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«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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ψυχή μου συνέχεται υπό φόβου
και τρόμου, όταν αναλογίζωμαι
την δόξαν της Θεομήτορος. Ενδεής είναι ο νους μου και πτωχή
και αδύνατος η καρδία μου, αλλ’ η ψυχή μου
χαίρει, και έλκομαι, ίνα γράφω έστω και ολίγους λόγους δι’ Αυτήν. Η ψυχή μου φοβείται
να τολμήση, αλλ’ η αγάπη με πιέζει να μη
αποκρύψω τας ευεργεσίας της ευσπλαγχνίας
Αυτής. Η Θεοτόκος δεν παρέδωκε τη Γραφή
ούτε τας σκέψεις, ούτε την αγάπην Αυτής
προς τον Θεόν και Υιόν Αυτής, ούτε τας οδύνας της ψυχής Αυτής κατά τον καιρόν της
σταυρώσεως, διότι και τότε πάλιν δεν θα
ηδυνάμεθα να συλλάβωμεν ταύτα. Η αγάπη
Αυτής προς τον Θεόν ήτο ισχυροτέρα και
φλογερωτέρα της αγάπης των Σεραφίμ και
των Χερουβίμ, και πάσαι αι δυνάμεις των
αγγέλων και αρχαγγέλων εκπλήττονται δι’
Αυτήν. Καίτοι η ζωή της Θεομήτορος καλύπτεται υπό αγίας σιγής, ο Κύριος έδωκεν εις
την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν ίνα γνωρίζη
ότι δια της αγάπης Αυτής περιπτύσσεται τον
κόσμον όλον και εν Πνεύματι Αγίω βλέπει
πάντας τους λαούς της γης και, ως ο Υιός
Αυτής, πάντας σπλαγχνίζεται και πάντας ελεεί.
Ώ, εάν εγνωρίζομεν ποτε πόσον αγαπά η
Παναγία πάντας τους φυλάσσοντας τας εντολάς του Χριστού, και πόσον λυπείται και
θλίβεται δια τους μη μετανοούντας! Εγνώρισα τούτο εκ πείρας. Δεν ψεύδομαι, λέγω
την αλήθειαν ενώπιον του Θεού, ότι εν
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πνεύματι γνωρίζω την Άχραντον Παρθένον.
Δεν είδον Αυτήν, αλλά το Πνεύμα το Άγιον
έδωκεν εις εμέ να γνωρίσω Αυτήν και την
αγάπην Αυτής δι’ ημάς. Άνευ της ευσπλαγχνίας Αυτής η ψυχή μου θα απώλλυτο προ
πολλού. Εκείνη όμως ηυδόκησε να επισκεφθή και νουθετήση εμέ, όπως μη αμαρτάνω. Είπεν εις εμέ: «Δεν είναι αρεστόν εις
εμέ να βλέπω τα έργα σου». Οι λόγοι Αυτής
ήσαν ευχάριστοι, ήρεμοι, πράοι και συνεκίνησαν την ψυχήν. Παρήλθον υπέρ τα τεσσαράκοντα έτη, αλλ’ η ψυχή μου δεν
δύναται να επιλησθή εκείνης της γλυκείας
φωνής, και δεν γνωρίζω πώς να ευχαριστήσω την αγαθήν ελεούσαν Μητέρα του
Θεού. Εν αληθεία, Αυτή είναι η Αντίληψις
ημών ενώπιον του Θεού, και μόνον το
όνομα Αυτής χαροποιεί την ψυχήν. Αλλά
και ο ουρανός όλος και όλη η γη χαίρουν
δια την αγάπην Αυτής. Αξιοθαύμαστον και
ακατάληπτον πράγμα! Ζη εν τοις ουρανοίς
και αδιαλείπτως θεωρεί την δόξαν του
Θεού, αλλά δεν επιλανθάνεται και ημών
των πενήτων, και δια της ευσπλαγχνίας
Αυτής περιβάλλει όλην την γην και πάντας
τους λαούς. Και αυτήν την Άχραντον Μητέρα Αυτού ο Κύριος έδωκεν εις ημάς. Αύτη
είναι η χαρά και η ελπίς ημών. Αύτη είναι
η κατά πνεύμα Μήτηρ ημών, και είναι πλησίον εις ημάς κατά φύσιν ως άνθρωπος, και
εκάστη χριστιανική ψυχή έλκεται προς
Αυτήν εν αγάπη.
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Οι εν πυρί μαρτυρικώς τελειωθέντες
Του Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα
έν ἔχουμε ἀκόμα συνέλθει ἀπό τήν
πρόσφατη πυρκαγιά στήν Ἀττική, μέ
τίς δεκάδες τῶν τραγικῶν θυμάτων.
Θρηνοῦμε καί προσευχόμεθα γιά τήν
ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους. Ἐμεῖς οἱ κτιστοί καί
φθαρτοί ἄνθρωποι, πῶς εἶναι δυνατόν νά εἰσέλθουμε στό μυστήριο τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ καί
νά γνωρίσουμε τήν οὐσία τῆς αἰτίας, δηλαδή
τούς πνευματικούς λόγους, τούς ἐλεήμονες καί
ἀνελέητους, κατά τήν περίστασιν, ἐκ τῶν ὁποίων
προκλήθηκε ἡ καταστροφή τῆς πυρκαγιᾶς;
Οἱ Πατέρες, ἡ πνευματική δηλαδή ἐμπειρία
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί συγκεκριμένα ὁ
μοναχός Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός ἔγραψε:
«Ἄπειρον οὖν τό θεῖον καί ἀκατάληπτον, καί
τοῦτον μόνον αὐτοῦ καταληπτόν, ἡ ἀπειρία καί
ἡ ἀκαταληψία». Ὁ δέ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἔγραψε: «Ἄπειρον οὖν τό θεῖον καί δυσθεώρητον καί τοῦτο πάντων καταληπτόν μόνον, ἡ
ἀπειρία».
Τό μυστήριον τοῦ ὑπερβατικοῦ, ἀπρόσιτου
καί ἀθέατου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἐνδοσκοπικοί, οἱ προσιτοί καί θεατοί,
ἀδυνατοῦμε νά τό κατανοήσομε ἤ νά τό ἑρμηνεύσομε. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν φιλοκαλική καί ἠσυχαστική τους βιοτή, μέ τίς
ἐμπειρίες τους, τήν προσωπική τους προσευχή,
τή νηστεία, τή μετάνοια, προσέγγιζαν ἤ προσπαθοῦσαν νά ἑρμηνεύσουν τέτοια ἤ παρόμοια τραγικά γεγονότα.
Γνώριζαν ὅμως καί νά τά ἀντιμετωπίζουν
πρακτικά. Στήν ἀνομβρία ὁ παπᾶς, ὁ ἐπίσκοπος,
καλοῦσαν τό πᾶσχον ποίμνιό τους σέ νηστεία
καί προσευχή. Τήν Κυριακή, μετά τή Λειτουργία,
ἀνέβαιναν ὅλοι σ’ ἕνα κοντινό λόφο, ὁ ποιμένας
διάβαζε τίς εὐχές τῆς ἀνομβρίας καί ἐπιστρέφοντας ἄνοιγαν τίς ὀμπρέλες πού κρατοῦσαν, γιατί
ἄρχιζε ἡ βροχή.
Στίς πυρκαγιές, οἱ λιτανείες τῶν ἁγίων λειψάνων ἤ τῶν εἰκόνων, ἔφερναν βροχοπτώσεις,
σταματοῦσαν τούς ἀνέμους καί περιόριζαν ἤ
ἔσβηναν τίς φωτιές. Αὐτά δέν εἶναι τά παραμυθάκια ἤ διηγήσεις κάποιων χριστιανῶν. Ἀντιθέτως, εἶναι γεγονότα ἐκπηγάζοντα ἀπό τήν
βιωματική, ἐμπειρική πρακτική γνώση τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἑνώνει τά ἐπίγεια μέ τά
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οὐράνια καί συνθέτει τήν κοινωνία τῶν ὁρατῶν
καί τῶν ἀοράτων.
Κατά τό «ἑωράκαμεν τόν Κύριον», πλεῖστοι
ἔχομε ζήσει καί γνωρίσει χριστιανούς, κληρικούς ἤ λαϊκούς, μετόχους ἤ πρωταγωνιστές
ἀποκαλύψεων, πού ἀνατρέπουν τήν τάξη καί
τούς νόμους τῆς φύσεως. Ἡ ὅποια ἀποστασιοποίηση ἀπό αὐτό τό ζῶν μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, προσεγγίζει ἤ προσλαμβάνει τήν Ἐκκλησία
ὡς ἰδεολογία, τήν δέ διοικητική της δομή ὡς
ἰδεολογικό μηχανισμό.
Αὐτονόητο συνακόλουθο ἡ στοχοποίηση γιά
τίς πυρκαγιές ἤ γιά κάποιο ἄλλο γεγονός τοῦ
ἰδεολογικοῦ ἀντιπάλου. Τά σχήματα τῶν ἰδεολογιῶν τοῦ κόσμου τούτου, καθιδρύματα τῆς
ἐπίγειας μόνο δόξας, μέ τά ἔργα καί τίς ἡμέρες
των, ὑπάρχουν ἤ δημιουργοῦνται γιά νά παρέλθουν καί νά τά διαδεχθεῖ κάποιο ἄλλο ἤ κάτι
ἄλλο. Μέσα σ’ αὐτό τό ὅποιο ἄλλο, πού κάποτε
ἦταν οἱ αὐτοκρατορίες, ρωμαϊκή, βυζαντινή,
ὀθωμανική, σήμερα τά ἐθνικά κράτη καί ἡ
εὐρωπαϊκή ἕνωση, ἡ Ἐκκλησία ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ζεῖ καί θαυματουργεῖ, ἐν τῇ ἐσχατολογικῇ της
προοπτική, ὅπου κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό «ὁ Θεός οὐ κολάζει τινά».
Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει κόλαση. Ὁ Δαμασκηνός εἶναι σαφέστατος: «καί
τοῦτο δέ εἰδέναι δεῖ, ὅτι ὁ Θεός οὐ κολάζει τινά
ἐν τῷ μέλλοντι, ἀλλ’ ἕκαστος ἑαυτόν δεκτικόν
ποιεῖ τῆς μετοχῆς τοῦ Θεοῦ. Ἐστιν μέν ἡ μέν μετοχή τοῦ Θεοῦ τρυφή ἡ δέ ἀμεθεξία αὐτοῦ κόλασις». «Καί τοῦτο ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε,
ὅτι ὁ Θεός δέν τιμωρεῖ κανένα στό μέλλον, ἀλλά
ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς κάνει τόν ἑαυτό του δεκτικό
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι συνεπῶς, ἡ συμμετοχή στή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγαλλίαση, ἑνῶ ἡ μή
συμμετοχή κόλαση».
Οἱ ἐν πυρί τελειωθέντες ἀδελφοί μας, ἀπό
τήν τραγωδία τῆς πρόσφατης πυρκαγιᾶς, ἐτελεύτησαν μαρτυρικῶς. Ἄς προσευχηθοῦμε, ὁ πανοικτίρμων καί ἐλεήμων ἐν Τριάδι ζῶν Θεός,
νά προσλάβει τήν ἐν ἀπογνώσει προσευχητική
κραυγή, τήν σιωπή τους καί τόν τρόμο τους, ὡς
τήν ἀγαθή προαίρεση μετανοίας τους, ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία καί νά τάξει τάς ψυχάς των
ὅπου ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ προσώπου Του.

Πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι
ε θρησκευτική κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια, το Αρκαλοχώρι
και σύμπασα η Ιερά Μητρόπολή μας, πανηγύρισε τη Τρίτη
3 και Τετάρτη 4 Ιουλίου τη μνήμη του πολιούχου της, Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου
Κρήτης του Ιεροσολυμίτη.
Πλήθος κόσμου από το Αρκαλοχώρι και
από την ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μητρόπολής μας συνέρρευσε τόσο στην ακολουθία του Εσπερινού, όσο και στην Θεία
Λειτουργία, για να προσκυνήσει την θαυματουργή Εικόνα και το Ιερό Λείψανο του Αγίου
Ανδρέα, καθώς και τα Ιερά Λείψανα των
Αγίων Γρηγορίου του Παλαμά Αρχιεπίσκοπου Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου του Ε',
Πατριάρχη Κων/πόλεως, του Εθνομάρτυρα.
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Ανδρέας υποδέχθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουλίου
τα Ιερά Λείψανα, έμπροσθεν του Μητροπολιτικού Ναού, και ευχαρίστησε τους πατέρες
της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους,
Γαβριήλ και Θεόφιλο, οι οποίοι με την ευλογία του Καθηγουμένου της ανωτέρω Ιεράς
Μονής κ. Βαρθολομαίου, κόμισαν τα Ιερά
Λείψανα στο Αρκαλοχώρι.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, συμπροσευχομένου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Ανδίδων κ. Χριστοφόρου. Τον Θείο λόγο
κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,
ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην ιερά
μνήμη του εορταζομένου Αγίου. Στο τέλος
του Εσπερινου ακολούθησε η λιτάνευση της
Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ανδρέα και των ιερών Λειψάνων στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης του Αρκαλοχωρίου, με τη συνοδεία
αγήματος της 133 Σ.Μ. και τη συμμετοχή
πλήθους κόσμου.
Την ημέρα της εορτής τελέστηκε η ακολου -
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θία του Όρθρου χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ενώ της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, συλλειτουργούντων
των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Πέτρας και
Χερρονήσου κ. Γερασίμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ανδίδων κ. Χριστοφόρου.
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας
ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας αναφέρθηκε
στην βιωτή του Αγίου Ανδρέα, ευχαρίστησε
εκ βάθους καρδίας τους παρευρισκομένους
Αρχιερείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση της τοπικής μας Εκκλησίας,
όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση
της πανηγύρεως και ευχήθηκε στον ευσεβή
λαό χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ακολούθησε η βράβευση των αριστεύσαντων μαθητών των σχολείων του Αρκαλοχωρίου,
για το λήξαν έτος 2016-17.
Στους εορτασμούς του Μητροπολιτικού
Ναού παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Μέγας
Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, ο Άρχων
Πρωτέκδικος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης, ο
Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου της
Μ.τ.Χ. Εκκλησίας κ. Νικηφόρος Ψυλλάκης,
ο Βουλευτής Ηρακλείου και τέως Υπουργός
κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Δήμαρχοι Μινώα
Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος κ.
Γιώργος Καλογεράκης, ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης, ο Εισαγγελέας Ηρακλείου Ευστάθιος Θεοφανίδης,
Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Δικαστικές
Αρχές, η πρώην Βουλευτής κα Μαρία Σκραφνάκη και πλήθος πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τόσο τον εσωτερικό, όσο και τους περιβάλλοντες χώρους του ναού.
Το εσπέρας της κυριωνύμου ημέρας,
τελέσθηκε ο μεθέορτος Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας κ. Ανδρέου και συμπροσευχομένου του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου

Ανδίδων κ. Χριστοφόρου, ενώ προ της απολύσεως χειροθέτησε αναγνώστη τον Οδυσσέα
Μελεσσανάκη, απόφοιτο μαθητή Β’ Λυκείου,
ο οποίος διακονεί από μικρό παιδί το Ιερό
Βήμα.
Σημειώνεται ότι κατά την παραμονή και
την ημέρα της εορτής του εορτασμού, υπήρχε
έκθεση Αγιογραφίας, Ψηφιδωτού και Ντεκουπάζ των σχολών της ιεράς Μητροπόλεώς
μας στον αύλειο χώρο του Ναού.

Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας
στη Βόνη Πεδιάδος

με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μαρίνας στην ομώνυμη
Ιερά Μονή Της στη Βόνη Πεδιάδος Νομού
Ηρακλείου Κρήτης.
Χιλιάδες ευσεβών προσκυνητών κατέφθασαν και φέτος στην Ιερά Μονή της Αγίας
Μαρίνας από κάθε μέρος της Κρήτης, αλλά
και της υπόλοιπης Ελλάδας, για να προσευχηθούν, να προσφέρουν το τάμα τους, να
καταθέσουν τον πόνο, την αγωνία και την

Μ

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου:
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ τ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ. ΜΑΡΙΝΟΥ
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
τ. ΑΠΟΣΤ., ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Λύκειο Αρκαλοχωρίου:
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΜΟΥΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ τ. ΜΑΡΚΟΥ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου:
Α΄ΕΠΑΛ: ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Β΄ΕΠΑΛ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ΄ΕΠΑΛ: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ τ. ΜΑΡΙΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ τ. ΕΜΜ.

προσδοκία τους στη θαυματουργή Αγία και
να εκζητήσουν τη χάρη και τις πρεσβείες
Της.
Την Δευτέρα 16 Ιουλίου, παραμονή της
εορτής, τελέστηκε ο Μέγας πανηγυρικός
Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, ο οποίος κήρυξε τον
Θείο λόγο και συμπροσευχομένων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βρυούλων κ.
Παντελεήμονα και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.
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Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε
Ιερά Παράκληση, ενώ αργά το βράδυ τελέστηκε νυκτερινή Θεία Λειτουργία στο μικρό
βυζαντινό Ναό της Μονής, με την προσέλευση των προσκυνητών να συνεχίζεται
αδιάκοπα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Την ημέρα της εορτής, Τρίτη 17 Ιουλίου,
τελέστηκε η ακολουθία του Όρθρου και Αρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βρυούλων κ.
Παντελεήμονα, ο οποίος κήρυξε το Θείο λόγο
και μίλησε για τον βίο της Αγίας Μαρίνας,
τα μαρτύρια που υπέστη για την πίστη και
την αγάπη που είχε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Οποίο και αγάπησε εκ νεότητος, και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Νέας Κρήνης και
Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, Νέας Ζηλανδίας
κ. Μύρωνα και του Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας απένειμε στον ιερομόναχο Σίμωνα
Βουτυριάδη, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη, το οφφίκιο του
Αρχιμανδρίτου και χειροθέτησε αυτόν σε
πνευματικό, απευθύνοντάς του λόγους πατρικής αγάπης και πνευματικής οικοδομής.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας ευχαρίστησε

θερμά τους παρευρισκόμενους Αρχιερείς για
την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή τους στην πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας
και εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς όλους
όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της
πανηγύρεως, ιδιαιτέρως δε τον Δήμο Μινώα
Πεδιάδος, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, το Ε.Κ.Α.Β Κρήτης, τον τηλεοπτικό
σταθμό ΚΡΗΤΗ TV, τη Διοικούσα Επιτροπή
της Ιεράς Μονής, τους κληρικούς και λαϊκούς, τους ιεροψάλτες, τους εθελοντές και
τις εθελόντριες, τις χιλιάδες χιλιάδων ευλαβών προσκυνητών και ευχήθηκε η Χάρη του
Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τις πρεσβείες
της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μαρίνας, να ευλογεί τα πρόσωπα
και τις οικογένειές τους.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της θαυματουργής
εικόνας της Αγίας Μαρίνας και των ιερών
λειψάνων Της πέριξ της Ιεράς Μονής.
Την εορτή τίμησαν με την παρουσία τους,
ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, η πρώην
Βουλευτής κα Μαρία Σκραφνάκη, τοπικοί
Άρχοντες, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων
καθώς και πλήθος πιστών.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
κ.κ. Θεόδωρος
Επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

ε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναγορεύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 17
Μαΐου 2018, o Μακαριώτατος Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ. Θεόδωρος Β’.
«Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας είναι αγωνιστής και πνευματικός άνθρωπος», δήλωσε
ο Κοσμήτορας του Τμήματος Θεολογίας, κ.
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και καλωσόρισε
τον απόφοιτο του Τμήματος της Θεολογικής
του ΑΠΘ. «Εργάζεται και μοχθεί για την ειρηνική
συνύπαρξη όλων των ανθρώπων και των λαών»,
υπογράμμισε από τη μεριά του ο πρόεδρος
του Τμήματος κ. Παναγιώτης Σκαλτσής και
συμπλήρωσε πως «ο Πατριάρχης εμπνέει την
ελπίδα, το φως, τη χαρά και το όραμα».
Εμφανώς συγκινημένος ο Πατριάρχης,
επισήμανε την έννοια της Ιεραποστολής στην
Αφρικανική Ήπειρο όπου εργάζεται και μοχ-

Σ

θεί για την ειρηνική συνήπαρξη λαών, θρησκειών και πολιτισμών και ευχαρίστησε τους
παρευρισκομένους για την αναγόρευση και
την παρουσία τους. «Σήμερα αναγορεύομαι διδάκτωρ τιμητικά, γιατί δεν είμαι κάποιος άνθρωπος επιστήμης που θα παρουσιάσω περγαμηνές. Έχω να παρουσιάσω μία κρητική καλή
καρδιά και τις πορείες μου τις ατέρμονες στην
Ιεραποστολή, γι’ αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω», δήλωσε ο κ.κ. Θεόδωρος, εξιστορώντας στη συνέχεια τα χρόνια που φοίτησε
στο τμήμα της Θεολογικής του ΑΠΘ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» της Παλαιάς Φιλοσοφικής
Σχολής του Α.Π.Θ., με την παρουσία, μεταξύ
άλλων, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου,
Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Γιάννη Αμανατίδη, του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θεοφάνη Παππά, του
Γραμματέα της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Λευτέρη Αυγενάκη, του Βουλευτή της ΝΔ,
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κ. Κώστα Γκιουλέκα και του Δημάρχου Λαγκαδά, κ. Γιάννη Καραγιάννη.
Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος εκπροσώπησε την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο στην
τελετή αναγόρευσης του Πάπα και Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ:
«Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας κύριε Θεόδωρε,
Σεβασμιώτατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
Κύριε Πρύτανη.
Κατά την εύσημη ταύτη ημέρα, μεταφέρω τους
φιλαδέλφους χαιρετισμούς, την εγκάρδια αγάπη
και την ιδιαίτερη εκτίμηση του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου
Βαρθολομαίου, σεπτή εντολή του οποίου, παρίσταμαι ως εκπρόσωπός Του στην αποψινή τελετή
της αναγορεύσεώς Σου σε επίτιμο διδάκτορα της
Σχολής Σου, της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο Παναγιώτατος συγχαίρει την Μακαριότητά
Σου, το Τμήμα Θεολογίας που σε εψήφισε, τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου που σε αναγορεύει

μετά του Κοσμητορος και του Προεδρου αυτου.
Επευλογεί την παρουσία όλων υμών, αρχιερέων,
κοσμητόρων, αξιωματικών των ενόπλων μας δυνάμεων, προέδρων, καθηγητών, φοιτητών, κληρικών και λαϊκών.
Την θεοφιλή, θεοτίμητη και θεάρεστη διαδρομή σου, επευλόγησαν Άγιοι της Εκκλησίας μας.
Η Αγία Παρασκευή, από την οποία έλαβες
το πρώτο αποκαλυπτικό μήνυμα της ιερατικής
κλήσης σου, όντας με την κατά σάρκα αδελφή
σου Αργυρώ, μπροστά στο μικρό Εκκλησάκι της
Αγίας στο Αρκαλοχώρι, το οποίο σύσσωμο εθρήνησε τον προώρως και αιφνιδίως αναχωρήσαντα
στους ουρανούς πατέρα σου, τον αστυνόμο Μιχάλη Χορευτάκη. Μιλούν και σήμερα οι άνθρωποι της αγροτοποιμενικής ενδοχώρας του Αρκαλοχωρίου για το πρόσωπό του, για την μέριμνα,
την προστασία και την αγάπη με την οποία τους
περιέβαλε στην καθημερινότητά τους, στο παζάρι
της λαϊκής του Σαββάτου, αλλά και για το θάρρος
και την αγωνία του, να προστατεύσει όσους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής στοχοποιούσε
το καθεστώς της επταετίας.
Ο Άγιος Ελευθέριος, στη χάρη του οποίου,
η ευγενής και ευφυής, με αγνή και λαϊκή πίστη
μητέρα σου Κλεοπάτρα, εναπόθεσε τη μέριμνα
των δύο απορφανισθέντων παιδιών της και τη

δική της, προσευχόμενη διαρκώς στο εκκλησάκι
του Αγίου, πλησίον των φυλακών Αλικαρνασσού
Ηρακλείου, δίπλα στο σπίτι στο οποίο οριστικά
εγκατασταθήκατε.
Σε χαρίτωσε ο Άγιος Φανούριος. Στο προσκύνημά σου συναντιόσουν με τον αλατσατιανό ιερομόναχο της μονής Επανωσήφη Κορνήλιο Μοσχόβη, όπου εύρισκες ανάπαυση εξομολογούμενος
τους λογισμούς σου. Από το κελλί του αναχώρησες
για το μοναστήρι μας, την Αγκάραθο.
Υπό την σκέπη, την στοργή, την μέριμνα και
τη φροντίδα της κοινής μητέρας μας, της Παναγίας Ορφανής, της Αγκαράθου, με τους πατριάρχες, τους αρχιερείς, πρωτίστως όμως τους Αγίους,
εκάρης μοναχός, χειροτονήθηκες διάκονος και
πρεσβύτερος από τον μακαριστό γέροντά μας,
τον φιλίστορα και λόγιο Ιεράρχη, τον από Λάμπης
και Σφακίων, Ρεθύμνης Θεόδωρο Τζεδάκη. Ξεκίνησες την πρώτη ιεραποστολή σου στις ποιμενικές επαρχίες των Σφακίων και του Αγίου Βασιλείου. Ακολούθησε η Οδησσός και η μετέπειτα
πορεία σου στην Αφρικανική Ήπειρο, μέχρις
ότου η Εκκλησία, στρατευομένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία, σε κατέστησε Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας.
Μακράν της εν μετάνοια καθάρσεως, οι ατομοκεντρικές συγκρούσεις, οι ιδεολογικές περιχαρακώσεις, ακόμα και στο όνομα του Χριστού,
του Ευαγγελίου ή της Θεολογικής σκέψης εκφράζουν τη μακαριότητα του κόσμου τούτου και
είναι μακράν από την ορατή και αόρατη Εκκλησία. Το απνευμάτιστον της λογικής ενέργειας
πολλάκις υπάρχει και υπήρξε. Αυτό, ωστόσο,
μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, εκτός από Εκκλησία. Διότι, η Εκκλησία αποκαλύπτεται και
βιώνεται ως αγιοπνευματική εμπειρία, κοινωνία
γηίνων και ουρανίων, ορατών και αοράτων, αισθητών και νοητών, ως ενέργεια νοερά, όπως
φωτιστικώς μας βεβαιώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο
Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, στους
«Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων» λόγους του, αλλά
και σύνολη η ησυχαστική και φιλοκαλική παράδοση, που συνθέτει τον θεωρητικό και πρακτικό αντίλογο της Εκκλησίας στην πολύμορφη
κρίση που ζούμε.
Όλος αυτός ο ζωντανός κόσμος ανθρώπων,
πνευμάτων και αγίων ελκύστηκε και αναπαύθηκε

από την βιωτή του πατέρα σου, που δεν εξέλαβε
την εργασία του ως μέσον, ούτε για την επιβολή
της εξουσίας του, ούτε για την επιβεβαίωση του
εωσφορικού μας «εγώ», αλλά ως λειτούργημα
κοινωνικής διακονίας. Γι’ αυτό ψυχές και υποστάσεις, τότε και τώρα, δεν ταράζονται, ούτε δυσανασχετούν στη μεταξύ των θέα , αλλά αναπαύονται και ελκύουν την ενδιάθετη Χάρη, με
την οποία ξεκίνησε η ζωή σου.
Σύνολος αυτός ο κόσμος ευφράνθηκε και ευφραίνεται από τις προσευχές της προ έτους αποβιωσάσης μητέρας σου, αλλά και από τη δική σου
ταπείνωση, απλότητα και λειτουργική ζωή και γι’
αυτό σε χαρίτωσε εκλέγοντάς σε Πατριάρχη του
Δευτερόθρονου Θρόνου του Αποστόλου Μάρκου.
Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο ο πειρασμός δεν
παραμένει εν υπνώσει. Αντιθέτως, ραδιουργεί
και μηχανεύεται. Γι’ αυτό ο Άγιος Σιλουανός ο
Αθωνίτης μας έδωσε την παρακαταθήκη του για
τον εν τη Εκκλησία αγώνα μας: Κράτα το νου
σου στον Άδη και μη απελπίζου! Η δε Γραφή
μας υπενθυμίζει: «καί μετά τό πῦρ φωνή αὔρας
λεπτῆς, κακεῖ ὁ Κύριος» (Βασ. Γ, ΙΘ, 11-12).
Με αυτές τις σκέψεις, διαβιβάζω και πάλι τις
αδελφικές προσρήσεις και τα θερμά συγχαρητήρια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, και της Μητρός
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, στο κλίμα
της οποίας εβαπτίσθης και εμυρώθης, γαλουχήθηκες πνευματικώς, και ιεράτευσες κατά τα πρώτα
έτη της κληρικής σου διακονίας, πριν η Θεία
Χάρη σε καλέσει να υπηρετήσεις στην Αφρικανική ήπειρο καρποφόρως την ιεραποστολική
μαρτυρία της Εκκλησίας, δηλαδή το αποστολικό
έργον και την εξαγγελία του Ευαγγελίου, τα οποία,
κατά την Εγκύκλιο της εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, «ἀνήκουν εἰς τόν πυρῆνα τῆς
ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς διαφύλαξις καί
τήρησις τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. κη’, 19)…
ὡς ἡ πνοή ζωῆς, τήν ὁποίαν ἐμφυσᾷ ἡ Ἐκκλησία
εἰς τήν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων καί ἐκκλησιοποιεῖ τόν κόσμον…ὄχι ἐπιθετικῶς, ἀλλ’ ἐλευθέρως, ἐν ἀγάπῃ καί ἐν σεβασμῷ πρός τήν πολιτιστικήν ταυτότητα ἀτόμων καί λαῶν..»
Πολλά καί πάμπολα τα έτη Σας, Μακαριώτατε.»
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Εξεδήμησε εις Κύριον
ο Ομότιμος Καθηγητής Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος
ην Τρίτη 10 Απριλίου απεβίωσε
ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας και Γραμματείας των Σλαβικών Εκκλησιών της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ., ΑντώνιοςΑιμίλιος Ν. Ταχιάος. Ο μακαριστός Καθηγητής υπήρξε ιδρυτής
και πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Σλαβικών Μελετών,
καθώς του Ιδρύματος Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου και του
Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής
Κληρονομίας Κυρίλλου και Μεθοδίου. Διετέλεσε αντεπιστέλλον
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και αλλοδαπό
μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών
και Τεχνών, και της Βουλγαρικής Ακαδημίας
Επιστημών και τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο της Ακαδημίας της Σλοβακίας. Το ευρύ
επιστημονικό έργο του περιλαμβάνει πλήθος
δημοσιευμάτων σε ελληνική, γαλλική, αγγλική,
ρωσική, σερβική και ιταλική γλώσσα, τα οποία
φωτίζουν πτυχές της Σλαβικής ιστορίας.
Η εξόδιος ακολουθία του αείμνηστου δασκάλου τελέστηκε την Τετάρτη 11 Απριλίου
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας,
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. ο
οποίος εκφώνησε την παρακάτω ομιλία:
«Η έξοδος εκ του κόσμου τούτου και η είσοδός
μας εις τον κόσμο της αιωνιότητος, κατά την κατ’
εξοχήν αναστάσιμον διακαινήσιμο εβδομάδα, μας
βεβαιώνουν, οι εν βιωματική εμπειρία και αποκαλυπτική μαρτυρία ζήσαντες και εκ του κόσμου
τούτου τελευτήσαντες Θειότατοι της Εκκλησίας Πατέρες, ότι αποτελεί την αψευδή μαρτυρία της θριαμβευτικής εισόδου της ψυχής, ατελωνίστως, εις τον
πνευματοφόρον κόσμο της Θείας δόξης “ένθα ουκ
έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος”. Οι Άγιοι Ισαπόστολοι Κύριλλος και Με-

Τ

θόδιος οι Θεσσαλονικείς συμπολίτες μας και συμπατριώτες μας, οι φωτιστές των Σλάβων, τους οποίους
ο αείμνηστος αδελφός Αντώνιος-Αιμίλιος διακόνησε
ομού μετά των αγίων μαθητών τους στον κόσμο της
σλαβικής φιλοκαλίας, δηλαδή της θεωρίας του
ακτίστου φωτός, επεφύλαξαν στον αδελφό Αντώνιο-Αιμίλιο τοιαύτη πνευματική δόξα. Δέχονται την
ψυχή του εις τον υπερουράνιον Θρόνον της Θείας
δόξας, την λογιζομένης μία ημέρα διακαινήσιμο
εβδομάδα, ως προεικόνιση της ογδόης ημέρας. Και
πάντα ταύτα ως αντίδωρον στον ακαδημαϊκό δάσκαλο-καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Αντώνιο-Αιμίλιο Ταχιάο, για την πιστή και
λαμπρή επιστημονική διακονία του στον κόσμο της
Ορθοδοξίας και ιδιαιτέρως στον σλαβικό κόσμο.
Χθες, Τρίτη της Διακαινησίμου, μετά την εξόδιον ακολουθία της ηγουμένης Φεβρωνίας, που
τελέσαμε με τα μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας
Κρήτης, Πέτρας Γεράσιμο και Ιεραπύτνης Κύριλλο,
μαθητών του αειμνήστου δασκάλου, τους γνώρισα
την έξοδό του εκ του κόσμου τούτου. Ομίλησαν,
ομιλήσαμε με θαυμασμό, επί μακρόν, για την αρίστη επιστημονική του κατάρτιση, για την ευπρέπεια, την ευγένεια και αρχοντιά του, για την προσήνεια του χαρακτήρα του, για την ωραιότητα των
παραδόσεών του.
Ως εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου
Βαρθολομαίου, συλλυπούμαι, σεπτή προτροπή
του Παναγιωτάτου μας, εκ καρδίας, την οικογένεια
του αειμνήστου καθηγητού Αντωνίου-Αιμιλίου Ταχιάου, την σύζυγό του κα Νίκη, τα παιδιά του και
τα εγγόνια του. Χριστός Ανέστη!»
Παρόντες επίσης στη νεκρώσιμη ακολουθεία ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Άνθιμος, οι αρχές της πόλεως, ο Πρύτανης
του Α.Π.Θ. Καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας,
ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Καθηγητής κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, οι Πρόεδροι των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσής και κ.
Κωνσταντίνος Χρήστου,Καθηγητές και πλήθος
κόσμου.

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας
Μύρωνος Κτιστάκη

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε
την Τετάρτη, 11 Ιουλίου, ημέρα
κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας
Ευφημίας, στον Πατριαρχικό Ναό, η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ.Μύρωνα Κτιστάκη,
στο Φανάρι.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο και τους Μητροπολίτες Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Ρόδου κ.
Κύριλλο, Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιο, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, Ταμασού
και Ορεινής κ. Ησαΐα, Κορέας κ. Αμβρόσιο
και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε
προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας πατρικούς λόγους οικοδομής και
νουθεσιών για τη νέα διακονία που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία:
«Καθίστασαι αρχιερεύς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, της ευλογηθείσης υπό
του πανδώρου Θεού να είναι κληρονόμος και φύ-

Μ

λαξ της αμωμήτου παραδόσεως της πίστεως, της
αγάπης και της ελπίδος, και να μαρτυρή ευόρκως
εν τω κόσμω, λόγω και έργω, Ιησούν Χριστόν
εσταυρωμένον και αναστάντα, εν ακλονήτω προσδοκία της δευτέρας και ενδόξου Αυτού Παρουσίας.
Υψίστη η τιμή και μέγιστον το χρέος διά σε!
«Οι σύγχρονοι καιροί απαιτούν πολλά, πάμπολλα, από τους διακόνους του Χριστού και της
Εκκλησίας Του. Το πανδαιμόνιον του ευδαιμονισμού, αι Σειρήνες του εαυτοκεντρισμού και της
αδιαφορίας διά τον πλησίον, ο ορυμαγδός από
την κατάρρευσιν των παραδόσεων και των αξιών,
αι πολύβουοι μηχαναί του τεχνολογικού πολιτισμού, αι ιαχαί των κερδοσκόπων εις την παγκόσμιον αγοράν, αι εκρήξεις του φονταμενταλισμού,
αλλά και οι στεναγμοί των αναριθμήτων πεινώντων
και περιφρονημένων, καθιστούν δύσκολον να
φθάση το ευάγγελον μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας εις τα ώτα και τας καρδίας των ανθρώπων.
Γεγονυία τη φωνή οφείλομεν ημείς πάντες να ονομάζωμεν το μόνον όνομα υπό τον ουρανόν «εν ω
δεί σωθήναι ημάς», το «υπέρ παν όνομα» του
Σωτήρος Χριστού. Οφείλομεν να μαρτυρώμεν την
αλήθειαν της αδιασπάστου ενότητος της αγάπης
προς τον Θεόν και της αγάπης προς τον πλησίον,
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με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν, με ταπείνωσιν
και διάκρισιν, με ευαισθησίαν προς τον ανθρώπινον πόνον, με αγάπην προς πάντας, ανυστάκτως,
εμπεδοφρόνως, απροσωπολήπτως. Ορθώς τονίζει
ο αδελφός άγιος Περγάμου, ότι τα αδιέξοδα, ενώπιον των οποίων ευρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, «αποτελούν την πρόκληση και το πλαίσιο,
που προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος στην Ορθοδοξία, για να κάνη ζωντανή την παράδοση, που
παρέλαβεν η γενεά μας από τους πατέρες της.
Αυτό είναι το πνεύμα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, το οποίον καλείσαι, Θεοφιλέστατε,
να ενσαρκώνης και να εκφράζης εις όλην σου
την μαρτυρίαν, πάντοτε αποβλέπων εις την δόξαν
του Σωτήρος του κόσμου Χριστού και εις την
«οικοδομήν» του Σώματος Αυτού. Είναι το πνεύμα
της αμετακινήτου πιστότητος εις την παράδοσιν
και συγχρόνως της ανοικτοσύνης προς τον κόσμον
και την ιστορίαν, η διακονία του «ουκ εκ του κόσμου» και του «εν τω κόσμω» προορισμού του
ανθρώπου».
Στη χειροτονία παρέστησαν Ιεράρχες και
κληρικοί του Θρόνου, ο Πρέσβης Ευάγγελος
Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην
Πόλη, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, συγγενείς του
νέου Μητροπολίτου, και πλήθος πιστών από
την Πόλη, την Κύπρο, την Κρήτη και άλλες
περιοχές της Ελλάδος και από το εξωτερικό.
Αμέσως μετά, στην κατάμεστη αίθουσα του
Θρόνου, στον Πατριαρχικό Οίκο, πραγματο-

ποιήθηκε η αντιφώνηση του νέου Μητροπολίτη, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη
και τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό
Πατριάρχη, και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εκλογή του
στη νησιωτική αυτή Επαρχία του Θρόνου:
«Σας βεβαιώ ότι διά βίου τα βήματά μου θα
είναι επί τα ίχνη των αγίων Σας ποδών. Η καρδία
μου θα είναι συντονισμένη στους ρυθμούς της
ιδικής Σας αγαπώσης καρδίας. Το ους μου θα
είναι τεταμένον ευήκοον πάντοτε, αναμένον τας
σεπτάς εντολάς και οδηγίας Σας. Η προσευχή
μου θα Σας συνοδεύη θερμή, καθώς και τους
αξίους συγκυρηναίους Σας αγίους αρχιερείς του
Θρόνου και όλα τα εκλεκτά και αγαπητά μου μέλη
της Πατριαρχικής Αυλής»
Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης,
σε σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την
χαρά του για την εκλογή του Μητροπολίτη
Νέας Ζηλανδίας και την ευαρέσκειά του προς
την εν Κρήτη Εκκλησία που έδωσε ένα τέτοιο
στέλεχος, με ξεχωριστό ήθος, μόρφωση και
πνευματικότητα για να διακονήσει τη Μητέρα
Εκκλησία ως Ιεράρχης αυτής.
Σημειώνουμε ότι την Τρίτη 30 Μαΐου, η
Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξέλεγε το νέο Μητροπολίτη Νέας
Ζηλανδίας κ. Μύρωνα Κτιστάκη ενώ ο Μητροπολίτης πρ. Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιος
εξελέγη με τον τίτλο της Ι.Μ. Γάνου και Χώρας.

Εκδημία Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων
κυρού Ιακώβου
ο Σάββατο του Λαζάρου, 31
Μαρτίου, στον Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τελέστηκε η εξόδιος Ακολουθία του αειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου.
Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Πατριαρχείο στερείται των υπηρεσιών του αείμνηστου
Ιεράρχου, η Ιερά Μητρόπολη Πριγκηποννήσων στερείται του στοργικού Ποιμενάρχου
της, και η Ομογένεια της Πόλεως στερείται
ενός Ιεράρχου που ετίμησε το όνομα της
Ομογενείας, με το ήθος και την αρχοντιά
που τον διέκρινε. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά
του προς το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως
Πριγκηποννήσων και προς τους οικείους
του μεταστάντος.
Της εξοδίου Ακολουθίας προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, περιστοιχούμενος υπό των Σεβ.
Μητροπολιτών Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου,
Τρανουπόλεως κ. Γερμανού Φιλαδελφείας
κ. Μελίτωνος, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, Ξάνθης κ.
Παντελεήμονος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου,
Σασίμων κ. Γενναδίου, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου και Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου.
Το πένθος της Μητρός Εκκλησίας έφεραν
οι Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος και Προύσης Ελπιδοφόρος
ενώ τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
διάκονος Γρηγόριος.
Παρέστησαν δε επίσης, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος
του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, εκπρόσωποι άλλων Δογμάτων και Ομολογιών και
πλήθος κόσμου.

Τ

Από την επίσκεψη του αοιδήμου Αρχιερέα στη Μητρόπολή
μας στις 14 Ιανουαρίου 2006.
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Εξόδιος ακολουθία του μακαριστού
Μητροπολίτη Πέργης κυρού Ευαγγέλου
Τελέσθηκε την Παρασκευή 25
Μαΐου, στον Πατριαρχικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, η
εξόδιος ακολουθία για τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέργης Ευάγγελο. Χοροστάτησε ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και συγχοροστάτησαν πολλοί αρχιερείς του Θρόνου.
Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου ἐτελέσθη μετά τῆς
δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προεπέμφθη
εἰς τήν αἰωνιότητα ἐκ τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης
Πέργης κυρός Εὐάγγελος, τήν Παρασκευήν,
25ην Μαΐου. Ἀκολούθως, καί περί ὥρα 12ην,
ἐτελέσθη ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία προεξαρχούσης τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος
Δέρκων κ. Ἀποστόλου, συμπαραστατουμένου
ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας
κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Πριγκηποννήσων
κ. Δημητρίου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου,
Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ.
Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τό πένθος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔφερον
οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ.
Εἰρηναῖος.
Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησε, κατά
τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος,
Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος,
Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει,
οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος,
Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἀραβισσοῦ
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κ. Κασσιανός, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς
Αὐλῆς, τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ.
Μητροπόλεων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ.
Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος
τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, ὁ Διευθυντής μετά Καθηγητῶν καί
μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, συγγενεῖς
τοῦ ἐκλιπόντος καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΕΡΓΗΣ ΚΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Υπό Εμμανουήλ Δουνδουλάκη,
Επίκ. Καθηγητού Π.Α.Ε.Α.Κ.
«Τον αοίδιμο Μητροπολίτη Πέργης κυρό Ευάγγελο δεν ευτύχησα να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς.
Τον έμαθα μέσα από τον ποιητικό του λόγο, "Εκ
Φαναρίου… 'Τα Ποιητικά'", πριν από μερικά χρόνια. Από την πρώτη στιγμή με καθήλωσε το Φαναριώτικο ήθος του, με κέρδισε η διεισδυτική
ματιά του, με ανέπαυσε η ευγένειά του, με σαγήνευσε η πέννα του και με ταξίδεψε η ποίησή του.
Από τότε, ο λόγος του "βρίσκει καταφύγιο" σε
όλα σχεδόν τα κείμενα και βιβλία μου, κάθε φορά
που επιχειρώ να δηλώσω "τα άδηλα και τα κρύφια", να επισημάνω δυσδιάκριτες αλήθειες, με
τρόπο συνοπτικό και μεστό, όπως μόνο ο ποιητικός
του λόγος -η ποίηση εν γένει- μπορεί να πράξει.
Ο λυρικός, συμβολικός, περιεκτικός, κάποιες
φορές αινιγματικός, ποιητικός λόγος, έχει την ικανότητα να περιγράφει πρόσωπα και γεγονότα, να
κουρνιάζει τους λογισμούς, να αναπαύει τη μοναξιά, να θεραπεύει τις πληγές, να επουλώνει τα
τραύματα, να παραμυθεί τη θλίψη, να υποψιάζει
την άγνοια και να απαθανατίζει στιγμές. Με τα
δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να "διακρίνει" κάποιος "πίσω από τα γραφόμενα" πτυχές της προσωπικότητας του γράφοντος, με την προϋπόθεση
ότι διαθέτει "γεγυμνασμένα αισθητήρια" ή κινείται

σε ανάλογο συναισθηματικό και
διανοητικό επίπεδο με εκείνο
του γράφοντος.
Πτυχές του
χαρακτήρα και
της προσωπικότητας του αοιδίμου
Πέργης κυρού
Ευαγγέλου διακρίνει κάποιος
πίσω από το μεστό ποιητικό του
λόγο, οι οποίες
δείχνουν να στοιχούνται στις ακόλουθες τρεις πτυχές: της ευαισθησίας, του ρεαλισμού και της ευθύνης.
Ο αοίδιμος ιεράρχης υπήρξε άνθρωπος ευαίσθητος και προσηνής, συγκαταβατικός και ανεκτικός με τους άλλους. Η στάση του αυτή δεν
υπήρξε απόρροια ενός στείρου συναισθηματισμού,
αλλά απότοκο των πλούσιων υγιών βιωμάτων του,
ζυμωμένων με το σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα
της Ορθοδοξίας, όπως προσλαμβάνεται από τους
Ρωμηούς της Πόλης που βιώνουν τη χαρμολύπη
των Αγιογραφικών: "υστερούμενοι, θλιβόμενοι,
κακουχούμενοι" (Εβρ. 11, 37) "ως αποθνήσκοντες
και ιδού ζώμεν" (Β΄Κορ. 6, 9).
Η ευαισθησία του αοιδίμου Ιεράρχου, η ειλικρίνεια των συναισθημάτων του, ο σεβασμός και
η ανοχή προς τον άλλον -ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και θρησκεύματος-, η διαφύλαξη της παραδόσεως, με ό,τι αυτή περικλείει και συνεπάγεται
για τους Φαναριώτες κληρικούς, αποτυπώνεται
ενδεικτικά σε πλείστα όσα ποιήματά του. Σε ένα
από αυτά με τίτλο: "Αλαργηνό Αντίχημα" καταδεικνύεται ο ευαίσθητος ψυχικός κόσμος του Πέργης Ευαγγέλου.
Ο μακαριστός Πέργης Ευάγγελος διακρινόταν
για τη ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων,
είτε αυτά αφορούσαν την ίδια την Πόλη, είτε τη
Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, το μαρτυρικό Φανάρι. Στη συνείδησή του,
ως γνησίου ρωμηού, δεν είχαν θέση τα διλήμματα
μετοικεσίας (Ποίημα: "Ρήματα Ζωής"), ούτε χω-

ρούσαν "απ' τους παλιούς ξενητεμούς οι κλάψες."
(Ποίημα: "Τραγούδι της Γης"), καθώς οι ρωμηοί
της Πόλης δεν κλαίνε για χαμένα άψυχα πράγματα,
μονάχα θλίβονται, αφουγκραζόμενοι τους "θορύβους από τα κόκκαλα των αλησμόνητων" διότι
εκεί κι ".. οι πέτρες όλες είναι λειτουργημένες.
Έχουν τη δική τους αξία, που δεν είναι ιστορική
πια. Είναι σαν τα λείψανα των Αγίων που θυμίζουν
θάνατο, αλλά μυρίζουν ανάσταση." (π. Κ. Στρατηγόπουλος)
Ο ίδιος, ως γνήσιος Φαναριώτης, ως συνειδητοποιημένος κληρικός και επίλεκτος ιεράρχης του
Οικουμενικού Θρόνου, του οποίου η εν γένει διακονία συνδέθηκε με τα πρόσωπα τριών Πατριαρχών, των αοιδίμων Αθηναγόρα και Δημητρίου και
της Σεπτής Κορυφής του Οικουμενικού μας Θρόνου, κ.κ. Βαρθολομαίου, είχε υψηλό το αίσθημα
της ευθύνης. Υπήρξε θεματοφύλακας των παραδόσεων και των προνομίων της Μητέρας Εκκλησίας, άξιος Μυσταγωγός και ικέτης του Θεού,
αλλά και πρόθυμος διάκονος του συνανθρώπου,
του πονεμένου ρωμηού, που πασχίζει να κρατηθεί
ζωντανός σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως αυτό της Βασιλίδος
των πόλεων.
Η αγάπη και η ελπίδα του αοιδίμου Μητροπολίτου Πέργης προς το Θεό, το λειτουργικό βίωμα,
ο αδιάπτωτος σεβασμός του προς τη Μητέρα Εκκλησία, το Μαρτυρικό Φανάρι το οποίο υπηρέτησε
με αυταπάρνηση· η αίσθηση της ευθύνης προς
την ιστορική και Λειτουργικο-μουσική μας παράδοση, υπήρξαν κάτι περισσότερο από έκδηλα σε
όλη τη διάρκεια της επίγειας πορείας του. Καταδεικνύονται επίσης στους στίχους των ακόλουθων
ποιημάτων του:
"Χειροπιασμένοι
στον κατήφορο του χρόνου
φθάσαμε εμείς στο νυν
κι έμεινες Εσύ στο αεί· …"
(Ποίημα: "Στη Μηνύτρα του Εύ")
"… κι οι σωπασμένες πια μορφές,
απόκοσμες πια και αυτές,
συνθέτουν το απαύγασμα του χθες
αυτή την ώρα, παράδοση
χειροπιαστή για τον αιώνα."
(Ποίημα: "Το Ξαγνάντευμα")
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Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Γέροντος
Πριγκηποννήσων Δημητρίου

ατά την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη και παράδοση τελέστηκε, το Σάββατο 28 Απριλίου,
στον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Δημητρίου της Πριγκήπου, η ενθρόνιση του προσφάτως εκλεγέντος Μητροπολίτη
Πριγκηποννήσων Γέροντος Δημητρίου.
Στην τελετή ενθρονίσεως παρέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, Ιεράρχες του Οικουμενικού
Θρόνου, κληρικοί και Άρχοντες Οφφικίαλοι,
ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του
ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, κ. Γεώργιος
Καλαντζής, ο Πρέσβης κ. Ευάγγελος Σέκερης,
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη,
ο Δήμαρχος της Πριγκήπου, εκπρόσωποι
των τοπικών αρχών, καθώς και πλήθος πιστών.
Στην ομιλία του o Οικουμενικός Πατριάρχης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η διακονία
του Θεού και του ανθρώπου στην Εκκλησία
είναι η πεμπτουσία της ιερωσύνης. «Ο κληρικός δεν ανήκει εις τον εαυτόν του, αλλά εις τον
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Χριστόν και τον πλησίον, γεγονός το οποίον απαιτεί από αυτόν κατάθεσιν ψυχής, αυθυπέρβασιν,
αυτοπροσφοράν, ταπεινοφροσύνην και αγάπην.
Το Είναι μας αποτελεί δώρον της χάριτος του
Θεού, το οποίον οφείλομεν, εν αγάπη, να προσφέρωμεν, εις τον συνάνθρωπον», τόνισε.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε τρεις αδελφικές παραινέσεις προς το νέο Μητροπολίτη
Πριγκηποννήσων: «Πρώτον, να έχης εις την
ποιμαντορίαν σου πάντοτε συνόμιλον την ταπεινοφροσύνην. Μιμήσου την ταπείνωσιν και την
αγάπην του αειμνήστου Γέροντός σου, του προκατόχου ημών Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου, η ψυχή του οποίου συναγάλλεται σήμερον,
ομού μετά των πνευμάτων των μακαριστών γονέων
σου Κωνσταντίνου και Ζωής. Δεύτερον, να εμπνέεσαι εις την διακονίαν σου από το «Πνεύμα
της Χάλκης», της κοινής Τροφού ημών Σχολής,
την οποίαν θα έχης πλέον την ευκαιρίαν να ατενίζης και να επισκέπτεσαι συχνότερον, ενθυμούμενος τα τέσσαρα ωραία έτη του εκεί βίου σου,
κατά τα οποία εσφυρηλατήθη η ιερατική σου

κλίσις. Το «Πνεύμα της Χάλκης» είναι βαθέως
ορθόδοξον και εκκλησιοτραφές, είναι πνεύμα πιστότητος εις την παράδοσιν και εμπιστοσύνης
εις την δύναμιν του διαλόγου, είναι το φιλόθεον
και φιλάνθρωπον πνεύμα και ήθος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τρίτον, να δεθής με την επαρχίαν σου, η οποία
έχει τετιμημένην ιστορίαν, φέρει ανεξίτηλον την ρωμαίικην σφραγίδα,
έχει πολλά αξιόλογα μνημεία και προσκυνήματα και άλλα ιστορικά κτίρια
του Γένους. Σε αναμένει ο ευλαβής
λαός των Πριγκηποννήσων. Να τους
αγκαλιάσης όλους, να αναγνωρίσουν
εις το πρόσωπόν σου τον στοργικόν
και πατρικόν ποιμένα. Το μικρόν ποίμνιον είναι ευκαιρία προσωπικής γνωριμίας με τον καθένα. Κάθε ψυχή
αξίζει όσον ο κόσμος όλος. Και κάθε
ναός ή ναίσκος, εις τον οποίον τελείται η Θεία Ευχαριστία, ακούεται
το «Χριστός Ανέστη» και το «Κύριε
ελέησον», είναι τόσον μεγάλος και
φωτεινός όσον η Αγια-Σοφιά».
Ακολουθεί η ομιλία του Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου:
«Ἡ σεπτή πρόκρισις τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου
κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου καί ἡ κανονική
ψῆφος τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
ὡδήγησαν ἀπροσδοκήτως τόν Ἐπισκοπικό βηματισμό μου στά Πριγκηπόννησα μετά εἰκοσιεπταετῆ
Ἀρχιερατική διακονία εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Φαναρίου
καί πέριξ αὐτῆς, προκειμένου νά συνεχίσω εἰς
αὐτά τήν διακονία τῶν ἐλαχίστων, ἐλάχιστος ὤν,
ἄλλωστε, ἔμπροσθεν τῆς ἀκαταλήπτου Προνοίας
τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο καί τά τοῦ κόσμου, καί
ὁπωσδήποτε καί γιά τά καθ'ἡμᾶς ἐνταῦθα. Δόξα
τῇ μακροθυμίᾳ Σου, Κύριε!
Τά καθ'ἡμᾶς ἐνταῦθα, ἀδελφοί μου, ἀπό τό
λυκαυγές τῆς νεότητος τῆς δικῆς μου γενεᾶς, τά
χαρακτηρίζει τό εὐάριθμον καί τό μικρόν. Θά
προσέθετα ὅμως, ὅτι τά χαρακτηρίζει ἐκ παραδόσεως καί τό αἰσιόδοξον καί τό ἐπίμονον, γνωρίσματα πού ἀπορρέουν ἀπό τήν προγονική
Ὀρθόδοξο Χριστιανική Πίστι καί εὐελπιστία.
Αὐτήν πού διακηρύσσει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν

Παῦλος στούς Φιλιππησίους: "Ἐγώ γάρ ἔμαθον
ἐν οἷς εἰμι, αὐτάρκης εἶναι, οἶδα καί ταπεινοῦσθαι, οἶδα καί περισσεύειν, ἐν παντί καί ἐν
πᾶσι μεμύημαι, καί χορτάζεσθαι καί πεινᾶν,
καί περισσεύειν καί ὑστερεῖσθαι, πάντα ἰσχύω

ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ" (Φιλ. 4,11-14).
Ἐφ' ὅσον, λοιπόν, οἱ ἐναλλαγές αὐτές νοηματοδοτοῦν ἀπ' αἰώνων τήν ἐν Χριστῷ ζωή, θεσμικά καί προσωπικά, κατά δέ τήν Ἱερά Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζουν καί τό Θεῖον
θέλημα, τό ἀποβλέπον πάντοτε εἰς τήν σωτηρίαν
τῆς ψυχῆς, τότε αὐτομάτως καί ὁ κυμαινόμενος
ἐκ λόγων καιρικῶν βηματισμός τῆς Πολίτικης
Ρωμηοσύνης, συνεχίζει πιστά καί σταθερά τήν
πορεία του ἐπ'ἐλπίδι εὐθετωτέρων συνθηκῶν
ζωῆς καί μαρτυρίας.
Δι' ἐμέ ἡ ταπεινή αὐτή πορεία πρός τήν
Ἐκκλησία τῶν Πριγκηποννήσων ἀντικρύζει πρωτίστως τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ καί μέ ὑπομιμνήσκει,
ὅτι τό πρώτιστον μέλημά μου εἶναι τά τελούμενα
ἐν αὐτῷ. Δηλαδή, ἡ λειτουργική μας ζωή, πού
ἀποτελεῖ τόν θεμελιώδη χαρακτῆρα τῆς ὑποστάσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί διά
τῆς ὁποίας καί μόνον βιοῦται ὁλὀκληρος ἡ ἀλήθεια τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεία
Λειτουργία πρό παντός καί ὅλα τά μυστήρια,
ἐντός τῶν ὁποίων καί διά τῶν ὁποίων ἀποκαλύπτεται ἡ Χριστιανική Ἀλήθεια.
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Ἡ λειτουργική αὐτή ζωή, πού ὅλοι ἐκ παίδων
βιώνουμε, συγκινεῖ βαθύτατα, σβήνει τούς πόνους
τῆς ψυχῆς καί ζωογονεῖ τίς ἐλπίδες τῶν πιστῶν,
τῶν ἔστω ἐλαχίστων! Τήν λειτουργική, λοιπόν,
ζωή, καί μάλιστα μέ, εἰ δυνατόν, πολύ ὀλίγους
ἔστω ἐπί πλέον λειτουργούς πλησίον τῶν ἤδη
διακονούντων εὐλαβῶν καί ἀγαπητῶν μου κληρικῶν, Χάριτι Θεοῦ, ἐπιθυμῶ καί ἐπαγγέλλομαι
νά ἐνισχύσω.
Ζωογόνος ὑπῆρξεν ἀείποτε γιά τό Γένος καί
ἡ ἐν τῇ πράξει ἐφαρμογή ὅλων ἐκείνων τῶν παραδόσεων καί ἐθίμων του, τά ὁποῖα ἀπορρέουν
ἀπό τά ἀστείρευτα ταμεῖα τῆς ζωῆς καί μαρτυρίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί ἐντάσσονται ἐν
πολλοῖς εἰς τόν χῶρον τῆς Εὐαγγελικῆς φιλανθρωπίας της, "τῆς οἰκοδομούσης τούς φραγμούς
τῆς δυστυχίας", κατά τόν Προφήτην.
Νά ὑπενθυμίσω, ὅτι ἡ ἀπ'αἰώνων ποικίλη
φιλανθρωπική δραστηριότης τῆς Ἐκκλησίας,
καί ἄν ἀκόμη εἴθισται νά ὀνομάζεται ἁπλῶς καί
μόνον κοινωνική, εἶναι βαθύτατα Εὐαγγελική,
δηλαδή Χριστοκεντρική, καί εὐλογεῖται καί
ἐλεεῖται παρά Κυρίου καί ὅταν ἀκόμη ἀσκουμένη
ἀποβλέπει εἰς τήν θεραπείαν καί τήν θωπείαν
τοῦ ἀλαλήτου ψυχικοῦ ἄλγους ἐλαχίστων καί
μόνον πιστῶν. "Ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων
τῶν άδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε", λέγει Κύριος (Ματθ.25,40).

Τούς ὀλίγους εὐλογημένους πιστούς της, ἡ
Ἱερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων θά συνεχίσῃ
κατά ταῦτα νά προσέχῃ, νά συμπαρίσταται καί
νά ἀναπαύῃ.
Διό καί αίσθάνομαι τήν ἀνάγκην, ἀπό τῆς
ἐπισήμου αὐτῆς θέσεως, νά ἀποτίσω φόρον
τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης εἰς τόν ἄμεσον προκάτοχόν μου, τόν μόλις πρό μηνός προώρως ἀποχαιρετίσαντα ἡμᾶς, ἀείμνηστον ἀδελφόν καί φίλον μου Μητροπολίτην κυρόν Ἰάκωβον
Σωφρονιάδην, συμμαθητήν μου ἐν Χάλκῃ ἐπί
διετίαν, συνάδελφον εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν
ἐπί δωδεκαετίαν καί συναδελφόν Ἀρχιερέα ἐπί
εἰκοσιεπταετία εἰς τούς κόλπους τῆς ἕδρας τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας. Ὁ μακαριστός ἀδελφός διά
τε τοῦ σημαντικοῦ ἀνακαινιστικοῦ καί καλλωπιστικοῦ ἔργου του καί τῆς ποιμαντικῆς καί φιλανθρωπικῆς του δραστηριότητος, ἀδιαμφισβητήτως ἐτίμησε τήν ἱστορικότητα καί ὡραιότητα
τῶν ἰδιαίτατα ἀγαπημένων εἰς ὅλους ἡμᾶς τούς
Κωνσταντινουπολίτας Νήσους τῶν Πριγκήπων.
Ὁ Κύριος, τῇ πρεσβείᾳ τῆς Κυρίας Θεοτόκου
Μητρός Του καί τῶν λοιπῶν θαυματουργῶν προστατῶν τῶν Νήσων Ἁγίων Του, νά τόν ἀναπαύῃ
εἰς τόν αἰῶνα ἐν χώρᾳ Παραδείσου.
Εἰς τό σημεῖον τοῦτο, ἐν συντριβῇ καρδίας
εὔχομαι ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν
καί τῶν λοιπῶν ἕξ κεκοιμημένων προκατόχων

μου ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων
Ἀγαθαγγέλου Κωνσταντινίδου, Θωμᾶ Σαββοπούλου, Δωροθέου Γεωργιάδου, Ἀγαπίου Ἰωαννίδου, Καλλινίκου Ἀλεξανδρίδου καί Συμεών
Ἀμαρυλλίου. Προσεύχομαι εἰς τόν ἐκ νεκρῶν
Ἀναστάντα Κύριον νά τούς ἀναπαύῃ ἐν εἰρήνῃ,
ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων, νά πολυετῆ δέ ἐν ὑγείᾳ τόν ἕνα ζῶντα σεβαστόν προκάτοχον καί διδάσκαλόν μου, τόν ἀπό Πριγκηποννήσων καί Δέρκων, Μητροπολίτην Γέροντα
Νικαίας κύριον Κωνσταντῖνον Χαρισιάδην.
Εὐχαριστίας ἀπευθύνω έν εὐαρεσκείᾳ εἰς
τόν ἱερόν κλῆρον, τούς Προέδρους καί τά μέλη
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, τῆς φιλανθρώπου Διακονίας τῆς ἀγάπης καί τό διδάσκον προσωπικόν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Πριγκήπου,
οἱ ὁποῖοι μετά προθυμίας, εὐγενείας καί ἀγάπης
συμπαρίστανται πάντοτε εἰς τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Μέ συγκίνησιν καταθέτω, ὅτι οἱ
εἰρημένοι εἶναι πρόσωπα ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἐγνωσμένα καί προσφιλῆ εἰς ἐμέ, καθότι ἄλλους μέν
γνωρίζω ἐκ τῆς πρώτης των νεότητος καί ἄλλους
παιδιόθεν, καί διόλου ἀμφιβάλλω καί διά τήν
ἐφεξῆς συναντίληψίν των εἰς τήν διακονίαν τοῦ
ἐναπομείναντος ὀλίγου λαοῦ μας τῆς ἱστορικῆς
Ἐπαρχίας τῶν Πριγκηποννήσων. Ἡ διακονία
αὐτή, ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ἀπαιτουμένης
εἰρηνικῆς συνυπάρξεως μετά τοῦ οἱουδήτινος
πλησίον, ἀσφαλῶς ἐμπερικλείει καί τήν προσφοράν ἀγάπης καί φιλανθρώπου προσοχῆς
πρός τό σύνολον τῶν βιοπαλαιστῶν κατοίκων
τῶν Πριγκηποννήσων.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πριγκηποννήσων εἶναι
μία ἐκ τῶν μέχρι πρό τινος τεσσάρων ἐν ἐνεργείᾳ
μετά ποιμνίου Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐντός τῆς Χώρας μας καί μία ἐκ τῶν τριῶν,
τῶν εὑρισκομένων πλησίον τῆς Ἕδρας τοῦ Οἱκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ἡ ἵδρυσίς της ἐξ
ἀποσπάσεώς της ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τό ἔτος 1924, συνδέεται μέ τίς κατά παραχώρησιν Θεοῦ ραδγαῖες καί τραγικές ἀνακατατάξεις καί ἐπιβεβλημένες ἀλλαγές εἰς τήν ζωήν
τῆς μαρτυρικῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ὡς ἐκ τούτου,
εἶναι τιμή γιά τήν ἐνενηκοντατετραετῆ ἱστορίαν
της, τό ὅτι συνέβαλε διά τῆς ἀμέσου ἐπικουρίας
της, παραμυθητικῶς, θά ἔλεγα, εἰς τά τοῦ Θρόνου

πράγματα, διά τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ κλήρου καί
τοῦ λαοῦ της, ὅταν ὁ Θρόνος ἐντός ὀλίγου χρόνου
έστερήθη τῶν πατρώων Ἐπαρχιῶν του εἰς τήν
Μικρά Ἀσία καί τήν Ἀνατολική Θράκη μέ τά
ἐκατομμύρια τοῦ ποιμνίου των.
Διά τήν ὑψηλήν τιμήν, πού μοῦ ἐπεφύλαξε
διά τῆς προκρίσεώς μου εἰς ταύτην τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν, καί μάλιστα μέ τήν μείζονα καί
σπανία ἐκκλησιαστική τιμή τῆς Γεροντικῆς περιωπῆς ἐν τῷ προσώπῳ μου, ὑποβάλλω ἅπαξ
ἔτι τήν ἄκρα εὐγνωμοσύνην μου καί τάς εὐλαβεῖς
εὐχαριστίας μου πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν συμπροσευχόμενον Οἰκουμενικόν
ἡμῶν Πατριάρχην, κύριον κύριον Βαρθολομαῖον.
Εὔχομαι, Παναγιώτατε, πολυχρόνιον καί ὑγιᾶ
ζωήν καί Πρωθιεραρχικήν διακονίαν, Χάριτι καί
οἰκτιρμοῖς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Θεωρῶ καθῆκόν μου ἐπιβεβλημένον νά εὐχαριστήσω μετά βαθείας ἐν Χριστῷ ἀγάπης τήν
τιμίαν παρουσίαν τῶν προσελθόντων καί συμπροσευχομένων κατά τήν ἱεράν ταύτην ἡμέραν
τῆς ζωῆς μου ἁγίων Ἀρχιερέων, ἐντεῦθεν καί ἐκ
τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς ἐπίσης καί διά τήν τιμητικήν
παρουσίαν τῶν τε ἀγαπητῶν μου κληρικῶν,
μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί πάντων τῶν
Πανοσιολογιωτάτων, Ὁσιωτάτων καί εὐλαβεστάτων κληρικῶν καί μοναχῶν ἔκ τε τοῦ πεφιλημένου
τῆς καρδίας μου Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί ἐξ
Ἑλλάδος καί ἀλλαχόθεν. Ἰδιαιτέρως ἀπευθύνω
τήν βαθεῖαν εὐχαριστίαν μου διά τήν τιμητικήν
σας παρουσίαν, Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ, Γενικέ
Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Κατακλείων δέ εὐχαριστῶ ἐκ κέντρου καρδίας
ὅλους ἐσᾶς, λίαν ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί
ἐπικαλοῦμαι τάς ἐκτενεῖς προσευχάς σας διά
τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, διά τόν Παναγιώτατον
Αὐθέντην καί Δεσπότην μας καί τήν ἀσύλληπτον
οἰκουμενικήν εὐθύνην Του, ἀλλά καί δι'ἐμέ τόν
ἐλάχιστον, πού εἰς τό ἑξῆς ἐκ τῶν Πριγκηποννήσων θά προσεύχωμαι γιά σᾶς, γιά τήν ὑγεία,
τήν εὐημερία καί τήν χαράν σας, ἐν ἐπιγνώσει
βεβαίως, ὅτι, κατά τήν Πίστιν μας, ἐκεῖνο πού
συντελεῖ εἰς τήν ὄντως χαράν τοῦ ἀνθρώπου
δέν εἶναι κάτι, εἶναι Κάποιος, ὁ Χ ρ ι σ τ ό ς !
Χριστός Ἀνέστη!»
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Παρουσίαση της βιογραφίας
του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Ηράκλειο

Ιερά πανήγυρη των Αγίων
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
στο Σπήλι Ρεθύμνου

την αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο Ηράκλειο, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 4 Μαΐου,
η δίτομη βιογραφία «Ελευθέριος
Βενιζέλος, Ο Άνθρωπος, Ο Ηγέτης» που έγραψε
ο συγγραφέας Νικόλαος Παπαδάκης (Παπαδής), Γενικός Διευθυντής του Εθνικού
Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την
Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, το
Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο
Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός
και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης.

