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εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε».
(Α΄ Πετρ. 3, 8-9)
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Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου
Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τ
ον καθένα από μας τον βα-
σανίζει το ερώτημα: τι θα γί-
νει με μας και τι μας περιμέ-

νει μετά το θάνατο; Μία σαφή
απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα μό-
νοι μας δεν μπορούμε να την
βρούμε. Αλλά η Αγία Γραφή και
πρώτα απ’ όλα ο λόγος του Κυ-
ρίου μας Ιησού Χριστού μας απο-
καλύπτουν αυτό το μυστικό. Μας
το αποκαλύπτουν επίσης το απο-
λυτίκιο και το κοντάκιο της μεγά-
λης αυτής γιορτής της Κοιμήσεως
της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι
εκκλησιαστικοί ύμνοι που ψάλ-
λονται σ’ αυτή τη γιορτή.

Θέλω όλοι σας να καταλά-
βετε, γιατί ο θάνατος της Υπερα-
γίας Θεοτόκου και Παρθένου
Μαρίας λέγεται Κοίμησή Της. Ο
μέγας απόστολος Ιωάννης ο
Θεολόγος στο 20ό κεφάλαιο της
Αποκαλύψεως μιλάει για τον
πρώτο και το δεύτερο θάνατο. Ο
πρώτος μόνο θάνατος, ο οποίος
είναι αναπόφευκτος για όλους

τους ανθρώπους, περιμένει και τους αγίους και τους δικαίους. Αλλά ο δεύτερος, ο φο-
βερός και αιώνιος θάνατος, περιμένει τους μεγάλους και αμετανόητους αμαρτωλούς,
οι οποίοι αρνήθηκαν την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού και είναι καταδικασμένοι
να βρίσκονται αιωνίως σε κοινωνία με το διάβολο και τους αγγέλους του.

Στο Ευαγγέλιο του ίδιου μεγάλου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεο-
λόγου διαβάζουμε τα λόγια του Χριστού, τα οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με
όσα γράφει η Αποκάλυψη: «αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και πι-
στεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν
εκ του θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάν. 5, 24).

Το ακούτε, το καταλαβαίνετε; Νομίζω ότι ακόμα και θα πρέπει να σας κινήσει την
περιέργεια το γεγονός ότι όλοι όσοι υπακούουν στο λόγο του Χριστού και πιστεύουν
στον Ουράνιο Πατέρα του, ο οποίος τον έστειλε, αμέσως μετά το θάνατό τους θα πε-
ράσουν στην αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει λόγος να δικαστούν αυτοί που έχουν ζωντανή
πίστη στο Θεό και υπακούουν στις εντολές του.

Και στους μεγάλους δώδεκα αποστόλους είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός: «αμήν
λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίση ο Υιός του
ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεσθε και υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες
τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ» (Μτθ. 19, 28). Δικαστές και κατήγοροι θα είναι κατά την

Η Κοιμ́ηση της Θεοτοκ́ου, 1565-1567. 
Δομην́ικος Θεοτοκοπ́ουλος.
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Φοβερά Κρίση του Θεού οι Απόστολοι του Χριστού και, βεβαίως, είναι τελείως αδύνατο
να φανταστούμε να δικάζονται η Υπεραγία Θεοτόκος και Αειπάρθενος Μαρία, ο Βα-
πτιστής του Κυρίου Ιωάννης, οι μεγάλοι προφήτες του Θεού, ο Ηλίας και ο Ενώχ τους
οποίους ζωντανούς τους πήρε ο Θεός στον Ουρανό, όλο το αμέτρητο πλήθος των μαρ-
τύρων του Χριστού, οι δοξασμένοι από τον Θεό άγιοι αρχιερείς και θαυματουργοί με
επί κεφαλής τον άγιο Νικόλαο, αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Είναι αδύνατον
ακόμα και να περάσει από το μυαλό μας η σκέψη πως θα δικαστούν αυτοί, οι οποίοι
άκουσαν από το στόμα του Χριστού: «Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστίν» (Λκ. 17,
21). Σ’ αυτούς τους μεγάλους αγωνιστές του Χριστού, σαν σε πολύτιμους ναούς κατοι-
κούσε το Άγιο Πνεύμα. Ακόμα και ζώντας στη γη, αυτοί βρισκόταν στην άμεση κοινω-
νία με τον Θεό, επειδή έτσι είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός: «Εάν τις αγαπήση με, τον
λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και
μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν» (Ίωάν. 14, 23).

Η Υπεραγία Παρθένος Μαρία υπήρξε άχραντος ναός του Σωτήρος και σ’ Αυτήν κα-
τοίκησε το Άγιο Πνεύμα και από την αγιότατη μήτρα Της έλαβε το ανθρώπινο σώμα ο
Υιός του Θεού, ο Οποίος κατέβηκε από τους Ουρανούς. Γι’ αυτό ο σωματικός Της θά-
νατος δεν ήταν θάνατος αλλά Κοίμηση, δηλαδή ένα άμεσο πέρασμα από τη Βασιλεία
του Θεού εντός Της, στη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Μού ήρθε τώρα στο μυαλό και κάτι καινούριο. Σ’ ένα από τα προηγούμενα κηρύγ-
ματά μου σάς έλεγα, ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, ότι και το σώμα της Υπερα-
γίας Θεοτόκου με τη δύναμη του Θεού έγινε άφθαρτο και ανελήφθη στους ουρανούς.
Αυτό μάς λέει και το κοντάκιο της μεγάλης γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: «Την
εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέ-
κρωσις ουκ εκράτησεν ως γαρ ζωής Μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας
αειπάρθενον».

Προσέξτε: «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν». Σκεπτόμενοι αυτό, ας θυμηθούμε
και τι γράφει η Αγία Γραφή για το θάνατο του μεγαλυτέρου προφήτη της Παλαιάς Δια-
θήκης, του Μωϋσή στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, ότι πέθανε σύμ-
φωνα με το λόγο του Θεού στο όρος Νεβώ και τάφηκε στη γη Μωάβ. Ο τάφος του
μεγάλου αυτού προφήτη έπρεπε να είναι για πάντα τόπος προσκυνήματος για όλο το
λαό του Ισραήλ. Όμως στη Βίβλο διαβάζουμε, ότι: «ουκ οίδεν ουδείς την ταφήν αυτού
έως της ημέρας ταύτης» (Δευτ. 34, 6). Όμως κατά τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος
Θαβώρ εμφανίστηκε ο Μωϋσής στον Κύριο και Δεσπότη του τον Ιησού μαζί με
τον προφήτη Ηλία, ο οποίος αρπάχτηκε ζωντανός στους ουρανούς.

Νομίζω ότι δεν θα είναι αμαρτία αν θα πούμε, ότι το σώμα του μεγάλου Μωϋσή,
όπως και το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τη δύναμη του Θεού, έμεινε άφθαρτο.
Γι’ αυτό και ο τάφος του είναι άγνωστος.

Να σκεφτόμαστε, αδελφοί και αδελφές μου, την μακαρία Κοίμηση της Υπεραγίας
Παρθένου Μαρίας και να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Αμήν
αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αι-
ώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάν.
5, 24). Να μάς αξιώσει ο Θεός να γευθούμε και εμείς οι αμαρτωλοί τη μεγάλη αυτή
χαρά, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η δόξα και το
κράτος συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω Παναγίω Αυτού Πνεύματι εις τους αιώνας.
Αμήν. ❧

Από το βιβλίο
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΜΟΣ Γ’
ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”
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Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«Φραγκίσκος Α΄ Επίσκοπος Ρώμης

Βαρθολομαίος Α΄ Οικουμενικός Πατριάρχης. 
Πρότυπα θρησκευτικών ηγετών στον 21ο αιώνα»

Τ
ην Τρίτη 21 Απρι-
λίου, στο αμφιθέα-
τρο Γ΄ του Κέντρου

Διάδοσης Ερευνητικών Α -
ποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
του ΑΠΘ, έλαβε χώρα η
Διεθνής Επιστημονική
Ημερίδα με θέμα: «Φραγ-
κίσκος Α΄ Επίσκοπος Ρώ-
μης - Βαρθολομαίος Α΄ Οι-
κουμενικός Πατριάρχης.
Πρότυπα θρησκευτικών
ηγετών στον 21ο αιώνα».

Η ημερίδα πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα
της Θεολογικής Σχολής

του Α.Π.Θ. και διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Institute for Ecumenical Theology,
Eastern Orthodoxy, and Patristics του Τμήματος Καθολικής Θεολογίας του Πανεπιστη-
μίου του Γκράτς της Αυστρίας και του Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής
Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ.

Η πρώτη συνεδρία ξεκίνησε στις δέκα το πρωί με πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Μιλ-
τιάδη Κωνσταντίνου, Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και ομιλητές:
• Το Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, με θέμα: «Βαρθολομαίος Α΄, παγκόσμια προσωπικό-

τητα», απόσπασμα του οποίου δημοσιεύουμε στη συνέχεια, 
• Τον Καθηγητή κ. Pablo Argarate, με θέμα: «The New Bishop of Rome», 
• Τον Αν. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Υφαντή, με θέμα: «Αναδεικνύοντας το ανθρώπινο

πρόσωπο της Εκκλησίας. Η χριστοκεντρικότητα της ποιμαντικής διακονίας του Πάπα
Φραγκίσκου»,

• Τον Αν. Καθηγητή κ. Στυλιανό Τσομπανίδη, με θέμα: «Ο οικουμενικός λόγος του
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου»,

• και τον Ομ. Καθηγητή κ. Γρηγόριο Λαρεντζάκη, με θέμα: «Η «επικοινωνία» των επι-
σκόπων Ρώμης-Κωνσταντινούπολης. Συνέχειες και ασυνέχειες».
Η δεύτερη συνεδρία άρχισε στις δώδεκα το μεσημέρι με πρόεδρο τον Επ. Καθηγητή

κ. Νικόλαο Μαγγιώρο. Στη συνεδρία ομίλησαν:
• Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Κέρκυρας κ. Ιωάννης Σπιτέρης, ο οποίος ανέ-

πτυξε το θέμα: «Η Χαρά του Ευαγγελίου: Η εικόνα της Εκκλησίας σε μια πορεία δια-
λόγου»

• Ο Ομ. Καθηγητής κ. Πέτρος Βασιλειάδης, με θέμα: «Η Χαρά του Ευαγγελίου: Μια
Ορθόδοξη ιεραποστολική αποτίμηση»

• και ο Επ. Καθηγητής Χρήστος Τσιρώνης με θέμα: «Η Χαρά του Ευαγγελίου: Κοινω-
νική και ηθική θεώρηση»
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Τη διεθνή επιστημονική ημερίδα παρακολούθησαν ορθόδοξοι και καθολικοί, ενώ
παραβρέθηκαν καθηγητές και των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ,
ξένοι καθηγητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες,
θεολόγοι και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, κληρικοί και μοναχοί, καθώς και
δημοσιογράφοι.

Απόσπασμα της ομιλίας του Σεβ. κ. Ανδρέα.
[…] Αναφορικώς «πρός τήν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἱερουργίαν τοῦ μυστηρίου τῆς

ἀδιασπάστου καθολικότητος», ο Σεπτός Προκαθήμενος της Εκκλησίας, έχων κατά προ-
τεραιότητα την συνείδησιν του πνευματικού ποιμένος και αρχιθύτου κατά την πρωθιε-
ραρχική Του εκκλησιαστική διακονία, επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα στην τόνωση του
θρησκευτικού αισθήματος των Ορθοδόξων και την καλλιέργεια της Ορθόδοξης πνευμα-
τικότητας. Προς τούτο, προέβη, μεταξύ άλλων:

α) στον επαναπατρισμό, μετά την πάροδο ακριβώς οκτώ αιώνων, εκ Ρώμης στην Πόλη
των ιερών λειψάνων των προκατόχων του Αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου
του Χρυσοστόμου. Το ιστορικό τούτο γεγονός ο Πατριάρχης έχει επανειλημμένως δηλώσει
ότι το θεωρεί ως το μείζον επίτευγμα της Πατριαρχίας Του,

β) στον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου ήδη τρεις φορές, κατά τα έτη 1992, 2002 και
2012, γεγονός σπάνιο ίσως και αμαρτύρητο δια τα εκκλησιαστικά δεδομένα αδιάκοπης
πατριαρχίας στη δισχιλιετή ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου,

γ) στην αγιοκατάταξη πλήθους νέων Αγίων, οι οποίοι και κατατάχθηκαν από την Ιερά
Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας είτε
ως Όσιοι είτε και ως Μάρτυρες. Τελευταία παραδείγματα αποτελούν οι αγιοκατατάξεις
των Αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης και της Αγίας Σοφίας της εν Κλεισούρα αλλά και
των Αγίων Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Παϊσίου του Αγιορείτου, που προκάλεσαν
πνευματικό σεισμό στη δύσκολη ιδιαιτέρως περίοδο της ποικιλόμορφης πνευματικής και
οικονομικής κρίσης που διέρχεται η ανθρωπότητα σήμερα.

Η πρωτοπόρα μέριμνα του Οικουμενικού Πατριάρχου «εἰς διακονίαν καί μαρτυρίαν
τῆς Ὀρθοδοξίας» εκδηλώθηκε πρωτίστως στα ζητήματα εκείνα που άπτονταν στην ανα-
συγκρότηση της λειτουργίας του συνοδικού θεσμού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκ-
κλησίας. Προσέλαβε τα σημεία των καιρών και πίστεψε στην πράξη ότι το πολύπτυχο
έργο του Πρώτου μίας Τοπικής Εκκλησίας, και δη της Πρωτοθρόνου,  δεν δύναται να φέρει
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα άνευ της συστράτευσης ως συγκυρηναίων, προς άρση
του δυσβάστακτου Σταυρού του Αποστόλου Ανδρέου, πάντων των συνοδικών μελών αλλά
και σύνολης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Συνέπεια τούτου ο Πατριάρχης
ανεζήτησε τρόπους, δια των οποίων το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας, μέσα από την
εν Αγίω Πνεύματι σύσκεψη, την συνδιάσκεψη και την συναπόφαση, θα εκφραζόταν στην
πληρότητα και την ολότητά του.  Σκοπός και στόχος: η υλοποίηση των μεγαλόπνοων αλλά
και τόσο επιβεβλημένων οραμάτων της Μητρός Εκκλησίας προς διακονία των σύγχρονων
αναγκών όλης της ανθρωπότητος.

