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Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

“Χριστοῦ δ᾿ ἐνανθρώπησις, ἄλλη μοι πλάσις”1.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα,

Υμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν ἀξιώσαντα ἡμᾶς καὶ ἐφέτος νὰ φθά-
σωμεν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς ἐν “Βηθλεὲμ τῇ μικρᾷ” κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Ἑορτάζει ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἧς “σάρκα ἀνέλαβεν” ὁ Χριστὸς σαρ-
κωθείς2, καταστήσας αὐτὴν “κόσμον τοῦ κόσμου”3. Σκιρτᾷ διὰ τὰς θείας εὐλογίας ὄχι μόνον
σύνολον τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀλλὰ “πᾶσα ἡ κτίσις”. “Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πλη-
ροῦνται˙ Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου”4.

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ “πρῶτον ἀκίνητον” τῶν Ἀρχαίων, ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι καθ᾿ ἑαυτὸν κοι-
νωνία ἀγάπης καὶ κινεῖται ἐν χρόνῳ ἀγαπητικῶς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν κόσμον. “Ἐν
τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς”5.

Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρωπον τὸ “εἶναι”, χαρίζεται
εἰς αὐτὸν διὰ τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του τὸ “εὖ εἶναι”. “Τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο
ἑορτάζομεν σήμερον, ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, ἵνα πρὸς Θεὸν ἐκδημήσωμεν, ἢ ἐπα-
νέλθωμεν..., ἵνα τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι τὸν νέον ἐνδυσώμεθα, καὶ ὥσπερ ἐν τῷ
Ἀδὰμ ἀπεθάνομεν οὕτως ἐν τῷ Χριστῷ ζήσωμεν, Χριστῷ καὶ συγγεννώμενοι καὶ συσταυρού-
μενοι καὶ συνθαπτόμενοι καὶ συνανιστάμενοι”6. Εἰς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κό-
σμον εἶναι πλέον ἀνοικτὴ ἡ ὁδὸς τῆς κατὰ χάριν Θεώσεως. Ὅλοι εἴμεθα “Θεοῦ χωρητικοί”.
“Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ˙ πάντες
γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”7.

Δυστυχῶς, τὸ Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων κηρύσσεται καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον, ὅπου
ἠχεῖ ἡ κλαγγὴ τῶν ὅπλων, ὅπου ἀσκεῖται ἀπρόκλητος βία εἰς βάρος ἀτόμων καὶ λαῶν, ὅπου
κυριαρχεῖ ἀνισότης καὶ κοινωνικὴ ἀδικία. Ἀφόρητος εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τὴν ὁποίαν εὑρί-
σκονται τὰ ἀναρίθμητα παιδία, θύματα πολεμικῶν συγκρούσεων, ἐκρύθμων καταστάσεων,
ποικιλωνύμων ἐκμεταλλεύσεων, διωγμῶν καὶ διακρίσεων, πείνης, πενίας καὶ ἐπωδύνων στε-
ρήσεων.

Κατὰ τὸν παρελθόντα Ἀπρίλιον εἴχομεν τὴν εὐκαιρίαν, μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης
Φραγκίσκου καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου,
νὰ διαπιστώσωμεν ἰδίοις ὄμμασιν ἐν Λέσβῳ τὰς περιπετείας τῶν προσφύγων καὶ τῶν μετα-
ναστῶν καὶ ἰδίως τὰ ὀξέα προβλήματα τῶν ταλαιπωρημένων παιδίων, τῶν ἀθώων καὶ ἀνυ-
περασπίστων θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας, τῶν φυλετικῶν καὶ θρησκευτικῶν διακρίσεων
καὶ τῆς ἀδικίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων αὐξάνει συνεχῶς. 

Ἡ ἑορτὴ τοῦ νηπιάσαντος δι᾿ ἡμᾶς Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ παιδίου Χριστοῦ, τὸν ἀφανισμὸν
τοῦ ὁποίου ζητεῖ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία συμφώνως πρὸς τὸν Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον8, εἶναι ὑπό-
μνησις καὶ κλῆσις νὰ μεριμνήσωμεν διὰ τὰ παιδία, νὰ προστατεύσωμεν τὰ εὐάλωτα αὐτὰ θύ-
ματα καὶ νὰ σεβασθῶμεν τὴν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

῾

1. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΛΔ΄, ΒΕΠΕΣ
61, 227.   

2. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξο-
ρίας, P.G. 52, 429.

3. Ὠριγένους, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Ἐξη-
γητικῶν, τόμος στ΄ ΒΕΠΕΣ 12, 63.

4. Ὄρθρος Χριστουγέννων.
5. Α΄ Ἰωάν. δ΄, 10.
6. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ΄ εἰς τὰ Θεοφά-

νια, εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, ΒΕΠΕΣ 60, 65.
7. Γαλ. γ΄, 28.
8. β΄, 13.
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Τὰ παιδία καὶ αἱ εὐαίσθητοι ψυχαί των ἀπειλοῦνται βεβαίως καὶ εἰς τὰς χώρας τοῦ ἀνε-
πτυγμένου οἰκονομικῶς καὶ σταθερωτέρου πολιτικῶς κόσμου, ἀπὸ τὴν μεγάλην κρίσιν τοῦ
γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας, ἀπὸ ποικιλομόρφους παρεμβάσεις καὶ τὴν ἄσκησιν σωματικῆς καὶ
ψυχικῆς βίας. Ἀλλοιώνεται ἡ παιδικὴ ψυχὴ ἐκ τῆς καταλυτικῆς ἐπιρροῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν
μέσων καὶ ἰδίως τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ διαδικτύου εἰς τὴν ζωήν των καὶ ἀπὸ τὴν ριζικὴν
ἀλλαγὴν τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τὰ μετατρέπει ἐνωρὶς
εἰς καταναλωτὰς καὶ ὁ εὐδαιμονισμὸς ἐξαφανίζει ταχύτατα τὴν παιδικὴν ἀθωότητα.

Ἐν ὄψει τῶν κινδύνων αὐτῶν ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἀπευθυνθεῖσα “μετ᾿ ἰδιαιτέρας ἀγάπης καὶ στοργῆς” πρὸς τὰ παιδία καὶ τοὺς νέους, ἀναφέρει
ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς9 τὰ ἑξῆς: “Μέσα εἰς τὸν κυκεῶνα τῶν ἀλληλοαναιρουμένων ὁρισμῶν
τῆς ταυτότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία προβάλλει τὰ Κυριακὰ
λόγια, “ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν
Οὐρανῶν”10 καὶ τὸ “ὅς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς
αὐτήν”11, ὡς καὶ ὅσα ἀναφέρει ὁ Σωτὴρ ἡμῶν δι᾿ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι “κωλύουν”12 τὰ παιδία νὰ
Τὸν πλησιάσουν καὶ δι᾿ ὅσους τὰ “σκανδαλίζουν”13.

Τὸ μυστήριον τῶν Χριστουγέννων συμπυκνοῦται εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κοντακίου τῆς
ἑορτῆς “Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός”. Ὁ Θεὸς Λόγος ὡς παιδίον
καὶ τὸ παιδίον ὡς Θεὸς ἀποκαλύπτεται εἰς ἀνθρώπους μὲ “καθαρὰν καρδίαν” καὶ μὲ τὴν
ἁπλότητα τοῦ παιδίου. Τὰ παιδία κατανοοῦν ἀληθείας, τὰς ὁποίας “οἱ σοφοὶ καὶ οἱ συνετοὶ”
ἀδυνατοῦν νὰ προσεγγίσουν. “Ἀπὸ παιδιὰ καὶ μόνον φτιάχνεις Ἱεροσόλυμα”, σημειώνει ὁ
Ἐλύτης εἰς τὸ “Ἐκ τοῦ πλησίον”14.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς πάντας, νὰ σέβωνται τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἱερότητα τῆς

παιδικῆς ἡλικίας. Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίου προσφυγικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία θίγει κατ᾿ ἐξοχὴν
τὰ δικαιώματα τῶν παιδίων, ἐνώπιον τῆς μάστιγος τῆς παιδικῆς θνησιμότητος, τῆς πείνης,
τῆς παιδικῆς ἐργασίας, τῶν σωματικῶν κακώσεων καὶ τῆς ψυχολογικῆς βίας, ἀλλὰ καὶ τῶν
κινδύνων ἀλλοιώσεως τῆς παιδικῆς ψυχῆς λόγῳ τῆς ἀνεξελέγκτου ἐκθέσεώς των εἰς τὴν ἐπιρ-
ροὴν τῶν συγχρόνων ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας καὶ τῆς καθυποτάξεως αὐτῶν εἰς
τὸν καταναλωτισμόν, ἀνακηρύσσομεν τὸ 2017 Ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς
ἡλικίας, καλοῦντες πάντας νὰ ἀναγνωρίζουν καὶ νὰ σέβωνται τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἀκε-
ραιότητα τῶν παιδίων.

Ὅπως τονίζεται εἰς ἕτερον σπουδαῖον κείμενον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν λόγον αὐτῆς, δὲν ἀποβλέπει πρωτίστως «εἰς τὸ νὰ κρίνῃ καὶ νὰ καταδικάσῃ
τὸν κόσμον»15, ἀλλὰ εἰς τὸ νὰ προσφέρῃ εἰς αὐτὸν ὡς ὁδηγὸν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, τὴν ἐλπίδα καὶ βεβαιότητα ὅτι τὸ κακόν, ὑπὸ οἱανδήποτε μορφήν, δὲν ἔχει τὸν τελευταῖον
λόγον εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀφεθῇ νὰ κατευθύνῃ τὴν πορείαν της»16. 

Προσκυνοῦντες ἐν ταπεινώσει καὶ κατανύξει τὸν Σωτῆρα ἡμῶν, ὅστις ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ
ὕψους, καὶ ἀνυμνοῦντες ᾄσμασιν ἐνθέοις τὸ μέγεθος τῆς περὶ ἡμᾶς θείας Οἰκονομίας, κλίνοντες
τὸ γόνυ ἐνώπιον τῆς βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀπευθύνομεν ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου
Φαναρίου τὸν ἑόρτιον χαιρετισμὸν «Χριστὸς γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν˙ ἀπαν-
τήσατε» πρὸς τὰ μακρὰν καὶ τὰ ἐγγὺς τέκνα τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καὶ ἀπο-
στέλλομεν πρὸς αὐτὰ τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν.

«Ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»17, ἂς ἀγωνισθῶμεν ἅπαντες ἐν ὁμο-
ψυχίᾳ, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς καινῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, τη-
ροῦντες ὅσα ἐνετείλατο ἡμῖν ὁ Κύριος, ὁ ὢν μεθ᾿ ἡμῶν «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος»18. Χριστούγεννα ‚βις΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Μήνυμα Χριστουγέννων
Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου

κ. Ανδρέου

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε, ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε»

Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Ἀδελφοί μου πεφιλημένοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ  ἀγαπητά,

T
ά Χριστούγεννα, δέν εἶναι μόνο αὐτά πού βλέπουμε καί γνωρίζουμε αὐτές τίς
ἡμέρες, μέ κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς τήν σάρκωση καί τήν ἀποκάλυψη τοῦ Κυ-
ρίου τῆς γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ, γιά μιᾶ ἀκόμη φορά σ’ ἐμᾶς, τούς χριστιανούς τοῦ

2016. Τά Χριστούγεννα εἶναι γεγονός μέ πολύ βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο περιεχό-
μενο, καθοριστικό δι’ ὅλους ἡμᾶς, συνολικά καί συλλογικά, πέρα ἀπό διακρίσεις, ἐξαι-
ρέσεις ἤ ἄλλες ἀνθρώπινες διαχωριστικές γραμμές.

Τά Χριστούγεννα τελετουργεῖται ἡ ὑπέρβαση τῶν ἀδυναμιῶν μας, ὡς ἀνθρώπων
πού ἀγωνιζόμεθα νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τήν πλάνη τοῦ πονηροῦ καί τῆς ἁμαρτίας.
Σηματοδοτοῦν τήν ἀποκάλυψη, τή βίωση καί τήν ἔκφραση, ὄχι ἁπλῶς μιᾶς ἀλήθειας,
ἀλλά τῆς μόνης ἀλήθειας, τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ μας, πού μυστηριακά φανερώνε-

ται καί εἰς τό σύγχρονο, ταλαί-
πωρο ἀχθοφόρο ἄνθρωπο τῆς
καθημερινότητας αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀδιάψευστη
ἀλήθεια τοῦ κόσμου! Τοῦτο μαρτυ-
ρεῖται ἀπό τήν δισχιλιετῆ καί
πλέον ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας, τοῦ ἐπιγείου σώματος τοῦ ἐν
σαρκί φανερωθέντος Θεανθρώ-
που Χριστοῦ. Οἱ ἅγιοι, οἱ ὅσιοι, οἱ
ὁμολογητές, οἱ μάρτυρες, οἱ ἐγκρα-
τευτές, οἱ μυριάδες ἄγνωστοι σε-
σωσμένοι ἄνθρωποι πού πέρασαν
ἀπό αὐτόν τόν κόσμο, ἀγωνισθέν-
τες ἐν Χριστῷ, εὐφραίνονται,
ἀγάλλονται καί φωτίζονται ἀπό
τό Ἄκτιστο Φῶς τοῦ παιδίου, πού
γεννήθηκε αὐτή τήν νύχτα εἰς τήν
Βηθλεέμ! Ὅλος αὐτός ὁ πνευμα -

«Γέννησις του Χριστού». Τοιχογραφία
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου, στο κοιμητήριο της Ενορίας Κασ-
σάνων Πεδιάδος, αγνώστου αγιογρά-
φου, μέσα 1.200 μ.Χ.

9. Παρ. 8.
10. Ματθ. ιη΄, 3-4.
11. Λουκ. ιη΄, 17.
12. Πρβλ. Λουκ. ιη΄, 16.
13. Πρβλ. Ματθ. ιη΄, 6.
14. Ἐκδ. Ἵκαρος, 13.

15. Πρβλ. Ἰωάν. γ΄ 17 καὶ ιβ΄ 47.
16. Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγ-

χρονον κόσμον. Εἰσαγωγή.
17. Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄ 1.
18. Ματθ. κη΄ 20.



τικός κόσμος εἶναι μεθ’ ἡμῶν καθημερινά καί ἰδιαίτερα αὐτή τήν Χριστουγεννιάτικη
ἡμέρα.

Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ τεχθείς Χριστός ἀναπαύει, ἐπευλογεῖ καί ἐλεεῖ ὅλους ἡμᾶς,
τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, πού πορευθήκαμε ἤ θελήσαμε νά πορευθοῦμε τήν
εὔσημη αὐτή ἡμέρα στίς Ἐκκλησιές μας, διά νά ψάλλουμε τό «Χριστός γεννᾶται δο-
ξάσατε» καί τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Δι’ αὐτό, ἄς ἀγωνι-
ζόμεθα, ἐν Χριστῷ σαρκωθέντι, νά ἀπομακρύνουμε ἀπό μέσα μας τήν πλάνη καί τά
ψεύδη τοῦ φθονεροῦ διαβολέα, ὁ ὁποῖος ταλαιπωρεῖ τό ἀνθρώπινο γένος μέ πολέμους,
πρόσφυγες, μετανάστες, πτωχούς καί νεόπτωχους. Ὅλα τά παραπάνω τά βιώνουμε
καθημερινά, ὁλοένα καί σέ μεγαλύτερο βαθμό. Καθώς, μάλιστα, τό χρῆμα συσσωρεύε-
ται ἀφρόνως, καί κατά τρόπον δαιμονικό εἰς τά χέρια τῶν ὁλίγων, ἀντιστρόφως ἀνά-
λογα πολλαπλασιάζονται οἱ ἐμπερίστατοι συνάνθρωποί μας, οἱ πονεμένοι καί
ἐξαθλιωμένοι ἀδελφοί μας.

Ὁ Κύριός μας γεννᾶται καί πάλι ἐν μέσῳ  ἡμῶν, ἑνός κόσμου ὅπου, τηρουμένων
τῶν χρονικῶν ἀναλογιῶν, παλεύει μέ τά ἴδια προβλήματα καί τούς παράλληλους πει-
ρασμούς, ὅπως τότε, πού τό ἄστρο φώτιζε τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.

Ὁ Χριστός γεννιέται διά νά μήν ταυτιζόμαστε μέ τό πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά
διά νά γινόμαστε μέτοχοι καί κοινωνοί τῆς πραγματικῆς, τῆς οὐράνιας καί παντοτινῆς
ἀλήθειάς Του, πού ἐνώνει τίς καρδιές μας μ’ Αὐτόν καί δι’ Αὐτοῦ μέ τό ἔλεος καί τήν
εὐλογία τοῦ Πατρός καί τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἄς γίνει ἡ καρδιά, τό σῶμα
καί ἡ ὑπόσταση τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς σπήλαιο καί φάτνη, διά νά γεννηθῇ καί ν’
ἀνδρωθῇ ὁ Χριστός, ὁ συνεχώς γεννώμενος καί ἀποκαλυπτόμενος εἰς τούς αἰῶνας διά
τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους!

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν. ἡ ἀγάπη μου μετά πάντων ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.» (Α΄ Κορ. 16, 23-24)

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα! Χρόνια Πολλά!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016
Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα καί ἐπιφανέντα Κύριον

εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
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ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

(1991-2016)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ



Ἡ πορεία αὕτη δὲν θὰ εἶχε τὸ ποθούμενον ἀποτέλεσμα, ἄνευ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
συμπαραστάσεως τῶν Ἀδελφῶν Προκαθημένων τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν. Ἡ φιλάδελφος αὕτη στήριξις τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων,
τοὺς ὁποίους καὶ εὐχαριστοῦμεν ἐγκαρδίως, ἀλλὰ καὶ ἡ ἔκφρασις σεβασμοῦ ἐκ μέρους
τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ φιλογενοῦς λαοῦ, ἀπὸ τὸ νοτιώτερον ἄκρον τῆς
Ἀφρικῆς ἕως τὴν Σιβηρίαν, καὶ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴν ἕως τὰ πέρατα τῆς Δύσεως,
ὑπῆρξε συγκινητικὴ καὶ ἀμείωτος. Τοῦτο μαρτυροῦν, ἐπίσης, αἱ ἐπισκέψεις εἰς Φανάριον
τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον
τονίζει καὶ ἐνδυναμώνει τοὺς ἀρρήκτους πνευματικοὺς ἡμῶν δεσμοὺς καὶ τὴν ἀκλό-
νητον ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐνθυμούμεθα μὲ συγκίνησιν τὴν ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν, τῆς ὁποίας ἐτύχομεν ὑπὸ
ἀδελφῶν Προκαθημένων καὶ Ἱεραρχῶν. Ἐνθυμούμεθα τὸν εὐσεβῆ λαόν, ὁ ὁποῖος ὑπε-
δέχθη ἡμᾶς μετὰ δακρύων συγκινήσεως καὶ ποικίλων ἐκδηλώσεων ἀνυποκρίτου ἀγά-
πης. Δὲν λησμονοῦμεν τοὺς εὐλαβεῖς μοναχοὺς καὶ μοναχάς, οἱ ὁποῖοι πολλάκις ἐφι-
λοξένησαν ἡμᾶς καὶ ἀδιαλείπτως προσεύχονται διὰ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ τὴν
Ἐκκλησίαν τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων.

Ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία εἶναι Μία, κεφαλὴν ἔχουσα τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστόν, τὸν ἀξιώσαντα ἡμᾶς νὰ συγκαλέσωμεν, συμφρονούντων καὶ τῶν λοιπῶν
Μακαριωτάτων Προκαθημένων, τὴν προσφάτως πραγματοποιηθεῖσαν ἐν Κρήτῃ Ἁγίαν
καὶ Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὸ μεῖζον τοῦτο ἱστορικὸν γεγονὸς
τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας πληροῖ ἡμᾶς χαρᾶς μεγίστης καὶ δυνάμεθα νὰ καυχηθῶμεν
ἐν Κυρίῳ, ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἡμετέρας Πατριαρχίας. Ἡ Ἁγία καὶ
Μεγάλη Σύνοδος ἀνέδειξε τὴν συνοδικὴν ταυτότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ
εἶναι χρέος πάντων ἡμῶν, τόσον τῶν συμμετασχόντων, ὅσον καὶ τῶν κωλυθέντων
ὅπως παραστοῦν, ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Συνόδου, ὡς καὶ ἡ
μεταλαμπάδευσις καὶ ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος ἑνότητος εἰς τὸ εὐσεβὲς Ὀρθόδοξον
ποίμνιον ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης.

Ἀντιλαμβανόμενοι τὰς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, ἐσυνεχίσαμεν καὶ ἐνεθαρρύναμεν
τὸν Θεολογικὸν Διάλογον μετὰ τοῦ λοιποῦ Χριστιανικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀκα-
δημαϊκὸν διάλογον μετὰ τῶν ἄλλων Θρησκειῶν. Μνημονεύομεν εὐγνωμόνως καὶ ἀνα-
γνωρίζομεν τοὺς κόπους καὶ τὴν μεγάλην προσφορὰν τῶν συμμετασχόντων καὶ συμ-
μετεχόντων εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς διαλόγους, ὅπου ἐδόθη καὶ δίδεται μετὰ παρρησίας
ἡ ἀξιόπιστος μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ἡ συνεχιζομένη μάστιξ τοῦ πολέμου καὶ τῆς τρομοκρατίας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον δὲν
ἔπαυσε νὰ ἀπασχολῇ τὴν ἡμετέραν Μετριότητα. Τὸ κῦμα βίας, τὸ ὁποῖον πλήττει
πολλὰς περιοχὰς τοῦ κόσμου, ἔφερεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐξουθένωσιν τῶν λαῶν καὶ
τὸν διωγμὸν τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Προσευχόμεθα διὰ τοὺς
μαρτυρήσαντας Χριστιανοὺς καὶ ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρὸς κάθε ἐμπλεκόμενον διὰ
τὴν παῦσιν τῶν ἐχθροπραξιῶν καὶ τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν.

Ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία προσεύχεται ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου
καὶ θεωρεῖ τὸν σεβασμὸν τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας θεμελιῶδες
καὶ ἀπαράγραπτον δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Δὲν ὑπάρχει «ἱερὸς» πόλεμος. Μόνον
ἡ εἰρήνη εἶναι ἱερὰ καὶ κοινὸν ὑπέρτατον καθῆκον.

Μὲ ἀγωνίαν καὶ βαθύτατον πόνον, παρακολουθοῦμεν τὸ δρᾶμα τῶν βιαίως ἐκδιωχ-
θέντων ἀπὸ τὰς πατρογονικὰς αὐτῶν ἑστίας προσφύγων, οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν εἰς ἕνα
καλύτερον κόσμον καὶ μίαν νέαν πατρίδα. Ἡ πρόσφατος ἐπίσκεψις ἡμῶν εἰς τὸ κέντρον
ὑποδοχῆς προσφύγων εἰς Λέσβον, μετὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου, ἀπετέλεσε μίαν κοινὴν προσπάθειαν
εὐαισθητοποιήσεως τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον.

98

Α ἶνον καὶ δοξολογίαν ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, καθότι ἠξίωσεν
ἡμᾶς νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν συμπλήρωσιν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας,
καθ᾿ ἣν ἀνήλθομεν, κατὰ τὸ ἐπίταγμα τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Ἐνδημούσης Συνό-

δου, εἰς τὸν μαρτυρικὸν Ἀποστολικὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.
Χάριτι Θεοῦ διελθόντες αἰσίως τὴν μακρὰν αὐτὴν περίοδον διακονίας τῆς Πρωτοθρόνου
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀναμιμνησκόμεθα μὲν τὰ βιώματα, τὰς ἐμπειρίας, τὰς προ-
σευχάς, τὰς πορείας καὶ τὰς δράσεις, ἀτενίζομεν δὲ ἐν ταὐτῷ μὲ αἰσιοδοξίαν καὶ ἐλπίδα
κραταιὰν τὸ μέλλον, καὶ ἀναφωνοῦμεν σήμερον τὸ «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν»,
τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ τὴν γλῶτταν Χρυσορρήμονος. 

