της Ένωσης Συνδέσμων
Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.)
με τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα στο
Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ι. Μητροπόλεως.
Τα μέλη της ένωσης αφού έλαβαν της ευλογία
του Ποιμενάρχη μας, έθεσαν θέματα που
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Τη Δευτέρα 23 του μηνός Οκτωβρίου, ο Σε-
βασμιώτατος κ. Ανδεας μετέβη στην Πρίγ-
κηπο για να ευχηθεί στον Σεβ. Μητροπολίτη
Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβο με την ευκαιρία
των ονομαστηρίων του.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιάκωβος, χοροστά-

τησε στον πρόσφατα ανακαινισμένο Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Πριγκή-
που, συμπροσευχομένων των Σεβ. Μητρο-
πολιτών, Γέροντος Νίκαιας κ. Κωνσταντίνου,
Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, Διδυμοτεί-
χου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκη-
νού, του Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα και Καλλιουπόλεως
και Μαδύτου κ. Στεφάνου, εν μέσω πολυπλη-
θούς εκκλησιάσματος, από την Πόλη και τα
Πριγκηπόννησα, ενώ την Α.Θ.Π. τον Οικου-
μενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθο-
λομαίο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης
Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.

Προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην
Περιφέρεια Κρήτης και την Ιερά Μητρό-
πολή μας για την υλοποίηση του έργου
«Επέκταση εργαστηρίου παρασκευής γευμά-
των Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου
Καστελλίου και Βιάννου-Ολοκλήρωση υπο-
δομών» συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και
ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
300.000 ευρώ και η χρηματοδότηση δια-
σφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
Το έργο αφορά την Επέκταση Κέντρου Σίτι-

σης και την ολοκλήρωση υποδομής σε υφι-
στάμενο κτίριο που έχει ανεγερθεί νόμιμα
στον αύλειο χώρο του Ιερού Μητροπολιτι-
κού Ναού Αγίου Ανδρέου Ιεροσολυμίτου
στο Αρκαλοχώρι, ούτως ώστε να μπορέσει
να συνεχίσει να παρασκευάζει και να δια-
νέμει περί τα εκατό και πλέον γεύματα σε
οικογένειες της ευρύτερης περιοχής μας.
Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμ-
βασης στη Περιφέρεια Κρήτης από τον Πε-
ριφερειάρχη Κρήτης και τον Σεβασμιώτατο,
παρόντες ήταν επίσης, η προϊσταμένη Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Κρήτης κα Καίτη Ιερωνυμάκη, ο π. Σπυρί-
δων Φουκαράκης προϊστάμενος του Μη-
τροπολιτικού Ναού Αγ. Ανδρέα Αρ κα λο-
χωρίου, μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου του Μητροπολιτικού Ναού, και οι
 μηχανικοί κ. Μανόλης Χατζάκης και κ.
Γιώργος Σταυρακάκης.
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Ονομαστήρια Μητροπολίτη 
Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου

Υπεγράφη η σύμβαση 
για την επέκταση Εργαστηρίου
Παρασκευής των Γευμάτων 
και Δεκατιανών της Ιεράς 
Μητρόπολής μας

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας 
στον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης 

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στη Νάξο

Η Ένωση Συνδέσμων Κληρικών
Εκκλησίας Κρήτης (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.)
στην Μητρόπολή μας

Από τη Θ. Λειτουργία στον Άγ. Δημήτριο.

Από τη Θ. Λειτουργία στον Άγ. Νέστορα.



όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή ενθρόνι-
σης του νέου Μητροπολίτη κ. Στεφάνου,
παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, πολιτικών
και στρατιωτικών Αρχών, του ιερού κλήρου
και πλήθους λαού.

Εκπρόσωπος του Οικουμενικού μας Πα-
τριάρχη ήταν ο Παν. Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης κ. Άνθιμος, ο Σεβ. Μητροπολίτης
Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ως εκπρόσω-
πος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Την επαύριο, Κυριακή 19 Νοεμβρίου,
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου
Παύλου ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας έλαβε
μέρος στο πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο,

προεξάρχοντος του νέου Μητροπολίτη Φι-
λίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, παρουσία
πολιτικών και στρατιωτικών φορέων και
πλήθους κόσμου.
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αφορούν τον Ιερό Κλήρο της Εκκλησίας της
Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος άκουσε με προσοχή και συ-
ζήτησε τα προβλήματα της Ένωσης και ευχή-
θηκε στον Πρόεδρο Πρωτοπρ. Ζαχαρία
Αδαμάκη και στο Μέλη κάθε ευλογία και
πνευματική προκοπή. 
Στη συνέχεια τα Μέλη της Ε.Σ.Κ.Ε.Κ. συνε-
δρίασαν με τον Ι.Σύνδεσμο Κληρικών της Ι.
Μητροπόλεώς μας, για θέματα που απασχο-
λούν τον εφημεριακό Κλήρο της Κρήτης.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Ιερός Σύν-
δεσμος της Μητροπόλεώς μας παρέθεσε
γεύμα σε όλους, το οποίο λάμπρυνε με την
παρουσία του ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας.

Τιμήθηκε και φέτος με βυζαντινή μεγαλο-
πρέπεια ο προστάτης του Μεγάλου Κάστρου
Άγιος μεγαλομάρτυρας Μηνάς.

Χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Ηρακλείου για να ανάψουν κερί και να προ-
σκυνήσουν την Ιερή  Εικόνα και το χαριτό-
βρυτο Λείψανο του Αγίου.

Της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας
προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Ειρηναίος, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μη-
τροπολιτών:  Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μα-

καρίου, του Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, Ρε-
θύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, Κισά-
μου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Πέτρας και
Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρ-
θολομαίου και  Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυ-
ρίλλου, καθώς και του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία το
παρών έδωσαν οι πολιτικές και στρατιωτι-
κές αρχές της νήσου, Ηγούμενοι, Μοναχοί
και Μοναχές μοναστηριών της Κρήτης και
πλήθος κόσμου.

Με την λιτάνευση του ιερού λειψάνου και
την περιφορά της εικόνας του Προστάτη του
Μεγάλου Κάστρου, στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης, ολοκληρώθηκαν στο Ηρά-
κλειο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του
πολιούχου Αγίου Μηνά.

Στην αποστολική Μητρόπολη Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου μετέβη ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας, το Σάββατο 18
Νοεμβρίου, συνοδευόμενος από τον Πρω-

τοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Αρχιμανδρίτη Κορνήλιο Αθανασάκη, με
σκοπό να συμμετάσχει στην τελετή ενθρό-
νισης του νέου Μητροπολίτη κ. Στεφάνου.

Κλήρος και λαός υποδέχθηκε το νέο Μη-
τροπολίτη στην κεντρική πλατεία της πό-
λεως και πορεύθηκαν με πομπή στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου,
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Με λαμπρότητα ο εορτασμός
του Πολιούχου του Ηρακλείου
Αγίου Μηνά

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας 
στην ενθρόνιση του νέου 
Μητροπολίτη Φιλίππων

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, παραμονή της
εορτής του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγό-
νος, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό
του αριστερού ομώνυμου κλίτους του Ιερού
Ενοριακού Ναού, στα Κάτω Καστελλιανά
Μονοφατσίου. 
Προ του τέλους του Εσπερινού ο Σεβασμιώ-
τατος χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Βα-
σίλη Κυπαράκη, ο οποίος υπηρετεί αρκετά
χρόνια την Ενορία ως ιεροψάλτης και ευ-
χήθηκε καταλλήλως για τα ονομαστήριά του
στον Εφημέριο της Ενορίας και Γενικό Αρ-
χιερατικό της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρό-
νου κ. Στυλιανό Συμιανάκη.

Χειροθεσία Αναγνώστη

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ο Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στα
Χανιά, κατόπιν προσκλήσεως του οικείου
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου
κ. Δαμασκηνού, με σκοπό να συμμετάσχει
στους εορτασμούς της 104ης επετείου Ένω-
σης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Στην Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
που τελέσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Εισοδίων της Θεοτόκου προεξήρχε ο Ποι-
μενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος ομί-
λησε επίκαιρα, συλλειτουργούντων των
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου κ.  Ευγενίου και  Κυδω-

104 χρόνια από την Ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα



Οι νέοι και οι νέες μας είναι το μέλλον του
τόπου και η συνέχεια της Πνευματικής και
πολιτιστικής μας ταυτότητας. Στην πολύ-
πλευρη κρίση που αντιμετωπίζουμε χρει-
άζονται επιστηριγμό, για να ανταπεξέλθουν
στους πειρασμούς και να πορευθούν στη
ζωή και στην πίστη.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, κατά τις ημέ-
ρες 20 και 21 Δεκεμβρίου, επισκέπτηκε το
Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, καθώς
και το Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελλίου, εν
όψει της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των
Χριστουγέννων και μίλησε επίκαιρα στους
μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να θέσουν
ερωτήματα και να συνδιαλεχθούν με τον
Σεβασμιώτατο, ενώ εκείνος τους απάντησε
τονίζοντας, ότι για να επιλύσουμε τα ανα-
φυόμενα προβλήματα χρειάζεται προσευχή,
διότι μέσα από τη προσευχή ζητούμε από
το Θεό να μας φωτίσει τον νου και να δώ-
σουμε λύσεις στα προβλήματα που μας
απασχολούν. 
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος διένειμε σε
όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς την
Καινή Διαθήκη και αντάλλαξαν ευχές για τις
Άγιες ημέρες.

Με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια εορτάσθη-
καν τα Χριστούγεννα στην Ιερά Μητρόπολή
μας. Ο Σεβ. κ. Ανδρέας τέλεσε την πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Μητροπολιτικό
Ν. Αγ. Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο
Αρκαλοχώρι. 
Ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως
Αρχιμ. Κορνήλιος Αθανασάκης ανέγνωσε το
εόρτιο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Ποι-
μενάρχου μας, ενώ στη συνέχεια ο Σεβα-

σμιώτατος ευχήθηκε σε όλους υγεία, ομό-
νοια και προκοπή.
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νίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.
Μετά την Θεία Λειτουργία τελέστηκε επί-
σημη Δοξολογία, προεξάρχοντος του Σεβ.
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και
συμπροσευχούμενων των Σεβ. Μητροπολι-
τών Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέου, Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου,  Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη

πομπή προς το Φρούριο Φιρκά, όπου έγινε
η εμπνευσμένη ομιλία του Δημάρχου Χα-
νίων και ακολούθησε η έπαρση της ση-
μαίας παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Ευάγγελου Αποστολάκη, του αρχηγού ΓΕΝ
Νικόλαου Τσούνη, του Αρχηγού ΓΕΣ Αλκι-
βιάδη Στεφανή, σύσσωμης της τοπικής πο-
λιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής
ηγεσίας, αλλά και πλήθους κόσμου.  

