
«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)
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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.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

H
ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-

στοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς

Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυ-

ρήν τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας,

τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύ-

μου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή τῶν

Ὀρθοδόξων πιστῶν, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις καί

τάς διαστάσεις αὐτῆς, διαποτίζεται καί τρέφεται

ἀπό τήν πίστιν εἰς τήν Ἀνάστασιν, ἀποτελεῖ κα-

θημερινόν Πάσχα. Τό πασχάλιον αὐτό βίωμα

δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ

Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας ἀνακαι-

νίσεως καί ἀκλόνητος βεβαιότης περί τῆς ἐσχα-

τολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων. 

Κατ᾿ ἐξοχήν εἰς τήν εὐχαριστιακήν Λειτουρ-

γίαν, ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως μέ τήν «κλη-

τήν καί ἁγίαν ἡμέραν» τῆς Κυριακῆς, ἡ Ὀρθό-

δοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει αὐτήν τήν ὑπαρξιακήν

μετοχήν εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί τήν

ἐμπειρικήν πρόγευσιν τῶν εὐλογιῶν τῆς Βασι-

λείας τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀναστάσιμος

καί εὐφρόσυνος χαρακτήρ τῆς Θείας Εὐχαρι-

στίας, ἡ ὁποία τελεῖται πάντοτε ἐν ἀτμοσφαίρᾳ

χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί εἰκονίζει τήν τελικήν

καινοποίησιν τῶν ὄντων, τήν πεπληρωμένην

χαράν, τήν πληρότητα τῆς ζωῆς, τήν μέλλουσαν
ὑπέρχυσιν τῆς ἀγάπης καί τῆς γνώσεως.

Πρόκειται περί τῆς λυτρωτικῆς θεάσεως τοῦ

παρόντος ὑπό τό φῶς τῶν Ἐσχάτων καί τῆς δυ-
ναμικῆς πορείας πρός τήν Βασιλείαν, περί τῆς
ἀκαταλύτου σχέσεως καί συνυφάνσεως τῆς πα-

ρουσίας καί τοῦ ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος τῆς
ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κό-
σμου, ἡ ὁποία δίδει εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν

ζωήν μοναδικόν δυναμισμόν καί λειτουργεῖ διά

τούς πιστούς ὡς ἔναυσμα καλῆς μαρτυρίας ἐν

τῷ κόσμῳ. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει ἰδιαίτερον

λόγον καί ἰσχυρόν κίνητρον διά νά ἀγωνίζεται

κατά τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ, διότι ζῇ ἐντόνως

τήν ἀντίθεσιν μεταξύ τῶν Ἐσχάτων καί τῶν ἑκά-

στοτε ἱστορικῶν δεδομένων. Ἐξ ἐπόψεως Ὀρθο-

δόξου, ἡ φιλάνθρωπος διακονία, ἡ βοήθεια

πρός τόν ἐμπερίστατον ἀδελφόν, κατά τό Κυ-

ριακόν «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν

ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε»

(Ματθ. κε’, 40), καί ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη τοῦ Κα-

λοῦ Σαμαρείτου (βλ. Λουκ. 30-37), συμφώνως

καί πρός τό Πατερικόν «Ἐκεῖνον μάλιστα ἡγοῦ

εἶναι πλησίον, τόν δεόμενον, καί αὐτεπάγγελτος

ἐπί τήν βοήθειαν βάδιζε» (Ἰσίδωρος ὁ Πηλου-

σιώτης), ἀποτελοῦν προέκτασιν καί ἔκφρασιν

τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας, ἀπο-

κάλυψιν ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ βιωματική πεμ-

πτουσία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἔν τε τῷ παρόντι

καί ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων. 

Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ κατανοεῖται καί τό γε-

γονός ὅτι ἡ λειτουργική ζωή εἰς τήν Ὀρθόδοξον
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M
έ τό μυστήριο τῆς Ἀναστά-

σεως κορυφώνει τήν φανέ-

ρωση καί ἀποκάλυψή Του ἡ

παναλήθεια καί ἡ αὐτοαλή-

θεια τοῦ προϋπάρχοντος Θεοῦ Λόγου, τοῦ

Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ προϋπάρ-

χων ἀχρόνως ἐνυπόστατος Λόγος, πού

ἤτανε μέ τόν Θεό, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει

ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὅπως ἀκούο-

μεν εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀναστάσιμης

Θείας Λειτουργίας, εἰσῆλθε εἰς τάς ἀτρα-

πούς τῶν ἀνθρωπίνων περιπετειῶν καί

δοκιμασιῶν, διά νά ὁδηγηθῇ τελικά εἰς

τόν Γολγοθᾶ καί εἰς τόν Σταυρόν, ἀπό τούς

πολλαπλῶς εὐεργετηθέντες, μέ Θεοσημεῖα,

μέ θαυμαστά γεγονότα ἰάσεων λεπρῶν,

τυφλῶν, παραλυτικῶν, μέχρι καί ἀναστά-

σεων νεκρῶν. «Λαός μου τί ἐποίησά σοι

καί τί μοί ἀνταπέδωκας;».

Εἰς τό κενόν μνημεῖον τῆς Ἀναστάσεως

τοῦ Χριστοῦ ὑποστασιοποιεῖται ἡ τελευταία

ἔκφραση τοῦ Θείου δράματος, πού ἐνυ-

λώνει τήν ὑπέρβασή του, ἐν τῷ προσώπῳ

τοῦ Θεανθρώπου καί δι’αὐτοῦ τελετουρ-

γεῖται ἡ σύνολη κατάλυση τοῦ ἀνθρωπίνου

δράματος καί τῆς πανανθρώπινης τραγω-

δίας.

Στό κενό μνημεῖο βιώνεται ἡ ἀνάστασις

καί συνανάστασις συνόλου τοῦ ἀνθρωπί-

νου γένους, χωρίς κανέναν φραγμό, χωρίς

καμία ἀπό τίς πολλές καί ποικίλες διακρί-
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Ἐκκλησίαν δονεῖται ἀπό τήν βίωσιν τῆς «κοινῆς
σωτηρίας», τῆς δωρεᾶς τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας»
καί τῆς «κοινῆς βασιλείας», καί ἀπό τήν προσ-
δοκίαν τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Κυριαρχοῦν
τό «ἡμεῖς», ἡ κοινότης τῆς ζωῆς, ἡ συμ-μετοχή
καί τό σύν-εἶναι, ἡ ἁγιαστική ταύτισις τῆς ἐν
Χριστῷ ἐλευθερίας μέ τήν θυσιαστικήν καί δο-
ξολογικήν ἀγάπην. Αὐτό εἶναι καί τό συγκλονι-

στικόν μήνυμα τῆς ὁλολάμπρου εἰκόνος τῆς

Ἀναστάσεως, τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν

Ἅδην. Ὁ Κύριος τῆς δόξης, κατελθών ἐν τοῖς

κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ

Ἅδου, ἀναδύεται νικηφόρος καί ὁλόφωτος ἐκ

τοῦ τάφου, ὄχι μόνος καί φέρων τό λάβαρον

τῆς νίκης, ἀλλά ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀδάμ καί τῆς

Εὔας, συνανιστῶν, συγκρατῶν καί κρατύνων

αὐτούς καί, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτῶν, ἅπαν τό

ἀνθρώπινον γένος καί ὁλόκληρον τήν κτίσιν. 

Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς «κοινῆς

τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό

κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ

σήμερον εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς

ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προ-

σώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην - Γολγοθᾶν προ-

σφύγων καί μυριάδων ἀθώων παιδίων. Ἀναγ-

γέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή

τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύτ-

τει ὅτι τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί

ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον.

Δέν εἶναι δυνατόν νά θριαμβεύσουν οἱ σταυ-

ρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων των. Εἰς τήν

Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Σταυρός εὑρίσκεται

εἰς τό κέντρον τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως ἡ

ἐσχάτη πραγματικότης, αὐτός πού ὁρίζει καί τό

τελικόν σημεῖον προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλη-

σιαστικῆς ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυ-

ροῦ εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδόν πρός τήν Ἀνάστα-
σιν, πρός τό πλήρωμα τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἐπί
τῆς βάσεως αὐτῆς, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναφωνοῦμεν:

«Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ
τῷ κόσμῳ». Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι εἰς τήν

Ὀρθοδοξίαν, ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν δέν εἶναι
καταθλιπτική, ἀλλά σταυροαναστάσιμος, ἀφοῦ

τό Πάθος προσεγγίζεται καί βιοῦται διά μέσου
τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία εἶναι «λύτρον λύπης».
Διά τό Ὀρθόδοξον αἰσθητήριον, ἡ ἀμετάθετος
σύνδεσις Σταυροῦ καί Ἀναστάσεως εἶναι ἀσυ-
βίβαστος μέ κάθε μορφῆς ἐσωτερικήν φυγήν
εἰς μυστικισμούς ἤ εἰς ἕνα αὐτάρεσκον εὐσεβι-
σμόν, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι ἀδιάφοροι διά
τά παθήματα καί τάς περιπετείας τοῦ ἀνθρώπου

ἐν τῇ ἱστορίᾳ.

Τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστά-

σεως εὑρίσκεται, εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐπίσης

ἀντιμέτωπον τόσον μέ τήν ἀλαζονικήν αὐτοα-

ποθέωσιν τοῦ συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου, λο-

γοκρατουμένου, πεπεισμένου διά τήν παντοδυ-

ναμίαν τῆς ἐπιστήμης, ἑαυτοκεντρικοῦ καί

προσκεκολλημένου εἰς τά γεώδη καί πρόσκαιρα

ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου χωρίς πόθον τῆς

αἰωνιότητος, ὅσον καί μέ τήν ἀπώθησιν συνό-

λου τῆς Ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας καί τοῦ

«σκανδάλου» τοῦ Σταυροῦ, ἐν ὀνόματι τῆς ἀπο-

λύτου ὑπερβατικότητος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀγε-

φυρώτου χάσματος οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πι-

στοί, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα

ἐν Κυρίῳ, ἔμπλεοι τῆς πείρας τῆς λαμπροφόρου

Ἀναστάσεως, λαβόντες φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου

φωτός, ἐν παντί εὐχαριστοῦντες, τά ἄνω φρο-

νοῦντες, ἔχοντες δέ ἐντεῦθεν ἤδη τόν ἀρραβῶνα

καί τά ἐνέχυρα τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως

τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀναβοῶμεν, ἐν Ἐκκλησίᾳ,

τό «Χριστός Ἀνέστη!», δεόμενοι ὅπως ὁ παθών,

ταφείς καί ἀναστάς Κύριος καταυγάζῃ τάς δια-

νοίας, τάς καρδίας καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν,

κατευθύνῃ δέ τά διαβήματα ἡμῶν πρός πᾶν

ἔργον ἀγαθόν καί ἐνισχύῃ τόν λαόν Αὐτοῦ πρός

μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης «ἕως
ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. α’, 8), εἰς δόξαν τοῦ

«ὑπέρ πᾶν ὄνομα» ὀνόματος Αὐτοῦ.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιη´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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†Ὁ Μητροπολίτης 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Ἀνδρέας
Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.

Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι»

«Η Ανάσταση του Χριστού» από το δωδεκάορτο
του παλαιού τέμπλου του Ιερού Ναού Καθεδρικού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχω-
ρίου, έργο του αγιογράφου Ευάγγελου Μαρκογιαν-
νάκη, του έτους 1950.



Σ
το πλαίσιο των εορτασμών για

τα ογδόντα χρόνια του Σεβ.

Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυ-

γουστίνου, το Σαββατοκύριακο

10-11 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποι-

ήθηκε σειρά εκδηλώσεων στους χώρους του

Ενοριακού Κέντρου Αννόβερου Γερμανίας,

στις οποίες συμμετείχε επίσημα προσκεκλη-

μένος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας.

Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου το από-

γευμα, στον κατάμεστο από κληρικούς και

λαϊκούς, Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών, τελέ-

σθηκε μεγάλος Αρχιερατικός Εσπερινός,

χοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας

κ. Ανδρέα και συμπροσευχομένου του Σεβ.

Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου.

Μετά τον Εσπερινό, στην αίθουσα εκ-

δηλώσεων, ο Σεβ. κ. Ανδρέας ομίλησε* δια

το λαμπρό έργο, την μεγάλη προσφορά του

Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστί-

νου Λαμπαρδάκη του Κρητός, προς το Οι-

κουμενικό μας Πατριαρχείο και την Εκκλη-

σία της Γερμανίας, όπου διακονεί ως

Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Γερ-

μανίας από το 1980, από δε το 1972 ως

Επίσκοπος Ελαίας αρχιερατεύοντος τότε του

Σεβασμιωτάτου Ειρηναίου Γαλανάκη, ενώ

στην Γερμανία ο Σεβ. κ. Αυγουστίνος εγκα-

ταστάθηκε ως διάκονος το 1960.

Στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Ανδρέας ανα-

θέρθηκε στο βιβλίο –"Εμείς στη Γερμανία"

Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος Λαμπαρ-

δάκης-. Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί μετα-

πτυχιακή εργασία του αρχιμανδρίτη Γερα-

σίμου Φραγκουλάκη, προϊσταμένου της

ενορίας Αννόβερου. Ο Σεβ. κ. Ανδρέας,

ήταν και ο επιβλέπων Καθηγητής της εργα-

σίας του π. Γερασίμου, στο Πανεπιστήμιο

Νεάπολις Πάφου.

Παρόντες ήταν οι Θεοφιλέστατοι Βοηθοί

Επίσκοποι Λεύκης κ. Ευμένιος και Αριαν-

ζού κ. Βαρθολομαίος, ο Δήμαρχος Αννο-

βέρου κ. Klaus Dieter Scholz, ο Ευαγγελικός

Επίσκοπος κ. Ralf Meister, η υπεύθυνη για

την Οικουμενική Κίνηση της Ρωμαιοκαθο-

λικής Επισκοπής Hildesheim Δρ. κα Dag-

mar Stoltmann-Lukas, ο Γενικός Πρόξενος

της Ελλάδας στο Αμβούργο κ. Γεώργιος Αρ-
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Εκδηλώσεις για τα 80 Χρόνια 
του Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου

* Η ομιλία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imakb.gr

σεις, πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι διαμορφώ-

νουμε, διά νά ἐπιβάλλουμε ἤ νά διαιωνί-

σουμε, διά τῶν κατηγοριοποιήσεων, τήν

δύναμή μας, τήν ἰσχύ μας, τήν ἐξουσία

μας, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου

τούτου τοῦ κτιστοῦ, ὅμοιά του δηλαδή, κτι-

στή, φθαρτή, μέ ἡμερομηνίαν λήξεως,

ὅπως ὅλα τά ἀνθρώπινα ἔργα καί δημι-

ουργήματα, πού ἔχουν ἀρχή καί τέλος.

Τό σύνολο αὐτό τῶν ἔργων καί τῶν

πράξεών μας, κατ’ ὄνομα συναθροιζόμενα,

κρίνονται καί ὁδηγοῦν τήν ψυχή μας εἰς

τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἤ εἰς

τό σκοτάδι τοῦ μισόκαλου, εἰς τόν Ἅδην.

