
«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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Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις από-
ψεις των συντακτών τους.

Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,

προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Δ
οξάζομεν τόν Πανάγιον καί Πα-

νοικτίρμονα Θεόν, διότι ἠξιώ-

θημεν καί ἐφέτος νά φθάσωμεν

εἰς τήν πανέορτον ἡμέραν τῶν

Χριστουγέννων, τήν ἑορτήν τῆς σαρκώσεως

τοῦ προαιωνίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ

«δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμε-

τέραν σωτηρίαν». Διά τοῦ «ἀεί μυστηρίου»

καί «μεγάλου θαύματος» τῆς θείας Ἐνανθρω-

πήσεως, τό «μέγα τραῦμα», ὁ ἐν σκότει καί

σκιᾷ καθήμενος ἄνθρωπος, καθίσταται «υἱός

φωτός καί υἱός ἡμέρας»1, ἀνοίγει δι᾿ αὐτόν

ἡ εὐλογημένη ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως.

Ἐν τῷ θεανδρικῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας

καί διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων της, γεννᾶται

καί μορφοῦται ὁ Χριστός εἰς τήν ψυχήν καί

τήν ὕπαρξίν μας. «Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος», θε-

ολογεῖ ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ἐφά-

παξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται θέ-

λων κατά πνεῦμα διά φιλανθρωπίαν τοῖς

θέλουσι καί γίνεται βρέφος, ἑαυτόν ἐν ἐκεί-

νοις διαπλάττων ταῖς ἀρεταῖς καί τοσοῦτον

φαινόμενος, ὅσον χωρεῖν ἐπίσταται τόν δε-

χόμενον»2. Δέν εἶναι «Θεός - Ἰδέα», ὡς ὁ

θεός τῶν φιλοσόφων, οὔτε Θεός κεκλεισμέ-

νος εἰς τήν ἀπόλυτον ὑπερβατικότητά του

καί ἀπροσπέλαστος, ἀλλά εἶναι ὁ «Ἐμμα-

νουήλ», ὁ «Θεός μεθ’ ἡμῶν»3, εὑρίσκεται

ἐγγύτερον εἰς ἡμᾶς, ἀπό ὅσον ἡμεῖς οἱ ἴδιοι

εἰς τόν ἑαυτόν μας, εἶναι «καί ἡμῶν αὐτῶν

συγγενέστερος»4. 

Ἡ πίστις εἰς τήν ἀπρόσιτον καί ἄσαρκον

Θεότητα δέν μεταμορφώνει τήν ζωήν τοῦ

ἀνθρώπου, δέν αἴρει τήν πόλωσιν μεταξύ

ὕλης καί πνεύματος, δέν γεφυρώνει τό χά-

σμα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Ἡ Σάρκωσις

τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς ἀλη-

θείας περί Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἡ ὁποία

σώζει τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό τούς σκο-

τεινούς λαβυρίνθους, τόσον τοῦ ὑλισμοῦ

Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
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σμίκευσιν, εἰς τόν ἀποχρωματισμόν τῆς

ἑορτῆς καί τήν μετατροπήν της εἰς «Χριστού-

γεννα χωρίς Χριστόν» καί εἰς πανήγυριν τοῦ

Ἔχειν, τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῆς μαται-

οδοξίας, καί δή εἰς ἕνα κόσμον πλήρη κοι-

νωνικῶν ἐντάσεων, ἀξιολογικῶν ἀνατροπῶν

καί συγχύ-σεως, βίας καί ἀδικίας, ὅπου τό

«παιδίον Ἰησοῦς» εὑρίσκεται καί πάλιν ἀντι-

μέτωπον μέ ἄτεγκτα συμφέροντα ποικιλω-

νύμων ἐξουσιῶν.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα, 

Γενεά παρέρχεται καί γενεά ἔρχεται, καί

αἱ ἐπερχόμεναι ἐξελίξεις εἶναι κατ’ ἄνθρω-

πον δυσκόλως προβλέψιμοι. Ἡ γνησία πί-

στις, ὅμως, δέν ἔχει διλήμματα. Ὁ Λόγος

ἐγένετο σάρξ, ἡ «ἀλήθεια ἦλθε» καί «παρέ-

δραμεν ἡ σκιά», μετέχομεν ἤδη τῆς Βασιλείας

ἐν τῇ πορείᾳ πρός τήν τελείωσιν τοῦ ἔργου

τῆς ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας. Ἔχομεν

ἀκλόνητον τήν βεβαιότητα, ὅτι τό μέλλον

ἀνήκει εἰς τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶναι «χθές

καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»8,

ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί θά πα-

ραμένῃ τόπος ἁγιασμοῦ καί ἐνθέου βιοτῆς,

ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κό-

σμου, πρόγευσις τῆς δόξης τῆς Βασιλείας,

ὅτι θά συνεχίσῃ «νά δίδῃ τήν εὐαγγελικήν

μαρτυρίαν» καί «νά διανέμῃ ἐν τῇ οἰκουμένῃ

τά δῶρα τοῦ Θεοῦ: τήν ἀγάπην Του, τήν

εἰρήνην, τήν δικαιοσύνην, τήν καταλλαγήν,

τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν προσ-

δοκίαν τῆς αἰωνιότητος»9. Τό σύγχρονον

ἰδεολόγημα περί «μεταχριστιανικῆς» ἐποχῆς

εἶναι ἄτοπον. «Μετά Χριστόν», τά πάντα

εἶναι, καί μένουν εἰς τόν αἰῶνα, «ἐν Χριστῷ».

Κλίνοντες εὐσεβοφρόνως τά γόνατα ἐνώ-

πιον τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ καί

τῆς βρεφοκρατούσης Παναγίας Μητρός

Αὐτοῦ, καί προσκυνοῦντες τόν ἐνανθρωπή-

σαντα «παντέλειον Θεόν», ἀπονέμομεν, ἐκ

τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου, τοῖς ἀνά τήν οἰκου-

μένην τέκνοις τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά-

λης Ἐκκλησίας τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλο-

γίαν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Δωδεκαημέρῳ, εὐχόμενοι

ὑγιεινόν, ἀγλαόκαρπον καί εὐφρόσυνον τόν

νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου. 
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καί τοῦ ἀνθρωπομονισμοῦ, ὅσον καί τοῦ

ἱδεαλισμοῦ καί τοῦ δυϊσμοῦ. Ἡ καταδίκη

τοῦ νεστοριανισμοῦ καί τοῦ μονοφυσιτισμοῦ

ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας σηματοδοτεῖ τήν

ἀπόρριψιν δύο καθολικωτέρων τάσεων τῆς

ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καί δή ἀφ᾽ ἑνός τῆς

ἀπολυτοποιήσεως τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ

καί ἀφ᾽ ἑτέρου τῆς ἐξιδανικεύσεως τῆς ἰδε-

αλιστικῆς ἐκδοχῆς τῆς ζωῆς καί τῆς ἀληθείας,

παρεκκλίσεων ἰδιαιτέρως διαδεδομένων καί

εἰς τήν ἐποχήν μας.

Ὁ σύγχρονος «νεστοριανισμός» ἐκφρά-

ζεται ὡς πνεῦμα ἐκκοσμικεύσεως, ὡς ἐπι-

στημονισμός καί ἀπόλυτος προτεραιότης τῆς

χρηστικῆς γνώσεως, ὡς ἀπόλυτος ἰδιονομία

τῆς οἰκονομίας, ὡς αὐτοσωτηρική ἀλαζονεία

καί ἀθεΐα, ὡς ὁ «μή πολιτισμός» τοῦ ἀτομο-

κεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, ὡς νο-

μικισμός καί ἠθικισμός, ὡς «τέλος τῆς

αἰδοῦς» καί ταύτισις τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης

καί τῆς μετανοίας μέ τήν λεγομένην «ἠθικήν

τῶν ἀδυνάτων», Ὁ «μονοφυσιτισμός» πάλιν

ἐκπροσωπεῖται σήμερον ἀπό τάς τάσεις δαι-

μονοποιήσεως τοῦ σώματος καί τοῦ φυσικοῦ

ἀνθρώπου, ἀπό τόν πουριτανισμόν καί τά

σύνδρομα «καθαρότητος», τήν ἐσωστρεφῆ

ἄκαρπον πνευματικότητα καί τούς ποικίλους

μυστικισμούς, ἀπό τήν περιφρόνησιν τοῦ

ὀρθοῦ λόγου, τῆς τέχνης καί τοῦ πολιτισμοῦ,

ἀπό τήν ἄρνησιν τοῦ διαλόγου καί τήν ἀπόρ-

ριψιν τοῦ διαφορετικοῦ, μέ ἐπικίνδυνον

ἐκφραστήν, ἐν ὀνόματι τῆς «μόνης καί ἀπο-

κλειστικῆς ἀληθείας», τόν θρησκευτικόν φον-

ταμενταλισμόν, ὁ ὁποῖος τρέφεται ἀπό ἀπο-

λυτοποιήσεις καί ἀπορρίψεις καί τροφοδοτεῖ

τήν βίαν καί τήν διάσπασιν. Εἶναι προφανές

ὅτι, τόσον ἡ νεστοριανίζουσα ἀποθέωσις τοῦ

κόσμου, ὅσον καί ἡ μονοφυσιτίζουσα δαι-

μονοποίησίς του, ἀφήνουν τόν κόσμον καί

τήν ἱστορίαν, τόν πολιτισμόν καί τούς πολι-

τισμούς, ἐκτεθειμένους εἰς τάς δυνάμεις τοῦ

«νῦν αἰῶνος», καί παγιώνουν τοιουτοτρόπως

τήν αὐτονόμησιν καί τά ἀδιέξοδά των. 

Ἡ χριστιανική πίστις εἶναι ἡ βεβαιότης

τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τοῦ Θεοῦ

τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος προσέλαβε φιλανθρώ-

πως τήν ἡμετέραν φύσιν καί ἐχαρίσατο ἡμῖν

πάλιν τό διά τῆς πτώσεως ἀπολεσθέν «καθ᾽

ὁμοίωσιν», ἱκανώσας ἡμᾶς εἰς τήν κατ᾽ ἀλή-

θειαν ζωήν ἐν τῷ Σώματι Αὐτοῦ, τῇ Ἐκκλη-

σίᾳ. Σύνολος ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζει

τό μυστήριον τῆς θεανθρωπότητος. Ὁ Θε-

άνθρωπος Σωτήρ ἀνέλαβεν «ἐκκλησίας

σάρκα»5 καί ἔδειξε, «πρῶτος καί μόνος»,

«τόν ἀληθινόν ἄνθρωπον καί τέλειον καί

τρόπων καί ζωῆς καί τῶν ἄλλων ἕνεκα πάν-

των»6. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ τόπος

τῆς «κοινῆς σωτηρίας», τῆς «κοινῆς ἐλευθε-

ρίας» καί τῆς ἐλπίδος τῆς «κοινῆς βασιλείας»,

εἶναι ὁ τρόπος τῆς βιώσεως τῆς ἐλευθερο-

ποιοῦ ἀληθείας, ὁ πυρήν τῆς ὁποίας εἶναι

τό ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ. Ἡ ἀγάπη αὐτή ὑπερ-

βαίνει τά ὅρια τῆς ἁπλῆς ἀνθρωπιστικῆς

δράσεως, καθ᾽ ὅτι ἡ πηγή καί τό πρότυπον

αὐτῆς εἶναι ἡ ὑπερβαίνουσα τόν ἀνθρώπινον

λόγον θεία φιλανθρωπία. «Ἐν τοὐτῳ ἐφα-

νερὠθη ἡ ἀγἀπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὁ̓τι τόν

υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπἐσταλκεν ὁ Θεός

εἰς τόν κὀσμον ἱ̓να ζἠσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. Ἐν

τοὐτῳ ἐστίν ἡ ἀγἀπη, οὐχ ὁ̓τι ἡμεῖς ἠγαπἠσα-

μεν τόν Θεόν, ἀλλ᾽ ὁ̓τι αὐτός ἠγἀπησεν

ἡμᾶς ... Ἀγαπητοἰ, εἰ οὑ̓τως ὁ Θεός ἠγἀπησεν

ἡμᾶς, καί ἡμεῖς ὀφεἰλομεν ἀλλἠλους

ἀγαπᾶν»7. Ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη, ἐκεῖ εἶναι

παρών ὁ Θεός.

Αὐτή ἡ σωτηριώδης ἀλήθεια πρέπει νά

ἐκφράζεται καί εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον

ἑορτάζομεν τό σεπτόν Γενέθλιον τοῦ ἐπισκε-

ψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος ἡμῶν. Ἡ

ἑορτή εἶναι πάντοτε «πλήρωμα χρόνου», και-

ρός αὐτογνωσίας, εὐχαριστίας διά τό μέγεθος

τῆς θείας φιλανθρώπου ἀγάπης, μαρτυρία

τῆς ἀληθείας τῆς θεανθρωπότητος καί τῆς

ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Ὁ χριστοτερπής ἑορ-

τασμός τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου

εἶναι μία πρᾶξις ἀντιστάσεως εἰς τήν ἐκκο-
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9 Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), Προοίμιον.

Χριστούγεννα ‚βιη’

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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A
δελφοί μου πεφιλημένοι καί

τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός γεννᾶται εἰς τήν γῆ

διά νά γνωρίσουμε οἱ ἄνθρω-

ποι τόν Θεό, διά νά ἀποκτήσουμε, μέ τήν

ἐγκαταβίωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν

ὑπόστασή μας, Θεογνωσία καί νά ἐπικρα-

τήσει ἡ εἰρήνη εἰς τίς καρδιές μας καί εἰς

τόν κόσμο. Γι’ αὐτό καί οἱ ἄγγελοι, ὁ ἀγαθός

πνευματικός «κόσμος» τοῦ οὐρανοῦ, πού

βρίσκονται σέ ἀέναη, σέ ἀκατάπαυστη κοι-

νωνία, σχέση καί ἀναφορά μέ τόν κόσμο

τῆς γῆς, ἐπειδή ἔχουν εἰρήνη, ψέλνουν καί

αὐτή τήν χρονιά τό «ἐπί γῆς εἰρήνη». 

Ὅμως, ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ καρπός, τό ἀπο-

τέλεσμα, ἡ συνέπεια, τό πνευματικό βραβεῖο

τῆς Θεογνωσίας, τῆς θέας καί θεωρίας τοῦ

Θεϊκοῦ φωτός. Οἱ ἄνθρωποι παλαιότερα,

ἀλλά καί στίς ἡμέρες μας, εὔχονται συνήθως

εἰς τούς νέους νά εἶναι καλοφώτιστοι, εἴτε

διότι γνωρίζουν τήν χάρη τῶν φωτισμένων

ἀνθρώπων ἤ γιατί ἔχουν οἱ ἴδιοι γνώση τοῦ

Θείου φωτισμοῦ. Τό πλησίασμα, ἡ σχέση

καί ἐπικοινωνία μέ ἀνθρώπους φωτισμέ-

νους, ὄχι μέ τά κοσμικά φῶτα καί τούς ἀκα-

δημαϊκούς ἤ ἄλλους τίτλους τοῦ κόσμου τού-

του, ἀλλά μέ τό Θεῖον φῶς, «τό φῶς τό

ἀπρόσιτον», δημιουργεῖ Θεία αἴσθηση καί

ἁγιοπνευματική ἐμπειρία. 

Μακράν τῆς Θεογνωσίας, ἡ προσωπική

καί συλλογική ἰδιοτέλεια τῶν ὀργανωμένων

καί μεθοδευμένων συμφερόντων, ἀπό ἄτομα

καί ὁμάδες, ὁδηγεῖ εἰς τόν ἑορτασμόν τῶν

ἐφετινῶν Χριστουγέννων μέ πολέμους, μέ

αἰχμαλωσίες, μέ σφαγές, μέ αἷμα ἀθώων

Μ Η Ν Υ Μ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  

†Ὁ Μητροπολίτης 
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Ἀνδρέας
Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Θεός ὤν εἰρήνης... εἰρήνην παρεχόμενον, 

ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας, πρός φῶς ὁδηγηθέντες...»

(Ὡδή Ε΄ Καταβασιῶν Χριστουγέννων)

ἀνθρώπων καί παιδιῶν, μέ ἐξαθλιωμένους

καί πεινασμένους πρόσφυγες καί μετανάστες.

Ζοῦμε τά Χριστούγεννα διά μία ἀκόμα χρονιά

μέ δάκρυα, πόνο, θλίψη, κατάθλιψη, ὄχι

ὅμως καί μέ ἀπόγνωση.

Διότι, ἀπό τόν Θεό τῆς εἰρήνης, «Θεός

ὤν εἰρήνης... εἰρήνην παρεχόμενον, ἀπέστειλας

ἡμῖν», εἰσέρχεται εἰς τόν κόσμο καί γεννᾶται

ἀπό τήν Παναγία μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός «...

τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἁγιάζον

πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον...»

διά νά «...φρουρήσει τάς καρδίας ὑμῶν καί τά

νοήματα ὑμῶν...» (Φιλιπ. 4,7), μέ τήν εἰρήνην

τήν «...ὑπερέχουσα πάντα νοῦν...» (Φιλιπ. 4,7). 

Προϋπόθεση ὅμως τῆς πνευματικῆς αὐ -

τῆς εἰρήνης εἶναι ἡ Θεογνωσία. Ἀπό τήν Θε-

ογνωσία ἐκπηγάζει καί τῆς Θεογνωσίας συ-

νέπεια καί ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ κοινωνική

εἰρήνη. Ἡ Θεογνωσία εἶναι καρπός καί μπορεῖ

νά τόν παράξει ὁ κάθε ἄνθρωπος, πού εἶναι

βαπτισμένος Ὀρθόδοξος χριστιανός. Ἡ Θε-

ογνωσία εἶναι πνευματική κατάσταση, πού

φέρνει τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν γῆ.