Στο Ρέθυμνο μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας την Δευτέρα 04 Δεκεμ-
βρίου, για να μετάσχει της πανηγύρεως της
Πολιούχου της πόλεως Αγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας, κατόπιν προσκλήσεως του
Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου κ. Ευγενίου. 
Στον Ιερό Ναό, που κοσμεί την παλαιά
πόλη του Ρεθύμνου, τελέσθηκε Αρχιερα-
τικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβ.

Μητροπολίτη κ. Ανδρέα, ο οποίος κήρυξε
το Θείο λόγο και συλλειτουργούντος του
Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου κ. Ευγενίου, παρουσία πολιτικών και
στρατιωτικών φορέων της πόλεως, καθώς
και πλήθους κόσμου. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέ-
σθηκε η καθιερωμένη Δοξολογία για την
Επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελ-
λάδα και ακολούθησε η Λιτάνευση της
Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου της
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ενώ στο
παρακείμενο γραφείο του Συλλόγου Παντο-
πωλών, τελέσθηκε ο καθιερωμένος για την
Προστάτιδά τους Αγία Βαρβάρα, αγιασμός
και τρισάγιο των κεκοιμημένων μελών του
από τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς. 
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Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, ο Σεβασμιώτα-
τος κ. Ανδρέας ιερούργησε στον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου της Ενορίας Σκινιά Μονο-
φατσίου.
Προ της απολύσεως απένειμε το οφφίκιο
του Οικονόμου  στον επί σειρά ετών εφημέ-
ριο της Ενορίας π. Νικήτα Εμμ. Καπελλάκη,
στον οποίο απηύθυνε πατρικούς λόγους.
Τέλος, τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου π.
Ιωάννου Παπαδάκη, επί δεκαετίες διατελέ-
σαντος εφημερίου της Ενορίας. 

Χειροθεσία Οικονόμου

Εορτή Αγίας 
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας 
στο Ρέθυμνο

Ποιμαντικές επισκέψεις 
σε σχολεία 
της Ιεράς Μητροπόλεως

Η Εορτή των Χριστουγέννων
στην Ιερά Μητρόπολή μας

ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου

Γυμνάσιο-Λύκειο Καστελλίου



δικαιωμάτων. Γι’ αυτό δεν θα ρωτηθεί κα-
νένας μας. Όλοι μας θα εισέλθουμε μέσα
εις το χωροχρόνο της αιωνιότητας και ως
χριστιανοί προσδοκούμε να βρεθούμε πλη-
σίον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος. Τελικά όμως το ζητούμενο είναι
σε ποια αιωνιότητα θα βρεθούμε. Στην αι-
ωνιότητα του Πατρός και του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος ή στην αιωνιότητα του
σκότους; Του φωτός ή του σκότους; Και
όλοι μας γνωρίζομε τη διαφορά μεταξύ
φωτός και σκότους. Αλλά αυτό το σκότος
του ουρανού, του πονηρού πάρα πολλές
φορές έρχεται και επί γης και ταλαιπωρεί
τον άνθρωπο και καθιστά τη ζωή των αν-
θρώπων δύσκολη, πολύ δε περισσότερο
δοκιμαζόμαστε εμείς, οι οποίοι προσπα-
θούμε να αγωνιζόμεθα και να ζούμε εν Χρι-
στώ.

Αυτό το σκότος είναι οι πειρασμοί της κα-
θημερινότητας, είναι οι διάφορες καταστά-
σεις τις οποίες ζούμε και οι οποίες μας
απομακρύνουν και μας απομακρύνουν από
τη βουλή της Χάριτος και του ελέους του
Θεού και την ευλογία της ειρήνης του Πα-
τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 

Εν μέσω αυτής της πορείας προς τα Χρι-
στούγεννα έχουμε ενώπιον μας το σκήνωμα
του π. Ιωαννικίου, μέσα στο Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου, τον οποίον ο ίδιος απο-
περάτωσε και μπορούμε να πούμε ότι είναι
ο κτήτορας του Ναού αυτού, επίτευγμα πολ-
λών οικονομικών δυσκολιών  και προσω-
πικών θυσιών. Και όπως ακούσαμε
προηγουμένως τον π. Στυλιανό, πολλές
φορές βοήθησε με απλοχεριά στην οικοδό-
μηση και άλλων ναών,  διότι γνώριζε ότι ο
κάθε ναός είναι σπίτι του Χριστού και του
Αγίου που τιμάται. Παράλληλα δε και το
κάθε σπίτι της οικογένειάς μας, μπορεί να
γίνει και αυτό ο ναός της οικογένειας, η κατ’
οίκον Εκκλησία. Γνώριζε ότι μέσα στους
ναούς κατοικεί ο Άγιος, στον οποίο είναι
αφιερωμένος και ο Ναός επευλογείται με τη
Χάρη του Παναγίου Πνεύματος. 

Παράλληλα,  ο π. Ιωαννίκιος, ο οποίος
είχε 60 χρόνια διακονίας μέσα στην Εκκλη-
σία, γνώρισε ποικίλες καταστάσεις και δεν
θα διστάσω να πω ότι γνώρισε και υψηλές
πνευματικές καταστάσεις, ενώ παράλληλα
μέσα στην πορεία του, όπως όλοι οι άν-
θρωποι που ζουν πνευματικά και βιώνουν
πνευματικούς γλυκασμούς, είχε και πολ-
λούς και πάμπολλους πειρασμούς.