Τό γεγονός τῆς κρίσεως ὅταν τό σῶμα μας

κατέλθει εἰς τήν γῆ καί ἡ ψυχή μας ἀνέλθει

εἰς τόν οὐρανό, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν μι-

κρή, μεγάλη ἤ ἀνύπαρκτη πίστη εἰς τόν

Ἀναστάντα Χριστό. Ἡ θέσις ὅμως εἰς τήν

ὁποία θά βρεθοῦμε εἶναι συνάρτηση τῶν

ἀγαθῶν ἤ πονηρῶν πράξεων, λόγων καί

ἔργων μας. Τά ἀνθρώπινα ἤ ἀτομικά δι-

καιώματα μέ τίς συνακόλουθες νομοθετικές

τους ρυθμίσεις, ὅλα αὐτά καθ’ ὁλοκληρίαν

κατανοητά εὐεργετήματα τοῦ ἑαυτοῦ μας τε-

λειώνουν ἐπί τῆς γῆς. Ὁ κάθε ἄνθρωπος

καί σύνολη ἡ κτιστή πραγματικότητα,

ἐπειδή εἶναι κτιστή, ὑπόκειται είς τό ἄκτι-

στον, ἀκατάλυπτον καί αἰώνιον Τριαδικόν

Θεόν, γνωσθέντα εἰς ὅλους μας, ἐν τῶ προ-

σώπῳ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ὁ Χριστός

ἀναστήθηκε ἀπό τοῦ τάφου καί κατῆλθε

εἰς τόν Ἄδην, διά νά καταλύσῃ τό σκότος.

«Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.

 Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι».

Οἱ ἀνθρώπινες περιπέτειες, μέ τήν

ἁμαρτία εἰς τάς ἡμέρας μας πλεονάζουν,

μέ τά ἀθώα θύματα τοῦ πολέμου εἰς τόν

χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μέ τήν ἐξα-

θλίωση καί τούς θανάτους προσφύγων

καί μεταναστῶν, μέ τήν ἀνεργία καί τούς

νέους ν’ ἀναζητοῦν ἄλλη πατρίδα, μέ τήν

ὑπογεννητικότητα καί τό μεῖζον ἐξ αὐτῆς

δημογραφικόν πρόβλημα εἰς τήν Ἑλλάδα,

ἀλλά καί εἰς τούς ἄλλους ἱστορικούς λαούς

τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης. 

Εἰς τό ὑπόβαθρόν τους καί εἰς τήν

οὐσίαν τους, οἱ τραγωδίες αὐτές ἐκφρά-

ζουν τό πνευματικό μας ἔλλειμμα καί ἐπι-

φέρουν ὀδύνη εἰς τόν πολιτισμό μας.

Εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἀρνήσεώς μας, τῆς

ἀπομακρύνσεώς μας, τῆς δυσπιστίας ἤ

ἀπιστίας μας στό μυστήριον τοῦ ἀνεσπέ-

ρου φωτός τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, χάριν

τοῦ ὁποίου, ὄχι μόνον βιώνουμε καί κα-

τανοοῦμε τήν κτιστότητά μας, μέ τό πεπε-

ρασμένο καί φθαρτό ὅριό της καί τό ἐπί-

γειον τέλος της, ἀλλά δυνάμεθα νά

καθιστάμεθα καθημερινά μέτοχοι καί κοι-

νωνοί μέ τό ἄκτιστον, τόν ἀθάνατον καί

αἰώνιον Θεόν Λόγον, πού εἰρηνοποιεῖ

στόν ἐπίγειο κόσμο τον προσωπικό και

συλλογικό μας πολιτισμό.

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Θεοῦ Λόγου,

τοῦ φωτίζοντος «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον

εἰς τόν κόσμον» (Ἰωάν. 1,9) εἴη μετά πάν-

των Ὑμῶν.

Χριστός Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!
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Ἅγιον Πάσχα 2018

Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου 

ΑΝΔΡΕΑΣ



Τ
ην Δευτέρα 12 Μαρτίου πραγ-

ματοποιήθηκε ιερατική σύναξη

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

του Πολιτιστικού Πολύκεντρου

της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στο Αρκαλο-

χώρι, παρόντος του συνόλου των Ιερέων

και Διακόνων της Ιεράς Μητρόπολής μας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,

με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ιερέων

θα μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση και

στη Μεγάλη Είσοδο «ὑπέρ τῶν δούλων τοῦ

Θεοῦ Δημητρίου καί Ἀγγέλου ὑγείας, ἐνισχύ-

σεως καί ταχείας ἐπανόδου εἰς τήν πατρίδαν

ἡμῶν», αξιωματικών του Ελληνικού Στρα-

τού, οι οποίοι κρατούνται από την γείτονα

χώρα, πρόταση, η οποία έγινε ομόφωνα

αποδεκτή. 

Στη σύναξη ομιλητής ήταν ο Ηγούμενος

της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους

Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίος, προσκεκλημένος

της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος ομίλησε

με γλαφυρότητα και σαφήνεια αναπτύσσον-

τας το θέμα: «Ιερέας και Ιερωσύνη» 

Δόθηκε έμφαση από τον εκλεκτό ομι-

λητή ότι ο ιερέας πρέπει να συνειδητοποι-

ήσει πως είναι φορέας της Χάριτος του

Θεού και όχι εκφραστής κοσμικής εξουσίας.

Η καρδιά του πρέπει να είναι αγαπώσα και

να είναι ευπροσήγορος και συγκαταβατικός.

Ιδιαιτέρως επέμεινε στην προσωπική εξο-

μολόγηση εκάστου ιερέως. 

Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος

ευχαρίστησε τον π. Βαρθολομαίο και ανα-

φέρθηκε στην αυτομεμψία που πρέπει να

έχουμε όλοι οι κληρικοί, κάνοντας αναφορά

στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος

μας λέγει “Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα

καθᾶραι σοφισθῆναι καί οὕτω σοφίσαι γενέ-

σθαι φῶς καί φωτίσαι ἐγγίσαι Θεῷ καί προσα-

γαγεῖν ἄλλους ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιάσαι, χειρα-

γωγῆσαι μετὰ χειρῶν, συμβουλεῦσαι μετὰ

συνέσεως”. (Λόγος 3. 71. PG 35. 480)

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος

με ερωτήματα που τέθηκαν από τους Ιερείς

και όλοι ευχήθηκαν για μια νέα συνάντηση.
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ναούτης, ο Προξενικός Λιμενάρχης κ.

Ιωάννης Ορφανός, επιστήμονες διαφόρων

κλάδων, εκπαιδευτικοί, πρόεδροι των Ομο-

γενειακών Φορέων της περιοχής Αννόβε-

ρου και πλήθος κόσμου.

Μετά τους χαιρετισμούς, το λόγο πήρε ο

π. Γεράσιμος Φραγκουλάκης, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στον εορτασμό του Ιωβηλαίου των

25 χρόνων του Ενοριακού Κέντρου και

έκανε αναφορά στον μεγάλο απόντα αοίδιμο

Μητροπολίτη Σύμης κυρό Χρυσόστομο, ο

οποίος με την ιδιότητα του αρχιερατικού

προϊσταμένου της Ενορίας Αννόβερου, ως

Επίσκοπος Παμφίλου, ήταν ο πρωτεργάτης

της ανεγέρσεως του Ενοριακού Κέντρου. 

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης

υπήρξαν μουσικές παρεμβάσεις με έντεχνα

ελληνικά μουσικά κομμάτια και προσωπικές

διασκευές από τους διάσημους καλλιτέχνες

του Μουσικού Πανεπιστημίου Αννόβερου,

αδελφούς Μανόλη και Στέφανο Σταγάκη.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι

φοιτήτριες Άννα-Μαρία Παναγιώτου και

Ρούλα Πετρακάλια.

Στο τέλος κλήθηκε να ομιλήσει ο Μη-

τροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο

οποίος βαθύτατα συγκινημένος, αναφέρ-

θηκε στην ιστορία ανοικοδόμησης του Ενο-

ριακού Κέντρου, όπως την έζησε ο ίδιος

και κατέθεσε τις πολύτιμες σκέψεις του ως

νουθεσίες προς όλους, μέσα από την με-

γάλη εμπειρία της διακονίας του στη Γερ-

μανία. Στη συνέχεια έκοψε την τούρτα για

την επέτειο των 80 χρόνων αφιερώνοντας

το πρώτο κομμάτι στο Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο και προσφέροντας το στον Σεβ.

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέα.

Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση, την οποία

είχαν προετοιμάσει, κατά τρόπο άψογο, τα

μέλη της Ορθόδοξης Διακονίας και της Εκ-

κλησιαστικής Επιτροπής, με την πολύτιμη

βοήθεια όλων των Ομογενειακών Οργανώ-

σεων.

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, το πρωί

τελέσθηκε δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία

προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη Γερ-

μανίας κ. Αυγουστίνου και συλλειτουργούν-

τος του Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου

κ. Ανδρέα. Τους ύμνους απέδωσε με θαυ-

μάσιο τρόπο, όπως και

στον Εσπερινό, η χορω-

δία του ναού, υπό την

 διεύθυνση του Πρωτο-

ψάλτη κ. Ιωάννη Πανα-

γιωτίδου.

Μετά τη Θεία Λει-

τουργία ο κόσμος παρέ-

μεινε στην αίθουσα μέχρι

αργά το απόγευμα και σε

εορταστικό κλίμα είχε συ-

ναναστροφή και συζήτησε

με τον Σεβ. Μητροπολίτη

κ. Αυγουστίνο για τα τρέ-

χοντα ζητήματα, μεταξύ

των οποίων και το Μα-

κεδονικό.
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Ιερατική Σύναξη 
στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου



Π
λήθος κόσμου παραβρέθηκε

στην κεντρική αίθουσα του

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

και Μελετών «Ελ. Βενιζέλος» το

βράδυ της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου,

προκειμένου να παρακολουθήσει την πα-

ρουσίαση της βιογραφίας «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης», που συνέ-

γραψε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος

κ. Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης.

Για το βιβλίο μίλησαν οι κ.κ. Νίκος Αλι-

βιζάτος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού

Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης

Φίλης, πρ. Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης,

Νίκος Φίλης, Βουλευτής Α' Αθηνών ΣΥ-

ΡΙΖΑ, πρ. Υπουργός και Θεόδωρος Φορτσά-

κης, βουλευτής Επικρατείας Ν.Δ., πρ. Πρύ-

τανης Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εκδήλωση παρεβρέθησαν οι Σεβ.

Μητροπολίτες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέας, Κισάμου και Σελί-

νου κ. Αμφιλόχιος και ο επιχώριος Μητρο-

πολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δα-

μασκηνός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.

Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Χα-

νίων κ. Αναστάσιος Βάμβουκας. 

Τέλος, ο συγγραφέας της βιογραφίας του

Ελ. Βενιζέλου κ. Νίκος Παπαδάκης μίλησε

για το περιεχόμενο του δίτομου έργου στο

οποίο αναδεικνύεται πρώτα από όλα το πρό-

σωπο του Εθνάρχη. Τόνισε ιδιαίτερα τις ικα-

νότητες του μεγάλου πολιτικού στις διαπραγ-

ματεύσεις και κατέληξε λέγοντας: «Εάν κάποιοι

αναζητούν έναν Βενιζέλο στην σημερινή εποχή,

μπορεί να μην τον βρουν. Μπορούν όμως να

ανατρέξουν στις παρακαταθήκες τους... Θα έχουν

πολλά να διδαχτούν οι σημερινοί πολιτικοί.»

Προηγήθηκε εισαγωγική τοποθέτηση

από τον επιμελητή της έκδοσης κ. Γιώργο

Κουκουράκη, επιστημονικό συνεργάτη του

Ιδρύματος. Αποσπάσματα από την έκδοση

διάβασε ο ηθοποιός κ. Μιχάλης Αεράκης,

τ. καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ,

ενώ συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ.

Βαγγέλης Κακατσάκης, δάσκαλος–λογοτέ-

χνης.

Η δίτομη έκδοση κυκλοφόρησε πρό-

σφατα από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος

Κ. Βενιζέλος» και τις εκδόσεις της Εστίας.

Πρόκειται για μια λαμπρή ολοκληρωμένη

βιογραφία του Εθνάρχη, η οποία καταγράφει

αντικειμενικά και συστηματικά την μεγαλει-

ώδη διαδρομή της ζωής του, από τη γέννησή

του στην Κρήτη (1864) μέχρι τον θάνατό

του στο Παρίσι (1936) και αποκαλύπτει

άγνωστες πτυχές της.
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Τ
ην Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

2018 τελέσθηκε ο πανηγυρι-

κός Eσπερινός, επί τη μνήμη

των Τριών Ιεραρχών, στον

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα,

Αρχιεπισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι

και ακολούθησε η ευλόγηση και η κοπή της

Αγιοβασιλόπιτας, προς τιμήν των ιερέων,

διακόνων, εκκλησιαστικών συμβούλων, ιε-

ροψαλτών και των νεωκόρων των ενοριών,

καθώς και των ιατρών και εθελοντών του

«Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου» και

της «Παγκοινιάς Παιδικού Γεύματος».

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης μας κ. Ανδρέας, στο τέλος του

οποίου, ευχαρίστησε όλους τους παρευρι-

σκόμενους, των οποίων η προσφορά είναι

ουσιαστική στην ενίσχυση των ενοριών,

αλλά και στο σύνολο έργο της Μητροπό-

λεως, ενώ απένειμε τιμητική πλακέτα στον

ιατρό κ. Αντώνιο Χρονάκη, για την μακρο-

χρόνια προσφορά του στο Κοινωνικό Ια-

τρείο - Φαρμακείο της Μητροπόλεως – Δή-

μου Μινώα Πεδιάδος.

Έπειτα ακολούθησε συνεστίαση αγάπης

στο κέντρο «Πάνθεον» στο Αρκαλοχώρι,

όπου η σχολή παραδοσιακών χορών της

Μητροπόλεώς μας παρουσίασε με απόλυτη

επιτυχία χορευτική εκδήλωση, με τη συμ-

μετοχή παιδιών όλων των ηλικιών. Στην

εκδήλωση, συμμετείχε επίσης ο «Μουσικο-

χορευτικός Σύλλογος Νέων Αφάντου» από

το νησί της Ρόδου, με παραδοσιακούς χο-

ρούς από τα Δωδεκάνησα. 
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Ετήσια κοπή Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως Νίκος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής): 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης



Σ
ε δυο βδομάδες περίπου από

σήμερα αρχίζει η Αγία και Με-

γάλη Εβδομάδα. Για το λόγο

αυτό βρίσκεται απόψε εδώ η

Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Μη-

τρόπολής μας για να μας προετοιμάσει και

να μας οδηγήσει σιγά - σιγά σ’ αυτή την

ατμόσφαιρα. Θα μου πείτε πως είναι νωρίς

για να αρχίσουμε με τα μεγαλοεβδομαδιά-

τικα. Αν σκεφτείτε όμως ότι παρόμοιες εκ-

δηλώσεις θα επαναληφθούν και σε άλλες

περιοχές της Μητροπόλεώς μας δεν είναι

νωρίς. Ο πρωταγωνιστής των εκδηλώσεων

αυτών είναι ο π. Νικόλαος Σταματάκης, ο

οποίος με μια μακρόχρονη θητεία, αγωνί-

ζεται και εργάζεται για να ετοιμάζει μουσικές

εκδηλώσεις, τη χορωδία του Μητροπολιτι-

κού Ναού και άλλα. 

«Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα ως
φώτα σωστικά ανατέλλει τω κόσμω».

Με αυτό το τροπάριο της Εκκλησίας με

τον Όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας ξεκινά η

Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η Εβδομάδα που

μας καλεί η Εκκλησία μας να ζήσουμε τα

πάθη του Κυρίου μας.

Με καρδιά συντετριμμένη τη Μ. Τρίτη

θα ακούσουμε τον Κύριό μας να ρίχνει κε-

ραυνούς «ουαί υμίν γραμματείς και φαρι-

σαίοι». Ουδέποτε άλλοτε ο Κύριος, ο πράος

Ιησούς, μίλησε με τόση δριμύτητα. Γιατί;

Γιατί ενώπιόν Του είχε υποκριτές. Και ο

ανεξίκακος Κύριος τίποτε άλλο δε μίσησε

τόσο όσο την υποκρισία. Η υποκρισία είναι

το κίβδηλο νόμισμα, το τεχνητό άνθος, η

πλαστογραφία της αρετής. Γι’ αυτό καυτη-

ρίασε τόσο πολύ την υποκρισία.

Αλλά ακούγοντας τον Κύριο να εκφωνεί

τα «ουαί» κατά των υποκριτών, ας φοβη-

θούμε κι εμείς μήπως υπαγόμαστε στην κα-

τηγορία αυτών. Γιατί η υποκρισία είναι ένα

μικρόβιο που εισχωρεί στις καρδιές όλων.

Αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί μαθητές

του Κυρίου μας πρέπει να απαλλαγούμε από

την πληγή της υποκρισίας.

Αλλά και άλλο σοβαρό μάθημα παίρ-

νουμε τις άγιες αυτές μέρες. Τη Μ. Τετάρτη

βλέπουμε τον Ιούδα να παζαρεύει την πώ-

ληση του Διδασκάλου του αντί τριάκοντα

αργυρίων. Η προδοσία του Ιούδα είναι ένα

από τα θλιβερότερα περιστατικά των Παθών

του Κυρίου. Είναι μάθημα για όλους όσοι

υποδούλωσαν τις ψυχές τους στο χρήμα

και την ύλη.

Φοβερό πάθος η φιλαργυρία. Αυτή με-

τέβαλε τον απόστολο σε προδότη. Αυτή με-

ταβάλλει και τους Χριστιανούς σε ειδωλο-

λάτρες, που δεν λατρεύουν πλέον τον

Χριστό, αλλά τον χρυσό. Βλέποντας το κα-

τάντημα του Ιούδα ας προσέξουμε πολύ μή-

πως πιαστούμε κι εμείς στα δίχτυα της φι-

λαργυρίας. Γιατί χριστιανός που λατρεύει

το χρήμα και για το χρήμα ψευδορκεί, ατι-

μάζει, κλέβει και αδικεί, είναι ένας νέος

Ιούδας στη σημερινή κοινωνία.

Καθώς εξελίσσεται η ιστορία των Πα-

θών του Κυρίου, το βράδυ της Μ. Πέμπτης

βλέπουμε το Μυστικό Δείπνο. Την τελευταία

και αλησμόνητη εκείνη νύχτα, ο Χριστός

έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές

Του. Τους έδωσε τις τελευταίες παραγγελίες.

Τέλεσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,

που είναι το σπουδαιότερο μυστήριο της

Εκκλησίας, η καρδιά της λατρείας μας. Με-

τέδωσε ο Ίδιος το σώμα Του στους μαθητές

Του. Ήταν η πρώτη Θεία κοινωνία. Δυστυ-

χώς όμως και σ’ αυτήν δέχτηκε ένας ανά-
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«Εγώ δε ειμί σκώληξ,

και ουκ άνθρωπος»

λίγο κατάλαβα 

την ομορφιά Του.

Πάντα λάθος κάνω

συνέχεια πέφτω έξω.

Μαθητής, και δεν καταλαβαίνω

τον Διδάσκαλο.

Αλλιώς τον νόμιζα, με Δόξα

κι Αυτός ταπεινώνεται,

ραπίζεται, μαστιγώνεται,

εμπτύεται, σταυρώνεται.

Δεν μπορώ να τον

ακολουθήσω, δεν αγρυπνώ

μαζί του, τον εγκαταλείπω

αν και υποσχέθηκα,

να τον ακολουθώ.

Αυτός, παλεύει με το θάνατο

και μου χαρίζει ζωή,

πόσο μ’ αγαπά

πόσο μικρός είμαι.
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Ιερομονάχου Αναστασίου
Η προσευχή του Γέροντα Ιερόθεου 

«Πάθη και Ανάσταση του Κυρίου»
Πρωτοπρεσβυτέρου Στυλιανού Γεωργιαννάκη*



Για τη μεγάλη εορτή της Ανάστασης του

Χριστού θα σας μιλήσω με τον Αναστά-

σιμο-Κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννη

του Χρυσοστόμου:

‘’Όποιος είναι ευσεβής και φιλόθεος, ας

απολαύσει την ωραία τούτη και λαμπρή πα-

νήγυρη.

Όποιος είναι ευγνώμων υπηρέτης, ας

εισέλθει χαρούμενος σ’ αυτό το δείπνο της

χαράς του Κυρίου. Όποιος κοπίασε νη-

στεύοντας, ας χαρεί τώρα το μισθό του. 

Όποιος εργάστηκε από την πρώτη ώρα

ας δεχτεί σήμερα τη δίκαιη πληρωμή. Αν

κάποιος ήρθε μετά την τρίτη ώρα, ας γιορ-

τάσει ευχαριστώντας. 

Αν κάποιος έφτασε μετά την έκτη ώρα,

ας προσέλθει χωρίς να δειλιάσει.

Αν πάλι κάποιος έφτασε μόλις στις έν-

δεκα, ας μη φοβηθεί την αργοπορία. Γιατί

ως φιλότιμος που είναι ο Δεσπότης, δέχεται

τον τελευταίο όπως ακριβώς και τον πρώτο.

Αναπαύει αυτόν που έφτασε μόλις στις έν-

δεκα, όπως και αυτόν που εργάστηκε από

την πρώτη. Και τον τελευταίο ελεεί και τον

πρώτο βραβεύει. Και σ’ εκείνον δίνει τη

χάρη του. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη

ασπάζεται και την πράξη τιμά και την πρό-

θεση επαινεί. Εισέλθετε λοιπόν όλοι στο δεί-

πνο της χαράς του Κυρίου μας και πρώτοι

και δεύτεροι να απολαύσετε την αμοιβή σας.

Πλούσιοι και φτωχοί, όλοι μαζί χορέψετε.

Εγκρατείς και φυγόπονοι τιμήστε την ημέρα.

Όσοι νηστέψατε αλλά και όσοι δε νηστέψατε

ευφρανθείτε σήμερα. Το τραπέζι είναι γε-

μάτο, ευχαριστηθείτε όλοι. Το μοσχάρι είναι

άφθονο, κανείς ας μη φύγει πεινασμένος.

Όλοι να απολαύσετε το συμπόσιο της πίστης.

Όλοι να απολαύσετε τον πλούτο της θεϊκής

καλοσύνης και αγαθότητας. Κανείς να μη

θρηνεί για φτώχεια, διότι φανερώθηκε η

βασιλεία που είναι κοινή για όλους. Κανείς

να μην κλαίει για τα σφάλματά του, γιατί

ανέτειλε συγγνώμη από τον τάφο του Χρι-

στού. Κανείς να μη φοβάται τον θάνατο, διότι

μας ελευθέρωσε ο θάνατος του Σωτήρα.

Έσβησε τον θάνατο, αυτός που κατεχό-

ταν υπό του θανάτου. Λεηλάτησε τον Άδη,

Αυτός που κατέβηκε στον Άδη. Πίκρανε αυ-

τόν, όταν γεύτηκε τη σάρκα του. 

Αυτό προφητεύοντας ο Ησαΐας εκήρυξε

και είπε: 

«Ο Άδης λέει επικράθηκε όταν σε συ-

νάντησε κάτω.

Πικράθηκε, διότι πραγματικά καταργή-

θηκε.

Πικράθηκε, διότι πραγματικά εμπαίχ-

θηκε.

Πικράθηκε, γιατί στ’ αλήθεια νεκρώθηκε.

Πικράθηκε, γιατί καθαιρέθηκε.

Πικράθηκε, γιατί σύρθηκε δέσμιος.

Έλαβε (ο Άδης) ένα σώμα που έτυχε να

είναι Θεός.

Έλαβε (ο Άδης) γη και συνάντησε ου-

ρανό.

Έλαβε (ο Άδης) αυτό που έβλεπε και

έπεσε απ’ εκεί που δεν έβλεπε.

Πού είναι, θάνατε, το κεντρί σου;

Πού είναι Άδη η νίκη σου;

Αναστήθηκε ο Χριστός και συ νικήθηκες.

Αναστήθηκε ο Χριστός και έπεσαν οι

δαίμονες.

Αναστήθηκε ο Χριστός και χαίρονται οι

Άγγελοι.

Αναστήθηκε ο Χριστός και κυβερνά η

ζωή.

Αναστήθηκε ο Χριστός και κανένας νε-

κρός δεν είναι σε μνήμα.

Διότι με το να αναστηθεί από τους νε-

κρούς ο Χριστός, έγινε η πρώτη απαρχή

των κεκοιμημένων.

Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη

στους αιώνες των αιώνων. Αμήν’’.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να

ζήσουμε και φέτος τα Άγια Πάθη του Κυρίου

μας με πίστη, με ταπείνωση και αγάπη. Καλή

Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση.
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ξιος να κοινωνήσει. Ήταν ο Ιούδας. Με

ακάθαρτη ψυχή και συνείδηση πλησίασε

και έλαβε τα Άχραντα Μυστήρια. Και τώρα,

αδελφοί μου πολλοί θα προσέλθουμε τις

άγιες αυτές μέρες να κοινωνήσουμε. Να

προσέξουμε μήπως μεταξύ μας υπάρχει

Ιούδας, δηλαδή ο ακάθαρτος, ο αμετανόη-

τος, ο ανεξομολόγητος Χριστιανός. Αυτός

ας μην πλησιάσει τα άγια, αν προηγουμένως

δεν καθαρίσει την ψυχή του με τα δάκρυα

της μετάνοιας. 

Ένα άλλο μάθημα μας δίνει η άρνηση

του Πέτρου. Μας διδάσκει πόσο ασθενής,

αδύνατος και αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος.

Γιατί βλέπουμε ένα κορυφαίο μαθητή να

πέφτει. Τι ήταν ο Πέτρος; Κολοσσός πίστης

και αρετής. Και όμως τη νύχτα της Μεγάλης

Πέμπτης τον βλέπουμε να αρνείται μπροστά

σε μια υπηρέτρια το όνομα του Κυρίου.

Έπεσε ο Πέτρος, για να μάθει να είναι τα-

πεινός. Έπεσε για να μας διδάξει όλους

πόσο πρέπει να προσέχουμε και να φοβό-

μαστε την αμαρτία. Είναι τόσο φοβερή η

αμαρτία, ώστε στα δίχτυα της συλλαμβάνει

και αποστόλους και προφήτες και αγίους

και ασκητές. Λοιπόν, χριστιανέ μου, είσαι

άγιος, έφτασες σε ύψη αρετής; Μην περη-

φανεύεσαι. Γιατί ενδέχεται να πέσεις, κι

εκείνος τώρα που περιφρονείς ως αμαρ-

τωλό να γίνει άγιος και να καταλάβει την

πρώτη θέση του παραδείσου.

Φτάνοντας στο αποκορύφωμα των Πα-

θών του Κυρίου θα αισθανθούμε τον Κύριό

μας να γεύεται το μαρτύριο. Θα τον δούμε

να γονατίζει μέσα στον κήπο της Γεθσημανή.

Θ’ ακούσουμε την προσευχή «Πάτερ μου..ουχ
ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ.» Θα δούμε να Τον

σέρνουν όλη τη νύχτα από δικαστήριο σε

δικαστήριο.Θα δούμε τους εχθρούς του να

Τον ντύνουν με κόκκινη χλαμύδα, να Του

πλέκουν «στέφανον εξ ακανθών» να Τον

περιπαίζουν, να Τον ραπίζουν. 

Θ’ ακούσουμε τις άγριες φωνές τους

«άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Θα δούμε τον

Πιλάτο να υπογράφει την καταδίκη του. 

Τέλος, τη Μεγάλη Παρασκευή θα δούμε

τον Κύριό μας να σηκώνει το βαρύ Σταυρό

και να κάμπτεται από το βάρος. Αλλά ποιό

βλέμμα θα μπορέσει πλέον να παρακολου-

θήσει τη σκηνή της Σταύρωσης; Θα τον αν-

τικρύσουμε να υψώνεται γυμνός πάνω στο

ξύλο και να λέει έναν έναν τους επτά λόγους

του Σταυρού, απ’ τους οποίους ο πρώτος

είναι φωνή αγάπης προς τον πλησίον και

συγχώρησης. «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ

οίδασι τι ποιούσι» κι ο τελευταίος φωνή

αφοσιώσεως στον Πατέρα («Πάτερ εις χεί-

ρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου») Χρι-

στιανέ μου, Χριστιανή μου, μπορείς όσο

ζεις να λες «Ουράνιε Πατέρα μου, συγχωρώ

τον εχθρό μου κι όταν κλείσει τα μάτια σου

από το μάταιο τούτο κόσμο να πεις « Πατέρα

μου δέξου την ψυχή μου στα χέρια σου»;

Αυτά τα υψηλά μαθήματα μας παρέχει

η Μεγάλη Εβδομάδα. Τα μαθήματα της με-

τάνοιας, της συντριβής, του φόβου της

αμαρτίας, της αγάπης και της ελπίδας. Γι’

αυτό να παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες

με μεγάλη ευλάβεια. Όλα να είναι αφοσιω-

μένα στον Εσταυρωμένο και τα Πάθη Του.

Καμιά συνομιλία, καμιά αταξία, καμιά ασχη-

μοσύνη δεν επιτρέπεται τις άγιες αυτές μέ-

ρες. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, παι-

διά, νέοι, γέροι, όλοι εδώ με ευλάβεια. Όχι

για να συζητήσουμε, όχι για να γελάσουμε,

αλλά να θυμηθούμε τι υπέφερε Εκείνος για

χάρη μας, να διδαχτούμε και να αλλάξουμε.

Έτσι θα ζήσουμε αυτές τις άγιες μέρες που

μας έρχονται. Αφού ζήσουμε με ευλάβεια

και φόβο Θεού τα άχραντα Πάθη του Κυ-

ρίου μας να φτάσουμε και φέτος στη ζωη-

φόρο Ανάστασή Του. Χωρίς τη Σταύρωση

δε θα είχαμε την Ανάσταση του Χριστού.

Και χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δε

θα υπήρχε η δική μας ανάσταση και σωτη-

ρία. Δε θα υπήρχε αιώνια ζωή. 
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* Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Γεωργιαννάκης είναι Αρχιερατικός Επίτροπος της

Δ' Περιφέρειας και Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Άρβης.



θήσῃ»4. Και ο δεύτερος κήρυκας της μετα-

νοίας, ο ιερός Χρυσόστομος, στον λόγο,

τον παραινετικόν εις Θεόδωρον εκπεσόντα,

μας λέει ότι, «Τό μέν γάρ ἁμαρτεῖν ἴσως

ἀνθρώπινον, τό δέ ἐπιμεῖναι τοῖς αὐτοῖς, τοῦτο

οὐκ ἀνθρώπινον λοιπόν, ἀλλ’ ὅλον σατανικόν»5.

Το Σάββατο πριν από την τρίτη Κυριακή

ονομάζεται Ψυχοσάββατο. Καθιερώθηκε

από την Εκκλησία ως ημέρα προσευχής για

τους κεκοιμημένους. Για το λόγο αυτό όλοι

μας προσφέραμε κόλλυβα για τους δικούς

μας ανθρώπους που έχουν μεταβεί, ἐκ τῶν

προσκαίρων εἰς τά αἰώνια. Τους κάναμε,

αν θέλετε, να πούμε, το Τραπέζι! Θυμόμαστε

ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ,

του Ιακώβ και όλων, ζώντων και νεκρών.

Η τρίτη Κυριακή, η Κυριακή της Από-

κρεω, αναφέρεται στην Δευτέρα Παρουσία,

στην κρίση που θα λάβει χώρα, καθώς επί-

σης και στην εν Χριστώ αγάπη και ελεημο-

σύνη, «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν

ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»6

Ονομάζεται δε έτσι, επειδή είναι η τελευταία

ημέρα που οι πιστοί επιτρεπόταν να κατα-

λύσουμε κρέας.

Κατά την αυτή ημέρα ακούσαμε στα στι-

χηρά των αίνων, «Ὢ ποία ὥρα τότε, καὶ ἡμέρα

φοβερά, ὅταν καθίσῃ ὁ Κριτὴς ἐπὶ θρόνου φο-

βεροῦ! βίβλοι ἀνοίγονται, καὶ πράξεις ἐλέγχον-

ται, καὶ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους δημοσιεύον-

ται…Ἄγγελοι παρίστανται, ἐλέγχοντες τὰς

πράξεις, τὰς διανοίας, τὰς ἐνθυμήσεις, τὰ ἐν

νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ…7». Η Κυριακή αυτή δια-

φεύγει του διδακτικού ύφους των δύο προ-

ηγουμένων και μάς θέτει προ των ευθυνών

μας. Μόνοι μας κρινόμαστε από τις ρυπα-

ρές πράξεις, γι’ αυτό το λόγο η Κυριακή

αυτή μας συνταράσσει, καθώς και όλα τα

ψαλλόμενα που σκοπό έχουν τη μετα-

στροφή μας στην εν Χριστώ ζωή. Ο άν-

θρωπος του Θεού μπορεί να επαναλαμβάνει

βιωματικά και εμπειρικά τον λόγο του Αββά

Απολλώ, «Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον

τον Θεό σου»8!

Η τέταρτη Κυριακή, ή Κυριακή της Τυ-

ροφάγου, κάνει λόγο για την εξορία των

πρω τόπλαστων από τον Παράδεισο. Το

Ευαγγέλιο της ημέρας παρότρυνε τους πι-

στούς να νηστεύουν χωρίς να το επιδει-

κνύουν, να συγχωρούν όσους τους έχουν

βλάψει και να διάγουν βίο ενάρετο και ελεή -

μονα, «Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παρα-

πτώματα αυτών αφήσει και υμίν ο Πατήρ υμών

ο ουράνιος9» και πιο κάτω ακούσαμε: «Συ δε

νηστεύων, άλειψαί σου την κεφαλήν και το

πρόσωπόν σου νίψαι όπως μη φανής τοις αν-

θρώποις νηστεύων αλλά τω Πατρί σου τω εν

τω κρυπτώ10».

Εις τα στιχηρά των αίνων ακούσαμε το

εξαίσιο εκείνο τροπάριο, «Τό στάδιον τῶν

ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλ -

θετε… οἱ γάρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στε-

φανοῦνται» και στο δοξαστικό αυτών,

«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων

ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος
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M
ας αξιώνει η χάρις του δωρεο-

δότου Κυρίου ημών Ιησού Χρι-

στού να διέλθουμε για ακόμη

μια χρονιά το μήκος της ευλο-

γημένης αυτής περιόδου, του Τριωδίου. 

Διηνύσαμε την, προ της Αγίας και Μ.

Τεσσαρακοστής, εισαγωγική εις αυτή πε-

ρίοδο και τώρα βρισκόμαστε εντός αυτής,

πορευόμενοι προς το σωτηριώδες και εκού-

σιον πάθος του Κυρίου ημών Ιησού

 Χριστού, γι’ αυτό επιτρέψτε μου να φυλλο-

μετρήσω λίγες σελίδες εν είδει ανασκοπή-

σεως, της περιόδου που διανύουμε.

Πρωταρχικό μέλημά μας είναι να ανα-

πέμψουμε ευχαριστήριο ύμνο και δοξολο-

γία προς τον Κύριο του ουρανού και της

γης, «ἐν ταύτῃ τῇ ὥρα τε καί ἁγία ἡμέρᾳ», για

την μεγάλη αυτή δωρεά να ευρισκόμεθα εις

την Αγία και Μ. Τεσσαρακοστή, η οποία

ακολουθεί αρμονικά και αποτελεί αλληλέν-

δετο σώμα με την ευλογημένη περίοδο του

Τριωδίου. Η ονομασία της προέρχεται από

το ομώνυμο εκκλησιαστικό βιβλίο, «Τριώ-

διον», που περιλαμβάνει τους ύμνους που

ψάλλονται στους Ιερούς Ναούς κατά τη συγ-

κεκριμένη περίοδο από τους Χριστιανούς

που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα τον της

ασκήσεως και ταπεινώσεως. 

Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Τριω-

δίου, σκοπό έχουν την προετοιμασία των

πιστών, «ὅπως διαπλεύσουν τό τῆς Νηστείας

μέγα πέλαγος»1, γι’ αυτό και κλιμακωτά απο-

κόπτονται οι τροφές από την Κυριακή της

Τυρινής, εν μέρει, και ακολούθως από την

της Απόκρεω και εφεξής. 

Κάθε Κυριακή αυτών των τριών εβδο-

μάδων έχει τη δική της σημειολογία.

«Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί·

ὁ γάρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται»2, ακού-

σαμε κατά την πρώτη Κυριακή του Τελώνου

και Φαρισαίου, η οποία μας δίδαξε να ακο-

λουθήσουμε την ταπείνωση του Τελώνου

και όχι την υπερηφάνια του Φαρισαίου, «τοῦ

Φαρισαίου τήν μεγάλαυχον φωνήν, πιστοί μι-

σήσαντες τοῦ δέ Τελώνου τήν εὐκατάνυκτον

εὐχήν ζηλώσαντες», μας προέτρεψε ο υμνωδός

μέσα από τα στιχηρά των αίνων της αυτής

ημέρας. 

Η δεύτερη, η Κυριακή του Ασώτου Υιού

ή αλλιώς του Ευσπλάγχνου Πατρός, μας δι-

δάσκει την αξία της μετάνοιας και το μεγα-

λείο της συγχωρήσεως. 

Είδαμε την αγάπη του Πατέρα, ο οποίος

περίμενε τον πλανεμένο – αποσκιρτήσαντα

υιό του και μόλις τον είδε να τρέχει προς

αυτόν, «εἶδεν αὐτόν ὁ πατήρ αὐτοῦ και ἐσπλαγ-

χνίσθη και δραμών ἐπέπεσεν ἐπί τον τράχηλον

αὐτοῦ και κατεφίλησεν αὐτόν3», ενώ θαυμά-

σαμε την μετάνοια του υιού ο οποίος, «εἰς

ἑαυτόν δε ἐλθών» επέστρεψε εις τον πατέρα

του. 

Συνεπώς, η παραβολή αυτή μας διδά-

σκει το, «ὁσάκις ἄν πέσης, ἔγειραι και σω-
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Η προς το Θείον Πάθος αναγωγική πορεία
Αρχιμανδρίτου Ιερόθεου Χιώτη*

« Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς,... συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν... » 

1. Ιδιόμελον Α΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Κυ-

ριακής της Τυρινής.

2. Ιδιόμελον Εσπερινού της Κυριακής του Τελώνου

και Φαρισαίου.

3. Λουκά 15, 20.

4. Πρόκειται περί αγράφου λογίου του Κυρίου που

σώζεται σε ευχή, στην ακολουθία του ιερού Ευ-

χελαίου, μετά το δεύτερο ευαγγέλιο: «…Σὺ εἶ ὁ

εἰπών· ὁσάκις ἂν πέσῃς, ἔγειραι, καὶ σωθήσῃ». Βλέπε

Ιωάννου Καραβιδόπουλου, Μελέτες ερμηνείας και

θεολογίας της Καινής Διαθήκης, Θεσσαλονίκη

1990, εκδόσεις Πουρναράς, σσ. 171-175.

5. PG 47, 301· Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λόγος

παραινετικός εἰς Θεόδωρον ἐκπεσόντα.

6. Ματθαίον 25, 40.

7. Ιδιόμελο των αίνων του Όρθρου της Κυριακής

της Απόκρεω ήχος πλ.β’

8. Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών, τ. 1, Απο-

φθέγματα Γερόντων, πατερικαί εκδόσεις «Γρηγόριος

ο Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1978, σ. 156.

9. Ματθαίον 6 , 14.

10. Ματθαίον 6, 17.



Θεό και άνθρωπο, ενώ ψάλλουμε, «Τόν

Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καί τήν

ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.14»

Όποιος δεν αισθάνεται και δεν ζητά

αυτή τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, γίνεται

δυστυχώς έρμαιο του αρχεκάκου εχθρού

του ανθρώπου, ενώ όποιος την αισθάνεται,

φέρει τον Τίμιο Σταυρό επί στήθους και κά-

νει σωστά το σταυρό του, λαμβάνει την δύ-

ναμη, την παρηγοριά και την προστασία

Του.

Κατά την Δ' Κυριακή των Νηστειών εορ-

τάζεται η μνήμη του Αγίου Ιωάννου, συγ-

γραφέως του πνευματικού βιβλίου της «Κλί-

μακος». Υπήρξε κήρυκας της μετανοίας και

της νηστείας. Η Αγία μας Εκκλησία προ-

βάλλει προς μίμηση ένα παράδειγμα, που

με την άσκηση έφθασε σε υψηλά επίπεδα

φωτισμού ως αποτέλεσμα την κατά χάριν

αυτού θέωσιν.

Μας τονίζει ο Σιναίτης Ιωάννης λέγον-

τας μας, «Όποιος ενώθηκε μ’ αυτή τη νύφη

που τη λένε ταπείνωση, είναι ήμερος, γλυκόλο-

γος, ευκολοκατανόητος, συμπαθητικός, γαλή-

νιος, χαροποιός, καλοκάγαθος, άλυπος, άγρυ-

πνος, ακούραστος. Απόδειξη της αληθινής

μετάνοιας είναι η αμνησικακία. Κι εκείνος που

έχει έχθρα στην καρδιά του και νομίζει πως

μετανόησε, είναι όμοιος με εκείνον που θαρρεί

πως τρέχει στον ύπνο του»15.

Την Ε' Κυριακή των Νηστειών, τιμάται

η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία είναι

τρανό και παγκόσμιο παράδειγμα της δυ-

νάμεως της μετανοίας. Ας μην απελπιζόμα-

στε λοιπόν. Μπορούμε να γίνουμε, με τη

δύναμη της χάρης και του ελέους του Θεού

κατάλευκοι ως Άγγελοι, αρκεί να μετανοή-

σουμε, όπως η Οσία Μαρία. 

Ως τώρα παρατηρούμε ότι οι δύο πρώ-

τες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής,

μάς δίδουν τα δογματικά στοιχεία της αμω-

μήτου πίστεώς μας, τα οποία θα πρέπει όλοι

εμείς οι κληρικοί να ξαναθυμίσουμε στους

πιστούς του 21ου αιώνα, διότι δυστυχώς με

το πέρασμα των αιώνων, με την μέριμνα

των βιοτικών αναγκών τα ξεχάσαμε ή

ακόμη δεν τα γνωρίσαμε ποτέ αλλά από συ-

νήθεια τα πράττουμε τηρώντας τις επιταγές

των προγόνων μας. Με αυτά όμως εξασφα-

λίζεται η ορθή λατρεία του Θεού και είναι

λίαν σημαντικά στον κάθε Ορθόδοξο Χρι-

στιανό για να γνωρίζει τέλος πάντων τι είναι

εκείνο που πιστεύει. Από την Δ΄ Κυριακή

και μετά παρουσιάζεται η κατά την πράξη

θεολογική κατοχύρωση της εσωτερικής

αναγέννησης, που επιτυγχάνεται με την

ασκητική και κατανυκτική ζωή του πιστού.

Θεωρία και Πράξις αλληλένδετα και ένα

σώμα.

Παράλληλα, βλέπουμε τις αρετές που

προβάλλονται μέσα από το ευλογημένο

Τριώδιο, για τις οποίες κληθήκαμε και θα

κληθούμε να γίνουμε εραστές. 

α) Ταπείνωση, β) μετάνοια, γ) συγχώ-

ρεση, δ) ελεημοσύνη, ε) αγάπη, στ) νηστεία,

ζ) πίστη, η) εγκράτεια, θ) πιστή τήρηση των

ορθοδόξων Δογμάτων, ι) άντληση δύναμης

από τον Ζωοποιό Σταυρό. 

Τώρα, αν δεν κοπιάσαμε εις το στάδιο

των αρετών, αν δεν κολυμπήσαμε στο της
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ἐγκράτεια,…Κύριε, δι' αὐτῆς ἀξίωσον καὶ ἡμᾶς,

προσκυνῆσαί σου τὰ Πάθη καὶ τήν ἁγίαν

Ἀνάστασιν …».

Αυτά ψάλλονται διότι ακολουθεί η Κα-

θαρά Δευτέρα, με την οποία ξεκινά η καθ’

εαυτή περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακο-

στής. Περίοδος νηστείας, προσευχής, πε-

ρισυλλογής, ησυχίας, κατά την οποία οι πι-

στοί προετοιμαζόμαστε για την μεγάλη

Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. 

Ονομάζεται Τεσσαρακοστή εις τύπον της

σαρανταήμερης νηστείας του Χριστού στην

έρημο, ενώ λέγεται Μεγάλη για τα μεγάλα

γεγονότα που θα επακολουθήσουν, του

Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Ανα-

στάσεως!

Την Καθαρά Δευτέρα, όπου είναι η αρχή

της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δια-

βάσαμε εις τα καθίσματα του Όρθρου, «Τῆς

νηστείας τῇ θείᾳ ἀπαρχῇ, κατάνυξιν κτησώμεθα

ψυχῆς…» και η κατάνυξη αυτή επέρχεται μό-

νον με την εγκράτεια, την προσευχή, την

εξομολόγηση, την μετοχή στα μυστήρια της

Εκκλησίας, την ταπείνωση και τη μετάνοια.

Με όλα αυτά ο άνθρωπος έρχεται και ζει

μεταμορφούμενος την εν Αγίω Πνεύματι

ζωή και απολαμβάνει των θείων δωρεών

που του παρέχονται από τον πνευματικό

αγώνα τον οποίο καταβάλλει. 

Οι εβδομάδες της Μ. Τεσσαρακοστής

είναι έξι.

Η Α' Κυριακή των Νηστειών λέγεται και

Κυριακή της Ορθοδοξίας, επειδή κατά την

ημέρα αυτή εορτάζουμε την Αναστήλωση

των Αγίων Εικόνων και το θρίαμβο της Ορ-

θοδόξου πίστεώς μας κατά της αιρέσεως

των εικονομάχων, η οποία διήρκεσε ένα

και πλέον αιώνα και έληξε με την επέμβαση

της αυτοκράτειρας Θεοδώρας με τον γιο της

Μιχαήλ, αναστηλώνοντας εν δόξη τις Ιερές

Εικόνες. Άλλο λατρεία και άλλο τιμή και

σεβασμός, ο οποίος, «διαβαίνει επί τό πρω-

τότυπον»11, δηλαδή στο πρόσωπο που εικο-

νίζεται.

Την Β' Κυριακή των Νηστειών τιμάται η

μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά,

Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ο οποίος

υπήρξε μέγας διδάσκαλος των ορθόδοξων

δογμάτων και κήρυκας της θείας Χάριτος,

η οποία είναι άκτιστη και μπορούμε μόνο

να την αισθανόμαστε και να την ζούμε, ως

ενέργεια, με σκοπό τη σωτηρία μας. Η Χάρη

του Θεού προσεγγίζει τον άνθρωπο με τα

Μυστήρια της Εκκλησίας και καρποφορεί

όταν βρίσκει γη αγαθή και πνευματική προ-

σπάθεια. Η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος

αλλά οι ενέργειες αυτού μεθεκτές. Τον Ήλιο

δεν τον αγγίζουμε γιατί θα καούμε αλλά τις

ευεργετικές αυτού ακτίνες τις απολαμβά-

νουμε και μετέχουμε σε αυτές. Απαιτείται η

χάρις του Θεού συν την του ανθρώπου

ελευθέραν συνεργία.

Συνεπώς, η νίκη του Αγίου Γρηγορίου

κατά των αιρετικών δοξασιών, θεωρείται

ανάλογη με τη νίκη κατά των εικονομάχων.

Την Γ' Κυριακή των Νηστειών η οποία

βρίσκεται στο μέσον της Σαρακοστής, η Εκ-

κλησία μάς προβάλλει την προσκύνηση του

Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο αδύναμος

και τρεπτός άνθρωπος κάμπτεται από την

νηστεία και τον αγώνα, πολλάκις δυσανα-

σχετεί και οι πειρασμοί τον χτυπούν. Για το

λόγο αυτό η Εκκλησία μάς προβάλλει στη

μέση της πνευματικής διαδρομής τον Τίμιο

Σταυρό, πάνω εις τον οποίο ο Κύριος μας

εσταυρώθη, «ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς

ἁμαρτίας»12 ενώνοντας «τά τό πρίν διεστῶτα»13
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βάτου. «Ἥπλωσας τας παλάμας, καί ἥνωσας τα το

πρίν διεστῶτα….».

14. Βλέπε στο Τριωδίω κατά την έξοδο του Τιμίου

Σταυρού αλλά και σε άλλες εορτές του Τιμίου

Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) καθώς και αντί του

Τρισαγίου Ύμνου.

15. Αποσπάσματα εκ του κατανυκτικού και πνευμα-

τικού βιβλίου, Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ,

ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός

Ἀττικῆς 1999.

11. Βασιλείου Καισαρείας, περι του αγίου Πνεύματος,

κεφάλαιο ιη΄: «ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον

διαβαίνει». PG 32, 149C.

12. Προς Ρωμαίους Επ. Παύλου 6, 6.

13. Βλέπε στον Όρθρο του Αγίου και Μεγάλου Σαβ-



Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017, το

απόγευμα, τελέστηκε Εσπερινός στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρ-

καλοχώρι, και πραγματοποιήθηκε η συνάν-

τηση του Σεβ. Ποιμενάρχη μας με τους νε-

Συνάντηση του 
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα 
με πρωτοετείς φοιτητές

Με μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατά-

νυξη τελέσθηκαν το Σάββατο 23 Σεπτεμ-

βρίου 2017 τα Εγκαίνια του δίκλιτου Ιερού

Ναού, επ’ ονόματι του Αγίου Σπυρίδωνος,

Επισκόπου Τριμυθούντος  και Πάντων των

εν Κρήτη διαλαμψάντων Αγίων.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε

ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ενώ

ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Λειψά-

νων πέριξ του Ιερού Ναού, η τελετή των Εγ-

καινίων και  κατόπιν τελέστηκε η  πανηγυ-

ρική Θεία Λειτουργία. 

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας, στο λόγο του, εξέφρασε

τη χαρά του και την ευγνωμοσύνη της τοπι-

κής Εκκλησίας  προς τους κτήτορες του Ναού

για την προσφορά τους και ευχαρίστησε

τους κληρικούς και τους λαϊκούς που παρέ-

στησαν και έλαβαν την ευλογία των Ιερών

Εγκαινίων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας οι κτή-

τορες του Ιερού Ναού, οι οικογένειες Νικο-

λάου και Παναγιώτας Βροντάκη και Ιωάννου

και Χρυσούλας Τσικνάκη, προσέφεραν καφέ

και φαγητό σε όλο το εκκλησίασμα, στην αί-

θουσα του πολιτιστικού συλλόγου Αρχοντι-

κού.

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Εγκαίνια δίκλιτου Ιερού Ναού
Αγίου Σπυρίδωνος και 
Πάντων των εν Κρήτη 
διαλαμψάντων Αγίων 
στο Αρχοντικό Μονοφατσίου*

νηστείας μέγα πέλαγος, αν η καρδιά μας

έμεινε αμετανόητη και σκληρή, έχουμε

ακόμη χρόνο να γίνουμε μύστες των προ-

αναφερθέντων αρετών, για να μπορέσουμε

να δούμε με καθαρά μάτια το Φως της ανα-

στάσεως και να αισθανθεί η καρδιά μας

μαλακή πλέον, τη ζέστη που παρέχεται από

αυτό. Αυτό που λέγεται Χάρις. 

Κατά την Αγία και Μεγάλη εβδομάδα

των Παθών του Κυρίου μας, οι πάσης φύ-

σεως ομιλίες παύουν. Ομιλεί ο Νυμφίος

της Εκκλησίας, «ὁ κάλλει ὡραῖος παρά πάντας

ἀνθρώπους»16. Ομιλεί με τη λαλούσα σιωπή

Του. Με την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, το

Μυστικό Δείπνο, το πραιτώριον, τις ύβρεις,

τα ραπίσματα, τη φραγγέλωση, το Σταυρό,

τη ταφή και την Ανάστασή Του. «Ἐρχόμενος

ὁ Κύριος, πρός τό ἑκούσιον Πάθος...»17. 

Ας συμπορευθούμε με Αυτόν και ας συ-

σταυρωθούμε και ας νεκρώσουμε γι’ αυτόν

τις ηδονές του βίου, βιώνοντας όλες τις αρε-

τές που προέβαλε η ευλογημένη αυτή πε-

ρίοδος του Τριωδίου για να χαρούμε καινοί

(καινούριοι) και όχι κενοί (άδειοι) τη χαρά

της Αναστάσεως. Να ακούσωμεν και ’μείς

την πρόσκληση του Χρυσορρήμονος Ιωάν-

νου, 

- «Eἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω

τῆς καλῆς ταύτης και λαμπρᾶς πανηγύρεως. - Εἴ

τις εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς την χαράν

τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. - μηδείς ἐξέλθη πεινῶν. Πάντες

ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως πάντες

ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος...18».

* Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης είναι

Προϊστάμενος του Ι. Ναού Αγ. Αντωνίου Κα-

στελλίου Πεδιάδος και Πρόεδρος του Ιερού

Συνδέσμου Κληρικών Ιεράς Μητροπόλεώς μας

16. Βλέπε Τῷ Ἁγίῳ καί Μεγάλῳ Σαββάτῳ ἐν τῷ Ὄρ -

θρῳ. «Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς...».

17. Στιχηρό Ιδιόμελο του Όρθρου της Αγίας και Με-

γάλης Δευτέρας. «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ

ἑκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ.

Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσε-

ται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ

αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,

συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νε-

κρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς,... ».

18. Βλέπε Κατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου του

Χρυσοστόμου την Κυριακή του Πάσχα.
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Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Αγ. Ανδρέα Αρχιεπισκό-

που Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, πραγματοποι-

ήθηκε συνάντηση των ιεροσπουδαστών της

Ιεράς Μητροπόλεώς μας, εκ της Πατριαρχι-

κής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και της

Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής

Ακαδημίας Κρήτης, με το Σεβ. Μητροπολίτη

μας κ. Ανδρέα.
Της συνάντησης προηγήθηκε Εσπερινός χο-

ροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ο

οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκο-

μένους νέους, τους μίλησε πατρικότατα και

με πολλή αγάπη, τους προέτρεψε να εμβαθύ-

Συνάντηση ιεροσπουδαστών 
Ιεράς Μητρόπολης 
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
και Βιάννου 

ματάκη, η απονομή των πτυχίων της Σχολής

Βυζαντινής Μουσικής στους αποφοίτους, τα

ονόματα των οποίων παραθέτουμε στο τέλος. 
Ακολούθησε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας

από τον Σεβ. κ. Ανδρέα, ο οποίος  στο λόγο

του, μεταξύ άλλων, εξήρε το σπουδαίο έργο

που επιτελείται στην περιοχή της Μητρο-

πόλεως, στο κομμάτι του πολιτισμού και της

παράδοσης. Ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι

εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή της

εκδήλωσης και τους ευχήθηκε υγεία, αγάπη

και πρόοδο για τη νέα χρονιά. 

Στην εκδήλωση υπήρχε παράλληλα έκθεση

έργων ψηφιδωτού, αγιογραφίας και ντεκου-

πάζ από τους μαθητές των αντιστοίχων σχο-

λών και ακολούθησε κέρασμα σε όλους

τους παρευρισκόμενους. 

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων,  ο Δή-

μαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Κα-

λογεράκης, ο Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιά-

δος κ. Βασίλης Εργαζάκης, ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Αντώνης Χρονάκης, ο Πρό-

εδρος της Δημοτικής κοινότητας Αρκαλο-

χωρίου κ. Αντώνης Χριστάκης, ο Πρόεδρος

της Τοπικής Κοινότητας Θραψανού κ.  Ιωάν-

νης Χατζηνικολάκης, ο Προέδρος του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Στέ-

φανος Ψυλλάκης, η Πρόεδρος του

Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου κα Μα-

ρία Σκουλούδη, ο Πρόεδρος του ΑΘΛΗ.Σ.Υ.

κ. Γιώργος Αλεβιζάκης, ο Πρόεδρος του

Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Αρκαλο-

χωρίου κ. Αριστείδης Λαμπράκης και εκ-

πρόσωποι από την 133 Σ.Μ. Καστελλίου. 

Τα ονόματα των πτυχιούχων της Σχολής

Βυζαντινής Μουσικής είναι:

1) π. Ιωάννης Κοντάκης 

2) κ. Γεώργιος Κουτεντάκης

3) κ. Σπυρίδων Ποντικάκης 

4) κ. Εμμανουήλ Διακοσταμάτης 

5) κ. Μιχαήλ Ρουσάκης

οεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες των

ΑΕΙ και ΤΕΙ, που προέρχονται από τις ενο-

ρίες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε ομιλία

από τον κ. Παναγιώτη Υφαντή, Καθηγητή

της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα

«Χριστούγεννα – Η εκούσια απάξιωση του

Θεού και η καταξίωση του ανθρώπου».

Στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Ανδρέας παρέθεσε

γεύμα στους φοιτητές, στην αίθουσα του

Εργαστηρίου Παρασκευής Γευμάτων της Ιε-

ράς Μητροπόλεως, συζήτησε μαζί τους,

τους συνεχάρη προσωπικά για την επιτυχία

της εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια Εκ-

παίδευση και τους διένειμε ως ευλογία, το

νέο ημερολόγιο και το περιοδικό της Μη-

τροπόλεώς μας.

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018, στο Πολιτιστικό

Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκα-

λοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, στο Αρ-

καλοχώρι, η  κοπή Αγιοβασιλόπιτας των

Σχολών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του

Δήμου Μινώα Πεδιάδος και των Πολιτιστι-

κών Συλλόγων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού

και Καστελλίου, με μεγάλη συμμετοχή κό-

σμου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με πρωτοχρονιάτι-

κους βυζαντινούς ύμνους από τη χορωδία

Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεώς μας

και με κάλαντα του Αγίου Δωδεκαημέρου

από την παιδική χορωδία παραδοσιακού

τραγουδιού  και το θεατρικό εργαστήρι, ενώ

ακολούθησε, από τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας

κ. Ανδρέα και τον Διευθυντή της Σχολής κ.

Ανδρέα Γιακουμάκη και τον π. Νικόλαο Στα-

Κοπή Αγιοβασιλόπιτας
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο

Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018, ο Σεβ.

Ποιμενάρχης μας μετέβη στον Ιερό Ναό

Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος,

όπου τέλεσε την πρωτοχρονιάτικη Θεία Λει-

τουργία, με την συμμετοχή των ιερέων του

Ναού.

Ακολούθησε η Δοξολογία για την έναρξη

του νέου έτους και η ευλόγηση της αγιοβα-

σιλόπιτας της Ενορίας. Έπειτα ο Σεβασμιώ-

τατος ευχήθηκε σε όλους καλή και ευλογη-

μένη χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη.

Στην Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν, μεταξύ

άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζα-

χαρίας Καλογεράκης και πλήθος πιστών. 

Πρωτοχρονιάτικη 
Θεία Λειτουργία στο Καστέλλι



25

ταξύ άλλων ο Ευρωβουλευτής  κ. Μανόλης

Κεφαλογιάννης,  οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.

Γιάννης Μιχελογιαννάκης, κ. Σωκράτης Βαρ-

δάκης, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, κ. Βασίλης

Κεγκέρογλου,  ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος

κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος

Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιά-

δος κ. Γιώργιος Καλογεράκης, Αντιδήμαρχοι

και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων Μι-

νώα Πεδιάδος και Βιάννου, Πρόεδροι των

Τοπικών Κοινοτήτων, αξιωματικοί από την

133 Σ.Μ. Καστελλίου, καθώς και εκπρόσω-

ποι της Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος

και των φορέων της περιοχής.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε την

Τρίτη 16 Ιανουαρίου ο μέγας πανηγυρικός

Εσπερινός, προς τιμήν του Οσίου και Θεο-

φόρου πατρός Αντωνίου του μεγάλου στον

ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της ενο-

ρίας Σκινιά Μονοφατσίου, χοροστατούντος
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Πανηγυρικός Εσπερινός 
Αγίου Αντωνίου Σκινιά 
Μονοφατσίου

Με μοναστηριακή κατάνυξη και μεγαλοπρέ-

πεια τελέσθηκε την Κυριακή 7 Ιανουαρίου

η πανήγυρη του Τιμίου ενδόξου Προφήτου

Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, προ-

στάτου της Ιεράς Μονής Καλλέργη, στο Κα-

στέλλι Πεδιάδος.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας προεξήρχε της

Θείας Λειτουργίας, η οποία πραγματοποι-

ήθηκε με τη συμμετοχή ιερέων της ευρύτε-

ρης περιοχής και την παρουσία πλήθους πι-

στών προσκυνητών, ενώ κατά το έθος της

Ιεράς Μονής, τελέσθηκε ο Αγιασμός και

πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τιμίου

Σταυρού στη δεξαμενή της Μονής. 
Στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων, παρευρέ-

θηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πε-

διάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Δι-

οικητής της 133 Σ.Μ. Ιπτάμενος Σμήναρχος

κ. Απόστολος Δουκέλης.

Πανήγυρη Ιεράς Μονής Τιμίου
Προδρόμου Καλλέργη Πεδιάδος 

Με λαμπρότητα και με κάθε μεγαλοπρέπεια

εορτάστηκε και φέτος στην Ιερά Μητρόπολή

μας, η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεο-

φανείων. 

Το πρωί της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης

μας κ. Ανδρέας ιερούργησε και τέλεσε το

Μεγάλο Αγιασμό, στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης,

στο Αρκαλοχώρι. Στη συνέχεια μετέβη στο

Θραψανό, στη Λίμνη “Λειβάδες”, ενώ ακο-

λούθως επισκέφτηκε το Καστρί Βιάννου κι

έπειτα το λιμάνι του Τσούτσουρα, τελώντας

τον καθαγιασμό των υδάτων και μεταφέρον-

τας τις εόρτιες ευχές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι Πολιτιστικοί

Σύλλογοι των κατά τόπους περιοχών, έκο-

ψαν, όπως κάθε χρόνο, την πρωτοχρονιά-

τικη Αγιοβασιλόπιτα, την οποία ευλόγησε

ο Σεβ. Μητροπολίτης μας και προσέφεραν

κέρασμα σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

Στις παραπάνω τελετές παραβρέθηκαν, με-

νουν γνωσιολογικά, αλλά και πρακτικά στη

χριστιανική πίστη, καθώς και ο ίδιος θα είναι

παρών σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους, ώστε

να τους παρέχει την σωστή καθοδήγηση.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζή-

τηση, στη διάρκεια της οποίας οι ιεροσπου-

δαστές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις

απόψεις τους και να θέσουν τις απορίες τους

στο Σεβασμιώτατο, ο οποίος απάντησε σε

όλα τα ερωτήματά τους ευχόμενος καλή και

ευλογημένη χρονιά, ενώ τους προσέφερε

συμβολικά δώρα.

Την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου  2018, το πρωί,

πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της

πρωτοχρονιάτικης Αγιοβασιλόπιτας στη Νη-

στικάκειο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

στην Πολυθέα Πεδιάδος, με την παρουσία

του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα, ο οποίος

μαζί με τις ευχές και τις ευλογίες του, μοί-

ρασε σε όλους τους παρευρισκόμενους το

νέο ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η νεανική χο-

ρωδία του Θραψανού, η οποία τραγούδησε

παραδοσιακά κάλαντα στους ηλικιωμένους

που διαμένουν στην Μονάδα.

Κοπή Αγιοβασιλόπιτας 
στη Νηστικάκειο Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η δεσποτική εορτή 
των Θεοφανείων 
στην Ιερά Μητρόπολή μας
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Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας παρα-

χώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον διαδι -

κτυακό Ιστότοπο pemtousia.gr, η οποία πα-

ρουσιάστηκε και από άλλες ιστοσελίδες και

το youtube.com με αφορμή την χρήση του
όρου «Μακεδονία» για το όνομα των Σκοπίων.

Ο Σεβασμιώτατος προσεγγίζει ιστορικά και

θεολογικά το σύνολο πρόβλημα μακριά από

ιδεολιπτικούς καταναγκασμούς ή ιδεολογικές

σκοπιμότητες, από το παρελθόν έως σήμερα.
Αναφέρθηκε, με ιστορική συνοπτικότητα,

στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και

εκκλησιαστικό ζήτημα, από την εποχή του

Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ελληνική οι-

κουμένη, έως τους χρόνους του Μακεδονι-

κού Αγώνα στις αρχές του εικοστού αιώνα.

Μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο πατριάρ-

χης Ιωακείμ, οι μακεδονομάχοι Αρχιερείς

σκιαγραφούνται και περιγράφεται ο ρόλος

τους σε μία από τις κρισιμότερες στιγμές

της ιστορίας της Μακεδονίας και του σύνο-

λου του Ελληνισμού. Οι προσωπικότητες

αυτές με τη δράση τους μας δίδουν ένα μή-

νυμα για το πως καλούμεθα να προσλά-

βουμε και να ερμηνεύουμε τον ιστορικό

ρόλο του Ελληνισμού, όχι μόνο στο χθες,

αλλά και στο σήμερα. 

Τέλος, προσέγγισε το φαινόμενο του αλυ-

τρωτισμού στη νεώτερη Ελληνική ιστορία

και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας. 
* Η συνέντευξη βρίσκεται σε τρία μέρη στο
youtube.com

Συνέντευξη για το Μακεδονικό
στον Διαδικτυακό ιστότοπο
Pemptousia.gr

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης κ. Ανδρέας ιερούργησε στον Ιερό

Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

της Ενορίας Άρβης, όπου κήρυξε και τον

Θείο λόγο, αναφερόμενος στην αναγνω-

σθείσα ευαγγελική περικοπή του Ασώτου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ.

Ποιμενάρχης μας επισκέφθηκε τις πληγεί-

σες, από τους θυελλώδεις ανέμους, περιο-

χές της Άρβης, όπου και συνομίλησε με

τους παραγωγούς, εκφράζοντας την αμέρι-

στη συμπαράστασή του και ευχόμενος γρή-

γορη επούλωση των πληγών.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί

της Κυριακής, 11 Φεβρουαρίου, στον πάν-

σεπτο Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, η εις

Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου

Μητροπολίτη Σύμης κ. Χρυσοστόμου.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πανα-

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στην Άρβη και επίσκεψη στις 
ανεμόπληκτες καλλιέργειες

Η Χειροτονία του νέου 
Μητροπολίτη Σύμης 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Κα-

στελλίου και Βιάννου, ο οποίος και ομίλησε

εκτενώς για τη βιωτή του τιμωμένου Αγίου.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Βου-

λευτής Ηρακλείου κ. Νίκος Ηγουμενίδης,

ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας

Καλογεράκης και ο Περιφερειακός Σύμβου-

λος κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης.

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, εορτά-

στηκε η μνήμη του Οσίου Πατρός Αντωνίου

του Μεγάλου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο

Καστέλλι, ιστορικό κέντρο της επαρχίας Πε-

διάδος. 

Την παραμονή, στην ακολουθία του Εσπε-

ρινού προεξήρχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιε-

ράς Μητροπόλεως μας Πανοσιολ. Αρχιμαν-

δρίτης Κορνήλιος Αθανασάκης, ενώ το πρωί

τη Θεία Λειτουργία τέλεσε Σεβ. Μητροπολί-

της μας κ. Ανδρέας, ο οποίος κήρυξε τον

θείο λόγο, με τη συμμετοχή κληρικών της

ευρύτερης περιοχής του Καστελλίου και πλή-

θους κόσμου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγματο-

ποιήθηκε η απονομή των επαίνων στους

αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου και

του Λυκείου Καστελλίου για το σχολικό έτος

2016-2017, τα ονόματα των οποίων παρα-

θέτουμε παρακάτω, ενώ ακολούθησε η πε-

ριφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αντω-

νίου, που χρονολογείται περί το 1888, στους

κεντρικούς δρόμους του Καστελλίου, την

οποία είχαν πλαισιώσει Αξιωματικοί, Υπα-

ξιωματικοί και Σμηνίτες της 133 Σ.Μ. Κα-

στελλίου και μαθητές από τα σχολεία του

Καστελλίου.

Στην πανήγυρη παρέστησαν, μεταξύ άλλων,

ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας

Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου κ. Γεώργιος Καλογεράκης, ο

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κοινό-

τητας Καστελλίου κ. Αναστάσιος Μαραυγά-

κης, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μι-

νώα Πεδιάδος και ο Διοικητής της 133 Σ.Μ.

Καστελλίου Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Από-

στολος Δουκέλλης.  

Οι πρωτεύσαντες μαθητές: 

Γυμνάσιο Καστελλίου:

Α΄Γυμνασίου: Καρυωτάκη Γεωργία, βαθμός

19 και 11/14

Β΄Γυμνασίου: Καλογεράκη Μαρία, βαθμός

19 και 11/14

Γ΄Γυμνασίου: Μαραυγάκη Μαρία, βαθμός

19 και 6/14

Λύκειο  Καστελλίου:

Α΄τάξη: Τσιουπλή Βασιλική – Ραφαηλία του

Βασιλείου (19,3)

Β΄ τάξη: Κουτσαντωνάκη Ευφροσύνη του

Γεωργίου (19,8)

Γ΄ τάξη: Κορναράκης Εμμανουήλ του Γεωρ-

γίου (19,4)

Πανήγυρη Αγίου Αντωνίου 
στο Καστέλλι



28 29

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2018,

η βιβλιοπαρουσίαση του τρίτου βιβλίου της

φιλολόγου και ερευνήτριας κας Άννας Μα-

νουκάκη-Μεταξάκη "Γράμματα του Αλέξαν-

δρου Ραπτόπουλου από τη φυλακή (1942)",

έκδοση του Πνευματικού Κέντρου Άνω Βιάν-

νου "Περικλής Βλαχάκης", με την υποστή-

ριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το βιβλίο αυτό πλουτίζει την ιστοριογραφία

της εποχής, καθώς περιέχει δημοσιεύονται

36 ανέκδοτες και αλογόκριτες επιστολές του

Βιαννίτη ταγματάρχη Αλέξανδρου Ραπτόπου-

λου, τις οποίες στέλνει από τις φυλακές της

Νεαπόλεως, του Ηρακλείου και της Αγιάς

στα παιδιά του, στο διάστημα από 23 Φε-

βρουαρίου (ημερομηνία της σύλληψής του)

έως 3 Σεπτεμβρίου (ημερομηνία της εκτέλε-

σής του).

Ο Αλέξανδρος Ραπτόπουλος ήταν ο αρχηγός

της οργάνωσης "Κρητική Εθνική Επαναστα-

τική Επιτροπή", αντιστασιακή οργάνωση που

ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 1941 από τη

Βιάννο, το ανατολικό Μονοφάτσι και τα

Αστερούσια και ως τον Ιανουάριο του 1942

εξαπλώθηκε σε όλη την Κρήτη.
Εκτός από τις επιστολές, δημοσιεύονται και

τα ημερολόγια που έγραφαν καθημερινά, στα

κελιά των φυλακών,  ο Αλ. Ραπτόπουλος και

ο συνεργάτης του, κτηνίατρος Εμμ. Σταμα-

τουλάκης, ο οποίος φυλακίστηκε, δικάστηκε

και εκτελέστηκε μαζί με τον αρχηγό του.
Το βιβλίο μας δίδει σπουδαία στοιχεία για

την Κατοχή, την οικονομία των αγροτικών

οικογενειών, την εμπορία των προϊόντων,

τα κυκλώματα της μαύρης αγοράς, που δρού-

σαν στις φυλακές, και τις λειτουργίες των

θεσμών. 

Περιγράφει τον επί επτά μήνες καθημερινό

αγώνα που έδιδε επίσης ο Αλ. Ραπτόπουλος

στις φυλακές και αποδίδει

τιμή σε όλους τους αγω-

νιστές που συνειδητά

διάλεξαν τον κίνδυνο

και το θάνατο για την

τιμή και την ελευθερία,

επίσης την ιστορική

μνήμη, που ιδιαίτερα

σήμερα για μας είναι

πιο αναγκαία από

ποτέ. 
(Πηγή: neakriti.gr)

των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων και

έπειτα τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού

Γέροντος Σωφρονίου, με την παρουσία του

Ηγουμένου της Ιεράς Μονής κ. Κυρίλλου

και του π. Ζαχαρία.

Την  Κυριακή  4 Μαρτίου, Β΄ των Νηστει -

ών, με την ευλογία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου

Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρη-

γορίου,  ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας προεξήρχε

της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου

Θεοδώρου στο Ίστμπουρν (Eastbourne) και

ομίλησε επικαίρως περί της διδασκαλίας

του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και στους

αγώνες του για την Ορθοδοξία.

"Γράμματα του Αλέξανδρου 
Ραπτόπουλου από τη φυλακή", 
το νέο βιβλίο της 
Άννας Μανουκάκη-Μεταξάκη

Συγχωρήσετε τους εχθρούς μου
και εστέ υπερήφανοι

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ (1942)

ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ-ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 

«ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ»

I.S.B.N.: 978-618-83525-0-6

Ο Αλέξανδρος Ραπτόπουλος με τη

δράση του στην Κατοχή αποδει-

κνύεται μια σημαντική προσωπικό-

τητα της Κρήτης, διαχρονικά. Αμέ-

σως μετά την κατάληψή της, αν και

ανάπηρος του Μικρασιατικού Πο-

λέμου, ξεκίνησε την αντίσταση δη-

μιουργώντας την οργάνωση «Κρη τική Επαναστατική

Επιτροπή», γιατί θεώρησε λιποταξία την αδιαφορία

στη φωνή του χρέους για την τιμή του Έθνους.

Αυτή η σπουδαία συλλογικότητα (ΚΕΕ), που

φτιάχτηκε αρχικά στη Βιάννο και στο Ανατολικό

Μονοφάτσι με κέντρο τα Αστερούσια και τον Τσού-

τσουρο και ύστερα απλώθηκε σε όλη την Κρήτη,

ήταν κυρίως δικό του έργο. Έγινε βήμα-βήμα με

την καταλυτική του συμβολή και την κατάθεση του

είναι του και ήταν η τελευταία του μεγάλη πράξη.

Τα 36 του γράμματα προς τα παιδιά του στην

περίοδο της δεμένης με τη σύνολη ζωή και τους

αγώνες του επτάμηνης φυλάκισής του, όπου ολο-

κλήρωσε την πορεία του, δείχνουν όχι μόνο τον

ηρωισμό του, αλλά και την αθέατη πλευρά του

εαυτού του, την ανθρώπινη: Το σωματικό και ψυ-

χικό του δράμα, την αγωνία του για την τωρινή και

μελλοντική ζωή των παιδιών του, κυρίως, κατά την

περίοδο της απόλυτής του απομόνωσης κ.α. 

Δείχνουν τους «μεγάλους πειρασμούς», με τους

οποίους παλεύει κάθε στιγμή και τους νικά, παρα-

μένοντας συνεπής στις αρχές του, ηθικά δυνατός

και εσωτερικά ελεύθερος.
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Η συγγραφέας γεννήθηκε στα
Πρεβελιανά του Ηρακλείου. Εί-
ναι πτυχιούχος του Τμήματος
Μέσων και Νεοελληνικών Σπου-
δών της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ως
καθηγήτρια και ως διευθύντρια
σε γυμνάσια και λύκεια του νο-
μού Ηρακλείου. Διετέλεσε μέλος
του Δ.Σ. επιστημονικών σωμα-
τείων (της Ένωσης Φιλολόγων
Νομού Ηρακλείου και του Κέν-
τρου Κρητικής Λογοτεχνίας) και

πολιτιστικών συλλόγων. 
Επιμελήθηκε και παρουσίασε

ιστορικές και φιλολογικές εκδό-
σεις. Μελέτησε τη λογοτεχνία
του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα
τους ελάσσονες ποιητές του νο-
μού Ηρακλείου. (Η εργασία της
αυτή είναι έτοιμη για έκδοση.) 
Τα τελευταία 30 χρόνια κα-

τέγραψε 150 αγωνιστές του
Αλβανικού Μετώπου, της Αντί-
στασης και του Εμφυλίου κα-
ταγόμενους από τον ηρακλει-
ώτικο νότο. 

Από τη μελέτη της βιβλιογρα-
φίας, των σχετικών αρχείων και

του υλικού των καταγραφών
προήλθαν: α) το βιβλίο Πολεμικά
Ημερολόγια του Αντώνη Φάκα-
ρου και του Γιώργη Κουτεν-
τάκη, έκδοση του Δήμου Ηρα-
κλείου, 2011, β) το βιβλίο Ἐν
Ἠπείρῳ 1912-1913: Το Ημερο-
λόγιο του έφεδρου Αλέξανδρου
Ραπτόπουλου, έκδοση της Περι-
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

2014, γ) ανακοινώσεις σε επι-
στημονικά συνέδρια (στα πέντε
τελευταία Διεθνή Κρητολογικά
Συνέδρια, στα συνέδρια: του
Ιστορικού Μουσείου Μέρες του
’43, του Δήμου Ρούβα, της Ιεράς
Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρ-
καδίας, του Κέντρου Κρητικής
Λογοτεχνίας, της Περιφέρειας
Κρήτης και λοιπών φορέων για
τα 100 χρόνια από την Ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα κ.ά.),

δ) 380 ιστορικά άρθρα σε πε-
ριοδικά (Διάλογος, Όστρια,

Βιαννίτικες Ρίζες, Αντί, Τοπική
Επικοινωνία, Τα εν Δήμω κ.ά.)
και σε εφημερίδες (Πατρίς, Δί-
αυλος Επικοινωνίας, Ηχώ της
Βιάννου κ.ά.), και ε) ομιλίες σε
εθνικές επετείους και παρουσιά-
σεις σε τηλεοπτικές και ραδιο-
φωνικές εκπομπές.
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γιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος

Κύριος Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος

από τους Μητροπολίτες Σεβαστείας κ. Δη-

μήτριο, Ρόδου κ. Κύριλλο, Κώου και Νισύ-

ρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως και Μα-

δύτου κ. Στέφανο, Προύσης κ. Ελπιδοφόρο

και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο.

Πριν την χειροτονία, ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο

Μητροπολίτη Σύμης, πατρικούς λόγους οι-

κοδομής και νουθεσιών για τη νέα απο-

στολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα

Εκκλησία. Μεταξύ δε άλλων ανέφερε τα

εξής:

Γνωρίζεις, Θεοφιλέστατε, εκ του σύνεγγυς τον

λαόν της Δωδεκανήσου, την νοοτροπίαν, τας

ευαισθησίας και τας ποιμαντικάς ανάγκας αυ-

τού. Καλείσαι να αξιοποιήσης εις το εξής ως

Αρχιερεύς όλα όσα εδιδάχθης και εβίωσες εις

το Άγιον Όρος, ως μαθητής της Αθωνιάδος και

ως μοναχός. Εις το αγιώνυμον Όρος έλαβες την

μοναχικήν κουράν από τον Οσιολογιώτατον

Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα π.

Βασίλειον Γοντικάκην και εχειροτονήθης εις

διάκονον και εις πρεσβύτερον από δύο Χαλκίτας

αδελφούς Αρχιερείς, τον άγιον Ροδοστόλου και

τον άγιον Σεβαστείας. Είσαι φορεύς της Αθω-

νικής πνευματικότητος και του ενθέου ασκητικού

φρονήματος της αυθυπερβάσεως και της αυτο-

προσφοράς, της ταπεινοφροσύνης και της ολο-

κληρωτικής αφιερώσεως εις τον Χριστόν και το

άγιον θέλημά Του, από τα οποία θα αντλής

δύναμιν και έμπνευσιν εις την μαρτυρίαν και

την φιλάνθρωπον διακονίαν σου μέσα εις την

σύγχρονον εκκοσμικευμένην κοινωνίαν. 

Ο νέος Μητροπολίτης Σύμης ευχαρίστησε

ιδιαιτέρως τον Μητροπολίτη Κώου και Νι-

σύρου κ. Ναθαναήλ. «τον απλούν και ταπεινόν

Επίσκοπον», του οποίου διετέλεσε Πρωτο-

σύγκελλος. 

Η ενθρόνιση του Σεβ. Μητροπολίτη έλαβε

χώρα στην Σύμη το Σάββατο 17 Μαρτίου

2018, όπου συμμετείχαν ως εκπρόσωπος

της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης

Σεβαστείας κ. Δημήτριος, και οι Σεβ. Μη-

τροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ,

Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος, Ρόδου

κ. Κύριλλος, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπα-

λαίας κ. Παΐσιος, Νέας Κρήνης καί Καλα-

μαριάς κ. Ιουστίνος, Ιεραπύτνης και Σητείας

κ. Κύριλλος, και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι:

Αμορίου κ. Νικηφόρος, Στρατονικείας κ.

Στέφανος καί Ολύμπου κ. Κύριλλος.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας με-

τέβη την Παρασκευή 02 Μαρτίου, στην Ιερά

Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της

Αγγλίας, όπου τέλεσε την Θεία Λειτουργία

Επίσκεψη του 
Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ανδρέα
σε Έσσεξ και Ίστμπουρν 
της Αγγλίας
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σικών οργάνων, από τη Σχολή Βυζαντινής

Μουσικής της Μητροπόλεώς μας “Χρύσαν-

θος εκ Μαδύτου ο Προύσης’’, υπό την δι-

εύθυνση του Ιερέως Νικολάου Σταματάκη,

ενώ την ευθύνη του συντονισμού την είχε

ο κ. Εμμανουήλ Χρονάκης. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εκδήλωση

έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Μαρτίου στον

Αχεντριά Μονοφατσίου, όπου προηγήθηκε

ομιλία από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιερόθεο

Χιώτη, Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου

Αντωνίου Καστελλίου και Πρόεδρο του Συν-

δέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς

μας, με θέμα: “Η προς το Θείο Πάθος ανα-

γωγική Πορεία”. Η δεύτερη έγινε στα Κελλιά

Πεδιάδος την Κυριακή 11 Μαρτίου, όπου

ομίλησε ο Προϊστάμενος του Ιερού Μητρο-

πολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα, Αιδεσιμολ.

Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Φουκαράκης

αναπτύσσοντας το θέμα «Ο αγώνας της Με-

γάλης Τεσσαρακοστής και πορεία προς το

Πάσχα». Η τρίτη εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου στην Άνω

Βιάννο, έδρα της Δ’ Αρχιερατικής Περιφέ-

ρειας, στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλλου,

όπου κι εκεί ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα της Μητροπόλεως και έδωσε δυ-

ναμικό παρών. Ομιλητής της Εκδήλωσης

ήταν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Στυ-

λιανός Γεωργιανάκης, Αρχιερατικός Επί-

τροπος της Δ’ Περιφέρειας, με θέμα «Πάθη

και Ανάσταση του Κυρίου». Την Κυριακή

18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία

εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι, στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Κρήτης, με

πάνδημη συμμετοχή του κόσμου, όπου ο

Πανοσιολ. Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Ιε-

ροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, ομί-

λησε εκτενώς και με σαφήνεια αναπτύσ-

σοντας το θέμα «Προς το Πάθος Κλίμακα»

αναφερόμενος στο Όσιο Ιωάννη της Κλί-

μακος.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν

μουσικές εκδηλώσεις με βυζαντινούς

ύμνους και τραγούδια υπό τη συνοδεία μου-

Με την πρέπουσα λαμπρότητα και με

κάθε επισημότητα εορτάσθηκε στην Ιερά

Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,Καστελλίου και

Βιάννου, η μεγάλη Θεομητορική Εορτή, του

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

Το εσπέρας της Εορτής τελέσθηκε ο Μέ-

γας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

μετ’ Αρτοκλασίας, στον περικαλλή ομώνυνο

Ιερό Ναό στο Μηλιαράδων Πεδιάδος (Πα-

ναγία του Δέτη) χοροστατούντος του Σεβ.

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέα και με τη συμμετοχή

ιερέων της ευρύτερης περιοχής. 

Προ της απολύσεως ο Σεβ. Ποιμενάρχης

μας κ. Ανδρέας απένειμε το οφφίκιο του

Πρωτοπρεσβυτέρου στον Αιδεσ. πρεσβύ-

τερο Ιωάννη Στιβακτάκη, εφημέριο της ενο-

ριών Μηλιαράδων και Ξενιάκου ευχόμενος

καλή δύναμη στο έργο του. Ευχαρίστησε

στην συνέχεια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

της Ενορίας για την προετοιμασία της πα-

νηγύρεως, όλους τους παρευρισκόμενους

ιερείς και το πλήθος των πιστών χριστιανών

που παραβρέθηκε στην πανήγυρη. 

Την κυριώνυμο ημέρα, στον ομώνυμο

ιστορικό ιερό ναό της κώμης Ευαγγελισμού

- Μουχτάρω Πεδιάδος, με την παρουσία

απάντων των Μουχταριανών, οι οποίοι

προσήλθαν και τίμησαν την Έφορο Προ-

στάτιδα του χωριού τους, τελέσθηκε η πα-

νηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιε-

ρουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.

Ανδρέα. Ο Σεβασμιώτατος στο λόγο του

αναφέρθηκε στο ιερό πρόσωπο της Ευαγ-

γελιστρίας Θεοτόκου, ευχόμενος χρόνια

πολλά και η Παναγία να δίδει έμπνευση,

δύναμη, παρηγοριά και αντοχή στον καθη-

μερινό αγώνα όλων των ανθρώπων. 

Στην συνέχεια ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας

μετέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος στο Αρκαλο-

χώρι, όπου τέλεσε τη Δοξολογία για την

Εθνική Επέτειο, στον κατάμεστο από ευσε-

βείς χριστιανούς Ιερό Ναό.

Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση

στον χώρο του Ηρώου της Πόλεως, η κα-

τάθεση Στεφάνων και η καθιερωμένη πα-

ρέλαση με αντιπροσωπείες τμημάτων της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαι-

δεύσεως της πόλεως του Αρκαλοχωρίου. 

Λαμπρός εορτασμός του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
στην Ιερά Μητρόπολή μας

Μουσικές Εκδηλώσεις με 
ύμνους και τραγούδια της Αγίας
και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
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Με τη χάρη του Θεού, όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος, κατά την περίοδο
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στις

αρχιερατικές περιφέρειες της
Ιεράς Μητρόπολεώς μας τελέ-
σθηκαν κατανυκτικοί Εσπερι-
νοί, στους οποίους χοροστά-
τησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
και ακολούθησαν πνευματικές,
ψυχωφελείς ομιλίες από εντε-
ταλμένους ομιλητές.

Την Α' Κυριακή των Νη-
στειών (Ορθοδοξίας), στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρή-
της στο Αρκαλοχώρι, oμίλησε
ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτε-
ρος κ. Αυγουστίνος Μπαϊρα-
χτάρης, Επικ. Καθηγητής
Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, αναπτύσσον-
τας το θέμα: «Το νόημα της Ορ-
θοδοξίας σήμερα». 

Την Β΄ Κυριακή των Νη-
στειών (Αγίου Γρηγορίου του
Παλαμά), στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Καστελλίου Πεδιά-
δος, ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρ-
χιμανδρίτης κ. Νήφων Βασιλά-
κης, Δρ. Θ., Κωδικογράφος της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης, Ιεροκήρυ-
κας της Ιεράς Μητροπόλεως,
Καθηγητής Κανονικού Δικαίου
στο Pontificio Istituto Orien-
tale της Ρώμης, στο Πανεπιστή-
μιο του Bari και Διδάσκων στην
Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Κρήτης,

αναπτύσσοντας το θέμα: «Δικαιοσύνην μά-
θετε, οι ενοικούντες επί της γης». 

Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυ-

ροπροσκυνή σεως), στον Ιερό Ναό Μιχαήλ
Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου, ομίλησε ο Πα-
νοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ευμένιος Καμ-
πουράκης, Εφημέριος ενορίας
Γαλατά, ο οποίος εισηγήθηκε το
θέμα: «Ο Τίμιος Σταυρός στην Εκ-
κλησία μας», ενώ την ίδια ημέρα
στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
Θραψανού Πεδιάδος, ομίλησε
ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ.
Ζαχαρίας Δορούκας, Ηγούμε-
νος της Ιεράς Μονής Αγιάς Μο-
νής Βιάννου, αναπτύσσοντας το
θέμα: «Για να είμαστε αληθινοί
μαθητές του Χριστού- Πως εμείς
να γίνουμε αληθινοί μαθητές Του».

Την Δ΄ Κυριακή των Νη-
στειών (Οσίου Ιωάννου συγ-
γραφέως της Κλίμακος), στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγ.
Παρασκιών Πεδιάδος, ομίλησε
ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ.
Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, Ιε-
ροκήρυκας της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, αναπτύσσοντας το
θέμα: «Ο αγώνας και η αγάπη της
άσκησης κατά τον Άγιο Ιωάννη
της Κλίμακος».

Την Ε΄ Κυριακή των Νη-
στειών (Οσίας Μαρίας της Αι-
γυπτίας), στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Σκινιά Μονοφατσίου,
ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμαν-
δρίτης κ. Ιερόθεος Χιώτης Προ-
ϊστάμενος του Ιερού Ναού
Αγίου Αντωνίου Καστελλίου
Πεδιάδος και Πρόεδρος του
Συνδέσμου Κληρικών της Μη-
τροπόλεώς μας, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά
το θέμα: «Η προς το Θείον Πάθος Αναγωγική
Πορεία».

Κατανυκτικοί Εσπερινοί με ομιλίες 
στις Αρχιερατικές Περιφέρειες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Την Δευτέρα 12 Μαρτίου ο Καθηγούμενος

της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγια-

κής Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, τέ-

λεσε την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Κα-

στέλλι Πεδιάδος και ομίλησε στο πολυπλη-

θές Εκκλησίασμα περί νηστείας, εγκράτειας,

εξομολογήσεως και πορείας προς το Πάσχα

μέσα από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε η

Γ΄ Κυριακή  των Νηστειών, Σταυροπροσκυ-

νήσεως, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού

στο Θραψανό Πεδιάδος. 

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε ιερουργούντος

του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα με τη

συμμετοχή των εφημερίων της ενορίας και

συμπροσευχουμένων πλειάδος ευσεβών

χριστιανών, οι οποίοι προσήλθαν για να

προσκυνήσουν τον Τίμιο και ζωοποιό

Σταυρό του Κυρίου μας.

Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος απέ-

νειμε το Οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου

στον εφημέριο του Ιερού Ναού π. Εμμα-

νουήλ Τσικριτσάκη, τον οποίο προέτρεψε

να συνεχίζει να εργάζεται στον αμπελώνα

του Κυρίου μας με τον ίδιο ζήλο, ενώ ανα-

φέρθηκε στην σημασία της εορτής, που η

Αγία μας Εκκλησία αφιέρωσε στην προσκύ-

νηση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος αποτελεί

το καύχημα του Χριστιανισμού και το αήτ-

τητο όπλο έναντι των δυνάμεων του κακού.

Απονομή Οφφικίου 
Πρωτοπρεσβυτέρου 
στο Θραψανό Πεδιάδος

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
στο Καστέλλι Πεδιάδος 
από τον Καθηγούμενο της 
Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους



Χρέος πικρό και δύσκολο πέφτει βαρύ
στους ώμους μου να σου απευθύνω τον
ύστατο χαιρετισμό, εκ μέρους των συγγε-
νών, των φίλων, και συγχωριανών μας.
Βρισκόμαστε εδώ γύρω σου, η οικογένεια
σου, οι συγγενείς σου, οι χωριανοί σου και
οι φίλοι σου, μια μάζωξη μεγάλη, αλλά με
πένθος βαρύ για την την απώλειά σου και
με οδύνη βαθιά για τον αδόκητο χαμό σου. 

Αγαπητέ χωριανέ,
Δεν είναι ώρα για πολλά και μεγάλα

λόγια. Θα πω μόνο ότι σήμερα φεύγει άλλος
ένας γνήσιος Αχεντριανός, που συγκέν-
τρωνε πάνω του όλα τα αχεντριανά αισθή-
ματα, όπως φιλότιμο, ανθρωπιά λόγο τιμής
και σεβασμό στο συνάνθρωπο και το Θεό. 

Πίστευες πολύ στην αξία της φιλίας κι
αυτό σου άνοιξε διάπλατα τους ανθρώπι-
νους ορίζοντες της επαφής, της αποδοχής
και των ειλικρινών συναισθημάτων. Αυτό
εξάλλου μαρτυρά και η μεγάλη προσελευση
του κόσμου για να σε συνοδέψει στην τελευ-
ταία σου κατοικία και να σου απευθύνει το
τελευταίο αντίο. 

Ήσουν γόνος μιας φτωχής οικογένειας με
7 παιδιά. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στα
δύσκολα χρόνια της κατοχής. Ανατράφηκες
και μεγάλωσες μέσα στην ανέχεια, τη φτώ-
χεια, ξυπόλητος και πεινασμένος, όπως άλ-
λωστε και όλοι οι υπόλοιποι χωριανοί. 

Πάλεψες με τη ζωή και τα κατάφερες.
Έφυγες στη Γερμανία, όπου εκεί γνώρισες
την αγαπημένη σου σύζυγο Βάσω και μαζί
δημιουργήσατε μια ξεχωριστή οικογένεια,
με 4 παιδιά, το Γιάννη, το Ζαχάρη, την
Ευαγγελία και τη Νικητούλα, από τα οποία
αξιώθηκες να δεις 12 εγγόνια και ένα δισέγ-
γονο. Όλοι αυτοί στέκονται δίπλα σου και
με σπαραγμό ψυχής σε συνοδεύουν στο τε-
λευταίο σου ταξίδι. 

Ήσουν άνθρωπος δραστήριος. Ασχολή-
θηκες με το εμπόριο και γενικά ήσουν άν-
θρωπος με πλούσια επαγγελματική και
κοινωνική ζωή. Η μεγάλη σου αγάπη ήταν
η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Συμμετείχες ενεργά στα κοινωνικά δρώ-

μενα του χωριού μας και υπηρέτησες τους
τοπικούς θεσμούς για 19 ολόκληρα χρόνια
(1975-1994). 

Υπηρέτησες ως πρόεδρος του κοινοτικού
συμβουλίου για 2 τετραετίες (1979-1982)
και (1991-1994) και ως κοινοτικός σύμβου-
λος για 3 τετραετίες και με σπουδαίο έργο. 

Επιγραμματικά: 
- Διάνοιξη γεώτρησης στο φαράγγι και

πιο μετά στον Άγιο Νικόλαο απ’ όπου
υδρεύεται το χωριό μας.

- Μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος στο
Μαριδάκι.

- Τη διάνοιξη δρόμων σε Μαριδάκι, Άγιο
Νικήτα, Τσούτσουρα.

- Κατασκευή δεξαμενής στο Μαριδάκι.
- Κατασκευή ποτιστηριών.
- Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς

ασφε ντηλιά.
Αγαπημένε μας χωριανέ, όλοι εμείς θα

σε θυμόμαστε και θα σε συναντάμε στο πρό-
σωπο της τρυφερής και στοργικής συζύγου
σου Βάσως, που σε συντρόφεψε με απαρά-
μιλλη αφοσίωση, έτρεξε μαζί σου όλα αυτά
τα χρόνια έναν μαραθώνιο και ελάφρυνε, με
τη μοναδική της δύναμη, τα δύσκολα τελευ-
ταία σου βήματα προς το πεπρωμένο. Θα σε
θυμόμαστε πάντα στα πρόσωπα των παι-
διών σου και των εγγονιών σου, που τόσο
πολύ αγαπούσες και σε αγαπούσαν. 

Τελειώνοντας θέλω να εκφράσω τα
θερμά μου συλληπητήρια στην οικογένειά
σου και να σου ευχηθώ να ’χεις καλό ταξίδι
και να ’ναι ελαφρύ το χώμα του Αχεντριά
που θα σε σκεπάζει. 

«Αχεντριανοί νεκροί έχουνε πανηγύρι
γιατί σε παριμένουνε απόψε μουσαφίρη»

«Χαιρέτα μου τσι χωριανούς απού θα συ-
ναντήσεις και ψάξε όλους να τσι βρείς κι’
ανένα μην αφήσεις»

«Κρητικοχαιρετίσματα δώσε τσι πρόγο-
νούς μου κι ακριβοχαιρετίσματα δώσε και
του κυρού μου»

Αιωνία η μνήμη σου!
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Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου τελέστηκε
η εξόδιος ακολουθία του αγαπητού Δημη-
τρίου Παπαδάκη του Ζαχαρίου, από τον
Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελ-
λίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, στον Αχεντριά
Μονοφατσίου, παρουσία κληρικών και πλή-
θους κόσμου. Το παρών μεταξύ άλλων
έδωσαν ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερου-
σίων κ. Μανώλης Κοκοσάλης και ο Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Γιώργος Επιτροπάκης, ο οποίος εξέδωσε
και ψήφισμα στη μνήμη του εκλιπόντος εκ
μέρους του Δήμου.  

Επικήδειο λόγο στη μνήμη του Παπαδάκη

Δημητρίου του Ζαχαρίου  εκφώνησε ο κ. Εμ-
μανουήλ Φιλιππάκης, συνταξιούχος δάσκα-
λος τον οποίο και παραθέτουμε.

«Δε θένε οι αετοί ευχές και λόγια και παι-
νάδια αφού εκαταχτήσανε και όρη και λαγ-
κάδια»

... Σάντολε Δημήτρη, 
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Εκδημία Δημητρίου Παπαδάκη,
τέως Προέδρου Κοινότητας
Αχεντριά Μοναφατσίου

Tην Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 ο Σεβ.

Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέας ιερούργησε στον

ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης στην Άνω

Βιάννο και τέλεσε την εις πρεσβύτερον χει-

ροτονία του Διακόνου π. Εμμανουήλ Πνευ-

ματικάκη. 

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο π. Εμ-

μανουήλ, ιδιαίτερα συγκινημένος, δόξασε

τον πανάγαθο Τριαδικό Θεό για την ιδιαί-

τερη ευλογία που επεφύλαξε στην ζωή του

και ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη για

την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Ο Σε-

βασμιώτατος, απευθυνόμενος στον π. Εμ-

μανουήλ, τόνισε την αξία και το μέγεθος

του μυστηρίου της Ιερωσύνης και του ευ-

χήθηκε κάθε ευλογία από τον Θεό.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι εκ

Βιάννου καταγόμενοι Βουλευτές Ηρακλείου

κ. Γιάννης Μιχελογιαννάκης, κ. Σωκράτης

Βαρδάκης, κ. Νίκος Ηγουμενίδης, καθώς

και ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπα-

ριτάκης.

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον 
π. Εμμανουήλ Πνευματικάκη



ματα της ευρύτερης περιοχής του Αρκα-

λοχωρίου, καθώς επίσης και από δωρεές

ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας.

«Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» -

«Δεκατιανά»

Παράλληλα, η «Παγκοινιά Παιδικού

Γεύματος» που λειτουργεί στη Μητρό-

πολή μας, παρασκευάζει και προσφέρει

καθημερινά περί τις εκατό δέκα (110)

και πλέον μερίδες φαγητού, ενώ διανέμει

ισόποσα δεκατιανά σε μαθητές των Σχο-

λείων της ευρύτερης περιοχής της Ιεράς

Μητροπόλεώς μας.

«Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο»

Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο»

συνεχίζει την εθελοντική και καθόλα ση-

μαντική και καθοριστική προσφορά του

σε αδελφούς μας, οι οποίοι δεν έχουν

υγειονομική κάλυψη, προσφέροντάς τους

την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική πε-

ρίθαλψη, καθώς και ιατρικές- παρακλι-

νικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα το τε-

λευταίο τρίμηνο το «Κοινωνικό Ιατρείο»

έχει δεχθεί περί τα εξακόσια είκοσι

(620) περιστατικά, ενώ το «Κοινωνικό

Φαρμακείο» έχει διαθέσει πολλά σκευά-

σματα φαρμάκων τα οποία έρχονται σε

αυτό από δωρεές συνανθρώπων μας. 

«Ένδυμα Αγάπης» 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η

προσέλευση στο «Ένδυμα Αγάπης» της

Ιεράς Μητροπόλεώς μας είναι μεγάλη

και έχει καλύψει ανάγκες πολλών αδελ-

φών μας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η

βοήθεια όλων των συνανθρώπων μας,

επωνύμων και ανωνύμων, μικρών και

μεγάλων, οι οποίοι μέσα από την εθε-

λοντική τους προσφορά ενισχύουν κα-

θοριστικά το έργο του Κέντρου Αλληλεγ-

γύης και Κοινωνικής Συνοχής της

Μητροπόλεώς μας.
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Την αξιέπαινη και καθοριστικής σημα-

σίας για την κοινωνία δράση του, συνεχίζει

το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συ-

νοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, το

οποίο με κάθε δυνατό τρόπο και αθόρυβα,

κάνοντας πράξη την Ευαγγελική ρήση «σοῦ

δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά

σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6,3) παρέχει

ανακούφιση σε κάθε άνθρωπο που αδυνα-

τεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε κάποια

από τα αναγκαία, χωρίς να εξετάζει την εθνι-

κότητα ή την κουλτούρα, το φύλο ή το

χρώμα, τις πεποιθήσεις ή το θρήσκευμα.

Η Ιερά Μητρόπολή μας, με κύριο συμπα-

ραστάτη τις Ενορίες με τους Ιερείς και τα

Εκκλησιαστικά Συμβούλια, αλλά και κάθε

ευαισθητοποιημένο συνάνθρωπό μας, κα-

ταβάλλει καθημερινή προσπάθεια και ενι-

σχύει πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως την

φιλανθρωπική δράση του Κέντρου Αλλη-

λεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής. 

Αποστολή τροφίμων στους πλημμυρο-

παθείς Μάνδρας Αττικής

Την 4η Ιανουαρίου 2018 η Ιερά Μη-

τρόπολή μας σε συνεργασία με τους Δήμους

Μινώα Πεδιάδος, Βιάννου και Δήμο Αρ-

χανών – Αστερουσσίων, τους τοπικούς Πο-

λιτιστικούς Συλλόγους και τα σχολεία της

Επαρχίας μας, έδειξαν την ευαισθησία, την

αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή τους,

συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς διαρ-

κείας, κατά τη διάρκεια των εορτών, προς

ενίσχυση των εκατοντάδων αδελφών που

επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Μάν-

δρα Αττικής. Τα τρόφιμα από το Πολιτιστικό

Πολύκεντρο της Μητροπόλεώς μας στη συ-

νέχεια εστάλησαν στην Μητρόπολη Μεγά-

ρων και Σαλαμίνας για να δωθούν στους

πληγέντες της Μάνδρας. 

Δέματα Αγάπης ενόψει Εορτής Πάσχα

Επιπροσθέτως, την Μ. Τρίτη 3 Απριλίου

2018, το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινω-

νικής Συνοχής ετοίμασε και διένειμε από

το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί τα οχτα-

κόσια (800) και πλέον δέματα αγάπης, τα

οποία περιείχαν μακαρόνια, ρύζι, όσπρια,

γάλα μακράς διαρκείας, ζάχαρη, αλεύρι και

ενάμιση (1,5) τόνο κοτόπουλο. Ακόμα δια-

νεμήθηκαν, στα παιδιά που επωφελούνται

του προγράμματος «Παγκοινιάς Παιδικού

Γεύματος», περί τα εκατό δέκα (110) δέματα

αγάπης και πασχαλινές λαμπάδες.

Και σε αυτή την ετοιμασία και διανομή

των πακέτων καθοριστική υπήρξε η προ-

σφορά των Εφημερίων της Ι. Μητροπόλεώς

μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών, οι οποίοι

υπό την διακριτική καθοδήγηση του π. Πέ-

τρου Ψυλλάκη, ανέλαβαν τη διανομή των

τροφίμων στους δικαιούχους της Ενορίας

τους. Τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν προ-

έρχονταν από αγορές του Κέντρου Αλληλεγ-

γύης και Κοινωνικής Συνοχής από καταστή-
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Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής 
της Ιεράς Μητρόπολής μας
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1 ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗ-
ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕ-
ΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

3 ΑΣΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

4 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΧΧΙΛΕΩΣ

5 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ιερεύς) ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
7 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8 ΕΝΟΡΙΑ ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ
9 ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
10 ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
11 ΕΝΟΡΙΑ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
12 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ

ΜΝΗΜΗΝ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ (ΜΟΝΑΧΗΣ)
13 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΦΙΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ (ΜΟΝΑΧΗΣ)
14 ΚΑΛΙΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
15 ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
16 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-

ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

17 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕ-
ΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

18 ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑ-
ΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

19 ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑ-
ΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

20 ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
21 ΚΟΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕ-

ΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
22 ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
24 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ)

25 ΛΥΚΑΚΗΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΗΤΑ ΛΥ-
ΚΑΚΗ, ΝΙΚΗΤΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΚΡΚΑΚΗ

26 ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑ-
ΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ 

27 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

28 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑ-
ΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

29 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
30 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
31 ΟΙΚΟΓ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
32 ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
33 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ τ. ΔΗΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
34 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΜΗΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
35 ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ – ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
36 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΚΟΥΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
37 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑ-

ΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
38 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
39 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
40 ΣΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ  
41 ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
42 ΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
43 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΛΑ-

ΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
44 ΤΣΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
45 ΤΣΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
46 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47 ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
48 ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ιερεύς) ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
(15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
2 ΞΕΝΟΔ. «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
4 «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
5 ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 
6 ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
7 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
8 ΜΟΝ. ΠΑΡΑΓ. ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)

9 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)
10 ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)
11 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
12 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
13 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA”
14 ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

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

Επικοινωνία: π. Μιχαήλ Παπαϊωάννου
Τηλ. 6955 982908 