Προς την κατεύθυνση τούτη συνέβαλαν οι εξής ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες του σε-
πτού Προκαθημένου της Εκκλησίας: 

α) η τακτική, και δη ανά εβδομάδα κατά τα πρώτα έτη της Πατριαρχίας Του, σύγκληση
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την συμμετοχή, κατά τα
πρεσβεία χειροτονίας, στο συνοδικό έργο πάντων των εν Κωνσταντινουπόλει εν ενεργεία
Μητροπολιτών του Θρόνου, άνευ αποκλεισμών και διακρίσεων,

β)  η θεσμοθέτηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της Σύναξης, εν Φαναρίω, των εν
ενεργεία Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, για να εκθέσει κάθε Ιεράρχης χωριστά τα
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κυριότερα από τα προβλήματα που απασχολούν το ποίμνιό του στις ανά τον κόσμο Επαρ-
χίες και να ζητήσουν τις δέουσες οδηγίες και κατευθύνσεις,

γ) η από του έτους 2004 και μέχρι σήμερον Πατριαρχική πρωτοβουλία για την διεύ-
ρυνση της σύνθεσης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου με την πρόσκληση, ως συνοδικών παρέ-
δρων, των Ιεραρχών του Θρόνου από το Εξωτερικό. Η αποφασιστική αυτή πρωτοβουλία
αποτελεί ιστορικό γεγονός μεγίστης σημασίας. Ήρθησαν εν τη πράξει οι γνωστοί αλλό-
τριοι απαγορευτικοί περιορισμοί. Δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκομένους να
συμμετέχουν ως ίσοι προς ίσον στα κατά καιρούς αποφασιζόμενα εν Φαναρίω,

δ) η απόδοση από την Τουρκική Κυβέρνηση, κατόπιν σχετικών Πατριαρχικών διαβημά-
των και ενεργειών, της τουρκικής ιθαγένειας σε Αρχιερείς του Θρόνου που διακονούν σε
όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου αλλά και σε νεώτερα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής.
Το μείζον αυτό γεγονός σηματοδοτεί την απαρχή ευοίωνων εξελίξεων αναφορικά με τον
Οικουμενικό Θρόνο στην απ’ αιώνων ιστορική καθέδρα του.  Στην συνέχιση της οικουμενι-
κής του αποστολής, διά της ενδυναμώσεως των ιερών και των οσίων του Ορθοδόξου Γένους
με διαρκές κέντρο την αείφωτο και άσβεστη λυχνία, την καιομένη επί της Αγίας Τραπέζης
του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Η μέριμνα του σεπτού Προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την εμπέδωση
της κανονικής λειτουργίας του συνοδικού θεσμού ως τρόπου υπάρξεως της Εκκλησίας
σήμερα δεν θα μπορούσε να περιορισθεί μόνον στα πλαίσια της ζωής και της δράσης της
Μητρός Εκκλησίας. Αντιθέτως, πρωταρχική σκέψη του Οικουμενικού Πατριάρχου
υπήρξε η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των υφισταμένων δεσμών μεταξύ των κατά τόπους
Ορθόδοξων Εκκλησιών. Απώτερος στόχος η προαγωγή της διορθόδοξης ενότητος και η
από κοινού προαγωγή της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας προς τον σύγχρονο κόσμο κατά
τρόπο αξιόπιστο.

Ως απόρροια της εδραίας και αναπότρεπτης στο διάβα των αιώνων εκκλησιαστικής
συνείδησης περί της αποστολής της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως
ως του συντονιστικού της όλης Ορθοδοξίας Κέντρου, ο σεπτός Προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας, μεταξύ άλλων ιστορικών πρωτοβουλιών, προέβη:

α) στην εν Κωνσταντινουπόλει σύγκληση, κατόπιν Πατριαρχικής πρόσκλησης,  της Σύ-
ναξης όλων των Προκαθήμενων των Ορθοδόξων Εκκλησιών με σκοπό την ενασχόληση με
θέματα που αφορούσαν τη ζωή και τη μαρτυρία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά
και ζητήματα καίρια του σύγχρονου προβληματισμού. Μέχρι σήμερον έχουν πραγματο-
ποιηθεί έξι Συνάξεις, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα το 1992 και την τελευταία το 2014,

β) στην εντατικοποίηση των Προσυνοδικών Πανορθόδοξων διεργασιών με σκοπό την
σύγκληση το επόμενο έτος 2016 της πολυπόθητης και από μακρού αναμενόμενης Αγίας
και Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

γ) στην κανονική συγκρότηση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Αλβανίας (1992, 1998),
στην ενσωμάτωση των Ορθόδοξων Ουκρανικών Κοινοτήτων της Διασποράς στο Οικου-
μενικό Πατριαρχείο (1995), στην ενεργοποίηση και πάλι του Αυτόνομου Καθεστώτος της
Εκκλησίας Εσθονίας (1996), στην ενσωμάτωση, των υπό τη Μονή Οσίας Ειρήνης της Χρυ-
σοβαλάντου και των Μετοχίων αυτής παλαιοημερολογιτών της Αμερικής στο Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο (1998) και την ανύψωση της Αυτόνομης Εκκλησίας της Τσεχίας και
Σλοβακίας σε Αυτοκέφαλη (1998),

δ) στην σύγκληση της Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου τόσο στο Φανάρι όσο και στο
εξωτερικό, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για σοβαρά κανονικά προβλήματα που ενέ-
σκηψαν σε επί μέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες (Ιεροσόλυμα, Βουλγαρία, Κύπρος). […] ❧

Ολόκληρη η ομιλία του Σεβ. κ. Ανδρέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως: http://www.imakb.gr
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Τιμητική εκδήλωση για τη συμπλήρωση δέκα ετών 
Πατριαρχίας της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 

Κυρίου Κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄

T
o Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 το από-
γευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησια-

στικής Ακαδημίας Κρήτης, πραγματοποι-
ήθηκε η παρουσίαση του Τόμου της 10ετούς
Πατριαρχίας της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Κυρίου Κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Β'.

Στην εκδήλωση ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Με-
θόδιος Βερνιδάκης, Πρωτοσύγκελλος της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αναφέρθηκε
στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και στη ση-
μασία της εκδήλωσης.

Κύριος ομιλητής ήταν ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Ανδρέας, Πρόεδρος της Διοι-
κούσης Επιτροπής της Πατριαρχικής Ακα -
δημίας, με θέμα: «Θεόδωρος: ο Πατριάρχης

της προσευχής και της αγάπης»*, ο οποίος
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μα-
καριωτάτου, συνοψίζοντας την μέχρι τώρα
πορεία και μαρτυρία του από τη Μονή της
Αγκαράθου, έως τον Αποστολικό Θρόνο
του Αγίου Μάρκου.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Πανο-
σιολ. Αρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Γενι-
κός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος παρου-
σίασε στο ακροατήριο τον Επετειακό Τόμο
της 10ετούς Πατριαρχίας του Μακαριωτά-
του, κάνοντας αναφορά στην επιμελημένη
έκδοση, τα κείμενα των ομιλιών και το φω-
τογραφικό υλικό.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, οι Σεβ.
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Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας κ.
Ευγένιος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.
Ευγένιος, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δα-
μασκηνός, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, οι Θεοφ.
Επίσκοποι Ναυκράτιδος κ. Μελέτιος και
Χρι στουπόλεως κ. Μακάριος, ο Περιφερει-
άρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο
Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Πέτρος Ινιω-
τάκης, Άρχοντες του Οικουμενικού και του
Αλεξανδρινού Θρόνου, Καθηγητές Πανεπι-
στημίου, εκπρόσωποι φορέων και συλλό-
γων, κληρικοί και μοναχοί, η μητέρα του
τιμωμένου Πατριάρχη κ. Κλεοπάτρα Χο-
ρευτάκη, καθώς και συγγενείς του.

Η παρουσίαση έκλεισε με ομιλία του
Μακαριωτάτου, ο οποίος εξέφρασε εγκάρ-
διες ευχαριστίες στον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ και
στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησια-
στική Ακαδημία Κρήτης. 

Τέλος, την εκδήλωση πλαισίωσε με βυ-
ζαντινούς ύμνους ο Χορός Ψαλτών «Οι Κρή -
τες Μαΐστορες», καθώς και η Χορωδία του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού
«Η Αρτεμισία» με Μικρασιάτικα τραγούδια.

Ακολουθεί η ομιλία του Μακαριωτάτου:
Η αρχή κάθε πατριαρχικής ποιμαντορίας

στην Εκκλησία της Αλεξανδρείας, που σκε-
πάζει πνευματικά με τις φτερούγες της ολό-

κληρη την αφρικανική ήπειρο, μοιάζει με μια
άγραφη σελίδα. Η ευθύνη μεγάλη τόσο
έναντι της παρακαταθήκης που κληρονομείς,
όσο και έναντι της προσμονής που διακρίνεις
στο πρόσωπο του αφρικανού αδελφού. Η
αγωνία ανάλογη με εκείνη του λαμπαδηδρό-
μου, καθώς εντάσσεσαι στην αδιάκοπη δια-
δοχή προσώπων και πίστεως που χαρακτη-
ρίζει την Εκκλησία μας Αποστολική. Και
προσδοκάς να καλύψεις τη δική σου απόστα -
ση αγάπης και ανθρωπιάς με τη δύναμη του
ενοικούντος την Εκκλησία Αγίου Πνεύματος.

Καλύπτοντας τη δική σου απόσταση,
έχεις χρέος να γλυκάνεις τις πληγές από
μια πραγματικότητα δύσκολη, μερικές
φορές ακόμη και απάνθρωπη. Έχεις χρέος
να κοιτάξεις ευθέως με τα μάτια της ψυχής
εκείνους που πέρασαν και διατήρησαν άσβε-
στη τη φλόγα της Ορθοδοξίας, αν και οι άνε-
μοι της ιστορίας συχνά φυσούσαν με ορμή.
Έχεις χρέος να κοιτάξεις ευθέως με τα μά -
τια του σώματος εκείνους που, με φόντο τα
ερείπια λανθασμένων συλλογικών επιλο-
γών ή διαψευσμένων προσωπικών σχεδίων,
αποζητούν την παρηγοριά της εν Χριστώ ελ-
πίδας. Αναζητούν ένα μέλλον, που δεν έχει
ακόμη υπόσταση, ωστόσο έχει προορισμό·
την Βασιλεία του Θεού.

Το τι έχει ξεκινήσει να γράφεται στη σε-
λίδα της δικής μου πατριαρχικής διακονίας,

είναι έργο άλλων να το ιχνηλα-
τήσουν και να το αξιολογήσουν.
Αυτό όμως για το οποίο μπορώ να
σας διαβεβαιώσω για τα δέκα
χρόνια που πέρασαν είναι πως
έκανα, με τη βοήθεια του Θεού,
ό,τι περνούσε από το χέρι μου για
να παραμείνω ειλικρινής με τον
εαυτό μου, επιεικής με τους άλ-
λους και αποφασισμένος να ρίξω
στην ψυχή των αφρικανών αδελ-
φών τον σπόρο του Ευαγγελίου.
Πήρα το ζεμπίλι μου, όπως τότε
νεαρός μοναχός στη Μονή Αγκα-
ράθου έβγαινα στον κάμπο, και
ξεχύθηκα στο πνευματικό γεώρ-
γιο που ποιμαίνει ο Θρόνος του
Αγίου Μάρκου. 

Δεν απογοητεύτηκα μπροστά
στις δυσκολίες, ούτε δυσανασχέ-
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τησα μπροστά στις αντιξοότητες. Με πραό-
τητα και αποφασιστικότητα πορεύτη κα.
Βρήκα συνοδοιπόρους· λίγους αλλά συνεπείς
και διαθέσιμους να με ακολουθήσουν στη
σπορά. Ο σπόρος προσεφέρθη προς ό λους
δίχως διακρίσεις, ούτε ως προς την ποσό-
τητα, ούτε ως προς την ποιότητα. Προς ό -
λους αφειδώλευτα, προς όλους με τις ίδιες
προδιαγραφές, προς όλους με τις ίδιες προσ -
δοκίες. Σε αυτόν τον αγώνα ο Θεός μερί-
μνησε, προφύλαξε και μετασχημάτισε αστο-
 χίες σε νέες ευκαιρίες. Έστερξε προκειμένου
να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στη βούληση
και στις περιστάσεις και πάνω απ’ όλα προ-
νόησε, με την άπειρη αγάπη του, προκειμέ-
νου να μη σβήσει ούτε λεπτό η φλό γα στο
καντήλι της προσφοράς προς τον άλλο.

Επιστρέφοντας δέκα χρόνια μετά στον
τόπο, όπου έκανα το πρώτο μου ταξίδι ως
Πατριάρχης Αλεξανδρείας, κρατώ στις
απο  σκευές μου ένα βιβλίο που επιχειρεί να
παγιδέψει στις σελίδες του στιγμές, αγω-
νίες, ελπίδες, χαρές και λύπες μιας πορείας
που συνεχίζεται. Μιας πορείας που συνεχί-
ζεται με κριτήριο πως ό,τι κάνουμε για τους
εαυτούς μας, πεθαίνει μαζί με εμάς· ό,τι
όμως κάνουμε για τους άλλους και τον
κόσμο, παραμένει αθάνατο. 

Μιας πορείας πίστης και έργων αγάπης,
καθώς “ἡ πίστις, ἐάν μή ἒχῃ ἒργα, νεκρά

ἐστίν καθ΄ ἑαυτήν” (Ια. 2,17). Μιας πορείας
πίστεως ζώσης, καθώς είναι “δι΄ ἀγάπης
ἐνεργουμένη” (Γαλ. 5,6). Μιας πορείας που
επιχειρεί να μεταπλάσει σε έργο χειροπια-
στό την ευαγγελική περικοπή «μή ἀγαπῶ -
μεν λόγῳ μηδέ γλώττῃ ἀλλ΄ ἐν ἒργῳ καί
ἀληθείᾳ» (Α΄ Ιω. 3,18). Μιας πορείας που
αποσκοπεί να επαναπροσανατολίσει την αν-
θρώπινη ύπαρξη εν Χριστώ, παράγοντας
“καρπόν μένοντα” (Ιω. 15,16).