Ο π. Ιωαννίκιος ξεκίνησε από το χωριό
Μάλλες Λασιθίου, εδώ κοντά στην Επαρχία
του αδελφού Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτ-
νης και Σητείας κ. Κυρίλλου. Στις Μάλλες
συναντάμε αρκετούς κληρικούς, μοναχούς
και μοναχές. Οι Μάλλες έχουν αναδείξει
πρόσωπα που βρίσκονται σε κοινωνία και
σε σχέση με τον ουρανό. Μεταξύ αυτών και
η γερόντισσα Μακαρία, της Αγίας Μαρίνας
της Βόνης, για την οποία έχει κυκλοφορή-
σει και σχετικό βιβλίο, για την οποία πολλά
μου λένε, αλλά αφήνομε τον ουρανό να
αποφασίσει. Εμείς δεν κάνομε το θέλημά
μας.

Μέσα σ’ αυτή την κώμη, τις Μάλλες, ξε-
κίνησε την πορεία του για να χειροτονηθεί
στη συνέχεια Διάκονος και Πρεσβύτερος
από τον Ιεροσητείας Φιλόθεο Α', να υπηρε-
τήσει ως Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Το-
πλού,  όπου έκειρε μοναχό τον σημερινό
Ηγούμενο π. Φιλόθεο. Στη συνέχεια πήγε
στην μονή Κρεμαστών και μετά στην Πανα-
γία την Ξακουστή, όπου εκεί όχι μόνο θα
ανακαινίσει τη Μονή, αλλά και θα συνδεθεί
με τον γέροντα τον Χατζηανανία, ο οποίος
πολλές και πάμπολλες αποκαλυπτικές εμ-
πειρίες θα του προσφέρει, αρχής γενομένης
από τα λείψανα του, τα οποία κατά την
εκταφή μυρόβλησαν. 

Ο π. Ιωαννίκιος είχε μια προσωπική
σχέση με τον γέροντα Χατζηανανία. Ήταν,
θα έλεγε κανείς,  ο πατέρας και ο υιός, ο
πατέρας και το παιδί. Βρισκόταν σε μια
διαρκή κοινωνία με τον Χατζηανανία, του
οποίου τα λείψανα τα ευλαβείτο ιδιαίτερα,
του οποίου τη μνήμη την τιμούσε ξεχωρι-
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Εξεδήμησεν εις Κύριον, πλήρης ημερών,
το βράδυ της Τετάρτης 6 Δεκεμβρίου ο μα-
καριστός Αρχιμ. Ιωαννίκιος Ανδρουλάκης,
σε ηλικία 93 ετών.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώ-
τατος κ. Ανδρέας μετέβη και τέλεσε τρισάγιο
στον μακαριστό Γέροντα, ενώ το πρωί της
Παρασκευής τέλεσε το μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου στο Βαχό της Επαρχίας Βιάννου και
διάβασε τρισάγιο επί του σκηνώματος του
αείμνηστου π. Ιωαννίκιου. 

Το μεσημέρι της Παρασκευής τελέσθηκε
η εξόδιος ακολουθία, προεξάρχοντος του
Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας
κ. Κυρίλλου, μετά του Σεβ. Ποιμενάρχη μας
κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή πολλών κληρι-
κών, εντός και εκτός της Ιεράς Μητροπό-
λεως και πλήθους κόσμου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, στον Επι-
κήδειο λόγο του, τον οποίο παραθέτουμε,
 αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του μα-
καριστού Αρχιμ. Ιωαννικίου και τη σχέση
του με τον Όσιο Χατζηανανία της Μονής
Εξακουστής. Επικήδειους λόγους ακόμα
εκφώνησαν, εκ μέρους του Ιερού Κλήρου
της Μητροπόλεώς μας, ο Αιδεσιμολ. Πρω-
τοπρ. Στυλιανός Γεωργιανάκης, Εφημέριος
Άρβης και ο Εισαγγελέας Ηρακλείου κ. Ευ-
στάθιος Θεοφανίδης.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο κατά κόσμον Μιχαήλ Ανδρουλάκης γεν-

νήθηκε στις Μάλλες Ιεράπετρας το έτος
1924 και εκάρη Μοναχός το έτος 1946 στην
Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπε-
τρας, λαμβάνοντας το όνομα Ιωαννίκιος. 

Διετέλεσε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Τοπλού από το 1952 έως το 1963, οπότε
μετετέθη στην Ιερά Μονή Παναγίας Εξα-
κουστής Μαλλών. Εκεί ο μακαριστός π.

Ιωαννίκιος μόνασε έως το 1976, οπότε η
Μονή μετετράπη σε γυναικεία. 

Το έτος 1977 ενεγράφη στην Ιερά Μονή
Αγίου Αντωνίου Άρβης, όπου παρέμεινε
έως το 1992, οπότε εγκαταστάθηκε μόνιμα
ως Εφημέριος στο Βαχό Βιάννου, όπου διέ-
μενε μέχρι και την κοίμησή του.