Ἡ προσευχητική μας χριστουγεννιάτικη

Θεία Λειτουργία, ἐδῶ σ’ αὐτή τήν Ἐκκλησία,

ἀλλά καί σέ κάθε Ἐκκλησία, ἡ προηγηθεῖσα

χριστουγεννιάτικη νηστεία, ἡ ἐξομολόγηση,

ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ Θεία

κοινωνία, ὁδηγοῦν τά βήματά μας, τούς λο-

γισμούς μας καί τίς σκέψεις μας, εἰς τήν με-

τάνοια καί τήν προσευχή, διά νά δεχθοῦμε

τήν δωρεά τῆς Θεογνωσίας, τῆς γνώσης δη-

λαδή τοῦ Θεοῦ, μέ τούς ὀντολογικούς βέβαια

περιορισμούς τοῦ ἀνθρωπίνου μυαλοῦ, πού

εἶναι πεπερασμένο.

Ἡ ἐν Χριστῷ Θεογνωσία ἐπιφέρει εἰς

τήν προσωπική, συλλογική καί κοινωνική

καθημερινότητα, εἰς τήν ὑπόστασή μας, τήν

εἰρήνη τῆς χάριτος καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ,

τήν εἰρήνη τοῦ Παρακλήτου, τήν εἰρήνη τοῦ

Ἁγίου Πνεύματος.

Μέ τήν Θεογνωσία, μέ τήν προσωπική

καί τήν συλλογική Θεογνωσία, θά οἰκοδο-

μήσουμε τήν κοινωνική εἰρήνη, ὡς καρπό

τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μυστικῆς ἑνώσεως

τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο καί τοῦ κοινωνι-

κοῦ συνόλου μέ τόν Θεό. Διότι, πλέον, κατά

τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο, ἡ ἐν Θεο-

γνωσίᾳ ψυχή «...ἀποκαθαρισθεῖσα καί τῷ Πα-

ρακλήτῳ Πνεύματι... ἑνωθεῖσα... ὅλη φῶς,...

ὅλον ἀγάπη... ὅλον ἀγαθότης καί χρηστότης γί-

νεται» (P.G. 34, 641).

Πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί χρι-

στιανές!

Εὔχομαι ἡ χάρη τοῦ τεχθέντος Κυρίου

μας, μέ τόν προσωπικό μας ἀγώνα, νά μᾶς

ὁδηγήσει εἰς τήν Θεογνωσία, διά νά ἔλθει

ἡ εἰρήνη Του εἰς τίς καρδιές μας καί εἰς τόν

κόσμο ὅλο. «Αὐτός δέ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης

δ¥η ὑμῖν τήν εἰρήνην διά παντός ἐν παντί τρόπῳ»

(Β΄Θεσ. 3,16).

Καλά Χριστούγεννα! Καλή Χρονιά!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018

Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα καί ἐπιφανέντα Κύριον

εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
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Ο
λοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 3

Σεπτεμβρίου 2018 οι εργασίες

της Σύναξης των εν ενεργεία

Μητροπολιτών και Αρχιεπι-

σκόπων του Οικουμενικού Θρόνου, που συ-

νεδρίασαν υπό την προεδρία του Οικουμε-

νικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου

Βαρθολομαίου, από την 1η Σεπτεμβρίου,

στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρο-

μίου Κωνσταντινουπόλεως.

Οι Αρχιερείς είχαν την ευκαιρία να συ-

νεορτάσουν την αρχή του εκκλησιαστικού

έτους στο Φανάρι την 1η Σεπτεμβρίου και

να υπογράψουν τον κώδικα της Ινδικτιώνος,

ημέρα κατά την οποία έχει καθιερωθεί από

το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως ημέρα προ-

σευχής για την προστασία του φυσικού πε-

ριβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της Συνάξεως, που ξε-

κίνησε με ομιλία του Παναγιωτάτου, τέθηκαν

ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό

Πατριαρχείο, αλλά και διορθοδόξου ενδια-

φέροντος. Εισηγήσεις πραγματοποίησαν οι

Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γέρων Περ-

γάμου κ. Ιωάννης, Γέρων Πριγκηποννήσων

κ. Δημήτριος, Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Αρκα-

λοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Αν-

δρέας, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Αδρια-

νουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, Σμύρνης κ.

Βαρθολομαίος και οι Θεοφιλέστατοι Επί-

σκοποι Αβύδου κ. Κύριλλος και Χριστου-

πόλεως κ. Μακάριος. Κατόπιν των εισηγή-

σεων ακολούθησε εκτενής διαλογική

συζήτηση, με ερωτήσεις προς τους ομιλητές

και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων εκ μέ-

ρους των συμμετεχόντων Ιεραρχών.

Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Στην καταληκτήρια ομιλία του, o Οικου-

μενικός Πατριάρχης, τόνισε ότι, «η διακο-

νική και εσχατολογική ταυτότης της Εκκλη-

σίας απειλείται σήμερον όχι μόνον από την

εκκοσμίκευσιν, αλλά και από την κλειστότητα

και την εσωστρέφειαν μιας πνευματικότητος,

η οποία παρεισέρχεται εις την Εκκλησίαν.

Είμεθα κληρονόμοι και φύλακες της ιεράς

παρακαταθήκης των Πατέρων, της ορθής

πίστεως, της ορθής λατρείας και δοξολογίας

και της εν Χριστώ και κατά Χριστόν ορθο-

πραγίας, της ελευθεροποιού αληθείας, της

φιλοκαλίας και της φιλανθρωπίας, του κοι-

νοτικού πνεύματος και του πολιτισμού της

αλληλεγγύης, εν επιγνώσει της αρρήκτου

ιστορικής συνεχείας μιας παραδόσεως, μαρ-

τυρηθείσης διά της ομολογίας και της θυσίας

των Αγίων, διά της ορθοδόξου ευσεβείας

και της πνευματικότητος, διά του θαύματος

της θεολογίας των Πατέρων, διά του σταυ-

ροαναστασίμου ήθους της ασκήσεως, διά

του ευχαριστιακού τρόπου του βίου, διά της

ελπίδος της αιωνιότητος. Έκαστος εξ ημών,

Ιερώτατοι αδελφοί, και άπαντες ομού, κλή-

ρος και λαός, είμεθα διάκονοι και υπερα-

σπισταί αυτών των αληθειών και των ευλο-

γιών ενώπιον Θεού και ανθρώπων».

Επίσης τόνισε χαρακτηριστικά, ότι «αγω-

νιζόμεθα διά την ενότητα και ευστάθειαν της

Ορθοδοξίας και διά την κοινήν εκκλησια-

στικήν μαρτυρίαν. Ανεφέρθημεν εις την πα-

ρούσαν σύναξιν εκτενώς εις τα διορθόδοξα

θέματα. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως

υπεύθυνον διά την διαφύλαξιν της ενότητος,

τον συντονισμόν των διορθοδόξων σχέσεων

και των πανορθοδόξων πρωτοβουλιών, λει-

τουργεί την ένθεον αυτού διακονίαν εν τη

ορθοδόξω οικουμένη πιστόν εις τας αμετα-

θέτους εκκλησιολογικάς και κανονικάς αρχάς

της Παραδόσεως των Πατέρων». 

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Πατριάρχης,

πρόσθεσε ότι «Καλλιεργούμεν ευθαρσώς και

την συνάντησιν με τον σύγχρονον κόσμον,

εν τω οποίω η Εκκλησία ζη και δίδει την

μαρτυρίαν της. Αι μεγάλαι προκλήσεις των

καιρών, η κυριαρχία της τεχνολογίας και

των επιτευγμάτων της, η εκκοσμίκευσις, η

παγκοσμιοποίησις, η προϊούσα συρρίκνωσις

και λήθη της κοινωνικής και κοινοτικής δια-

στάσεως της ελευθερίας, η κοινωνική αδικία,

ο ευδαιμονισμός, η καταστροφή του περι-

βάλλοντος, αλλά και ο εθνοφυλετισμός, ο

θρησκευτικός φονταμεταλισμός, η σύγκρου-

σις των πολιτισμών και άλλαι απειλαί κατά

της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου,

απαιτούν κοινάς απαντήσεις, κοινήν μαρ-

τυρίαν, κοινήν πορείαν προς το μέλλον. Ο

άγιος Περγάμου προσφυέστατα υπενθυμίζει

αυτό το χρέος της Ορθοδοξίας: “Στον κόσμο

που έρχεται, η Ορθοδοξία δεν μπορεί να

δώσει τη μαρτυρία της κατατεμαχισμένη,

αλλά «εν ενί στόματι και μια καρδία». Το Οι-

κουμενικό Πατριαρχείο έχει χρέος να υπεν-

θυμίζει σε όλους την καθολικότητα και οι-

κουμενικότητα της Εκκλησίας, προβάλλοντας

το πνεύμα της καταλλαγής και της υπερβά-

σεως των αντιθέσεων, και διακονώντας την

ενότητα της Ορθοδοξίας”».
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Ο
λα τα μέλη της Ιεράς Επαρχια-

κής Συνόδου της Εκκλησίας

Κρήτης, με επικεφαλής τον

Πρόεδρο Αυτής, τον Σεβ. Αρ-

χιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, ο Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρος ως

εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας υποδέχθηκαν, με τη μέριμνα του

κυριάρχου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Απο-

κορώνου κ. Δαμασκηνού, το πρωί της Τρίτης

2 Οκτωβρίου, στο αεροδρόμιο Χανίων την

Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο

Κύριο Βαρθολομαίο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέ-

φθηκε την Κρήτη, για τους εορτασμούς της

συμπληρώσεως των 50 χρόνων προσφοράς

της Ορθόδοξου Ακαδημίας Κρήτης, συνο-

δευόμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Αγ-

κύρας κ. Ιερεμία, Ικονίου κ. Θεόληπτο, Γαλ-

λίας κ. Εμμανουήλ, το Μ. Εκκλησιάρχη κ.

Βενιαμίν και το Μ. Αρχιδιάκονο κ. Θεό-

δωρο, το διήμερο 2-3 Οκτωβρίου, στο πλαί-

σιο του επετειακού εορτασμού των 50 χρό-

νων από την ίδρυση της Ορθοδόξου

Ακαδημίας Κρήτης και των Θυρανοιξίων

του Ιερού Ναού Οσίου Νικηφόρου του Λε-

πρού στη γενέτειρα του Αγίου στο Συρικάρι

Κισάμου.

Το απόγευμα της 2ας Οκτωβρίου ο Οι-

κουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρ-

θολομαίος προέστη στα Θυρανοίξια του  Ιερού

Προσκυνηματικού Ναού Οσίου Νικηφόρου

του Λεπρού, που ανεγέρθηκε με μέριμνα του

Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ.

Αμφιλοχίου και αποτελεί τον πρώτο ναό της

Κρήτης αφιερωμένο στον Όσιο Νικηφόρο

με την παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου

Επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχoυ 
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στην Κρήτη

΄

της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου,

των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκ-

κλησιών του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ.

Θεοφίλου, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.

Χρυσοστόμου, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας

κ.κ. Αναστασίου, της Ιεράς Επαρχιακής Συ-

νόδου της Εκκλησίας Κρήτης, του Περιφε-

ρειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη,

του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευαγγέλου

Αποστολάκη και πλήθους πιστών από όλες

τις μητροπόλεις της Κρήτης.

Αργότερα, ακολούθησαν ο αγιασμός και

τα εγκαίνια της Μονάδος Αυξημένης Φρον-

τίδος του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Ιεράς

Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου στην

Κίσαμο, από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό

Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, με

την παρουσία και του Εξοχ. Προέδρου της

Δημοκρατίας.

Το πρωί της Τετάρτης 3 Οκτωβρίου τε-

λέστηκε Θεία Λειτουργία στην Ιερά Σταυρο-

πηγιακή και Πατριαρχική Μονή Οδηγητρίας

Γωνιάς, στο Κολυμβάρι Χανίων, χοροστα-

τούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυ-

ρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, όπου παρέστη-

σαν συμπροσευχόμενοι ο Πατριάρχης

Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκο-

πος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, ο Αρχιεπί-

σκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, ο Αρ-

χιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, όλα τα

μέλη των Ιεραρχών της Κρήτης και πλήθος

πιστών. Της Πατριαρχικής χοροστασίας ακο-

λούθησαν τα εγκαίνια του νέου Κειμηλιαρ-

χείου της Μονής, σε πλήρως ανακαινισμέ-

νους χώρους της Μονής.

Το εσπέρας της 3ης Οκτωβρίου πραγ-

ματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση για τα

50 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία

της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στις εγ-

καταστάσεις της Ακαδημίας στο Κολυμπάρι

Χανίων, παρουσία του Οικουμενικού Πα-

τριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, του

Εξοχωτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας κ.

Προκόπη Παυλόπουλου, του Πατριάρχου

Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, των Αρχιεπι-

σκόπων Κύπρου κ.κ Χρυσοστόμου, Αλβα-

νίας κ.κ. Αναστασίου, Κρήτης κ.κ.Ειρηναίου,

των Ιεραρχών της Επαρχιακής Συνόδου της

Εκκλησίας της Κρήτης, του Περιφερειάρχη

Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Δη-

μάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη,

του Δημάρχου Χανιών κ. Αναστασίου Βάμ-

βουκα, εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνά-

μεων και σωμάτων Ασφαλείας, πλήθους κό-

σμου και του οικείου Μητροπολίτη Κισάμου

και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, ο οποίος με

τρόπο υποδειγματικό οργάνωσε τις παρα-

πάνω εκδηλώσεις τιμώντας τον Οικουμενικό

μας Πατριάρχη, την Εκκλησία της Κρήτης

και όλους τους προσκεκλημένους.
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Ε
κδηλώσεις τιμής και μνήμης

για τον μακαριστό Αρχιεπί-

σκοπο Κρήτης κυρό Ευγένιο,

με αφορμή την συμπλήρωση

40 ετών από την εκδημία του, πραγματο-

ποιήθηκαν από τις 9 έως 11 Νοεμβρίου,

υπό την αιγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συ-

νόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή

9 Νοεμβρίου 2018 το απόγευμα, όπου στον

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά Ηρα-

κλείου ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Γέροντας

Βασίλειος Γοντικάκης, Προηγούμενος της

Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους με θέμα:

“Η εκκλησιαστική παρουσία και το ήθος του

Αρχιεπισκόπου Ευγενίου” ενώ ακολούθη-

σαν μουσικοί ύμνοι που απέδωσε το Σω-

ματείο Ιεροψαλτών Ν. Ηρακλείου, ”Ανδρέας

ο Κρήτης”, υπό την διεύθυνση του κ. Ιωάννη

Τσερεβελάκη. 

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, το πρωί, τε-

λέσθηκε στον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Μηνά

τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρ-

χοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.

Ειρηναίου και συλλειτουργούντων των Σεβ.

Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφα-

κίων κ. Ειρηναίου και Γορτύνης και Αρκα-

δίας κ. Μακαρίου. 

Προς της απολύσεως τελέσθηκε συνοδικό

ιερό μνημόσυνο εις μνήμην του αοιδίμου

Συνοδικές εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 
σαράντα ετών από την εκδημία 

του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου

Αρχιεπισκόπου κυρού Ευγενίου και ακο-

λούθησε ομιλία περί του προσώπου του μα-

καριστού Αρχιερέως από τον Αιδεσ. Πρω-

τοπρεσβύτερο Ηλία Βολονάκη.

Μετά το πέρας του ιερού μνημοσύνου

πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια επε-

τειακής επιγραφής εντός του Ιερού Ναού,

ενώ αργότερα τελέσθηκε τρισάγιο στον τάφο

του μακαριστού Πρωθιεράρχου στο Κοιμη-

τήριο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου τιμήθηκε η

μνήμη του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος

Μηνά, πολιούχου του Ηρακλείου, καθώς

και τα σαράντα χρόνια από την εκδημία του

Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου. Χι-

λιάδες ήταν οι πιστοί που συνέρευσαν στον

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά

για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνή-

σουν την εικόνα του Αγίου.

Της πολυαρχιερατικής Συνοδικής Θείας

Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκο-

πος Κρήτης κ. Ειρηναίος, συλλειτουργούντων

των Σεβ. Μητροπολίτων Λάμπης και Σφα-

κίων κ. Ειρηναίου, Γορτύνης και Αρκαδίας

κ. Μακαρίου, Αρκαλοχωρίου Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέου, Ρεθύμνης και Αυ-

λοποτάμου κ. Ευγενίου, Κισάμου και Σελίνου

κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου

κ. Δαμασκηνού, Πέτρας και Χερρονήσου κ.

Γερασίμου και Ιεραπύτνης και Σητείας κ.

Κυρίλλου. Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.

Ευγένιος ο οποίος μίλησε για τη βιωτή του

μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού

Ευγενίου (1912-1978).

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία το πα-

ρών έδωσαν οι πολιτικές και στρατιωτικές

αρχές της νήσου, ηγούμενοι, μοναχοί και

μοναχές μοναστηριών της Κρήτης και πλή-

θος κόσμου.

Με την λιτάνευση του ιερού λειψάνου και

την περιφορά της εικόνας του προστάτη του

Μεγάλου Κάστρου, στους κεντρικούς δρό-

μους της πόλης, ολοκληρώθηκαν στο Ηρά-

κλειο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του

Αγίου Μηνά.