Δείκτες αυτής της πορείας είναι οι Μάρ-
τυρες, Ομολογητές, Ασκητές και Άγιοι Πα-
τριάρχες Αλεξανδρείας που διατήρησαν
ανέπαφη την κιβωτό της ελληνορθόδοξης
χριστιανικής παράδοσης, παρά τον έντονο
κυματισμό των αιώνων. Δείκτες αυτής της
πορείας είναι τα βλέμματα των αφρικανών
αδελφών, που παλεύουν να διατηρήσουν
ζωντανή την πίστη στην ανάσταση ως δι-
καίωμα και δυνατότητα. Δείκτες αυτής της
πορείας η τιμή και ο λόγος, η πίστη και το
φιλότιμο, η ντομπροσύνη και το σπλάχνος,
με τα οποία με προίκισε η γη της Κρήτης.
Δείκτης αυτής της πορείας η ευχή της
μάνας μου, καθώς χανόταν στα χρώματα
του δειλινού το καράβι που με έπαιρνε από
την Κρήτη και η ζωή μου ανοιγόταν στα
αχαρτογράφητα νερά της Οδησσού στην
αρχή και της Αφρικής αργότερα. Δείκτης
αλάνθαστος αυτής της πορείας η ακλόνητη

πίστη ότι ο Θεός, που γνωρίζουμε
μέσω του Ιησού Χριστού, μας συ-
ναντά καθημερινά στην ειρηνική
και αγαπητική επαφή μας με τον
συνάνθρωπό μας.

Η υπόσχεση που μπορεί να
δώσει η χοϊκή μου υπόσταση, που
αξιώθηκε να μετατραπεί σε όρ-
γανο της Θείας Πρόνοιας, σε
γραφίδα ταπεινή του βιβλίου της
στρατευομένης Εκκλησίας Του,
μια και μοναδική. Να εκπλη-
ρώσω το καθήκον που περιέ-
γραψε σε μια συνέντευξή του ο
Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές: «Το
μοναδικό καθήκον ενός συγγρα-
φέα, η πιο επαναστατική του
πράξη, είναι να γράφει όσο καλύ-
τερα μπορεί.» Αμήν! ❧

* H ομιλία του Σεβ. κ. Ανδρέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως: http://www.imakb.gr
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Πανορθόδοξη Θεία Λειτουργία για τα 1.150 χρόνια 
από τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων

T
ο Σάββατο 2 Μαΐου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, μετέβη στο Πατριαρχείο
Βουλγαρίας, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυ-
ρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκεί εκδηλώσεις με

αφορμή τη συμπλήρωση χιλίων εκατό πενήντα χρόνων από τον εκχριστιανισμό των
Βουλγάρων. 

Η Πανορθόδοξη Θεία Λειτουργία τελέστηκε στα ερείπια της μεγάλης Βασιλικής
στην Πλίσκα, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Βουλγαρίας Κυρίου Κυρίου Ν ε ο φ ύ τ ο υ,
υπό τους ύμνους της χορωδίας του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι. Στη Θεία Λειτουργία,
εκτός από τους Ιεράρχες του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι των
Ορθοδόξων Εκκλησιών, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας κ. Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, ο Πρωθυ-
πουργός κ. Μποϊκό Μπορίσωφ, Υπουργοί, Βουλευτές, ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης
της Βάρνας, Εκπαιδευτικοί, Καθηγητές και χιλιάδες χιλιάδων πιστοί. 

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλ γαρίας, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων τόνισε:
“Η χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου, μας προσκαλεί να θυμηθούμε και τον Ηγεμόνα Άγιο
Βόρις, χάρη στον οποίο το Έθνος της Βουλγαρίας γνώρισε την αλήθεια της χριστιανικής
πίστεως και σήμερα ο λαός με τη χάρη του Θεού απολαμβάνει ειρήνη και ευημερία”.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ως εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη
Κυρίου Κυρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ, εκφώνησε την παρακάτω ομιλία, απόσπασμα της
οποίας παραθέτουμε:

«Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γή δέ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δέ κόσμος,
ὀρατός τε ἅπας καί ἀόρατος, Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

[...] Αξιωθήκαμε και εφέτος, Χάριτι Θεού, να βιώσωμεν τα χαρμόσυνον και κοσμοσω-
τήριον γεγονός της εκ νεκρών αναστάσεως του αρχηχού και τελειωτού της πίστεως ημών
Κυρίου Ιησού Χριστού, «θανάτου ἑορτάζοντες νέκρωσιν, Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης
βιωτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καί συντόνως ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν
πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον». Η χάρις του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος
συνήγαγεν ημάς σήμερον εις την ιστορικήν πόλιν Pliska, της Ιεράς Μητροπόλεως Βάρνης
και Πρεσλάβας, δια να εορτάσωμεν το εξαίρετον γεγονός της συμπληρώσεως 1150 ετών
από τον εκχριστιανισμόν του Βουλγαρικού λαού.

Έχομεν την ιδιαιτέραν ευλογίαν να εκπροσωπούμεν κατά τους πανεπίσημους τούτους
εορτασμούς την Πρωτόθρονην εν τοις Ορθοδόξοις Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως.
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Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Τον σεπτόν Προκαθήμενόν Του, Παναγιώτατον Οικουμε-
νικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Βαρθολομαίον, Του Οποίου τον αδελφικόν ασπασμόν και
τις εγκάρδιες ευχές διαβιβάζομεν καθηκόντως και ευσεβάστως προς Υμάς, Μακαριώτατε,
και την περί ημάς Ιεραρχίαν της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, ως και την πα-
τρικήν ευχήν και Πατριαρχικήν ευλογίαν του Πρωτευθύνου της Ορθοδόξου Εκκλησίας
προς τον ι. Κλήρον, τας μοναστικάς αδελφότητας και τον ευσεβή Βουλγαρικόν λαόν.

Ο σημερινός εορτασμός, που αποτελεί αναμφισβήτητον ορόσημον εις την ανά τούς αι-
ώνας πορείαν όχι μόνον της τοπικής αλλά και όλης της υπ’ ουρανόν Ορθοδόξου Εκκλησίας,
τυγχάνει γεγονός μείζον δια τα επί γης και τα εν ουρανοίς. Αποτελεί αφορμήν για τον
επιβεβλημένον αναβαπτισμόν πάντων ημών εις την πνευματικήν κολυμβήθραν της αμω-
μήτου Ορθοδόξου ημών πίστεως και παραδόσεως, ιδίως σήμερα που ζούμε σε μίαν εποχήν
μεγάλης και πολυδιαστάτου συγχύσεως αλλά και αποπροσανατολισμού. Με την πρακτικήν
της απρόσωπης παγκοσμιοποίησης οι άρχοντες του αιώνος τούτου προσπαθούν να κλονί-
σουν τις ρίζες μας και τήν πνευματικήν μας δυναμικήν. Όμως η Μία, Αγία, Καθολική και
Αποστολική Εκκλησία διαφυλάττει Αγιοπνευματικά εν τω κόσμω τούτω την πολιτιστικήν
μας ιδιοπροσωπείαν και την οντολογικήν ταυτότητά μας.

Ενώπιον μιας τέτοιας πολυσυνθέτου πραγματικότητος, οι αδελφοί μας Χριστιανοί
στην Μέση Ανατολή και αλλαχού σφαγιάζονται, διώκονται, εκπατρίζονται, οι δε Ιεροί
μας Ναοί καταστρέφονται από την ανελέητη ιδεολογικοποιημένη θρησκευτική μισαλοδοξία.
Όμως, εμορφώθη εν ημίν Χριστός. Συμπορευόμενοι πορευόμεθα. Ευρισκόμεθα εις την
εορτάζουσαν και εν Κυρίω δικαίως εγκαυχομένην και πανηγυρίζουσαν δια την μεγάλην
και λαμπράν επέτειόν της αδελφήν Εκκλησίαν της Βουλγαρίας ερχόμενοι από την μαρ-
τυρικήν και εσαεί εσταυρωμένην Μητέρα πάντων των Ορθοδόξων. Το Οικουμενικόν μας
Πατριαρχείον, το οποίον επί δεκαεπτά περίπου αιώνας μεριμνά θυσιαστικώς και οφειλε-
τικώς «ὑπέρ εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως»
και διακονεί την πανορθόδοξον ενότητα. 

Εις την Pliska της Μητροπόλεως Βάρνης, όπου αρχιεράτευσε (1864-74) ο μετέπειτα Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ  ́ο Μεγαλοπρεπής, αναμιμνησκόμεθα την εύσημον ημέραν
ταύτην ότι η χριστιανική ιδιοπροσωπεία και η πολιτιστική ταυτότητα του Βουλγαρικού
λαού εζυμώθη, διεμορφώθη, εσμιλεύθη και εσχηματοποιήθη μέσα από την γονιμοποιητικήν
επαφήν του με την πνευματικήν μήτραν και την κοιτίδα του Ορθοδόξου πολιτισμού, την
Κωνσταντινούπολιν, την Βυζαντινήν Αυτοκρατορικήν παράδοσιν της Ρωμηοσύνης. Μέσα
από την ιεραποστολικήν αγωνίαν και διακονίαν της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. 

[…] Εις την πορείαν ταύτην καλούμεθα, ως η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική
Εκκλησία, να πορευθώμεν Αγιοπνευματικώς· να ακολουθήσωμεν το ασκητικόν παράδειγμα
του Αγίου Ιωάννου της Ρίλας και του πλήθους των λοιπών μαρτύρων και αγίων που ανέ-
δειξε η Ορθόδοξος Εκκλησία της Βουλγαρίας, αλλά και την ησυχαστικήν παράδοσιν του
αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου. Έχοντες κατά νούν τας ανά τους αιώνας ιστορικάς περιπε-
τείας και την μεταβλητότητα των εγκοσμίων πραγμάτων, ως Ορθόδοξος Εκκλησία κα-
λούμεθα, εις τον σύγχρονον και ραγδαίως εξελισσόμενον κόσμον, να διακονούμεν μακράν
του εναγκαλισμού με την αλουργίδα της πρσκαίρου κοσμικής εξουσίας. Σήμερον, όπου η
αυθεντική και ανόθευτος Ορθόδοξος βιωματική μαρτυρία «περί τῆς ἐν ἡμῖν πίστεως»
τυγχάνει τόσον απαραίτητος και επιβεβλημένη προς τους εγγύς και τους μακράν, αι κατά
τόπους Ορθόδοξοι Εκκλησίαι καλούμεθα «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» από κοινού και
εν συμφωνία να συμβάλωμεν επικοδομητικά εις την επιτυχή ολοκλήρωσιν του έργου της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία, συν Θεώ, θα συνέλθη εις την Κωνσταντινούπολιν
το 2016, δια να διατρανωθή και πάλιν ο θρίαμβος της Ορθοδόξου ημών πίστεως: «Αὕτη ἡ
πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη
ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν». 

Πολλά, υγιεινά, εφρόσυνα και δημιουργικά τα έτη Σας, Μακαριώτατε. ❧

Ολόκληρη η ομιλία του Σεβ. κ. Ανδρέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως: http://www.imakb.gr
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Εθνική Εορτή της Εκκλησίας Κύπρου

Σ
τη Θρονική εορτή της Εκκλησίας Κύπρου παρέστη, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας την Πέμπτη 11 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου

Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου.
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στον πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστάτησε ο Σεβ.

Μητροπολίτης κ. Ανδρέας ο οποίος κήρυξε τον Θείο λόγο, ενώ ανήμερα της εορτής
τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη της
Λευκωσίας λαμπρό πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου.

Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας μετέφερε
στο Μακαριώτατο, την Ιεραρχία, τον κλήρο και τον ευσεβή λαό της Εκκλησίας Κύπρου,
τις εγκάρδιες ευχές και την πατρική ευλογία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, εκφω-
νώντας την ομιλία που παρατίθεται στη συνέχεια.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο οποίος
ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο, τονίζοντας
ότι η παρουσία εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, δείχνει την αγάπη, τη
μέριμνα και το ενδιαφέρον του για τον Κυπριακό λαό.

Ακολουθεί μέρος από την ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα.
…Και εφέτος, Χάριτι Θεού, εορτάζωμεν εις την μεγαλόνησον Κύπρον, την αγιοτόκον

και ηρωοτόκον, εν ευχαριστιακή συνάξει τον Παμμακάριστον Απόστολον Βαρνάβαν, ο
οποίος «Αυτόκλητος Χριστώ προσέδραμε» και ανεδείχθη κορυφαίος εν τοις εβδομήκοντα
Αποστόλοις. Όλοι μαζί εδώ με τα όπου επί της γης τέκνα της Αποστολικής Εκκλησίας
των Κυπρίων προσάδομεν ευχαριστήριον ύμνον ως τέκνα υπακοής, ακολουθούντες
αποστολοπαράδοτον προτροπήν «Άγιοι γίνεσθε, ότι εγὼ Άγιός ειμι» (Α΄ Πετρ. 1,16). Και
αναμιμνησκόμεθα τον ιδρυτήν και προστάτην και πρώτον Αρχιεπίσκοπον της τοπικης
ταύτης Εκκλησίας, που έσπειρε τον ευαγγελικόν θείον λόγον εις το εύφορον έδαφος της
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ευλογημένης και μαρτυρικής μεγαλονήσου Κύπρου, μαζί με τον τετραήμερον του Κυρίου
φίλον Λάζαρον και τον Άγιον Ηρακλείδιον, Επίσκοπον Ταμασού.

Έχομεν την ιδιαιτέραν ευλογίαν να εκπροσωπούμεν κατά τους πανεπίσημους τούτους
εορτασμούς την Πρωτόθρονην εν τοις Ορθοδόξοις Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως.
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Τον σεπτόν Προκαθήμενόν Του, Παναγιώτατον
Οικουμενικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Βαρθολομαίον, Του Οποίου τον αδελφικόν
ασπασμόν και τις εγκάρδιες ευχές διαβιβάζομεν καθηκόντως και ευσεβάστως προς Υμάς,
Μακαριώτατε, και την περί Υμάς Ιεραρχίαν της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, ως
και την πατρικήν ευχήν και Πατριαρχικήν ευλογίαν του Πρωτευθύνου της Ορθοδόξου
Εκκλησίας προς τον ι. Κλήρον, τας μοναστικάς αδελφότητας και τον ευσεβή Κυπριακόν
λαόν. Και μάλιστα σήμερον, που ο Πατριάρχης του Γένους, κατ’ αγαθήν συγκυρίαν λόγω
του κοινού εορτασμού της μνήμης των Αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου, εορτάζει
εν τη καθέδρα του μαρτυρικού και αείφωτου Φαναρίου τα ονομαστήριά Του.