Επικήδειος λόγος Σεβασμιωτάτου κ. Αν-
δρέα:

Σεβασμιώτατε, χριστιανοί και χριστιανές,
σε λίγες μέρες εορτάζουμε τα Χριστούγεννα.
Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο; Γιατί ο
Λόγος έλαβε σάρκα; Ο Χριστός σαρκώνεται
για να ενωθεί η γη με τον ουρανό, για να
συμφιλιωθούν τα ουράνια με τα επίγεια.
Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της σαρκώ-
σεως του Υιού Λόγου. Ας αναρωτηθούμε
όμως και ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώ-
που επί της γης;  Οι άνθρωποι επί της γης
προετοιμαζόμεθα για να πραγματοποι-
ήσουμε με τη ζωή μας, την επίγεια και στη
συνέχεια την ουράνια, αυτή την συμφι-
λίωση της γης με τον ουρανό. Και βέβαια,
όλοι μας όταν θα εξέλθουμε από τον κόσμο
αυτό, θα εισέλθουμε στο κόσμο της αιωνιό-
τητας. Το γεγονός αυτό δεν εξαρτάται από
κανένα νόμο και δεν δεσμεύεται ούτε επη-
ρεάζεται από τους νόμους των ανθρωπίνων
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ

Εκδημία Αρχιμ. 
Ιωαννίκιου Ανδρουλάκη 



Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου έφυγε από τη
ζωή, μετά από πολυετή δοκιμασία, η αεί-
μνηστη Πελαγία Καπελλάκη, μητέρα τριών
κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, σε
ηλικία 67 ετών. 

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέσθηκε στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρ-
χιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, την
 Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, από το Σεβ. Μητρο-
πολίτη κ. Ανδρέα, ο οποίος ομίλησε με λό-
γους αγαπητικούς, αναφερόμενος στη ζωή
της εκλιπούσης,  συμμετεχόντων  δεκάδων
Ιερέων από τη Μητρόπολή μας και αλλού. 

Επικήδειο λόγο εκτός του Σεβασμιωτάτου
εκφώνησε ο Ιατρός κ. Αλέξανδρος Κατσα-
πρακάκης, ο οποίος δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, ενώ αναγνώ-
σθηκαν ψηφίσματα. 

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών της Μη-
τροπόλεως εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Ιερού Συν-

δέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου,
σήμερα  ημέρα Τρίτη 19  Δεκεμβρίου 2017,
συνήλθε  εκτάκτως στις 6:00 μ.μ. στο γρα-
φείο αυτού στο Αρκαλοχώρι, με το άγγελμα
της εις Κύριον εκδημίας της αγαπητής και
πολυσέβαστης σε όλους Πελαγίας χας Εμ-
μανουήλ Καπελλάκη. 

Η εκλιπούσα ευλογήθηκε από το Θεό να
δει τα τέκνα της “ως νεόφυτα ελαιών κύκλω
της τραπέζης αυτής”. Τρεις εκ των υιών της
κοσμούν τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας. Ο Γραμματέας της  Μητρο-
πόλεως και εφημέριος Χουμερίου Πρωτοπρ.
Δημήτριος Καπελλάκης, το Μέλος του Ιερού
Συνδέσμου Κληρικών της Μητροπόλεώς
μας και Εφημέριος Σκινιά Οικονόμος Νική-
τας Καπελλάκης και ο Διάκονος του Μητρο-
πολιτικού Ναού Ιωάννης Καπελλάκης. 

Τη μονάκριβη θυγατέρα της Μαριάνθη
την είδε πρεσβυτέρα του Υπευθύνου   των
Οικονομικών του Γηροκομείου της Μητρο-

πόλεώς μας και Εφημερίου Πολυθέας Εμ-
μανουήλ Κιοστεράκη, ενώ τον μικρότερο
υιό της Μιχαήλ, πολλάκις τον άκουσε ως ιε-
ροψάλτη του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αρ-
καλοχωρίου και τελευταία της Ιεράς Μονής
Αγίας Μαρίνης Βόνης. 

Έχαιρε εκτιμήσεως της κοινωνίας του
Αρκαλοχωρίου, του Αχεντριά και ευρύτερα.
Μετά την κοίμηση του συζύγου της Εμμα-
νουήλ, υποδειγματικώς ανέθρεψε τα τέκνα
αυτής, με υστερήσεις και δοκιμασίες. Η οι-
κογένειά της χαίρει της έξωθεν καλής μαρ-
τυρίας, ο δε Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών
εγκαυχάται δια τους Κληρικούς που προσέ-
φερε στην Εκκλησία.

Τα Μέλη του Συνδέσμου εύχονται όπως
ο μετ’ ου πολύ τεχθείς Κύριος ημών Ιησούς
Χριστός, μέσα από την πολυώδυνη δοκιμα-
σία της να της χαρίσει τον αμαράντινο της
δόξης στέφανο και να χαρίσει την εξ ύψους
παρηγορία Του ως βάλσαμο στην τρωθείσα
καρδία των τέκνων της.

Επί τούτου αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Να παραστεί το Δ.Σ. του Ι. Συνδέσμου

στην εξόδιο ακολουθία.
2) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια

στην οικογένεια της θανούσης. 
3)Να κατατεθεί το συμβολικό ποσό των

100 € υπέρ της αγιογράφησης του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού.

4)Να αναγνωσθεί το παρόν κατά την εξό-
διο ακολουθία και να δοθεί αντίγραφο
στους οικείους της.