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ βάθους καρδίας ὅλους τοὺς συντελέσαντας εἰς τὴν προσπάθειαν
τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, νὰ ἄρῃ τὸν σταυρὸν τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος, τὸν
ὁποῖον ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἔθηκεν εἰς τοὺς ὤμους ἡμῶν ἅμα τῇ
ἡμετέρᾳ ἐκλογῇ, ἐπιθέσασα ἐν ταὐτῷ τὴν ἀγωνίαν καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ εὐσεβοῦς Γένους
τῶν Ὀρθοδόξων, τόσον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅσον καὶ συμπάσης τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας.

Κατὰ τὸ διάστημα τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν διακονίας, πολλοὶ συνέβαλον ὡς ἄλλοι
Κυρηναῖοι, διὰ νὰ ἐλαφρύνουν τὸ βάρος καὶ νὰ ἁπαλύνουν πολλάκις τοὺς πόνους καὶ
τὸν κάματον τῆς πορείας. Ἐνθυμούμεθα μὲ εὐγνωμοσύνην τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα
τῶν ἀδελφῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς γενναιομάρτυρος Μητρὸς Ἐκκλησίας, τῶν
ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐφείσθησαν χρόνου καὶ κόπου, πρὸς στήριξιν

ἡμῶν εἰς τὴν εἰκοσι-
πενταετῆ δολιχοδρο-
μίαν. Αἱ ποιμαντικαὶ
ἐπισκέψεις τῆς ἡμετέ-
ρας Μετριότητος εἰς
τὰς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
Ἐπαρχίας τοῦ Πανιέ-
ρου Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου καὶ ἡ  ἐπικοινωνία
μετὰ τοῦ χριστεπω -
νύμου πληρώματος,
καθὼς καὶ μετὰ τῶν
ἐντίμων Ἀρχῶν τῶν
διαφόρων Χωρῶν, ἀπε-
τέλεσε δι᾿ ἡμᾶς μονα-
δικὴν εὐκαιρίαν εἰ -
λικρινοῦς διαλόγου,
διαπροσωπικῶν σχέ-
σεων καὶ συμπνευμα-
τισμοῦ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
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Γεραρά τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Ἐξοχώτατοι καί φίλτατοι ἐπίσημοι ἐξ Ἑλλάδος,
Εὐλαβέστατοι κληρικοί, 
Ἐντιμολογιώτατοι Ὀφφικιάλιοι,
Ἐλλογιμώτατοι Ἐκπαιδευτικοί, 
Τέκνα πιστά καί προσφιλέστατα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας,

K αλῶς ἤλθετε ἅπαντες εἰς τό Κέντρον τοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ρωμηοσύνης,
εἰς ὑποβολήν συγχαρητηρίων εὐχῶν καί εἰς συνεορτασμόν μιᾶς ἱστορικῆς ἐπε-
τείου δι᾿ ἡμᾶς προσωπικῶς, ἀλλά καί διά τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία σπανίως ἔχει

εἰς τήν ἱστορίαν της τοσοῦτον μακροχρονίους πατριαρχίας.
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό πνεῦμα μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ

Σωτῆρι μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν τοῦ δούλου Aὐτοῦ (πρβλ. Λουκ. 1, 46-48),
τόν ὁποῖον ἐκάλεσεν ἐπί τήν πηδαλιουχίαν τῆς νοητῆς νηός τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας,
κατ᾿ αὐτήν τήν κρίσιμον στιγμήν τῆς ἱστορίας, καί τόν ἠξίωσε νά φθάσῃ ἤδη εἰς τήν
συμπλήρωσιν ἑνός τετάρτου αἰῶνος ἐπί τοῦ Θρόνου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί Στά-
χυος τοῦ διαδόχου αὐτοῦ, και πλειάδος Ἁγίων καί Ἰσαποστόλων Πρωθιεραρχῶν τῆς
Ἐκκλησίας ταύτης.

Ἐν πρώτοις, εὐχαριστοῦμεν ἐνθέρμως τούς τιμήσαντας ἡμᾶς διά τῆς τιμίας αὐτῶν
ψήφου ἀδελφούς Ἱεράρχας, τούς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, καί παρακαλοῦμεν τόν ἔχοντα τήν
ἐξουσίαν ζώντων καί  νεκρῶν νά ἀναπαύῃ εἰς τούς κόλπους Αὐτοῦ τούς ἐξ αὐτῶν ἀπελ-
θόντας τοῦ κόσμου τούτου, ὧν ἡ μνήμη εἴη αἰωνία καί ἄληστος.

Ἀλλ᾽ εὐχαριστοῦμεν ὁλοθύμως καί τούς λοιπούς ἁγίους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, τούς
νεωτέρους, τούς τε ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ καί τούς ἀλλαχοῦ ἀνά τήν οἰκουμένην
διακονοῦντας, διότι,  χάρις εἰς τήν ἀδελφικήν συμπαράστασιν καί τήν πολύτιμον συμ-
βολήν ὅλων, ἐπετεύχθη ὅ,τι καλόν καί ὠφέλιμον διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος, καί
ἠδυνήθημεν ἅπαντες ὁμοῦ νά πραγματοποιήσωμεν τά πλεῖστα ἐξ ὅσων ὑπεσχέθημεν
κατά τόν ἐνθρονιστήριον ἡμῶν λόγον εἰς τάς ἡμέρας ἐκείνας τοῦ ἔτους 1991, καί τινα
ἐπί πλέον. 

Ταῦτα, ἐπιτραπήτω ἡμῖν νά ἀπαριθμήσωμεν, βραχεῖ ρήματι, οὐχί ἀσφαλῶς διά νά
ἱκανοποιήσωμεν οἱανδήποτε κενόδοξον διάθεσιν,  ἀλλά διά τήν ἱστορίαν,  καί διά νά
δοξολογήσωμεν ἀπό κοινοῦ τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ διά τήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας
μας κατά τήν τελευταίαν εἰκοσιπενταετίαν. 

Ἐνεκαινιάσθησαν αἱ Συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, καθ᾽ ἅς συνεζητήθησαν καί προωθήθησαν ζωτικά θέματα κοινοῦ ἐνδια-
φέροντος, μάλιστα δέ τό τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί  Μεγάλης Συνόδου, τῆς ἀπό
μακροῦ προετοιμαζομένης και, τελικῶς, χάριτι Θεοῦ πραγματοποιηθείσης ἐν Κρήτῃ,
παρά τάς ἀνεξηγήτους, θεολογικῶς τε καί ἐκκλησιολογικῶς ἀστηρίκτους ὑπαναχωρή-
σεις Ἐκκλησιῶν τινων, πρός τάς ὁποίας ἁπλῶς ἀπευθύνομεν τήν ἐρώτησιν: «Εἰς τί ἐδι-
στάσατε;» (πρβλ. Ματθ. 14,31).  
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Ὁ κόσμος σήμερον διέρχεται μίαν
μεγάλην οἰκονομικὴν καὶ κοινωνικὴν
κρίσιν. Τὸ φαινόμενον τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως προκαλεῖ ἰσχυροὺς κλυδω-
νισμοὺς εἰς τὴν παγκόσμιον οἰκονο-
μίαν καὶ διαταράσσει τὴν κοινωνικὴν
συνοχήν, διευρῦνον τὸ χάσμα μεταξὺ
πτωχῶν καὶ πλουσίων. Ἡ ἀρχὴ τῆς
ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας, ἡ ὁποία
αὐτονομεῖ τὴν οἰκονομίαν ἀπὸ τὰς
ἀνθρωπίνας ἀνάγκας, φέρει ὡς ἀπο-
τέλεσμα τὴν κερδοσκοπίαν καὶ τὴν
ἐκμετάλλευσιν. Ἡμεῖς ἀντιτιθέμεθα
εἰς τὴν οἰκονομικὴν δραστηριότητα ὡς
αὐτοσκοπὸν καὶ προτείνομεν μίαν
«οἰκονομίαν μὲ ἀνθρώπινον πρόσω-
πον», διεπομένην ὑπὸ τῶν εὐαγγε-
λικῶν ἀρχῶν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς
ἀλληλεγγύης.

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Πατριαρ-
χικῆς ἡμῶν διακονίας, ἠσχολήθημεν
ἐνδελεχῶς μὲ τὴν προώθησιν τῆς προ-
στασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Εἴμεθα οἰκονόμοι καὶ προστάται τῆς
δημιουργίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχομεν
ἱερὸν χρέος νὰ σεβώμεθα καὶ νὰ πα-
ραδίδωμεν τὸ θεόσδοτον αὐτὸ δῶρον

ἀκέραιον καὶ ἀλώβητον εἰς τὰς ἐπερχόμενας γενεάς. Ἡ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κρίσις
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ κατάχρησις τῆς ἐλευθερίας του, ὡδήγησαν εἰς τὴν ρῆξιν τῆς σχέσεως
αὐτοῦ μὲ τὴν κτίσιν καὶ εἰς τὴν διαστρέβλωσιν τῆς ὀρθῆς χρήσεως αὐτῆς. Σήμερον, δὲν
ἐκμεταλλευόμεθα μόνον τοὺς φυσικοὺς πόρους τοῦ πλανήτου μας, δὲν μολύνομεν
μόνον τὸ φυσικὸν περιβάλλον, ἀλλὰ ἐπεξετείναμε τὴν μόλυνσιν καὶ εἰς τὸ διάστημα,
ἐφόσον τὰ τελευταῖα ἔτη αὐξάνει ραγδαίως ὁ ὄγκος τῶν λεγομένων "διαστημικῶν
σκουπιδιῶν"καὶ γίνεται λόγος ἀκόμη καὶ διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν πόρων ἄλλων οὐρανίων
σωμάτων. Μόνη λύσις εἶναι ἡ ριζικὴ ἀλλαγὴ νοοτροπίας, ἡ μετάβασις ἀπὸ τὴν κτητικὴν
καὶ καταναλωτικὴν στάσιν εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν καὶ ἀσκητικὴν χρῆσιν τῆς δημιουρ-
γίας, καὶ ἡ ἐν τῷ πνεύματι αὐτῷ διαπαιδαγώγησις τῶν νέων, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζουν
τὸ περιβάλλον μὲ εὐαισθησίαν, σεβασμὸν καὶ ὑπεθυνότητα.

Ὑμνοῦμεν καὶ εὐχαριστοῦμεν, ἐν ταπεινώσει καὶ παρακλήσει, τὸν ἐν ὑψίστοις Θεόν,
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἰκοσιπενταετίας ὅλης εἰς τὸ Πηδάλιον τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἀπευθυνόμενοι πρὸς πάντας ὑμᾶς, τιμιώτατοι ἀδελφοὶ καὶ
τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἐξαιτούμεθα τὰς δεήσεις καὶ τὰς εὐχάς σας πρὸς «τὸν μέγαν
Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (πρβλ. Τίτ. 2,13), νὰ ἐνδυναμώνῃ ἡμᾶς πρὸς
καρποφόρον συνέχισιν τοῦ ἔργου διακονίας, εἰς δόξαν τοῦ «ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλ. 2,9)
τιμωμένου ὀνόματος Αὐτοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 22ᾳ Ὀκτωβρίου 2016
Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

καὶ διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης
† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
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Ὁμιλία
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργία ἐπὶ τῇ 25ετίᾳ Πατριαρχίας τῆς Α.Θ.Π.

(22 Ὀκτωβρίου 2016)



Ἐξησφαλίσθη ἡ ὑπηκοότης τῆς Χώρας δι᾿ ἱκανόν ἀριθμόν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου,
διά τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί δι᾽ ἐνταῦθα διακονοῦντας ἄλλους κληρικούς,
τοῦθ᾽ ὅπερ διευκολύνει τήν λειτουργίαν τοῦ θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
σήμερον καί ἐν τῷ μέλλοντι, καθώς καί τήν ἐπάνδρωσιν τῶν καθ’ ἡμᾶς ὑπηρεσιῶν μέ
ἱκανά στελέχη.  

Διηυρύνθη καί ἐνεπλουτίσθη ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, τό ἀνώτατον τοῦτο ὄργανον
διοικήσεως τῆς Πρωτοθρόνου ἡμῶν Ἐκκλησίας, δοθείσης οὕτω τῆς δυνατότητος εἰς
ἅπαντας τούς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτας καί Ἀρχιεπισκόπους τοῦ Θρόνου νά συμμε-
τέχουν καί νά συνεισφέρουν εἰς τήν ζωήν αὐτοῦ, καθ᾽ ὅ ἔχουν δικαίωμα καί χρέος κατά
τήν ἐκκλησιολογίαν καί τό Κανονικόν Δίκαιον ἡμῶν. Οὕτως, ἐτονίσθη καί ἐξῄρθη ἔτι
περισσότερον ἡ ἀναντικατάστατος ἀξία τῆς συνοδικότητος, ὡς πυρῆνος τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς.  

Ἐπεσκευάσθησαν πλεῖστοι ναοί καί εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς Πόλεως ἡμῶν, εἰς τά ὁποῖα
ἦτο ἐμφανής ἡ φθοροποιός ἐπίδρασις τοῦ πανδαμάτορος χρόνου. Εὐχαριστοῦμεν
εὐγνωμόνως, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, τούς εὐγενεῖς χορηγούς, ἄνευ τῆς εὐσεβείας καί φιλογε-
νείας τῶν ὁποίων δυσκόλως θά ἐγίνετο τό ἱερόν ὅσον καί ἀπαραίτητον τοῦτο ἔργον.
Ἐχαρακτηρίσθη προσφάτως ἡ ἡμετέρα Μετριότης ὡς «ἀνακαινιστής». Εἰς τήν πραγ-
ματικότητα, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀνακαινίζουσα ὡς ἀετοῦ τήν νεότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων καί ἀναδεικνύουσα αὐτήν, τότε καί τώρα, «ἱερόν γέρας
τῶν ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων».  

Ἐπραγματοποιήθησαν Μείζονες καί Ὑπερτελεῖς καί Διηυρυμέναι Σύνοδοι,
ἐνταῦθα, ἐν Σόφιᾳ, ἐν Γενεύῃ, εἴτε πρός βοήθειαν καί στήριξιν ἄλλων ἀδελφῶν Αὐτο-
κεφάλων Ἐκκλησιῶν, τῇ αἰτήσει αὐτῶν, εἴτε πρός προάσπισιν τῆς κανονικῆς τάξεως
καί τῶν προνομιῶν τοῦ Θρόνου τούτου, ὁσάκις αὗται παρεβιάζοντο. Πράγματι, προ-
εκινδυνεύσαμεν τῶν δικαίων αὐτοῦ, διότι «εἰ πάντων ἀφρονέστερός εἰμι, ἀλλά γε, ἐπί
τῇ ὑποθέσει τῆς Ἐκκλησίας, μή ὡς ἄφρονά με λογίσησθε», ὡς ἔγραφεν ὁ Αὐτοκράτωρ
Ἀλέξιος πρός τόν Πατριάρχην Νικόλαον Γραμματικόν, τόν ἀξιωθέντα νά οἰακοστροφῇ
τήν κοινήν καί περίπυστον Μητέρα πάντων ἡμῶν Ἐκκλησίαν ταύτην τῆς ὑπερκειμένης
τῶν πόλεων, ἐπί μίαν εἰκοσιεπταετίαν.

Ἡ Μετριότης ἡμῶν ἠξιώθη νά καθαγιάσῃ τρίς τό Ἅγιον Μύρον κατά τήν Πατριαρ-
χικήν διακονίαν αὐτῆς, τοῦθ᾽ ὅπερ θεωροῦμεν ὡς ἰδιαιτέραν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, καθ᾽ ὅτι τοῦτο τυγχάνει σπάνιον καί ἀσύνηθες,  διά τό βραχύ τῆς ζωῆς καί τῆς
θητείας ἑνός Πατριάρχου.

Συνεσφίγχθησαν οἱ δεσμοί τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου  μέ τάς ἑκασταχοῦ Ἐπαρχίας
αὐτοῦ διά τε τῶν πρός αὐτάς προσωπικῶν ἡμῶν ἐπισκέψεων καί ἄλλως, ἀλλ᾽ ἀσφαλῶς
καί διά τῆς συμμετοχῆς τῶν ποιμεναρχῶν αὐτῶν, ὡς συνδιοικητῶν εἰς τό ἔργον τῆς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς προείπομεν.

Τοῦ λόγου ὄντος περί τῶν Ἐπαρχιῶν ἡμῶν, ἐπιτραπήτω ἡμῖν νά ἀναφέρωμεν ἰδι-
αιτέρως τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τῆς ἐρατεινῆς γενετείρας ἡμῶν Ἴμβρου, ἔνθα, τῇ βοη-
θείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἔχομεν καί πάλιν ἑλληνόγλωσσον παιδείαν, μετά παρέλευσιν ἡμίσεος
αἰῶνος ἀναγκαστικῆς σιωπῆς τῶν ὁμογενειακῶν μειονοτικῶν σχολείων.  

Ἐκαλλιεργήθησαν φιλικαί σχέσεις μετά θεσμῶν καί προσώπων τῆς Τουρκικῆς κοι-
νωνίας, ἀποδειχθέντος τοιουτοτρόπως ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δέν εἶναι θε-
σμός παρείσακτος, μυστηριώδης καί ἀποσταθεροποιητικός διά τήν Χώραν εἰς τήν
ὁποίαν ἑδρεύει, ἀλλά, ἀντιθέτως, σύμβολον καταλλαγῆς, θρησκευτικός καί πολιτισμι-
κός παράγων, προβάλλων διεθνῶς αὐτήν καί συμβάλλων εἰς τήν ἐπικράτησιν παναν-
θρωπίνων ἀξιῶν καί ἰδεωδῶν. Εἰδικῶς διά τήν Κωνσταντινούπολιν, τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει τήν διαχρονικήν της ταυτότητα καί ἀξίαν. Ὡς
εἴπομεν εἰς τόν ἐνθρονιστήριον ἡμῶν λόγον καί ἐπανελάβομεν μόλις πρό ἑβδομάδων
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Συγχαίρομεν ἅπαξ ἔτι καί ἐκφράζομεν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν πρός
τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί δι᾽ αὐτῶν πρός τόν εὐαγῆ
κλῆρον, τάς Μονάς καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, διά τήν ἀνεκτί-
μητον συμβολήν των εἰς τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ἐγχειρήματος. Ἡ Κρήτη
ἀπέδειξεν ὁτι ἦτο ἀξία τῆς μεγάλης ταύτης τιμῆς. Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, εὐχαριστοῦμεν
ἀπό καρδίας ὑμᾶς, ἅγιοι Κρῆτες Ἱεράρχαι, διά τήν λίαν τιμητικήν διά τήν ἡμετέραν Με-
τριότητα ἀπόφασίν σας, νά προσέλθητε καί νά παραστῆτε ἁπαξάπαντες ἐν τῷ μέσῳ
ἡμῶν κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν. 

Ἐνεκαινιάσθησαν αἱ Συνάξεις τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, μέ κορωνίδα
αὐτήν τοῦ Αὐγούστου παρελθόντος ἔτους, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν
τῶν Νέων Χωρῶν.

Ἐσυνεχίσθη ἡ πορεία ἀγάπης, εἰρήνης καί ἑνότητος τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δη-
μητρίου πρός τάς ἀδελφάς ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί πρός ἑτεροδόξους, ὡς καί πρός
διεκκλησιαστικούς Ὀργανισμούς. Ἡ ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων καί ἡ ἀποστολή ἀντιπρο-
σωπειῶν, αἱ κοιναί πρωτοβουλίαι καί διακηρύξεις, ἡ πρόσωπον πρός πρόσωπον ἐπι-
κοινωνία ἐν διαλόγῳ, λειτουργοῦν πάντοτε ὡς καταλυτικός παράγων προσεγγίσεως
καί ἀλληλοκατανοήσεως. 

Ἐπραγματοποιήθησαν καί συνεχίζονται προσκυνηματικαί ἐπισκέψεις καί ἱερουργίαι
εἰς πλεῖστα σεβάσματα τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ, ἐν Πόντῳ καί ἐν
Ἀνατολικῇ Θρᾴκῃ, τῇ πρόφρονι ἀδείᾳ καί διευκολύνσει τῶν κατά τόπους ἁρμοδίων κυ-
βερνητικῶν καί δημοτικῶν Ἀρχῶν. Καί τοῦτο, ὄχι μόνον παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλά καί
ἀπό μέρους ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι φιλοτιμοῦνται νά δίδουν περιεχόμενον εἰς τήν
ἀποστολήν των ὡς ἐνεργῶν ποιμεναρχῶν τῶν δι’ ἅς ἐξελέγησαν θεοσώστων Ἐπαρχιῶν,
μέ πρῶτον τόν ἀδελφόν ἅγιον Πισιδίας. Τούς συγχαίρομεν καί τούς εὐχαριστοῦμεν.
Ὅπως θά ἔλεγεν ὁ ἅγιος Πέργης, μέ τά προσκυνήματά μας αὐτά, «ψάλλομεν τήν ᾠδήν
τῆς Ρωμηοσύνης» καί εὐωδιάζουν καί πάλιν «ὁ τόπος καί οἱ τάφοι καί ἡ ἱστορία». 
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Καί θά συνεχίσῃ ἡ Ἐκκλησία αὕτη καί ἐν τῷ μέλλοντι τήν θεάρεστον διακονίαν της,
διότι ἔχει χρέος καί ἀποστολήν θεόσδοτον νά ὁμιλῇ διά τήν ζωήν καί τήν ἀνάστασιν
τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστός, «ἡ ἐλπίς ἡμῶν» (πρβλ. Α’ Τιμ. 1,1), «τό ἄλφα καί τό
ὠμέγα, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἀρχή καί  τέλος» (Ἀποκ. 22,13). Ἐν τῇ ἐν Χριστῷ καί κατά
Χριστόν μαρτυρίᾳ αὐτοῦ, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, «καί τούς ἄλλους συνέχει καί στηρίζει
Θρόνους,  καί δόξα χριστιανῶν ἀναδεικνύεται, ἅμα καί καύχημα», διά νά ἐπαναλάβωμεν
τούς λόγους τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων  Νεκταρίου. 

Ἡ ἐκπλήρωσις τῆς κοινής ἡμῶν ἀποστολῆς, ὡς πάντες γνωρίζετε, δέν εἶναι πάντοτε
εὐχερής καί ἀπρόσκοπτος. Ἀπαιτεῖ ἀπό ὅλους ἡμᾶς ὁλικήν ἀφιέρωσιν εἰς τό ἔργον δια-
κονίας καί αὐτοθυσίαν, πρωτίστως δέ, τήν τά ἀσθενή θεραπεύουσαν καί τά ἐλλείποντα
ἀναπληροῦσαν Θείαν  Χάριν.

Ηὐλογήθημεν ὑπό τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ νά διακονῶμεν τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί νά εἴμεθα κληρονόμοι καί θεματοφύλακες ἱερωτάτων παρα-
δόσεων, τάς ὁποίας ὀφείλομεν, «ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες», νά παραδώσωμεν
ἀκεραίας εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς. Ἡ ἰσχύς ἡμῶν εἶναι πνευματική, εἶναι ἡ ἀκατά-
λυτος δύναμις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως. Διά νά ἐπαναλάβωμεν τούς λόγους πι-
στοῦ τέκνου τῆς Ἐκκλησίας, «τό  Φανάρι, τρεφόμενο ἀπό τήν μακραίωνη παράδοσί του,
... ἀντέχει μέσα στά ἀχειροποίητα τείχη του, πού ὕψωσαν ὁ ἐν βασιλεῦσιν ἀπόστολος καί
ἀνάδοχος, βασιλεῖς, νέφος μαρτύρων, ἀμέτρητοι κεκοιμημένοι. Ἀντέχει καί δημιουργεῖ,
μεγαλουργεῖ καί ἀναπαύει, ποδηγετεῖ τήν Οἰκουμένη, δίδει βάθος στήν ἱστορίαν του. Πε-
τροβολεῖται καί ἀπό ἄφρονα τέκνα του καί συγχωρεῖ καί ἀγαπᾷ, διεισδύει παντοῦ, ὅπου
ἀνοίγεται θύρα κοινωνίας, φωτίζει ὡς νοητός ἥλιος καί ἀποσπᾷ τόν σεβασμόν ἑτεροδόξων
καί ἀλλοπίστων. Ὅταν δέ τά κατ᾿ ἄνθρωπον ἐξαντλοῦνται, ἀρχίζει ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τό
θαῦμα» (Κωνσταντῖνος Π. Βλάχος). Δοξάζομεν τόν ὑπεράγαθον καί  παντεπίσκοπον
ἐν Τριάδι Θεόν διά «τό μέγα θαῦμα» τῆς ἐν τῇ μεγάλῃ Πόλει τοῦ Κωνσταντίνου Μεγά-
λης Ἐκκλησίας! 
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ἐν Σμύρνῃ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀπέχει πάσης ἀναμείξεως εἰς τήν  πολιτι-
κήν, τηρούμενον μακράν τοῦ «καπνώδους τύφου τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας».                

Ἐσυνεχίσθησαν καί προωθήθησαν οἱ Θεολογικοί Διάλογοι μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλη-
σιῶν καί Ὁμολογιῶν, θεωροῦμεν δέ λίαν θετικόν διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον
ὅτι τῇ πρωτοβουλίᾳ αὐτοῦ κατέστη δυνατόν νά ἐπαναληφθῇ, μετά πενταετῆ διακοπήν,
ὁ σπουδαιότερος αὐτῶν, ἤτοι ὁ Διάλογος τῆς Ὀρθοδόξου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας. Ἐπίσης, ἐκφράζομεν τήν ἱκανοποίησιν ἡμῶν ὅτι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνο-
δος ἀπεφάσισε τήν συνέχισιν τῶν διμερῶν τούτων Διαλόγων τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν
Ἐκκλησίας, διότι τό ἀντίθετον θά ἦτο ὀπισθοδρόμησις καί ἐσωστρέφεια δι᾽ αὐτήν, εἰς
τούς σκληρούς καί ἀνειρηνεύτους καιρούς εἰς τούς ὁποίους ζῶμεν. Ἀπειλή διά τήν ἰδιο-
προσωπίαν ἡμῶν δέν εἶναι ὁ διάλογος, ἀλλά ἡ ἄρνησις τοῦ διαλόγου, ὁ ἄκαρπος αὐτο-
εγκλεισμός. Ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι προωθήσαμεν καί τόν διαθρησκειακόν διάλογον μέ
τόν Ἰουδαϊσμόν καί τό Ἰσλάμ, μέ ἁπτά ἀποτελέσματα διά τήν καταλλαγήν καί τήν
ἱεράν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης.

Ἐθεμελιώθησαν ἰσχυροί δεσμοί ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως καί συνεργασίας μεταξύ τοῦ
Οικουμενικού Πατριαρχείου καί διεθνῶν Ὀργανισμῶν, ὡς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τῆς UNESCO καί ἄλλων, ἀπό
τοῦ βήματος τῶν ὁποίων ἠκούσθη ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας, διά στόματος τοῦ πρώτου
Ἐπισκόπου αὐτῆς.

Συνεκλήθησαν πλεῖστα ὅσα οἰκολογικά Σεμινάρια καί σχετικά διεθνῆ καί διαθρη-
σκειακά Συμπόσια, τά ὁποῖα προέβαλον τήν εὐαισθησίαν και τήν μέριμναν τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, προήγαγον καί ἐκαλλιέρ-
γησαν τήν οἰκολογικήν συνείδησιν διεθνῶς καί ἐτόνισαν ὅτι αἱ ρίζαι τῆς οἰκολογικῆς
κρίσεως εἶναι πνευματικαί καί ἠθικαί.

Ἠγωνίσθημεν, δι᾿ ἕνα πολιτισμόν δικαιοσύνης καί ἀλληλεγγύης, ἀπέναντι εἰς τήν
ἀνάλγητον παγκοσμιοποίησιν καί τήν σοβοῦσαν παγκόσμιον οἰκονομικήν κρίσιν, ἡ
ὁποία ἔχει καταστροφικάς συνεπείας δι᾿ ἕν μέγα τμῆμα τῶν κατοίκων τῆς ὑφηλίου,
ἐνῷ οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες συνεχίζουν νά οἰκοδομοῦν ἀφρόνως «μείζονας ἀποθή-
κας» (πρβλ. Λουκ. 12,18).

Τέλος, ὑλοποιήθη ἡ ὑπόσχεσις ἡμῶν ὅτι θά ἐνδιαφερθῶμεν διά τήν νεολαίαν. Οὕτω,
συνεκαλέσαμεν ἐνταῦθα δύο μεγάλα Συνέδρια νεολαίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, τά ἔτη 2000 καί 2007, ὡς καί  τούς ὑπευθύνους καί ἁρμοδίους τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ
Θρόνου διά θέματα νεολαίας, καί ἐδώσαμεν εἰς αὐτούς κατευθύνσεις. Ἐφιλοξενήσαμεν
εἰς τήν Πόλιν μας πολυπληθεῖς ἀντιπροσωπείας νέων, ἐλθόντων διά τά συνέδρια
ταῦτα, καί ὑποδεχόμεθα ἀνά διετίαν νέους ἐκ Φιλλανδίας, ἀποστέλλοντες ἡμετέρους
ἐκεῖ, πρός ἀλληλογνωριμίαν καί συμπνευματισμόν.

Ταῦτα, ἐν περιλήψει, ὅσα εἰργάσατο ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου ἀπό τῆς ἐνταῦθα πνευμα-
τικῆς ἐπάλξεως κατά τήν Πατριαρχίαν ἡμῶν.  Καί εἰργάσατο αὐτά δι᾿ ἡμῶν πάντων καί
οὐχί διά τοῦ ἑνός. Ὁ εἷς ἀποτελεῖ τήν συνισταμένην τῆς ἀγωνίας τῶν πολλῶν «ὅπως ἡ
ἱερά  ὁλκάς διέρχηται καθ᾿ ἑκάστην ἀλώβητος διά τε τῶν Συμπληγάδων καί διά τῶν
Κυανέων Πετρῶν». Ὁ εἷς ἀποτελεῖ τήν ἔκφρασιν τῶν ἀγώνων τῶν πολλῶν διά τήν
Ἐκκλησίαν, ἡ πρός τήν ὁποίαν πιστότης ὅλων ὑμῶν, ἀδελφοί συνεπίσκοποι, ἔκαμε τόν
μακαριστόν Πέτρας Νεκτάριον νά λέγῃ ὅτι «ἡ ἐγκαρτέρηση καί ἡ ἀφοσίωση τῶν Φανα-
ριωτῶν Ἀρχιερέων στήν Μητέρα Ἐκκλησία συνθέτουν ἕνα ἀπό τά πιό ὡραῖα κεφάλαια τῆς
ἱστορίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας». Ὅλοι μαζί, οἱ ἐνταῦθα καί οἱ ἁπανταχοῦ Ἱεράρχαι
τοῦ Θρόνου, συν-ηγωνίσθημεν διά νά προστατεύσωμεν τά «οἰκουμενικοῖς καί συνοδι-
κοῖς ψηφίσμασι» κατωχυρωμένα δίκαια τοῦ Θρόνου, δι᾿ αὐτῶν δέ νά διακονήσωμεν, ὡς
ἀπό θέσεως χρέους καί εὐθύνης, τήν πανορθόδοξον ἑνότητα καί συνεργασίαν καί νά
ἀναδεικνύωμεν τό Φανάριον πνευματικήν πηγήν, συνεχῶς ἀναβλύζουσαν. 

14



Σ το Φανάρι μετέβησαν, το διήμερο 21 και 22 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος και οι Σεβα-
σμιώτατοι Αρχιερείς, οι συγκροτούντες την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλη-
σίας Κρήτης, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, για να συνεορτάσουν με τον Πα-

ναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο τα εικοσιπέντε έτη
από της εκλογής του στον πάνσεπτο Οικουμενικό Θρόνο.

Ο Παναγιώτατος δέχθηκε  τα Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου σε ακρόαση,
όπου ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξέφρασε την προσωπική του χαρά, αλλά και ολό-
κληρης της Μεγαλονήσου για τη συμπλήρωση αυτής της σημαντικής επετείου στην
πορεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Ο Παναγιώτατος έπειτα εξέφρασε τη χαρά Του για την παρουσία των Ιεραρχών
και τους ευχαρίστησε για την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και την πολύτιμη εν
γένει προσφορά και μαρτυρία τους.

Ακολουθεί η ομιλία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, εκ μέρους της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

«Παναγιώτατε,
Ἐξ ὁμοφώνου Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας

Κρήτης, ἠγαπημένης καί πιστῆς θυγατρός τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, ἱστάμεθα μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ, σήμερον καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ἐνώπιον
τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, ἐκτός
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, κωλυθέντος ἐκτά-
κτως, ὑποβάλλοντες τά σεβάσματα καί τήν ἀφοσίωσιν πάντων ἡμῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου,
τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ φιλογενοῦς καί φιλοπάτορος Κρητικοῦ Λαοῦ, ἐπί
τῇ αἰσίᾳ συμπληρώσει εἴκοσι καί πέντε ἀγλαῶν ἐτῶν, ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας
Θεοτιμήτου Παναγιότητος εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μαρτυρικόν Θρόνον τῆς Κωνσταν-
τινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

Συνεορτάζομεν καί συγχαίρομεν πάντες διά τήν εὐλογητήν ταύτην ἐπέτειον, τῆς συμ-
πληρώσεως χάριτι Θεοῦ, εἴκοσι καί πέντε ἐτῶν, πεπληρωμένων ὑπό τῆς Ὑμετέρας Θει-
οτάτης Παναγιότητος, ὑφ’ ὑψηλῶν στόχων καί ὁραματισμῶν, προγραμματισμῶν καί
πρωτοβουλιῶν, ἐνεργειῶν καί δράσεων, γεγονότων ἱστορικῶν καί κομβικῶν εἰς τήν ζωήν
τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἡ Ὑμετέρα Πατριαρχία ἐσφράγισε καθοριστικῶς καί ἀνεξι-
τήλως τήν πορείαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἔθεσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς
τό ἐπίκεντρον τῶν ἐξελίξεων, ὡς καθοριστικόν παράγοντα διαμορφώσεως καί λήψεως
Ἀποφάσεων. Αἱ παρεμβάσεις, τά μηνύματα, αἱ ἐγκύκλιοι καί ἐν γένει αἱ σοφαί κατευθύν-
σεις καί τοποθετήσεις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, εἰς διάφορα θέματα, θε-
ολογικά, ποιμαντικά, ἐκκλησιαστικά, οἰκολογικά, βιοηθικά, καί ἄλλα τινα, ἀλλά καί ἡ
προώθησις κάθε καλοπροαίρετου διαλόγου, εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα, κατέστησαν Αὐτήν, Προ-
σωπικότητα ἐγνωσμένου κύρους καί ἀποδοχῆς εἰς πᾶσαν τήν Οἰκουμένην.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ καταγραφεῖσα εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν διά τήν φι-
λοξενίαν τοῦ Ἱστορικοῦ Γεγονότος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἐκφράζει, διά μίαν
εἰσέτι φοράν, μετά βαθέως σεβασμοῦ, τήν εὐχαριστίαν καί τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς, πρός
τήν Ὑμετέραν Θεόλεκτον Κορυφήν, διά τήν ἐμπιστοσύνην, τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν
Ὑμῶν, πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Ἐνεπιστεύθητε τήν Κρήτην καί δικαίως. Θεω-
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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 

Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν διά τήν πρόφρονα παρουσίαν σας καί ἐπικαλούμεθα τήν συ-
νέχισιν τῶν προσευχῶν σας πρός φωτισμόν καί ἱκάνωσιν ἡμῶν καί καρποφόρον πε-
ραιτέρω ἄνυσιν τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας, μέσα εἰς τήν φλεγομένην καί μή
κατακαιομένην βάτον τῆς οἰκουμενικῆς πατριαρχίας. Μέ τήν εὐγένειάν  σας καθιστᾶτε
τήν κάμινον ἡμῶν δροσοβόλον. 

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμεν τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς διά τήν συγχοροστασίαν των μετά
τοῦ ἡγουμένου τοῦ μεγάλου τούτου Μοναστηρίου μας. Γράφει ὁ π. Δοσίθεος Κανέλλος,
ὁ ἐραστής αὐτός τῆς τοῦ Κωνσταντίνου Πόλεως, ὅτι ἡ τοιαύτη χοροστασία ἐδῶ ἔχει με-
γαλεῖον ἀνυπέρβλητον καί «ἐνθυμίζει, ἔστω καί ἐπ᾿ ὀλίγον, τάς παλαιάς τῆς Πόλεως
Μονάς, τήν τοῦ Στουδίου, τήν τοῦ Παντοκράτορος, τήν τῆς Χώρας καί τάς τόσας ἄλλας».
Ἡ ἀδελφική καί στηρικτική ἀγάπη σας, Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι συνεπίσκοποι,
μᾶς ὑπενθυμίζει τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου πρός τούς Σμυρναίους: «εἰ γάρ καί
μή εἰμι ἱκανός, ἀλλά τό τῆς προθυμίας ὑμῶν μέγα» (ΙΧ, 38).

Ταῦτα τά ἀφ᾿ ἡμῶν, ἀδελφοί σεπτοί καί τέκνα πεφιλημένα.  «Τῷ δέ δυναμένῳ ὑπέρ
πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατά τήν δύναμιν τήν ἐνεργου-
μένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τάς γενεάς τοῦ
αἰῶνος τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Ἐφ. 3,20-21). 

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!
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Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης 
στην εορτή συμπλήρωσης εικοσιπέντε ετών Πατριαρχίας 
του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου



Μ ία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές, ηγετικές, φυσιογνωμίες του αιώνα
μας είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (Αρχοντώνης). Με το
πνεύμα της καταλλαγής που γεννά η αγάπη για τον πλησίον και με διάθεση

ειλικρινούς διαλόγου, αμέσως μετά την εκλογή του ως 270ος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταν-
τινουπόλεως και Οικουμενικός Πατριάρχης Νέας Ρώμης, ξεκίνησε μία σειρά επίσημων
επισκέψεων στις έδρες όλων των Χριστιανικών Εκκλησιών, Ομολογιών και Θρησκειών
ανά τον κόσμο, εγκαινιάζοντας μία πρακτική ζώσας επικοινωνίας και ανταλλαγής
απόψεων για όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση της θρησκείας με την κοινωνία
και με το περιβάλλον. Το όραμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, το οποίο
ακολουθεί πιστά από την πρώτη στιγμή, είναι η πίστη στη δυναμική και στις πνευμα-
τικές αρετές που μπορεί να αναδείξει η ανθρωπότητα μέσα από την οικουμενική ανε-
κτικότητα, που θεμελιώνεται στο διάλογο, την αλληλεγγύη, την ταπείνωση, την αυτο-
κριτική, την αδελφοσύνη και την πίστη στον ένα Θεό.1 Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί,
μέσω του εμπνευσμένου ρόλου και λόγου των θρησκευτικών ηγετών, η ειρηνική συνύ-
παρξη και συνεργασία των λαών, παρά τις όποιες διαφορές τους στον τομέα του πολι-
τισμού, της οικονομίας, της θρησκείας και της γλώσσας. 

Σ’ αντίθεση με την παγκοσμιότητα της οικονομίας, που τείνει να κυριαρχήσει σ’
όλους τους τομείς της κοινωνίας, επιβάλλοντας μία επικίνδυνη ομοιομορφία στον
τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων, ο εμπνευσμένος Πατριάρχης αντιπροτείνει
την εδραίωση της παγκοσμιότητας του διαχριστιανικού και του διαθρησκειακού δια-
λόγου, ο οποίος οφείλει να βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην ισότητα. Δεδομένο πρέ-
πει να θεωρείται ότι η συμμετοχή των θρησκειών στο διάλογο δεν σημαίνει σε καμία
των περιπτώσεων σύγχυση ή μείξη των θρησκευτικών διδασκαλιών, ούτε αγνωσία των
υπαρκτών διαφορών. Μέσω του διαλόγου εγκαταλείπεται η απομόνωση και η αυτοα-
ποθέωση, στην οποία ο σύγχρονος άνθρωπος έχει οδηγηθεί και η οποία αποτελεί τη
ρίζα του κάθε κακού, καθώς έχει χαθεί η έννοια του ορίου και της αυτάρκειας.2 Ο ίδιος
άλλωστε αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο αυτών που ζητά και πιστεύει ότι ο χρι-
στιανός μπορεί να επιτύχει με τη χάρη του Θεού, δηλαδή τη μεταμόρφωση και τη με-
ταστροφή των καρδιών των ανθρώπων. Αυτοί που συνθέτουν την θρησκευτική
ετερότητα στην κοινωνία μας είναι αυτοί που αποτελούν ταυτόχρονα τους εταίρους
μας και καλούμαστε να ζήσουμε μαζί τους αρμονικά.3 Ο διάλογος μεταξύ των θρη-

19

ροῦμεν, ὡς διετυπώθη καί εἰς τά θερμά Ὑμέτερα εὐχαριστήρια Πατριαρχικά Γράμματα,
ὅτι ὁ στόχος ἐπετεύχθη! Ἅπαντες, ἐδέχθημεν καί διηκονήσαμεν, κατά τήν ἀνατεθεῖσαν
ἡμῖν εὐθύνην, μετά χαρᾶς καί πολλῆς προθυμίας τό Ἱστορικό τοῦτο Γεγονός καί ἐνεργή-
σαμεν, τά κατά τό δυνατόν ἀπαραίτητα, διά τήν ἀρίστην φιλοξενίαν καί δοχήν του, διά
τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς Πρωτοθρόνου Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας! Δόξα τῷ Θεῷ ὑπέρ
πάντων τῶν δωρεῶν Αὐτοῦ!

Παναγιώτατε,
Σήμερον διαβεβαιοῦμεν, τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Κορυφήν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, διά τά

αἰσθήματα σεβασμοῦ, ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τόν ἱερώτατον Θεσμόν τοῦ Πανσέ-
πτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν Σεπτόν Οἰακοστρόφον καί Προκαθήμενον αὐτοῦ.
Ἅπαντες λαμβάνομεν διαρκῶς «φῶς ἐκ φωτός» τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, τοῦ φωτίζον-
τος τήν Οἰκουμένην. Ἅπαντες ἐν Κρήτῃ καυχόμεθα διά τήν κανονικήν ἡμῶν ἀναφοράν εἰς
τόν  μαρτυρικόν Οἰκουμενικόν Θρόνον καί ἀγωνιζόμεθα διά τήν διατήρησιν τούτου τοῦ
ἱεροῦ συνδέσμου καί τήν διασφάλισιν τῶν ἱερῶν προνομίων τῆς δικαιοδοσιακῆς ταυτότη-
τος τῆς συντεταγμένης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς καί «ναυαρχῖδος», κατά τήν προσφιλῆ
Ὑμῶν ἔκφρασιν, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς δόξαν τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν
καί ἔπαινον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Παναγιώτατε,
Δεόμενοι ἐκ βάθους καρδίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως χαρίζηται εἰς Ὑμᾶς,

ὑγιείαν ἀκλινῆ, δυνάμεις ἀνεξαντλήτους καί μακρότητα ἀγαθῶν ἐτῶν, εἰς ἐκπλήρωσιν
ἔτι καί ἔτι τῶν ὑψηλῶν Ὑμῶν, διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος ἡμῶν, ὁραματισμῶν, εἰς
εὔκλειαν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀσπαζόμεθα βαθυσεβάστως τήν Ὑμετέ-
ραν Τιμίαν Δεξιάν, αἰτούμενοι τῶν σεπτῶν Πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν
τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμῶν ἔργου
καί τῆς Διακονίας ἡμῶν.

Ἐν κατακλείδι, μετά πολλῆς χαρᾶς, παρουσιάζομεν ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς
Κορυφῆς, τό νέον μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν Σε-
βασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, καί παρακαλοῦμεν
ὅπως εὐλογήσητε πατρικῶς καί στοργικῶς, τήν ἀπαρχήν τῆς Ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ πο-
ρείας καί διακονίας, καθώς καί πάντων ἡμῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν
Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.»

18

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Ο οραματιστής Οικουμενικός Πατριάρχης

1 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, «Η Διαθρησκειακή Συνάντησις των Βρυξελλών», στο
Επίσκεψις, τευχ.603 (2001), σ.7: «Τα πασίγνωστα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του λήγοντος
έτους μας επιβάλλουν να αποκαλύψωμεν εις όλους τους λαούς το ειρηνικόν και φιλειρηνικόν πρόσωπον
του Θεού και να διασκεδάσωμεν την εντύπωσιν ότι ο Θεός ευλογεί τας ανθρωποθυσίας… Δια τούτο πα-
ρακαλούμεν θερμώς εαυτούς και αλλήλους να αφήσωμεν κάθε πολιτικήν προσέγγισιν του θέματος της
ειρήνης εκτός της αιθούσης ταύτης και να δώσωμεν εις τους πιστούς μας και τον κόσμον όλον ανόθευτον
το ειρηνοποιόν μήνυμα του ενός και μόνου αληθινού Θεού». 

2 Αναφέρει σχετικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του κατά την αναγό-
ρευσή του ως επίτιμου διδάκτορος του Τμήματος Βιολογικών και Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας στην Καλαμάτα τον Φεβρουάριο του 2010: «Η κοινά ρίζα όλων των μορφών της ανθρωπί-
νης καταστροφικότητος είναι όντος η αυτοαποθέωσις του ανθρώπου, το «σύμπλεγμα του Θεού», όπως
ωνομάσθη. Εις την θέσιν του εκθρονισθέντος Θεού δεν εκάθισεν ο «διαφωτισμένος άνθρωπος» αλλά ο
επηρμένος «ανθρωποθεός». Βλ. σχ., «Θεολογικά Χρονικά», στο Θεολογία τομ.1 (2010), σελ.340-344.

3 Μητροπολίτης Εφέσου Χρυσόστομος, «Ορθοδοξία και Θρησκευτική ετερότητα», στο Ορθοδοξία
και Νεωτερικότητα, εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι 2007, σελ.168.



Η θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τη σχέση Ορθοδοξίας – Ρω-
μαιοκαθολικισμού καθορίζεται από την πεποίθησή του ότι, η κοινή ομολογία των δύο
κατά σάρκα αδελφών Πέτρου (ιδρυτού της Εκκλησίας της Ρώμης) και του Ανδρέου
(ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως), ότι «ευρήκαμεν τον Μεσσία», είναι
κάτι που τους καθιστά πνευματικούς αδελφούς. Αναφέρει συγκεκριμένα κατά τη θρο-
νική εορτή του Αγίου Ανδρέου τον Νοέμβριο του 2011: «Αἱ Ἐκκλησίαι Ρώμης καί Κων-
σταντινουπόλεως ὀφείλουν νά ἐπανεύρουν τήν κοινήν φωνήν τῶν δύο Ἀποστόλων, τήν
κοινήν ὁμολογίαν πίστεως καί τό ἐν τῷ σώματι καί τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ “αὐτάδελφόν”
των, ὥστε ὁ κόσμος νά δυνηθῇ νά πιστεύσῃ εἰς τόν Μεσσίαν, τόν Ὁποῖον “εὑρῆκαν” οἱ δύο
θεμελιωταί τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν».8 Ο εν τω μέσω ημών λοιπόν Χριστός είναι αυτός
που ενώνει τα διεστώτα9 και γι’ αυτό οι δύο Εκκλησίες πρέπει να συμπεριφέρονται και
να ζουν μεταξύ τους ως αδελφές Εκκλησίες.10

Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί ν’ αγνοήσει ότι μία από τις κύριες πρωτοβουλίες του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ήταν και είναι η υπεράσπιση των δικαιωμά-
των των θρησκευτικών μειονοτήτων και η προστασία της ελευθερίας του λόγου και
της λατρείας.11 Η ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου και η προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής αποτελούν αιώνιες Ευαγγελικές αξίες, που οφείλουν να διακρίνουν κάθε
εποχή και κάθε κοινωνία. Μία συχνή φράση που επαναλαμβάνει με έμφαση ο Προκα-
θήμενος της Ορθοδοξίας είναι ότι «κάθε έγκλημα που υποτίθεται ότι επιτελείται εν ονό-
ματι της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της ίδιας της θρησκείας και προσβολή κατά του
Θεού».12 Η ελευθερία της συνείδησης του ανθρώπου και η ανεμπόδιστη άσκηση των
θρησκευτικών πεποιθήσεων όλων, αδιακρίτως, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ορ-
θοδοξίας, τις οποίες ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσιάζει σε κάθε δυνατή περί-
σταση. Συνυφασμένη με την αντιμετώπιση της απολυτότητας, που γεννά ο
θρησκευτικός δογματισμός και φανατισμός, είναι και η συμμετοχή του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου στα ποικίλα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά fora,13

καθώς ο εκκλησιαστικός λόγος οφείλει να ακούγεται και να ενεργεί ουσιαστικά στην
αναδιαμόρφωση του ευρωπαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου τοπίου.14

Για τους λόγους αυτούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τόσο μέσω της Σεπτής Κεφα-
λής αυτού, όσο και μέσω ειδικών θεολογικών επιτροπών συμμετέχει, αλλά και διοργα-
νώνει διεθνείς και διαθρησκειακές συναντήσεις και συμπόσια με επιδίωξη την
καλλιέργεια ενός πολιτισμού της ειρήνης, της ανοχής και της συμφιλίωσης μεταξύ των
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σκειών, των πολιτισμών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των Χριστιανών, παρουσιάζεται
ως το αντιστάθμισμα και ο αντίποδας στην ιδεολογία του φονταμενταλισμού, που τε-
λευταία λαμβάνει ολοένα και πιο επικίνδυνες διαστάσεις.4

Ως συνέπεια των παραπάνω στοιχείων η πατριαρχία του χαρακτηρίζεται από την
έμφαση που δίδει και από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στο Διαχριστιανικό και
Διαθρησκειακό διάλογο, όπως επίσης και από τη Διορθόδοξη συνεργασία που επιδιώκει
σ’ όλα τα επίπεδα, με αποκορύφωμα την σύγκλιση, υπό την προεδρία του της Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη το 2016. Μάλιστα ο ίδιος έχει ηγηθεί πέντε Συνάξεων
των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών με σκοπό την «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ
καρδίᾳ» μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον κόσμο. Επιπλέον, η δραστηριότητα του Οικου-
μενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, κατά την εικοσαετή και πλέον αρχιερατεία του
στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, συνδέεται και ενσαρκώνεται στους
αγώνες και την αγωνία του για το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις ανά τον
κόσμο Επαρχίες του, στη θεραπεία του αρνητικού φαινομένου της διαίρεσης, που
ακόμη ταλανίζει τον Χριστιανισμό, και στην παρηγοριά που καλείται να δίνει συνεχώς
η Εκκλησία στο σύγχρονο άνθρωπο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όχι μόνο συνέχισε το έργο των προκα-
τόχων του Αθηναγόρα και Δημητρίου, αναφορικά με τους διαχριστιανικούς θεολογικούς
διαλόγους (με τους Ρωμαιοκαθολικούς, Λουθηρανούς, Αγγλικανούς, Παλαιοκαθολι-
κούς, Μεταρρυθμισμένους και Αρχαίους Ανατολικούς, σε πνεύμα αγάπης και αληθείας
και πάντοτε σε συμφωνία με τις ληφθείσες Πανορθόδοξες αποφάσεις),5 αλλά έδωσε μία
νέα ώθηση και δυναμισμό στη μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο
κόσμο.6 Επιπλέον, προώθησε τις αρραγείς σχέσεις μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου και της Οικουμενικής Κινήσεως με το Π.Σ.Ε., μία σχέση που ξεκινά ήδη από τις
αρχές του περασμένου αιώνα, διά των περίφημων Εγκυκλίων Γραμμάτων του Οικου-
μενικού Θρόνου (1902, 1904, 1920).7
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4 Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, «Ο Διάλογος των Θρησκειών και των Πολιτισμών και η
προαγωγή του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συμβίωσης και της ανοχής του διαφορετικού»
(2011-04-14), στο http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5355.

5 Μητροπολίτου Ελβετίας Δαμασκηνού, Ορθοδοξία και Κόσμος, εκδ.Τέρτιος, Κατερίνη 1993, σελ.
365-377.

6 Clement Olivier, “Witnessing in a Secularized Society”, στο Your will be done – Orthodoxy in Mission,
εκδ.WCC & Tertios, Geneva 1989, σελ. 117-135.

7 Clapsis Emmanuel, Orthodoxy in Conversation – Orthodox Ecumenical Engagements, εκδ.WCC & Holy
Cross Orthodox Press, Brookline Massachusetts 2000, σελ. 1-10.

8 Προσφώνησις της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου προς
την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας Ρώμης κατά την Θρονικήν Εορτήν του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου (30 Νοεμβρίου 2011), σελ. 2.

9 Κύριλλος Αλεξανδρείας, Υπόμνημα εις τον Ιωάννην 1,14, PG 73, 161C: «Πάντες γάρ ημείς εν Χριστώ,
και το κοινόν της ανθρωπότητος εις αυτόν αναβιοί πρόσωπον».

10 Bairactaris Augustinos, «Une interprétation ecclésiologique et théologique de l’ expression ‘églises
soeurs’ vis-à-vis le contenu de terme ‘églises locales’», στο Κληρονομία, τομ.36 (2004), σελ. 119-140.

11 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, «Παγκοσμιοποίησις: Ηθικά Διλήμματα», στην Ελευ-
θεροτυπία (03-02-1999), σελ. 9.

12 Ecumenical Patriarch Bartholomew, Encountering the Mystery – Understanding Orthodox Christianity
Today, John Chryssavgis (ed.), εκδ.The Doubleday Broadway Publishing Group, New York 2008, σελ. 136.

13 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει απευθύνει μηνύματα, αλλά και γενικότερα ομι-
λίες, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Επίσης έχει μιλήσει κατά
καιρούς στην Unesco και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ενώ έχει λάβει πολλούς τιμητικούς δι-
δακτορικούς τίτλους τόσο από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, όσο και από άλλες χώρες
(Η.Π.Α., Αγγλία, Βέλγιο, Αυστραλία, Ρωσία, Ρουμανία). 

14 Message by His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew at the 11th “Euroasian Economic
Summit”, Istanbul 3 May 2008.



H άνοδος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολο-
μαίου στον Πατριαρχικό θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ει-
κοσιπέντε χρόνια πριν, ήταν μια ευλογημένη και αγαθή συγκυρία για την Ορ-

θόδοξη Εκκλησία και το Χριστιανικό κόσμο. 
Η κοινωνία βρισκόταν σε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία αναφύονταν νέα

ζητήματα, σύγχρονες προκλήσεις σε κάθε έκφανση του πολιτικού και του κοινωνικού
βίου και η Εκκλησία καλούνταν όχι μόνο να δώσει το παρόν, να βγει από τη δημιουρ-
γική εσωστρέφεια της προηγούμενης περιόδου, αλλά και να παρουσιάσει αξιόπιστες
προτάσεις στις κλιμακούμενες προκλήσεις. 

Όσοι παρακολουθούν με το ενδιαφέρον και τη συστολή του υιού, όσα πράττει ο
πνευματικός τους Πατέρας όλα αυτά τα χρόνια, την από μέρους της Σεπτής Κορυφής
βίωση και έκφραση του “μαρτυρίου της συνειδήσεως”, τη μοναδική και μοναχική πορεία
Αυτής στην ανεστραμμένη πυραμίδα της ευθύνης και της υπηρετικής διακονίας, δεν
γίνεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι διοικεί με αγάπη και στοργή, αυταπάρνηση και
θυσιαστική διάθεση, ενώ παράλληλα δίνει τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στα πέρατα
της Οικουμένης, με αίσθημα ευθύνης και σύνεσης. Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί
το σημείο αυτό, καθώς πολλές φορές λησμονούμε τα αυτονόητα, παραβλέποντας, επί
παραδείγματι, ότι δεν είναι εύκολο στον “κοινό θνητό” που βρίσκεται στην επίζηλη
θέση του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας να διαχειριστεί την υπερέκθεση που απορρέει
από τη θέση του και την ίδια στιγμή να παραμένει εγκρατής και φειδωλός, όπως πράτ-
τει διαρκώς ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.

Ο Προκαθήμενος των Ορθοδόξων, ως υπεύθυνος ηγέτης, με εφόδια τα «γεγυμνα-
σμένα αισθητήρια» (Εβρ. 5, 14), την πολυμάθεια, την ευρυμάθεια και την άριστη θεολο-
γική κατάρτισή Του, ως δόκιμος πηδαλιούχος της Μητρός Εκκλησίας, γνωρίζει να
διακρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες, να πρωτοπορεί, να υποδεικνύει κοινή γραμμή
πλεύσης για την επίτευξη της ενότητας και να επαναπροσδιορίζει την πορεία όποτε το
κρίνει απαραίτητο, παραμερίζοντας το προσωπικό έναντι του συλλογικού συμφέροντος.

Ο ακόλουθος, αποσπασματικός και μερικώς παραφρασμένος, λόγος του Αποστό-
λου Παύλου, βρίσκει την εφαρμογή του στο πρόσωπο και στις πράξεις του Ηγουμένου
της μαρτυρικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, όλα αυτά τα χρόνια: “Ανυπόκρι-
τος στην αγάπη Του, … φιλόστοργος προς τον άλλον, ταχύς στην απόδοση του πρωτείου
του σεβασμού και της τιμής, … δόκιμος εργάτης του Αμπελώνος του Κυρίου, με ακλόνητη
ελπίδα. Χαίρει και αγάλλεται, επιδεικνύει υπομονή και καρτερικότητα στη θλίψη… Γί-
νεται συμμέτοχος και βοηθός στις ανάγκες του άλλου, … πράττοντας καλό σε όλους τους
ανθρώπους.” (πρβλ. Ρωμ. 12, 9-17) Συμπάσχει  και παραμυθεί τον κλαίοντα, με το λόγο,
το έργο και τη σιωπή του και παράλληλα “οικονομεί τους λόγους εν κρίσει των ανα-
γκαίων.”1

H Σεπτή Κορυφή της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, υιοθετεί την Πα-
τερική γραμμή ως προς τη διαχείριση των κρίσεων, με κριτήριο πάντοτε το όφελος της
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ανθρώπων,15 που χαρακτηρίζονται για την καλή διάθεση (good will), ενάντια στα φαι-
νόμενα της βίας και της τρομοκρατίας.16 Έτσι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος έχει γίνει διεθνώς γνωστός για τη θέλησή του να χτίζει γέφυρες διαλόγου και
ειρήνης μεταξύ του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Μουσουλμανισμού.17

Τέλος, χάρη στις περιβαλλοντολογικές ενέργειές του, εξ ου και έχει χαρακτηριστεί
διεθνώς ως «Πράσινος Πατριάρχης», έχει προβάλλει τη σημαντικότητα του οικολογικού
προβλήματος. Παράλληλα έχει αναδείξει τη σύνδεση μεταξύ της βιωσιμότητας και της
ακεραιότητας του περιβάλλοντος με την εκκλησιολογική διάσταση, μέσα από την
σχέση του ανθρώπου με την κτίση, με τον πλησίον και κατ’ επέκταση του Δημιουργού
με το δημιούργημα.18 Βασική θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι ότι ο τρόπος με
τον οποίον συμπεριφερόμαστε στην κτίση αντανακλά τον τρόπο που συμπεριφερόμα-
στε προς τον πλησίον, καθώς ο προορισμός της ανθρωπότητας συνδέει και συνδέεται
με τη φυσική δημιουργία του αγαπώντος Τριαδικού Θεού.19 Μέσω λοιπόν συνεδρίων,
σεμιναρίων και ακαδημαϊκών συναντήσεων, τόσο στο νησί της Χάλκης, όσο και αλλα-
χού ο Πράσινος Πατριάρχης έχει συμβάλλει σε διεθνές επίπεδο στην ανάδειξη μίας πε-
ριβαλλοντολογικής συνείδησης, προτείνοντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με
απώτερο σκοπό τη διάσωση της οικολογικής κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές
των ανθρώπων. 20

Πρωτοπρ. Αυγουστίνου Μπαϊραχτάρη 
Επίκουρου Καθηγητή
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15 Archbishop of Tirana Anastasios, Facing the World, Orthodox Christian Essays on Global Concerns,
εκδ.WCC, Geneva 2003, σελ.193.

16 Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου Βασίλειος, «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
- Είκοσι χρόνια ευκλεούς Πατριαρχίας (1991-2011)», στο Πνευματική Διακονία, τευχ.12 (2011), σελ.3.

17 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Συνάντηση με το Μυστήριο - Μία σύγχρονη ανάγνωση
της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2008, σελ.328.

18 Ecumenical Patriarch Bartholomew, On Earth As In Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical
Patriarch Bartholomew, John Chryssavgis (ed.), Fordham University Press, New York 2011, σελ.38.

19 Ecumenical Patriarch Bartholomew, Cosmic Grace, Humble Prayer: The Ecological Vision of the Green Pa-
triarch Bartholomew I , John Chryssavgis (ed.), εκδ.William Eerdmans Publishing Company & Grand Rapids,
Michigan/Cambridge U.K. 2003,  σελ.47κ.ε. 

20 Σ’ αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί η πλέον γνωστή και παγκοσμίως αναγνωρισμένη
δραστηριότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου έναντι της υπεύθυνης στάσης που πρέπει
να τηρούν οι θρησκείες, οι λαοί και οι πολιτισμοί σε σχέση με το περιβάλλον. Χάρη σε μία σειρά συγ-
κεκριμένων ενεργειών, συνεδρίων και εκδηλώσεων, με κεντρικό θέμα το περιβάλλον, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος αποδεικνύει έμπρακτα την αγωνία και το ενδιαφέρον
του για την περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησε από το
1994 μέχρι το 1998 σειρά Οικολογικών Συνεδρίων στη σχολή της Χάλκης με ποικιλία θεμάτων που σχε-
τίζονται άμεσα με το περιβαλλοντολογικό ζήτημα. Επίσης καθιέρωσε την πραγματοποίηση των πλω-
τών Συμποσίων σε θάλασσες και ποτάμια σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου. Ο
λεγόμενος «Κύκλος της Πάτμου» περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τη διοργάνωση των εξής οχτώ πλωτών
συμποσίων: 1. «Αποκάλυψις και Περιβάλλον» - Πάτμος (1995),  2. «Θρησκεία – Επιστήμη – Περιβάλλον:
Η Μαύρη Θάλασσα εν κινδύνω» - Μαύρη Θάλασσα (1997), 3. «Δούναβης: Ποταμός Ζωής» - Δούναβης
(1999), 4. «Αδριατική: Μια απειλούμενη Θάλασσα, ένας κοινός στόχος» - Αδριατική (2002), 5. «Η Βαλτική
Θάλασσα: Κοινή Κληρονομιά και Ευθύνη» - Βαλτική (2003), 6. «Αμαζόνιος: Πηγή ζωής» - Αμαζόνιος
(2006), 7. «Αρκτική: Καθρέπτης ζωής» - Αρκτική (2007), 8. «Μισισιπής: Αποκαθιστώντας την Ισορροπία»
- Μισισιπής (2009). Τέλος έχει συστήσει και μία ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή με σκοπό τη μελέτη και
την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος. Επομένως θα έλεγε κανείς ότι δικαίως του έχει απο-
δοθεί ο τίτλος του «Πράσινου Πατριάρχη». Βλ., σχ., Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Μηνύ-
ματα και Ομιλίαι διά το Περιβάλλον, εκδ. Φανάριον, Αθήνα 2002.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Α΄

"Ο ΠΡΩΤΟΣ" ΚΑΙ "Ο ΕΣΧΑΤΟΣ"
Ο ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

1 Γρηγόριος Θεολόγος, Εις τον Μέγαν Βασίλειον…, 43, 68 PG 36, 588Α.



συμπόρευση με το πατερικό βίωμα “ότι ζώντα μεν εν τη σαρκί πάροικον είναι προσή-
κειν”3.

Η μέχρι σήμερα πατριαρχία της Σεπτής Κορυφής είναι πορεία “μαρτυρίου συνειδή-
σεως” και μαρτυρίας στον άνθρωπο και τον κόσμο, της σταυροαναστάσιμης παρουσίας
του Κυρίου. Ως άλλος Γρηγόριος Θεολόγος, “πάντα υπέρ του Λόγου δέχεται, πάθεσι το
πάθος μιμείται, αίματι το αίμα σεμνύνεται, επί τον σταυρόν ανιείται πρόθυμος” (μερική
παράφραση του χωρίου), διότι, “το γαρ μετά Χριστού πάσχειν και υπέρ Χριστού, του
μετ’ άλλων τρυφάν αιρετώτερον.”4 . 

Η εικοσιπενταετής πορεία του Προκαθημένου της Μητρός Εκκλησίας μας, κινείται
πάντοτε “στους όρους” της Πατερικής “θεοσέβειας και ευσέβειας”, δηλαδή της πορείας
του “μέτρου”5 και της “μεσότητας”,  η οποία συνοδεύεται από σύνεση και φιλανθρωπία,
που συμβάλλει στην υπέρβαση των αδιεξόδων και νουθετεί τον “άτακτο”, χωρίς να
τον συντρίβει και να τον εξουθενώνει.

Σε  μία περίοδο κατά την οποία “πολλοί εισίν οι συλαγωγούντες δια της φιλοσοφίας
και της κενής απάτης” (πρβλ. Κολ. 2, 8), σε μια περίοδο που “μιμείται την αρετήν η κακία,
και το ζιζάνιον βιάζεται σίτος νομισθήναι· σχήματι μεν προς τον σίτον εξομοιούμενον, εκ
δε της γεύσεως υπό των διακριτικών ελεγχόμενον”6, ο Παναγιότατος Οικουμενικός μας
Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος, η σεπτή Κορυφή της Ορθοδοξίας, ο “πρώτος”
στη θυσιαστική διάθεση και διακονία και ο “έσχατος” στη ραθυμία (Ρωμ. 12, 11) και
στη δημιουργία διενέξεων· διδάσκει, ελέγχει και παραμυθεί το πλήρωμα της Εκκλη-
σίας, τον κλήρο και το λαό, με το λόγο, τα έργα και τη σιωπή Του. “Δουλεύει πάνω στα
υπολείμματα της καρτερίας”7 και “δίνει νεύμα πιστότητας” τόσο στον Τριαδικό Θεό, όσο
και στα θέσμια της Αγιοπατερικής και Λειτουργικής μας Παράδοσης. Αντλεί, τέλος,
“από τα σπλάχνα του αναιμάκτου βωμού”8 του Ιερού Θυσιαστηρίου “και από τις λακκού-
βες των Λειψάνων του”9, την ελπίδα για μια “κοινή Αρτοκλασία πάνω στη γη”,10 στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης, των κρίσεων, των διενέξεων και εύχεται και προσδοκά,
να “μη μείνει άσαρκο” αυτό “τ’ όνειρο”11. 

Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη
Επίκουρου Καθηγητή

Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Κρήτης
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Εκκλησίας.  Και όπως ακριβώς μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι, δείγματος χάριν, ο
άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, επέλεγαν τη μεσότητα, τηρώντας αποστάσεις μεταξύ του
“απαθούς” και του “άγαν περιπαθούς”, θεωρώντας το μεν πρώτο ως ξένο σε σχέση με
τη φύση του ανθρώπου και το τελευταίο ως εσφαλμένη επιλογή στην καθημερινότητα,
κατά τον ίδιο τρόπο κι Εκείνος διαχειρίζεται τις κρίσεις και διευθετεί τα ζητήματα, με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, επ’ αγαθώ της Εκκλησίας και προς όφελος των ανθρώπων.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, ως γνήσιος ηγέτης και ρυθμιστής των πραγμά-
των, ξέρει να ηγείται χωρίς να καταδυναστεύει τους υφιστάμενούς Του, να διορθώνει
χωρίς να εξουθενώνει, να δίνει χαρά χωρίς να στερεί τον ευεργετικό ρόλο της παιδα-
γωγίας της από τον άλλον. Είναι εγκρατής και φειδωλός στις εκφράσεις Του, αποφεύ-
γοντας να λειτουργεί παρορμητικά. Στις πράξεις Του δεν ανιχνεύεται μια αφελής
αισιοδοξία ή ο ανεδαφικός ενθουσιασμός που διακατέχει πολλούς, αλλά πορεύεται με
πίστη  προς το Θεό, με αγάπη προς το συνάνθρωπο και με ελπίδα, η οποία “υπερβάσα
… τα εμποδών κωλύματα, συνάπτει το ποθούν προς το ερώμενον, το παραρρέον του χρό-
νου τη του μέλλοντος σχέσει νικώσα.»2

Το πολύπλευρο έργο Του δεν εξαρτάται από τα συμβατικά -κοσμικά κριτήρια που
θέτει σήμερα ο άνθρωπος, πολύ δε περισσότερο δεν τίθεται σε εφαρμογή για να απο-
σπάσει την επιβράβευση, από όσους επιλέγουν, καλοπροαίρετα ή μη, τις επευφημίες
και την κολακεία.

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης δικαίως τυγχάνει ευρείας αποδοχής τόσο από Ορ-
θοδόξους, όσο και από Ετεροδόξους και Αλλοθρήσκους, από εκκλησιαστικούς και κο-
σμικούς ηγέτες, από τον απλό λαό και τιμάται για το πολύπλευρο έργο του. Η εν γένει
δωρικότητα και στωικότητα, με την οποία η Σεπτή Κορυφή αντιμετωπίζει τις κοσμικές
επευφημίες και τον “δίκαιο έπαινο” που απορρέει από τις πράξεις, καταδεικνύει  το
υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τον θεοκίνητο Αυτής νουν, την “κατ’ ίχνος”
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2 Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Προς Αρμενίους περί πίστεως, 3 PG 65, 857C

3 Βασίλειος Καισαρείας, Εις 14 Ψαλμόν 1, PG 29, 252ΑB.
4 Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 45, 23, PG 36, 656ΑΒ.
5 Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 12, 5, PG 35, 848C- 849Α.
6 Κύριλλος Ιεροσολύμων, Κατήχησις Δ΄, PG 33, 453Α
7 Ε. Γαλάνης (Μητρ.), “Εκ Φαναρίου”. Τα Ποιητικά, εκδ. Μίλητος, Αθήνα 2004, σ. 263 (Ποίημα:
“Υπέρβαση”, μερική παράφραση).
8 Ό.π., σ. 181 (Ποίημα: “Η Δωρεά του Θεού”, μερική παράφραση και αναδιάταξη των λέξεων).
9 Ό.π., σ. 181 (Ποίημα: “Η Δωρεά του Θεού”). 
10 Ό.π., σ. 229 (Ποίημα: “Ιδεο -μόρφωμα”). 
11 Ό.π., σ. 229 (Ποίημα: “Ιδεο -μόρφωμα”, αναδιάταξη των λέξεων).



Ο λαός της Μεγαλονήσου, απλούς και προση-
νής, δεν έπαψε στιγμή να εκδηλώνει την αγάπη του
προς το σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού Πα-
τριάρχου ημών Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου σε
κάθε επίσκεψή του σε αυτήν, από το έτος 1992 έως
και την πρόσφατη τον Ιούνιο του έτους 2016, με την
πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Κωδωνοκρουσίες, ροδοπέταλα, δαφνοστρωμένοι
δρόμοι, λύρες, μαντινάδες, τραγούδια, χειροκροτή-
ματα, χαμόγελα. Τούτα και άλλα πολλά επικρα-
τούν στις επισκέψεις του Παναγιωτάτου στη
Μεγαλόνησο, Αγιοτόκο και λεβεντογέννα Κρήτη κι
Εκείνος ουδέποτε έκρυψε την χαρά του προς τα
πνευματικά τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, που επι-
θυμούν να δουν από κοντά και να λάβουν την Πα-
τριαρχική ευχή και ευλογία του. «…Ἐνθυμούμεθα
τὸν εὐσεβῆ λαόν, ὁ ὁποῖος ὑπεδέχθη ἡμᾶς μετὰ δα-
κρύων συγκινήσεως καὶ ποικίλων ἐκδηλώσεων ἀνυ-
ποκρίτου ἀγάπης…» γράφει στο σεπτό Πατριαρχικό
μήνυμα προς το απανταχού πλήρωμα του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, επί τη συμπληρώσει εικοσιπεν-
ταετίας από της εκλογής του. 

Επίσης, ο φιλόστοργος των Ορθοδόξων Πατήρ
αναφέρει, κατά την ομιλία του στον Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικό Ναό, την ευαρέσκειά του για την επιτυχή
διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην
Κρήτη, όπου για δέκα ημέρες κτυπούσε η καρδιά
ολόκληρης της Ορθοδοξίας: «…Συγχαίρομεν ἅπαξ

ἔτι καί ἐκφράζομεν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν πρός τόν Πρόεδρον καί τά μέλη
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί δι᾽ αὐτῶν πρός τόν εὐαγῆ κλῆρον, τάς Μονάς καί τό
εὐσεβές πλήρωμα τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, διά τήν ἀνεκτίμητον συμβολήν των εἰς τήν
ἐπιτυχίαν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ἐγχειρήματος. Ἡ Κρήτη ἀπέδειξεν ὁτι ἦτο ἀξία τῆς με-
γάλης ταύτης τιμῆς. …».

Μέγα και θαυμαστό το γεγονός της κάθε επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρ-
χου στην Κρήτη μας, διότι αξιώθηκε ετούτος ο ευλογημένος, αγιομυρισμένος, ηρωικός
και μαρτυρικός τόπος και ο υπερήφανος και πιστός λαός να λάβει την Πατριαρχική ευ-
λογία, απ’ άκρη σ’ άκρη, έως και την ακριτική Γαύδο.

Τούτη την ύψιστη τιμή είχαμε, όταν τον Ιούνιο του έτους 2002 η Α.Θ. Παναγιότητα
επισκέφτηκε τη νεοϊδρυθείσα Ιερά Μητρόπολή μας Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου  και
Βιάννου. Σταθμός ιστορικός για την πορεία της νεοπαγούς Ιεράς Μητροπόλεως και του
νέο-ενθρονισθέντος μόλις έξι μηνών Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ημών κ. Ανδρέου. 

Ο πρώτος σταθμός της πορείας προς το Αρκαλοχώρι, έδρα της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, ήταν οι Αγιές Παρασκιές, η πύλη εισόδου της Μητροπόλεως, όπου οι ευσεβείς κά-
τοικοι υποδέχθηκαν τον «υψηλό επισκέπτη», συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μακαριστό και αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κυρό Τιμόθεο και τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς. 

Έπειτα πορεύθηκαν στο Καστέλλι, πρωτεύουσα της άλλοτε ακμάζουσας Επαρχίας
Πεδιάδος, όπου οι κάτοικοι του Καστελλίου, όλων των χωριών της Ρίζας και της ευρύ-
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M ε αισθήματα αγαλλιάσεως, τιμής και ενθέου υπερηφανείας, σύμπασα η οι-
κουμένη εόρτασε, ομού μετά του σοφού της Ορθοδοξίας Πατρός και Δεσπότου,
τη συμπλήρωση εικοσιπενταετούς, ευκλεούς, πεπνυμένης και καθ’ όλα θεο-

στηρίχτου πατριαρχίας στο θρόνο του Αποστόλου Ανδρέου, της Α.Θ. Παναγιότητος
του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. 

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε ενέπνεε και εμπνέει δέος και σεβασμό σ’ολό-
κληρο τον Ορθόδοξο και μη κόσμο και ο πηδαλιούχος του είναι εκείνος που μαρτυρεί
για τα της πίστεως δόγματα και τα του Γένους ημών ιδεώδη και κεκτημένα.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός ημών Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, με
την εκλογή του στον Πατριαρχικό και Αποστολικό Θρόνο της Κωνσταντινουπολίτιδος
Εκκλησίας, απεδείχθη ο όντος σοφός οιακοστρόφος της Ορθοδοξίας πνευματικός
Πατήρ, σε παγκόσμια εμβέλεια, δίδοντας παράλληλα στο Οικουμενικό και Μαρτυρικό
ημών Πατριαρχείο μια διαφορετική εικόνα ζωντανής μαρτυρίας και εξωστρέφειας.

Η Εκκλησία της Κρήτης, ως θυγάτηρ Εκκλησία, έχουσα ισχυρό δεσμό αιώνων με το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει πάντοτε στραμμένο το βλέμμα της και η καρδιά της
κτυπά στο Φανάρι, τη Μητέρα Εκκλησία. 
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Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
Η επίσκεψή του στην Ιερά Μητρόπολή μας.

Από την υποδοχή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου 
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, στο Αρκαλοχώρι.



Στη συνέχεια η πομπή κατέληξε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, όπου τελέσθηκε δοξολογία. Μετά το πέρας αυτής, εκ μέρους του Ιερού κλήρου
και του ευσεβούς λαού της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης ημών κ. Ανδρέας, προσφέροντάς του ως αναμνηστικό δώρο
της επισκέψεώς του μια ποιμαντορική ράβδο για να διατέμνει με αυτήν «τήν ἁλμυράν
τοῦ βίου θάλασσαν»2 ως άλλος Μωυσής και να οδηγεί το ορθόδοξο Γένος το απανταχού
της οικουμένης «ἀβρόχοις ποσί3…εἰς ὁδὸν σωτηρίας4». 

Επίσης, τον Πατριάρχη προσφώνησαν οι Πρωτοπρεσβύτεροι του Οικ. Θρόνου
Αιδεσιμολ. κ. Νικόλαος Κοκολάκης εκ μέρους του Συνδέσμου Κληρικών και ο
Αιδεσιμολ. κ. Μιχαήλ Κανιαδάκης, εκ μέρους της Ενορίας του Ιερού Καθεδρικού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προσφέροντάς του αναμνηστικά δώρα. 

Ο Παναγιώτατος στην αντιφώνησή Του, ευχαρίστησε ενθέρμως για την συγκινητική
υποδοχή που του επεφύλαξαν, αλλά και για τους λόγους αγάπης που ακούσθηκαν, ενώ
αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην καταλυτικής σημασίας για την Εκκλησία της Κρήτης και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο σύσταση της νέας Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Ανδρέα για
την πάνδημη υποδοχή, του ευχήθηκε καλή ποιμαντορία και εξέφρασε την επιθυμία
όπως ο νεοαναγειρόμενος τότε Μητροπολιτικός Ναός λάβει το όνομα του εν Αγίοις
πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου και υμνωδού. Έπειτα
ευχαρίστησε το Δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο για την τιμή που του επιφύλαξε το Δημοτικό
Συμβούλιο, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο Δημότη του τέως Δήμου Αρκαλοχωρίου,
σημερινού Μινώα Πεδιάδος. 

Έπειτα, ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν του Πατριάρχου με τοπικά εδέσματα, όπου
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τερης περιοχής, συνήχθησαν για να υποδεχθούν τον Πατριάρχη του Γένους. Δια των
δαφνοστρωμμένων οδών, ραίνοντάς τον με ροδοπέταλα και ψάλλοντας τον πολυχρο-
νισμό του, πορεύθηκαν όλοι μαζί στην πλατεία Μεϊντανίου, όπου τον υποδέχθηκε ο
Δήμαρχος του τέως Δήμου Καστελλίου, αείμνηστος πλέον Ιωάννης Δοκιανάκης, ενώ
εκ μέρους της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος ο Εφημέριος Αιδεσιμολ.
Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Δημοκρ. Μαραυγάκης του προσέφερε ένα εγκόλπιο, εις ανάμνη-
σιν της επισκέψεώς του στο Καστέλλι.

Εν συνεχεία, μετά της συνοδείας του επισκέφθηκε το Θραψανό Πεδιάδος. Νέοι και
νέες, ενδεδυμένοι με κρητικά παραδοσιακά ενδύματα, με άνθη και «νεοσσοὺς
περιστερῶν»1 ανά χείρας καθώς και εκατοντάδες κόσμου τον υποδέχθηκαν στο ιστο-
ρικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, με αισθήματα χαράς και βεβασμού.
Ο τότε Εφημέριος π. Εμμανουήλ Πλουμάκης και ο Δήμαρχος του τέως Δήμου Θραψα-
νού κ. Εμμανουήλ Λαδωμένος προσφώνησαν την σεπτή Κορυφή της Ορθοδοξίας. 

Τελευταίος σταθμός της επισήμου επισκέψεως της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικου-
μενικού ημών Πατριάρχου στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάν-
νου ήταν το Αρκαλοχώρι, όπου οι χιλιάδες πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί, παρουσία
του πρώτου Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Αιδε-
σιμ. Πρωτοπρ. του Οικ. Θρόνου κ. Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη, πλήθους Ιερέων, του
πρώην Δημάρχου του τέως Δήμου Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπου Γιαννόπουλου, το-
πικών αρχόντων και φορέων και της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, επεφύλαξαν
θερμή υποδοχή στον Πατριάρχη της Ρωμιοσύνης, ενώ άγημα από την 133 Σ.Μ. Καστελ-
λίου απέδωσε τιμές. 

Κατά την υποδοχή τον Πατριάρχη προσφώνησε ο πρώην Δήμαρχος κ. Γιαννόπου-
λος, ο οποίος τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη, αποδίδοντάς του σχετική περγαμηνή και
ασημένιο δίσκο, με αποτυπωμένο επάνω το έμβλημα του Δήμου. 
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1 Λευιτικό κεφ. ιδ΄ στ. 22

2 Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος 26, 9 PG35, 1240Α
3 Έξοδος πρβλ. κεφ. ιδ΄-ιε΄
4 Πραξ. κεφ. ιστ΄, στ. 17

Από την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου. Από την υποδοχή της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου 
στην πλατεία Μεϊντανίου στο Καστέλλι Πεδιάδος.



31

νέοι και νέες με παραδοσιακά ενδύματα χόρεψαν κρητικούς χορούς, υπό τη μελωδία
της κρητικής λύρας. 5

«Αὕτη οὖν ἡ χαρὰ…πεπλήρωται»6

Και τούτο διότι άπαντες ελάβομεν Πατριαρχική ευχή και ευλογία. Άπαντες γίναμε
θεατές του σεπτού προσώπου και αγγίξαμε, «ἄκροις δακτύλων» το ευλογημένο ράσο
του καθημερινώς, ποικιλοτρόπως και πανταχόθεν μαρτυρουμένου Οικουμενικού ημών
Πατριάρχου και εχάρημεν «χαράν μεγάλην7».

Την ιστορική αναδρομή εις το παρελθόν την κάνουμε επί τη ευκαιρία της
συμπληρώσεως εικοσιπενταετίας από της εκλογής της Α.Θ. Παναγιότητος του
Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου εις τον Οικουμενικόν
Θρόνον, προσφέροντάς την βαθυσεβάστως και υιικώς «μνήμης χάριν» της επισκέψεως
του στην Ιερά Μητρόπολή μας Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου.

Κλείνοντας, δανείζομαι δυο μαντινάδες του μαντιναδολόγου Μανώλη Ζερβακάκη:

† Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη

5 «Τοπική Επικοινωνία», δίμηνη περιοδική έκδοση του τέως Δήμου Αρκαλοχωρίου, τεύχος 22,
Ιούνιος-Αύγουστος 2002, σελ. 6-7

6 Ιωα. κεφ. γ΄, στ. 29
7 Λουκ. κεφ. β΄, στ. 10

Όλη η Μεγαλόνησος 
με λεβεντιά και χάρη

αισθάνεται υπερήφανη
που είσθε στο Φανάρι 

Μα πώς μπορώ να μην Σας πω 
στην Αγιότητά Σας

πως όλοι προσευχόμαστε 
και νοιώθουμε παιδιά Σας

βαρθολομαιου του παναγιωτατου
και οικουμενικου πατριαρχου

πολλα τα ετη

Από την επίσημη επίσκεψη 
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου 

Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου 
στην Ιερά Μητρόπολή μας.

Καστέλι, Ιούνιος 2002.
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος κατά την υποδοχή του στο Καστέλλι Πεδιάδος, με
τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα και τον αείμνηστο πρώην Δήμαρχο Καστελλίου κ. Ιωάννη Δοκιανάκη.
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Τ ην Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Α.Π.Θ. πραγματοποι-
ήθηκε η αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα της Θεολογίας του Α.Π.Θ., της
Α.Θ.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Ιερωνύ-

μου Β’. 
Πριν από την έναρξη της τελετής, ο Βυζαντινός Χορός της Θεολογικής Σχολής “Οι

Τρεις Ιεράρχες” έψαλε ύμνους, ενώ στη συνέχεια ο Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Άνθιμος ανέγνωσε το Σεπτό Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πα-
τριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. 

Την έναρξη κήρυξε ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, Καθηγητής κ. Μιλτιάδης
Κωνσταντίνου. Αμέσως μετά, χαιρετισμό απηύθυναν· ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθη-
γητής κ. Περικλής Μήτκας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Θεολογίας και Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Παναγιώτης Σκαλτσής και κ. Κωνσταντίνος Χρήστου. 

Επίσης ομίλησαν· ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θε-
ολογίας, Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος και ο Καθηγητής του Τμήματος
Θεολογίας, Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου σε Επί-
τιμο Διδάκτορα του ΑΠΘ, και ακολούθησε η αντιφώνηση και ομιλία του Μακαριωτάτου
με θέμα: “Η Θήβα της Βοιωτίας κατά τον 16ο αιώνα μ.Χ.’’

Απόσπασμα της ομιλίας του Σεβ. κ. Ανδρέα*
«...Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀναγνωρίζει τη σημα-

σία και το ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου και τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στην πορεία σύνολης τῆς Ὀρθοδοξίας. Θα
τονίσει χαρακτηριστικά: «Ὅπου και ὄταν οἱ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες ἐπιτρέπουν να ἀνα-
φύονται διαιρέσεις και ἀσυμφωνίες, ὀφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια ὑπερβάσεως τῶν προβλημάτων, με ἐπίγνωση, ὅτι ὑπάρχει ὁ ἀσφαλής ἐγγυητής τῆς
ἑνότητας, ὁ ὁποῖος εἶναι το Σεπτό Κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, το πολύπαθο
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Κατά την ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἡ Ἐκκλησία
ἀποτελεῖ ἕνα πνευματικό ἐκρηκτικό μηχανισμό, πού προσλαμβάνει τον κόσμο και τον με-
ταμορφώνει. Ὡς ἐκφραστές τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος τῆς Ἱερωσύνης, οἱ ἐκκλησιαστι-
κοί ταγοί καλοῦνται νά ὑποστασιάσουν τό σταυρικό ἦθος, φωταγωγημένο ἀπό τήν
ἀναστάσιμη ἐλπίδα καί τήν ἐσχατολογική προοπτική. Ἐπί τῇ βάσει τούτων θεωρεῖται ὡς
ἐπιβεβλημένη ἡ διατύπωση λόγου ὑπό τῆς Ποιμαινούσης Ἐκκλησίας, ὅταν ἀπαξιώνονται
τά οὐσιώδη τοῦ βίου καί ὑποθηκεύεται τό μέλλον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία, κατά
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, δέν ἔχει δικαίωμα νά σιωπᾶ καί νά ἀδιαφορεῖ. Ἐν τούτοις, ὁ
λόγος της δέν θά πρέπει νά εἶναι καταγγελτικός καί ἱεροεξεταστικός, ἀλλά ἀπόρροια
τῆς αὐτοεξετάσεως καί τῆς αὐτοκριτικῆς της. Κατά τόν τιμώμενο Πρωθιεράρχη, ἀπαραί-
τητη τυγχάνει ἡ ἐνδοσκόπηση, ἡ αὐτομεμψία, ἡ αὐτογνωσία και ἡ ἀλλαγή νοοτροπίας
ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος1. «Ἡ Ἐκκλησία δέν νομιμοποιεῖται νά λέει κούφια
λόγια, ἀλλά νά ἔχει λόγο οὐσιαστικό, ἀγαπητικό, καί σωστικό καί πάντως ὄχι συνθημα-
τολογικό, ἐκκοσμικευμένο καί διασπαστικό», θά τονίσει πολύ χαρακτηριστικά κατά τήν
πρώτη Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού προήδρευσε ὁ Μακαριώ-
τατος, τήν 24ην Ἰουνίου 2008.  

Το ἀντισυμβατικό καί βαθύτατα ἐκκλησιολογικό μήνυμα πού πηγάζει ἀπό τήν σύ-
νολη πορεία τοῦ σήμερον τιμωμένου Πρωθιεράρχου, ἀποτελεῖ ἴσως τήν πλέον ἠχηρή πα-
ρακαταθήκη πρός ὅλους ἡμᾶς τούς παρόντες, ἀλλά καί τούς ἐπιγενομένους. Μία
παρακαταθήκη πολύτιμη ὄχι μόνο γιά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας στόν σύγχρονο κόσμο,
ἀλλά καί γιά τήν διασφάλιση τῆς ἰδιοπροσωπίας τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καί τοῦ δο-
κιμαζόμενου Ἑλληνικοῦ ἔθνους μας.»

Αναγόρευση της Α.Θ.Μ. του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος Κυρίου Κυρίου Ιερωνύμου
σε Επίτιμο Διδάκτορα Θεολογίας του Α.Π.Θ.
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* Ολόκληρη η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως, στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.imakb.gr

1 «Εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στήν
πρώτη Συνεδρία τῆς Ἱ.Σ.Ἱ.», 02/10/2012, http:// www.ecclesia.gr/greek/archbishop/default

2 «Εἰσήγησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στήν
ἔκτακτη Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας», 24/06/2008, http://www.ecclesia.gr/greek/archbishop/default.

3
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Τ ο έτος 2016 συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την ημέρα κατά την οποία ο μα-
καριστός από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμόθεος,
άφησε την τελευταία του πνοή. Με την ευκαιρία αυτή η Ιερά Μητρόπολη Γορτύ-

νης και Αρκαδίας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης,
πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων τιμής και μνήμης.

Η πρώτη εκδήλωση έγινε στις 17 Αυγούστου, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητρο-
πόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, στις Μοίρες. Ήταν ένα ευλαβικό αφιέρωμα στο
 μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Τιμόθεο, από τα μουσικά σχήματα της Ι. Μη-
τροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί”, “Κρήτες Ριζίτες”, ‘’Ρι-
ζίτισες’’ και ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του κ. Κων/νου Σταυρουλάκη, Καθηγητή
Ευρωπαϊκής, Βυζ. Μουσικής, Διευθυντή της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως,
τα οποία ερμήνευσαν ποιήματα που έγραψε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος,
και μελοποίησε και ενορχήστρωσε ο Καθηγητής κ. Κων/νος Σταυρουλάκης.

Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου στη Βασιλική του Αγ.
Μάρκου, στο Ηράκλειο, όπου μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
Ειρηναίος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μουσικά σχήματα της Ι. Μη-
τροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας και αναφέρθηκε στο πρόσωπο του μακαριστού Αρ-
χιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.
Αμφιλόχιος, ο Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηρακλείου κ. Γρηγόρης Πασπάτης και εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και αστυ-
νομικών αρχών. 

Η Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας, συνεχίζοντας το τιμητικό αφιέρωμα
προς το πρόσωπο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου κυρού Τιμοθέου, διοργάνωσε από 7-9
Νοεμβρίου τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Στις 07 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπό-
λεως Γορτύνης και Αρκαδίας ημερίδα με θέμα: «Αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμό-

Δέκα χρόνια εκδημίας του από Γορτύνης και Αρκαδίας 
μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου.

Εκδηλώσεις μνήμης στην Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας 
υπό την αιγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης 

θεος», κατά την οποία έγινε η απονομή ευφήμου
μνείας της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκα-
δίας, στην Οσιολογ. Μοναχή Αικατερίνη
Μαρκου λάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Ο Αρχιε -
πίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος (Ο Πατέρας μας)»,
από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκα-
δίας κ. Μακάριο.

Στις 08 Νοεμβρίου τελέσθηκε Αρχιερατική Θ.
Λειτουργία και τρισάγιο από τον Σεβ. Μητροπο-
λίτη Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, για την ανά-
παυση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κυρού Τιμοθέου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγ. Γεωργίου Μοιρών, όπου ενθρονίστηκε ως
Επίσκοπος Αρκαδίας, ενώ το Θείο λόγο ανέλαβε
ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης,
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρή-
της. Επίσης, την ίδια ημέρα μετέβησαν στο Ιερό
Ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής Ελληνοπερα-
μάτων και τέλεσαν τρισάγιο επί του τάφου του
μακαριστού Ιεράρχου.

Στις 09 Νοεμβρίου, εορτή του εν Αγίοις πα-
τρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως,
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νεκταρίου Μοι-
ρών, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία και
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του από Γορτύ-
νης και Αρκαδίας, αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρή-
της Τιμοθέου, ενώ μετά τη Θεία Λειτουργία
έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του
μπροστά από τον Ι. Καθεδρικό Ναό.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα, στην Ιερά Μονή
Παναγίας Καλυβιανής έγιναν τα αποκαλυπτή-
ρια επιτύμβιας στήλης με την εικόνα του μακα-
ριστού Αρχιεπισκόπου από την αδελφότητα της
Μονής. Αξίζει να αναφερθεί ότι η «Βασιλειάδα»
της Μονής Καλυβιανής ήταν εξ ολοκλήρου ποί-
ημα των χειρών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, που τελέ-
σθηκε στο Καθολικό, επιδόθηκε εύφημος μνεία
της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας στη
Μοναχή Μελάνη.

Τέλος, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, εορτή
του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρα και θαυμα-
τουργού Μηνά, τελέσθηκε στον ομώνυμο Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, συλλειτουργούντων των Σεβ. Αρχιερέων των συγκροτούντων την
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της  Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και των Σεβ. Μητροπολιτών Φι-
λαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου και του Θεοφιλ. Επισκόπου
Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου. 

Τη διακονία του Θείου λόγου ανέλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Αυλοπο-
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τάμου κ. Ευγένιος, ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Μηνά, συνδέοντάς τον με
την ιστορία της πόλεως του Ηρακλείου και την προσωπικότητα του αοιδίμου Αρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στον αύλειο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού του Αγίου Μηνά, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ενώ ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής
του, από τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Σταύρο Αρναουτάκη και το Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Βασίλειο Λαμπρινό, ολοκληρώνον-
τας με την τελετή αυτή τις εκδηλώσεις μνήμης επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από την
εις Κύριον εκδημία του.

Αναμνήσεις από το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Κυρό Τιμόθεο

Α πό τότε που ήμουν μικρό παιδί ακόμη, δηλαδή από τις αρχές της δεκετίας του
1960 που γνώρισα τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, μέχρι που το
όνομά του προστέθηκε στα Ιερά Δίπτυχα των αοιδίμων Αρχιερέων της Αποστο-

λικής Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά και έως σήμερα, δε φεύγει από την σκέψη μου η σε-
βάσμια μορφή του.

Έντονες είναι οι αναμνήσεις μου από τότε που τον πρωτογνώρισα σαν Επίσκοπο
Αρκαδίας, παιδί όντας του μακαριστού ιερέως Γεωργίου Συμιανάκη. Σαν κινη μα το -
γραφική ταινία περνούν συχνά από το μυαλό μου πολλά γεγονότα και θαρρώ πως τα
ξαναζώ κάθε στιγμή.

Γνώρισα έναν Επίσκοπο με πολλές αρετές και ικανότητες. Στο πλατύ χαμόγελό του,
στη φωτεινότητα του προσώπου του και στη σταθερότητα του χαρακτήρα του πάντοτε
διέκρινα τη σύνεση, τη μετριοπάθεια, την φιλαλληλία, μα προπάντων την αγνότητα
της ψυχής του. Αρετές που τον κράτησαν όρθιο. Ικανότητες που αποτελούσαν εγγύηση
για το ότι θα φέρει εις πέρας και αισίως την εντολή που η Εκκλησία του ανέθεσε, από
το έτος 1956, με την εκλογή του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, ως
Επίσκοπος Αρκαδίας.

Με αυτήν τη μεγάλη μορφή, καρφωμένη πάντα μέσα στο νου μου, μεγάλωνα. Είχε
γίνει για μένα το πρότυπο. Από έφηβος ακόμη που ήμουν, μέσα μου είχε χαραχθεί αυτό
που πάντοτε και κάθε στιγμή τόνιζε, ότι δηλαδή ένας καλός ποιμένας πρέπει να δια-
θέτει δύναμη και μεγαλείο ψυχής γιατί “Θεοῦ ἐσμέν συνεργοί”, προκειμένου μέσα από
τη χάρη της Ιερωσύνης να βρει το απολωλός πρόβατον και “τοῖς ὤμοις ἀναλαβών”, να
το φέρει κοντά στο Χριστό. Να βγάλει έναν Άγιο, να δημιουργήσει ένα τέκνο Θεού και
να το ανυψώσει στον Ουρανό και να το καταστήσει πολίτη της Βασιλείας του Θεού.
Ακόμα και σήμερα θυμάμαι έντονα αυτό που πάντοτε συμβούλευε ότι “Κανείς δεν γί-
νεται χρήσιμος αν δεν είναι καλός” και ότι “Ο εκκλησιασμός είναι τύπος της ουράνιας
λατρείας”. 

Δεν θα λησμονήσω ποτέ την ευλογημένη ώρα, μαθητής ακόμη Α’ Λυκείου στο Κα-
πετανάκειο, όταν με τόση αγάπη και πατρική στοργή με προέτρεψε να τελειώσω την
οκτατάξιο τότε Εκκλησιαστική Σχολή Χανίων και στη συνέχεια να με εντάξει στο τίμιον
πρεσβυτέριον της Εκκλησίας του Χριστού.

Έτσι, είχα την ευλογία να λάβω από τα τίμια και ηγιασμένα χέρια του, το έτος 1976,
το μυστήριο της Ιερωσύνης. Από τότε μπόρεσα να τον γνωρίσω καλύτερα, ζώντας μέσα
στο πνεύμα της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γνώρισα έναν
αληθινό Επίσκοπο, που είχε σαν προτεραιότητά του τον κλήρο και τον προγραμματι-
σμό ενός έργου αποστολικού “τύπου και ουσίας”. Σαν αληθινός πατέρας πάντοτε, με

απαράμιλλο θάρρος, ηρωισμό και τόλμη, επεδίδοτο σε κάθε πτυχή της ποιμαντικής
του μέριμνας. Σαν ποιμενάρχης, από την πρώτη στιγμή, άρχισε ένα πολυποίκιλο και
πολυσήμαντο έργο. Ένα έργο πνευματικό, κηρυκτικό, διδακτικό, κοινωνικό, φιλανθρω-
πικό και συγγραφικό. Οργάνωσε και ίδρυσε νέες ενορίες για να καλύψει τα κενά, χει-
ροτόνησε νέους ιερείς, γιατί ήταν στα πιστεύω του κανένα χωριό να μην μένει
αλειτούργητο. Παράλληλα, εγκαινίασε Ιερούς Ναούς και εξωκκλήσια. Αναδιοργάνωσε
τα Μοναστήρια. Ανήγειρε αίθουσα ομιλιών. Λειτούργησε στις Ενορίες Κατηχητικά Σχο-
λεία. Πραγματοποιούσε δύο Ιερατικά Συνέδρια κατ’ έτος. Έτρεχε παντού, χωρίς ν’ αφή-
νει κανένα χωριό που να μην το επισκεφθεί. Λειτουργούσε και κήρυττε. Ομιλούσε,
συμβούλευε και παραμυθούσε με το μοναδικό και ξεχωριστό του τρόπο. Στο πέρασμά
του σκορπούσε την αισιοδοξία και την ελπίδα στο Θεό. Μεριμνούσε, κατά Θεόν, για
όλους και για όλα. Ίδρυσε συλλόγους ποικίλων μορφών για να βοηθήσει τον άνθρωπο. 

Θυμάμαι τη μεγάλη μάχη που έδωσε για το χιπισμό που ανθούσε τότε στα Μάταλα.
Βοήθησε πολλούς συνανθρώπους μας να απεγκλωβιστούν από τα οδυνηρά αδιέξοδα
οικονομικής, οικογενειακής και κοινωνικής φύσεως. Σαν καλός ποιμένας του λαού συμ-
μετείχε θετικά στις προσπάθειες με τους κοινωνικούς φορείς, για να γίνουν έργα κοινής
ωφέλειας. Ζωντανό παράδειγμα είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής. 

Το Επισκοπείο του ήταν ανοιχτό για όλους. Η φιλοξενία του ζεστή, πλατειά και εγ-
κάρδια. Αυτό που τόνιζε πάντοτε σε όλους ήταν χαρακτηριστικό της μεγαλοψυχίας
του. “Κανείς δε θα φύγει αν δε νιώσει ανακουφισμένος”. Ιερός κανόνας για το μακαριστό
Ιεράρχη η κρυφή ελεημοσύνη. Θυμάμαι στα ιερατικά συνέδρια τις παραινέσεις του
προς τους ιερείς. Σε κάποιο από αυτά μας είχε πει χαρακτηριστικά, γεμάτος γλυκύτητα
και καλοσύνη: “Είμαι στο Ηράκλειο ή στις Μοίρες, νιώθω πεινασμένος, βάζω το χέρι μου
στην τσέπη, πιάνω μια δραχμή για ένα κουλούρι αλλά αμέσως λέω: Τιμόθεε, άστο γιατί
αυτήν την δραχμή την έχει περισσότερο ανάγκη ένα ορφανό”. Δεν ήθελε κανείς να πλη-
γωθεί. Να μην αισθανθεί μειωμένος. Είχε μια πηγαία καλοσύνη και πάντα μ’ εκείνο
το μόνιμα φωτεινό χαμόγελό του υποδεχόταν, προέπεμπε εγκάρδια και ευλογούσε. Ο
μακαριστός Τιμόθεος, ο αοίδιμος αυτός Ιεράρχης, ήταν για όσους τον γνώρισαν ο δικός
τους άνθρωπος, γιατί πάντα τους προσέγγιζε με πολλή αγάπη και καλοσύνη.

Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς και να γράψει για το σεπτό και μακαριστό Αρχιεπί-
σκοπο Κρήτης Τιμόθεο! Λίγα νομίζω ότι είναι όσα και να γραφτούν, γιατί πραγματικά
αναλογιζόταν το ύψος του αξιώματός του και το βάρος του υπουργήματός του. “Δίκαιοι
εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι καί ὁ μισθός αὐτῶν πολύς ἐν τῷ οὐρανῷ”. Διά τούτο ας είναι αιωνία
η μνήμη του. 

†Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου
Στυλιανού Συμιανάκη

Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου 
Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου
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Ω ς κεραυνός εν αιθρία έπεσε
το άγγελμα της αιφνιδίου
εκδημίας του μακαριστού

Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Ση-
τείας κυρού Ευγενίου Πολίτη, γεμί-
ζοντας θλίψη την Εκκλησία της
Κρήτης και βυθίζοντας στο πένθος
την τοπική κοι νωνία της Επαρχίας
την οποία θεοφιλώς και ευόρκως
εποίμανε επί είκοσι και πλέον έτη.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης
παρέδωσε το πνεύμα το βράδυ της
15ης Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 64
ετών, μετά από ισχαιμικό επεισόδιο
που υπέστη, ενώ βρισκόταν στην
Αθήνα για υποθέσεις της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς του.

Το σεπτό σκήνωμα του εκλιπόν-
τος Ιεράρχου κατέφθασε στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου
Ιεράπετρας το εσπέρας της 16ης Σε-
πτεμβρίου, με τη συνοδεία των Ιεραρ-
χών της Εκκλησίας Κρήτης, οι οποίοι
τέλεσαν τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του.

Τοποτηρητής της χηρευσάσης
Μητροπόλεως ορίστηκε, από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, ο Σεβ.
Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιερά-
πετρας, τελέσθηκε αρχιερατικό συλλείτουργο, ενώ στη 1:00 το μεσημέρι τελέσθηκε η εξό-
διος ακολουθία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, ο οποίος
εκφώνησε επικήδειο λόγο εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρή-
της. Στην εξόδιο ακολουθία συμμετείχαν οι Σεβ. Μητροπολίτες: Μιλήτου κ. Απόστολος,
Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Διδυμο-
τείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος,
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος,
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, Πέτρας και
Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος.

Την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο
Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύριο Κύριο Θεόδωρο ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης και την Α.Θ.Μ. τον Αρχιε-
πίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, οι οποίοι μίλησαν εξαίροντας την προσωπι-
κότητα του εκλιπόντος Ιεράρχη.

Εκδημία Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας 
κυρού Ευγενίου

Στην εξόδιο ακολουθία παρόντες ήταν: ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρ-
ναουτάκης, οι Δήμαρχοι Ιεράπετρας και Σητείας κ.κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης και Θο-
δωρής Πατεράκης, ο οποίοι εκφώνησαν επικήδειους λόγους. 

Παρέστησαν ακόμη, ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, αιρετοί
τοπικοί άρχοντες από όλη την Κρήτη, εκπρόσωποι των Αρχών της περιοχής, ενώ τιμές
απέδωσε 40μελές άγημα σμηνιτών από το 3ο ΚΕΠ Ζήρου της Πολεμικής Αεροπορίας,
καθώς και η Δημοτική Φιλαρμονική.

Μετά το πέρας της ακολουθίας τελέσθηκε η περιφορά του σεπτού σκηνώματος του
μακαριστού και πολύκλαυστου Ιεράρχου στους δρόμους της Ιεράπετρας, με κατάληξη
την κρύπτη του Επισκοπικού Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου, στον
προαύλιο χώρο του Επισκοπείου Ιεράπετρας, όπου έγινε ο ενταφιασμός.

+

Βιογραφικό μακαριστού
Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας, Υπέρτιμος και Έξαρχος Ανα-
τολικής Κρήτης, κ. Ευγένιος (Πολίτης) γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1952.
Παρακολούθησε στο Ηράκλειο τις γυμνασιακές σπουδές και το έτος 1971 εισήχθηκε
στην Ανωτέρα Παιδαγωγική Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσ/νίκης, απ’ όπου και απε-
φοίτησε λαβών το πτυχίο του Ιεροδιδασκάλου. 

Το 1973 εισήχθη με πανελλήνιες εξετάσεις στην Θεολογική Σχολή Θεσ/νίκης λαβών
το πτυχίο αυτής το 1977. Το 1978 - 1980 εισάγεται και εγγράφεται στο Μεταπτυχιακό
τμήμα Σπουδών της Θεολογικής Σχολής και προσλαμβάνεται ως Επιστημονικός Συ-
νεργάτης στην έδρα του Κανονικού Δικαίου και Ποιμαντικής. Μετέχει διασκέψεων και
συνεδρίων ως υπότροφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθ’ όλη την διάρκεια των
σπουδών. 

Το 1980 επιστρέφει στην Κρήτη, κείρεται Μοναχός και χειροτονείται Διάκονος στην
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. Το 1982 χειροτονείται Πρεσβύτερος, λαμβάνει
το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη και διορίζεται Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρή-
της. Το 1984 προχειρίζεται Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγ. Γεωργίου Γοργολαΐνι και
εργάζεται για την ανακαίνιση και λειτουργία της Ι. Μονής μέχρι και την εις Επίσκοπον
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εκλογή του, την 14ην Ιουνίου 1994, στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας.
Ασχολήθηκε με την Ιερά Εξομολόγηση, το κήρυγμα και την κατήχηση της Νεότητας,
μετείχε σε συνέδρια και δημοσίευσε άρθρα σε διάφορα περιοδικά. 

Την 14η Ιουνίου 1994 εξελέγη παμψηφεί, υπό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης, Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας. 

+

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

μακαριστού Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου, με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την εις Κύριον
εκδημία του αλήστου μνήμης Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου,
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας πολυαρχιερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, συλλειτουργούντων
των Σεβ. Μητροπολιτών Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Αρκαλοχωρίου
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και του τοπο-
τηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γε-
ρασίμου. 

Τη διακονία του Θείου λόγου ανέλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκο-
ρώνου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος με γλαφυρό ύφος αναφέρθηκε στη χαρισματική προ-
σωπικότητα του αειμνήστου Μητροπολίτου.

Μετά την τέλεση του Ιερού Μνημοσύνου, ακολούθησε Τρισάγιο επί του τάφου του
μακαριστού Ιεράρχη, που βρίσκεται στην κρύπτη του Επισκοπικού Ιερού Παρεκκλησίου
Αγίου Ιωάννου του Ερημίτου στον προαύλιο χώρο του Επισκοπείου Ιεράπετρας.

Χρονικό Εκλογής 

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου,
προέβη στην εκλογή νέου Μητροπολίτη για την πλήρωση της χηρεύσασας
Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας. 

Οι Συνοδικοί Αρχιερείς, οι αποτελούντες την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας
Κρήτης, με Πρόεδρο τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, προσήλθαν στο Αρ-
χιεπισκοπικό Μέγαρο σε συνεδρία κι έπειτα κατήλθαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Μηνά, όπου διεξήχθη η ψηφοφορία. 

Το τριπρόσωπο συγκροτήθηκε από τον
παμψηφεί εκλεγέντα Μητροπολίτη Ιεραπύτ-
νης και Σητείας κ. Κύριλλο Διαμαντάκη, επι
σειρά ετών Πρωτοσύγκελλο της ιδίας Μητρο-
πόλεως και Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρ-
χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και
από τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτες: κ. Μεθό-
διο Βερνιδάκη, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Κρήτης και κ. Μάξιμο Αυγερινό
κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και
Αποκορώνου.

Μετά την ψηφοφορία, ο Σεβ. Αρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, πλαισιούμενος από
τους Συνοδικούς Μητροπολίτες, εξήλθε του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά και
ανήγγειλε στα ΜΜΕ και σε όλους τους εκεί συ-
νηγμένους το αποτέλεσμα. 

Στη συνέχεια, ο Θεοφιλ. Εψηφισμένος Μη-
τροπολίτης προσήλθε ενώπιον των μελών της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, χαρακτηρίζοντας
την ομόφωνη εκλογή του ως «υψίστη τιμή» και
«μαρτυρία ενότητας του πληρώματος της Εκ-
κλησίας».

Χρονικό χειροτονίας νέου Μητροπολίτου 
Ιεραπύτνης και Σητείας

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και ώρα 6:00
μ.μ. ο Θεοφιλ. Εψηφισμένος Μητροπολίτης κ.
Κύριλλος μετέβη στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Μηνά όπου, ενώπιον των Ιε-
ραρχών της Εκκλησίας Κρήτης, έδωσε το Με-
γάλο Μήνυμα. 

Την επαύριον, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου τελέσθηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο,
προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου και των Σεβ. Μητροπο-
λιτών Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σου-
φλίου κ. Δαμασκηνού, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, Αρκαλοχωρίου,

Εκλογή και Χειροτονία
Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου
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Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και των Θεοφιλ.
Επισκόπων Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου (Εκκλ. Κύπρου) και Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου
(Εκκλ. Εσθονίας). 

Ακολούθησε η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλ-
λου, όπου κλήρος και λαός, με έκδηλη συγκίνηση και χαρά αναφώνησαν το «ΑΞΙΟΣ».
Στο χειροτονητήριο λόγο του ο Σεβ. κ. Κύριλλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε με συγ-
κίνηση στο πρόσωπο και το έργο του μακαριστού αμέσου προκατόχου και πνευματικού
πατρός του κυρού Ευγενίου, χαιρέτησε με συγκινητικούς λόγους τον κλήρο, τις μονα-
στικές αδελφότητες και τον πιστό λαό της λαχούσης Επαρχίας του, όπου για είκοσι και
δύο έτη διακόνησε, εκ των οποίων τα δεκαπέντε ως Πρωτοσύγκελλος. Ομίλησε με λό-
γους εγκάρδιους για τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και το Οικουμενικό και μαρτυ-
ρικό Πατριαρχείο, δηλώνοντας την αφοσίωση του σε αυτό και στο πρόσωπο του
Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ. Τέλος, ευχαρίστησε τον
Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο και τα Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης για την γενομένη «ύψιστη τιμή». 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Κύριλλος διένειμε το αντίδωρο στο εκ-
κλησίασμα και δέχθηκε τις ευχές του πολυάριθμου εκκλησιάσματος που παρευρέθηκε
και συμμετείχε στην προσωπική του Πεντηκοστή. 

Στη συνέχεια, στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο παρατέθηκε μικρά δεξίωση προς όλους,
όπου ο Σεβ. κ. Κύριλλος είχε την ευκαιρία να δεχθεί τις ευχές των παρισταμένων.

Ενθρόνιση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου

Χρονικό προ της Ενθρονίσεως
Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, ο νέος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύ-

ριλλος βρέθηκε στο Φανάρι, μαζί με τα Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ-
κλησίας Κρήτης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις επί τη συπληρώσει εικοσιπέντε ετών
ευκλεούς Πατριαρχίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθο-
λομαίου.

Τον νεοχειροτονηθέντα Σεβ. Μητροπολίτη παρουσίασε ενώπιον της Α.Θ.Π. ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, Πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ-
κλησίας Κρήτης. Ο Σεβ. κ. Κύριλλος υπέβαλε σεβάσματα στον Παναγιώτατο, λαμβά-
νοντας την Πατριαρχική ευχή και ευλογία στη νέα του διακονία.

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η διαβεβαί-
ωσή του ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ στο τέλος υπεγράφη
το πρακτικό της διαβεβαίωσης. 

Τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο συνόδευσαν εκτός του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρή-
της κ.κ. Ειρηναίου, οι Σεβ. Μητροπολίτες: Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.
Ανδρέας, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γε-
ράσιμος.

Χρονικό Ενθρονίσεως
Από τις 9:00 το πρωί του Σαββάτου της 19ης Νοεμβρίου άρχισαν να καταφθάνουν

στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, πλησίον του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά
Ηρακλείου, οι Σεβ. Μητροπολίτες, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κυδωνίας

και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, καθώς και ο μετ’ ου πολύ ενθρονιζόμενος Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος. 

Περί ώρας 10:00 π.μ., ο Σεβ. κ. Κύριλλος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του Σεβ. Αρ-
χιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου και από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Μηνά Ηρακλείου σχηματίστηκε αυτοκινητοπομπή, η οποία συνόδευσε τον ενθρονιζό-
μενο Μητροπολίτη στη νέα του Επαρχία. 

Ο πρώτος σταθμός ήταν το Καλό Χωριό του Δήμου Αγίου Νικολάου, «την πύλη ει-
σόδου» της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας. Η υποδοχή που επιφύλαξαν
οι κάτοικοι στο νέο, αλλά γνωστό τους Ποιμενάρχη, ήταν καθόλα ένθερμη. 

Το νέο Μητροπολίτη προσφώνησε ο εφημέριος της Ενορίας Αρχιμ. κ. Φιλάρετος Ζα-
χαριουδάκης και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνιος Ζερβός. Στη συνέχεια ο Σεβ.
κ. Κύριλλος αντιφώνησε με λόγους πατρικούς και εγκάρδιους.

Η πομπή συνέχισε με κατάληξη την ιστορική πόλη της Ιεράπετρας, όπου πλήθος
κόσμου και σύσσωμο το Ιερατείο της Ιεράς Μητροπόλεως «ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ»
υποδέχθηκε στις 12 το μεσημέρι τον μέχρι πρότινος πατέρα Κύριλλο και από τούδε και
εις το εξής Ποιμενάρχη τους.

Χειροκροτήματα και το «Άξιος» ακούγονταν από παντού, ο πολυάριθμος κόσμος
έραινε το νέο Μητροπολίτη του με ροδοπέταλα, παντού χαρά και αγαλλίαση. 

Εκ μέρους του Δήμου Ιεράπετρας το νέο Μητροπολίτη καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ιερά-
πετρας κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, ο οποίος τον ανακήρυξε σε επίτιμο δημότη και του
προσέφερε μια ποιμαντορική ράβδο ως δώρο.

Έπειτα η πομπή κατέληξε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, όπου κατά
την τελετή της ενθρονίσεως ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Αρχιγραμμα-
τέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, ανέγνωσε τη Συνοδική Εγ-
κύκλιο εκλογής και το Προεδρικό Διάταγμα αναγνωρίσεως και καταστάσεως του Σεβ.
Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Στη συνέχεια ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ως εκπρόσωπος της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, προσφώνησε το νέο Μητρο-
πολίτη. Ακολούθησαν οι προσφωνήσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρνα-
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ουτάκη, του Δημάρχου Σητείας και Κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Νομού Λασι-
θίου, καθώς και του Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας Σεβ.
Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, ο οποίος προσφώνησε φιλάδελφα
το νέο Μητροπολίτη. Εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης
και Σητείας ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Παΐσιος Δερμιτζάκης προσφώνησε τον Σεβ. κ. Κύ-
ριλλο και του δώρησε μια ποιμαντορική ράβδο.

Τέλος, ακολούθησε η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυ-
ρίλλου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «...Αἰσθάνομαι τούτη τήν ὥρα ἀπεσταλμένος
τοῦ Θεοῦ ὡς Ἐπίσκοπος ἀνάμεσά σας γιά νά ποιμάνω τήν Ἐκκλησία. Καί ὁ Ἐπίσκοπος κά-
θηται στό μέσον τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ, γιατί θεωρεῖται φορέας τοῦ
πνεύματος τῆς ἑνότητος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Καί ὁ Ἐπίσκοπος κατά τούς Πα-
τέρες πράττει περισσότερα μέ τή σιωπή καί τήν προσευχή, παρά μέ τά μάταια λόγια, πού
πολλές φορές ἀποδεικνύονται «ψεύτικα, μάταια καί μεγάλα». Δέν ἐπιθυμῶ νά ἐκθέσω
ἀναλυτικά προγράμματα καί νά κάνω ἐξαγγελίες. Προτιμῶ τή σιγή ἀντί τῶν λόγων. Καί
αὐτός θά εἶναι ὁ κανόνας τῆς διακονίας μου. Μάρτυρες καί κριτές προτιμῶ νά εἶστε ἐσεῖς
καί ὁ δικαιοκρίτης Θεός...»

Επίσης, απευθυνόμενος προς τους νέους της Επαρχίας του είπε: «Ἐκφράζω τήν ἰδι-
αίτερη ἀγάπη μου καί τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον μου γιά τήν Νεότητα. Σᾶς εὐλογῶ καί
σᾶς ἀσπάζομαι. Σᾶς εὐχαριστῶ πού προσπαθεῖτε νά παραμείνετε ὄρθιοι. Συναγωνιῶ μαζί
σας, σᾶς συμπαραστέκομαι καί εἶμαι συναντιλήπτορας σέ κάθε προσπάθεια, πάλη καί
ἀγώνα πού καταβάλλετε γιά νά κρατηθεῖτε ζωντανοί στή ζωή, νά βρεῖτε λύση στά ἀδιε-
ξόδά σας, νά συνεχίσετε νά ὀνειρεύεσθε σέ ἕνα παγκοσμιοποιημένο κόσμο πού καθημερινά
συγκλονίζεται ἀπό συνεχεῖς ἀνατροπές, ἀκόμη καί ἄν ἐμεῖς σᾶς τσακίσαμε τά φτερά καί
σᾶς ἀπογοητεύσαμε μέ τίς λανθασμένες ἐπιλογές καί τίς ὑπερβολές μας. Εἶστε τό μέλλον
τοῦ τόπου μας. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι μπορεῖτε νά προσβλέπετε στό ταπεινό πρόσωπο τοῦ
Ἐπισκόπου σας, σάν νά μιλᾶτε σέ ἕνα ἔμπιστο φίλο σας καί νά μοιράζεστε μαζί του τίς
ἀγωνίες, τούς προβληματισμούς, τίς ἀμφισβητήσεις, τά προβλήματα καί τίς ἀνάγκες σας.

Στη συνέχεια και αφότου δέχθηκε τις ευχές του παρισταμένου πιστού λαού του
Θεού, ακολούθησε δεξίωση σε κέντρο συνεστιάσεων της Ιεράπετρας. 

Aκούγοντας κανείς τη λέξη «Αρκάδι» αμέσως έρχονται στο νου του οι λέξεις ανδρεία,
ηρωισμός, μαρτύριο, αυτοθυσία. Το Αρκάδι αποτελεί σημαντική σελίδα για την
Κρητική Επανάσταση του 1866. Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 1866 το Αρκάδι πολιορκείται

από τους Τούρκους, με το Μουσταφά Πασά να συγκεντρώνει 15.000 στρατό και τριάντα
κανόνια έξω από τη Μονή, απαιτώντας από τον ηγούμενο Γαβριήλ να παραδοθεί. 

Στις 8 Νοεμβρίου 1866 ξεκί-
νησε η επίθεση και οι αμυνόμενοι
προέβαλαν σθεναρή αντίδραση.
Ωστόσο τη δεύτερη μέρα η εξωτε-
ρική γραμμή άμυνας διασπάται
και σκοτώνεται ο ηγούμενος Γα-
βριήλ. Στις 9 Νοεμβρίου 1866, οι
Τούρκοι εισέρχονται στον περί-
βολο της Μονής. Στη μπαρουτα-
ποθήκη της Μονής γράφτηκε η
τελευταία πράξη του δράματος,
με τον ήρωα Κωστή Γιαμπουδάκη
να την ανατινάζει σκορπίζοντας
το θάνατο, όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και στους ει-
σβολείς. Αμέσως μετά, οι επιτιθέμενοι όρμησαν και κατέσφα-
ξαν όσους είχαν διασωθεί, ενώ έκαψαν το Καθολικό και
λεηλάτησαν τα ιερά κειμήλια.

Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2016 συμπληρώθηκαν με τη χάρη
του Θεού 150 χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα. Με
την ευκαιρία αυτή διοργανώθηκαν σειρά εκδηλώσεων τιμής
και μνήμης, από την επέτειο του ολοκαυτώματος της Μονής.

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει
η Ιερά Μονή Αρκαδίου, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής, στην οποία προεξήρχε ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και συλλειτούργησαν οι
Σεβ. Μητροπολίτες οι συγκροτούντες την Ιερά Επαρχιακή
Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης.

Έπειτα πραγματοποιήθηκε επίσημη Δοξολογία στο Κα-
θολικό της Ιεράς Μονής, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, ενώ ακολούθησαν η εκφώνηση του πανηγυρικού της Επε-
τείου του Ολοκαυτώματος από το Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γεώργιο Μαρινάκη, η προσφώ-
νηση του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου προς τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και η αντιφώνηση του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια μετέβησαν στο χώρο του Οστεοφυλακίου της Ιεράς Μονής, όπου τελέ-
σθηκαν· η επιμνημόσυνη δέηση, η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος εγκαι-
νίασε τη μόνιμη μουσειακή συλλογή της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Εκδηλώσεις μνήμης με τη συμπλήρωση 150 ετών 
από το ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου



Με επιτυχία στέφθηκε η παραδοσιακή βρα-
διά που διοργάνωσε την Πέμπτη 21 Ιουλίου η
Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων Ατόμων στην Πολυθέα Καστελλίου, με το
μουσικό συγκρότημα του Δημήτρη Παπαδάκη
και το χορευτικό συγκρότημα του Π.Σ. Θρα-
ψανού, υπό την καθοδήγηση Φωτεινής και
Ιωάννη Νηργιαννάκη, για τους διαβιούντες και
τους οικείους τους, με ανοιχτή πρόσκληση σε
όλη την τοπική κοινωνία.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέ-
θηκαν: ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς μας Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης,
ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Σεβ. Μητρο-

πολίτη μας κ. Ανδρέα, οι Ηγούμενοι των Ιερών Μονών· Αγκαράθου Αρχιμ. κ. Σωφρόνιος
Καραγιαννάκης και Καλλέργη Αρχιμ. κ. Δημήτριος Σταματάκης, ο Αναπλ. Γενικός Αρ-
χιερατικός Επίτροπος  Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Ψυλλάκης, Ιερείς από την ευρύτερη περιοχή,
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου κ. Αναστάσιος Μαραυγάκης και ο Διοι-
κητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Παναγιώτης Δημόπουλος.

Θερινή Εκδήλωση 

στη Νηστικάκειο Μονάδα 

Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την Τετάρτη 24 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρή-
της κ.κ. Ειρηναίος συνοδευόμενος από τον Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα μετέβησαν στο
Μέγα Δένδρο Αιτωλίας, γενέτειρα του Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού (Πατροκοσμά), κατόπιν
προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχη Σεβ. Μη-
τροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία προ-
εξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ει-
ρηναίος, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητρο-
πολιτών Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα και
Καρπενησίου κ. Γεωργίου, ο οποίος κήρυξε τον
Θείο λόγο, ενώ ο Σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας
και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς παρέστη συμπρο-
σευχόμενος στο Ιερό Βήμα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κοσμάς ευχαρίστησε
ιδιαιτέρως τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, καθώς και τους Σεβ. Μητροπο-
λίτες Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα και Καρπενησίου κ. Γεώργιο για την παρουσία τους
στην πανήγυρη. Στην αντιφώνησή του ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος ευ-
χαρίστησε θερμά τον οικείο Μητροπολίτη κ. Κοσμά για την αβραμιαία φιλοξενία, ευ-
χόμενος χρόνια πολλά δια τα ονομαστήριά του.

Πανήγυρη 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 

στο Μέγα Δένδρο Αιτωλίας

Την Πέμπτη 25 Αυγούστου, εορτή του
Αγίου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πα-
νηγύριζε ο ομώνυμος Ιερός Ναός στα Κα-
λύβια Μονοφατσίου.

Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Πρω-
τοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης, ο οποίος
απέδωσε εκ μέρους της Ενορίας τιμητική
πλακέτα στο συνταξιούχο κληρικό και
πρώην εφημέριο Καλυβίων Πρωτοπρεσβύ-
τερο Νικόλαο Επιτροπάκη, για την 50ετή
και πλέον εφημεριακή διακονία του και για
το ιδιαίτερο γεγονός ότι επί εφημερίας του
και κατόπιν ενεργειών του ανηγέρθη ο Ιε-
ρός Ναός του Αγίου Τίτου.

Απονομή τιμητικής πλακέτας
στον π. Νικόλαο Επιτροπάκη 

πρώην Εφημέριο Καλυβίων 

Την Κυριακή 28 Αυγούστου, ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την ακο-
λουθία των Θυρανοιξίων στον ανακαινι-
σμένο Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων της Ενορίας
Λαγούτας και χοροστάτησε στον Εσπερινό
που ακολούθησε, παρουσία Ιερέων της γύρω
περιοχής και πλήθους κόσμου. Στην ομιλία
του αναφέρθηκε στην ανα καίνιση του Ιερού
Ναού, εκφράζοντας τη χαρά του για την γρή-
γορη αποπεράτωση των εργασιών και συνε-
χάρη όλους όσοι συνετέλεσαν στην ολοκλή-
ρωσή τους ιδιαιτέρως δε τον Εφημέριο π.
Ιωάννη Μαριδάκη, ενώ εξέφρασε τις ευχα-
ριστίες της τοπικής Εκκλησίας προς τους δω-
ρητές και ευεργέτες.

Θυρανοίξια Ιερού Ναού 

Αγίων Αναργύρων Λαγούτας

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου πραγματοποι-
ήθηκε, στον περίβολο του Ιερού Ναού Ζωο-
δόχου Πηγής στις Μουρνιές Χανίων, εκδή-
λωση, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών, την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων και το Δήμο Χα-
νίων, για τα 100 χρόνια από το Κίνημα της
Εθνικής Άμυνας (1916). 

Από την εκδήλωση αναδείχθηκε ο καθο-
ριστικός ρόλος του Ελευθερίου Βενιζέλου,
αλλά και το κλίμα διχασμού που σημαδεύ-
τηκε από το ανάθεμα εναντίον του.

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος με
σαφήνεια  ανέπτυξε το θέμα: «Διχασμός
και ελληνόφωνη Ορθόδοξη Εκκλησία».

Εκδήλωση στις Μουρνιές Χανίων
με τη συμπλήρωση 100 χρόνων

από το κίνημα του 1916
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Με πρωτοβουλία του Ιερού Συνδέσμου
Κληρικών της Μητρόπολής μας τελέσθηκε
τη νύχτα της 31ης Αυγούστου Θεία Λειτουρ-
γία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της Ενο-
ρίας Λευκοχωρίου, με αφορμή την έναρξη
του εκκλησιαστικού έτους (1η Σεπτεμβρίου)
και την προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος, όπως έχει καθιερωθεί από την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο
Κύριο Βαρθολομαίο.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας πα-
ρέστη προσευχόμενος, ευλόγησε τους άρ-
τους και ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο Κληρι-
κών για την πρωτοβουλία του αυτή,
ευχόμενος στο εκκλησίασμα καλό εκκλη-
σιαστικό νέο έτος. 

Το σεπτό Πατριαρχικό μήνυμα της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, για την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος, ανέγνωσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς  μας  Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης.  

Νυκτερινή Θεία Λειτουργία 

για το νέο εκκλησιαστικό έτος
από τον Σύνδεσμο Κληρικών

της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία και κήρυξε τον Θείο λόγο στον
Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλλου στη Περ-
βόλα της Επαρχίας Βιάννου. Πριν την από-
λυση χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ.
Γεώργιο Μανετάκη συνταξιούχο εκπαι-
δευτικό, ο οποίος διακονεί εξήντα χρόνια
το αναλόγιο των Ενοριών Χόνδρου και
Περβόλας Βιάννου.

Χειροθεσία Αναγνώστη 

στην Περβόλα Βιάννου

Στο Φανάρι μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας, την Κυριακή 11 Σεπτεβρίου,
με σκοπό να συμμετάσχει στη χειροτονία
του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτη
Σμύρμης και επί σειρά ετών Αρχιγραμμα-
τέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου κ. Βαρθολομαίου
Σαμαρά.

Η χειροτονία τελέσθηκε στον Πάνσεπτο
Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φα-
νάρι, από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, συλλει-
τουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών:
Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ.

Χειροτονία και Ενθρόνιση του
πρώτου μετά από 94 χρόνια 

Μητροπολίτη Σμύρνης 

Δημητρίου, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Γαλλίας κ. Εμμα-
νουήλ, Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), Δημητριάδος και Αλ-
μυρού κ. Ιγνατίου, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Βελγίου κ.
Αθηναγόρα, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.
Ιωάννου, καθώς και πολλών συμπροσευχομένων Αρχιερέων. 

Παρέστησαν επίσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Τέρενς Κουίκ, ο Γε-
νικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλαντζής και πλήθος πιστών από
την Ελλάδα και την Τουρκία, που προσήλθαν να αναφωνήσουν το «Άξιος» στον νέο
Μητροπολίτη του Θρόνου.

Το απόγευμα του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
παρέστη στον Ιερό Ναό Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη, όπου πραγματοποιήθηκε η ιστο-
ρική ενθρόνιση του πρώτου μετά από 94 χρόνια Μητροπολίτη της Ιεράς και μαρτυρικής
Μητροπόλεως Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αναμνήσεων
και φορτισμένων συναισθημάτων. 

Χειροτονία Θεοφιλ. Επισκόπου Ερυθρών κ. Κυρίλλου
Την επαύριον, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης,

τελέσθηκε η εις Επίσκοπον Χειροτονία του
μέχρι πρότινος Ιερατικού Επιτρόπου Σμύρ-
νης Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κυρίλλου Συκή, ο
οποίος εξελέγη, υπό της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Μητροπολίτη
Σμύρνης, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ δια-
λαμψάσης Επισκοπής Ερυθρών.

Τη χειροτονία τέλεσε ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος,
συλλειτουργούντων και συμπροσευχομέ-
νων πολλών Αρχιερέων, αναφερόμενος
στην προσφορά του Εψηφισμένου Επισκό-
που στη χηρεύουσα Επαρχία Σμύρνης, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην πνευματική
και ηθική ανάταση της Ορθόδοξης Κοινότητας.

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της
παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου και Ζωο-
ποιού Σταυρού, πανηγύριζε ο ομώνυμος Ιε-
ρός Ναός της Ενορίας Θραψανού Πεδιάδος.

Την παραμονή τελέστηκε ο Εσπερινός
της εορτής προεξάρχοντος του Πρωτοσυγ-
κέλλου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ.
κ. Κορνηλίου Αθανασάκη, ο οποίος απέ-
νειμε, εκ μέρους της Ενορίας, τιμητική πλα-
κέτα στον επί σειρά ετών ψάλτη της Ενο-
ρίας κ. Αντώνιο Πλουμάκη.

Την κυριώνυμο ημέρα τελέστηκε η πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος
του Πρωτοσυγκέλλου κ. Κορνηλίου Αθανα-

σάκη και συλλειτουργούντων των εφημερίων του Ενορίας, στο τέλος της οποίας ο Πρω-
τοσύγκελλος απέδωσε επιστήθιο Σταυρό στο συνταξιούχο κληρικό και πρώην Εφημέριο
Θραψανού Πρωτοπρ. κ. Σταύρο Στρατάκη για την πολυετή προσφορά του στην Ενορία. 

Πανήγυρη 

Τιμίου Σταυρού Θραψανού
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Συνολικά παρουσιάστηκαν 361 πρωτότυπες ανακοινώσεις, από 514 Έλληνες και ξέ-
νους ερευνητές, κατανεμημένες σε τρία τμήματα, που αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες
χρονικές περιόδους της Κρητικής ιστορίας: την προϊστορική-αρχαία ελληνική, τη βυ-
ζαντινή-μεσαιωνική και τη νεότερη.

Στη συνεδρία του Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα 5 του Πολιτιστικού Συ-
νεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, συμμετείχε και ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέα, ο
οποίος ανέπτυξε εκτενώς και με σαφήνεια το θέμα: «Ο Μητροπολίτης Κρήτης Τιμόθεος
Βενέρης (1877-1941)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την πραγματοποίηση του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου καθοριστική στάθηκε η υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρα-
κλείου, των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, των Μινωικών Γραμμών και της Δημο-
τικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ).
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Τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα και θαυμα-
τουργό Νικήτα εόρτασε ο Αχεντριάς και η
ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων στο
ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα στον Αχεντριά
Μονοφατσίου, την Τετάρτη 14 και την Πέμ-
πτη 15 Σεπτεμβρίου. 

Στην πανήγυρη προεξήρχε, τόσο στον
Εσπερινό όσο και στη Θεία Λειτουργία, ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,  με τη
συμμετοχή πολλών Ιερέων της ευρύτερης
περιοχής, καθώς και εκατοντάδων πιστών,
οι οποίοι προσέτρεξαν να προσκυνήσουν
το χαριτόβρυτο Λείψανο και την Θαυμα-
τουργή Εικόνα του Αγίου.  

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας στην ομιλία του ανα-
φέρθηκε στο βίο του Αγίου Νικήτα, ενώ πα-

ράλληλα εξέφρασε τη χαρά του για την προσέλευση εκατοντάδων πιστών, τονίζοντας
ότι η παρουσία τους δηλώνει μια μαρτυρία πίστεως.

Πανήγυρη 
Ιερού Προσκυνήματος 

Αγίου Νικήτα στον Αχεντριά

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 πραγ-
ματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και
μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος
από τα γερμανικά στρατεύματα, στην πε-
ριοχή Σελί Αμιρά της Επαρχίας Βιάννου. 

Των εκδηλώσεων προηγήθηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση στο μνημείο θυμάτων του
Ολοκαυτώματος από τον Σεβ. Μητροπο-
λίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σου-
φλίου  κ. Δαμασκηνό, παρόντος του Σεβ.
Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.

Στις εκδηλώσεις που οργάνωσε η Περι-
φερειακή Ενότητα Ηρακλείου, παρόντες με-
ταξύ άλλων ήταν: ο Υπουργός Εσωτερικών

κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος  Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Κα-
λαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουράς, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής διεκδι-
κήσεων Γερμανικών οφειλών, εκπρόσωποι στρατιωτικών, κοινοβουλευτικών κομμάτων,
εκπρόσωποι της δημόσιας εκπαίδευσης, απόστρατοι και έφεδροι αξιωματικοί, αντιστα-
σιακές οργανώσεις, σύλλογοι και φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν στέφανα στο μνημείο.

73η Επέτειος του 

Ολοκαυτώματος της Βιάννου

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου το βράδυ,
στην  κατάμεστη από κόσμο Βασιλική
του Αγίου Μάρκου  τελέσθηκε η απο-
νομή του «Βραβείου Ηθικής Τάξεως» του
Δήμου Ηρακλείου, στον Ομ. Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Κρήτης και Άρχοντα
Πρωτονοτάριο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου κ. Θεοχάρη Δετοράκη, για το
πολύπλευρο και πολύτιμο έργο του.

Το ειδικά φιλοτεχνημένο βραβείο απέ-
νειμε στον κ. Δετοράκη ο Δήμαρχος Ηρα-
κλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος
στην ομιλία του αναφέρθηκε στην εξέ-
χουσα προσωπικότητά του και το πολυ-
σχιδές συγγραφικό του έργο.

Στην αντιφώνησή του ο κ. Θεοχάρης Δετοράκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Κρίνω
ότι η αμοιβή είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έδωσα χαλκό και πήρα χρυσάφι», ευ-
χαριστώντας το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για την
προς αυτόν γενομένη υψίστη τιμή. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων: ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ.
Ειρηναίος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Πασπάτης,  Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι
του Δήμου Ηρακλείου, πολιτικοί  και αυτοδιοικητικοί παράγοντες της πόλης καθώς
και πλήθος κόσμου.

Η βραδιά έκλεισε με το ντουέτο εγχόρδων του Δήμου Ηρακλείου που ερμήνευσε
έργα κλασσικής μουσικής για βιολί.

Απονομή «Βραβείου Ηθικής 
Τάξεως» στον Ομ. Καθηγητή 

κ. Θεοχάρη Δετοράκη

Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρα-
κλείου, το 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. 

Στην εναρκτήρια συνεδρία χαιρέτησε, εκ μέ-
ρους της Οργανωτικής Επιτροπής, ο πρόεδρός
της, καθηγητής κ. Γρηγόρης Σηφάκης. 

12ο Διεθνές 
Κρητολογικό Συνέδριο

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στο χώρο του
Μουσείου «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», διορ-
γανώθηκε από τον Οργανισμό Πολιτισμού,

Τιμητική εκδήλωση 
στο Μουσείο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» Αθηνών



53

Ο Ιερός Ενοριακός Ναός του Καστελλίου είναι δίκλιτος.
Το δεξιό κλίτος τιμάται στον Όσιο Αντώνιο τον Μέγα και
καθηγητή της ερήμου και το αριστερό κλίτος τιμάται στη
μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Θεμελιώθηκε στα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας κατά το έτος 1893  και εγκαινιάστηκε από τον αοίδιμο
Μητροπολίτη Κρήτης Ευμένιο Ξηρουδάκη, με τις εκούσιες
εισφορές των ευσεβών κατοίκων του Καστελλίου και την
επιστασία του Καπετάν Αντώνη Τρυφίτσου, ο τάφος του
οποίου βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού.

Στην ομιλία του ο Προϊστάμενος του Ναού Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης, ευχαρίστησε εν πρώτοις την καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολη
και τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα για την στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργα-
σιών, τον συνεφημέριο και συνεργάτη του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιο Δημοκ.
Μαραυγάκη, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους εργολήπτες, τους δωρητές, επώνυμους
και ανώνυμους, καθώς και όλους όσοι συνετέλεσαν στο επιτυχές αποτέλεσμα της
ανακαίνισης του Ενοριακού και ιστορικού Ιερού Ναού του Καστελλίου.

Στη συνέχεια, ο Καθηγούμενος της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Δημήτριος Σταματάκης, μετέφερε τις ευχές, ευλογίες και την ευαρέσκεια του
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Καστελλίου. 

Στην ακολουθία των Θυρανοιξίων, μεταξύ άλλων, παρέστησαν: ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμα-
νουήλ Φραγκάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου κ. Αναστάσιος
Μαραυγάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Εργαζάκης, ο Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π. του
Δήμου Μινώα Πεδιάδος κ. Γεώργιος Καλογεράκης, ο Διοικητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου
Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Ιερείς από την ευρύτερη περιοχή
και πλήθος κόσμου, οι οποίοι προσήλθαν να τιμήσουν τον προστάτη και πολιούχο
του Καστελλίου Άγιο Αντώνιο.
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Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων και την οικογένεια του Αντώνη Μακατούνη,
δωρητή της συλλογής του Μουσείου, τιμητική εκδήλωση με τίτλο «Η χώρα των δύο ηπεί-
ρων και των πέντε θαλασσών». Αφορμή στάθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης 80 ετών
από το θάνατο του Εθνάρχη Ελ. Βενιζέλου, 30 ετών από την ίδρυση του Μουσείου «Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος και 25 χρόνων από το θάνατο του δωρητή Αντώνη Μακατούνη.

Διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν το έργο του σπουδαίου πολιτικού αναδει-
κνύοντας παράλληλα τη χρησιμότητα του Μουσείου. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η Εκκλησία Κρήτης
και ο Ελ. Βενιζέλος».

Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος κ. Άρης Πορτοσάλτε, ενώ συμπερι-
λάμβανε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του συγκροτήματος του Γ.
Δαγκαλάκη και του λαογραφικού χορευτικού «ΚΡΗΤΕΣ» του Γ. Πετράκη.

Το Σάββατο 08 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεα-
πόλεως της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και
Χερρονήσου, τελέσθηκε το ετήσιο μνημό-
συνο του μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας
και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου.

Της Θείας λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, συλ-
λειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού, εκ της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος, Γορτύνης και Αρκαδίας
κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ. Ευγενίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.
Δαμασκηνού και Πέτρας και Χερρονήσου
κ. Γερασίμου.

Κατά τη Θεία Λειτουργία τη διακονία
του Θείου λόγου ανέλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος,
αναφερόμενος στην προσωπικότητα του εκλιπόντος Ιεράρχου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του αοιδίμου Μητροπολίτη κυρού Νεκταρίου, με τη συμμετοχή,
επίσης, του Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου και του
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα. 

Ετήσιο μνημόσυνο
μακαρ. Μητροπολίτη 

Πέτρας και Χερρονήσου
κυρού Νεκταρίου

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη τελέ-
σθηκαν το Σάββατο 08 Οκτωβρίου τα Θυ-
ρανοίξια του ανακαινισθέντος Ιερού Ενο-
ριακού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελλίου
Πεδιάδος, έδρα της δεύτερης επαρχίας της
Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.

Την ακολουθία των Θυρανοιξίων τέλεσε
ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου
Προδρόμου Καλλέργη Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Δημήτριος Σταματάκης, εκπροσωπώντας
τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο
οποίος μετέβη εκτάκτως στα Χανιά για να
μετάσχει στο πένθος του Σεβ. Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, επί τη
εκδημία της μητέρας του.

Θυρανοίξια Ιερού Ναού 
Αγίου Αντωνίου 

στο Καστέλλι Πεδιάδος

Το Σάββατο 08 Οκτωβρίου, στο Πολιτι-
στικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του
βιβλίου του κυρίου Αλέξανδρου Κατσαπρα-
κάκη «ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ- Δυο κοντάρια κάτω από
τον ουρανό», η οποία οργανώθηκε από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου.

Πρόκειται για ένα δείγμα καταγραφής
και αποτύπωσης όλων των στοιχείων που
συνθέτουν την ταυτότητα του οικισμού
Αχεντριά, όπου μέσα από τις σελίδες και
από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δίδεται
η ευκαιρία στον αναγνώστη να μάθει περί
των μορφολογικών και ανθρωπολογικών
γνωρισμάτων του χωριού. 

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, ενώ την
εκδήλωση χαιρέτισαν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο Δήμαρχος Μινώα Πε-
διάδος  κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο κ. Γιώργος Βιτώρος. 

Την παρουσίαση έκανε η κα Άννα Μανουκάκη-Μεταξάκη, το συντονισμό είχε ο κ.
Αλέξανδρος Μπαριτάκης, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι κ.κ. Γιώργος
Βιτώρος, Αντώνης Κοζυράκης και οι κυρίες Ευαγγελία Κασαπάκη και Μαρίνα Σπανάκη. 

Βιβλιοπαρουσίαση
«ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ - Δύο κοντάρια

κάτω από τον ουρανό»
του κ. Αλέξανδρου Κατσαπρακάκη
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Στην ομιλία του ο Σεβ. κ. Ανδρέας ανέφερε ότι είναι ευάρεστο στο Θεό όταν κτίζουμε
και ανακαινίζουμε τους Ιερούς Ναούς μας, αλλά είναι αρεστότερο όταν κτίζουμε και
όταν ανακαινίζουμε τους δικούς μας προσωπικούς ναούς, που είναι τα σώματά μας,
κατά τον Απόστολο Παύλο, «ὑμεῖς γάρ ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος» (Β΄ Κορ. 6,16). 

Επίσης, συνεχάρη όλους όσοι συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση του έργου, ιδιαιτέρως
δε τον Εφημέριο της Ενορίας π. Ιωάννη Μελισσουργάκη, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Μελχισεδέκ Αμπελικάκη, τους εργολήπτες του έρ-
γου, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας προς τους δωρητές και ευερ-
γέτες, επώνυμους και ανώνυμους, που διαρκώς ενισχύουν το έργο της Εκκλησίας.
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Στην ομιλία του ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Αλέξανδρος Κατσαπρακάκης, εμφα-
νώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του και μίλησε για το
πώς τα παιδικά του χρόνια στο χωριό του, τον Αχεντριά, διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα
και την προσωπικότητά του. 

Τέλος, το λόγο έλαβαν ο πρώην Δήμαρχος του τέως Δήμου Αρκαλοχωρίου κ. Χαρά-
λαμπος Γιαννόπουλος, ο δικηγόρος κ. Αντώνης Βγόντζας και ο κ. Νικόλαος Μαθιου-
δάκης (φωτογράφος του βιβλίου) μιλώντας για τα ευχάριστα αισθήματα που εισέ-
πραξαν από το βιβλίο του κ. Κατσαπρακάκη. 

Με επιτυχία διεξήχθη το Α΄ Επιστημο-
νικό Συνέδριο για την Κίσαμο, το διήμερο
14-16 Οκτωβρίου, που στόχο είχε την ανά-
δειξη της ιστορίας της περιοχής.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ιερά
Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, την Πε-
ριφέρεια Κρήτης, το Δήμο Κισάμου, το Δήμο
Πλατανιά, την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
και την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων της
περιοχής και πραγματοποιήθηκε στους φι-
λόξενους χώρους του Τσατσαρωνάκειου
Πολιτιστικού Πολύκεντρου και της Ορθό-
δοξης Ακαδημίας Κρήτης.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού, χαιρε-
τισμό απηύθηναν ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου
κ. Αμφιλόχιος, ο Αντιπεριφ. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης, οι Δήμαρχοι Κισάμου
και Πλατανιά κ.κ. Θεόδωρος Σταθάκης και Γιάννης Μαλανδράκης, ο πρόεδρος της
ΕΠΟΦΕΚ κ. Ελευθέριος Κουμής και η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
κ. Ελένη Παπαδοπούλου.

Οι ομιλητές και οι επιστήμονες, που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο, μέσα από τις ειση-
γήσεις τους, ανέπτυξαν την ιστορία της περιοχής, την παιδεία, τις τέχνες, τον πολιτισμό,
τη μουσική και εκκλησιαστική παράδοση, την κοινωνική ζωή, τους αρχαιολογικούς
θησαυρούς και τα μνημεία του τόπου. 

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, Καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Παρθένιος Περίδης
και ο Παρθένιος Κελαϊδής στο Επισκοπικό Ζήτημα στην Κίσαμο 1880-1882».

Α’ Επιστημονικό συνέδριο 

για την Κίσαμο

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ανδρέας ιερούργησε στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα Αρ-
χιεπισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι, όπου
ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου
πραγματοποίησε την ετήσια εορτή του, τι-
μώντας τους Αγίους Προστάτες του Τερέντιο
και Νεονίλλη μετά των επτά τέκνων αυτών.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη σημασία της πολύτεκνης οικο-
γένειας, εκφράζοντας την ευαρέσκειά του προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συλλόγου
Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου για την πρωτοβουλία τους να τιμήσουν και αυτή τη χρονιά,
με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, τους προστάτες και εφόρους του Συλλόγου.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε εκδήλωση, στην αίθουσα του Εργαστηρίου
Παρασκευής Γευμάτων της Ι. Μητροπόλεως, την οποία προλόγισε η κ. Βιδάκη-Κομνη-
νού Ελένη, υπεύθυνη των Πολιτιστικών και Κοινωνικών εκδηλώσεων του Συλλόγου,

Η ετήσια εορτή του Συλλόγου
Πολυτέκνων Νομού Ηρακλείου
στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό

Από τις 4 έως 6 Νοεμβρίου ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργά-
νωσε, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρό-
πολη Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τριήμερο
εκδηλώσεων με τίτλο «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100
ετών από την ίδρυσή του. 

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε το τριήμερο των εκδηλώσεων με τίτλο
«Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», με Πατριαρχικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου Θεσσαλονίκης, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίου
Κυρίου Θεοφίλου, συλλειτουργούντος της Α.Θ.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίου
Κυρίου Χρυσοστόμου, ενώ την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας.

Τριήμερο εκδηλώσεων 
με τίτλο 

«Βυζαντινή Θεσσαλονίκη»

Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την
ακολουθία των Θυρανοιξίων στον εκ βά-
θρων ανακαινισμένο Ιερό κοιμητηριακό
Ναό Αγίου Δημητρίου της Ενορίας Εισο-
δίων της Θεοτόκου Καραβάδω Πεδιάδος
και στη συνέχεια χοροστάτησε στον Εσπε-
ρινό, παρουσία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη Πα-
νοσιολ. Αρχιμ. κ. Δημητρίου Σταματάκη, Ιερέων της γύρω περιοχής και πλήθους κό-
σμου.

Θυρανοίξια Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου 

Ενορίας Καραβάδω Πεδιάδος
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Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, εορτή των
Εισοδίων της Θεοτόκου, εόρταζε ο βυζαν-
τινός Ιερός Ναός στον οικισμό Σκλαβερο-
χώρι Πεδιάδος, της Ενορίας Αρχαγγέλου. 

Την παραμονή της εορτής, στον πανηγυρικό Εσπερινό, προεξήρχε ο Ιεροκήρυκας
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, ο οποίος ομίλησε καταλ-
λήλως και απέδωσε εκ μέρους της Ενορίας τιμητική πλακέτα στον επί τεσσαράκοντα
και πλέον έτη Εκκλησιαστικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μαρκογιαννάκη.

Στο Ρέθυμνο μετέβη ο Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ανδρέας την Κυριακή 04 Δεκεμ-
βρίου, για να μετάσχει της πανηγύρεως της
Πολιούχου της πόλεως Αγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας, κατόπιν προσκλήσεως του
Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοπο-
τάμου κ. Ευγενίου.

Στον Ιερό Ναό, που κοσμεί την παλαιά πόλη του Ρεθύμνου, τελέσθηκε Αρχιερατικό
συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος κήρυξε
το Θείο λόγο και συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ. Ευγενίου, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών φορέων της πόλεως, καθώς και
πλήθους κόσμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η καθιερωμένη Δοξολογία για
την Επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και ακολούθησε η Λιτάνευση της
Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος  Βαρβάρας.

Πανήγυρη Αγίας Βαρβάρας 
Πολιούχου Ρεθύμνου

Εκδημία και 40ήμερο μνημόσυνο Ροδάνθης Πολίτη 
Εξεδήμησε εις Κύριον, την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου, η κατά

σάρκα μητέρα του αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Ση-
τείας κυρού Ευγενίου, Ροδάνθη Πολίτη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Πόρου Ηρακλείου, όπου και διέμενε, χοροστατούντος
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου και με τη συμ-
μετοχή  Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης.

Στον ίδιο Ιερό Ναό τελέσθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, το
40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, ιερουρ-
γούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου και συλ-
λειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών: Αρκαλοχωρίου κ. Αν-
δρέα, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και του Θεοφιλ.
Επισκόπου Χρι στουπόλεως κ. Μακαρίου.

Η μακαριστή Ροδάνθη γεννήθηκε στο Αρκαλοχώρι  το 1917. Ήταν το δεύτερο παιδί
από τα έξι της οικογενείας και το πρώτο κορίτσι, γεγονός που την ώθησε από αρκετά
νεαρή ηλικία να συνδράμει στις δουλειές του σπιτιού, βοηθώντας την μητέρα της και
έτσι έγινε άριστη νοικοκυρά. Το 1950 γνώρισε τον Στυλιανό Πολίτη,  με τον οποίο παν-
τρεύτηκε το 1951 και έμειναν μόνιμα στον Πόρο Ηρακλείου. Ήταν άνθρωπος της Εκ-
κλησίας. Κατά την κατοχική και μετακατοχική περίοδο είχε βοηθήσει ποικιλοτρόπως
πολλούς συνανθρώπους μας, από τα μαρτυρικά χωριά της Βιάννου, που δοκιμάζονταν
και είχαν καταστραφεί τα σπίτια τους και οι περιουσίες τους. 

Εκδημία και 40ήμερο μνημόσυνο Γεωργίου Δουλουφάκη 
Την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου εξεδήμησε εις Κύριον, ο Γεώργιος Δουλουφάκης,

κατά σάρκα πατέρας του Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στις Δαφνές Ηρακλείου, για να συμ-

παρασταθεί στο πένθος του Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Δαφνών από τον

Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, συμμετασχόντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και Κυδωνίας και
Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.

Επίσης, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στον ίδιο ιερό ναό, τελέσθηκε το 40ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του, ιερουργούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Ερηναίου, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου κ.
Ανδρέα, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου
και του Θεοφιλ. Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου.

Εκδημία τέως Δημάρχου Ιωάννη Δοκιανάκη
Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε η εξόδιος ακολουθία του αείμνηστου

Ιωάννη Δοκιανάκη, πρώην Δημάρχου του τέως Δήμου Καστελλίου, Προέδρου του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Καστελλίου και Αντιπροέδρου της Νηστικάκειου Μονάδας Φρον-
τίδας Ηλικιωμένων Πολυθέας, στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πολυθέας Πεδιάδος.

Την ακολουθία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος εξήρε στον
επικήδειο λόγο του την προσωπικότητα, τις αρετές και τα χαρίσματα του εκλιπόντος,

ΕΚΔΗΜΙΕΣ

Πανήγυρη Εισοδίων 
της Θεοτόκου 

στο Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Πο-
λύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας τελέσθηκε
ο αγιασμός  των Σχολών από τον Σεβ. Ποιμε-
νάρχη μας κ. Ανδρέα. 

Στον αγιασμό έψαλλαν μέλη της χορωδίας της βυζαντινής μουσικής της Μητροπό-
λεως, ενώ το παρόν έδωσαν όλοι οι καθηγητές των Σχολών και μέλη του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αρκαλοχωρίου με τον πρόεδρό τους κ. Στέφανο Ψυλλάκη.

Ο κ. Ανδρέας στην ομιλία του αναφέρθηκε στη σημασία της τέλεσης του αγιασμού,
στην αρχή κάθε μας νέας προσπάθειας και ευχήθηκε στους σπουδαστές καλή δύναμη
και καλό σχολικό έτος.

στο τέλος της οποίας επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες, από το Σύλλογο Πολυτέκνων
Ν. Ηρακλείου, στις κυρίες Αικατερίνη Γκιαουράκη με 11 παιδιά, Αικατερίνη Παγωνάκη
και Νικολέτα Λεντιδάκη.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος μετά του Δημοτικού
Συμβουλίου και πολλές πολύτεκνες οικογένειες.

Αγιασμός Σχολών της 

Ιεράς Μητρόπολής μας
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Εκδημία και 40ήμερο μνημόσυνο Ελένης Ανδρονικάκη
Στα Νεροκούρου Χανίων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας το Σάββατο

08 Οκτωβρίου, για να συμμετάσχει στο πένθος του Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, επί τη εκδημία της αγαπημένης του μητέρας, μακαριστής Ελέ-
νης Ανδρονικάκη.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στα Νεροκούρου Χα-
νίων, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και με τη συμμετοχή
Σεβ. Μητροπολιτών της Εκκλησίας Κρήτης και του Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ.
Μαξίμου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, κλήρου και
λαού, οι οποίοι προσήλθαν να αποδώσουν τον ύστατο χαιρετισμό.

Επίσης, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, ο Σεβ. κ. Ανδρέας μετέβη στην Κίσαμο, όπου
έλαβε μέρος στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και στο 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής Ελένης Ανδρονικάκη, προεξάρχοντος του
Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, μετά των Ιεραρχών της Εκκλησίας Κρήτης. 

Εκδημία Ιερέως Ιωάννη Παπαδάκη
Εκοιμήθη εν Κυρίω την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 80

ετών, ο επί σειρά ετών εφημέριος της Ενορίας Σκινιά Μονοφα-
τσίου Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Παπαδάκης.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Σκινιά, έδρα της Γ΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας, προεξάρχοντος
του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα και με την πάνδημη συμ-
μετοχή των Ιερέων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και πλή-
θους κόσμου, οι οποίοι συνέρρευσαν να αποδώσουν τον τε-
λευταίο ασπασμό στον τόσο αγαπητό σε όλους παπά-Γιάννη.

Ο μακαριστός π. Ιωάννης γεννήθηκε στο Σκινιά της Επαρ-
χίας Μονοφατσίου το έτος 1936 και ήταν το πέμπτο παιδί της
οικογενείας του Κωνσταντίνου Παπαδάκη και της Μαρίας Χα-
λαμπαλάκη. Μακρινή καταγωγή από τα Ακούμια Ρεθύμνου.
Ήταν ο τέταρτος ιερέας μιας ισχυρής και μεγάλης λευιτικής
οικογένειας.

Φοίτησε στο Ανωγειανό Σχολείο Ηρακλείου, στο Γυμνάσιο του Κοραή και στο Γυ-
μνάσιο Καστελλίου Πεδιάδος, όπου και αποφοίτησε το 1955. 

Το 1957 φοίτησε για δύο χρόνια στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο της Εκ-
κλησιαστικής Σχολής Κρήτης κι έπειτα στην Ιερά Μονή Πεντέλης, στο Πνευματικό
Φροντιστήριο Εξομολόγων Ιερέων.

Το 1960 παντρεύτηκε την Αθηνά Χαλαμπαλάκη. Χειροτονείται Διάκονος την Κυ-
ριακή των Βαΐων του 1960 και Πρεσβύτερος τη Μεγάλη Πέμπτη του ιδίου έτους από
τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Τιμόθεο. 

Τοποθετείται Εφημέριος στο Δεμάτι Μονοφατσίου, όπου και παραμένει για οκτώ
χρόνια. Το 1966, την ημέρα της εορτής του Αγίου Αντωνίου, αναλαμβάνει την ενορία
Σκινιά, στην οποία ηνάλωσε εαυτόν και εκδήλωσε πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό
έργο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι επί των ημερών του οικοδομήθηκε το επιβλητικό κω-
δωνοστάσιο του ιερού ναού Αγίου Αντωνίου, ανηγέρθη το Πνευματικό Κέντρο και
ανακαινίστηκαν όλα τα εξωκκλήσια της ενορίας. 

Στις 03 Νοεμβρίου 1986 λαμβάνει το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου, ενώ από την
ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεώς μας διετέλεσε για τρία έτη Αρχιερατικός Επίτροπος
της Γ’ Αρχιερατικής Περιφέρειας.
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ευχόμενος όπως ο Κύριος και Θεός τον κατατάξει μετά των
εκλεκτών του και να χαρίζει στους οικείους του την εξ ύψους
παρηγορία και δύναμη. 

Επικήδειους εκφώνησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Μανώλης Φραγκάκης και ο Δήμαρχος Μινώα Πε-
διάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ενώ ψηφίσματα ανέγνωσαν
ο Γραμματέας της Νηστικάκειου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω-
μένων κ. Ιωάννης Αριστ. Κατζαγιαννάκης εκ μέρους του Ιδρύ-
ματος, το οποίο και παραθέτουμε, καθώς και ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Ευαγγελισμού-Μουχτάρω Πεδιάδος.

ΨΗΦΙΣΜΑ

‘’Της Νηστικακείου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου & Βιάννου’’

Το Δ.Σ. της Νηστικακείου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς Μητροπόλεως
Αρκαλοχωρίου Καστελλίου & Βιάννου, με το άκουσμα της αδόκητης εκδημίας προς την
αιωνιότητα, του αειμνήστου πρώην Δήμαρχου Καστελλίου, εντιμότατου Αντιπροέδρου
του Ιδρύματος, από συστάσεώς του το 2005 έως σήμερα, λίαν αγαπητού και άξιου πρω-
τεργάτη μας, με καθοριστική συμβολή στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία του, συ-
νήλθε στις 22/09/1016 και ώρα 13:30 με πρόσκληση του προέδρου, Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.κ. Ανδρέου, με συμμετοχή των μελών του Δ.Σ., των Δ/ντών Διοική-
σεως και αντιπροσωπείας εργαζομένων, οι οποίοι μετέφεραν και κατέθεσαν τα συναι-
σθήματα εκτιμήσεως και αγάπης των περιθαλπομένων συνανθρώπων, στο πρόσωπό του
και ομόθυμα με βαθύτατη θλίψη, στερούμενοι πλέον της συνεργασίας του, αλλά με
πλήρη την συναίσθηση της πολύτιμης παρακαταθήκης, στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω
του Νηστικακείου Ιδρύματος, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

* Συμπαρίσταται στη βαθειά λύπη της αξιότιμης οικογένειας του και εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στη Σύζυγο, τα Παιδιά, τους Γονείς και όλους τους Οικείους του. 

* Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ανδρέας να χοροστα-
τήσει στην εξόδιο ακολουθία και όλοι μαζί να συνοδεύσομε τον εκλεκτό μας Αντιπρόεδρο
στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Παναγίας εδώ στην Πολυθέα.

* Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό των 200 ευρώ υπέρ των συσσιτίων απόρων παι-
διών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας την ‘’ΠΑΓΚΟΙΝΙΑ’’.

* Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στο περιοδικό ‘’ΠΡΟΘΕΣΗ’’ της Μητροπόλεώς μας,
καθώς και στο τοπικό διαδικτυακό τύπο και αντίγραφο να παραδοθεί στην οικογένειά του.

Αείμνηστε και Αγαπημένε μας Ιωάννη
Αιωνία η Μνήμη σου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μητροπολίτης
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Βιδάκης
Γεώργιος Γρηνάκης

Ιωάννης Κατζαγιαννάκης
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προσφορά του σε αδελφούς μας,
προσφέροντάς τους την απαιτού-
μενη ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, καθώς και ιατρικές-παρα-
κλινικές εξετάσεις. 

Τέλος, το Κέντρο Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής διοργά-
νωσε, όπως κάθε χρόνο, χριστου-
γεννιάτικο παζάρι αγάπης, στο
χώρο της παλαιάς Παγκρήτιας
Τράπεζας στο Αρκαλοχώρι, από
16 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου. 

Επίσης, προχώρησε στη διά-
θεση λαχειοφόρου αγοράς, όπου
θα κληρωθούν ένα ψυγείο, ένα
πλυντήριο και άλλα πολλά δώρα,
και τα έσοδα θα διατεθούν για τις
ανάγκες του Κοινωνικού Ιατρείου-
Φαρμακείου και της Παγκοινιάς
Παιδικού Γεύματος. Οι
 ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τους λαχνούς από
όλες τις Ενορίες της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς μας.

Προκειμένου να λειτουργή-
σουν αποτελεσματικά όλες οι φι-
λανθρωπικές δράσεις της Ιεράς
Μητρόπολής μας και να θεραπευ-
θούν οι ολοένα ραγδαίως αυξα-
νόμενες ανάγκες, δεδομένης της
υφιστάμενης οικονομικής δεινό-
τητας, ιδιαίτερα σημαντική καθί-
σταται η βοήθεια όλων των συ-
νανθρώπων μας, επωνύμων και
ανωνύμων, οι οποίοι μέσα από
την εθελοντική εργασία και από
το υστέρημα τους, ενισχύουν αθό-
ρυβα το Κέντρο Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Συνοχής της Μητρό-
πολής μας.

Στην εποχή που η ειρήνη και
η ευημερία διαταράσσονται, οι
μετακινήσεις λαών σε άλλους
τόπους ολοένα αυξάνονται, στην
εποχή που οι πτωχοί και οι νεό-
πτωχοι αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν στα αναγκαία για την
επιβίωσή τους, ένεκεν της οικο-
νομικής ύφεσης και της ανερ-
γίας, η Εκκλησία προσπαθεί με
κάθε δυνατό τρόπο να συμπα-
ρασταθεί και να ανακουφίσει
πνευματικά και υλικά όλους
όσους έχουν ανάγκη.

Στην Ιερά Μητρόπολή μας τη
φιλανθρωπική δράση έχει ανα-
λάβει κυρίως το Κέντρο Αλλη-
λεγγύης και Κοινωνικής Συνο-
χής, αλλά και οι Ενορίες, οι
οποίες αθόρυβα, «σοῦ δὲ
ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
δεξιά σου» (Ματθ. 6,3), συμπαρί-
στανται ποικιλοτρόπως στο δο-
κιμαζόμενο συνάνθρωπο, ανε-
ξαρτήτως εθνικότητας ή
θρησκεύματος. 

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής ετοί-
μασε και διένειμε από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί τα εξακόσια (600) και πλέον
πακέτα τα οποία περιείχαν μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, γάλα μακράς διαρκείας, ζάχαρη,
αλεύρι και ενάμιση (1,5) τόνο κοτόπουλο.

Στην ετοιμασία και διανομή των πακέτων καθοριστική υπήρξε η προσφορά των
Εφημερίων της Ι. Μητροπόλεώς μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών, οι οποίοι με υπεύ-
θυνο τον π. Πέτρο Ψυλλάκη ανέλαβαν τη διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους
της Ενορίας τους. 

Τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν προέρχονταν από αγορές του Κέντρου Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής από καταστήματα της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου,
καθώς επίσης και από δωρεές ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας.

Παράλληλα, η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» που λειτουργεί στη Μητρόπολή
μας, προσφέρει καθημερινά περί τις εκατό δέκα (110) και πλέον μερίδες φαγητού και
δεκατιανών σε μαθητές των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής.

Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο» συνεχίζει την εθελοντική και καθόλα σημαντική

Φιλανθρωπικές δράσεις 
του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
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Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις 

που ανώνυμα ενισχύουν την προσπάθεια 

του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, 

η βοήθεια των οποίων είναι πολύτιμη και καθοριστική.

1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

2 ΒΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

4 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

6 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

7 ΓΡΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8 ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΣΑΝΩΝ

9 ΕΝΟΡΙΑ Ι. ΜΗΤΡ. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΚΑΛ/ΡΙΟΥ

10 ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11 ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

14 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

15 ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

16 ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

17 ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ

19 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

20 ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

21 ΝΗΣΤΙΚΑΚΕΙΟΣ ΜΟΝ. ΦΡΟΝΤ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

22 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ

24 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

25 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

26 ΣΑΜΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΛΕΝΗ

27 ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

28 ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

29 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

1 LIDL ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

2 ΞΕΝΟΔ. «RINELA  BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ

3 ΞΕΝΟΔ. «NANA BEACH»

4 ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ

5 ΑΡΤΟΠ. «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ) 

6 ΑΡΤΟΠ. ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7 ΑΡΤΟΠ. ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

8 ΑΡΤΟΠ. ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9 ΑΡΤΟΠ. «ΣΙΤΟΣ» ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

10 ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

11 ΑΓΓΕΙΟΠΛ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

12 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ

13 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

14 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

15 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

16 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ

20 ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΥΜΑΤΑ

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:

Υπεύθυνοι: π. Ευάγγελος Αναγιάννης, π. Μιχαήλ Λιαπάκης

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 & 

Υγείας

• Σχολή Παραδοσιακών
Χορών

• Σχολή Ψηφιδωτού
• Σχολή Υφαντουργίας-

Αργαλειού
• Σχολή Ηλ. Υπολογ.
• Σχολή Ντεκουπάζ &

Χειροπ. Κοσμήματος
• Σχολή Κιθάρας

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

(01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016)