Ο σημερινός εορτασμός, που απο τελεί αναμφισβήτητον ορόσημον εις την ανά τους
αιώνας πορείαν όχι μόνον της τοπικής αλλά και όλης της υπ’ ουρανόν Ορθοδόξου

Εκκλησίας, τυγχά νει γεγονός μείζον δια
τα επί γης και τα εν ουρανοίς. Αποτελεί
αφορμήν αναβαπτισμού εις την πνευ -
ματικήν κολυμβήθραν της Ορθοδόξου
ημών πίστεως και παραδόσεως. Ιδίως
σήμερα που ζούμε σε μίαν εποχήν
μεγάλης εκκοσμικεύσης και πολυ διά -
στατης σύγ χυσης αλλά και υπαρξιακού
αποπρο σ ανατολισμού. Με την πρα -
κτικήν της απρόσωπης παγκοσμιο ποί -
ησης οι άρχοντες του αιώνος τούτου
προσπα θούν να κλονίσουν τις ρίζες μας
και την πνευματικήν μας δυναμικήν.
Όμως η Μία, Αγία, Καθολική και Απο -
στολική Εκκλησία διαφυλάττει Αγιο -
πνευματικά εν τω κόσμω τούτω την
πολιτιστικήν μας ιδιοπροσωπείαν και
την οντολογικήν ταυτότητά μας.

Μέσα σε μια τέτοια πολυσύνθετη νέα
πραγματικότητα, η ανά τους αιώνες

συμπόρευσις και ο πολυδιάστατος συμπνευματισμός μεταξύ των δύο αδελφών Εκκλησιών
Κωνσταντινουπόλεως και Κύπρου συνετέλεσε στην δημιουργίαν ακαταλύτων
πνευματικών σχέσεων και αναποδράστων πολιτιστικών δεσμών.

Καταφαίνεται τούτο εκ του γεγονότος ότι «στόν ένδοξό μας Βυζαντινισμό» κατά τον
ποιητή οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες και οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι ανεξαιρέτως
εσεβάσθησαν το υπό της Γ’ εν Εφέσω Οικουμενικής Συνόδου (431) παραχωρηθέν
αυτοκέφαλον εις την πανηγυρίζουσαν σήμερον Εκκλησίαν Κύπρου.

Η Πενθέκτη, μάλιστα Οικουμενική Σύνοδος το 691 μ.Χ. αναγνώρισε με τον 39ο Κανόνα
της τη νέα αυτή έδρα του Άρχιεπισκόπου Κύπρου, ως και τα δίκαια και τα προνόμια της
Εκκλησίας Κύπρου. Μετά την εκδίωξιν των Αράβων και αφού σταμά τησαν οι αραβικές
επιδρομές, ο Αρχιεπίσκοπος επανήλθε μαζί με το ποίμνιό του στην Κύπρο το 698 μ.Χ.,
φέροντας έκτοτε τον τίτλο «Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου».

Αξίζει ενδεικτικώς να σημειώσωμεν εις τας αρχάς του 20ού αιώνα, το πέρασμα από τη
Μητρόπολη Κιτίου του Μελετίου Μεταξάκη, του μετέπειτα Οικουμενικού Πα τριάρχου,
του πολλαπλώς μοχθήσαντα για τα αυτοκέφαλον της Εκκλησίας Κύπρου και όχι μόνον.

14
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Αλλά και εν έτει 2005 η ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου με τη βοήθεια του
Οικουμενικού Πατριαρχείου επέλυσε το Αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Με την συναντίληψιν
και την αρωγήν που έλαβεν εκ της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως διευθέτησε το
ζήτημα, δια της συγκλήσεως το 2006 εν Σαμπεζύ Γενεύης Διευρυμένης Συνόδου.

Η συμπόρευσις αυτή αποκτά και νέαν δυναμικήν μέσω του κοπιώδους έργου της
προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της
μελλούσης να συγκληθή, συν Θεώ, το 2016 εν Κωνσταντινουπόλει. Και δεν λησμονώμεν,
Μακαριώτατε, τας καταλυτικάς παρεμβάσεις Σας κατά τας εργασίας των Συνάξεων
των Ορθοδόξων Προκαθημένων, όταν και με την εγνωσμένην εκκλησιαστικήν Σας πείραν,
την διακρίνουσαν σοφίαν Σας και το πνευματικόν Σας κύρος, ετονίσατε μετ’ εμφάσεως
την ανάγκην δια την κατά το δυνατόν ταχυτέρα σύγκληση της Συνόδου ταύτης. Και
πάντα ταύτα παρά την αδυναμίαν μας, ως ορθόδοξοι, να υπερβούμεν τον εθνικισμόν μας
και τον εθνοφυλετισμόν μας, όντες δέσμιοι της εθνικής καταγωγής μας και θέτοντες εις
δευτέραν μοίραν την Ορθόδοξον πίστιν μας.

Ενώπιον μιας τέτοιας πολυσυνθέτου, εκκλησιαστικής, κοινωνικής και πολιτικής,
πραγματικότητος, οι αδελφοί μας Χριστιανοί στην Μέση Ανατολή και αλλαχού
σφαγιάζονται, διώκονται, εκπατρίζονται, οι Ιεροί μας Ναοί καταστρέφονται από την
ανελέητη ιδεολογικοποιημένη θρησκευτική μισαλοδοξία και άνθρωποι, εικόνες,
υποστάσεις του Θεού θυσιάζονται στη φτωχοποίηση και στο δουλεμπόριο του 21ου αιώνα.
Όμως, «εμορφώθη εν ημίν Χριστός».Συμπορευόμενοι πορευόμεθα. Ευρισκόμεθα εις την
εορτάζουσαν και εν Κυρίω δικαίως εγκαυχομένην και πανηγυρίζουσαν αδελφήν Εκκλησίαν
της Κύπρου, ερχόμενοι από την μαρτυρικήν και εσαεί εσταυρωμένην Πρωτόθρονον και
Πρωτεύθυνον Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως. Το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον,
το οποίον επί δεκαεπτά περίπου αιώνας μεριμνά θυσιαστικώς και οφειλετικώς «υπέρ
ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως» και διακονεί
την πανορθόδοξον ενότητα.

Ο τόσον ποικιλοτρόπως δοκιμασθείς «ως χρυσός εν χωνευτηρίω» ευσεβής Κυπριακός
λαός, σήμερον, υπό την πεπνυμένην οιακοστροφίαν και την τετιμημένην πρωθιεραρχικήν
Σας διακονίαν καλείται, αναβαπτιζόμενος εις τα ζωήρρητα νάματα της ευσεβούς
παραδόσεώς μας, να πορευθή και πάλιν τον δύσβατον δρόμον της ευθύνης. Οι
ρηξικέλευθες εγνωσμένης ευθύνης προς την ιστορίαν πρόσφατες πρωτοβουλίες Σας,
Μακαριώτατε, δια την διάσωσιν των πολιτιστικών μνημείων σύνολης της Κύπρου, με τη
δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας προς την νέαν «ηγετικήν ομάδα» των εν Βορείω Κύπρω
διαβιούντων τουρκοκυπρίων, αποτελεί αχτίδα αισιοδοξίας δια την επίλυσιν του
χρονίζοντος εθνικού ζητήματος, με βάση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά και της ακεραιότητος της εις τους αιώνας ενωμένης
νήσου Κύπρου, της δεινώς πληγωθείσης.

Ευχόμεθα και προσευχόμεθα από το Σεπτόν Κέντρον των απανταχού της Οικουμένης
Ορθοδόξων, το αείφωτον και τηλαυγές Φανάριον, για την ειρήνην, εσωτερικήν και
εξωτερικήν, την άνωθεν ειρήνην, του σύμπαντος κόσμου, για τους εγγύς και τους μακράν,
γιά ζώντας και κεκοιμημένους, ους μνημονεύομεν πολλάκις κατ’ όνομα και ους ο Κύριος
γινώσκει αδελφούς μας, οι οποίοι προσδοκούν «Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος
αιώνος»….

Ευχαριστούμε, Μακαριώτατε, τον Πανάγαθον Κύριον μας και τον αδιαλείπτως υπέρ
πάντων ημών πρεσβεύοντα Άγιον ένδοξον Απόστολον Βαρνάβαν, για τα πολύτιμα δώρα
της κοινωνίας Του μεθ’ υμών, εδώ στην Εκκλησία της Κύπρου, τη «γη της πικραμένης
Παναγιάς» στην «Κύπρο της αγάπης και του ονείρου, χρυσοπράσινο φύλλο, ριγμένο στό
πέλαγος». ❧

Ολόκληρη η ομιλία του Σεβ. κ. Ανδρέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως: http://www.imakb.gr
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Ο Διακονών κυρός Γεράσιμος

Τ
ην Τρίτη 26 Μαΐου η Ιερά Σύνοδος
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος εξέλεξε Μητροπολίτη

Κεφαλληνίας τον μέχρι τότε Πρω το -
σύγκελλο της ίδιας Ιεράς Μητροπό λεως
Αρχιμ. Γεράσιμο Φωκά.

Η χειροτονία του τελέ σθηκε στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεο -
παγίτου την Κυριακή 31 Μαΐ ου, προεξάρ-
χοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου
Κυρίου Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ, με τη συμμετοχή
πολλών Αρχιερέων και του Μητροπολίτη
μας κ. Ανδρέα, τους οποίους συνέδεε πο-
λύχρονη φιλία. 

Σαν κεραυνός εν αιθρία όμως έπεσε το
θλιβερό άκουσμα της αιφνίδιας εκδημίας
του, λίγες ημέρες πριν την ενθρόνισή του
στο νησί του Αγίου Γερασίμου, βυθίζοντας
στη θλίψη και το πένθος όλους όσους τον
γνώριζαν. 

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Ιερά
Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών Κεφαλο-
νιάς την Τετάρτη 24 Ιουνίου, προεξάρχον-
τος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών Κυρίου Κυρίου Ι ε ρ ω ν ύ μ ο υ
και με την παρουσία πολλών Ιεραρχών,
μεταξύ των οποίων και του Σεβ. Ποιμε-
νάρχη μας κ. Ανδρέα, εν μέσω του κατά-
μεστου, από τον ευσεβή λαό, Ιερού Ναού. 

Λίγες ημέρες μετά την κοίμησή του
ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας συ-
νέταξε για το μακαριστό Μητροπολίτη
Κεφαλληνίας κυρό Γεράσιμο εγκάρδιο
κείμενο το οποίο παραθέτουμε. 

«Ο διακονών κυρός Γεράσιμος»
Το Γεράσιμο, το Μητροπολίτη Κε-

φαλληνίας, όλοι όσοι τον γνωρίσαμε
και συνδεθήκαμε μαζί του, τον αγαπή-
σαμε πολύ. Για τον αυθορμητισμό του,
για τη βαθειά αγάπη του στην Παναγία,
για την ειλικρίνειά του, για τα αστεία
του, για το διαρκές φρόνημα διακονίας
που βίωνε.

Στις φοιτητικές εστίες περί το 1980
ο Ιάκωβος καλούσε συμφοιτητές του με
τη φράση «ελάτε να γνωρίσετε ένα
άγιο» για να δουν και να μιλήσουν με
το Γεράσιμο.

Κάθε χρόνο, δύο φορές συνήθως,
μας επισκεπτόταν. Να τα πούμε, να
εξομολογηθούμε, κι ας μην φορούσε
πετραχήλι ακόμα, να μας ακούσει, να
καταλάβει και να συζητήσει μαζί μας
λογισμούς της καρδιάς μας, προβλή-
ματα που μας βασάνιζαν, ως ο φίλος, ο
αδελφός, ο δικός μας άνθρωπος. Πη-
γαίναμε ή συναντιόμασταν στο Άγιον
Όρος. Εκεί τον γνώρισα, Σταύρος τότε,
το πρώτον τον Φλεβάρη του 1980. Εκεί-Από την εις Επίσκοπον χειροτονία Του
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νος είχε ήδη κάνει την απόπειρα της εγκα-
ταβίωσης στην Αγίου Παύλου. Αλλά ο Σπύ-
ρος, ο πατέρας του, παρενέβη ανατρεπτικά.
Όταν γνώρισα τον μακαρίτη τον πατέρα
του στην Κεφαλονιά, καλλιφωνότατο με
την κιθάρα του, τα τραγούδια του και την
μποέμικη λεβεντιά, είπα στο Γεράσιμο όταν
μείναμε μόνοι:«Κατάλαβα γιατί καθυστέ-
ρησες να χειροτονηθείς. Με τέτοιο ογκό-
λιθο πάλι καλά που έγινες».

Ο δρόμος από τη Δάφνη στις Καρυές είχε
χιόνια και ήταν χαλασμένο το υπεραστικό
λεωφορείο, που θα μας οδηγούσε στο Πρω-
τάτο στις Καρυές για να πάρουμε τα διαμο-
νητήρια. Μαζί μου ο Σπύρος και ο Μιχάλης.
Με την καθοδήγηση του Γεράσιμου -«ο Κύ-
ριος θα μας οδηγήσει τους είπα» με κοίταξε
αμήχανα και ξαφνιασμένα για το «Κύριος»
και πολλάκις μου επαναλάμβανε το «Κύ-
ριος»- ανεβήκαμε με τα χιόνια μέχρι την κο-
ρυφή του κεντρικού δρόμου και κατεβήκαμε
από το μονοπάτι για Καρυές. Συντομεύσαμε
έτσι αρκετά την πορεία μας στο Κουτλου-
μούσι. Πορτάρης ο μοναχός Γερβάσιος.