5) Να δημοσιευθεί στο περιοδικό Πρό-
θεση και στον τοπικό τύπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 
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στά,  του οποίου συνέγραψε τον βίο, καθώς
επίσης  Κανόνα, Χαιρετισμούς και Παρά-
κληση. Αγιογράφησε την εικόνα του, και
κατέγραψε τα θαύματά του. Διότι ό,τι έκανε
ο π. Ιωαννίκιος, το έκανε μέσα από μια
προσευχητική και πνευματική σχέση και
αναφορά με τον Γέροντα Χατζηανανία. Το
δεύτερο βιβλίο, που έγραψε για τον Χατζη-
ανανία, περιλαμβάνει θαύματα από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Είναι, δηλαδή, μια
ευρύτερη παρουσία του Χατζηανανία μέσα
στην ζωή της Εκκλησίας μας, δια του π.
Ιωαννικίου.

Ο π. Ιωαννίκιος αναλαμβάνει Ηγούμενος
στο μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην
Άρβη, για να αποσυρθεί τελικά, αυτοβού-
λως και οικειοθελώς, εδώ στον Βαχό.
Έμεινε στο σπίτι αυτό και πάρα πολλοί άν-
θρωποι,  όλοι εσείς, όλοι εμείς που βρι-
σκόμαστε εδώ, τον επισκεπτόμεθα και
συζητούσαμε μαζί και ωφελούμεθα πνευμα-
τικά από την επικοινωνία αυτή. Είναι με-
γάλη ευλογία ότι ο Θεός του χάρισε πολλά
έτη ζωής, έφτασε στα 95 χρόνια. 

Οι κληρικοί που ζουν πολλά χρόνια είναι
εκ των πραγμάτων αξιοσέβαστοι, πολύ δε
περισσότερο όταν είναι προσευχόμενοι κλη-
ρικοί, όπως ο π. Ιωαννίκιος και έτσι η μαρ-
τυρία του και η παρουσία του είναι με
πλούσιους εν Χριστώ καρπούς και με πάμ-
πολλες εν Χριστώ ευεργεσίες. Ο αδελφός
Ευστάθιος αναφέρθηκε στα παιδιά του και
είπε ότι η Μαρία θα γεννήσει. Όντως, προς
αυτή την κατεύθυνση της τεκνογονίας είχε
μια ευαισθησία, ήθελε να ενισχύει και να
βοηθάει τις γυναίκες που ποθούσαν να φέ-
ρουν στο κόσμο ένα παιδί. Και αυτό είναι
ένα μείζον γεγονός, ιδιάτερα με το δημογρα-
φικό πρόβλημα, το οποίο ζούμε σήμερα
στην πατρίδα μας στην Ελλάδα και ευρύτερα
στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο π. Ιωαννίκιος, δια
του τρόπου αυτού,  με το ενδιαφέρον του για
την τεκνοποιία των ζευγαριών, έδινε ένα μή-

νυμα. Το μήνυμα του δημογραφικού προ-
βλήματος, το οποίο διαρκώς διογκώνεται.

Ο π. Ιωαννίκιος, όπως σας είπα, είχε και
πάρα πολλούς πειρασμούς, διότι ο διάβο-
λος δεν αφήνει τον προσευχόμενο χρι-
στιανό, πολύ δε περισσότερο ένα κληρικό,
που είχε σχέση με τον Χατζηανανία, ο
οποίος Χατζηανανίας είχε γέροντα τον Γε-
ροντογιάννη και όχι μόνο δεν τον αφήνει
ήσυχο, αλλά και πάρα πολλές φορές τον
δοκιμάζει  και τον ταλαιπωρεί ποικιλό-
μορφα. Μου είχε πει, το Πάσχα, ότι τελει-
ώνει. Δεν ήταν όμως η ώρα του και του το
είπα,  ότι έχει ακόμα αρκετό διάστημα
μπροστά του. Αυτό λοιπόν που μου είπε το
Πάσχα, γίνεται σήμερα πραγματικότητα. 

Ολοκλήρωσε τον επίγειο βίο του, ένα βίο
μέσα στον οποίο αγωνιζόταν για να υλο-
ποιεί αυτό το μήνυμα των εορτών των Χρι-
στουγέννων. Την ένωση της γης με τον
ουρανό και παράλληλα της συμφιλίωσης
των ουρανίων με τα επίγεια. Στο βίο του,
αυτό το εξέφραζε εν μέσω των πνευματικών
εμπειριών  και εν μέσω των πειρασμών. 

Σήμερα, εισέρχεται στα ουράνια, αλλά να
είμαστε βέβαιοι ότι τα ουράνια συναγάλλον-
ται, συνεφραίνονται και συνοδυνούν με τα
επίγεια. Υπάρχει οδύνη στα ουράνια,  όταν
επί γης γίνονται δυσάρεστα και άσχημα γε-
γονότα, ως πράξεις και ως λογισμοί. Και
παράλληλα υπάρχει ευφροσύνη στα ουρά-
νια, όταν τα επίγεια ακολουθούν τη θέληση
και την βούληση των ουρανίων εν Χριστώ
καταστάσεων. Σήμερα, λοιπόν, ο π. Ιωαν-
νίκιος εισέρχεται εις τα ουράνια. Είμαι βέ-
βαιος ότι θα προσεύχεται για όλους εμάς
και όλους που είχατε ιδιαίτερες σχέσεις.
Και παράλληλα όλοι εμείς να μην τον λη-
σμονούμε στις προσευχές μας αλλά και να
τον επικαλούμεθα,  εκζητώντας την ευχή
και ευλογία του.