Σ

Το βιβλίο παρουσιάστηκε από από τον
Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου
και Βιάννου κ. Ανδρέα, τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ.Οδυσσέα Ζώρα ενώ την εκδήλωση
συντόνισε άρτια ο κ. Γιώργος Βιτώρος.
Ακολούθως σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος ενώ κλείνοντας από την πλευρά του ο
συγγραφέας κ. Νικόλαος Παπαδάκης αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο δέσιμό του με το Ηράκλειο, υπογράμμισε πως ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαπνεόταν από δυτικές αξίες που
εδράζονταν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό
και ευχαρίστησε τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου.

Την Τρίτη της Διακαινησίμου, 10 Απριλίου,
εορτή των Αγίων νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, των εν Λέσβω
μαρτυρησάντων, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, μετέβη

στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των επ΄
ονόματι εορταζόντων Αγίων, στο Σπήλι Ρεθύμνου και έλαβε μέρος στον πανηγυρικό
Εσπερινό, συγχοροστατούντος του οικείου
Μητροπολίτη κ. Ειρηναίου και του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ειρηναίος καλωσόρισε
και ευχαρίστησε τους δύο Αρχιερείς για την
ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση και την
συμμετοχή τους στην πανήγυρη της Ιεράς
Μονής. Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κήρυξε τον θείο λόγο κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εορτή του Πάσχα και στους εορτάζοντες Αγίους.

Επίσκεψη Ρώσων
μεταπτυχιακών φοιτητών
στην Ιερά Μητρόπολή μας
Την Κυριακή 15 Απριλίου, ομάδα Ρώσων
μεταπτυχιακών φοιτητών από το Ορθόδοξο
Ανθρωπιστικό Πανεπιστημίο Αγίου Τύχωνα
της Μόσχας πραγματοποίησε επίσκεψη στην
Ιερά Μητρόπολή μας όπου τους συνόδεψε ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας.
Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τον Ιερό Μητροπολιτό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου
Κρήτης, όπου προσκύνησαν το ιερό του λεί-
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ψανο και τους προσφέρθηκε γεύμα. Αργότερα
ξεναγήθηκαν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο
της Μητροπόλεώς μας και αναχώρησαν για
την επαρχία Βιάννου όπου επισκέφτηκαν το

Μουσείο Ολοκαυτώματος στον Αμιρά.
Τέλος προσκύνησαν στην Ιερά Μονή Αγίας
Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος όπου τους προσφέρθηκε δείπνο.

Ο Εορτασμός της Αγίας Φωτεινής
στα Ρουσσοχώρια Πεδιάδος

Επίσκεψη του Μητροπολίτη
Πένζης και Νιζνελόμοβσκ
κ. Σεραφείμ
στην Ιερά Μητρόπολή μας
Από 25-27 Απριλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πένζης και Νιζνελόμοβσκ κ. Σεραφείμ του Πατριαρχείου Ρωσίας, στο πλαίσιο
προσκυνηματικής εκδρομής επισκέφθηκε την
Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου, συνοδευόμενος από μικρή ομάδα
πνευματικών τέκνων του. Τον εκ Ρωσίας αρχιερέα υποδέχθηκε με εγκάρδια φιλόξενα
αισθήματα ο Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας.
Οι δύο αρχιερείς συνομίλησαν εκτενώς για
ποιμαντικά θέματα, αφορώντα την ζωή των
ορθοδόξων χριστιανών σε Κρήτη και Ρωσία,

μίλησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το πρόβλημα των προσφύγων. Εν
συνεχεία ο Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ προσκύνησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι και επισκέφτηκε όλες τις δομές της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Με συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε
η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής, στον Ιερό
Ναό Αγίας Φωτεινής στα Ρουσσοχώρια Πεδάδος. Στον πανηγυρικό Εσπερινό χορο-

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο
για τα Ελευθέρια της Κομοτηνής

Η Πανήγυρη
της Αγίας Ειρήνης στην Έμπαρο
και απονομή οφφικίου
Οικονόμου
Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα εορτάσθηκε το
Σάββατο 5 Μαΐου, η Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης στον εορτάζοντα Ιερό Ναό στην Έμπαρο του Δήμου
Βιάννου.
Της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας,
πλαισιωμένος από πλήθους ιερέων της ευρύτερης περιοχής της Βιάννου, ενώ στο Θείο
Λόγο του, αναφέρθηκε αποσπασματικά στον
βίο της Αγίας ευχόμενος παράλληλα χρόνια

πολλά στους εορτάζοντες.
Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον Εφημέριο του Ναού π. Ευάγγελο Αναγιάννη.

Την 14η Μαΐου, τελέσθηκε στον ιστορικό
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής λαμπρή πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ.
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέα, συλλειτουργούντων των
Σεβ. Μητροπολιτών Ιεραπύτνης και Σητείας
κ. Κυρίλλου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και του επιχώριου Σεβ. Μητροπολίτη

στάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας
πλαισιωμένος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο πρόσωπο
της Αγίας Φωτεινής και στην σπάνια και μοναδική ευκαιρία που της δόθηκε για να έχει
την συνάντηση με τον Κύριό μας ενώ προ
της απολύσεως χειροθέτησε αναγνώστη τον
κ. Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, συνταξιούχο δικαστικό υπάλληλο.
Την κυριώνυμο ημέρα τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου και Αρχιερατική Θεία Λειτουργίας ιερουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας. Ο Σεβ. κ. Ανδρέας αφού κήρυξε
το Θείο λόγο, ευχαρίστησε θερμά το ευλαβές
εκκλησίασμα που προσήλθε για να εορτάσει
και προσευχηθεί στην Αγία Φωτεινή.
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα,
πλαισιούμενοι από πλείαδα κληρικών.
Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας, ο οποίος αναφέρθηκε στο
ιερό πρόσωπο της Παναγίας, τονίζοντας μεταξύ των άλλων: «Η Παναγία, μάς φανερώνεται για να μας διαφυλάξει από τους ενυπόστατους ορατούς μας εχθρούς, που μας
κυκλώνουν, που στέκονται προ των πυλών
των προσωπικών μας τειχών και των τειχών
της πόλεώς μας. Παράλληλα, όμως, η Παναγία
μας αποκαλύπτεται και μας ελευθερώνει από
τους άλλους εχθρούς, τους νοητούς, που είναι
μέσα μας. Από τους εσωτερικούς μας εχθρούς,
που είναι τα πάθη μας, τα οποία μας υποδουλώνουν στη δουλεία των πειρασμών μας,
και του μισόκαλου, ο οποίος θέλει να μας
βγάλει από τον δρόμο του Θεού και να μας
βάλει στους δικούς του δρόμους, με μοιραία
την κατάληξη και τα πολλαπλά αδιέξοδα».
Στο τέλος της ομιλίας του ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των αρχιερέων τον Μητροπολίτη
Μαρωνείας και Κομοτηνής για την ευγενή
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πρόσκλησή του και ευχήθηκε η Παναγία να
φανερώνεται και να αποκαλύπτεται διαρκώς,
ώστε να βοηθάει και να ενισχύει τον περήφανο
Ελληνισμό που υποφέρει, αντιστέκεται, αλλά
και επιμένει.
Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών, παρουσία
των εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, του Αρχηγού ΓΕΣ
Στρατηγού κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, τον οποίο
καλωσόρισε με ιδιαίτερη θέρμη ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και του δώρισε αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης, με την ευχή να ευλογεί και να
φωτίζει τα βήματα του Ελληνικού Στρατού.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο ΔήΤην Τρίτη 28 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολής μας, στο Αρκαλοχώρι, εκδήλωση με
θέμα την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια,
η οποία συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και
το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου.
Με την έναρξη της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, απηύθυνε
χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους, καλωσόρισε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς
και τους άνδρες της τροχαίας Ηρακλείου, τους
οποίους και ευχαρίστησε για την παρουσία
τους και την ουσιαστική συμβολή τους στην
πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα απόκτησης σωστής οδικής συμπεριφοράς για την
αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν ο Υποδιοικητής
του Τμήματος Τροχαίας κ. Στυλιανός Καρακούδης και ο Αστυνόμος κ. Γιώργος Σχοιναράκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν διεξοδικά
στους τρόπους απόκτησης σωστής οδικής
συμπεριφοράς, στην αναγκαιότητα τήρησης

μαρχος της Πόλης κ. Γεώργιος Πετρίδης.
Εν συνεχεία, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση
στο κεντρικό μνημείο της Κομοτηνής, με το
επιβλητικό σπαθί και κατάθεση στεφάνων
από τους εκπροσώπους των Αρχών και των
Φορέων της Ροδόπης και με την ανάκρουση
του Εθνικού Ύμνου από το τιμητικό άγημα
της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Κομοτηνής.
Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν
με τη μεγάλη μαθητική, πολιτική και στρατιωτική παρέλαση στην κεντρική Λεωφόρο
Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες κάτοικοι της Θράκης, χειροκροτώντας με θέρμη τη μαθητιώσα νεολαία και τους
άνδρες του ελληνικού στρατού.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία
για τους υποψήφιους μαθητές
των πανελλαδικών και
προαγωγικών-ενδοσχολικών
εξετάσεων

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 τελέστηκε στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα
Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι
νυχτερινή Θεία Λειτουργία ιερουργούντος

του Σεβ. Ποιμενάρχου κ. Ανδρέα λόγω της
επικείμενης έναρξης των προαγωγικών και
πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Σεβ. κ. Ανδρέας αφού κήρυξε τον Θείο λόγο στους
πολλούς υποψηφίους πού συμμετείχαν και
κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων,
ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εξετάσεις και
καλή πρόοδο στη ζωή τους.

Εορτή Συνδέσμου Κληρικών
και απόδοση τιμητικής πλακέτας
στον π. Κωνσταντίνο Καλαϊτζάκη

Εκδήλωση για
την οδική ασφάλεια

Την Τετάρτη 30 Μαΐου, εορτή της Επανακομοιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου
Τίτου, Προστάτου του Ι. Συνδέσμου κληρικών της Ι. Μητροπόλεώς μας, τελέστηκε
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης, εκ
μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου, απέδωσε
διά των χειρών του Μητροπολίτη κ. Ανδρέα
τιμητική πλακέτα στον Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζάκη, Πρώτο Γενικό Αρχιερατικο Επίτροπο της Μητρόπολής μας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης
συμπλήρωσε 40 χρόνια
λειτουργίας
των κανόνων κυκλοφορίας, καθώς και στην
επιτακτική ανάγκη αλλαγής του τρόπου σκέψης και κακών συνηθειών κατά την οδήγηση.
Παρόμοια παρουσίαση ακολούθησε και στο
Γυμνάσιο Θραψανού.

Στις 2 Ιουνίου 2018, το Πανεπιστήμιο Κρήτης γιόρτασε τα 40 χρόνια λειτουργίας του,
σε ειδική εκδήλωση στο κατάμεστο από κόσμο θέατρο "Ερωφίλη" στο Ρέθυμνο, με την
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
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κ. Προκόπη Παυλόπουλου και εκπροσώπων
του πνεύματος, τοπικών αρχών και φορέων.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα 40 χρόνια
λειτουργίας του, έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα, με σημαντικές
επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το
Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές
(Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο
επιστημονικό χώρο.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκε
ο Πρύτανης του Ιδρύματος κ. Οδυσσέας Ζώ-

ρας, ο οποίος στη συνέχεια του απένειμε το
χρυσό μετάλλιο του Ιδρύματος. Ο πρώτος
πολίτης της χώρας, δεν παρέλειψε να χαιρετήσει έναν προς έναν τους εκπροσώπους
των φορέων που κάθονταν στην πρώτη
σειρά ενώ αμέσως μετά, στράφηκε προς τους
παριστάμενους στο θέατρο και τους ευχαρίστησε για την τιμή που του έκαναν.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του επετειακού τόμου «Πανεπιστήμιο
Κρήτης, η Γέννηση και η Πορεία» από τον
συγγραφέα, ομότιμο καθηγητή του Ιδρύματος, κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη, ενώ ακολούθησε η απονομή τιμητικών πλακετών αλλά
και υποτροφιών του Ομίλου ΟΤΕ, σε πρωτεύσαντες φοιτητές του Ιδρύματος.

Ομιλία με θέμα
«Άνοια – Νόσος Alzheimer
και τρόποι αντιμετώπισης»
Μεγάλη απήχηση είχε η επιστημονική εκδήλωση-ομιλία που πραγματοποιήθηκε την
4η Ιουνίου το απόγευμα στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου με θέμα
«Άνοια – Νόσος Alzheimer και τρόποι αντιμετώπισης». Η εκδήλωση είχε ως στόχο την
πληροφόρηση των πολιτών για την άνοια,
που επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους καθώς περνούν τα χρόνια. Παράλληλα δόθηκε βαρύτητα στον εντοπισμό
των συμπτωμάτων της άνοιας, καθώς και
στους τρόπους υποστήριξης των ανθρώπων
που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολή μας σε συνεργασία με την Εταιρεία
νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών
Nομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και το
«Ψαράκειο Γηροκομείο Αρκαλοχωρίου».
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιάννης
Ζαγανάς, Ιατρός Νευρολόγος, Επίκουρος

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
Παναγίας Ελεούσης Ιεράπετρας

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, εορτή της Σύναξης
του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, πανηγύρισε ο Ιερός
Ενοριακός Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας.
Την κυριώνυμο ημέρα τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου, κατά την οποία χοροστάτησε
ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ο οποίος
στη συνέχεια ευλόγησε τους άρτους. Ακολούθηκε αρχιερατικό συλλείτουργο, ιερουρ-

γούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέας και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, με τη συμμετοχή αρκετών κληρικών.
Τον θείο λόγο κήρυξε κατάλληλα ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε από καρδιάς τον Σεβασμιώτατο κ.
Κύριλλο για την πρόσκληση, μίλησε για το
πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και την
ιδιαίτερη ευλάβεια και το σεβασμό που τρέφουν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες προς την
Παναγία, η οποία ήταν το στήριγμα και η καταφυγή των χριστιανών της Μικρασίας στους
δύο διωγμούς κατά των Ελλήνων, το 1914
και το 1922. Όπως, χαρακτηριστικά τόνισε,
αυτήν την ιδιαίτερη ευλάβεια, τιμή και σεβασμό, που ο ευσεβής λαός μας, με διάφορες
επωνυμίες, αποδίδει στη γέφυρα γης και ουρανού Υπεραγία Θεοτόκο, διαφύλαξαν και
οι ξεριζωμένοι Μικρασιάτες από το Ρεϊζ
Ντερέ, μεταφέροντας στη νέα τους πατρίδα
την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης, χάρη
στην οποία οικοδομήθηκε ο περίλαμπρος
φερώνυμος ναός Της στην Ιεράπετρα.

Μουσική Εκδήλωση
από τη μικτή νεανική χορωδία
της ενορίας Καστελλίου
Πεδιάδος

Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου
Κρήτης, ο κ. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής
Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Πανεπιστημίου Κρήτης και η
κα. Ιωάννα Κορτσιδάκη, Πρόεδρος της
Εταιρείας «Αλληλεγγύη».

Η νεανική ομάδα Βυζαντινής και Παραδοσιακής μουσικής και Θεατρικής έκφρασης
της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου,
πραγματοποίησε την Δευτέρα 11 Ιουνίου
2018, μια υπέροχη μουσική βραδιά, υπό τη
διεύθυνση της κας Αργυρώς Ρέππα, στην
πλατεία Μεϊντάνι Καστελλίου.
Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση,
η οποία πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία
της λήξης των δραστηριοτήτων της φετινής
χρονιάς και ήταν αφιερωμένη στην αγάπη..
Η εκδήλωση έκλεισε με τον εγκάρδιο χαι-

ρετισμό και τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, ο
οποίος ευχαρίστησε τον προϊστάμενο της
ενορίας, π. Ιερόθεο Χιώτη, τον συνεφημέριό
του π. Γεώργιο Μαραυγάκη και την χοράρχη κα Αργυρώ Ρέππα, για την προετοιμασία αυτής της μουσικής παράστασης.
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Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ιεραπύτνης
και Σητείας κ. Κυρίλλου
Με την πρέπουσα λαμπρότητα, εορτάσθηκαν
την Πέμπτη 14 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του
Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου Επισκόπου
Γορτύνης, τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.
Την ημέρα της εορτής, στον κατάμεστο από
πιστούς Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής
Ιεράπετρας, τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου, κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Κύριλλος. Ακολούθησε η πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία
προέστη ο εορτάζων Μητροπολίτης και συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
κ. Ανδρέας, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.
Ευγένιος, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και
Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.
Εκ μέρους του παρόντων Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης, τον εορτάζοντα Μητροπολίτη
κ. Κύριλλο προσφώνησε κατάλληλα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος τόνισε
τα εξής: «Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των
παρισταμένων Αρχιερέων κατά τη λαμπρά αυτή
Ευχαριστιακή Σύναξη, αλλά και των λοιπών Μελών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας

Εγκαίνια Ιερού Ναού
Γενεσίου του Προδρόμου
στους Κασσάνους Πεδιάδος

Επισκόπου Λεύκης κ. Ευμενίου, ο οποίος
Κρήτης, ευχόμαστε στον εορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο
χρόνια πάμπολλα, ευλογημένα, ειρηνικά, πολύκαρπα και καλλίκαρπα, για να συνεχίσει να ακολουθεί την ελληνορθόδοξη πορεία, κατά το πρότυπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως έπραξε
και ο άγιος Κύριλλος».
Στη συνέχεια ο εορτάζων είπε μεταξύ άλλων
«Ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό για τα
καλά λόγια του και όλους τους Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέα, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ. Ευγένιο, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο
και Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, για την
αγάπη τους και τον κόπο που υπεβλήθηκαν οδεύοντας οδόν μακράν για να έρθουν στο άλλο άκρο
της Κρήτης, προκειμένου να συμπροσευχηθούν
μαζί μας, ώστε ο Θεός να δίδει δύναμη στην
ελαχιστότητά μου για να αίρω στους ασθενικούς
ώμους μου το βαρύ φορτίο της Αρχιερωσύνης
και να ποιμαίνω θεοφιλώς το ποίμνιο που μου
ενεπιστεύθη ο Θεός, αποτελώντας ένα κρίκο την
χρυσή αλυσίδα των προκατόχων μου Αρχιερέων».

Με θρησκευτική κατάνυξη, ιεροπρέπεια και
αθρόα συμμετοχή πιστών τελέσθηκαν το
Σάββατο 23 Ιουνίου, τα Εγκαίνια του Ιερού
Ναού Γενεσίου του Προδρόμου στους Κασσάνους Πεδιάδος, υπό του Θεοφιλεστάτου

χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου,
τέλεσε τα Εγκαίνια και την πανηγυρική Θεία
Λειτουργία.
Ο Θεοφιλέστατος κ. Ευμένιος στο λόγο του,
ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Ανδρέα για την κανονική άδεια που
του παρείχε να τελέσει τα ιερά εγκαίνια καθώς και τον ιερό κλήρο, τους κτήτορες
Ιωάννη και Σοφία Στρατάκη και λαό για την
για την παρουσία τους και εξέφρασε την
χαρά του για την γενομένη ακολουθία των
εγκαινίων.

Η πανήγυρη των
Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
και απονομή οφφικίου

Το Σάββατο 30 Ιουνίου, εορτή της Συνάξεως
των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, πανηγύρισε
με τη συμμετοχή πολλών κληρικών της Ιεράς

Εορτασμός της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Κυριακής
στην Κασταμονίτσα Πεδιάδος

Μητροπόλεως, ο φερώνυμος Ιερός Ναός της
Σιναϊτικής Μονής στα Καστελλιανά Μονοφατσίου, όπου ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ευλόγησε τους
άρτους και κήρυξε τον θείο λόγο.
Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον π.
Γρηγόριο Παπαδάκη, εφημέριο της Ενορίας
Νεοχωρίου.
Η ιερά μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Κυριακής τιμήθηκε και φέτος στον φερώνυμο Ιερό Ναό στη Κασταμονίτσα Πεδιάδος.
Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας, πλαισιωμένος από Ιερείς της
Μητροπόλεως μας, ενώ ακολούθησε η περιφορά της Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου
της Αγίας Κυριακής σε όλο χωριό, με την
συμμετοχή πλήθους πιστών.
Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Κωνσταντίνο
Γκολέ, ιατρό.
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Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή
των Αγίων Πρωτοκορυφαίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
και χειροτονία Πρεσβυτέρου
στο Άγιον Όρος

Δώδεκα χρόνια από
την εκδημία του Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κυρού Τιμοθέου
Την Κυριακή 22 Ιουλίου, στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής στα Ελληνοπεράματα
Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε το ιερό μνημόσυνο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κυρού Τιμοθέου για την συμπλήρωση δώδεκα ετών από την εις Κύριον εκδημία του.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων κ. Ειρηναίος προεξήρχε στο αρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο έλαβε
μέρος και ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Αν-

Ο Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, κατόπιν προσκλήσεως του Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κουτλουμουσίου κ.
Χριστοδούλου, μετέβη στο Άγιον Όρος,
έχοντας την κανονική αδεία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολαμαίου και αφού χοροστάτησε
στην Ιερά Αγρυπνία των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
και στη Θεία Λειτουργία, την 12ητου μηνός
Ιουλίου, τέλεσε την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου της Κουτλουμουσιανής
Σκήτης π. Θεοφυλάκτου.
Συλλειτούργησαν οι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών Κουτλουμουσίου κ. Χριστόδουλος και Εσφιγμένου κ. Βαρθολομαίος, ενώ
συμμετείχαν εκπρόσωποι άλλων Αγιορειτικών Μοναστηρίων και πλήθος πατέρων.
Μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε εόρτια τράπεζα και αντηλλάγησαν ευχές.

Ετήσια σύναξη αποφοίτων
Εκκλησιαστικών Σχολής
Κρήτης στην Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας
στη Βόνη Πεδιάδος
και χειροθεσία Πνευματικού
Την Κυριακή 15 Ioυλίου, ο Σεβασμιώτατος
κ. Ανδρέας ιερούργησε και κήρυξε τον Θείο
λόγο στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη
Βόνη. Προ της απολύσεως χειροθέτησε σε
πνευματικό τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη Ευμένιο Καμπουράκη, εφημέριο της Ενορίας
Γαλατά Πεδιάδος, ευχόμενος να καλλιεργεί
τις ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι προ-

δρέας. Μαζί τους συλλειτούργησαν επίσης
πολλοί Κληρικοί ενώ στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Ειρηναίος ομίλησε
εκτενώς για το βίο, την προσωπικότητα και
το έργο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου.

στρέχουν στην Εκκλησία αναζητώντας παρηγορία και τον λόγο της αληθείας.

Την Δευτέρα 23 Ιουλίου, με την ευκαιρία
της ετήσιας σύναξης των αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, τελέστηκε
στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή
Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων,
αρχιερατικό συλλείτουργο, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. Ειρηναίου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου,
Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και
συμπροσευχομένου του Σεβ. Μητροπολίτη
Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου.
Στη συνέχεια τελέσθηκε μνημόσυνο υπέρ
των αειμνήστων διδασκάλων και των τεθνεώτων μαθητών και διακονητών της Γεραράς
αυτής Σχολής, η οποία για πολλά χρόνια
είχε την έδρα της στην Ιερά Μονή της Αγίας
Τριάδος των Τζαγκαρόλων.

Κατόπιν, στην τραπεζαρία της Μονής, όλοι οι
Αρχιερείς απηύθυναν λόγους ευχαριστιών,
τονίζοντας την σπουδαιότητα και την συμβολή
της Εκκλησιαστικής Σχολής στην προετοιμασία Κληρικών και σπουδαίων επιστημόνων.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σητείας, ο οποίος
έκανε μία ιστορική αναδρομή στα χρόνια
και τις στιγμές των αποφοίτων στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, αναφερόμενος κυρίως στο έργο του τιμώμενου για εφέτος μακαριστού Ιεράρχου Ιεραπύτνης και Σητείας
κυρού Φιλοθέου Βουζουνεράκη, που προήδρευσε στη Σχολική Εφορεία της Εκκλησιαστικής Σχολής κατά τα έτη 1973-1975.
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Εορτασμός της Αγίας Παρασκευής
στο Κατωφύγι Βιάννου
και χειροθεσία Αναγνώστου
Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Κατωφύγι Επαρχίας Βιάννου,
χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου
και προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας,
πλαισιωμένος από κληρικούς της Ι. Μητροπόλεώς μας και παρουσία πλήθους πιστών.
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε το εκκλησίασμα που προσήλθε για να προσκυνήσει την
θαυματουργό Αγία Παρασκευή, η οποία θεωρείται προστάτιδα των ματιών, κρατώντας
ως τάματα λαμπάδες και αρτοκλασίες.

Προ της απολύσεως χειροθέτησε αναγνώστη
τον κ. Μιχάλη Μανωλάκη, ο οποίος διακονεί το ψαλτήρι της ενορίας για τριάντα και
πλέον έτη, ενώ στο τέλος τελέστηκε τρισάγιο
στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κυρού Τιμοθέου και για τα θύματα
των πυρκαγιών στην ανατολική Αττική.

ΕΚΔΗΜΙΕΣ

Εκδημία π. Ιωάννου
Μπορμπαντωνάκη
Το πρωί της Τρίτης 22 Μαΐου, εκοιμήθη ο
μακαριστός π. Ιωάννης Μπορμπαντωνάκης,
σε ηλικία 86 ετών. Ο π. Ιωάννης ο οποίος
είχε καταγωγή από τη Ζήντα Μοναφατσίου,
διετέλεσε εφημέριος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών για δεκαπέντε έτη και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο
για τριάντα έτη.
Την Τετάρτη το πρωί τελέσθηκε η εξόδιος ακολουθία, προεξάρχοντος του Σεβ. Ποιμενάρχη
μας κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών, εντός και εκτός της Ιεράς Μητρόπολής
μας. Εκ μέρους του Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Μηνά ο π. Νικόλαος Μαλαγκωνιάρης
εκφώνησε τον παρακάτω επικήδειο λόγο:
«Σεβασμιώτατε, Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου
Καστελλίου και Βιάννου,
Σεβαστοί Πατέρες και αδελφοί,

Η τοπική μας Εκκλησία, βαρυπενθούσα και κλαίουσα, ο κλήρος
και ο λαός, με κατώδυνη λύπη, ως
άνθρωποι, αλλά
και με την ελπίδα
της Αναστάσεως,
ως πιστοί Χριστιανοί, προπέμπουμε σήμερα
τον μακαριστό αδελφό και συλλειτουργό μας
Ιωάννη Μπορμπαντωνάκη.
Η ιεροσύνη είναι το μέγιστο στον κόσμο
αξίωμα. Είναι σφραγίδα ανεξίτηλη! Ακολουθεί
και μετά θάνατον τον Ιερέα. Γι’ αυτό και στην
ευχή που μόνο στους ιερείς διαβάζεται, ευχόμεθα στον Κύριο και Θεό μας, «όπως ανέδειξε εδώ στη γη ιερέα Του τον μακαριστό
αδελφό μας Ιωάννη, έτσι να τον αναδείξει και
ιερέα του ουρανίου Του θυσιαστηρίου!

Ο μεταστάς γεννήθηκε το έτος 1932 στην
Ζήντα. Νυμφεύθηκε την ευσεβέστατη Μαρία
μετά της οποίας απέκτησε τρία παιδιά. Εισήλθε
στις τάξεις του ιερού κλήρου επί Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, και υπηρέτησε στην
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μετά τον πρόωρο
θάνατο της πρεσβυτέρας του στον Iερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου.
O μακαριστός π. Ιωάννης υπηρέτησε με ζήλο
και ταπείνωση. Ο αείμνηστος Λειτουργός του
Υψίστου διακρινόταν για την απλότητα, την
πίστη, την εργατικότητά του και την αγάπη
του προς την αγία μας Εκκλησία. Είχε αυξημένη πίστη, ευσέβεια και διάθεση διακονίας
του λαού του Θεού.
Κύρια εφόδια της ιερατικής του διακονίας δεν
ήταν η μεγάλη μόρφωση και τα πτυχία που
κατείχε, αλλά η πλούσια καρδιά του. Μια καρδιά πλημμυρισμένη από αγνά συναισθήματα
και βιώματα χριστιανικά και θείες εμπειρίες.
Προπάντων, μια καρδιά γεμάτη με τη Χάρη
του Θεού.
Σήμερα, το σκήνωμα του π. Ιωάννου βρίσκεται
μπροστά μας. Σε λίγο θα το οδηγήσουμε στη
γενέτειρά του γη. Ο π. Ιωάννης σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί επέστρεψε κοντά στον Θεό.
Έφυγε ο σεμνός και ταπεινός λευίτης αφήνοντας σε μας, που τον γνωρίσαμε και εκτιμήσαμε, τον ίδιο και ό,τι προσέφερε με την
καλή του ζωή, ανάμνηση αγαθή. Ήδη δέεται
για όλους μας. Ιδιαίτερα για τα πιστά και αφοσιωμένα παιδιά και εγγόνια του, τα οποία του

συμπαραστάθηκαν υποδειγματικά.
Δέεται και για τους ενορίτες και όλους τους
οικείους του και τους συγχωριανούς του.
Όλοι εμείς ευγνώμονες για ό,τι εκείνος προσέφερε, κλίνουμε το γόνυ στη σεπτή σορό
του και απευθύνουμε σ’ εκείνον, τον ύστατο
λόγο μας!
Πολυσέβαστέ μας πατέρα Ιωάννη. Υπήρξες
ευγενής. Υπήρξες ο άνθρωπος της σιωπής.
Όχι γιατί δεν είχες τι να πεις, αλλά γιατί ήθελες
να μιλάς με περίσκεψη. Σήκωσες με σιωπή
και αγόγγυστα σταυρό μεγάλο. Υπήρξες άκακος
και αμνησίκακος.
Αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ πολύκλαυστε και αλησμόνητε! Πνευματικέ μας πατέρα,
Πρέσβευε για όλους εμάς, στο επουράνιο θυσιαστήριο!
Με δάκρυα φιλούμε τα χέρια σου, που τόσα
χρόνια μας ευλογούσαν…
Με ευλάβεια φιλούμε το τίμιο πετραχήλι σου,
που σκόρπισε τόσα χρόνια τη Χάρη και την
ευλογία του Θεού στο ποίμνιο της ενορίας
σου…
Με δέος θα σηκώσουμε το πονεμένο σώμα
σου ως τον τάφο, για να αντλήσουμε την τελευταία ευλογία σου.
Σε αποχαιρετούμε και περιμένουμε να σε συναντήσουμε και πάλι στην άνω πόλη. Ας είναι
«μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον», σεβαστέ
πατέρα και αδελφέ μας! Η αγάπη μας και η
βαθυτάτη ευγνωμοσύνη μας θα σε συνοδεύουν. Αμήν».

Εκδημία Δικηγόρου
Δημητρίου Ξυριτάκη

Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη το
Σάββατο 23 Ιουνίου, στον Ιερό ναό
Αγίου Τίτου στο
Ηράκλειο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέα. Ακολου-

Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος δικηγόρος
Δημήτριος Ξυριτάκης σε ηλικία 72 ετών, υποκύπτοντας στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.
Ο Δημήτρης Ξυριτάκης, εκτός από διακεκριμένος δικηγόρος, αποτέλεσε μια σπουδαία
προσωπικότητα για την Κρήτη, με αγώνες
κατά της δικτατορίας και σοβαρή παρουσία
στη δημόσια ζωή.
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θεί ο επικήδειος λόγος του Σεβ. κ. Ανδρέα:
«Από τα ορατά στα αόρατα, από τα αισθητά
στα νοητά, από τα επίγεια στα ουράνια, πορεύεται πλέον η ψυχή του αδελφού Δημητρίου, στον άλλο κόσμο, τον καθ’ ολοκληρίαν
πνευματικό, στην άλλη ενυπόστατη συνέχεια
της παρούσας ζωής και θα βρίσκεται σε επικοινωνία ο Δημήτριος με τα καθ’ ημάς, πρωτίστως όμως με την οικογένειά του.
Η αφοσίωση, η αγάπη του στην Κατερίνα,
στον Απόστολο, στον Λευτέρη, στην οικογένειά του και στους φίλους του, η βαθειά, έμπρακτη αγωνιστική του συνείδηση για δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή
και όσα άλλα επαξίως ελέχθησαν, ευαρέστησαν, ανάπαυσαν τον ουρανό και την γη, τα
ορατά και τα αόρατα. Γι’ αυτό και η ψυχή του
πορεύεται στο φως της χάριτος του Χριστού,
όπου πλέον αενάως θα ευφραίνεται και θα
αγάλλεται, θα γίνεται μέτοχος, η ψυχή του,
όχι μόνο της νομικής γνώσης και των άλλων

επίγειων γνώσεων του αισθητού κόσμου,
αλλά θα γίνεται κοινωνός της άλλης γνώσης,
της πλήρους γνώσης, της δωρούμενης από
το άκτιστο φως της εν Χριστώ αιωνιότητος.
Η ψυχή του αδελφού Δημητρίου θα ευρίσκεται μακράν του σκότους, μιας άλλης πνευματικής κατάστασης, εν μέσω των στεναγμών
της ακοινωνησίας των προσώπων και των
υποστάσεων.
Ο φερώνυμός του μεγαλομάρτυρας Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης, στην μνήμη του οποίου οικοδόμησε
πέτρινο ναό στο κτήμα του, θα συνοδεύουν
την ψυχή του προς το παντοτινό, ακατάλυτο
και ακατάληπτο φως του Χριστού που «Φαίνει
πάσι». Και βεβαίως οι προσευχές πρωτίστως
της οικογένειάς του, αλλά και όλων ημών θα
συναντώνται μετά των προσευχών του Δημητρίου εις το υπερουράνιο θυσιαστήριο.
Εκφράζω τα εγκάρδια συλλυπητήριά μου στην
οικογένειά του. Αιωνία η μνήμη του.»

Εκδημία Ιερέως Ιωάννη
Μαυρομανωλάκη

Είμαστε εδώ όλες όπως μας ήθελες πάντα,
οι πέντε σου κόρες μαζί,
καμάρι και έγνοια σου
για μια ζωή.
Δεν έκαμες γιους, μα
απέκτησες πέντε γαμπρούς λεβέντες που
όπως και εσύ σ΄ αγαπούσαν και σε σέβονταν, και
επτά σπουδαίους εγγονούς, σπουδαία παιδιά,
επιστήμονες και ανθρώπους και μια μοσχαναθρεμμένη εγγονή.
Αυτή την στιγμή παρόντες κι απόντες υποκλινόμαστε στο φέρετρό σου αγαπημένε παπά
Γιάννη! Όλοι θα πουν για τον παπά που αγαπούσε το χωριό και την Εκκλησία, για τον
ακούραστο εργάτη της γης, μα εγώ μιλώ για
τον καλύτερο πατέρα του κόσμου που κάθε
ανάσα του ως την τελευταία ήταν αφιερωμένη
στη οικογένεια του.
Αντίο λατρεμένε μας μπαμπά!»

Το απόγευμα της Δευτέρας 2 Ιουλίου 2018
εκοιμήθη ο μακαριστός π. Ιωάννης Μαυρομανωλάκης από το Νεοχώρι Μονοφατσίου,
το οποίο υπηρέτησε ως εφημέριος για σαράντα και πλέον έτη.
Την Τρίτη το πρωί τελέσθηκε η εξόδιος
ακολουθία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα και με τη
συμμετοχή πολλών κληρικών της Ιεράς Μητρόπολής μας.
Εκ μέρους της οικογένειάς του, εκφωνήθηκε
ο παρακάτω επικήδειος λόγος:
«Πατέρα αγαπημένε μας,
Δεν το πιστεύω πως είμαι εδώ και σου λέω
λόγια αποχαιρετισμού. Νόμιζα πάντα, πως
ο βράχος της οικογένειας ήταν ριζιμιός! Δεν
θα πέσει ποτέ, θα κουρνιάζαμε στη μεγάλη
σκιά του που μας χωρούσε όλους.
Πρώτα η αγαπημένη σου παπαδιά, η Βασιλεία σου, το στήριγμα και η απαντοχή σου.

Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
της Ιεράς Μητρόπολής μας
Την αξιέπαινη και καθοριστικής σημασίας
για την κοινωνία δράση του, συνεχίζει το
Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
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 αδυνατεί
να ανταποκριθεί ακόμη και σε κάποια από
τα αναγκαία, χωρίς να εξετάζει την εθνικότητα
ή την κουλτούρα, το φύλο ή το χρώμα, τις
πεποιθήσεις ή το θρήσκευμα.
Η Ιερά Μητρόπολή μας, με κύριο συμπαραστάτη τις Ενορίες με τους Ιερείς και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένο συνάνθρωπό μας, καταβάλλει
καθημερινή προσπάθεια και ενισχύει πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως την φιλανθρωπική δράση του Κέντρου Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Συνοχής
«Δέματα Αγάπης» ενόψει Εορτής Δεκαπενταυγούστου: Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, το Κέντρο Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Συνοχής ετοίμασε και διένειμε
από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί τα επτακόσια (700) και πλέον δέματα αγάπης, τα
οποία περιείχαν μακαρόνια, ρύζι, όσπρια,
γάλα μακράς διαρκείας, ζάχαρη, αλεύρι και
ενάμιση (1,3) τόνο κοτόπουλο.
«Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» - «Δε-

κατιανά»: Παράλληλα, η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» που λειτουργεί στη Μητρόπολή
μας, παρασκευάζει και προσφέρει καθημερινά
περί τις εκατό δέκα (110) και πλέον μερίδες
φαγητού, ενώ διανέμει ισόποσα δεκατιανά
σε μαθητές των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο»
συνεχίζει την εθελοντική και καθόλα σημαντική και καθοριστική προσφορά του σε αδελφούς μας, οι οποίοι δεν έχουν υγειονομική
κάλυψη, προσφέροντάς τους την απαιτούμενη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και
ιατρικές- παρακλινικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο το «Κοινωνικό
Ιατρείο» έχει δεχθεί περί τα πεντακόσια
ογδόντα (580) περιστατικά, ενώ το «Κοινωνικό Φαρμακείο» έχει διαθέσει πολλά σκευάσματα 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
αδελφών μας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η
βοήθεια όλων των συνανθρώπων μας, επωνύμων και ανωνύμων, μικρών και μεγάλων,
οι οποίοι μέσα από την εθελοντική τους προσφορά ενισχύουν καθοριστικά το έργο του
Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Μητροπόλεώς μας.
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Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου
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 προσωπικούς 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

(17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΣ ΜΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΘΩΜΑ
3 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
4 ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΕΡΒΟΛΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
5 ΕΚΚΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
6 ΕΝΟΡΙΑ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
7 ΕΝΟΡΙΑ ΖΗΝΤΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ
8 ΕΝΟΡΙΑ ΙΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ
9 ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ
10 ΕΝΟΡΙΑ ΣΚΙΝΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
11 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΦΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
12 ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
13 ΚΥΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΗΠΑΡΑΚΗ

14 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗ
15 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΡΕΣΒ.
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΗ
16 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
17 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
18 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
19 ΠΙΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΤΑΡΙΔΑΚΗ
20 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΚΑΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
21 ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ
22 ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ
23 ΦΕΤΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΡΕΝΑ ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΠΡΕΣΒ. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΗ
24 ΦΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΦΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
25 ΨΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1
2
3
4
5

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA BEACH» ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
«ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. «CACTUS HOTELS» Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
6 ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
7 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
8 ΜΟΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ – ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

11 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
12 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)
13 ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)
14 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
15 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA”
16 ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
17 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
18 ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ
18 ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΑ
20 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
21 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος
Η Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προετοιμάζει
και προσφέρει καθημερινά δωρεάν μεσημεριανά γεύματα και δεκατιανά
σε παιδιά και μαθητές Δημοτικών Σχολείων από εμπερίστατες οικογένειες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως στο Αρκαλοχώρι.
Υπεύθυνος: π. Πέτρος Ψυλλάκης. Τηλ: 6974 753116

Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λειτουργεί 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

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη
της Ιεράς Μητροπόλεως
Στο βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως
στο Αρκαλοχώρι θα βρείτε:
• Βιβλία όλων των
Εκδοτικών Οίκων
• Cd’ s και κασέτες ψαλτικής
• Εκκλησιαστικά είδη

• Εικόνες
• Μοσχοθυμίαμα
• Παιδικά βιβλία
• Είδη δώρων

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ.-Φαξ 28910 24630
Υπεύθυνοι:
π. Ευάγγελος Αναγιάννης, π. Μιχαήλ Λιαπάκης

Οι σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως
• 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
- Tηλ. 28910 22042 -