Ξεκίνησε τότε η αρχή μιας συντροφικής
πορείας, με δυναμική που ωρίμαζε στο
χρόνο και άφησε ανεξίτηλες τις αναμνήσεις
της βαθειά χαραγμένες στην υπόστασή
μας. Με τις συντροφιές στα φοιτητικά σπί-
τια, με τις ταβέρνες, με τα σοβαρά, με τις
σαλότητές του και τα αστεία. Με αγρυπνίες
σε αγιορείτικα μετόχια της Θεσσαλονίκης,
με τις ατελεύτητες τότε πορείες μας στα
μοναδικά μονοπάτια του αγιορείτικου δά-
σους. Σ’ ένα από αυτά με σύστησε στον τότε
Όμηρο. Με επισκέψεις σε φοιτητές ή νοσο-
κομεία. Με τηλεφωνήματα και μακρές συ-
νομιλίες σε νέους ανθρώπους που είχαν
ανάγκη, ψυχολογικής, συναισθηματικής ή
οικονομικής στήριξης.

Γνώριζα έναν άνθρωπο που δεν ενδια-
φερόταν, αλλά και ούτε μεριμνούσε για
ακαδημαϊκούς τίτλους, όπως και ο αδελφός
του ο Θανάσης είπε στον εξόδιο αποχαιρε-
τισμό του. Όμως, ο άνθρωπος αυτός, ο Γε-
ράσιμος, ήταν μοναδικός σε περιεχόμενο
ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, προσωπικής και
κοινωνικής, σε αγάπη, σε ατελεύτητη
αγάπη και θυσία για τον άλλο, που μπορεί

να τον έβλεπε πρώτη φορά, αλλά να τον
συνόδευε στο γιατρό, στο νοσοκομείο, να τον
ξενυχτούσε μετά την χειρουργική επέμ-
βαση. Θυσιαζόταν ανιδιοτελώς, διαρκώς για
τον αδελφό του. Μιλούσε με σεβασμό για
τους μακαριστούς Αρχιερείς Ύδρας Ιερόθεο
και Κερκύρας Πολύκαρπο και υπηρέτησε
με αφοσίωση, αγάπη και σεβασμό τον χει-
ροτονήσαντα Γέροντά του Κεφαλληνίας
Σπυρίδωνα. Συναντιόταν συχνά με τον Άγιο
Γέροντα Πορφύριο και με το γέροντα Ιά-
κωβο Τσαλίκη.

Όταν μιλούσε για τον αδελφό του το Θα-
νάση, που τότε διέπρεπε στην Αμερική, διέ-
κρινες στο πρόσωπό του και στη χροιά της
ομιλίας του το θαυμασμό, την αγάπη και την
εκτίμησή του. Καταλάβαινες όμως παράλ-
ληλα ότι στη ζωή του ο Γεράσιμος ήθελε
κάτι άλλο. Με αυτά δεν είχε και δεν ήθελε
να έχει σχέση, όπως και με τον κόσμο του
πατέρα του τού Σπύρου, κι ας εργαζόταν
στο ξενοδοχείο των γονέων του, με τους οποί -
ους διατηρούσε σχέσεις αλληλοσεβασμού.

Ο αξιακός του κώδικας, οι στόχοι του
και οι σκοποί του ήταν άλλοι. Μεταξύ γης
και ουρανού. Κτιστού και ακτίστου. Φθαρ-
τού και αιωνίου. Στην καρδιά του κατοι-
κούσε, εκ κοιλίας μητρός, ο Χριστός. Υπε-
ραγαπούσε την Παναγία μας και τον Άγιο
Γεράσιμο. Του είπα και του επανέλαβα ότι
«Δεσπότη σε έκανε η Παναγία και ο Άγιος
Γεράσιμος».

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο, του γνωστού
και αγνώστου, του αψηλαφήτως ψηλαφου-
μένου, εν ψηλαφισμώ γνωρίμου για τους
πολλούς και χειροπιαστού δια χειραψιών
στους ολίγους ή ελάχιστους, όπως ο Γερά-
σιμος, πέρασε τη ζωή του. Αυτή τη ζωή που
εμείς οι πολλοί γνωρίζουμε.

Ενεδύθη το μοναχικό ένδυμα στη Μονή
Κουτλουμουσίου αρχές του 1988. Συναντη-
θήκαμε όταν ετοιμαζόμουν να καρώ στην
Αγκάραθο το Δεκέμβριο του ίδιου έτους και
θυμάμαι πόσο με ενίσχυσε.

Μετά την εις Επίσκοπο χειροτονία μου,
3 Νοεμβρίου 2001, πήγε στον π. Ευμένιο.
Έλαβε και πάλι το μήνυμα της αρχιερωσύ-
νης, όπως ανέφερε στο χειροτονητήριο
λόγο. Δεν επεδίωξε, ούτε στόχευσε στην
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αρχιερωσύνη, οι ουρανοί όμως, δια του Αρ-
χιεπισκόπου Ιερωνύμου, του διακριτικού
και αποτελεσματικού, με την Ιεραρχία της
Εκκλησίας της Ελλάδος, του την δώρισαν
όπως και σε όλους μας. Ο Οικουμενικός
μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εν Συνόδω,
ομίλησε εγκωμιαστικά για το πρόσωπό του,
για την ευλογη-
μένη επιλογή, για
την εικόνα του
Αγίου Γερασίμου
που του είχε δω-
ρήσει. Ο Γεράσι-
μος όμως ζούσε
διαρκώς τον ου-
ρανό στη γη.
Όταν τον είδε,
στις φωτογρα-
φίες Επίσκοπο, ο
Μανόλης μαρτύ-
ρησε τρεις-τέσσε-
ρις φορές στον
παπα-Δημήτρη,
ότι αυτός ο άν-
θρωπος βρίσκε-
ται αλλού και θα
φύγει σύντομα.

Πέρασε τη
ζωή του μέσα στα
μ ο ν α σ τ ή ρ ι α ,
στους καλογέ-
ρους και τις κα-
λόγριες. Με την
Παναγία και τους
Αγίους. Με αυτές
τις ακατάλυτες
δυνάμεις του πνευματικού κόσμου, του ορα-
τού και αοράτου, έζησε την επίγεια ζωή του
και δεν γινόταν αλλιώς, παρά να γίνει σε
μοναστήρι η εις ουρανούς αρπαγή της ψυ-
χής του. Της ευλογημένης, «από το δόσιμο
χωρίς μισθό», από τη διακονία της ελεημο-
σύνης και της αγάπης αρπαγή της ψυχής
του, στο Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης
του Χορτιάτη. Ο αδελφός Βαρνάβας αφει-
δώλευτα, όπως μας έχει συνηθίσει, μερί-
μνησε για τον ευπρεπισμό του αδελφού Γε-
ρασίμου.

Ο διακονών κυρός Γεράσιμος ως λαϊκός,
ως κληρικός και ως Επίσκοπος έδωσε «εξ
όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας
του» αυτό το μεγάλο αγιοπνευματικό μή-
νυμα της διαρκούς, της ακατάλυτης και
ατελεύτητης μεταμορφωτικής διακονίας
του κόσμου και του ανθρώπου. Είχε όμως

ξεκινήσει από τη
μεταμόρφωση της
υπόστασής του,
της καρδιάς του,
της ψυχής του,
προσευχητικώς
και έλκυσε έτσι
τη  χάρη  του
 Πατρός και του
Υιού και του Αγί -
ου Πνεύματος. Ε -
κάρη μεγαλόσχη-
μος την παραμονή
της εκλογής του
στο Αγιοπαυλί-
τικο μετόχι στους
Θρακομακεδόνες
από τον Ηγούμενο
Παρθένιο, το μο-
ναχό Γεράσιμο,
παρόντων του π.
Βασιλείου, του Α -
ποστόλου και του
Ηλία. 

Οι δύο επισκο -
πικοί λόγοι του, ο
χειροτονητήριος
και ο τελευταίος
στην Παναγία της

Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, με την
αναφορά του στη Χριστοόραση και Χριστο-
αίσθηση, στην υποστατική Χάρη του Αγίου
Πνεύματος, στη Χάρη του Κυρίου μας, που
είναι ωκεανός αγάπης, μαρτυρούν τους
καρπούς του μυστηρίου και του μαρτυρίου
της εν Χριστώ Μεταμόρφωσης στον πάν-
τοτε και εν παντί διακονούντα Κυρό Γερά-
σιμο. Στον Ιεράρχη Γεράσιμο με την αθη-
ναγόρειο μορ φή, με το ασκητικό φρόνημα,
τον διακονού ντα εν ελέει, οικτιρμοίς και φι-
λανθρωπία. ❧

Από το Μεγάλο μήνυμα του Μητροπολίτη μας, 2-11-2001
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Πανήγυρη Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης

στο Αρκαλοχώρι

M
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε η πανήγυρη του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, επ’ ονόματι του εν Αγίοις Πατρός ημών Ανδρέα
Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη, στο Αρκαλοχώρι, καθώς και τα

ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα. 
Την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 6:00 το απόγευμα, έγινε στον αύλειο χώρο του

Μητροπολιτικού Ναού, η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Γεωργίου,
Χαραλάμπους, Κυριακής και Φωτεινής, τα οποία κόμισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης,
Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, αφιερώνοντάς τα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέου.

Στη συνέχεια, τελέσθηκε ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ.
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, συμπροσευχομένων των Σεβ. Μητροπολιτών
Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Αυστρίας κ. Αρσενίου, Αρκαλοχωρίου κ.
Ανδρέα και του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου.

Τον Εσπερινό τέλεσε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεοφύλακτος Μαρινάκης, με τη
συμμετοχή πολλών Ιερέων και Διακόνων.

Πριν το τέλος του πανηγυρικού Εσπερινού ο Σεβ. Ποιμενάρχη μας απένειμε τα οφ-
φίκια του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου στους αιδεσιμ. Πρωτοπρ. κ.
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Στυλιανό Βλαστό, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο και κ. Στυλιανό Συμιανάκη, Υπεύθυνο
των Οικονομικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ενώ στη συνέχεια τελέσθηκε η λιτανεία
της Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ανδρέα στους κεντρικούς δρόμους της
πόλεως του Αρκαλοχωρίου, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Την επαύριο, Σάββατο 4 Ιουλίου, στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ενώ στη συνέχεια τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία
Λειτουργία, προεξάρχοντος του εορτάζοντος Μητροπολίτη και συλλειτουργούντων
του Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και του Θεοφιλ.
Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, με τη συμμετοχή πολλών Ιερέων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Ανδρέας μίλησε επίκαιρα και απένειμε
έπαινο στους αριστεύ σαντες, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, μαθητές Γυμνασίου,
Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρκα λοχωρίου, ενώ ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστι -
κής πλάκας των Ιερών Εγκαινίων του Μητροπολιτικού Ναού.

Στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν
τόσο την παραμονή, όσο και την κυριώνυμο ημέρα ο
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλο -
γεράκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαρι -
τάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης,
Αντιδήμαρχοι, ο πρώην Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου κ.
Χαράλαμπος Γιαννόπου λος, η πρώην Βουλευτής
Ηρακλείου κα Μαρία Σκραφ νάκη, ο εκπρόσωπος του
Διευθυντή Α.Τ. Αρκαλο χωρίου Υπαστυνόμος Β’ κ.
Ιωάννης Φιλιππίδης, ο Διοικητής της 133 Σ/Μ Κα -
στελλίου Σμήναρχος Ιπτάμενος κ. Παναγιώτης
Δημόπουλος, οι Ιερείς της Ι. Μητροπόλεώς μας με τα
Εκκλησιαστικά Συμβούλια, καθώς και πλήθος κό -
σμου, οι οποίοι ήλθαν να λάβουν την χάρη και να εκ -
ζη τήσουν το έλεος και τις πρεσβείες του εορτάζοντος
Αγίου. ❧
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Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βόνης

M
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος,
την Παρασκευή 17η Ιουλίου, η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην
ομώνυμη Ιερά Μονή Της στη Βόνη Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Με ευλάβεια και πίστη, μέρες πριν την πανήγυρη, χιλιάδες ευσεβών προσκυνητών,
από κάθε μέρος της Κρήτης κατέφθασαν στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας, για να
προσευχηθούν και να εκζητήσουν τη χάρη και το έλεός Της.

Την παραμονή της εορτής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός
Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου,
ο οποίος ομίλησε επίκαιρα, αναφερόμενος στο βίο, αλλά και στα θαύματα που επιτελεί
καθημερινώς η Αγία. Στον Εσπερινό, επίσης, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ.
Μητροπολίτες Καστορίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος κόμισε ιερό λείψανο της Αγίας Σοφίας
της Κλεισούρας, δωρίζοντάς το στην Ιερά Μητρόπολή μας καθώς και ο Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας.

Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησαν παρακλήσεις προς την Αγία, ενώ αργά
το βράδυ τελέστηκε νυκτερινή Θεία Λειτουργία στο μικρό βυζαντινό Ναό της Μονής. 
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Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η προσέλευση των προσκυνητών, με κυρίως χιλιάδες
νέους ανθρώπους, συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι τις πρωινές ώρες.

Την κυριώνυμο ημέρα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, τελέστηκε λαμπρό Αρχιερατικό
συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ και

συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητρο -
πολιτών Σισανίου και Σιατίστης κ.
Παύλου, Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα και
του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστου -
πόλεως κ. Μακαρίου.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας
κ. Σεραφείμ κήρυξε το Θείο λόγο, ενώ
στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Ανδρέας εξέ -
φρασε τη χαρά του για την πανήγυρη,
ευχαριστώντας εγκαρδίως τους Σεβα -
σμιωτάτους Αρχιερείς και όλους όσους
συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή
της, την Ελληνική Αστυνομία, την
Πυροσβεστική, το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών, το Ε.Κ.Α.Β. Κρήτης, τη
Διοικούσα Επιτροπή της Ιεράς Μονής
και τον πρόεδρο αυτής Πρωτοπρ. του
Οικ. Θρόνου κ. Στυλιανό Βλαστό,
Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της
Μητροπόλεως, τους κληρικούς και
λαϊκούς, τους ιεροψάλτες, τους
εθελοντές, καθώς και τις χιλιάδες
χιλιάδων ευλαβών προσκυνητών. 

Πριν το τέλος της Θείας Λει -
τουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτά -
νευση της θαυματουργής Εικόνας της
Αγίας Μαρίνας και των Ιερών Λει -
ψάνων Της, πέριξ της Ιεράς Μονής.

Νωρίς το απόγευμα της ιδίας
ημέρας τελέστηκε η Ιερά Παράκληση
της Αγίας και ακολούθησε αρχιε -
ρατικός μεθέορτος Εσπερινός, χορο -
στα τούντος του Σεβ. Μητροπολίτη
μας κ. Ανδρέα, στο τέλος του οποίου
τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο για
την ανάπαυση των ψυχών των κτη -

τόρων της Ιεράς Μονής και των μοναζουσών αυτής.
Στην πανήγυρη παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ.

Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Διευθυντής Α.Τ. Καστελλίου Υπαστυνόμος Α΄ κ. Ζήκος
Ιωάννης, ο Διευθυντής Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Υπαστυνόμος Α΄ κ. Στυλιανός Κανακούδης,
οι εκπρόσωποι του Διοικητή της 133 Σ.Μ., Ιπταμένου Σμηνάρχου κ. Παναγιώτη
Δημόπουλου, Επισμηναγός κ. Ανέστης Λελίδης, Διευθυντής Υποστήριξης και
Επισμηναγός κ. Γεώργιος Ανδρουλάκης, Προσωπάρχης της 133 Σ.Μ., καθώς και η
πρώην Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μαρία Σκραφνάκη. ❧
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Γέροντας Ιερόθεος Καρυώτης
(1934-2015)

Ήτανε τότε που χαμογελαστός πήγε στην
άκρη του κήπου,
έκατσε στο πεζούλι και κρέμασε τα πόδια
του στο κενό.
Περιμένοντας άρχισε να τα κουνά, πέρα
δώθε!
Ήξερε ότι θα ξανάρθη!
Την πρώτη φορά, ώ τι πίκρα! 
Κατάπικρη, του στριφογύριζε το μυαλό.

Ένα παλληκάρι σαν και σένα τι κάνεις εδώ;
«χάνεις το χρόνο και τα νιάτα σου»

«δε θα βρής εδώ τίποτα»
«τι θαρρείς πως είσαι; τι νομίζεις ότι θα

κάνης»;

«Ένας πόλεμος, μια σκοτούρα, 
ένα σούρσιμο ανάμεσα σε ζωή καί θάνατο».
Σκέφτηκε, πως μπορεί να μου χαμογελά-
σει ένας καθρέφτης;
Στάθηκε μπροστά του και είπε ξέρω τι θα
κάνω, τι πρέπει να κάνω.
Να χαμογελάσω!

Ο
αείμνηστος Γέροντας Ιερόθεος Κα-
ρυώτης γεννήθηκε στο Ναύπλιο το
1934. Από το 1960 έως την κοίμησή του

έζησε στο Άγιον Όρος. Εκάρη μοναχός στην
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, αντιπρόσωπος
της οποίας ήταν στους εορτασμούς της χι-
λιετηρίδας το 1963. Εγκαταστάθηκε στο κελί
του Αγίου Νικολάου Χαλκιά το 1969 στη συ-
νοδεία του Γέροντα Κυρίλλου. 

Στις Καρυές λειτούργησε το βιβλιοπω-
λείο και τις εκδόσεις «Πανσέληνος», με τη
σειρά «Αγιορείτικα τετράδια», αλλά και το
περιοδικό «Πρωτάτο». Επανέκδωσε το μνη-
μειώδες έργο του Σμυρνάκη «Το Άγιον
Όρος».

Ήταν μοναχός με βαθιά πίστη και ευρύ-
τητα πνεύματος. Ειλικρινής, πηγαίος και αφ-

κιασίδωτος στις σχέσεις του. Αγάπησε και υπηρέτησε το Άγιον Όρος, τον πολιτισμό
μας, τα γράμματα, τις τέχνες και τη μουσική. 

Συνδέθηκε με τον Τσαρούχη, με την Αρλέτα που του αφιέρωσε «Το μπαρ το Ναυά-
γιο», καθώς και με άλλα πρόσωπα του πολιτισμού και της παράδοσής μας.

Εξεδήμησε εις Κύριον στις 25 Απριλίου 2015 σε ηλικία 81 ετών. Πήγε να γνωρίσει τον
άλλο κόσμο και την άλλη ζωή, όπου προσδοκούσε, όπως έλεγε, να περνάει καλύτερα.
Του μοναχού Ιεροθέου Καρυώτη αιωνία η μνήμη. 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι του παπα-Αναστάση (Φουρνά) από το κελί του
Ιωάννου Προδρόμου Καρυών και διανεμήθηκε από τον Πρωτεπιστάτη π. Συμεών μετά
το πέρας του Τεσσαρακονθήμερου μνημόσυνου του μακαριστού Γέροντος Ιεροθέου:

��
Τεσσαρακονθήμερος εν τω ναώ, ως βρέφος εν μέσω ημών.

*Γέρων Ιερόθεος Μοναχός Καρυώτης
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Βρέθηκα εδώ γιατί υπάρχω και θέλω να
ζώ εδώ,
Όλα, γή, ουρανός, θάλασσα, φύση τά είδα
γελαστά
και τότε έφυγε απ΄το μυαλό μου όλο το
βάρος.

* * *
Αλλά ήξερε ότι θα ξανάρθη.
Και όταν ήρθε,
ήταν τότε που καθόταν στο πεζούλι και
κούναγε τα πόδια του πέρα δώθε,
του είπε με πονηρή σκέψη:
«Φουκαρά καλόγερε, τί κάνεις εδώ»;
Η απάντηση ήταν χαμογελαστή:
«Kουνώ τα πόδια μου, δεν κάνω τίποτα μόνο
τα πόδια μου κουνώ».

Αυτό μόνο θα κάνω θα κουνώ τα πόδια μου
καί αν δέν σ΄αρέσει «έξω από δώ».
Για την αγάπη του Θεού μου θα κουνώ τα
πόδια μου και θα χαμογελώ.
«Έξω από δώ», φονιά της ψυχής μου.
Εγώ εδώ θα φυλάττω τον τόπον,
την καρδιά μου, την ψυχή μου, το νού μου.

* * *
Έσκασε τότε αυτός, προσπάθησε να
 ξανάρθη.
Νομίζεις ότι είναι εύκολο να χαμογελάς 
με ευφροσύνη χαράς Θεού;
η χαρά του Θεού είναι η ομορφιά του
 ανθρώπου 
ο αγιασμός της αγάπης.

Αναρωτήθηκα, πόσο μπορεί να αντέξη
ένα λουλούδι όταν πατιέται.
Η φθορά είναι μια άχαρη ανάγκη, στον
«βαθύ όρθρο»
γνωρίζεις «το πώς η φθορά τη ζωή νικάται».

Ο φόβος του θανάτου !
Και ο θάνατος λύση από τα καθημερινά, 
στα χρηστότερα και θυμηδέστερα.
Ουκ έστι θάνατος αλλά ζωή και χαρά.

* * *
«Εί έχεις καρδίαν δύνασαι σωθήναι»
Αυτή η ζωή και η χαρά είναι η αγωνία του
Θεού 

να φέρη την καρδιά μας στη σωτηρία.
«Οι παγίδες του εχθρού είναι απλωμένες
παντού πάνω στη γή».
Μπορούν να κάνουν μιά καρδιά πέτρα,
μιά λίθινη καρδιά.

Το χαμόγελο του Άθωνα είναι ο τρόμος
του αντίδικου .
Η καρδιά μαλακώνει γίνεται καθαρή,
 είναι φως, νερό, ζωή.

Η πίστη είναι ένα ακέραιο δώρο του Θεού,
δέ λιγοστεύει.
Χαλάει μόνο όταν μοιράζεται, 
δέν μπορείς να πιστεύεις στο Θεό και στο
Μαμωνά.
Χωρισμένη στα δύο και σε πιό πολλά
 δείχνει ότι λιγοστεύει.
Τον παρακαλώ να μού προσθέτη πίστη 
γιατί η πίστη είναι ακέραιο δώρο δικό Του.

* * *
Γέροντα σ΄άρέσουν τα λουλούδια;
Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα
του Θεού, 
τότε δεν πιστεύεις.
Πώς να πής στό λουλούδι, εγώ ξέρω και
εγώ θα σου πώ,
νά βάλης αυτά τα φύλλα και αυτά τά
 λουλούδια, πού εγώ θέλω,
καί το χρώμα εγώ θα στο πώ.

Οί νέοι είναι λουλούδια του Άθωνα.
Έπλασε ό Θεός αυτά τά λουλούδια της
ερημιάς γιά τους Αγγέλους του.
Τι χρώμα θές ! 
άσπρα κόκινα κίτρινα μώβ λιλά, 
μαργαριταριά και ρουμπινιά.
Καμαρώνουν στο φώς, στον άνεμο.
Ώ ! τι πράσινο τα περιτριγυρίζει και αυτά
το ισορροπούν!
Και ο ημεράρχης ήλιος τα χαϊδεύει,
Ο Ήλιος της δικαιοσύνης τα συντηρεί.

* * *
Ζωγραφιά καί η πλάση και η ζωή .
Σάν τον τυφλό του Σιλωάμ .
«Όταν τόν πρωτοαντίκρισα τον φωτοδότη
εμπρός μου,
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στην όψη του είδα όλες μαζί τις ομορφιές
του κόσμου.
Μοσχοβολούσε κι έλαμπε το κάθε κίνημά
του…
Φώς και τα χείλη κι’ η φωνή, τα μάτια κι’ η
ματιά του.
Στα χείλη του η παρηγοριά, στα ματια του
η ελπίδα….
Έστρεψα τότε ολόγυρα τα δυό μου μάτια
κι΄είδα
Κάθε που ζεί και πού δε ζεί, κι΄είδα παντού
γραμμένη
Την όψη του, λές κι ήτανε καθρέπτης του η
οικουμένη.
Φώς η ζωή, χαρά το φώς …»

* * *
Με τον Γέροντα Συμεών τον Πρώτο,
Εκείνη τη βραδυά βλέποντάς τον
γεύτηκα τη Μακαριότητα.
Τον ρώτησα: 
-Τι είναι η Μακαριότητα; Το βάθος και τον
πλούτο της;
-Απλή και ήρεμη η Μακαριότητα, γλυκιά
και αγαθή 
ξεκάθαρη στους καθαρούς.
-Δηλαδή;
- «Αύτη δε έστιν –η Μακαριότητα– η αιώνιος
ζωή,
ίνα γινώσκωσίν Σε τον μόνον αληθινόν Θεόν 
καί όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν»

- Στο θάνατο του Λαζάρου ο Κύριος
 δάκρυσε δε γέλασε.
Τι άνεση !
- Όταν ο Κύριος κάλεσε κοντά του τά
 παιδιά «άφετε τα παιδιά»
και τα αγκάλιασε και τα σήκωσε, τι λές; 
Το πρόσωπό του ήταν σοβαρό και αυστηρό.
Όχι , Όχι χαμογελούσε !
Σήκωσε την ανοιχτή του παλάμη 
και σκέπασε όλο του το πρόσωπο,
αργά κύλησε χαμηλά 
και αναπαύθηκε στο μέρος της καρδιάς
του.
Είπε:
«Το πικρό και βλαβερό είναι  
ότι έχουμε μικρόκαρδους με νοημοσύνη,
μόρφωση, με στοχασμούς Θεϊκούς, 

που ακούγοντας αυτά τα παράταιρα και
αδιανόητα μουδιάζουν.
Άσε τους απίστους και εχθρούς
που βρίσκουν αφορμή για περίγελο και
 κοροϊδίες».
«Προσπάθησα να λέω πάντα,
μέσα από τα σφάλματά μου ναι, στο Ναι
του Θεού»
Περιφρονώντας τα δελεάσματα του
 Σατανά. «Οσοι πιστοί».

Έκλεισε απαλά τά μάτια του ,
απ’ τα σφαλισμένα του βλέφαρα ένα
 δάκρυ ανέβλυσε κύλισε αργά και έγινε
διαμάντι.

* * *
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ
πεφορτισμένοι,
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε
ἀπ᾿ ἐμοῦ, 
ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 
ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον

μου ἐλαφρόν ἐστιν».

Έδεσε τά χέρια του σταυρό στο στήθος του
και παραδόθηκε.
Τά έργα θέλουν κόπο, τρόπο και χρόνο. 

* * *
Ακράδαντη πίστις ότι ευρέθη τόπος
 φιλοξενίας του κοντά Του, 
«ανθ’ ών φιλοξενειών προσέφερε».
Έφυγε από την βόλεψή του για να
 αναπαύση τον αδελφό του.

Σήκωσε το ράσο του και έκρυψε το
 πρόσωπό του .
Το συνήθιζε, σιωπή γαλήνης, ξέσπασμα
χαράς.
Όταν φοβάσαι το θάνατο σε κυνηγάει ό
θάνατος.
Όταν αγαπάς τον Θεό το έλεός του σε
 καταδιώκει. Αμήν .

παπα-Αναστάσιος ❧
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Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ 11 Απρι-
λίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αν-
δρέας τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία

Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο
Αρκαλοχώρι, στο τέλος της οποίας χειροθέ-
τησε σε Αναγνώστη τον ιερόπαιδα Ευάγγελο
Φουκαράκη κάτοικο Αρκαλοχωρίου και μα-
θητή Γυμνασίου, ο οποίος διακονεί με αφο-
σίωση και ζήλο τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Χειροθεσία Αναγνώστου

Την Τετάρτη 27 Απριλίου, η Αγία και Ιερά
Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
εξέλεξε παμψηφεί  Βοηθό Επίσκοπο τον
Πανοσιολ. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου
κ. Μακάριο Γρινιεζάκη, με τον τίτλο του
Επισκόπου  της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Επισκοπής Χριστουπόλεως.

Η εις Επίσκοπον χειροτονία του Εψηφι-
σμένου Επισκόπου τελέσθηκε, σεπτή εν-
τολή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Κυρίου Κυρίου  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

το Σάββατο 16 Μαΐου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου, υπό του
Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Ειρηναίου και τη συμμετοχή πολλών Ιεραρχών, ιερέων
και πλήθους κόσμου.

Ο Θεοφιλ. κ. Μακάριος θα υπηρετεί στην Εκκλησία της Εσθονίας, υπό τον τίτλο του
Επισκόπου Χριστουπόλεως, ενώ παράλληλα θα διδάσκει ως μέλος ΔΕΠ στην Πατριαρχική
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης
το 1974. Είναι πτυχιούχος της Α.Ε.Σ. Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου
της Αθήνας.

Μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε κυρίως στον τομέα της Χριστιανικής Ηθικής
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και σε άλλα Πανεπιστήμια της
Αμερικής.

Εκλογή και Χειροτονία
Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου

26
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Ο Σύνδεσμος Κληρικών της Μητρόπολής μας 

τίμησε τον προστάτη του Απόστολο Τίτο

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την
Παρασκευή 15 Μαΐου, ο Ιερός Σύνδεσμος
Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας,
με την ευκαιρία της επετείου της επανα-
κομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου
Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου
Κρήτης, πραγματοποίησε την καθιερω-
μένη εορτή του στον Ιερό Ναό Αγίου Τί-
του της Ενορίας Αρμάχας Πεδιάδος. 

Στη Θ.Λειτουργία προεξήρχε ο Πανο-
σιολ. Αρχιμ. κ. Επιφάνιος Ζαχαράκης,
ενώ συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα
παρέστη ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ο οποίος ευλόγησε τους άρτους και ομίλησε καταλλήλως.

Η διδακτορική του διατριβή εγκρίθηκε με βαθμό «άριστα» από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδόθηκε με τον τίτλο «Κλωνοποίηση: Ηθικοκοινωνικές και
Θεολογικές Συνιστώσες».

Ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμόθεος τον χειροτόνησε διάκονο το 1993,
πρεσβύτερο το 1997 και τον προχείρισε αρχιμανδρίτη το 1998. 

Διδάσκει από το 2003 στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης ως
μέλος ΔΕΠ, ενώ έχει κατά καιρούς διδάξει μαθήματα σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύ-
ματα, μεταξύ των οποίων και στο Θεολογικό Σεμινάριο, «Άγιος Πλάτων», της Αυτόνομης
Εκκλησίας της Εσθονίας, της οποίας πρόσφατα εξελέγη Κοσμήτορας. Διακόνησε την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Κρήτης ως Ιεροκήρυκας από το 2002 έως την εκλογή του.

Το 2009 η Αγία και Ιερά Σύνοδος, μετά από πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον
όρισε μέλος στη Πανορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής. Επίσκοπος Χριστουπόλεως εξελέγη
στις 27 Απριλίου 2015.

Στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης μετέβη ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας την Κυριακή 17 Μαΐου, προ-
κειμένου να συμμετάσχει στην Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία και στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακα-
ριστού Μητροπολίτη Ν. Κρήνης και Καλαμαριάς κυρού
Προκοπίου που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Καλαμαριάς, προεξάρχοντος του Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Προκόπιος ηνάλωσε
εαυτόν κατά την τεσσαρακονταετή αρχιερατία του, ούτως
ώστε να συγκροτήσει και να οργανώσει την νεοϊδρυθείσα
Μητρόπολη Ν. Κρήνης και Καλαμαριάς, ως πρώτος Επί-
σκοπος αυτής.
Αιωνία η μνήμη Του.

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 

Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κυρού Προκοπίου
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Ιερά Πανήγυρη Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αρκαλοχώρι
και απονομή οφφικίου

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, εορτή των Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης και της Αναλήψεως του Σωτήρος, πανηγύ-
ριζε το αριστερό κλίτος του Ι. Καθεδρικού Ναού Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου. 

Την παραμονή, στον Εσπερινό, χοροστάτησε ο Σεβ.
κ. Ανδρέας με τη συμμετοχή πολλών κληρικών, ενώ το
Θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Παΐσιος Λα-
ρεντζάκης, Ιεροκήρυκας της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 

Την κυριώνυμο ημέρα τελέσθηκε αρχιερατικό συλ-
λείτουργο προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη κ.
Ανδρέα και του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ.
Μακαρίου, ο οποίος ομίλησε επίκαιρα, ανταποκρινό-
μενος στη πρόσκληση του Σεβ. κ. Ανδρέα. 

Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλ. κ.
Μακάριος, με προτροπή του Σεβ. κ. Ανδρέα, απένειμε

το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη στον Οσιολ. Ιερομόναχο κ. Ιερόθεο Χιώτη, ο οποίος από 1ης
Ιουνίου διακονεί την Ενορία Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος, ως Προϊστάμενος.

Το Σάββατο 23 Μαΐου το απόγευμα, στον  Ι. Ναό Αγ.Γεωργίου της ενορίας Αγ. Παρασκιών
Πεδιάδος, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε μετά από χαιρετισμό του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, ενώ ομιλητής
ήταν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως, ο
οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η τελευταία ομιλία του
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου», ανα-
φερόμενος σε γεγονότα από την Άλωση της Πόλης.
Στη συνέχεια η χορωδία της Ι. Μητροπόλεως, υπό τη
διεύθυνση του π. Νικολάου Σταματάκη, απέδωσε
δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, τα οποία
αναφέρονταν στο γεγονός της Άλωσης. 

Επίσης, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Σχολή Βυ-
ζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας, πραγ-
ματοποίησε δεύτερη μουσική εκδήλωση για την
Άλωση της Πόλης, στην Ενορία Αγ. Μαρίνας Κ. Κα-
στελλιανών Μονοφατσίου. Την εκδήλωση προλό-
γησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Κορνήλιος Αθα-
νασάκης και εν συνεχεία η χορωδία της Ι.Μητρο-
πόλεώς μας τραγούδησε με απόλυτη επιτυχία και
με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, δημοτικά τρα-
γούδια για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος απηύθυνε
σύντομο χαιρετισμό, καθώς κληρικοί των όμορων
ενοριών και αρκετοί λαϊκοί.

Εκδηλώσεις μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

28

PROTHESH period_teux34_Layout 1  07/08/2015  2:56 μ.μ.  Page 28



Στη Σκήτη της Αγίας Άννας μετέβη ο Σεβ. κ. Ανδρέας τη Δευτέρα
22 Ιουνίου, με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την εις Κύριον
εκδημία του μακαριστού Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη. 

Το μνημόσυνο τελέστηκε στο Καθολικό της Σκήτης της Αγίας
Άννας, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ξάνθης κ. Παντελε-
ήμονος και με τη συμμετοχή των Σεβ. Μητροπολιτών: Αρκαλοχω-
ρίου κ. Ανδρέα, Βόστρων κ. Τιμοθέου, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.
Παντελεήμονος, Κεντρώας Αφρικής κ. Νικηφόρου, Γρεβενών κ. Δα-
βίδ, καθώς και των Ηγουμένων των Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας
Γέροντα Προδρόμου, Βατοπαιδίου Γέροντα Εφραίμ, Διονυσίου Γέ-
ροντα Πέτρου, Σίμωνος Πέτρας Γέροντα Ελισσαίου, Γρηγορίου Γέ-
ροντα Χριστοφόρου και Εσφιγμένου Γέροντα Βαρθολομαίου. Στη
συνέχεια παρατέθηκε τράπεζα στη μνήμη του καλλιφωνότατου και αγαπητού σε όλους αλη-
σμόνητου μοναχού Σπυρίδωνος Μικραγιαννανίτου.

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Γέροντος Σπυρίδωνος Μικραγιαννανίτου  

Εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στο Θρα-
ψανό Πεδιάδος. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο
Δήμος Μινώα Πεδιάδος σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού.

Αρχικά, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση
στο Μνημείο Πεσόντων, από τον Σεβ. Ποιμε-
νάρχη μας κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή των
Ιερέων της Ενορίας και ακολούθησαν οι χαι-
ρετισμοί από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας κ. Ζα-
χαρία Καλογεράκη, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού κ. Γιώργο Μαυ-
ραντωνάκη και τον Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π. κ. Γιώργο Καλογεράκη, ενώ τον πανηγυρικό
της ημέρας με τίτλο: «Το Θραψανό της Αντίστασης 1941-1944», εκφώνησε ο κ. Κωνσταντίνος
Γκαντάτσιος. Στη συνέχεια η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, υπό τη διεύ-
θυνση του Δασκάλου και Ιεροψάλτη της Ενορίας κ. Βασίλη Δαμιανάκη, απέδωσαν τρα-
γούδια για τη Μάχη της Κρήτης.

74η Επέτειος από τη Μάχη της Κρήτης

29

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην Καλα-
μαριά Θεσσαλονίκης η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Ν.
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, από τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.  Ι ε ρ ώ ν υ μ ο.

Στην ενθρόνιση παρόντες ήταν οι τοπικές αρχές,  πολλοί
Αρχιερείς μεταξύ αυτών και ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αν-
δρέας, του οποίου ο νέος Μητροπολίτης χρημάτισε εκλεκτός
και άριστος φοιτητής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., Ιερείς,
Διάκονοι, μοναχοί και μοναχές, καθώς και πλήθος κόσμου το
οποίο προσέτρεξε να καλωσορίσει τον νέο Ποιμενάρχη του

και να προσευχηθεί για την καλλίκαρπη διακονία του. 

Ενθρόνιση νέου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου
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Την Κυριακή 5 Ιουλίου, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Τιμίου
Προδρόμου Καστελλίου Φουρνής, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.
Ανδρέας μετά του Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλο-
ποτάμου κ. Ευγενίου, συλλειτούργησαν και τέλεσαν το
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Επισκόπου
Ολύμπου κυρού Ανθίμου.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή
των κατηχητικών σχολείων και των σχο-
λών βυζαντινής μουσικής και αγιογρα-
φίας της Ι. Μητρόπολής μας στο Ν. Χα-
νίων και το Ρέθυμνο, με την ευκαιρία της
λήξης του διδακτικού έτους 2014-2015. 

Οι περί τους τριακόσιους εκδρομείς εί-
χαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την Ι. Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και να προσκυ-
νήσουν, στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καστελίου Κισάμου, τα
ιερά λείψανα του Αγ. Νικηφόρου του λεπρού, καθώς να επισκεφθούν και το Τσατσαρονάκειο
Πνευματικό Κέντρο, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής. Στη συνέχεια μετέβησαν στο Ακρωτήρι
Χανίων και ακολούθως στο Ρέθυμνο όπου περιηγήθηκαν στο ενετικό λιμάνι και την παλιά
πόλη, μέχρι την αναχώρησή τους.

Εορτή Αγίας Άννας 

στο Γεράκι Πεδιάδος 

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, εορτή
της Αγίας Μακρίνας, εόρταζε ο
Ιερός Ενοριακός Ναός στα Φιλί-
σια Πεδιάδος. 

Την παραμονή, στον πανηγυ-
ρικό Εσπερινό, χοροστάτησε ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αν-
δρέας, ο οποίος ομίλησε επίκαιρα

στο πολυπληθές εκκλησίασμα, ενώ στο τέλος χειροθέτησε σε Αναγνώστες τους κ.κ.
Μιχαήλ Φασουλάκη, επί σειρά ετών ψάλτη της ενορίας και Πρόδρομο Χαλεβίδη, εκ-
κλησιαστικό σύμβουλο και ψάλτη της ενορίας.

Ημερήσια Εκδρομή των Κατηχητικών και των Σχολών 
Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας

Τεσσαρακοθήμερο μνημόσυνο Επισκόπου
Ολύμπου κυρού Ανθίμου

Πανήγυρη Αγίας Μακρίνας στα Φιλίσια Πεδιάδος 
και χειροθεσίες Αναγνωστών

30

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της
Αγίας Άννας μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, εόρταζε
ο ομώνυμος Ιερός Ναός στο Γεράκι Πεδιάδος. 

Την παραμονή, Παρασκευή 23 Ιουλίου, στο μέγα πα-
νηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε και ομίλησε επίκαιρα
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ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος εκ του Πατριαρχείου Ιεροσυλύμων, ανταπο-
κρινόμενος στην πρόσκληση του συγχοροστατούντος Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.

Πριν το τέλος του Εσπερινού ο Σεβ. κ. Ανδρέας απέ-
νειμε τιμητική πλακέτα στον Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο
κ. Ζαχαρία Μακράκη, εκφράζοντας δια του τρόπου αυτού
την ευαρέσκεια της Ι. Μητροπόλεως για την επί μισό και
πλέον αιώνα διακονία του στην Ενορία Γερακίου.

Την κυριώνυμο ημέρα τελέσθηκε Θ. Λειτουργία ιερουρ-
γούντος του Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιεροθέου Χιώτη. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τόσο στον Εσπερινό όσο και στη Θ. Λει-
τουργία πλήθος κόσμου προσήλθε να εκζητήσει τη χάρη
της Αγίας Άννας.

Διορισμός Πρωτοσυγκέλλου στην Ιερά Μητρόπολή μας

Σε ηλικία 79 χρονών εξεδήμησε προς Κύριον ο γνωστός και
λίαν αγαπητός επιχειρηματίας Μιλτιάδης Καράτζης, ο οποίος
υπήρξε ένας από τους επιτυχημένους επιχειρηματίες της Κρήτης. 

Ήταν ο ιδρυτής του «Ομίλου Καράτζη», είχε αναπτύξει πρω-
τοποριακές δραστηριότητες σε πολλούς τομείς, ενώ παράλληλα,
προσέφερε σπουδαίο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο σε ολό-
κληρη την Κρήτη, αλλά και στην Ι. Μητρόπολή μας, ενισχύοντας
το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, την Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος
και το Κοινωνικό Ιατρείο, υλικά αλλά και χρηματικά.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό του Αγ. Μηνά Ηρακλείου, χοροστατούντος του Σεβ. Αρχιε-

πισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, με τη συμμετοχή των Σεβ. Μητροπολιτών: Αρκαλοχωρίου
κ. Ανδρέα, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστου-
πόλεως κ. Μακαρίου, ενώ επικήδειο εκφώνησε η βουλευτής κα Ντόρα Μπακογιάννη.

Εκδημία Μιλτιάδη Καράτζη

Μετά από δεκατέσσερα έτη η Ιερά Μητρόπολή μας απέκτησε
Πρωτοσύγκελλο τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορνήλιο Αθανασάκη,
τον οποίο διόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας.

Βιογραφικό Πρωτοσυγκέλλου π. Κορνηλίου: 
Ο π. Κορνήλιος Αθανασάκης γεννήθηκε το 1980 στο Ηράκλειο

Κρήτης. Έζησε και μεγάλωσε στο Νεοχώρι Μονοφατσίου. Απο-
φοίτησε από το Γυμνάσιο Γαρίπας και το Λύκειο Αρκαλοχωρίου. 

Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη
και χειροτονήθηκε Διάκονος το 2003, Πρεσβύτερος το 2004, ενώ
το 2005 έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη, από τον Σεβ. Μητρο-
πολίτη Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα. 

Τυγχάνει πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής
Ηρακλείου Κρήτης (2003)  και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
(2008). Είναι κάτοχος Mεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Λειτουργική από το Pontificio
Instituto Orientale της Ρώμης, ως υπότροφος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (2014) και
υποψ. διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. (2015). Σήμερα υπηρετεί στον Ι. Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Αρχιεπ. Κρήτης Αρκαλοχωρίου.  
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Με τη χάρη του Θεού και τις αγαθές προσπάθειες του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου
Αρναουτάκη, αποπερατώθηκε το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ι. Μητροπόλεώς μας και ολο-
κληρώνεται η επίπλωση και ο εξοπλισμός του. Σκοπός του Πολιτιστικού Πολύκεντρου είναι η
πνευματική και πολιτιστική ανάταση της ευρύτερης περιοχής της Μητροπολιτικής μας Περι-
φέρειας. Στους ευρύχωρους χώρους του Πολιτιστικού Πολύκεντρου θα λειτουργήσουν, από το
νέο σχολικό έτος 2015-2016, τα εξής τμήματα Σχολών για παιδιά και ενήλικες: • ΒΥΖΑΝΤΙ -

ΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Αρκαλοχώρι, Θραψανό, Άρβη, Χόνδρος Βιάννου) Υπεύθυνος: π. Νικόλαος
Σταματάκης, τηλ. 6977648575, (Καστέλλι Πεδιάδος) Υπεύθυνη: κα Αργυρώ Ρέππα, τηλ. 6971943340
• ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Αρκαλοχώρι, Καστέλλι, Αγιές Παρασκιές Θραψανό) Υπεύθυνος: κ. Αντώνιος
Βλαστός, τηλ. 6972427540 • ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (Αρκαλοχώρι) Υπεύθυνος: κ. Εμμανουήλ
Κοκολάκης,  τηλ. 2891022381 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ λύρα, μαντολίνο, λαγούτο (Αρ-
καλοχώρι, Άρβη) Υπεύθυνος: κ. Παναγιώτης Τσίγκος, τηλ. 6955803930, 6941474813 • ΚΙΘΑΡΑΣ

σε συνεργασία με Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου (Αρκαλοχώρι) Διδάσκων: κ. Γεώργιος
Βασιλάκης, Εγγραφές: κ. Στέφανος Ψυλλάκης, τηλ. 6937005192 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

(Αρκαλοχώρι, Καστέλλι) Υπεύθυνος: κ. Μιχαήλ Κορναράκης, τηλ. 6982327086 • ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

(Αρκαλοχώρι) Διδάσκων:  κ. Γεώργιος Σκανδαλάκης, Εγγραφές: π. Νικόλαος Σταματάκης, τηλ.
6977648575 • ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, παραδοσιακό Κέντημα-Πλέξιμο. Υπεύθυνες: κα Φωτεινή Μαρ-
κάκη & κα  Μαρία Φουκαράκη, Εγγραφές: π. Νικόλαος Σταματάκης, τηλ. 6977648575

Τμήματα Σχολών κατά το νέο σχολικό έτος 2015-2016

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, εορτή της Θείας
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγύριζε
ο Ι. Καθεδρικός Ναός στο Αρκαλοχώρι.

Την παραμονή τελέσθηκε ο μέγας πανη-
γυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ.
Μητροπολίτη κ. Ανδρέα, κατά τον οποίο ομί-
λησε κατάλληλα ο Πρωτοσύγκελλος της Ι.
Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορ-
νήλιος Αθανασάκης. Πριν το πέρας του Εσπε-
ρινού τελέσθηκε η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας

πέριξ του Ι. Ναού και η ευλόγηση των άρτων. 
Μετά τον Εσπερινό πραγματοποιήθηκε, στον αύλειο χώρο του Ι. Ναού, έκθεση έργων της

Σχολής Ψηφιδωτού από τον κ. Γεώργιο Σκανδαλάκη και της Σχολής Αγιογραφίας από τον κ.
Αντώνη Βλαστό. Ακολούθησε μουσικοχορευτική εκδήλωση από τη Σχολή Παραδοσιακών
Οργάνων, υπό τη διεύθυνση του κ. Παναγιώτη Τσίγκου και τη Σχολή Παραδοσιακών Χορών
από τον κ. Μιχάλη Κορναράκη, την οποία πλαισίωσε το συγ-
κρότημα του Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Όμιλου «Ερφα-
λής» και παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Την κυριώνυμο ημέρα ο Σεβ. κ. Ανδρέας προεξήρχε της πα-
νηγυρικής Θ. Λειτουργίας, στο τέλος της οποίας χειροθέτησε
σε Αναγνώστη τον εξ Αρκαλοχωρίου καταγόμενο κ. Γεώργιο
Δοξαστάκη του Ματθαίου, μαθητή Λυκείου.  

Στην πανήγυρη, τόσο στον Εσπερινό όσο και τη Θεία Λει-
τουργία, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, Αντιδήμαρχοι, ο
Διοικητής της 133 Σ.Μ. Σμήναρχος Ιπτάμενος κ. Παναγιώτης
Δημόπουλος, ιερείς και πλήθος ευσεβών πιστών.

Πανήγυρη Ιερού Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου
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Το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (ΦΕΚ 893/τ. Β’/19-
05-15) συνεχίζει να επιτελεί το πολυσχιδές και πολύπλευρο έργο του. Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, η
Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος και το Ένδυμα Αγάπης τα οποία έχουν ενταχθεί στο Κέντρο Αλλη-
λεγγύης, ανακουφίζουν ανάγκες αδελφών μας, οι οποίοι ένεκα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης
αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στα αναγκαία ενώ το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο λει-
τουργεί ως αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ.

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο διένειμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο,
έντεκα (11) τόνους ντομάτας, ένα (1) τόνο αγγούρια και ενάμιση (1,5) τόνο πιπεριές, τα οποία προέρ-
χονταν από την Οργάνωση Παραγωγών «Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου», μέσω
επιδοτούμενου προγράμματος  της Ε.Ε.

Επίσης, ετοίμασε και διένειμε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, περί
τα εξακόσια (600) και πλέον πακέτα με δεκαπέντε (15) είδη τροφί-
μων: μακαρόνια, ρύζι, φασόλια, φακές, αλεύρι, καφέ, ζάχαρη, γάλα
μακράς διαρκείας για ενήλικες και παιδιά, κονσέρβες κρέατος και
σαρδέλας, έναν (1) τόνο κοτόπουλου, πεντακόσια (500) κιλά φέτα,
πεντακόσια (500) κιλά γραβιέρα και πεντακόσια (500) λίτρα ελαι-
όλαδο. Για την ετοιμασία και τη διανομή των πακέτων σημαντική
στάθηκε η ολοπρόθυμη προσφορά των ιερέων της Ι. Μητροπόλεώς
μας, οι οποίοι με υπεύθυνο τον π. Πέτρο Ψυλλάκη ανέλαβαν τη
διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους της ενορίας τους.

Τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν προέρχονταν από τη σύμβαση
που έγινε μεταξύ της Συνοδικής Επιτροπής Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία»
και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, επί υφυπουργού κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.

Η Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος προσφέρει εκατό (100) και
πλέον μερίδες φαγητού και δεκατιανών καθημερινά σε μαθητές
των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής. 

Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο συνεχίζει την εθελοντική προ-
σφορά, με περισσότερα από δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) περι-
στατικά σε αδελφούς μας, προσφέροντάς τους ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις. 

Συγκεκριμένα, το τελευταίο τετράμηνο έχουν εκδοθεί αρκετές
νέες κάρτες Υγείας σε ανασφάλιστους αδελφούς μας και συνεχί-
ζεται ο εμβολιασμός στα ανασφάλιστα παιδιά, δυο φορές τον μήνα από τον παιδίατρο κ. Λάμπρο Χα-
τζηαδάμ Διευθυντή Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου. Το πνευμονολογικό ιατρείο λειτουργεί μια φορά τον μήνα,
καθώς και το ιατρείο γενικής ιατρικής που λειτουργεί δυο φορές την εβδομάδα από τον Γενικό Ιατρό
Κ.Υ. Αρκαλοχωρίου κ. Αντώνιο Χρονάκη, αλλά δίνονται και παραπεμπτικά σε συνεργαζόμενα ιατρεία
για περαιτέρω και εξειδικευμένες εξετάσεις. Τα ιατρικά περιστατικά το τελευταίο τετράμηνο έχουν
ξεπεράσει τα διακόσια πενήντα (250), ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει διαθέσει δωρεάν περισσότερα
από δύο χιλιάδες (2.000) σκευάσματα φαρμάκων. 

Τέλος, το Ένδυμα Αγάπης, το τελευταίο τετράμηνο έχει διαθέσει είδη ρουχισμού σε χίλιους (1.000)
και πλέον άπορους και ενδεείς συνανθρώπους μας και βοήθησε έξι (6) έγγυες μητέρες παρέχοντάς
τους ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικό εξοπλισμό (36).

Για τη συνέχιση όλων των παραπάνω κοινωνικών δράσεων, ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται η
βοήθεια όλων των ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι έμπρακτα ενισχύουν το Κέντρο
Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και των εθελοντών οι οποίοι ανιδιοτελώς και αφιλο-
κερδώς προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, κάνοντας έτσι πράξη τον ευαγγελικό λόγο· «ἐφ᾿
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε (Μτθ. κε΄, 40)».

Δράσεις του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής 
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Κατάσταση Δωρητών 

για την «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος»
(1 Απριλίου 2014 έως 15 Ιουλίου 2015)

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που ανώνυμα ενισχύουν την προσπάθεια
του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου, η βοήθεια των οποίων είναι πολύτιμη και καθοριστική.

1 ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

2 ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3 ΒΛΑΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4 ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

6 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΙΡΗ

7 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

9 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

11 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

13 ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

15 ΔΡΑΜΥΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

16 ΕΝΟΡΙΑ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ

17 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝ.ΓΡΑΦ. ΑΡΚΑΛ.

18 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ-ΜΑΡΙΝΑ

20 ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

21 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22 ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

23 ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

24 ΚΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

25 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

26 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

27 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

28 ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

29 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

30 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

31 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32 ΚΟΥΤΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33 ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

34 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ)

35 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚ-ΑΛΙΚΗ

36 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

38 ΚΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

39 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

40 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

41 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ

42 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

43 ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

44 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

45 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

46 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

47 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

48 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

49 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

50 ΜΠΑΤΖΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

51 ΝΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

52 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

53 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

54 ΟΙΚ. ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΜΜ-ΑΘΗΝΑ

55 ΟΙΚ. ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

56 ΟΙΚ. ΤΕΡΖΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

57 ΟΙΚ. ΤΖΑΡΔΗ ΜΥΡΩΝΑ

58 ΟΙΚ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑ

59 ΟΙΚ.ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

61 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

62 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

63 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑ

64 ΠΑΤΟΥΧΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

65 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

66 ΠΟΛΙΤΙΣΤ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ

67 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

68 ΠΡΟΪΣΤ.-ΣΥΝΑΔ. «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ»

69 ΡΟΚΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

70 ΡΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

71 ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

72 ΣΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

73 ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

74 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

75 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

76 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

77 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

78 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

79 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

80 ΤΕΡΛΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

81 ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

82 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΛΛΗ

83 ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

84 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

85 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

86 ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΕΛΛΗ

87 ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

88 ΧΑΙΡΕΛΗ ΧΡΥΣΗ

89 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

90 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

91 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

92 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

93 ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

94 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

95 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΜΠΑΚΗ-ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)

1 LIDL ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

2 ΞΕΝΟΔ. «RINELA  BEACH» ΚΩΝ. ΜΗΤΣΗΣ

3 ΑΦΟΙ ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΑΕ. «WATER CITY» 

4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΠΙΝΔΟΣ» Γ.ΜΠΑΖΩΛΙΑΣ

5 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» 

6 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

7 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΜΠΑΝΑΣΑΚΗ

8 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ.

9 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΕΚΟΙΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤ.-ΚΑΤΕΡ.

10 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

12 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΣΙΤΟΣ» ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ

15 ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΓΟΥΔΑΚΗ

16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

17 ΡΟΥΧΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Χαλκίδα)

18 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΝΙΑΔΑΚΗ (Αρκαλοχώρι)

19 ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ» (Αρκαλοχώρι)
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Η Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προετοιμάζει και
προσφέρει καθημερινά δωρεάν μεσημεριανά γεύματα και δεκατιανά σε
παιδιά και μαθητές Δημοτικών Σχολείων από εμπερίστατες οικογένειες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πε ρισ σότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως στο Αρκαλοχώρι.

Υπεύθυνος: π. Πέτρος Ψυλλάκης. Τηλ: 6974 753116

Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λειτουργεί στο
Αρκαλοχώρι καθημερινά από 5:00 έως 9:00 μ.μ. Στελεχώνεται από σα-
ράντα 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 ανα-
σφάλιστοι 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:

Λειτουργεί από το έτος 2009 στην Πολυθέα Πεδιάδας και φιλοξενεί περί τους 35 γέ-
ροντες. Οι διαβιούντες ηλικιωμένοι στη Νηστικάκειο Μονάδα απολαμβάνουν: 

 Άριστες συνθήκες διαβίωσης σε άνετα δίκλινα δωμάτια με προσωπικούς χώρους
υγιεινής και ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους.

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μόνιμη ιατρική παρακολούθηση.
 Φροντίδα, αγάπη, συμπαράσταση και ζεστό, σχεδόν οικογενειακό, περιβάλλον.

Διεύθυνση:  Αρχιμ. Μεθόδιος Φλουρής 
και Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Κιοστεράκης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28910 32223 και 28910 32033

 Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής

 Σχολή Πρακτικής 
Βυζαντινής Μουσικής

 Σχολή Αγιογραφίας
 Σχολή παραδοσιακών 

οργάνων
 Σχολή γονέων

Δίδακτρα έχομε μόνο στη λειτουργία 
της σχολής εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων

Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη
της Ιεράς Μητροπόλεως

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ. & Φαξ 28910 24630

Οι Σχολές της Ι. Μητροπόλεως

Στην Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, 
Καστελλίου και Βιάννου λειτουργούν:

Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος

Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο
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