Απομαγνητοφωνημένη  ομιλία 
στην εξόδιο ακολουθία.

Εκδημία Πελαγίας 
χας Εμμανουήλ Καπελλάκη 



θευτήκαμε μία συσκευή παρακολού-
θησης ζωτικών λειτουργιών (Moni-
tor). Η συσκευή αυτή αποτελεί ένα
βασικό εργαλείο για την μέτρηση,
απεικόνιση και τελικά την αποτίμηση
της βιοφυσικής κατάστασης ενός
ασθενούς 

Το ένδυμα αγάπης συνεχίζει το
 φιλανθρωπικό του έργο, παρέχοντας
ένδυση και υπόδηση σε δεκάδες
 οικογένειες χάριν των εθελοντών
που το στελεχώνει, κ. Ψυλλάκη
Μαρία, κ. Μανωλαράκη Θεοδώρα,
κ. Παπαδάκη Αντιγόνη, κ. Μουρ-
τζάκη Χρυστούλα, κ. Σφυράκη Ει-
ρήνη, αλλά και των συνανθρώπων
μας που προσφέρουν τα πράγματα
που δίδονται.

Τέλος, το Κέντρο Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Συνοχής διοργάνωσε
χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης,
στο χώρο δίπλα στο κατάστημα της
Vodafon στο Αρκαλοχώρι, από την
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου έως τη
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Τα έσοδα θα
διατεθούν για τις ανάγκες του Κοινω-
νικού Ιατρείου-Φαρμακείου και της
Παγκοινιάς Παιδικού Γεύματος

Στο σημείο αυτό να ευχαριστή-
σουμε θερμά τους εθελο ντές και το
Δ.Σ. του Μητροπολιτικού Κοινωνι-
κού Ιατρείου Ελληνικού για την
 χορήγηση χιλίων σκευασμάτων υγει-
ονομικής περίθαλψης, οι οποίοι με
προθυμία ανταποκρίθηκαν στο αί-
τημά μας. 

Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους
Διδασκάλους των Σχολείων της πε-
ριοχής μας, τους εφημερίους Ιερείς
και όλους τους ανθρώπους που προ-
σφέρουν και συνδράμουν στο φιλαν-
θρωπικό έργο της Μητροπόλεώς
μας, εκφράζοντας έμπρακτα την
αγάπη τους προς τον πλησίον. 
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Το «Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
(ΦΕΚ 893/τ. Β’/19-05-15) μέσα από τους
τομείς του συνεχίζει να παρέχει ανακού-
φιση σε αδελφούς μας, οι οποίοι αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν ακόμη και στα
αναγκαία, σε μια εποχή που οι πτωχοί και
οι νεόπτωχοι δυστυχώς αυξάνονται αυξά-
νεται και η οικονομική ανέχεια ταλαιπωρεί
πολλά νοικοκυριά συνανθρώπων μας.

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο ετοίμασε
και διένειμε την Παρασκευή 22 Δεκεμ-
βρίου, από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο,
περί τα οκτακόσια (800) πακέτα αποτελού-
μενα από ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη,
γάλα μακράς διαρκείας και  περί τους (2)
τόνους κοτόπουλου, 

Στην ετοιμασία και τη διανομή των πακέ-
των, καθοριστική στάθηκε όπως κάθε φορά
η προσφορά των εφημερίων της Ι. Μητρο-
πόλεώς μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών, οι
οποίοι με υπεύθυνο τον π. Πέτρο Ψυλλάκη
ανέλαβαν τη διανομή των τροφίμων στους
δικαιούχους της ενορίας τους. 

Η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» από
τη Νηστικάκειο Μονάδα Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων και από το Παρασκευαστήριο
γευμάτων και δεκατιανών στο Αρκαλοχώρι,
συνεχίζει να προσφέρει εκατό δέκα (110)
και πλέον μερίδες φαγητού και δεκατιανών
καθημερινά σε μαθητές των Σχολείων της
ευρύτερης περιοχής. 

Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο», με
την ευθύνη του πατρός Ελευθερίου Σκουλά,
κατά την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου
δέχθηκε περί τα 753 περιστατικά.

Έπειτα από  αίτηση που έγινε στο Μη-
τροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού,
χορηγήθηκε στο Κοινωνικό Φαρμακείο μια
μεγάλη ποσότητα φαρμάκων περί τα χίλια
σκευάσματα, προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες του Κοινωνικού μας Ιατρείου. Το
πνεύμα της αλληλεγγύης είναι έντονα εμφα-

νές στην τοπική μας κοινωνία, μέσω των
εθελοντών ιατρών και ευαισθητοποιημέ-
νων συνανθρώπων μας, που συνεχώς και
αδιαλείπτως αφιερώνουν των χρόνο τους
και συνεισφέρουν στην εύρυθμη λειτουργία
του Κοινωνικού Ιατρείου.