YZ
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Μ
ε την ανώτατη τιμητική διά-

κριση «Χρυσούς Αριστοτέλης»

τίμησε το Αριστοτέλειο Πανε-

πιστήμιο Θεσσαλονίκης την

Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Τι-

ράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.

Αναστάσιο. 

Την έναρξη έκανε με την κατάλληλη

προσφώνηση ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθη-

γητής Περικλής Α. Μήτκας. Στη συνέχεια

ακολούθησε ο Έπαινος του τιμωμένου από

τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών

Υγείας του Α.Π.Θ., Καθηγητή Θεόδωρο Ι.

Δαρδαβέση, τον Πρόεδρο του Τμήματος Φι-

λολογίας του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αιμίλιο Δ.

Μαυρουδή, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ποι-

μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του

Α.Π.Θ., Καθηγητή Συμεών Α. Πασχαλίδη.

Ακολούθησε η τελετή απονομής, η ανά-

γνωση και η επίδοση του ψηφίσματος της

Συγκλήτου και η απονομή μεταλλίου «Χρυ-

σούς Αριστοτέλης» από τον Πρύτανη του

Α.Π.Θ., Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του

τιμώμενου, Μακαριοτάτου Αρχιεπίσκοπου

Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας,

κ. Αναστασίου, με τίτλο: «Θρησκευτικός Πλου-

ραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη: ορισμένες

επισημάνσεις».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Μη-

τροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και

Βιάννου κ. Ανδρέας, ως εκπρόσωπος του

Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου

Βαρθολομαίου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλο-

νίκης κ. Άνθιμος, οι Μητροπολίτες Λαγκαδά

κ. Ιωάννης, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος,

Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Νέας Κρήνης κ. Ιου-

στίνος, Καβάλας κ. Στέφανος καθώς και ο

Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος.

Ο «Χρυσούς Αριστοτέλης» του ΑΠΘ 
στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο

Τ
ην Δευτέρα 19 Νοεμβρίου ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Αν-
δρέας τέλεσε τον εσπερινό στην

Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βό-

νης. Προ της απολύσεως τέλεσε την μοναχική

κουρά του Εμμανουήλ Γεωργαντάκη, ο οποίος

έλαβε το όνομα Ευγένιος εις μνήμην του μα-

καριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευ-

γενίου. 

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτα-

τος ιερούργησε στην Ιερά Μονή Αγίας Μα-

ρίνας Βόνης και τέλεσε την εις διάκονο χει-

ροτονία του μοναχού Ευγενίου. Ο νέος

διάκονος έχει λάβει το πτυχίο της Ανωτάτης

Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και είναι

μεταπτυχιακός φοιτητής της Θεολογικής Σχο-

λής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.

Παρόντες στη Θεία Λειτουργία ήταν ο

Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως

Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Πανοσιολ.

Αρχιμ. κ. Αθανάσιος Καραχάλιος, ο Πανο-

σιολ. Αρχιμ. κ. Ζαχαρίας Δορούκας, Ηγού-

μενος της Αγίας Μονής Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου Άνω Βιάννου, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.

Σίμων Βουτυριάδης, Ηγουμενεύων της Ιεράς

Μονής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη, ο Πα-

νοσιολ. Αρχιμ. κ. Μεθόδιος Φλουρής, ο Πα-

νοσιολ. Αρχιμ. κ. Φιλόθεος Πηγιάκης και ο

Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ευμένιος Καμπουράκης.

Παρέστησαν επίσης συμπροσευχόμενοι ο

Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης, πρό-
εδρος του Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς

Μητροπόλεώς μας, ο Πρωτ. του Οικουμενι-

κού Θρόνου κ. Στυλιανός Βλαστός, ο Πρωτ.
κ. Σπυρίδων Φουκαράκης, ο Πρεσβ. κ. Νι-
κόλαος Σταματάκης, ο Διακ. Ανδρέας Γαλα-

νάκης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βόνης.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχήθηκε στο νέο διά-

κονο να πορευθεί με αγάπη, αυταπάρνηση

και ταπείνωση στην Εκκλησία και έτσι να

έχει πλούσια τη χάρη, το έλεος και την ευλο-

γία του εν Τριάδι ζώντος Θεού.

Ακολουθεί η ομιλία του Σεβ. κ. Ανδρέα:

Εύχεται ο Επίσκοπος, όταν επί της Αγίας

Τραπέζης έχει κάμψει την κεφαλή του ο προς

χειροτονίαν διάκονος:

«Κύριε ο Θεός ημών, ο τη προγνώσει τη ση
την του Αγίου σου Πνεύματος χορηγίαν κατα-
πέμπων επι τους ωρισμένους υπό της σης ανεξι-
χνιάστου δυνάμεως, λειτουργούς γενέσθαι, και
εξυπηρετείσθαι τοις αχράντοις σου Μυστηρίοις
αυτός, Δέσποτα, και τούτον, ον ευδόκησας προ-
χειρισθήναι παρ’ εμού εις την της Διακονίας
λειτουργίαν, εν πάση σεμνότητι διατήρησον,
έχοντα το μυστήριον της πίστεως εν καθαρά συ-
νειδήσει».

Εκ των κρασπέδων του Ιερού της Αγίας
και Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πορεύεσαι

εις την διάκονον χειροτονίαν σου, διότι είσαι

ένας εξ εκείνων που η ανεξιχνίαστος δύναμη
του Τριαδικού Θεού θέλησε και αποφάσισε
να σε καταστήσει λειτουργό. Τον Θεό γνωρί-

ζομε εν τω προσώπω του Κυρίου. Κατά τον
Ευαγγελιστή Ιωάννη «ο εωρακώς εμέ εώρακε
τον πατέρα» (14, 9) και «Θεόν ουδείς εώρακεν
πώποτε· ο μονογενής υιος ο ων εις τον κόλπον

Κουρά Μοναχού και χειροτονία διακόνου 
στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης
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του πατρός εκείνος εξηγήσατο» (Ιωαν. 1, 18),
«Κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό. Ο μονογενής υιός
που υπάρχει στους κόλπους του πατέρα, εκείνος
μας τον κατέστησε γνωστό».

Εν μέσω αυτής της διελκυστίνδας, μεταξύ
γνώσης και αγνωσίας, μεθέξεως και αμεθε-
ξίας, ουσίας είναι ενέργειας της Χάριτος, του
Θεού κατά την διάκριση του Αγίου Γρηγορίου

του Παλαμά, πορεύου εις την ζωήν σου και

εν μέσω αυτών των ορατών και αοράτων

πληροφόρησε την διακονία σου, πεπεισμέ-

νος ότι κατά τον ιερό Χρυσόστομο ότι ο Θεός

«Διηνεκώς ελεεί… αεί ελεεί, και ουδέποτε ίσταται
τους ανθρώπους ευεργετών» (Ιωαν. Χρυσ. PG

55, 399).

To έλεος του Θεού κατηύθυνε τα βήματά

σου στην ιερά μονή της Αγίας Μαρίνας για

να ζήσεις τις δοκιμασίες σου, ως έκφραση

της μέριμνας και του ελέους του Θεού. Οι

άνθρωποι ξεχνάμε τα δικά μας λάθη, τις

αμαρτίες μας, πολλές δε φορές, και αυτό είναι

ιδιαίτερα λυπηρό, όταν κληρικοί δέσμιοι πα-

θών και εμπαθών προαιρέσεων, προσπα-

θούν να εμποδίσουν την είσοδο ενός νέου

στην Εκκλησία. 

Αυτή η υποκριτική αρετολογία είναι έργο

του πονηρού. Είναι κατάσταση δαιμονική.

Αντί της πειρασμικής κατακρίσεως, ας προ-

σευχόμεθα. Άλλωστε οι πατέρες μας καλούν

και μας προσκαλούν να επαναλαμβάνομε την

ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρ-
τωλό». Μήπως κανένας είναι αναμάρτητος;

Όποιος, ως αναμάρτητο προσλαμβάνει τον

εαυτό του, να είναι βέβαιος ότι εάν δεν δεχθεί

καραμπινάτη δοκιμασία, θα βρίσκεται υπο-

δουλωμένος εις το σκότος του αντίδικου. Η

χάρις θα τον εγκαταλείψει. Ευχόμεθα να μην
δοκιμάσει αυτό που ο Άγιος Σιλουανός ονο-
μάζει «Θεοεγκατάλειψη». 

Εκτιμώ ιδιαίτερα τον αγώνα σου στην Νέα
Υόρκη που ζεις πέντε χρόνια σπουδάζοντας

και εργαζόμενος για τον άρτο τον επιούσιο.
Δεν θεωρώ τυχαίο ή συγκυριακό το γεγονός

της ολοκλήρωσης των σπουδών σου στην
Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στην
Βοστώνη και μάλιστα εφέτος που συμπληρώ-
νονται σαράντα χρόνια από την εκδημία του
μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου,
ο οποίος το 1977 όταν αποφοίτησα την Παι-
δαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, ήθελε να
λάβω υποτροφία και να συνεχίσω τις σπουδές

μου στο Πανεπιστήμιο που φοιτάς, για να

αποτελέσει η ταπεινότητά μου, όπως ο μακα-

ριστός και μακάριος Ευγένιος προείπε, στέ-

λεχος της Εκκλησίας, παρόντος και του νυν

Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Κρασανάκη. 

Το έλεος του Θεού, κατά «Το έλεος Σου
Κύριε καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής
μου», είχε άλλη πορεία για την ταπεινότητά

μου. Γι΄ αυτό και χθες το βράδυ στην κουρά

σού έδωσα το όνομα Ευγένιος. Να ξέρεις, ο

μακαριστός Κρήτης Ευγένιος εξακολουθεί να

έχει από τας ουρανίους μονάς, λόγο καθορι-

στικό στα δρώμενα, γενόμενα και τελετουρ-

γούμενα στην Εκκλησία της Κρήτης, γι΄ αυτό

να επικαλείσαι το έλεός του και τις πρεσβείες

του. Προσπάθησε στην εκκλησιαστική σου

διακονία να είσαι ελεήμων, συγχωρητικός

και μακρόθυμος, όπως εκείνος. Όταν ένας

ιερέας του είπε «δεν σε μνημονεύω» του απάν-

τησε ως πνευματοφόρος επίσκοπος-πατέρας:

«Δεν πειράζει παιδί μου, σε μνημονεύω εγώ». 
Με την συγχωρητικότητα, η οποία είναι

καρπός της προσευχής, της νηστείας, της με-

τανοίας, να πορευθείς στη ζωή σου. Έχεις

την αγάπη του π. Φιλοθέου και του π. Μεθο-

δίου, τις ευχές των γονέων σου, της οικογέ-

νειάς σου, τις ευχές και τις προσευχές του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Συ-
βρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, από την

πνευματική κυψέλη του Σπηλαίου ξεκίνησες
την πορεία της μετανοίας σου, την οποία και

συνεχίζεις σήμερα, εν ετέρα μορφή, εδώ στην
Αγία Μαρίνα. Τις ευχές των παρισταμένων
πατέρων και βεβαίως τις δικές μου ευχές ως

επισκόπου σου.

Μ
ε κάθε λαμπρότητα πραγματο-
ποιήθηκαν στις 29 Ιουλίου τα
αποκαλυπτήρια της προτομής
του μακαριστού Μητροπολίτη

Τυρνόβου Ιλαρίωνα Σιναΐτη του Κρητός,
(Ιλαρίωνα Καμπανάρη), με καταγωγή απο
την Αρμάχα Πεδιάδος. 

Το πρωί τελέστηκε Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Ποιμε-
νάρχη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος κήρυξε και
τον Θείο λόγο. Προ της απολύσεως τελέ-
στηκε το μνημόσυνο του αοίδημου Ιεράρχη. 

Για το πρόσωπο και τη βιωτή του μακα-
ριστού Μητροπολίτη μίλησαν ο Σεβ. κ. Αν-
δρέας και ο φιλόλογος κ. Γεώργιος Καμπα-
ναράκης. 

Στη συνέχεια, στην πλατεία του χωριού,
ακολούθησαν η επιμνημόσυνη δέηση και
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μακα-
ριστού ιεράρχη, την οποία προσέφεραν δω-
ρεάν οι κ.κ. Βασίλειος και Πόπη Τριαντα-
φυλλάκη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρ-
χος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογε-
ράκης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Γεώργιος Ματαλλιωτάκης. 

Βιογραφικό Μητροπολίτη Ιλαρίωνα Σι-
ναΐτη του Κρητός: 

Γεννήθηκε κάπου στο 1765 στην Αρ-
μάχα και το 1784 τον βρίσκει στη Μονή
Σινά, όπου αντιγράφει και στο τέλος υπο-
γράφει κώδικα με επιστολές και λόγους του
Γρηγορίου Θεολόγου και του Μεγάλου Βα-
σιλείου.

Εκεί φέρεται να τον έχει στείλει η Μονή
της Αγίας Αικατερίνης, που τότε λειτουρ-
γούσε στο Ηράκλειο και διατηρούσε στενές
σχέσεις με το Σινά. Λόγω της μόρφωσής
του, στη συνέχεια, μεταβαίνει στο νησί της
Ίου όπου εργάζεται ως δάσκαλος, με την
ιδιότητα πάντα του μοναχού.

Ανήσυχος πνευματικά το 1792 συνεχίζει
τις σπουδές του στην Πατμιάδα Σχολή.Εκεί
διακρίνεται και για τις επιδόσεις του στα

Αποκαλυπτήρια προτομής του Μητροπολίτη Τυρνόβου
Ιλαρίωνα (Καμπανάρη) Σιναΐτη του Κρητός



1918

γράμματα αλλά και για το ήθος του. Προτά-
θηκε να υπηρετήσει ως οικοδιδάσκαλος στη
φαναριώτικη οικογένεια του Δραγομάνου
του στόλου, Κωνσταντίνου Χαντζερή,
πράγμα που του ανοίγει δρόμους για την
περαιτέρω εξέλιξή του.

Ένα χρόνο αργότερα, μεταβαίνει ως απε-
σταλμένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στο Βουκουρέ-
στι. Εκεί θα
γνωρίσει και θα
συνδεθεί με
τους λόγιους της
Βλαχίας και τον
Νεόφυτο Δούκα,
ο οποίος στα
προλεγόμενα
της έκδοσής του
Αρριανού, του
αφιερώνει επι-
στολή στην
οποία τονίζει και
επαινεί το ρόλο του για την ίδρυση σχο-
λείων, την έκδοση βιβλίων και τη βοήθεια
που προσέφερε σε όσους είχαν ανάγκη.

Το 1804 εκλέχθηκε ηγούμενος στο μο-
ναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,
που ήταν μετόχι της μονής του Σινά κι εκεί
εκκλησιάζονταν οι ευγενέστεροι και πλέον
διακεκριμένοι Φαναριώτες και αξιωματού-
χοι της Βλαχίας.

Η εξέλιξή του στους κόλπους της Εκκλη-
σίας είναι δεδομένη κι έτσι το 1821 εκλέχ-
θηκε μητροπολίτης Τορνόβου, με τη στήριξη
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η θέση
αυτή του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει
περαιτέρω την δραστηριότητά του στον κοι-
νωνικό, πνευματικό και εθνικό τομέα. Έτσι
τον βλέπουμε να διευκολύνει, παρέχοντας
χρηματικά ποσά, τους κατοίκους των νη-
σιών του Αιγαίου για να αντιμετωπίσουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις στους Τούρ-

κους ή να καταβάλουν χρήματα για εξεύρεση
ναυτών, όταν δεν μπορούσαν να καλύψουν
τον απαιτούμενο αριθμό από τα νησιά τους.

Σε κάθε περίπτωση που διώκονταν ή κιν-
δύνευαν Έλληνες ήξεραν πως κοντά του θα
είχαν βοήθεια και στήριξη. Ήταν εκείνος
που το 1814-1815, όταν είχαν αιχμαλωτι-
σθεί στο Αλγέρι 300 περίπου Υδραίοι ναυ-

τικοί, επισκέ-
φθηκε το
Μεγάλο Διερμη-
νέα της Πύλης
Ιάκωβο Αργυρό-
πουλο και κατό-
πιν πολύμηνων
προσπαθειών
και παρεμβά-
σεων κατάφερε
να τους απελευ-
θερώσει. Η
δράση του όμως
δεν περιορίζον-

ταν μόνο σε τέτοια ζητήματα. Όταν ο Δρα-
γουμάνος του στόλου Παναγιώτης Μουρού-
ζης διεπίστωσε την ακαταστασία που υπήρχε
στην εφαρμογή του Δικαίου στα νησιά του
Αιγαίου διέταξε να κωδικοποιηθούν οι εθι-
μικοί νόμοι. Οι προεστοί της Νάξου συνέ-
λεξαν τους παλαιούς άγραφους νόμους και
ο Μουρούζης παρέδωσε τη συλλογή αυτή
στον Ιλαρίωνα, αναθέτοντάς του να επεξερ-
γασθεί γλωσσικά τα κείμενα, να τα διασαφη-
νίσει όπου είναι δυσνόητα, καθιστώντας εν
τέλει ευχερέστερη την απονομή της δικαιο-
σύνης. Το έργο αυτό περατώθηκε με επιτυχία
από τον Ιλαρίωνα και η επικύρωση των νό-
μων πραγματοποιήθηκε το 1810. Ο σημαν-
τικότερος εκπρόσωπος του νεοελληνικού
διαφωτισμού, ο Αδαμάντιος Κοραής, ανα-
φερόμενος στον Ιλαρίωνα γράφει ότι πρό-
κειται περί ανδρός, ο οποίος και παιδείαν
και ζήλο έχει πολύν.

Από το έτος 1805 με πρωτοβουλία του

Άνθιμου Γαζή άρχισε να υλοποιείται η έκ-

δοση της Κιβωτού της Ελληνικής Γλώσσης,

ενός δηλαδή λεξικού γλώσσας, όπου στη

συντακτική επιτροπή βρίσκουμε και πάλι

τον Ιλαρίωνα. Το 1819 εκδόθηκε ο πρώτος

τόμος του, τα προλεγόμενα του οποίου υπο-

γράφει προσωπικά ο Ιλαρίων, πράγμα που

δηλώνει τον κυ-

ρίαρχο ρόλο του

στην σπουδαία αυτή

προσπάθεια. Το αρ-

χαιοπρεπές ύφος της

γραφής μαρτυρεί την

κλασσική του παιδεία

και την άνεση με την

οποία χειριζόταν την

αρχαία ελληνική

γλώσσα. Επιπλέον

ήταν γνώστης της

Λατινικής και της

Γαλλικής γλώσσας.

Το 1820 αναλαμβάνει θεωρός, δηλαδή

επόπτης, του πατριαρχικού τυπογραφείου

και από τη θέση αυτή εκδίδει φυλλάδιο με

το οποίο απευθύνεται στους πνευματικούς

δημιουργούς του Γένους, που βρίσκονται σε

διάφορες χώρες της Ευρώπης, ζητώντας του

να εκτυπώνουν τα έργα τους σ’ αυτό. Πα-

ράλληλα επιχειρεί το 1818 το έργο της με-

ταφράσεως των Γραφών. Ολοκληρώνει την

μετάφραση της Καινής Διαθήκης και από

την Παλαιά Διαθήκη μεταφράζει μόνο τμήμα

της. Το εγχείρημα αυτό προκαλεί αντιδρά-

σεις, κυρίως όσων θεωρούσαν ότι η μετά-

φραση αλλοιώνει το κείμενο και τη μεγαλο-

πρέπεια των Γραφών. Η πρώτη έκδοση της

μετάφρασης της Καινής Διαθήκης έγινε το

1828 από τη Βιβλική Εταιρεία για να ακο-

λουθήσουν αργότερα διαδοχικές ανατυπώ-

σεις. Ο ίδιος ωστόσο δεν είχε ενεργό ανά-

μειξη και συμμετοχή στην Ελληνική Επανά-

σταση του 1821. Κι αυτό ενδεχομένως

επειδή θεωρούσε ότι το υπόδουλο γένος

πρέπει να μορφωθεί πρώτα, να ωριμάσει

πνευματικά και στη συνέχεια να διεκδικήσει

την ελευθερία και την κρατική του υπό-

σταση. Ο Γάλλος διπλωμάτης Conte de Mar-

cellus, αναφέρεται σε

συνομιλία που είχε

με τον Ιλαρίωνα Σι-

ναΐτη, κατά την οποία

διετύπωσε την

άποψη ότι μόνο η

άνοδος του μορφω-

τικού επιπέδου του

ελληνικού λαού θα

οδηγούσε στην πα-

γίωση της εθνικής

του ανεξαρτησίας. Εί-

ναι άλλωστε γνωστό

ότι την ίδια άποψη

είχαν και άλλοι εκπρόσωποι του Νεολληνι-

κού διαφωτισμού, με κυριότερο μεταξύ αυ-

τών τον Αδαμάντιο Κοραή. Όταν στις 12

Ιουνίου 1821 ο Ιλαρίων εκλέγεται μητρο-

πολίτης Τυρνόβου Βουλγαρίας σε επιστολή

του ομολογεί την κρισιμότητα των στιγμών

τη δυσκολία της αποστολής και την επι-

σφαλή θέση του. Στο Τύρνοβο ιδρύει σχο-

λεία, καθιδρύματα, προτρέπει και ενισχύει

κάθε κοινωφελή δράση.Όμως τον Ιανουάριο

του 1827 απομακρύνεται από τον μητρο-

πολιτικό θρόνο ενώ το επόμενο έτος φυλα-

κίζεται μαζί με άλλους μητροπολίτες από

τους Οθωμανούς. Ο θάνατος τον βρήκε το

1838, κι ο τάφος του διασώζεται μέχρι σή-

μερα στο Τύρνοβο.

(Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την

ομιλία του Γεωργίου Χ. Καμπαναράκη)
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Τ
ην Παρασκευή 10 Αυγούστου

2018 εξεδήμησε εις Κύριον,

σε ηλικία 88 ετών, ο πνευμα-

τικός και ασκητικός Ιεράρχης

του Οικουμενικού Θρόνου Μητροπολίτης

Θεοδωρουπόλεως Γερμανός. 

Στις 13 Αυγούστου το πρωί τελέστηκε

αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβ.

Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου

κ. Στέφανο στον Πατριαρχικό Ι. Ναό Aγίου

Γεωργίου στο Φανάρι. Στη συνέχεια ακο-

λούθησε η νεκρώσιμη ακολουθία, ώρα 11

π. μ., από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύ-

ριο Κύριο Βαρθολομαίο. Στην εξόδιο ακο-

λουθία έλαβαν επίσης μέρος οι Σεβ. Μη-

τροπολίτες Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος,

Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Γέρων Πριγ-

κηποννήσων κ. Δημήτριος, Τρανουπόλεως

κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου

κ. Στέφανος και Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Το

πένθος της Εκκλησίας έφεραν οι Σεβ. Μη-

τροπολίτες Φιλαδελφείας κ. Μελίτων και

Ικονίου κ. Θεόληπτος. Τον επικήδειο λόγο

εξεφώνησε από τον άμβωνα ο Πατριαρχι-

κός Διάκονος κ. Βοσπόριος Μαγκαφάς. 

Ο ενταφιασμός του μακαριστού Μητρο-

πολίτη έγινε από τον Σεβ. Γέροντα Μητρο-

πολίτη Δέρκων κ. Απόστολο στο νεκροτα-

φείο της κοινότητας Μακροχωρίου, ύστερα

από επιθυμία του αειμνήστου, όπου ανα-

παύονται μέλη της οικογένειάς του.

Βιογραφικόν: 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως,

ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Γερμανός

(Ἀθανασιάδης) ἐγεννήθη ἐν Μακροχωρίῳ τῇ

17ῃ Σεπτεμβρίου 1930. Ἀπεφοίτησε τῆς Ἑξα-

ταξίου Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος Μα-

κροχωρίου. Ἐφοίτησεν εἰς τό Γυμνάσιον τῆς

Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς

καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Γυμνάσιον καί τό

Λύκειον τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης,

ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1954 μετά τετραε-

τεῖς ἐπιτυχεῖς σπουδάς. Ἐχειροτονήθη εἰς

Πρεσβύτερον τήν 15ην Αὐγούστου 1966.

Προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καί

ὠνομάσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μη-

τροπόλεως Δέρκων τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 1966.

Τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 1972 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος

Ἀριανζοῦ καί παρέμεινεν ὡς Βοηθός Ἐπίσκο-

πος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων μέχρι τῆς

5ης Φεβρουαρίου 1987, ὅτε ὠνομάσθη Τι-

τουλάριος Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως

μέχρι τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1990, ὅτε καί

προήχθη εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην τῆς

αὐτῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Τήν 10ην Ἰανουαρίου

1991 ὠνομάσθη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πα-

τριάρχου Δημητρίου Ἡγούμενος τῆς κατά

Χάλκην Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος. Τήν

21ην Δεκεμβρίου τοῦ 1995 ἀνετέθη εἰς αὐτόν

ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τό

Μυστήριον τῆς Ἱ. Ἑξομολογήσεως τῆς τε Ἱ.

Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μη-

τροπόλεων.
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Εκδημία Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως 
κυρού Γερμανού

Τ
α ξημερώματα της 23ης Αυ-

γούστου 2018 εξεδήμησε εις

Κύριον η Αλεξάνδρα Ψαράκη

του Αριστείδη, τελευταίο μέλος

της οικογένειας του αειμνήστου Βουλευτή

Γεωργίου Ψαράκη. Η μακαρι-

στή υπήρξε μεγάλη ευεργέ-

τιδα, αλλά και η οικογένειά

της, στο Ψαράκειο Ίδρυμα

Αρκαλοχωρίου.

Η εξόδιος ακολουθία τε-

λέστηκε την Πέμπτη 23 Αυ-

γούστου και ώρα 16:00΄, στον

Ιερό Καθεδρικό Ναό Μετα-

μορφώσεως του Σωτήρος στο

Αρκαλοχώρι, προεξάρχοντος

του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.

Ανδρέα και με τη συμμετοχή κληρικών της

καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Ακολουθεί ο επικήδειος λόγος του Σεβ.

κ. Ανδρέα:

«Χριστιανοί και χριστιανές, αγαπητέ μας

κ. Υπουργέ και Βουλευτά Αρκαλοχωρίου, κ.

Βασίλη Κεγκέρογλου,

Σήμερα εξοδιάζουμε το τελευταίο μέλος

της οικογένειας Ψαράκη, μια οικογένεια που

διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στην κοινωνία

του Αρκαλοχωρίου και στην ευρύτερη πε-

ριοχή. Μια οικογένεια που έδωσε τον πρώτο

βουλευτή από το Αρκαλοχώρι και έκτοτε

έχει καταστεί παράδοση το Αρκαλοχώρι να

έχει το δικό του βουλευτή, κάτι που είναι

πολύ σημαντικό για μια μικρή, αλλά και για

κάθε κοινωνία.

Η Αλεξάνδρα φεύγει εκ του κόσμου τού-

του και εισέρχεται στον κόσμο των ουρανίων

και των αοράτων. Όπως γνωρίζετε, τα τε-

λευταία χρόνια κάποιοι άνθρωποι είχαν τη

μέριμνα για την Αλεξάνδρα και θα ήθελα

αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαρι-

στήσω, αρχής γενομένης από τους κατά

σάρκα συγγενείς της, την κα Μαρία Μουρ-

τζάκη και την κα Στέλλα Παναγιωτάκη. Επί-

σης κάποιες κυρίες φρόντιζαν και προσπα-

θούσαν να προσφέρουν υψηλή

ποιότητα στην καθημερινότητα

της Αλεξάνδρας, η οποία τα τε-

λευταία χρόνια δεν μπορούσε

να επικοινωνήσει με το περι-

βάλλον, άλλοτε λιγότερο και

άλλοτε περισσότερο βρισκόταν

στον δικό της κόσμο. 

Οι κυρίες αυτές είναι η κα

Ελευθερία Ζωγραφάκη, η

οποία όταν έφυγε την άφησε

σε καλή κατάσταση, όμως τα

χρόνια περνούσαν, η Αλεξάνδρα βάραινε

και ακολούθησαν η κα Αγγέλα Μαρκουλάκη,

η κα Κατερίνα Κοσκινά, η κα Χρυσούλα

Σφυράκη και η κα Γεωργία Σπυριδάκη. Επί-

σης, ο γιατρός Αντώνης Χρονάκης, όσες

φορές τον χρειαστήκαμε, ήταν πάντοτε κοντά

μας. Τον συντονισμό της σύνολης και κα-

θημερινής φροντίδας της Αλεξάνδρας είχε

ο π. Σπυρίδων Φουκαράκης. 

Επίσης, ευχαριστώ το Δ.Σ. του Ψαρα-

κείου, τον κ. Εμμανουήλ Νάνο, την κα Άννα

Μανουκάκη - Μεταξάκη, την κα Μαριάνθη

Κουσκουμπεκάκη, την κα Αργυρώ Λυρα-

ράκη, τον κ. Νικόλαο Μανωλαράκη, τον κ.

Ιωάννη Κυριακάκη, τον κ. Εμμανουήλ Κο-

κολάκη, τον κ. Αντώνη Χρονάκη, την κα

Βάνα Φραγκάκη και τον π. Εμμανουήλ Πνευ-

ματικάκη, με την ιδιότητα του εκτελεστικού

γραμματέα του Ιδρύματος. 
Και θέλω να γνωρίζετε, καθώς συζητείται

το θέμα του Ψαρακείου Ιδρύματος, τα εξής:

Για το Ψαράκειο Ίδρυμα υπάρχει πλέον ΦΕΚ.

Εξεδήμησεν εις Κύριον η Αλεξάνδρα Ψαράκη 



Α
ρχιερατικό συλλείτουργο τελέ-

σθηκε την Παρασκευή 19

Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Κα-

θεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης

Εδέσσης για την μνήμη του προφήτου Ιωήλ,

ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά

του ο Σεβ. Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης

και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.

Το πρωί της Παρασκευής τελέσθηκε ο

Όρθρος της εορτής χοροστατούντος του Σεβ.

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέα και στη συνέχεια

ακολούθησε αρχιερατική Θεία Λειτουργία,

προεξάρχοντος του επιχωρίου Μητροπολίτη

κ. Ιωήλ και συλλειτουργούντων των Σεβ.

Αρχιερέων Βρυούλων κ. Παντελεήμονος,

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-

λεήμονος, Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, Αρκα-

λοχωρίου, Καστελλίου και Βιάν νου κ. Αν-

δρέα, Κοζάνης και Σερβίων κ. Παύλου, Νέας

Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και

του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θερμών κ.

Δημητρίου. Από του Ιερού Βήματος συμ-

προσευχόμενος ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης

Γρεβενών κ. Δαβίδ και ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, Ηγού-

μενος της Ιεράς Μονής Βλατάδων.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Ποιμενάρ-

χης κ. Ανδρέας, ο οποίος ομίλησε για τον

τιμώμενο Άγιο Προφήτη Ιωήλ και αναφέρ-

θηκε στις ιδιότητες και τα γνήσια γνωρί-

σματα του προφητικού χαρίσματος, εξαίρον-

τας όλως ιδιαιτέρως τα χαρίσματα και την

εκκλησιαστική προσφορά του εορτάζοντα

Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο

εορτάζων ποιμενάρχης ευχαρίστησε τους πα-

ρόντες Αρχιερείς, τους κληρικούς, τους άρ-

χοντες και τους λαϊκούς συνεργάτες του, αλλά

και τον πιστό λαό που κατέκλυσε τον Ιερό

Ναό, για την παρουσία και την αγάπη τους.

Ακολουθεί η ομιλία του Σεβ. κ. Ανδρέα:
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Αυτό μας διευκολύνει να ξεκινήσουμε τις

από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες. Το

Ψαράκειο Ίδρυμα, για να αποκτήσει αυτοτέ-

λεια και να λειτουργήσει, προϋποθέτει να φύ-

γουν όλα τα μέλη της οικογένειας Ψαράκη

από τη ζωή. Διότι, όποιος έφευγε η περιουσία

περιερχόταν σε αυτούς που έμειναν. Συνεπώς,

φεύγουσα και η Αλεξἀνδρα Ψαράκη με τις

κατά το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες θα

ξεκινήσει η λειτουργία του Ιδρύματος. 

Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω

ότι τα τελευταία χρόνια η Αλεξάνδρα Ψαράκη

δεν μπορούσε να λάβει η ίδια αποφάσεις

και εμείς, ως διοικητικό συμβούλιο, έπρεπε

να διαχειριστούμε τα χρήματά της. Για τη

διαχείρηση αυτή έχουμε δύο πορίσματα από

ορκωτούς λογιστές, το πρώτο πόρισμα πριν

χρόνια και το δεύτερο αυτές τις ημέρες. 

Με αυτές τις σκέψεις αποχαιρετούμε το

τελευταίο μέλος της οικογένειας Ψαράκη,

την αγαπητή μας Αλεξάνδρα, της ευχόμαστε

καλή πορεία στην επουράνια Βασιλεία, όπου

θα συναντήσει τους δικούς της. Σεβόμαστε

τις επιλογές, τις οποίες έκανε η ίδια και η

οικογένεια της. Την ευχαριστούμε για τη

βοήθειά της στον Ι. Καθεδρικό Ναό, με

έξοδα της οποίας έγινε η αποκατάσταση της

σκεπής του ναού, αλλά και στον Μητροπο-

λιτικό Ναό και ευχόμεθα ο Θεός να ανα-

παύσει την ψυχή της και τις ψυχές των αδερ-

φών της εν σκηναίς δικαίων. 

Τα περαιτέρω του Ψαρακείου Ιδρύματος

θα ρυθμίζονται σε συνεργασία με τον πρό-

εδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

κ. Άρη Ροζάκη, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε

να ενυλώσουμε την προσδοκία της οικογέ-

νειας, ενώ βεβαίως βρισκόμαστε σε συνερ-

γασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

την υπεύθυνη κα Κοζυράκη, η οποία δείχνει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ψαράκειο

Ίδρυμα. 

Με αυτές τις σκέψεις, τις ευχαριστίες μας

και το μέχρι στιγμή απολογισμό μας απο-

χαιρετούμε την Αλεξάνδρα Ψαράκη, υπο-

σχόμενοι πρώτα ο Θεός την υλοποίηση του

οράματός της». 

Αρχιερατικό Συλλείτουργο για τα ονομαστήρια 
του Σεβ. Μητροπολίτη Εδέσσης, 
Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ



κοστής», όπως αλλιώς ονομάζεται, -εξαιτίας

της προφητείας του για την έλευση του Αγίου

Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκο-

στής- ενός προσώπου της Παλαιάς Διαθή-

κης, που η ιστορική του παρουσία τοποθε-

τείται στα Ιεροσόλυμα κατά τον 7ο αιώνα

π.Χ.

Ο παραστατικός, ποιητικός και εσχατο-

λογικός λόγος του Προφήτη Ιωήλ, του

οποίου το όνομα, σύμφωνα με τον Άγιο Νι-

κόδημο τον Αγιορείτη, είναι συνδεδεμένο

με εκείνο του Θεού και την αγάπη Του, έρ-

χεται να στηρίξει, αλλά όχι να διχάσει. Έρ-

χεται να αφυπνίσει, αλλά όχι να εξουθενώ-

σει τους ήδη καταβεβλημένους από τις

υλικές καταστροφές Ιουδαίους. Τους καλεί

να θρηνήσουν, «να έλθουν εις εαυτόν», διότι

«εγγύς η ημέρα Κυρίου» (Πρβλ. Ιωήλ 2, 2).

Σήμερα, λοιπόν, που η Εκκλησία μας

τιμά τη μνήμη του μεγάλου αυτού προφήτη,

η τοπική Εκκλησία Πέλλας και Έδεσσας,

«χαίρεται και αγάλλεται» με τα ονομαστήρια

του αγαπητού εν Χριστώ αδελφού και συλ-

λειτουργού κ. Ιωήλ.

Ο πολυτάλαντος αδελφός, ο αδάμας της

Εκκλησίας, με το αρχιερατικό του ήθος, την

ιεροπρέπεια και σεμνοπρέπεια, την ανεπι-

τήδευτη απλότητα, τον δεινό συγγραφικό και

υμνογραφικό του κάλαμο, τιμά τον Προφήτη

του οποίου το όνομα φέρει. Με την καρδιά

του, την «τετρωμένη αγάπης», όπως θα έλεγε

ο αείμνηστος πνευματικός του Επιφάνιος

Θεοδωρόπουλος, στηρίζει αόκνως, χειρα-

γωγεί, παραμυθεί και θεραπεύει το εμπι-

στευθέν του, από τον Κύριό μας, ποίμνιο.

Ο διαχρονικά, εν αγιοπνευματική χάρη,

απλός, αλλά και μεστός σε περιεχόμενο λό-

γος του εν Χριστού αδελφού, αγίου Εδέσ-

σης, φαντάζει ως κραυγή αποκαλυπτικής

αγωνίας, βγαλμένη από τα βάθη των αι-

ώνων, ενάντια στην εκκοσμίκευση, στην

αμετροέπεια του σήμερα και την αναλγησία

του κόσμου. Αγωνιά για το αύριο και με-

θαύριο του συνεχώς μεταβαλλόμενου κό-

σμου. Όπως άλλοτε ο προφήτης Ιωήλ, ελέγ-

χει τον φθοροποιό εφησυχασμό και

προτρέπει αφυπνιστικά με το λόγο του σε

θρήνο και συστολή, για όσα συμβαίνουν

γύρω, διότι αναγνωρίζει ότι η πρώτη μορφή

αντίστασης ενάντια στα φθοροποιά σχήματα

του αιώνος τούτου, είναι η συστολή, ο θρή-

νος, η εν γένει εγκράτεια και η μεταμέλεια:

«Κλαύσατε· θρηνήσατε πάντες…, έλεγε τότε

προφήτης Ιωήλ, ότι εξήρται εκ στόματος

υμών ευφροσύνη και χαρά. ότι έθνος ανέβη

επί την γην μου ισχυρόν και αναρίθμητον…

και έθετο την άμπελόν μου εις αφανισμός…

» (Ιωήλ 1, 5-6·7) και σε άλλο σημείο υπο-

γραμμίζει με θρήνο ψυχής ο Προφήτης: «οι

ιερείς θρηνείτε, οι λειτουργούντες θυσια-

στηρίω· εισέλθατε υπνώσατε εν σάκκοις λει-

τουργούντες Θεώ, ότι απέσχηκεν εξ οίκου

Θεού υμών θυσία και σπουδή. αγιάσατε νη-

στείαν, κηρύξατε θεραπείαν…» (Ιωήλ 1,13)

O φιλοκαλικός, σεβάσμιος και φιλάγιος

εν Χριστώ αδελφός Ιωήλ, δεν εθελοτυφλεί

για όσα συμβαίνουν, δεν μεμψιμοιρεί για

όσα δεν έγιναν, αλλά, αντλώντας δύναμη

από το Ιερό Θυσιαστήριο, ατενίζοντας το

μέλλον, αρθρώνει «λόγο παρακλήσεως»

προς τον ταλαιπωρημένο σύγχρονο άν-

θρωπο, με την ομιλία, τους ύμνους και τη

σιωπή του.

Την ώρα αυτή, αγαπητοί μου χριστιανοί,

φέρνω στη σκέψη μου το διαχρονικά επί-

καιρο προσκλητήριο του Προφήτη Ιωήλ,

που μας καλεί όλους, κλήρο και λαό, άρ-

χοντες και αρχόμενους, και δίνει μια νότα

αισιοδοξίας στην αποθαρρυντική, πεζή κα-

θημερινότητά μας και μάς προτρέπει: «…

διαρρήξατε τας καρδίας υμών και μη τα ιμά-

τια υμών και επιστράφητε προς Κύριον τον

Θεόν υμών, ότι ελεήμων και οικτίρμων εστί,

μακρόθυμος και πολυέλεος.» (Ιωήλ 2, 13).
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Η Εκκλησία μας, ως χώρος αποκάλυψης

του Τριαδικού Θεού, ως πεδίο θεραπείας

και μεταμόρφωσης, ως κοιτίδα χάριτος και

αφθαρτοποίησης του ανθρώπου, παρέχει

σήμερα για ακόμη μία φορά τη δυνατότητα

για περισυλλογή. Μας δίνει και πάλι

αφορμή για αναστοχασμό και συνάμα χαρά,

με την εορτή του Προφήτου Ιωήλ που τι-

μούμε σήμερα, αλλά και τα σεπτά ονομα-

στήρια του εν Χριστώ αδελφού, πεφιλημέ-

νου αγίου Εδέσσης κ. Ιωήλ.

Το προφητικό χάρισμα ουδέ-

ποτε εξέλειψε, αδελφοί μου, από

την Εκκλησία μας, έστω κι αν εί-

ναι δυσεύρετο και δυσδιάκριτο,

έστω κι αν πρέπει να το αναζη-

τήσει κάποιος «εν όρεσι και σπη-

λαίοις και ταις οπαίς της γης»,

αλλά και δίπλα μας. Είναι δυσεύ-

ρετο διότι αποτελεί απαύγασμα

της θεοπτίας και της εμπειρίας

που έχει ο Προφήτης σε σχέση

με το Θεό. Είναι αυτό το στοιχείο

της εμπειρίας που αργότερα με-

ταφέρεται, ως αγιοπνευματικό βίωμα, στην

εκάστοτε χριστιανική κοινότητα, σύμφωνα

με την Α΄ Ιωάννου επιστολή, όπου σημει-

ώνεται: «Ό … ακηκόαμεν, ό εωράκαμεν τοις

οφθαλμοίς ημών, ό εθεασάμεθα και αι χεί-

ραις ημών εψηλάφησαν… (ταύτα) απαγγέλ-

λομεν και ημίν, ίνα και υμείς κοινωνίαν

έχητε μεθ’ ημών». (Α' Ιωάν. 1, 1· 3).

Το προφητικό χάρισμα είναι επίσης δυσ-

διάκριτο, διότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαί-

νει σήμερα, όπου πολλές φορές επινοούνται

και προβάλλονται κατασκευασμένες προφη-

τείες που αποπροσανατολίζουν και κινδυ-

νολογούν, η αληθινή προφητεία κρύβεται

στη σφαίρα της σιωπής, διότι προϋποθέτει

την ταπείνωση, την αγιότητα του προφήτη.

Το προφητικό χάρισμα έχει επίσης ένα

άλλο χαρακτηριστικό. Δεν διαταράσσει τις

σχέσεις, δεν καλλιεργεί την έχθρα στον άν-

θρωπο, δεν διχάζει και δεν στοχοποιεί,

αλλά αντίθετα ενώνει, στηρίζει, οικοδομεί

και λειτουργεί υποστηρικτικά στην εκκλη-

σιαστική κοινότητα, όπως σημειώνει ο Από-

στολος Παύλος: «ο δε προφητεύων ανθρώ-

ποις, λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και

παραμυθίαν … εκκλησίαν οικοδομεί». (Α΄

Κορ. 14, 3·4).

Το αιώνιο πρόβλημα της σχέσης του αν-

θρώπου με το Θεό θέτει ο Προφήτης Ιωήλ.

Μέσα από την αφήγηση των συμφορών,

των δοκιμασιών και των θεομηνιών, του

παλαιού Ισραήλ, προβάλλει το πάντοτε βα-

σανιστικό ερώτημα της ανθρώπινης ευθύ-

νης, για τις υφιστάμενες δοκιμασίες. Ο Προ-

φήτης Ιωήλ αποκαλύπτει την

αγιοπνευματική δυναμική που θα καταυγά-

σει, με σωτηριολογική προοπτική, μετά από

επτά αιώνες τον άνθρωπο. Μας προλέγει

το μυστήριο της Πεντηκοστής. Μέσα από

την προσδοκία της χαρίτωσης του ανθρώ-

που από το Πανάγιο Πνεύμα, με τη νέα εν

Χριστώ ζωή του, απαντάται και το μείζον

ερώτημα της σχέσης του με το Θεό.

Κάτω από το πνεύμα αυτό, αγαπητοί μου

αδελφοί, γίνεται κατανοητός ο λόγος του

Προφήτη Ιωήλ, του «Προφήτη της Πεντη-
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[...] Η κοινωνία με τον Χριστό μάς δια-
φυλάττει από τη δαιμονική κατάσταση της
αυτάρκειας που κορυφώνεται μέσα στη βε-
βαιότητα της πνευματικής πληρότητας και
κλονίζει την πίστη στη δύναμη της όποιας
ιδεολογικής δομής του κόσμου τούτου:
στρατιωτικής, πολιτικής, θρησκευτικής,
που και πρόσωπα εκκλησιαστικά, πολλά-
κις, έχουν ειδωλοποιήσει, πιστέψει και
υπερασπιστεί, επικαλούμενα το όνομα Χρι-
στού και της Αγίας Εκκλησίας Του.

Ο σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας
Ιουστίνος Πόποβιτς, επειδή όχι μόνο βιω-
ματικά γνώρισε αυτό το δράμα, αλλά και
προσπάθησε να το θεραπεύσει, διότι πρό-
κειται για πνευματικό πρόβλημα, μας
έγραφε ότι: «Η ανθρώπινη προσωπικό-
τητα, σε όλες τις βαθμίδες της αμαρτίας,
είναι στη βάση της θεόκεντρική και χριστο-
κεντρική».

Η απουσία ή το έλλειμμα της θεοκεντρι-
κότητας και χριστοκεντρικότητας στη ζωή
του όποιου εκκλησιαστικού συνόλου οδηγεί
στο δράμα του διχασμού και της διαίρεσης
ως πνευματική συνέπεια πειρασμικών επι-
λογών, διότι η όποια αμαρτωλότητα του
έως χθες συλλειτουργού μας είναι ασυγχώ-
ρητη για εμένα τον «αναμάρτητο».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος, εδραζόμενος στο φιλοκαλικό αυτό
θεμέλιο ότι η αμαρτωλότητα δεν καταλύει
τη θεοκεντρικότητα και τη χριστοκεντρικό-
τητα της ανθρώπινης υπόστασης, με συνεί-
δηση και φρόνημα πνευματικής
διάκρισης, εκ της οποίας απορρέουν η
υπομονή, η σιωπή, η προσδοκία αλλά και
η συγχωρητικότητα, για τριάντα χρόνια πε-
ρίπου, από το 1991, όταν αποφασίστηκε
η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, έως το
2018, είχε εμπιστευθεί στο Πατριαρχείο

της Μόσχας το εκκλησιαστικό πρόβλημα
του ουκρανικού ανεξάρτητου κράτους.

Προσδοκούσε ότι η Εκκλησία της Ρω-
σίας θα ηδύνατο να επιφέρει την ειρήνη
και την ενότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία
της Ουκρανίας. Αυτό όμως προϋπέθετε την
πνευματική προσέγγιση και διάκριση του
ουκρανικού εκκλησιαστικού προβλήματος
από την Εκκλησία της Ρωσίας.

[...] O Οικουμενικός Πατριάρχης κά-
λεσε και τον Ονούφριο «όπως συμμετά-
σχητε προφρόνως και εν πνεύματι
ομονοίας και ενότητος, μετα της υφ’ υμάς
ιεραρχίας, εις την υπό σύγκλησιν ιδρυτι-
κήν της ενιαίας Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Ουκρανίας Συνέλευσιν και τας εκλεκτορι-
κάς διαδικασίας προς ανάδειξιν του προ-
καθημένου αυτής, δυναμένης, ασφαλώς,
και της υμετέρας ιερότητος υποβαλείν υπο-
ψηφιότητα προς τούτο».

Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Με-
γάλη του Χριστού της Κωνσταντινουπό-
λεως Εκκλησία από το να καλέσει τον
μητροπολίτη Ονούφριο να εκλεγεί προκα-
θήμενος της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της
Ουκρανίας; Πρόταση την οποία ούτε να
συζητήσει δεν θέλησε.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μνημο-
νεύει στα δίπτυχα «Κυρίλλου Μόσχας», και
κατά την ημέρα των Θεοφανείων του σω-
τηρίου έτους 2019, ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης στο σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας
επέδωσε τον τόμο της αυτοκεφαλίας στον
Κιέβου Επιφάνιο.

Πάντα δε ταύτα εν Πνεύματι Αγίω διά
την ενότητα και την ειρήνη των «ευσεβών
και ορθοδόξων χριστιανών».

To σύνολο του άρθρου δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως:

www.imakb.gr
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Κ
υκλοφόρησε πρόσφατα από τις

εκδόσεις "Πατριαρχικόν Ίδρυμα

Πατερικών Μελετών" το νέο βι-

βλίο του

Μητροπολίτου Γέροντος

Χαλκηδόνος, Δρ. Αθα-

νασίου Παπά, "Ρινήματα

Θεολογικά, τεχνοκριτικά,

ιστορικά και άλλα τινά από

το Βόσπορο (Στ΄)", το

οποίο αφιερώνεται από

το συγγραφέα "Στην Με-

γάλη Εκκλησία". 

Το ως άνω πόνημα

του κραταιού Ιεράρχη

του Οικουμενικού μας

Πατριαρχείου, αποτελεί

μια συλλογή 87 ευσύνο-

πτων κειμένων, μελετών

και άρθρων, ποικίλου

περιεχομένου. Η θεολογική, εκκλησιαστι-

κοπολιτική, ιστορική, αρχαιολογική θεμα-

τολογία, συμπλέκεται με την ιστορική, κοι-

νωνική και οικολογική πραγματικότητα και

διάσταση, δημιουργώντας ένα θελκτικό μω-

σαϊκό συνύπαρξης της παράδοσης με την

ανανέωση, της αρχαιολογίας με τη συγχρο-

νικότητα, της ιερότητας με την κοσμικότητα. 

Η λιπαρή παιδεία του Φαναριώτη Ιε-

ράρχη, θεολογική και μη, τα "γεγυμνασμένα

αισθητήρια" (Εβρ. 5, 14) που διαθέτει, η

υποψιασμένη και διεισδυτική ματιά του, τού

παρέχουν τη δυνατότητα να βλέπει τα "ορώ-

μενα και μη βλεπόμενα", να αποκωδικοποιεί

τα μηνύματα των καιρών, από όποιο πεδίο

κι αν προέρχονται, να απομυθοποιεί συγ-

κεκριμένες πρακτικές και

να ευαισθητοποιεί τον δε-

κτικό αναγνώστη των κει-

μένων του, για όσα συμ-

βαίνουν γύρω,

εκκλησιαστικά και μη, θε-

ολογικά και κοινωνικά,

σημαίνοντα και συμβα-

τικά. 

Ο αινιγματικός, υπαι-

νικτικός, κάποιες φορές

ειρωνικός, δεικτικός και

παραμυθητικός λόγος του

Γέροντος Χαλκηδόνος,

συντελεί τα μέγιστα στην

αποκωδικοποίηση και

ανασύνθεση των πληρο-

φοριών, είτε αυτές αφορούν στη Μητέρα

Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο,

είτε συνδέονται με την καθημερινότητα του

ανθρώπου, θεμιτές και αθέμιτες ενέργειες,

συμπεριφορές και τα επιτεύγματά του. 

Ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ.

Αθανάσιος, προκειμένου να αποκωδικοποι-

ήσει τα ποικίλα ερεθίσματα, να ερμηνεύσει

συμπεριφορές και να μεταδώσει τα μηνύματά

του, προκειμένου να δημιουργήσει μια γέ-

φυρα επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέ-

κτη, συγγραφέως και αναγνώστη, επιστρα-

τεύει τον παροιμιακό λόγο (σ. 106, 136,

«Ρινήματα Θεολογικά, Τεχνοκριτικά, Ιστορικά 
και άλλα τινά από το Βόσπορο (ΣΤ')»

Δρος Αθανασίου Παπά 
Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος

Δρ. Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης

Επίκουρος Καθηγητής Π.Α.Ε.Α.Κ.

Αυτοκέφαλο Ουκρανίας: 
Θεραπεία πνευματικού προβλήματος

Του Μητροπολίτη Αρκαλαχωρίου Ανδρέα Νανάκη
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169, 195, 340), την ποίηση (σ. 208), τα

Αγιογραφικά παραθέματα (σ. 145, 172, 173,

181, 182, 198, 202, 208, 335, 339, 340,

341, 388, κ.ά.), την υμνογραφία της Εκκλη-

σίας (σ. 197, 209, 303), ώστε να έχει το

προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Ο δωρικός λόγος του Φαναριώτη Ιε-

ράρχη είναι μεστός σε νοήματα, αποκαλυ-

πτικός της κατά κόσμον σοφίας, ευρυμάθειας

και πολυμάθειάς του και συνάμα εγκρατής

σε επίπεδο έκτασης, επιβεβαιώνει για το

συντάκτη του το λατινικό: "vir sapit qui pauca

loquitur". Ο Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος

δεν θυσιάζει τη μεστότητα του λόγου στο

βωμό των ρητορικών σχημάτων, χωρίς αυτό

να σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει κάποια

από αυτά στα κείμενά του (π.χ. σ. 194). Το

ιδιαίτερο ύφος γραφής του δεξιοτέχνη χει-

ριστή του καλάμου του συγγραφέα, η λεξι-

πλαστική ικανότητά του (σ. 51, 74, 92, 95,

97, 95, 110, 138, 194, 212), όπως επίσης

η χρήση ιδιωματικών και λατινικών εκφρά-

σεων (π.χ., σ. 98, 208, 388), νεολογισμών,

κ.ά., είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από το υπο-

ψιασμένο αναγνωστικό κοινό που παρακο-

λουθεί εδώ και χρόνια το συγγραφέα μέσα

από τη Θεολογική και εν γένει συγγραφική

παραγωγή, όπως επίσης τις αναρτήσεις του

σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους. 

Ο Γέρων Χαλκηδόνος, Μητροπολίτης κ.

Αθανάσιος, ως γνήσιο τέκνο του Οικουμε-

νικού μας Πατριαρχείου, προασπίζεται τα

θέσμια της Μητρός Αγίας του Χριστού Με-

γάλης Εκκλησίας και μεταλαμπαδεύει το

πνεύμα Της (σ. 195). Ο λόγος, η σιωπή και

το παράδειγμά του, αποτελούν μαρτυρία πί-

στεως και αληθείας για όλα τα πνευματικά

παιδιά Της (σ. 340).

Ο Ιεράρχης συγγραφέας, ως υπέρμαχος

της ελευθερίας του πνεύματος, δεν επιδιώκει

να χειραγωγήσει τους αναγνώστες του προς

μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, με όσα ση-

μειώνει για τα εκκλησιαστικά, ιστορικά, κοι-

νωνικά, οικολογικά και σύγχρονα θέματα.

Δεν επιδιώκει να προσφέρει εύκολες και

επισφαλείς λύσεις, αλλά στοχεύει να προ-

βληματίσει και να ευαισθητοποιήσει το συ-

νάνθρωπο, να αφυπνίσει συνειδήσεις και

να φέρει μια ακτίνα φωτός στη ζοφώδη κα-

θημερινότητά μας. Εξάλλου, όπως σημειώνει

και ο ίδιος σε ένα από τα κείμενα του βι-

βλίου: "… ο βιασμός του πνεύματος και της

πραγματικής ελευθερίας είναι η χειροτέρα μορφή

αυτού, όταν μάλιστα γίνεται εξ ιδιοτελών ελα-

τηρίων." (σ. 334). 

Ο δεικτικός εν πολλοίς λόγος του, κατα-

δεικνύει την κατάσταση που βιώνουμε σή-

μερα, το φλερτ ή καλύτερα την επανάπαυση

του σύγχρονου ανθρώπου στα ημίμετρα και

συνάμα υποδεικνύει την αιτία της κρίσης,

τη στάση που τηρεί έναντι των προκλήσεων:

Το κείμενο που ακολουθεί είναι αποκαλυ-

πτικό, ως προς την κατεύθυνση αυτή: "… οι

πάντες μπαλώνουν, κράτη, θεσμοί, οργανώσεις,

επιχειρήσεις, ιδρύματα, πρόσωπα κ.ά. Έχουν

δε ως εργαλεία ουχί την μάχαιραν του πνεύματος

αλλά τις μεθοδευμένες κατασκευές, την από-

κρυψιν ή την τμηματικήν αποκάλυψιν της αλη-

θείας, την παραποίησιν, την υποκρισίαν, το μί-

σος, την ζήλειαν, το πείσμα, τον ηγεμονισμόν,

την συκοφαντίαν, την τυρείαν και φατρίαν ...,

την επίδειξιν (show) απότοκον της κενότητος,

την κακίαν και προπαντός την έλλειψιν της αγά-

πης και του ανθρωπισμού…

Μπαλώνουν, όμως γιατί; Διότι εκ του πνευ-

ματικού κάματου και της συγχύσεως δεν μπορούν

να δημιουργήσουν κάτι νέο, σοβαρό, χριστια-

νικό, ανθρώπινο, και γι' αυτό αρκούνται στην

παρελθοντολογίαν, τον μηρυκασμόν, την αρχαι-

ολογίαν, τον πνευματικόν και ηθικόν χειμώνα

κ.ο.κ., άρα πλημμελώς. Βλέπουμε λοιπόν, ότι

εάν η μπαλωματολογία αποδεικνύεται, τουλά-

χιστον δι' έν διάστημα ευεργετική, εφαρμοζομένη

όμως εις το πνεύμα αποβαίνει ολεθρία και απο-

Ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και

Βιάννου κ. Ανδρέας προχώ-

ρησε στην έκδοση του νέου πο-

νήματός του με τίτλο: “Κέλευσον - Κελεύ-

σατε... Λόγοι εις χειροτονίας Κληρικών”, το

οποίο περιλαμβάνει την συλλογή δεκαπέντε

χειροτονητήριων λόγων, που είχαν εκφω-

νηθεί σε χειροτονίες διακόνων και πρεσβυ-

τέρων, κατά τα έτη 2003 έως και το 2017.

Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμείται με

εικόνα από τοιχογραφία του νάρθηκα του

Καθολικού του Αγίου Νικολάου Ορφανού

Θεσσαλονίκης (1318-1320) και απεικονίζει

τη χειροτονία του Αγίου Νικολάου.

Το βιβλίο αφιερώνεται στον αείμνηστο

Γέροντα τού Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη

Πέτρας Δημήτριο Μπουρλάκη (1921-1990),

ενώ το προλογίζει ο Σεβ. Μητροπολίτης

Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, ο

οποίος μεταξύ άλλων αναφέρεται στο γεγο-

νός ότι ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας μνη-

μονεύει στους λόγους του πολλούς Πατέρες

της Εκκλησίας και μεγάλους θεολόγους. Προ-

χωρά στο σχολιασμό κάποιων λόγων και

επισημαίνει τις αναφορές, τις προτροπές

και τις παραινέσεις του Σεβασμιωτάτου στους

κληρικούς που χειροτονεί.

καρδιωτική. Άλλωστε υπάρχουν πράγματα που

μπαλώνονται και άλλα όχι!" (σσ. 138-139).

Ο αφυπνιστικός, τέλος, λόγος του Γέρον-

τος Φαναριώτη Ιεράρχη κ. Αθανασίου, όπως

αναδεικνύεται μέσα από το ως άνω βιβλίο,

δεν αποτελεί ένα ανεδαφικό ιδεολόγημα, ή

ένα στείρο "κοινωνικό χριστιανισμό", ένα

"χριστιανικό ανθρωπισμό", όπως εσφαλμένα

θα μπορούσε κάποιος να εικάσει ψηλαφών-

τας τον επιδερμικά. Είναι βαθύτατα θεολο-

γικός και εκκλησιοκεντρικός, θέτοντας το

δάκτυλο "επί τω τύπω των ήλων" σε μια προ-

σπάθεια να υποδείξει την αφετηρία της

εκτροπής, την έδρα των ποικίλης φύσεως

κρίσεων και συμπτωμάτων και συνάμα να

ευαισθητοποιήσει το συνάνθρωπο ως προς

το ζήτημα της "ανάκρασης" και της "αποκα-

τάστασης των πάντων", όπως στο απόσπα-

σμα που ακολουθεί: «Hallo, Homo sapiens,

ο Θεός σε έπλασεν ελεύθερον και "γενόμενον

φρόνιμον ως εις όφεις και ακέραιον ως αι πε-

ριστεραί" (Ματθ. 10, 16), προσθέσας και το

"αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε

(ουχί καταστρέψατε) την γην και κατακυριεύσατε

αυτής"(Γέν. 9, 1). Διατί όμως εσύ μεταβάλλεσαι

εις την ζωήν σου εις "ελεύθερον πολιορκημένον",

διατί βγάζεις τα μάτια σου μόνος σου και των

άλλων, διατί τυρρανείς τους ανθρώπους δια της

"θεϊκής" τεχνολογίας σου, προϊδεάζων ή δημι-

ουργών τρόπον τινά τον τόπον κλαυθμού και

τριγμού των οδόντων; και αναγκάζων τους δυ-

στύχους ανθρώπους εις φυγήν "εν όρεσιν και

σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης"; Πότε επιτέλους

θα συνέλθεις;» (σσ. 208-209).

Έκδοση νέου βιβλίου Μητροπολίτη κ. Ανδρέα 
με τον τίτλο: “Κέλευσον-Κελεύσατε... 

Λόγοι εις χειροτονίας Κληρικών”

[\
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Βιβλιοκρισίες:

Στο καλαίσθητο πόνημα των 142 σελί-

δων του Σεβασμιωτάτου καταχωρίζονται

 δεκαπέντε λόγοι του Ιεράρχη σε ισάριθμες

χειροτονίες (2003-2018) διακόνων και πρε-

σβυτέρων, επίλεκτων κληρικών της Μητρο-

πόλεώς του, οι οποίοι στελεχώνουν τη Μη-

τέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας

Πατριαρχείο και διακονούν σε Μητροπόλεις

των Νέων Χωρών και στην τοπική Εκκλησία.

Ως πρώτος λόγος του Ιεράρχη φέρεται εκεί-

νος από την εις διάκονον χειροτονία του

νυν Μεγάλου Αρχιδιακόνου της Πρωτοθρό-

νου Εκκλησίας, κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, το

2003. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των

κειμένων παρεμβάλλονται φωτογραφικά

στιγμιότυπα από τις χειροτονίες, καθώς επί-

σης σημείωση ως προς την ημέρα της χει-

ροτονίας, τις σπουδές και την ιερατική δια-

κονία του κληρικού. Στο τέλος του βιβλίου

σημειώνονται πηγές, βιβλιογραφία, όπως

και τίτλοι των έργων του συγγραφέα. [...]

Ο πατρικός και νουθετήριος λόγος του

Σεβασμιωτάτου συγγραφέα προς το χειρο-

τονούμενο, είναι μεστός θεολογικά και επί-

καιρος. Χωρίς να διέπεται από εξάρσεις και

συναισθηματισμούς, ψηλαφεί και διέρχεται

τα πρόσκαιρα, μυσταγωγεί το Μυστήριο της

Ιερωσύνης, και αναπαύεται στα έσχατα. «Ο

κόσμος, θα σημειώσει σε έναν από τους λό-

γους του, είναι μεταβαλλόμενη πραγματικό-

τητα, … και … δυστυχώς ο άνθρωπος πολλές

φορές ταυτίζεται με αυτά τα φευγαλέα, τα

φθαρτά και παροδικά, … τα εκλαμβάνει ως

αιώνια και τα ειδωλοποιεί, τα ιδεολογικο-

ποιεί. Όμως όλα αυτά θα παρέλθουν, για

να μείνει εις τους αιώνας η Εκκλησία, ο Χρι-

στός εν τη παρακαταθήκη που θα λάβεις, το

αιώνιο, το άφθαρτο, που υπερβαίνει το

χώρο, το χρόνο και ενυλώνεται νυν και αεί

εν τω προσώπω του Θεανθρώπου Κυρίου

μας.» (σσ. 50-51) [...]

Ο λόγος του συνδεδεμένος πάντοτε με

την εορτή της ημέρας (Δεσποτική, Αγίου)

και τα μηνύματά της, με αναφορές στη Μη-

τέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρ-

χείο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.

Βαρθολομαίο, παρέχει τη δυνατότητα να αντ-

ληθούν διδάγματα για τον χειροτονούμενο

αλλά και την Ευχαριστιακή κοινότητα εν γέ-

νει. Προς τούτο επιστρατεύονται χωρία από

την Αγία Γραφή, την Ασκητική και Πατερική

Γραμματεία, διδάγματα σύγχρονων Αγίων

και χαρισματικών Γερόντων, ακόμη και η

ποίηση (σ. 117). Επιπροσθέτως, εκφράσεις

της «γλώσσας των νέων» σήμερα (σ. 116)

δεν αποκλείονται από τους λόγους του Ιε-

ράρχη, γεγονός που καταδεικνύει τη δυνα-

τότητά του να προσλαμβάνει τα μηνύματα

της σύγχρονης εποχής, της καθημερινότητας

και να τα θέτει σε εκκλησιαστική τροχιά.

Ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή του

χειροτονούμενου, καθώς «η βεβαιότητα, η

ασφάλεια, το οπλοστάσιο του εγώ μας, θέ-

τουν τα εμπόδια της σχέσης μας με τον Θεό»

(σ. 33) και σε άλλο λόγο του επανέρχεται

σημειώνοντας ότι «… η χάρη δεν έλκεται

από καμιά βεβαιότητα ή πληρότητα, συνδε-

δεμένη ή ταυτισμένη με τον αιώνα της αν-

θρώπινης βιοτής, όσο πνευματοφόρα ή χρι-

στοφόρα αν εκλαμβάνεται ή διαφημίζεται η

‘πνευματικότητα’ αυτή. Βεβαιότητα και πνευ-

ματικότητα δεν μπορούν να συνυπάρξουν.»

(σσ. 64-65) [...]

Το ως άνω βιβλίο του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου

και Βιάννου κ. Ανδρέα αποτελεί απτό δείγμα

Εκκλησιοκεντρικής μαρτυρίας στη σύγχρονη

πραγματικότητα· παρακαταθήκη της τοπικής

παραδόσεως που υπάγεται στην κανονική

δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου,

αλλά και έναν πολύτιμο οδοδείκτη για κάθε

χριστιανό που πορεύεται «εν μέσω δυσκο-

λιών και θλίψεων», εναποθέτοντας τις ελ-

πίδες του στο Χριστό και την Εκκλησία.

Διότι, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, «Η

Εκκλησία, η ιερωσύνη, διακονούν, υπηρε-

τούν και πάσχουν για τον όλο άνθρωπο,

τον άνθρωπο της γης και του ουρανού, των

ορατών και των αοράτων. … Η Εκκλησία

διακονεί τον όλον άνθρωπο με την προ-

οπτική να μην βρεθεί η ψυχή εις την δίνη

του σκότους και του πονηρού, ούτε ενθάδε,

ούτε εκείθεν.» (σ. 16)

Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης

Επίκ. Καθηγητής Π.Α.Ε.Α.Κ.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκα-

λοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Αν-

δρέας [...] συγκέντρωσε δεκαπέντε χειροτο-

νητήριους λόγους που εξεφώνησε σε

χειροτονίες διακόνων και ιερέων σε ναούς

της Μητροπόλεώς του και σ’ άλλους από το

2003 έως και το 2017, τους οποίους πα-

ρουσιάζει στο ανά χείρας πόνημα με τον κα-

λύτερο τρόπο. [...] 

Πρόκειται για ένα βιβλίο που παρουσιά-

ζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από την άποψη

του γραψίματος και του θέματος από έναν

έμπειρο στη διακονία Ιεράρχη του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου, που ανέλαβε να ποι-

μάνει μία νεοσύστατη Μητρόπολη (2001)

με πενιχρά μέσα και την διοργάνωσε με άρι-

στο τρόπο και χειροτονεί αξιόλογους και

μορφωμένους κληρικούς για να την διακο-

νήσουν. Αποτελεί μια αξιόπιστη και ενδε-

λεχή πηγή και διαβάζεται πολύ ευχάριστα,

διότι έχει γραφεί με κόπο, αγάπη και σε

ωραίο εκκλησιαστικό ύφος. Στο τέλος κάθε

λόγου υπάρχει μία ωραία αναμνηστική φω-

τογραφία από την χειροτονία.[...] 

Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι πλού-

σιο γραμμένο με σοφά και εμπνευσμένα λό-

για του Ιεράρχου. Αξιοποιεί πολύ καλά τις

εκκλησιαστικές πηγές και ερμηνεύει θεολο-

γικούς όρους τους οποίους συνδέει με τις

χειροτονίες και τα πρόσωπα που θα υπη-

ρετήσουν με τη χάρη του Θεού την Εκκλησία.

Παρέχει συμβουλές, προτροπές και παραι-

νέσεις στους νέους κληρικούς και τους προ-

τρέπει με πατρικό λόγο να καταλάβουν ότι

αναλαμβάνουν ένα ύψιστο καθήκον και να

γίνουν καλοί κληρικοί. Ακόμα στους λόγους

θα βρει κανείς πολλά ενδιαφέρον τα διδα-

κτικά και πνευματικά στοιχεία, τα οποία μπο-

ρούν να χρησιμεύσουν στους κληρικούς και

στον σύγχρονο άνθρωπο. Για το λόγο αυτό

αξίζει να το διαβάσουν, όχι μόνο κληρικοί

αλλά και λαϊκοί.

Πασχάλης Βαλσαμίδης

Επίκ. Καθηγητής 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
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Την Κυριακή 5 Αυγούστου 2018, παραμονή
της μεγάλης Δεσποτικής εορτής της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος, τελέστηκε ο μέγας
πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον
ομώνυμο Πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό
Ναό Αρκαλοχωρίου, χοροστατούντος του
Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου
και του οικείου Ποιμενάρχου μας κ. Αν-
δρέου, με πάνδημη τη συμμετοχή του λαού
της πόλεως του Αρκαλοχωρίου. 
Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Μακάριος
αναφερόμενος στη μεγάλη Εορτή της Μετα-
μορφώσεως και στα μεστά νοήματά της. Στη
συνέχεια ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς
Εικόνος, με τη συμμετοχή κόσμου, στους
κεντρικούς δρόμους της πόλεως.
Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής τελέστηκε
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχον-
τος του Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, ο οποίος

κήρυξε τον Θείο λόγο, αναφερόμενος στο
κορυφαίο γεγονός της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Χριστού στο όρος Θαβώρ. 
Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος κ. Αν-
δρέας χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Ιωα-
κείμ Παυλίδη και στο τέλος ευλόγησε τα
σταφύλια κατά το έθος. Ευχαρίστησε δε τον
κόσμο για την συμμετοχή του και ευχήθηκε
χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Στην πανήγυρη έδωσαν το παρών, μεταξύ
άλλων, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλειος
Κεγκέρογλου και ο Δήμαρχος Μινώα Πε-
διάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Πανήγυρις Ιερού Καθεδρικού
Ναού Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα εορτάσθηκε, το
Σάββατο 25 Αυγούστου 2018, η μνήμη του
Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκό-
που Κρήτης, στον εορτάζοντα ομώνυμο Ιερό
Ναό στα Καλύβια Μονοφατσίου. 
Της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προ-
εξήρχε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας,
πλαισιωμένος από ιερείς της ευρύτερης πε-
ριοχής. Στο λόγο του αναφέρθηκε εκτενώς
στη βιωτή του Αγίου και στην πνευματική
παρακαταθήκη που άφησε στην Κρήτη, ευ-
χόμενος παράλληλα χρόνια πολλά στους
εορτάζοντες, ενώ προ της απολύσεως απέ-

νειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον Εφη-
μέριο της ενορίας π. Eμμανουήλ Σταυρα-
κάκη, ευχόμενος υγεία και καλή δύναμη στο
έργο του.

Πανήγυρη Αγίου Τίτου 
στα Καλύβια Μονοφατσίου 
και απονομή οφφικίου 

χοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συ-
βρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου και συλ-
λειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέου και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γε-
ρασίμου. 
Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ειρηναίος,
ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018, κυριώ-
νυμο ημέρα της μεγάλης Θεομητορικής
Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέ-
σθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Με-
γάλης Παναγίας Νεαπόλεως πανηγυρική
Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρ-

Εορτή της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης
Παναγίας Νεαπόλεως Λασιθίου

Με κάθε λαμπρότητα εορτάσθηκε το Γενέ-
θλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ιστορική
Ιερά Μονή Παναγίας Αντιφωνητρίας Μυ-
ριοκεφάλων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύ-
μνης και Αυλοποτάμου. 
Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου το πρωί, τελέ-
στηκε ο Όρθρος και εν συνεχεία πολυαρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος

του Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντος Δέρκων κ.
Αποστόλου και συλλειτουργούντων των Σεβ.

Λαμπρός εορτασμός Ιεράς Μονής
Παναγίας Αντιφωνητρίας 
Μυριοκεφάλων Ρεθύμνου
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Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέου και του οικείου Ποιμενάρχου Ρε-
θύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου. 
Εκεί, πριν από μία περίπου χιλιετηρίδα ο
Όσιος Ιωάννης ο Ξένος, με Θεία αποκάλυψη,
βρήκε την Θαυματουργή Εικόνα της Πανα-
γίας της επονομαζομένης Αντιφωνητρίας και

ανήγειρε το Μοναστήρι της Παναγίας.
Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Γέρων Δέρκων
κ. Απόστολος. Παρόντες ήταν οι αρχές του
τόπου, καθώς πλήθος πιστών, οι οποίοι
προσήλθαν για να τιμήσουν την ιερά πανή-
γυρη και να εκζητήσουν την χάρη και τις
πρεσβείες της Παναγίας μας. 

Με την ακολουθία του Αγιασμού ξεκίνησε
την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 το νέο σχο-
λικό έτος 2018-2019. 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας παρέ-
στη και τέλεσε τον Αγιασμό στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Αρκαλοχωρίου, στο Γυμνάσιο, Λύ-
κειο και βρεφονηπιακό σταθμό Βιάννου, κα-
θώς και στο δημοτικό σχολείο Αμιρά Βιάν-
νου.
Στο τέλος του Αγιασμού των Σχολείων ο Σε-
βασμιώτατος απηύθυνε, σε διδάσκοντες και
διδασκομένους, εγκάρδιες ευχές και νουθε-
σίες για μια καλή, ευλογημένη και καρποφόρα
σχολική χρονιά, με τη χάρη και τον φωτισμό
του Τριαδικού Θεού. 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε φέτος η
ιερά πανήγυρη του Αγίου ενδόξου μεγαλο-
μάρτυρα Νικήτα στο ομώνυμο Ιερό Προσκύ-
νημα στον Αχεντριά Μονοφατσίου.
Στην πανήγυρη προεξήρχε, τόσο στον Εσπε-
ρινό όσο και στη Θεία Λειτουργία, ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέας, με τη συμμετοχή πολλών
Ιερέων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και
πλήθους πιστών, οι οποίοι προσέτρεξαν να
προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο και την Θαυ-
ματουργή Εικόνα του Αγίου. 
Στον Εσπερινό και στην Θεία Λειτουργία ομί-
λησε επικαίρως ο Ποιμενάρχης μας κ. Αν-
δρέας εκφράζοντας την χαρά του για την πα-
νήγυρη, ευχαριστώντας τον κλήρο και τον
λαό για την παρουσία τους στην εορτή του
Προσκυνήματος.

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκαν στον Αμιρά Βιάννου, με την παρουσία
του εξωχ. Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, εκδηλώσεις μνήμης από την Περι-
φερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το Δήμο Βιάν-
νου και την Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος
Δήμου Βιάννου, προς τιμή των θυμάτων του
ολοκαυτώματος της Επαρχίας Βιάννου από
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Την Κυριακή το πρωί τελέσθηκε στον Ιερό
Ναό Αγίων Πάντων, δίπλα από το μνημείο
των εκτελεσθέντων στη θέση «Σελί» Αμιρά
Βιάννου, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουρ-

γουντος του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ανδρέα
και ακολούθησε επίσημη Δοξολογία.
Εν συνεχεία στο χώρο του μνημείου πραγ-
ματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον
Σεβασμιώτατο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
όλων των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας,
τον Σεπτέμβριο του 1943 στα χωριά της Βιάν-
νου και της δυτικής Ιεράπετρας.
Για την επέτειο του ολοκαυτώματος μίλησε η
καθηγήτρια-ιστορικός κα Άννα Μανουκάκη-
Μεταξάκη, ενώ τον ύμνο της Βιάννου απέ-
δωσε η μικτή χορωδία της Π.Ε. Ηρακλείου,
υπό την διεύθυνση της κας Λένας Χατζηγε-
ωργίου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων,
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης
ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οι Ευρω-
βουλευτές κ. Νότης Μαριάς και κα Μαρία
Σακοράφα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Ηρα-
κλείου κ. Σωκράτης Βαρδάκης, κ. Νικόλαος
Ηγουμενίδης, κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης,
κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, κ. Εμμανουήλ Συν-
τυχάκης και κ. Σπύρος Δανέλλης, ο Βουλευτής
Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Θραψανιώτης οι Δή-
μαρχοι του Νομού Ηρακλείου, εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων
και συλλόγων και συγγενείς των θυμάτων.

Αγιασμός στα σχολεία 
της Μητροπόλεώς μας 
για την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους 2018-2019

Πανήγυρη Ιερού 
Προσκυνήματος 
Αγίου Νικήτα Αχεντριά

75η Επέτειος 
του Ολοκαυτώματος της Βιάννου

Η Αγία Εκκλησία μας εορτάζει την 1η Οκτω-
βρίου τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου,
της επονομαζόμενης Γοργοεπηκόου. 
Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου το απόγευμα,
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χορο-
στάτησε στην ακολουθία του Αρχιερατικού

Αρχιερατικός Εσπερινός 
στο πανηγυρίζον παρεκκλήσι
της Παναγίας της Γοργοεπηκόου
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
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Εσπερινού στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αν-
δρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυ-
μίτου, στο Αρκαλοχώρι, το οποίο είναι αφιε-
ρωμένο στην Παναγία την Γοργοεπήκοο.

Ο Σεβασμιώτατος αφού κήρυξε τον Θείο
λόγο και ευλόγησε τους προσφερόμενους
άρτους ευχαρίστησε κλήρο και λαό για την
παρουσία τους, ευχόμενος χρόνια πολλά και
ευλογημένα. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4ος Ημιμαρα-
θώνιος Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στο Αρκαλοχώρι. 
Χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών συμμε-
τείχαν στον ημιμαραθώνιο Κρήτης και έτρεξαν
στις διαδρομές του, περιερχόμενοι από τα
χωριά Χουμέρι, Γαλατά, Βόνη, Θραψανό και
τερματισμός πάλι Αρκαλοχώρι, με τους διορ-
γανωτές να εκφράζουν την ικανοποίησή τους
για τη συμμετοχή του κόσμου.
Ο ημιμαραθώνιος Κρήτης στήριξε φέτος τον
ξενώνα κακοποιημένων παιδιών και γυναι-
κών «Το σπίτι των Αγγέλων», ενώ υπήρξε πε-
ρίπτερο του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για
την εγγραφή δωρητών μυελού των οστών.
Το παρών στον αγώνα έδωσε ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ανδρέας, ο επικεφαλής του

πολιτικού κόμματος «Ποτάμι» κ. Σταύρος Θε-
οδωράκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ.
Λευτέρης Αυγενάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης,
ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας
Καλογεράκης, ο Προέδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης και εκ-
πρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων.

Την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 πραγμα -
τοποιήθηκε σύναξη των Ιερέων της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας στο Πολιτιστικό Πολύ -
κεντρο στο Αρκαλοχώρι, με την παρουσία
του συνόλου των Ιερέων και Διακόνων αυτής. 
Μετά την καθιερωμένη προσευχιτική έναρξη
ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέ -
ας ομίλησε στους κληρικούς, αναφερόμενος

σε λειτουργικά και ποιμαντικά ζητήματα και
έδωσε σχετικές οδηγίες για θέματα που αφο -
ρούν στις ενορίες της Μητροπόλεως. Ακο -

Ιερατική Σύναξη και ομιλία 
στην Ιερά Μητρόπολη 
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
και Βιάννου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
ο 4ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης
στο Αρκαλοχώρι

λούθησε διάλογος και εποικοδομητική συζή -
τηση με τους Ιερείς, οι οποίοι εξέφρασαν τα
ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους.
Στη συνέχεια ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύ -
τερος κ. Γεώργιος Μαρνέλλος, τ. Διευθυντής,
Αναπλ. Καθηγητής και Μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής της Π.Α.Ε.Α.Κ., κληρικός της
Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονή -
σου, ανέπτυξε εμπεριστατωμένα και εκτενώς

το θέμα: «Το ευχαριστηριακό βίωμα, ως
γεννή τρια του αντικειμένου της αποστολής
του Ιερέα και μαρτυρική πράξη βεβαιώσεως
της ταυτότητας του Χριστού στον κόσμο».
Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος
ευχαρίστησε τον π. Γεώργιο και ακολούθησε
εποικοδομητικός διάλογος, με ερωτήματα
που τέθηκαν από τους Ιερείς και όλοι
ευχήθηκαν για μια νέα συνάντηση.

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Οκτω-
βρίου 2018 ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Αν-
δρέας μετέβη στο Άγιον Όρος, όπου στο Λαυ-
ριώτικο Κελλί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου,
το επονομαζόμενο και «Διακοευθύμη του Ρα-
πανά», τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο του Γέροντος Ονησίμου. 
Το Σάββατο τελέστηκε ο Εσπερινός μετά τρι-
σαγίου και την Κυριακή η Θεία Λειτουργία,
μετά του ιερού μνημοσύνου και ακολούθησε
η καθιερωμένη τράπεζα. Ο νέος Γέρων του
Κελλίου, Μοναχός Θεόδουλος, ομίλησε για
τη μοναστική βιωτή και την πνευματική προ-
σφορά του Γέροντος Ονησίμου, ενώ στη συ-
νέχεια τον λόγο έλαβε ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ο
οποίος αναφέρθηκε στην ζωή και την εκκλη-
σιαστική προσφορά του μακαριστού Γέροντος
Ονησίμου, ευχόμενος πλούσια τη χάρη του
Θεού στο νέο Γέροντα μοναχό Θεόδουλο. 
Παρέστησαν εκπρόσωποι Μονών, Ιερομό-
ναχοι, μοναχοί, πλήθος πιστών και ο κατά
σάρκα αδελφός του Γέροντα Θεοδούλου, Αρ-
χιμανδρίτης στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταν-
τινουπόλεως Λάζαρος Θεοδοσίου. 
Βιογραφικό γέροντος Ονησίμου:
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Σεπτεμβρίου
1962. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Με-
λέτιος- Μιλτιάδης Παπαμελετίου του Κων-
σταντίνου και της Δήμητρας. Μεγάλωσε και
έζησε στην Θήβα, όπου και περάτωσε τις γυ-

μνασιακές του σπουδές. 
Εισήχθη στην παιδαγωγική Ακαδημία Ηρα-
κλείου Κρήτης, απ’ όπου και τελείωσε με άρι-
στα το έτος 1984. 
Κατετάγη στις ειδικές δυνάμεις, όπου υπη-
ρέτησε για δύο έτη. 
Προσήλθε ως δόκιμος μοναχός στην Ιερά
Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων, όπου μετά
την δοκιμή 3 μηνών έγινε η κουρά του στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου στις 11 Απριλίου 1987
και έλαβε το όνομα Ονήσιμος. 
Με την προτροπή του γέροντός του Αρχιμ.
Παλαμά επισκέφτηκε τον Άγιο Πορφύριο, ο
οποίος τον προέτρεψε να δοκιμάσει στην
Μονή Κουτλουμουσίου, όπερ και εγένετο. 
• 1987-1989: Διαμονή στην Ι. Μ. Κουτλου-
μουσίου
• 1989-1992: Διαμονή στην Ι.Μ. Ιβήρων,
όπου τα πρώτα δύο χρόνια 89’-91’ ήτο ιδιόρ-
ρυθμος και το 91’ καθίσταται κοινόβιος. 
Στις 8 Μαϊου 1992, ημέρα της εορτής του

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
Γέροντος Ονησίμου 
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Ιερού Κελλίου του Αγ.Ιωάννου του Θεολόγου,
προσέρχεται εις αυτό, όπου και θα παραμεί-
νει εις αυτό μέχρι την ημέρα της κοίμησής

του, στις 23 Αυγούστου 2018. (εννιάμερα
της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου)

Την Κυριακή 28η Οκτωβρίου ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας τέλεσε την Δοξολογία για την
Εθνική Επέτειο του έπους του 1940 στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος στο Αρκαλοχώρι,  παρουσία στρατιω-
τικών και πολιτικών αρχών του τόπου, κα-
θηγητών και μαθητών των σχολείων του
Αρκαλοχωρίου, καθώς και εκπροσώπων φο-
ρέων.
Ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση από τον
Σεβ. κ. Ανδρέα στον χώρο του Ηρώου της
Πόλεως, η κατάθεση στεφάνων και η καθιε-
ρωμένη μαθητική παρέλαση.

Δοξολογία για 
την Εθνική Επέτειο του 1940

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Αρχιεπι-
σκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου και ομί-
λησε στο πολυπληθές εκκλησίασμα,
αναφερόμενος στο Ευαγγέλιο της Κυριακής,
και στο τέλος τον αγιασμό για τη έναρξη
των εργασιών επέκτασης του Εργαστηρίου
Παρασκευής Γευμάτων και Δεκατιανών της
Ιεράς Μητροπόλεως μας. Το παρών έδω-
σαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ Σταύρος
Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιά-
δας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος
Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο εκπρό-
σωπος του Διοικητού της 133 Σμηναρχίας
Μάχης Καστελλίου Αντισμήναρχος κ Ιωσήφ
Ψυλλάκης και η εκπρόσωπος του Αστυνο-
μικού Τμήματος Αρκαλοχωρίου Υπαστυνό-
μος Β' κα Ιωάννα Χουλάκη.
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε για την πο-
λύτιμη βοήθεια τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη
Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Βασίλη

Κεγκέρογλου Βουλευτή Ηρακλείου, τον κ.
Γεώργιο Κανδεράκη, Προϊστάμενο του τμή-
ματος δομών περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, την κα Καίτη Ιερωνυμάκη-
Κοπιδάκη, διευθύντρια της διεύθυνσης

Αγιασμός για την έναρξη 
των εργασιών επέκτασης 
του εργαστηρίου 
Παρασκευής Γευμάτων 
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

τεχνικών έργων, την κα Δήμητρα Τζανάκη,
πολιτικό μηχανικό της διεύθυνσης τεχνι-
κών έργων, η οποία είχε και την ευθύνη
εκτέλεσης και διεκπεραίωσης του φακέλου

του έργου, την κα Γεωργία Τζιρίτα, Μηχα-
νικό της διεύθυνσης τεχνικών έργων και
τον εργολάβο του έργου κ. Χαράλαμπο Απο-
στολάκη.

Τον Αγιασμό για την έναρξη του νέου δι-
δακτικού έτους 2018-2019 τέλεσε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
το απόγευμα της Κυριακής 5 Νοεμβρίου,
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στο Αρκαλο-
χώρι, με την ευκαιρία έναρξης των μαθη-
μάτων των Σχολών που λειτουργούν στην
Ιερά Μητρόπολη (Βυζαντινής μουσικής,
Αγιογραφίας, Πρακτικής Ψαλτικής, Παρα-
δοσιακών Οργάνων, Κιθάρας, Παραδοσια-

κών Χορών, Ψηφιδωτού, θεατρικό εργα-
στήρι, ντεκουπάζ και Υφαντουργίας).
Μετά το πέρας του Αγιασμού το λόγο έλαβε
ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος εξέφρασε τη
χαρά του για τη συνέχιση της εύρυθμης λει-
τουργίας των Σχολών και ευχήθηκε εγκαρ-
δίως σε όλους κάθε καλό στη νέα χρονιά.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρόντες
ήταν o Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρεσβύτε-
ρος κ. Πέτρος Ψυλλάκης, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Ηρακλείου κ Ευριπίδης Κουκιαδά-
κης, ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρώην
Υπουργός κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, η
πρώην Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μαρία
Σκραφνάκη, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας
κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος
Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο πρώην
Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος
Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Στέφανος
Ψυλλάκης, ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλ-
λόγου Αρκαλοχωρίου κ. Γεώργιος Αλεβι-
ζάκης και πλήθος κόσμου.

Αγιασμός Σχολών 
Πολιτιστικού Πολυκέντρου 
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

Το απόγευμα της Κυριακής 5 Νοεμβρίου,
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας στο Αρκαλοχώρι, πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της
κας Άννας Μανουκάκη-Μεταξάκη με τίτλο:

«Γράμματα του Αλέξαν-
δρου Ραπτόπουλου από
τη Φυλακή (1942)».
Ομιλητές ήταν ο κ. Βα-
σίλης Τζούκας (ιστορι-
κός-συγγραφέας) και η
κα Μαρία Φραγκιαδάκη
(φιλόλογος), οι οποίοι
αναφέρθηκαν εκτενώς
στο βιβλίο. Ο Σεβασμιώ-
τατος, στην προσφώ-
νησή του, καλωσόρισε

Παρουσίαση του βιβλίου της 
κας Άννας Μανουκάκη-Μεταξάκη 
με τίτλο «Γράμματα 
του Αλέξανδρου Ραπτόπουλου
από τη Φυλακή (1942)»
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Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 εορτάστηκε
η Σύναξη των Αγίων Αρχιστρατήγων Μιχαήλ
και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων
Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων στην 133 Σ.
Μ. στο Καστέλλι Πεδιάδος.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χορο-
στάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, προ-
εξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας,
κήρυξε τον Θείο λόγο και ευλόγησε τους προ-
σφερόμενους άρτους στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
Στη συνέχεια τέλεσε τη Δοξολογία επί τη εορτή
των προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας
και ευχήθηκε υγεία και κάθε ευλογία στον Δι-
οικητή της 133 Σ. Μ. Σμήναρχο(Ι) κ. Ιωάννη
Σγουράκη, στους Αξιωματικούς, στους Σμη-
νίτες και στο λοιπό προσωπικό της Πτέρυγος.
Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 7 Νοεμ-
βρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
χοροστάτησε στο μέγα πανηγυρικό Αρχιερα-
τικό Εσπερινό, στον ομώνυμο εορτάζοντα
Ιερό Ναό στην Άνω Βιάννο, ευλόγησε τους

προσφερόμενους άρτους και κήρυξε τον Θείο
λόγο στο πολυπληθές εκκλησίασμα. Ευχαρί-
στησε δε κλήρο και λαό δια την παρουσία
τους και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά
και ευλογημένα. 

Εορτή της Συνάξεως των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
στην Ιερά Μητρόπολή μας

τους παρευρισκομένους και απηύθυνε συγ-
χαρητήρια στους διοργανωτές για το υψηλό
επίπεδο οργάνωσης της εκδήλωσης.
Στην βιβλιοπαρουσίαση, μεταξύ άλλων, πα-
ρόντες ήταν o Γενικός Αρχιερατικός Επίτρο-
πος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρε-
σβύτερος κ. Πέτρος Ψυλλάκης, ο Αντιπερι -
φερειάρχης Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κου-
κιαδάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου και
πρώην Υπουργός κ. Βασίλης Κεγκέρογλου,
ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας
Καλογεράκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύ-
λος Μπαριτάκης, η πρώην Βουλευτής Ηρα-
κλείου κα Μαρία Σκραφνάκη, ο πρώην Δή-
μαρχος Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος

Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Στέφανος Ψυλ-
λάκης, ο πρόεδρος του Αθλη τι κού Συλλόγου
Αρκαλοχωρίου κ. Γεώργιος Αλεβιζάκης και
αρκετός κόσμος.

Σε κλίμα ευλάβεια κατάνυξης πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιε-
πισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, η υπο-
δοχή τεμαχίου του Άρραφου Χιτώνα του Κυ-
ρίου μας, τμήματος του Τιμίου Ξύλου, λίθου
εκ του Παναγίου Τάφου και τεμαχίων των
Ιερών Λειψάνων των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης, τα οποία φυ-
λάσσονται στην Ιερά Μονή Παν-
τοκράτορος Αγίου Όρους.
Τα Ιερά Θησαυρίσματα της πί-
στεώς μας υποδέχθηκε ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας, με την
παρουσία των τοπικών Αρχών,
των κληρικών της Ιεράς Μητρο-
πόλεως και πλήθους πιστών, οι
οποίοι κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό.
Στη συνέχεια τελέστηκε ο Εσπερινός της
εορτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό-
μου, χοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη
μας κ. Ανδρέα, ο οποίος μίλησε καταλλήλως
στο πολυπληθές εκκλησίασμα και εξέφρασε
τη χαρά του για την μεγάλη ευλογία της επί-
σκεψης των ιερών κειμηλίων της Μονής
Παντοκράτορος Αγίου Όρους. 
Ακολούθως τελέστηκαν οι Χαιρετισμοί προς
τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και το Μυ-
στήριο του Ιερού Ευχελαίου.
Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου, που η Εκκλησία
μας τιμά τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός
ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντι-

νουπόλεως του Χρυσοστόμου, ο Σεβ. κ.
 Ανδρέας χοροστάτησε στην ακολουθία του
Όρθρου και προεξήρχε της αρχιερατικής
Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος
από πλειάδα ιερέων της Μητρόπολεώς μας.
Στο λόγο του ευχαρίστησε τους Πατέρες από
την Ιερά Μονή Παντοκράτορος, που συνό-
δευσαν τα Ιερά Θησαυρίσματα και τον πιστό
λαό, που έσπευσε με ευλάβεια και συγκί-
νηση να τα προσκυνήσει και να λάβει την
χάρη και την ευλογία τους.
Στη συνέχεια τελέστηκε ο Παρακλητικός Κα-
νόνας προς τον Τίμιο Σταυρό και ακολού-
θως τα Ιερά Κειμήλια αναχώρησαν για το
Άγιον Όρος.

Ο Άρραφος Χιτώνας του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού 
και τμήμα από το Τίμιο Ξύλο
στην Ιερά Μητρόπολη 
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου 
και Βιάννου

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην
πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγ. Αποστόλου

Πανήγυρη Ιερού Ναού 
Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στο
εμπορικό κέντρο 
“Mediterranean Cosmos”
Θεσσαλονίκης
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Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε η επέτειος
της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, το
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου. 
Το πρωί του Σαββάτου τελέστηκε αρχιερα-
τικό συλλείτουργο, στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά,
συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού
και του Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέου. Προ της απολύσεως
ακολούθησε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των πεσόντων και αγωνιστών
υπέρ της πατρίδας. 
Μετά την Θεία Λειτουργία τελέστηκε επί-
σημη Δοξολογία, προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρη-
ναίου, συγχοροστατούντων των Σεβ. Αρχιε-
 ρέων κ. Δαμασκηνού και κ. Ανδρέου και με
τη παρουσία σύσσωμης της πολιτικής, στρα-
τιωτικής και αστυνομικής ηγεσίας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη

πομπή προς το Φρούριο Φιρκά, όπου έγινε
η έπαρση της σημαίας, με τις μπάντες των
ενόπλων δυνάμεων να παιανίζουν στρατιω-
τικά εμβατήρια.
Την εκδήλωση σφράγισε ο Δήμαρχος Χα-
νίων κ. Αναστάσιος Βάμβουκας, με την ομι-
λία του, αναφερόμενη στα 105 χρόνια από
την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

105 χρόνια από την Ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα

Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, στο Εμπορ. Κέν-
τρο «Κόσμος» Θεσσαλονίκης, προσκεκλημέ-
νος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου
κ. Νικηφόρου, Ηγουμένου της Ιεράς Πα-
τριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλα-
τάδων, ενώ το Θείο λόγο κήρυξε ο Πανο-
σιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Αρσένιος Κατερέλος.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής ο Σεβ. κ.
Ανδρέας χοροστάτησε στον Όρθρο και συλ-
λειτούργησε μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου
Αμορίου κ. Νικηφόρου, κήρυξε επικαίρως
και ευχήθηκε χρόνια πολλά στο εκκλησία-
σμα, που προσήλθε για να τιμήσει την ιερά
πανήγυρη.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη
το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στην Ιερά
Μονή Χρυσοπηγής Χανίων, προκειμένου
να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώ-
σεις, για τη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου
του Καυσοκαλυβίτη και Διορατικού. 
Το Σάββατο το βράδυ τελέστηκε Ιερά αγρυ-
πνία, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκό-

Εορτή Αγίου Πορφυρίου 
του Καυσοκαλυβίτη στην 
Ι. Μονή Χρυσοπηγής Χανίων

που Κρήτης κ. Ειρηναίου και συλλειτουρ-
γούντων του επιχωρίου Μητροπολίτη κ.
Δαμασκηνού και του Σεβ. Μητροπολίτη Αρ-
καλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Αν-
δρέα. Στην αγρυπνία συμμετείχαν επίσης ο

Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμέ-
νου Αγίου Όρους, Πανοσιολ. Αρχιμανδρί-
της κ. Βαρθολομαίος, ενώ προσευχόμενοι
παρέστησαν η Αγία Kαθηγουμένη Θεοξένη
Μοναχή, μετά της αδελφότητας της Μονής. 

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου τελέστηκε ο μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν του
Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στον ομώνυμο
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στα Καρουζανά Πε-
διάδος, όπου χοροστάτησε ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ανδρέας και στη συνέχεια
ομίλησε εκτενώς για το πρόσωπο και τη
βιωτή του τιμώμενου Αγίου. 
Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος απέ-

νειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον εφη-
μέριο του Ναού π. Ιωάννη Παπαδάκη, ευ-
χόμενος καλή εκκλησιαστική διακονία. 

Πανηγυρικός Εσπερινός 
του Αγίου Σάββα στα Καρουζανά
Πεδιάδος και απονομή οφφικίου 

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 τελέστηκε,
στον κατάμεστο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Βαχού Βιάννου, το ετήσιο μνημόσυνο του
μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου Αν-
δρουλάκη.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χορο-
στάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, ενώ
στη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε
ο Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων κ. Ειρηναίος, συλλειτουργούντος
του Σεβ. κ. Ανδρέα. 
Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ειρηναίος
αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο πνευμα-
τικό υπόβαθρο της αγάπης του γέροντος
Ιωαννικίου προς τον Θεό και τον άνθρωπο.
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ο
οποίος ευχαρίστησε τον ομιλούντα Αρχιερέα
κ. Ειρηναίο, για τους πνευματικούς λόγους

οικοδομής. Ακολούθως τελέστηκε το ετήσιο
μνημόσυνο του αειμνήστου π. Ιωαννικίου.
Το παρών, μεταξύ άλλων, έδωσαν ο εισαγ-
γελέας Ηρακλείου, κ. Ευστάθιος Θεοφανί-
δης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου,
Ταξίαρχος κ. Σήφης Κανακουσάκης και η
πρώην Βουλευτής Ηρακλείου κα Μαρία
Σκραφνάκη.

Ετήσιο Αρχιερατικό 
Μνημόσυνο του αειμνήστου 
Αρχιμ. Ιωαννικίου Ανδρουλάκη
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Το «Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (ΦΕΚ
893/τ. Β’/19-05-15), μέσα από τους τομείς
του συνεχίζει την αθόρυβη, κοινωνική και φι-
λανθρωπική του διακονία, ανακουφίζοντας
ουσιαστικά αδελφούς μας, οι οποίοι αδυνατούν
να ανταποκριθούν ακόμη και στα αναγκαία,
σε μια εποχή που η οικονομική ανέχεια ταλαι -
πωρεί πολλά νοικοκυριά συνανθρώπων μας.

Η Ιερά Μητρόπολή μας έδειξε εμπράκτως
την ευαισθησία, συγκενρώνοντας και προσφέ-
ροντας ελαιόλαδο, προς ενίσχυση των εκα-
τοντάδων αδελφών μας που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική. 

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο ετοίμασε και
διένειμε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, από
το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί τα οκτακόσια
πενήντα (850) πακέτα, αποτελούμενα από ζυ-
μαρικά, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη, γάλα μακράς
διαρκείας και περί τους δύο (2) τόνους κοτό-
πουλου. Στην ετοιμασία και διανομή των πα-
κέτων, καθοριστική στάθηκε, όπως κάθε φορά,
η προσφορά των εφημερίων της Ι. Μητρο-
πόλεώς μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών, οι
οποίοι με υπεύθυνο τον π. Πέτρο Ψυλλάκη
ανέλαβαν τη διανομή των τροφίμων στους δι-
καιούχους της ενορίας τους.

Η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» διανέμει
εκατό δέκα (110) και πλέον μερίδων φαγητού
και δεκατιανών σε μαθητές των Σχολείων της
ευρύτερης περιοχής. 

Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο» λει-
τουργεί στο Αρκαλοχώρι με ευθύνη του πατρός
Ελευθερίου Σκουλά και κατά τους μήνες Αύ-
γουστος-Δεκέμβριος δέχθηκε περί τα 740 πε-
ριστατικά.

Καθοριστική είναι η συμβολή του ιατρού

κ. Χρονάκη Αντώνη στην εύρυθμη λειτουργία
του Κοινωνικού Ιατρείου, όπως επίσης και
των εθελοντών του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρ-
μακείου, κας Λασιθιωτάκη Κατερίνας, κας Πε-
τράκη Μαρίνας, κας Επιτροπάκη Μαρίας, κας
Καλομοίρη Στέλλας και κας Σκουλά Ιωάννας. 

Το ένδυμα αγάπης συνεχίζει το φιλανθρω-
πικό του έργο, παρέχοντας ένδυση και υπό-
δηση σε δεκάδες οικογένειες που χρήζουν
ανάγκης. Οι εθελόντριες που το στελεχώνουν,
κα Ψυλλάκη Μαρία, κα Μανωλαράκη Θεο-
δώρα, κα Παπαδάκη Αντιγόνη, κα Μουρτζάκη
Χρυσούλα, κα Σφυράκη Ειρήνη, αλλά και πολ-
λοί συνάνθρωποί μας, που το ενισχύουν με
την προσφορά τους, επιτελούν άκρως ουσια-
στικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. 

Τέλος, το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινω-
νικής Συνοχής διοργάνωσε χριστουγεννιάτικο
παζάρι αγάπης, στο χώρο δίπλα από το κατά-
στημα της Vodafone στο Αρκαλοχώρι, από
την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου έως και τη Τετάρτη
26 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα θα διατεθούν για
τις ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμα-
κείου και της Παγκοινιάς Παιδικού Γεύματος. 

Η Ιερά Μητρόπολή μας ευχαριστεί θερμά
τους εθελοντές και το Δ.Σ. του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού για την χο-
ρήγηση χιλίων σκευασμάτων υγειονομικής
περίθαλψης, οι οποίοι με προθυμία ανταπο-
κρίθηκαν σε σχετικό αίτημα.  Ευχαριστεί επίσης
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους διδασκά-
λους των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής,
τους εφημερίους και όλους τους ανθρώπους
που προσφέρουν και συνδράμουν ποικιλο-
τρόπως στο φιλανθρωπικό έργο της Μητρο-
πόλεως και εκφράζουν έμπρακτα την αγάπη
τους προς τον πλησίον.

Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής 
της Ιεράς Μητρόπολής μας

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου το απόγευμα,
πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι ο αγια-
σμός για την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου
Παζαριού Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως
από τον Πρωτοσύγκελλο Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Κορνήλιο Αθανασάκη. Το παρόν έδωσαν
μέλη του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνι-
κής Συνοχής, εκπρόσωποι του δήμου και
εθελοντές του κοινωνικού ιατρείου-φαρμα-
κείου.
Το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, το οποίο απο-
τελεί καρπό έμπρακτης αγάπης που στηρί-
ζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό των
συνανθρώπων μας, οι οποίοι  προσέφεραν
και εμπνεύστηκαν μικρά και μεγάλα δημι-
ουργήματα αγάπης και θα λειτουργήσει έως
και την 26η Δεκεμβρίου.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες της
Παγκοινιάς Παιδικού Γεύματος και του Κοι-
νωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αγάπης
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1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ιερεύς)

4 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5 ΕΝΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦ.ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

6 ΕΝΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛ.ΝΑΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

7 ΕΝΟΡΙΑ ΜΙΧ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

8 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

9 ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΜΑΚΒ

10 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

11 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

12 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

13 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

14 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΦΙΛΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

16 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΡΙΘΙΝΑΚΗ

17 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ

18 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τ.ΜΕΝΕΛΑΟΥ

19 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

20 ΤΣΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ιερεύς)

21 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

22 ΨΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
(19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ - ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

11 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΟΤΑΝΑ)

12 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)

13 ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)

14 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)

15 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)

16 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CALDERA”

17 ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

18 ΓΡΑΦ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 

19 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

20 ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ

21 ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ)

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