Οι εθελοντές και τα στελέχη του Κοινω-
νικού Ιατρείου-Φαρμακείου, κ. Λασιθιω-
τάκη Κατερίνα, κ. Πετράκη Μαρίνα, κ.
Επιτροπάκη Μαρία, κ. Καλομοίρη Στέλλα
και κ. Σκουλά Ιωάννα, υπό το πνεύμα της
συνεργασίας και της ομαδικότητας, έχουν
ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών
ομάδων, παρέχοντας σε αυτές όσο το δυνα-
τόν καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας. Στο
πλαίσιο αυτό το τελευταίο διάστημα προμη-
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Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής 
της Ιεράς Μητρόπολής μας
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1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
2 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΜΑΡΟΥΛΑΣ
3 ΒΑΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ)
5 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΗΓΟΥ

ΣΟΦΙΑΣ & ΥΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΓΚΙΟΥΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΝΕΩΝ
7 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
8 ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑ-

ΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
9 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ
10 ΕΝΟΡΙΑ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΟΛΕΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ
12 ΕΠΟΧ. ΦΥΛΑΚΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥΣ. ΗΡΑΚΛ. 
13 ΚΑΡΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝ. ΣΥΖ. ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
14 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΗΓΟΥ ΠΑΠΑ-

ΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
15 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
16 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ι.Ν. ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ)
17 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
18 ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
19 ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΙΣ

ΜΝΗΜΗΝ ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
20 ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΝΟΛΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΘΡΕ-

ΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
21 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑ-

ΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
22 ΛΥΡΑΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ
23 ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΘΡΕ-

ΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
24 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ)
25 ΝΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
26 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΖΑ-

ΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗΣ

27 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ.ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΓΟΝΕΩΝ & ΑΔΕΛΦΩΝ

28 ΟΙΚΟΓ. ΜΑΡΑ ΠΟΠΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑ-
ΡΥΩΤΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗΣ

29 ΟΙΚΟΓ. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

30 ΟΙΚΟΕΓ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ

31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑ-
ΤΡΟΣ ιερεύς ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

32 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΠΑ-
ΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ

33 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΠΑΙ-
ΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩΣ

34 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑ-
ΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩΣ

35 ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΘΡΕ-
ΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ

36 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ

37 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑ-
ΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ

38 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤ. (ΧΗΡΑ ΜΕΝΕΛ. ΛΟΥΛΑΚΗ) 
39 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΡΙΤΣΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
40 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΡΙΤΣΩ-

ΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
41 ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΑΣΑΠΗ

ΟΔΥΣΣΕΑ
42 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
43 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
44 ΧΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
45 ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
46 ΧΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ & Θ.ΚΟΤΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑ-

ΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
47 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗΣ
48 ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗ

ΕΛΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
(05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)

1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA  BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΤΣΗΣ
3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
4 «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑ-

ΔΑΚΗΣ ΑΕ 

6 ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
7 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)
8 ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)
9 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
10 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
11 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA”
12 ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΔΙΩΤΗΣ)

Η Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προετοιμάζει
και προσφέρει καθημερινά δωρεάν μεσημεριανά γεύματα και δεκατιανά
σε παιδιά και μαθητές Δημοτικών Σχολείων από εμπερίστατες οικογέ-
νειες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πε ρισ σότερες
πληροφορίες στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως στο Αρκαλοχώρι.

Υπεύθυνος: π. Πέτρος Ψυλλάκης. Τηλ: 6974 753116

Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχω-
ρίου, Καστελλίου και Βιάννου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λει-
τουργεί στο Αρκαλοχώρι καθημερινά από 5:00 έως 9:00 μ.μ.
Στελεχώνεται από σαράντα και πλέον ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων
και από φαρμακοποιούς της περιοχής, οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους.

Στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι ανασφάλιστοι άποροι συνάνθρωποί
μας, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Γραμματέας πρεσβ. Ελευθέριος Σκουλάς. Τηλ. Γραμματείας: 28913 41163

• Βιβλία όλων των 

Εκδοτικών Οίκων

• Cd’ s και κασέτες ψαλτικής

• Εκκλησιαστικά είδη

• Εικόνες

• Μοσχοθυμίαμα

• Παιδικά βιβλία 

• Είδη δώρων

Στο βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως 
στο Αρκαλοχώρι θα βρείτε:

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ.-Φαξ 28910 24630
Υπεύθυνοι: 

π. Ευάγγελος Αναγιάννης, π. Μιχαήλ Λιαπάκης

Λειτουργεί από το έτος 2009 στην Πολυθέα Πεδιάδας και φιλοξενεί
περί τους 35 γέροντες. Οι διαβιούντες ηλικιωμένοι στη Νηστικάκειο
Μονάδα απολαμβάνουν: 
• Άριστες συνθήκες διαβίωσης σε άνετα δίκλινα δωμάτια με προσω-
πικούς χώρους υγιεινής και ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους. •
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μόνιμη ιατρική παρακολούθηση.
• Φροντίδα, αγάπη, συμπαράσταση και ζεστό, σχεδόν οικογενειακό,
περιβάλλον.

Διεύθυνση: 
Αρχιμ. Μεθόδιος Φλουρής, και Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Κιοστεράκης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28910 32223 και 28910 32033

• Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

• Σχολή Πρακτικής Βυζαντινής Μουσικής

• Σχολή Αγιογραφίας

• Σχολή παραδοσιακών οργάνων

• Σχολή γονέων & Υγείας

• Σχολή Παραδοσιακών Χορών

• Σχολή Ψηφιδωτού

• Σχολή Υφαντουργίας-Αργαλειού

• Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Σχολή Ντεκουπάζ & Χειροποίητου Κοσμήματος

• Σχολή Κιθάρας

Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη 
της Ιεράς Μητροπόλεως

Οι σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως

Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος

Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο




