«Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες,
μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες,
εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε».
(Α΄ Πέτρ. 3, 8-9)
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Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,
ν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων.
Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν
ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι «ζωὴ πολιτεύεται», διαλυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς
καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.
Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν Του, τοὺς Μαθητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς των ἐξ αἰτίας τῆς σταυρικῆς Του θυσίας ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ,
ὡς καὶ ἕνεκα τῆς δραστηριότητος καὶ τῆς πορείας των ἐντὸς τοῦ κόσμου τούτου –αὐτῶν τῶν
ἰδίων ἀλλὰ καὶ πάντων ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν Χριστόν-. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως
λεπτομέρειαν: «ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται... καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ
ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία» (Ἰωάν. ις΄, 20-22).
Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκόσμιον χαρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι
ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυροφόροι Γυναῖκες διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ Κυριακοῦ λόγου «Χαίρετε» (Ματθ. κη΄,9). Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν βιοῦσα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ: «Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου,
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προβλήματα, ἡ φθορά, ἡ
θλῖψις, ἡ δοκιμασία,
σκυλεύονται καὶ καταργοῦνται ὑπὸ τοῦ Νικητοῦ Θεανθρώπου
Κυρίου.
Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς
ἑνὸς κόσμου εἰς τὸν
ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας μεταδίδουν συνεχῶς δυσαρέστους πληροφορίας περὶ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, περὶ
πολέμων κατὰ τόπους,
περὶ καταστροφικῶν
φυσικῶν φαινομένων,
προβλημάτων λόγῳ
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θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων ἀσθενειῶν, πτωχείας, ψυχολογικῶν καταπιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ λοιπῶν συμπαρομαρτουσῶν
ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων.
Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων «σταυρῶν», τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἴρομεν μὲ «γογγυσμούς», ἔρχεται ἡ Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ εἴμεθα χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ
φορεὺς τῆς χαρᾶς, ὁ φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.
Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον
βεβαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον «καὶ ἐξῆλθεν
ἵνα νικήσῃ» (πρβλ. Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός:
τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη.
Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυροὺς καὶ
τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς χαρᾶς. Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου
τῆς Ὁρθοδοξίας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, διακηρύττομεν «κατὰ τὴν
φωταυγῆ ταύτην νύκτα», ὅτι προέκτασις καὶ τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως καὶ διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πόνου καὶ τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ διαβεβαίωσις:
«Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰωάν. ιδ΄, 18-19). «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας,
ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ μήνυμα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι,
νὰ ἀκούσῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν ἑαυτόν του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν ἀκούῃ καὶ βιώνῃ
τὸν λόγον Του εἰς τὴν ζωήν του.
Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς νίκης τοῦ ἱλαροῦ φωτὸς
τῆς πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους τῆς ἀκαταστασίας, καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, τῶν θλίψεων καὶ τῶν προβλημάτων εὐαγγελίζεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ
βιώσουν. Τοὺς καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς∙ τοὺς καλεῖ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ ἡνία πάσης κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, τὸν Κύριον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.
Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς καὶ κυριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων.

Πασχάλιον Μήνυμα
ςεβ. Μητροπολίτη αρκαλοχωρίου, καστελλίου και Βιάννου
κ. ανδρέου

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ´
«Ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασις», αγιογραφία 14ου αι. Μακεδονικής Σχολής,
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ενορίας Καστελλίου Πεδιάδος

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τόν μόνον ἀναμάρτητον.»
Ἀδελφοί καί Πατέρες, Χριστιανοί καί Χριστιανές,
οῦμε καί αὐτό τό χρόνο τῆς ζωῆς μας τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας. Γνωρίζουμε τό μυστηριακό γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του, τό ὁποῖο ἀπαντάει εἰς τά προβλήματά μας, τά
προσωπικά καί τά συλλογικά. Γιατί εἴδαμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί προσκυνήσαμε τόν Κύριό μας τόν μόνον ἀναμάρτητο.
Τό μεῖζον πρόβλημα τοῦ πολιτισμοῦ μας εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἐξερχόμενοι ἀπό τόν λαβύρινθο
τῆς ἁμαρτίας, εἰσερχόμεθα εἰς τόν χῶρο τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἁμαρτία εἶναι ὁ Σταυρός
μας. Ὁ προσωπικός καί ὁ συλλογικός. Μέ ὅποιον τρόπο καί νά ἐκδηλωθεῖ: ὡς ἐγωισμός, ὡς

Ζ
4

5

μνησικακία, ὡς φιλοχρηματία, ὡς κατάκριση, ὡς ἡδονή, ἡ ἁμαρτία ἔρχεται καί δηλητηριάζει
τήν ὑπόσταση, τό πρόσωπο καί τή ζωή τοῦ καθενός μας, μέ ἐπιπτώσεις βαρύτατες καί ἐπί
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
Τό δρᾶμα τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτωλότητάς μας. Ἡ
σύνολη κρίση πού ζοῦμε, μέ τήν ἀνεργία, τήν μετανάστευση τῶν ξένων εἰς τήν χώρα μας ἤ
τῶν Ἑλλήνων, κυρίως πτυχιούχων ἀνωτάτων καί ἀνωτέρων σχολῶν, οἱ ὁποῖοι ἐγκαθίστανται
εἰς τό ἐξωτερικόν, γιά νά βροῦν δουλειά, μέ τούς ἀστέγους, μέ τούς ἀναξιοπαθοῦντες τῶν
συσσιτίων, πού παρέχονται κυρίως ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά διαμορφώνουν μία στενάχωρη καί δυσάρεστη καθημερινότητα. Ἡ αἰτία ὅμως τῆς ἁμαρτίας ἑδράζεται
εἰς τήν ἀποστροφή ἀπό τό πρόσωπο, τήν χάρη, τό ἔλεος καί τήν εὐλογία τοῦ ἀναμάρτητου
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Ἀνάσταση τοῦ Ὁποίου εἴδαμε.
«Ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν» Κύριός μας, σταυρώνεται καί ἀνασταίνεται διά νά μᾶς καταστήσει μέλη καί κοινωνούς τῆς ἀναμαρτήτου ὑποστάσεώς Του, διά
νά μᾶς καταστήσει φίλους καί ἀδελφούς Του. Διά νά ἔχουμε, διά τόν διπλανό μας, διά τόν
ξένο καί τόν δικό μας, τήν ἴδια ἀγάπη πού ἔδειξε ὁ Κύριός μας εἰς σύνολη τήν ἀνθρωπότητα
καί εἰς τόν κάθε ἄνθρωπο. Δι’ ὅλους ἡμᾶς καί διά τόν καθένα μας, ὁ Χριστός πορεύθηκε εἰς
τόν Γολγοθᾶ μέ τόν Σταυρό εἰς τόν ὧμο, ἐνῶ σήκωνε τήν ἴδια στιγμή, παράλληλα καί τόν
δικό μας σταυρό.
Ἡ λύτρωσή μας ἀπό τήν ἁμαρτία προϋποθέτει τήν ἐν μετανοίᾳ προσκύνηση τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασή Του ἐλαφρύνουν καί δίδουν ἀναστάσιμη
προοπτική καί δυναμική εἰς τόν δικό μας προσωπικό σταυρό, μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση
τήν μετάνοιά μας. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πού βλέπουμε μᾶς ἐνθυμίζει τούς
ἀσθενεῖς πού θεράπευσε, τούς πεινασμένους πού χόρτασε, τούς ἀδυνάτους πού βοήθησε,
τόν ληστή εἰς τόν Σταυρό, πού ὄχι μόνο ἀμέσως μόλις μετανόησε τόν συγχώρησε, ἀλλά καί
τοῦ ἄνοιξε τήν εἴσοδο τοῦ Παραδείσου, διά νά εἰσέλθει πρῶτος.
Ἡ μετάνοια εἰς τόν Ἀναστάντα Χριστό μας, ὁδηγεῖ εἰς τήν σταύρωση τῶν παθῶν μας μέ
τήν προσευχή, τήν ἀγάπη, τήν διά τῆς Θείας Κοινωνίας συμφιλίωση μέ τόν διπλανό μας καί
τόν ἄλλο καί μᾶς εἰσάγει ἀπό τόν κόσμο αὐτό εἰς τόν αἰώνιο πνευματικό κόσμο τῆς χάριτος
καί τοῦ ἐλέους τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.
Πατέρες καί ἀδελφοί, Χριστιανοί καί Χριστιανές.
Χριστός Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!
«Ἡ χάρις μετά πάντων τῶν ἀγαπώντων τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· ἐν ἀφθαρσίᾳ·
ἀμήν.» (Ἐφεσ. 6, 24), «αὐτῷ ἡ δόξα καί νῦν καί εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν.» (Β΄ Πέτρ. 3, 18).
Ἅγιον Πάσχα 2017
Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν
Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
ΑΝΔΡΕΑΣ
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ο ςεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
στην αγία τριάδα του Πέραν
ην Παρασκευή 10 Μαρτίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και χοροστάτησε με την ευλογία και την κανονική άδεια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στον περικαλλή
Ναό της Αγίας Τριάδος της περιωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου και τέλεσε την ακολουθία
των Β’ Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
Πριν από την απόλυση ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε ομιλία στο εκκλησίασμα την
οποία παραθέτουμε:
«Πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και
χριστιανές, αγαπητέ πάτερ Γεννάδιε πρώην
Σχολάρχα της Πατριαρχικής Μεγάλης του
Γένους Σχολής, άγιε Δευτερεύοντα, άγιοι ιεροψάλτες που τόσο ωραία μας ψάλλατε,
Τελούμε σήμερα και ολοκληρώνουμε τους
Β’ Χαιρετισμούς και Σεπτή Πατριαρχική προτροπή ευρισκόμεθα εδώ στον περιώνυμο Ναό
του Πέραν και επιτελούμε την Ακολουθία
των Χαιρετισμών. Θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο για την κανονική άδεια την
οποία μου έδωσε, τον Πατριάρχη του Γένους
και της Ρωμιοσύνης, τον Πατριάρχη της μεγάλης λαμπρής Πατριαρχίας, τον Πατριάρχη
ο οποίος αποτελεί τομή στην ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έτσι ώστε πλέον
θα ομιλούμε για την «προ Βαρθολομαίου
εποχή» και την «μετά Βαρθολομαίον εποχή».
Όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρανουπόλεως κ.
Γερμανό τον σεμνό, ειρηνικό, καλοπροαίρετο
και καλοδιάθετο Ιεράρχη.
Κατά την ώρα της ακολουθίας αναρωτιόμουν τί σημαίνει να τελείς τους Χαιρετισμούς στην Κωνσταντινούπολη και θυμήθηκα το· «Μὴ
φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον», που ανεφώνησε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν εξελέγη επίσκοπος Σασίμων, σε μια επαρχία όχι και τόσο σημαντική. Αλλά η επαρχία αυτή έλαβε πνευματική
ευλογία μεγάλη και έμεινε στους αιώνες των αιώνων και συνεχίζει μέχρι σήμερα την διαποίμανσή
της υπό του Σασίμων Γενναδίου.
Σκέπτομαι ότι δεν μπορούμε να ομιλούμε για επαρχίες «πάλαι ποτέ διαλαμψάσας» διότι δεν
υπάρχει επαρχία επισκοπική η οποία έχει επίσκοπο που να μπορεί να θεωρείται «πάλαι ποτέ
διαλάμψασα» διότι ο επίσκοπος εύχεται, προσεύχεται, κοινωνεί και μνημονεύει σύνολο το ποίμνιό
του το οποίο δεν είναι μόνον οι ζώντες αλλά και οι κεκοιμημένοι. Και οι κεκοιμημένοι όχι μόνο
είναι πολλές φορές πολλαπλάσιοι των ζώντων αλλά τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντοτε
αυτές οι κεκοιμημένες ψυχές είναι που κατευθύνουν την ζωή και την ιστορία του κόσμου τούτου.
Συνεπώς το να βρισκόμαστε στο μικρό ποίμνιο το μόνο το οποίο δεν πρέπει να επικαλούμεθα
είναι το μέγεθος του ποιμνίου διότι η χάρις του Θεού ηθέλησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στη
συνέχεια να βρεθεί σε αυτή την Πόλη με ένα ελάχιστο Ορθόδοξο ποίμνιο, μικρότερο και από

Τ

7

αυτό της επισκοπής Σασίμων, όμως το ποίμνιο αυτό των Ορθοδόξων Χριστιανών τη στιγμή που η
Πόλη είχε κατακλυστεί από τους Αρειανούς έγινε η κυρίαρχη εν Αγίω Πνεύματι δύναμις, όχι
μόνο της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και της Αυτοκρατορίας: «Μικρόν μοι τὸ ποίμνιον; Ἀλλ’ οὐκ
ἐπὶ κρημνῶν φερόμενον. Στενή μοι ἡ μάνδρα; Πλὴν λύκοις ἀνεπίβατος, πλὴν οὐ παραδεχομένη
λῃστήν, οὐδὲ ὑπερβαινομένη κλέπταις ξένοις» (Λόγος ΛΓ΄ πρὸς Ἀρειανοὺς καὶ εἰς ἑαυτόν).
Αλλά ας θυμηθούμε και το του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον
«Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν» και ας
πορευόμεθα με την βεβαιότητα, με το αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός και με το αδιαπραγμάτευτο ιστορικό συμπέρασμα ότι εδώ στην Πόλη αυτή διαμορφώθηκε και δημιουργήθηκε η πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη, η οποία εξακτινώθηκε σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
Διότι για να διαμορφωθεί μία πολιτιστική και πνευματική παρακαταθήκη ο ουρανός και η γη
συγκλίνουν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κέντρο πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και στο κέντρο αυτό να εργαστούν όλες εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα διαμορφώσουν
την πνευματική παρακαταθήκη της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά την οικουμένη ολόκληρη.
Συνεπώς, ας μείνομε πιστοί εις το υπάρχον μέγεθος και εις το ποίμνιον, εις την πνευματική
παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ιδιαίτερα σήμερα και ας σκεφθούμε ότι η χάρις του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος φωτίζει τον Πρώτο μας και ας έχομε εμπιστοσύνη πάνω απ’
όλα εις την χάρη του Τριαδικού Θεού, η οποία κατευθύνει το μυστήριο της Εκκλησίας, το
μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται διαρκώς μέσα στην πορεία της Εκκλησίας και αποκαλύφθηκε
και εν μέσω των Προκαθημένων των κατά τόπους Εκκλησιών όπου υπό την προεδρία του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, συνήλθαν εις την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Ας έχομε εμπιστοσύνη στους Πατριάρχας
και στους Αρχιερείς, οι οποίοι εν Πνεύματι Αγίω πορεύθηκαν και σε αυτή την Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο. Ας ταπεινώσουμε το δικό μας φρόνημα και τη δική μας βούληση και το δικό μας εγώ
μπροστά στη βούληση, στο φρόνημα και στην εν Αγίω Πνεύματι απόφαση της Εκκλησίας.
Ας μην φοβούμεθα λοιπόν το μικρό ποίμνιο της Πόλεως ταύτης. Κάποτε και με τον Άγιο
Γρηγόριο τον Θεολόγο ήταν μικρό και ελάχιστο και ας μην πτοούμεθα μέσα στα αριθμητικά δεδομένα των δικών μας λογισμών, των νοησιαρχικών και των εγκεφαλικών αποφάσεων και υπολογισμών. Ας αφήσομε τον εαυτό μας στη χάρη και στο έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Διότι πατέρες και αδελφοί, η Υπεραγία Θεοτόκος
είναι το «αμυντήριον των αοράτων εχθρών» κι εκείνη γνωρίζει να προστατεύει τον πνευματικό
της κόσμο, τον ουράνιο και τον επίγειο, κι εκείνη γνωρίζει επίσης ότι τα επίγεια συγχορεύουν
με τους ουρανούς και συναγάλλονται όταν εμείς έχομε την πίστη μας και την ελπίδα μας εις
την Εκκλησία, εις την εν τω κόσμω τούτω πορευομένη Εκκλησία δια της χάριτος της Υπεραγίας
Θεοτόκου. Εις την Εκκλησία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις την Κωνσταντινουπολίτιδα
Εκκλησία, εις το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εις την Πόλη ταύτη, η οποία καθόρισε την Ιστορία
της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Με αυτές τις σκέψεις και με συγκίνηση πνευματική και ψυχική τελέσαμε τους Χαιρετισμούς
εδώ στον περιώνυμο ναό του Πέραν εκζητούντες την χάρη όλων των Αρχιερέων, όλων των Πατριαρχών, των ιερέων, των ιερομονάχων, των ιεροδιακόνων και των πιστών χριστιανών οι οποίοι
οικοδόμησαν τον περίλαμπρο τούτο ναό και μέσα σε αυτόν προσευχήθηκαν, λειτούργησαν, βαπτίστηκαν, εξοδιάστηκαν, παντρεύτηκαν και μέσα σε αυτό το ναό συνέδεσαν την ιστορία τους
την πνευματική, του προσώπου τους, αλλά και τη συλλογική της οικογένειάς των, της κοινωνίας
και της Πόλεως ταύτης. Και δι’ όλων αυτών των ευλογιών και ευχών, δια των πρεσβειών της
Υπεραγίας Θεοτόκου ας συνεχίσομε την πορεία μας προς την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή
με την ελπίδα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου τότε που πήγαινε να ποιμάνει την επισκοπή
Σασίμων αλλά και τότε που ήρθε εδώ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως με το μικρό Ορθόδοξο
ποίμνιο στο ναό της Αναστάσεως, το οποίο χάριτι Θεού στη συνέχεια γίνεται η κυρίαρχη πνευματική δύναμη της Αυτοκρατορίας.
Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και καλή δύναμη
στον πνευματικό μας αγώνα. Αμήν.»
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία
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Βιβλιοπαρουσίαση
«ΟΡΘΡΟΣ ΒΑΘΥΣ, το πώς ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται»
ιερομονάχου αναστασίου

῎Ο

ρθρος βαθύς τό πώς ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται», τιτλοφορείται το νέο βιβλίο του Ιερομονάχου Αναστασίου εκ της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, ο οποίος από
το 1982 εγκαταβιώνει στο Ιερό Κελλί του Τιμίου Προδρόμου – Διονυσίου εκ Φουρνά,
στις Καρυές.
Το βιβλίο εκδόθηκε το 2016 από τις εκδόσεις
«Ερμηνεία Άγιον Όρος» και αφιερώνεται «προσκυνητῶς και βαθυσεβάστως…»1 στην Α.Θ.Π.
τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο
Βαρθολομαίο, ο οποίος το έτος 2013 επισκέφτηκε το Ιερό Κελλί του, στις Καρυές, με
αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη
συμπλήρωση εκατό ετών από την ένωση του
Αγίου Όρους με την Ελλάδα. Προλογίζεται δε
από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πέργης κ. Ευάγγελο [….Στά χέρια μου ὁ «Βαθύς ὄρθρος τό πώς
ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται», οἱ σελίδες του, τά
ἄνθη του, τά χρώματά του. Μέ τόν ἁγιορείτη
δημιουργό τους νά μέ ἐκπλήτει. Μέ τήν ἐνόρασή
του, με τόν οἶστρο του, μέ τόν χρωστῆρά του.
Ποιός τά σχημάτησε στήν ψυχή Σου ὁμόψυχε,
στήν καρδιά Σου, στό νοῦ Σου;…]2
Στις πρώτες σελίδες ο συγγραφέας μας μεταφέρει με τρόπο μυσταγωγικό στο Άγιον
Όρος από το Κελλί του Τιμίου Προδρόμου στις
Καρυές μέχρι τον Μυλοπόταμο και έξω από
αυτό στο Παντείχιο της Πόλης, ενώ στη συνέχεια έως τη σελίδα 229, ο αναγνώστης μεταφέρεται σε έναν λειμώνα ανθέων και ύμνων.
Υπάρχουν πενήντα επτά θαυμάσια φιλοτεχνημένες ζωγραφιές με άνθη του Άθωνα τα οποία,
όπως ο ίδιος λέγει, τον παρότρυνε να φιλοτεχνήσει ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος.
Θεία μέθεξις επέρχεται από την ανάγνωση του βιβλίου του παπά Αναστάση. Αποσπάσματα ύμνων του Όρθρου από τη Μ. Τρίτη έως την Κυριακή των Αγίων Πάντων, εωθινά δοξαστικά, καταβασίες, δοξολογίες, μακαρισμοί, ψαλμοί, αποσπάσματα της Θείας Λειτουργίας.
Ένα απαύγασμα θείων μελωδιών υπό τα χρώματα και τα εύοσμα αρώματα των ανθέων του
Άθωνα.
Η εμφανώς επιμελημένη έκδοση του παπά Αναστάση σκοπό έχει να μας εισάγει σε βαθύτερες έννοιες της εν Αγίω Πνεύματι ζωής και μας καλεί να γίνουμε μύστες της πνευματικής
ζωής μέσα από τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας. Είναι προφανές ότι διαβάζοντας κανείς τον
Βαθύ Όρθρο, μεταμορφώνεται η ψυχή του και του δίδεται η ευκαιρία περισσότερης μελέτης
και πνευματικής αναζήτησης, με αποτέλεσμα την χαρά του Χριστού, τη γαλήνη και σωτηρία
της ψυχής του αναγνώστη.
Αρχιμ. Ιεροθέου Χιώτη

1. Αναφορά του ιδίου του Συγγραφέως
2. Απόσπασμα από τον πρόλογο του Σεβ. Μητροπολίτη Πέργης κ. Ευαγγέλου παρ. 4η
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ημιημερίδα με θέμα:
«Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως»
ςτο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της ιεράς Μητροπόλεώς μας

Μ

ε απόλυτη επιτυχία διεξήχθη την Τρίτη 28 Μαρτίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, η Ημιημερίδα με θέμα:
«Το Μυστήριον της Ιεράς Εξομολογήσεως».
Πριν την έναρξη της Ημιημερίδας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, τελέσθηκε Προηγιασμένη Λειτουργία από τον Προηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Αντίπα
Νικηταρά, προσευχομένου στο Ιερό Βήμα του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα, παρουσία του
Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Πονοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίου και των κληρικών
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εργασίες της Ημιημερίδας κατά την οποία ομιλητές ήταν:
α) ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου
Όρους, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Εξομολόγηση: Μετάβαση από την πτώση στην Ανάσταση».
β) ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Αντίπας, Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου Πάτμου, αναπτύσσοντας το θέμα με τίτλο «Ο Γέροντας Αμφιλόχιος της Πάτμου,
ως Πνευματικός της Κρήτης και ως Εξομολόγος».
και γ) ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Ατσαλάκης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, ο οποίος ανέπτυξε με σαφήνεια το θέμα
«Το Μυστήριον της Εξομολογήσεως στην πνευματική ζωή του ανθρώπου».
Συντονιστής της Ημιημερίδας ήταν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πονοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης, ενώ στη Γραμματεία ήταν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Ιερόθεος Χιώτης.
Κατά τη συνεδρία και από τους τρεις εκλεκτούς ομιλητές εκείνο που τονίσθηκε και δόθηκε
περισσότερη έμφαση ήταν, ότι το Μυστήριο της Εξομολόγησης είναι θεραπεία, «ιατρείο»
κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και όχι δικαστήριο. Ο Πνευματικός-Εξομολόγος πρέπει να έχει
διάκριση, η οποία αποτελεί μεγάλη αρετή κατά τον Μέγα Αντώνιο και να διακατέχεται από
αγάπη, έτσι ώστε ο εξομολογούμενος να εξέλθει από το Μυστήριο αναπαυμένος και όχι
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απελπισμένος, να φωτιστούν τα σκοτάδια του και όχι να εξέλθει σκοτισμένος στο έλεος του
εγωισμού του.
Επίσης, έγινε λόγος για τον έλεγχο των λογισμών. Οι λογισμοί από μόνοι τους ως σκέψεις,
δεν είναι αμαρτία. Όταν όμως ο άνθρωπος, κατά διαβολική παραίνεση, δίνει τροφή και καλλιεργεί τους λογισμούς κάνοντάς τους πράξη, τότε γίνονται αμαρτία. Συνεπώς, η σωστή
«κατάπαυση» των λογισμών είναι η ειλικρινής εξομολόγηση.
Ένα άλλο μείζον θέμα που αναφέρθηκε με ζωηρό ύφος και αναλύθηκε, ήταν εκείνο του
Γεροντισμού και πολλές φορές της Γεροντολατρείας. Η τάση αυτή είναι έντονη στις ημέρες
μας. Πολλοί πνευματικοί παρεκκλίνουν της πορείας τους και δημιουργούν οπαδούς με προσχηματικό, ιδιοτελή ενδιαφέρον και όχι με σκοπό τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων
εκείνων. Δημιουργείται η εικόνα της μοναδικότητας στα μάτια των πνευματικών τους παιδιών,
με αποτέλεσμα να εκτυλίσσεται μια αρρωστημένη και έξω από την Εκκλησία κατάσταση.
Τέλος, έγινε αναφορά στα επιτίμια που δίνει ο πνευματικός-εξομολόγος, αλλά και στο
γεγονός πως και ο ίδιος ο Ιερέας οφείλει να εξομολογείται, παραθέτοντας ως παράδειγμα
τον βίο του Γέροντα Αφμιλόχιου Μακρή. Ο Γέροντας Αμφιλόχιος ήταν άνθρωπος με βαθύ το
αίσθημα της ταπείνωσης και ο ίδιος εξομολογούνταν σε ιερείς-πνευματικά του παιδιά. Επίσης,
ήταν επιεικής στα επιτίμια που έδιδε. Το πιο διαδεδομένο ήταν το φύτευμα δένδρων. Τα
δένδρα της μετανοίας όπως αποκαλούνται.
Στο τέλος των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε διάλειμμα, και ακολούθησε δίωρος και
πλέον διάλογος με ερωτήματα που τέθηκαν από το ακροατήριο.
Την λήξη των εργασιών κήρυξε ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, ο οποίος εξέφρασε την έντονη ευαρέσκειά του για το επιτυχές αποτέλεσμα και όλοι ευχήθηκαν για ένα νέο σεμινάριο
ποιμαντικού χαρακτήρα.
Η Ημιημερίδα συνεχίστηκε και την Πέμπτη 30 Μαρτίου, πάλι στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, όπου οι Ιερείς συζήτησαν επί τέσσερεις ώρες, ζητήματα επί της
εξομολόγησης καθώς και για άλλα ποιμαντικού χαρακτήρα θέματα.
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επικήδειος λόγος
του ςεβ. Μητροπολίτη γορτύνης και αρκαδίας κ. Μακάριου
στον ηγούμενο της ι. Μονής Βροντησίου
αρχιμ. χριστόφορο αλεβιζάκη

Τ

ην Κυριακή 15 Ιανουαρίου
εξεδήμησεν εις Κύριον ο
πολυσέβαστος και πολυαγαπητός σε όλους Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Βροντησίου μακαριστός Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος
Αλεβιζάκης, σε ηλικία 71 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
στο καθολικό της Ιεράς Μονής το
μεσημέρι της 16ης Ιανουαρίου,
παραμονή της πανηγύρεως του
Αγίου Αντωνίου στον οποίο είναι
αφιερωμένο το ένα κλίτος της
Μονής.
Στην ακολουθία προεξήρχε ο
Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και
Αρκαδίας κ. Μακάριος με τη συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτη μας
κ. Ανδρέα.
Παραθέτουμε τον επικήδειο
λόγο που εκφώνησε ο Σεβ. κ. Μακάριος:
«Σεβ. Μητροπολῖτα Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, κ. κ.
Ἀνδρέα, εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ
γιά τήν παρουσία Σας καί γιά τόν
κόπο πού κάματε νά ἔλθετε, παρά τό ὅτι ἔχετε καί Ἐσεῖς τοπική πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
καί ἤλθατε στόν ἱστορικό τοῦτο τόπο γιά νά τιμήσετε ἕναν, ὅπως λέμε στή γλῶσσα τοῦ λαοῦ,
παλαιό καλόγερο τῆς Κρήτης.
Κύριε Δήμαρχε, κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν καί εὑρυτέρων ἀρχῶν, ἀγαπητοί πατέρες
καί ἀδελφοί.
Παρά τό ὅ,τι μέ δυσκολεύει ἡ συγκίνηση νά κινήσω τή γλῶσσα μου καί ἐπειδή δέν θέλω
μπροστά στό σκήνωμα τοῦ π. Χριστοφόρου νά πῶ συνηθισμένα πράγματα καί ἐπειδή ἐμεῖς,
κληρικοί καί θεολόγοι, βρίσκουμε χωρία, τά μπελονιάζουμε ὡραῖα καί τά παρουσιάζουμε ὅπως
θέλουμε, ἀντί τέτοιων λόγων, ἀντί ἐπικηδείου Σεβασμιώτατε, ἀδελφοί καί ἀντί κοπετοῦ καί
θρήνου, θέλω μπροστά στό σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Ἀλεβιζάκη,
Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βροντησίου, μίας ἐκ τῶν ἱστορικῶν Μονῶν τῆς Κρήτης, θέλω νά
καταθέσω μόνο δυό σκέψεις τῆς καρδιᾶς, γιατί μπροστά στό σκήνωμα αὐτό, δέν χωροῦν παραπανίσια λόγια καί φτωχοί συναισθηματισμοί.
Ὁ λόγος εἶναι ὁ ἑξῆς: Ἡ Κρήτη στό διάβα της, μ᾽ αὐτό πού ἦταν καί εἶναι, μέ ὅτι οἱ ποικίλες
δυνάμεις τοῦ κόσμου τούτου τῆς ἄφησαν ἐπάνω της, ὡς πληγές, περιπέτειες ἤ ὡς ἐνατενίσεις,
μέ ὅσα δέχθηκε ἀπό τήν πληθώρα τῶν γύρωθεν αὐτῆς ἐπιδράσεων, ὡς προκλήσεις ἤ ὡς εὐκαιρίες
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καί τόσα ἄλλα καί ἄλλα καί μπροστά στά κατά καιρούς διλήμματα δέν συνθηκολόγησε μέ λεκτικές καλλιέπειες, χαρακτηριστικό, δυστυχῶς καί τοῦ σύγχρονου ἐκκλησιαστικοῦ χώρου καί
δέν ἔμεινε σέ ἄτολμους, πρόσκαιρους θρήνους. Πολύ περισσότερο, μποροῦμε νά ποῦμε, ὅτι αὐτό
δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ζυγισμένης ἐπιλογῆς, ἀλλά ὁ μόνος δρόμος τῆς αἰώνιας Κρήτης.
Αὐτή, λοιπόν, ἡ αἰώνια Κρήτη, μά πῶς τό κάνει καί ὅλα, μά ὅλα τά ἀνεβάζει στίς ἀπότομες ψηλές κορυφές τῆς κρητικῆς ρωμαΐικης γενναιοψυχίας; Αὐτή ἡ αἰώνια Κρήτη πού ἐκεῖ στά ριζιμιά
τῶν κορυφῶν της, ἐκεῖ τά ἀφήνει ὅλα νά ξεγυμνωθοῦν μπρός στούς τραχεῖς ἀέρηδές της, ἀπό
κάθε τί, ὥστε νά ἀναζητήσουν νά ντυθοῦν μέ ὅτι φοριέται σ᾽ αὐτή, τήν Κρήτη, νά κρητικοποιηθοῦν,
γιά νά χρησιμοποιήσω ἕνα νεολογισμό, νά κρυσταλλώσουν ὑπομονεύοντας, (ἀπό τό ὑπομονή),
ἀπό κεφαλῆς μέχρι τά κράνυχα, νά γίνουν λευκή ζύμη πού σκεπάζει τούς χειμῶνες, συνεχές
ἀεράκι πού δροσίζει τούς καύσωνες καί ὕδωρ ζωοποιό, ὅπως ρέει ἀπό τίς κεφαλές τῶν τεσσάρων
ποταμῶν τῆς κρήνης τοῦ Βροντησιοῦ, τοῦ Φισών, τοῦ Γεών, τοῦ Τίγρεως καί τοῦ Εὐφράτου.
Ὁ ὡς ἄνω, λοιπόν, λιτός ἐπενδύτης πού περιέχονται μέσα του οἱ ρίζες τῆς Κρήτης καί στήν
περίπτωσή μας, οἱ ρίζες τῆς πάνω ρίζας τοῦ τόπου μας, περιβάλλεται μέ τό ἀρχαϊκό κρητικό
ἦθος πού δέν σχηματίζεται ἀπό δυνατότητα ἐπιλογῆς. Αὐτή ἡ ντυμασιά τῆς Κρήτης, ὅλα, μά ὅλα
τῆς αἰώνιας Κρήτης τά ἀνεβάζει στίς κορφές της, ἐκεῖ πού τά βλέμματα στρέφονται πρός τά
ἄνω, τά δέ ὑπόλοιπα τά ἐγκαταλείπει γιά νά πέσουν μέσα στίς χαράδρες τῆς πρόσκαιρης Κρήτης,
ἐκεῖ ὅπου τό βλέμμα περιορίζει τόν ὁρίζοντά του καί σύρεται στήν ἀπόσυρση τῆς ἀδυναμίας.
Τώρα, τόσο οἱ κορφές τῆς Κρήτης ὅσο καί οἱ χαράδρες της ἔχουν μονοπάτια. Μόνο οἱ συχνοί
διαβάτες τους μαθαίνουν καλά τά περάσματά τους καί τίς ἐνέδρες τους. Ἡ Κρήτη ἀπό τίς μακρές
δοκιμασίες της ἔμαθε ὅτι μόνο τό καταδικό της μονοπάτι εἶναι ἐκεῖνο πού φυλάχθηκε ἀνοικτό
πρός τίς ψηλές κορφές τῶν ἰδανικῶν τοῦ Γένους μας, γιά τοῦτο καί τό μονοπάτι αὐτό τό φυλᾶ
ἄγρυπνα, γιά νά μή πέσει στά κακοτράχαλα. Ὁ δρόμος αὐτός ἔχει φυσικά ἐπιφάνεια, ἔχει καί βάθος, ἔχει καί σπλάχνα. Στά ἐν λόγῳ σπλάχνα τῆς Κρήτης βρίσκεται τό μοναδικό της βαθύ ἦθος,
κτῆμα τῶν μοναχικῶν περιπατητῶν τῶν δρόμων καί τῶν κορυφῶν της καί τῶν φυλάκων της.
Αὐτά τά σπλάχνα, λοιπόν, τῆς αἰώνιας Κρήτης στεροῦνται σήμερα, μόνο ἀπό αὐτό τό μέρος
της, δηλαδή τόν παρόντα κόσμο, τόν ἠγαπημένο μας π. Χριστοφόρο καί τόν ἀφήνουν πιό ἐλεύθερο,
ἔξω ἀπό τή φροντίδα τῶν προσκαίρων, ὥστε νά περπατήσει ἀκόμα σέ πιό ψηλά μονοπάτια. Νά
γιατί, λοιπόν, δέν ἁρμόζουν πρό τοῦ σκηνώματός τούτου, ὅπως προείπαμε παραπανίσια λόγια
καί φτωχοί συναισθηματισμοί.
Ἀντί ἐπικηδείου λόγου, λοιπόν, καταθέτουμε αὐτές τίς λιτές σκέψεις συνηδειτοποιῶντας
ὅμως ὅτι σήμερα προπέμπουμε στήν αἰωνιότητα ἕνα ἄνθρωπο πού τά χαρακτηριστικά του ἦταν
ὅλα, μόνο Κρήτη. Σήμερα παραμονή τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου, μίας ἐκ τῶν δύο ἑορτῶν τῆς Ἱ. Μονῆς
Βροντησίου, πού ἐπί δεκαετίες ὑπηρέτησε, ὁ ἄνθρωπος αὐτός τῆς Κρήτης, μετατίθεται στήν
ἄλλη ζωή. Ἐπί δεκαετίες ὑπηρέτησε ἐδῶ τούς αἰώνιους δρόμους τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἕνας
ἄνθρωπος ζυμωμένος μέ τή λαϊκή παράδοση τῆς Κρήτης, ντυμένος μέ τήν ὀρθή εὐσέβεια τοῦ
Ζαροῦ πού ἀνηφόρησε ἀπό τό χωριό του μέ τά ἐφόδια τῆς εὐλαβοῦς οἰκογένειάς του καί ἦλθε
στό Μοναστῆρι τοῦτο γιά νά βρεθεῖ πιό κοντά στήν τροφοδοσία πού κατεβαίνει ἀπό τίς ὑπερκείμενες κορυφές καί γιά νά βρίσκεται ἐπί τῶν πηγῶν τῶν ὑδάτων.
Χωρίς νά στηριχθεῖ ἤ νά ξηπαστεῖ ἀπό τεχνητές διαμορφώσεις ἦθους, κι᾽ αὐτό τῶν καιρῶν
μας κακό, παρέμεινε στήν προειρηθεῖσα κρητική εὐλάβεια μέ ὑπόσχεση χρέους ἔναντι τῆς διακονίας του πού ὑφαίνεται ἀπό τήν καλωσύνη, τήν ἀφιέρωση στόν Θεό, τή φιλοξενία καί τό βαθύ
σεβασμό γιά τή μετάνοιά του.
Δέν χρειάστηκε νά χρησιμοποιήσει τά διάσημα τοῦ Ἡγουμένου γιά νά πείσει τό ποιός εἶναι ἤ
ὅτι κάποιος δῆθεν εἶναι, συνήθης καί αὐτή, σημερινή καταφυγή τοῦ καλλωπισμοῦ τῶν βαθμῶν
πού φιλοξενεῖ, μέσα στή γενικότερη εἰκονιστική τῆς ἐποχῆς, τό μπέρδεμα μεταξύ φαντασίας
καί πραγματικότητας. Δέν ἀναζήτησε τρόπους γιά νά κατασκευάσει γιά τόν ἑαυτό του μία φαντασιακή πραγματικότητα, ὥστε μέσα της νά ἐγκλωβιστεῖ καί ἐκεῖ νά χτίσει μία εἰκόνα, νά
κάμει αὐτάρεσκα ἕνα ὅνομα, γι᾽ αυτό δέν ὑποκρίθηκε ποτέ, ἔμεινε γνήσιος, ἀτόφιος, καταδεκτικός,
ἐλεήμων, ἐργατικός, προσμονάριος καί σκηταλοδρόμος τῆς πορείας αὐτῆς τῆς Ἱ. Μονῆς καί γιά
ὅλους μας, ἔμεινε καί θά μένει, ὁ ὄντως Ἡγούμενος.
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Αὐτός, λοιπόν, ὁ Ἡγούμενος ἀνήκει σέ μία γενιά Ἱερομονάχων τῆς Κρήτης καί εἰδικά σέ μερικούς ἀπό αὐτούς, ἄλλοι ἔφυγαν, ἄλλοι ζοῦν, σ᾽ ὅλη τήν Κρήτη, πού ἐκφράζουν τή γνησιότητα
τοῦ κρητικοῦ ρωμαΐικου ἦθους, τή γενναιότητα τῆς κρητικῆς ψυχῆς, τήν ἀδιαφήμιστη εὐσέβεια,
τήν ἄδολη πίστη καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία. Σ᾽ αὐτό τόν χορό, τῶν Ἱερομονάχων τῆς
Κρήτης, ἀνήκει καί ὁ Ἡγούμενός μας. Ὁ κρητικός Χριστοφόρος πού πόνεσε καί κοπίασε πολύ
γιά τό Μοναστῆρι μας καί πού μέσα στή νυκτερινή μοναξιά δέν φοβήθηκε, δέν σκιάχτηκε, δέν
κρύφτηκε, δέν παρέδωσε ποτέ τό χρέος του καί εἶναι γνωστό αὐτό ἀκόμα καί στούς ἐδῶ αἰθέρες
πού δέχτηκαν, μερικές φορές, μερικά μπαρουτόβολα πού δήλωναν τό ἀμετακίνητο παρόν τοῦ
Χριστοφόρου, στήν προφυλακή του Βροντησίου και του Βαλσαμονέρου.
Τό νά ζεῖς ἀτόφια, νά μήν ὑποκρίνεσαι, νά συμπαρίστασαι στούς ἀνθρώπους, νά δείχνεις καί
νά περπατᾶς ντρέτα τά μονοπάτια τῆς Κρήτης, νά ἀποφεύγεις τίς χαράδρες, τίς κακοτοπιές
της, δέν εἶναι ὑπόθεση μιᾶς παράδοσης ἤ ἱστορικῆς συνείδησης, τύπου σπουδαστηρίου καί φυσικά
δέν γίνεται μέ προκατασκευασμένες θεωρίες, ὑπό τό φῶς τοῦ προβολέα, ἀλλά εἶναι γεγονός
βιωματικῆς συνείδησης, ἡ μόνη κληρονομιά μας πού δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ποτέ.
Ὁ π. Χριστοφόρος, ἐργάστηκε καί προσέφερε πολλά. Τόν ἀποχωριζόμαστε προσωρινῶς καί
κατά τόν προσωρινό αὐτό χωρισμό αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά τοῦ ἐκφράσουμε τή βαθειά
εὐγνωμοσύνη καί τήν καρδιακή εὐχαριστία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου,
τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς περιοχῆς μας. Γιά ὅλα εὐχαριστοῦμε π. Χριστοφόρε.
«Γέροντα», τοῦ λέει κάποιος, ὅπως μοῦ μετέφερε ὁ π. Χριστοφόρος, «Γέροντα, καί τώρα πού
ὁ Δεσπότης, πῆρε ἀπό τό Μοναστῆρι τόν π. Ἰωακείμ, στή διακονία τῆς Μητροπόλεως, δέν στεναχωριέσαι πού θά μείνεις μόνος;». Καί ἐκεῖνος, ὁ π. Χριστοφόρος, μοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε, τό
γεγονός ὅτι ἐπιλέξατε ἕνα ἄνθρωπο ἀπό τό Μοναστῆρι μας, εἶναι τιμή γιά μᾶς». Αὐτό εἶναι τό
ἐκκλησιαστικό ἦθος! Ὄχι μόνος νά μείνεις, μά νά διαλυθεῖς, νά σκορπιστεῖς, νά γίνεις λίπασμα,
γιά νά ἀνατείλει μιά καινούργια ἡμέρα. Καί, δόξᾳ τῷ Θεῷ, δέν πρόλαβε, καλά – καλά, νά ἀποχωρήσει τῆς ὑπηρεσίας καί ὁ Θεός μέ τές πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ καί τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου, πού ἑορτάζει αὔριο, ἔφερε στό Μοναστῆρι δυό καλούς πατέρες, ἀπό τό Μοναστῆρι
τοῦ Κουδουμᾶ, τόν π. Θεολόγο καί τόν π. Τιμόθεο.
Καί νά Γέροντα: Ἡ ὑπομονή καί ἡ διάλυση ἐν Χριστῷ εἶναι ἡ οἰκοδομή πού λέει, «Ἐμοὶ γὰρ τὸ
ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος», (Φιλιπ. 1,21), «Γιά μένα τό νά ζῶ εἶναι Χριστός καί τό νά
πεθάνω κέρδος». Ἐν ἐμοί Χριστός, Χριστοφόρος, αὐτός πού κουβάλησε, τόσες δεκαετίες, τόν
Χριστό.
Στά χνάρια σου, π. Χριστοφόρε, θέλουμε νά συνεχίσουμε, γι᾽ αὐτό σοῦ ζητοῦμε στήν αὐριανή
λειτουργία, στόν οὐρανό, νά εὐχηθεῖς γιά ὅλους ἐμᾶς, νά παρακαλέσεις τόν Θεό νά παρηγορήσει
τούς οἰκείους σου πού σέ ἀγαποῦσαν πάρα πολύ, τούς ὁποίους συλλυπούμεθα. Εἶναι ὅλοι τους
παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, μέ δοσμένα πρόσωπα στήν ὑπηρεσία της, ἀπ᾽αὐτή τή φύτρα καί τή μάνα
πού λέγεται Ζαρός, πού λέγεται πάνω ρίζα, πού λέγεται στ΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια τῆς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Νά πεῖς, Γέροντα, ἐκεῖ καί νά μνημονεύσεις ὅλους ὅσους πέρασαν ἀπ᾽ αὐτό τό Μοναστῆρι
καθώς καί τόν ἀγαπημένο σου φίλο Μανώλη Μπορμπουδάκη, Ἔφορο Βυζ. Ἀρχαιοτήτων Κρήτης.
Ἄν καί δέν ἦσουν ἕνας ἰδιαίτερα μορφωμένος ἄνθρωπος, ἡ ὑπακοή σου στίς ἐντολές καί στά
προστάγματα γιά τό σεβασμό τῆς τέχνης καί τῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Μοναστηριοῦ καί τοῦ
τόπου, ἦταν παραδειγματική. Δέν θά ἔπρεπε νά πῶ τόσα, γιατί παραβιάζω τό πνεῦμα τοῦ π.
Χριστοφόρου. Καταθέτω ἁπλά, μαζί μέ τόν Σεβ. ἅγιο Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα καί ἐκ μέρους
ὅλων σας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀρχόντων καί ἀρχομένων, μοναζουσῶν καί μοναζόντων, καταθέτω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ πρό τῆς σοροῦ σου.
Πατέρες καί ἀδελφοί, ἄν ἡ Κρήτη κρατήσει τήν αἰώνια Κρήτη, καί δίδει ἀνθρώπους ὅπως τόν
π. Χριστοφόρο, βλέπω στήν περιοχή μας μερικές τέτοιες εἰλικρινεῖς κλήσεις, τότε ἡ Κρήτη δέν
φοβᾶται.
Ἄς εἶναι αἰωνία σου ἡ μνήμη Γέροντα καί νά ἔχουμε τήν εὐχή σου. Ὁ Θεός νά σέ ἀναπαύσει.»
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απώλεια, Θρήνος και Πένθος...
Όταν χάνουμε αυτούς που αγαπάμε...
του κωνσταντίνου Μ. Πηγάκη, MD, MSc(c)*

Ο

θάνατος είναι μια από τις πιο δύσκολες πραγματικότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ζωή μας. Είναι αναπόφευκτο πως κάποια στιγμή θα βρεθούμε πρόσωπο
με πρόσωπο με τον θάνατο, όσο κι αν το ξεχνούμε αυτό ή όσο κι αν προσπαθούμε να
το ξεχάσουμε.
Απώλεια, θάνατος και ζωή είναι λέξεις αντίθετες μεταξύ τους, και όμως δεν
υπάρχει ζωή χωρίς απώλεια και θάνατο.
Η νοσηλεία ενός ατόμου στο νοσοκομείο θέτει τους οικείους του σε κατάσταση συναγερμού
και περιγράφεται σαν κατάσταση ψυχολογικής κρίσης για την οικογένεια η οποία ακολουθεί
την βιολογική κρίση που βιώνει ο ασθενής. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, οι συγγενείς κατακλύζονται από άγχος και από την αίσθηση της απόλυτης αδυναμίας να διαχειριστούν μια
πραγματικότητα – αβέβαιη ως προς την έκβαση της. Παράλληλα όμως με την αγωνία, γεννιέται και η προσδοκία της σωτηρίας του δικού τους ανθρώπου από την απειλή του θανάτου.
Ενώ αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης, ταυτόχρονα υπάρχει μέσα τους η
ελπίδα ότι ο άνθρωπος τους «θα τα καταφέρει», «θα το ξεπεράσει».
Όταν η κατάσταση της υγείας του ασθενή επιδεινώνεται, οι συγγενείς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο θάνατος δεν είναι μόνο μια πιθανότητα, αλλά είναι πλέον μια ορατή
πραγματικότητα, γεγονός που πυροδοτεί μια σειρά από έντονες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις
αυτές αποτελούν ενδείξεις μιας ψυχικής διεργασίας, που ονομάζεται διεργασία προπαρασκευαστικού θανάτου και σαν βασικό χαρακτηριστικό έχει τον θρήνο. Ο θρήνος είναι μια
οδυνηρή διεργασία, απόλυτα φυσιολογική, που επιτρέπει στους συγγενείς να προετοιμαστούν
ψυχολογικά για τον θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου και να προσαρμοστούν στις ριζικές αλλαγές που θα επιφέρει στην ζωή τους. Το πώς θρηνεί κάποιος εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες όπως η προσωπικότητα, η φιλοσοφική στάση ζωής, η πίστη στον Θεό κτλ. Ο
θρήνος πρέπει να εκδηλωθεί και να εκφραστεί, γιατί βοηθάει στην ωρίμανση του ατόμου,
καθώς και στην ενδυνάμωση του. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για το πώς πρέπει κάποιος να θρηνεί και δεν υπάρχει ιδανικό «σχεδιάγραμμα» για την εκδήλωση του θρήνου. Οι
ψυχολόγοι έχουν διαχωρίσει τα στάδια του θρήνου και αναφέρουν πως η τυπική συναισθηματική διαδικασία για την πλειοψηφία των ανθρώπων είναι η ακόλουθη:
-Άρνηση: π.χ. «Αυτό αποκλείεται να συμβαίνει!», «Κάποιο λάθος θα έγινε.»
Αρχικά, το άτομο μπορεί να νιώθει σοκ και δυσπιστία. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και ενώ κάποιος μπορεί να νιώθει ένα είδος αδιαφορίας, εσωστρέφειας, και αποστασιοποίησης, κάποιος άλλος μπορεί να ξεσπά σε κλάματα και να αδυνατεί να δεχτεί ότι το αγαπημένο του πρόσωπο έχει φύγει. Ορισμένες μορφές άρνησης είναι
άμεσες και οξείες, ενώ άλλες είναι περισσότερο υποσυνείδητες, όπως το να βάλει «τυχαία»
σερβίτσιο φαγητού στη θέση του ατόμου που πέθανε στο τραπέζι, ή να περιμένει πώς και
πώς να μπει από την πόρτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεπερνούν το στάδιο της άρνησης
αρκετά σύντομα.
-Θυμός: π.χ. «Γιατί να συμβαίνει αυτό; Γιατί σε μένα, γιατί τώρα;»
Το άτομο βιώνει οργή, η οποία μπορεί να στραφεί και προς κάποιον άλλο, είτε στο ίδιο το
άτομο που πέθανε και τον άφησε μόνο, είτε προς τον γιατρό που δεν κατάφερε να σώσει τη
ζωή του αγαπημένου του. Εκτός από θυμό βιώνει και ενοχές – επειδή είναι αυτός ακόμα ζωντανός, άλυτα θέματα ή λόγοι για τους οποίους μετανιώνει στις σχέσεις του με τον νεκρό, κάποια διαφωνία μαζί του ή κάποιο μυστικό που τον βαραίνει.
-Μελαγχολία/Θλίψη: π.χ. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος για να κάνω το ο,τιδήποτε».
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Στη συνέχεια έρχονται στην επιφάνεια συναισθήματα θλίψης, απελπισίας, και η αίσθηση
ότι δε θα μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Πολλές φορές ακόμα το άτομο μπορεί να νιώθει
πως αυτή η λύπη δεν θα φύγει ποτέ.
-Αποδοχή: π.χ. «Έχω αποδεχθεί-εξοικειωθεί με αυτό που συνέβηκε, και θέλω να προσαρμοστώ στην νέα μου πραγματικότητα».
Καθώς το άτομο πέρασε από τη φάση της βαθιάς θλίψης, προχωρά στην αποδοχή της
απώλειας και συμφιλιώνεται με τις αλλαγές που επέφερε αυτό το γεγονός στη ζωή του. Αρχίζει να αναδιοργανώνει, να ξαναχτίζει, και να αντλεί ενέργεια από διαφορετικούς δεσμούς
με ανθρώπους. Η απώλεια κάποιου αγαπημένου ατόμου μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το
κοινωνικό πλαίσιο στήριξης ενός ατόμου. Μπορεί λοιπόν να χρειαστεί να επιστρατεύσει νέες
δεξιότητες για να συνεχίσει τη ζωή του. Τότε η σχέση με το άτομο που έχει φύγει από τη ζωή
αλλάζει μορφή, καθώς αποκτά συμβολικό χαρακτήρα και δεν υπάρχουν τα οδυνηρά εκείνα
συναισθήματα πλέον.
Συμπερασματικά, όσο οδυνηρή και αν είναι η διεργασία του προπαρασκευαστικού θρήνου,
στην ουσία επιτρέπει την ψυχολογική προετοιμασία για τον επικείμενο θάνατο και την
ενεργό συμμετοχή στην διαδικασία του αποχωρισμού. Σε καμία περίπτωση ο προπαρασκευαστικός θρήνος δεν μειώνει τον πόνο. Εκείνο, όμως, που έχει παρατηρηθεί είναι ότι, η διεργασία
του προπαρασκευαστικού θρήνου επιτρέπει να μην βιωθεί με τραυματικό τρόπο ο θάνατος
και διευκολύνει την μετέπειτα προσαρμογή στην απώλεια.
Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο φαινόμενο του θανάτου σύμφωνα με την
χριστιανική διδασκαλία.
Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό αθάνατος,
και δια της παρακοής έγινε φθαρτός, παρασύροντας με τον τρόπο αυτό ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στη φθορά. Ο κάθε άνθρωπος, κι ο πιο φτωχός κι ο πιο ασθενής κι ο πιο αδύνατος
έχει και τις χαρούμενες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Εκείνο που αξιοποιεί και
κάνει ευτυχισμένη την ζωή δεν είναι τόσο τα γεγονότα, αλλά η γύμναση του ανθρώπου που
τον καθιστά ικανό να τα αντιμετωπίζει όλα με δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό.
Κάποτε ασθένησε το παιδί του Δαυίδ και όλα δείχνανε ότι οδεύει προς το θάνατο. Ο
Δαυίδ τότε έπεσε μπρούμυτα και με δάκρυα και προσευχές προσπαθούσε να συγκινήσει τον
Θεό για να γιατρέψει το παιδί του. Ούτε έτρωγε ούτε φρόντιζε το σώμα του. Μόλις όμως το
παιδί πέθανε, αμέσως και κείνος ξεφορτώθηκε την άμετρη λύπη του. Ευχαρίστησε το Θεό
και συνέχισε ειρηνικά τη ζωή του. Ο πνευματικός και άυλος παράδεισος είναι αφάνταστα
και ασύγκριτα ωραιότερος από τον κόσμο αυτό. Είναι μια συνεχής χαρά, γιορτή και πανήγυρη.
Δεν χορταίνεται όπως τα θέλγητρα αυτού του κόσμου. Παραμένει συνεχώς ελκυστικός και
ανεξερεύνητος. Απρόσβλητος από το κακό, τον πόνο, την θλίψη, τη φθορά. Είναι γελοίο και
ανόητο να κλαίμε για κάποιον που απολαμβάνει το τέλειο και αιώνιο, και έφυγε από το σχετικό και παροδικό. Να λυπηθείς και να πενθήσεις. Δεν είμαστε στωικοί ούτε βουδιστές ούτε
έχουμε ως ιδανικό μας την τέλεια απάθεια. Όχι όμως άμετρα σαν υστερικοί. Ο θάνατος για
μας είναι ένας προσωρινός ύπνος και τίποτα παραπάνω.
Η εμπειρία του θανάτου ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο
στην ιστορία ζωής κάθε οικογένειας. Το πένθος είναι η φυσιολογική διεργασία, που εγείρεται
κάθε φορά, που το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με ένα γεγονός απώλειας και αντανακλά την
προσπάθεια του να προσαρμοστεί σε αυτό. Ο θάνατος είναι μια πληγή και το πένθος είναι ο
μοναδικός δρόμος για την επούλωση της. Σε έναν χωρισμό που χαρακτηρίζεται από την αμεταβλητότητα του και την οριστικότητα του, το πένθος είναι η άρνηση του ανθρώπου στο θάνατο και ταυτόχρονα η προσπάθεια του να προσαρμοστεί.
* O Κωνσταντίνος Μ. Πηγάκης είναι Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος
Ιατρός Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής
Επ. Δ/ντης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Cr.InterclinicHospital
Επ. Συνεργάτης Παιδοπνευμονολογικού ιατρείου, Νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία»
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χειροτονία Πρεσβυτέρου Μιχαήλ Παπαϊωάννου

T

ην Α’ Κυριακή των νηστειών (της Ορθοδοξίας), 5 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία η
Εκκλησία μας εορτάζει την παύση της εικονομαχικής περιόδου και την αναστήλωση
των Ιερών Εικόνων, τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, υπό του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα η εις πρεσβύτερον
χειροτονία του διακόνου Μιχαήλ Παπαϊωάννου, απόφοιτου του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Υπεύθυνου λειτουργίας του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας.
Ο Σεβασμιώτατος κατά την ομιλία του, την οποία παραθέτουμε, αναφέρθηκε στο γεγονός
της ημέρας και απηύθυνε πατρικούς λόγους στον Χειροτονούμενο πρεσβύτερο.
Προ της απολύσεως, κατά το έθος, ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων με τη
συμμετοχή του πολυπληθούς εκκλησιάσματος.
«Αγαπητέ μου διάκονε π.Μιχαήλ,
Καθίστασαι σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας χάριτι του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος, πρεσβύτερος της Εκκλησίας και λαμβάνεις τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Αυτή την
ημέρα που η Εκκλησία εν Πνεύματι Αγίω απαντάει στην αίρεση και στην κακοδοξία. Διότι τι
ήταν η εικονομαχία; Τι ήταν όλη αυτή η πολεμική, η οποία ξεκίνησε το 726 με τον Λέοντα τον Γ’
τον Ίσαυρο εναντίον των αγίων εικόνων;
Ήταν μια πολεμική κακοδόξων και αιρετικών δυνάμεων, οι οποίες ήθελαν να προσεγγίσουν
το Θεό, μακριά από την πίστη των πατέρων της Εκκλησίας. Απέστρεφαν το πρόσωπο τους από
τη χάρη και το έλεος του Θεού, διότι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το Θεό όχι μυστηριακώς,
αλλά κατά τρόπον λογικό και γνωσιαρχικό.
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Το μυστήριο του Θεού για τονΛέων τον Γ΄ τον Ίσαυρο το 726 κατέστη ιδεολογία και γι’ αυτό
δίνει εντολή στους στρατιώτες του να πάνε να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού από τη
χαλκή πύλη των ανακτόρων. Τότε ξεκινάει μια μάχη και ένας αγώνας, αρχικά από μερικές γυναίκες, οι οποίες είδαν το γεγονός, αντέδρασαν και επιτέθηκαν στους αξιωματικούς. O αγώνας
αυτός συνεχίστηκε ως το 843. Δηλαδή από το 726 μέχρι το 843 ένα αιώνα περίπου η Εκκλησία
αγωνίζεται. Αν θελήσουμε να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους αυτόν τον αγώνα τον
κέρδισε, θα διαπιστώσουμε ότι είναι βαθύτατα πνευματικοί. Διά της εν Αγίω Πνεύματι πορείας
της, η Εκκλησία πορευόταν σε μια συγκλίνουσα σχέση κλήρου και λαού.
Συνέπεια και αποτέλεσμα αυτής της συγκλίνουσας σχέσης ήταν η Σύνοδος του 843, η οποία
οριστικά πλέον στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε την αναστήλωση των εικόνων, ενώ
προηγουμένως είχαμε την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787. Τα κυρίαρχα
πρόσωπα σε αυτή την εν Πνεύματι Αγίω πορεία της Εκκλησίας είναι ο Θεόδωρος ο Στουδίτης
και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μετέπειτα μοναχός στην ιερά Μονή του Αγίου Σάββα,
αλλά και ο Πατριάρχης Γερμανός, καθώς επίσης και η χορεία των Αρχιερέων, Αρχιμανδριτών,
Ιερέων, μοναχών και άλλων ανωνύμων πιστών που έδωσαν αυτή τη μάχη για τις εικόνες, η
οποία ήταν μάχη πνευματική. Διότι η διακοπή της προσκύνησης των εικόνων σηματοδοτούσε
αμφισβήτηση και διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον ενσαρκωμένο Λόγο και την ενυπόστατη παρουσία του Χριστού στο κόσμο.
Οι εικόνες όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αποτελούν τα βιβλία των αγραμμάτων.
Αυτοί οι οποίοι θεωρητικολογούν μπορεί να διαμορφώνουν ολόκληρες φιλοσοφικές θεωρίες για
την κοινωνία και τον κόσμο. Όμως, οι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ούτε τον χρόνο λόγω της καθημερινής βιοπάλης, ούτε και την δυνατότητα εξ’ αιτίας των βιοτικών τους ενασχολήσεων να
αναζητούν με θεωρίες τον Θεό. Προσεύχονται με απλότητα και καρδιακή καθαρότητα μπροστά
στις άγιες εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν το πρωτότυπο.
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας αποκαλύπτουν το
μυστήριο της αγίας εικόνας όπως το βίωσαν. Στις άγιες εικόνες δεν λατρεύουμε το ξύλο αλλά
λατρεύουμε και προσκυνούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Όπως ο Θεός σαρκώνεται και γίνεται
Θεάνθρωπος, έτσι και στην εικόνα αποτυπώνεται το πρόσωπο του Χριστού, της Παναγίας ή του
αγίου. Προσευχόμενοι ή προσκυνόντας την εικόνα, βρισκόμαστε σε μια μυστηριακή κοινωνία με
το απόρρητο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας του.
Συνεπώς, αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι εικονομάχοι Αυτοκράτορες τόσο ο Λέων ο Γ’ ο
Ίσαυρος (717-741), ο Λέων ο Ε’ ο Αρμένιος (813-820) και ο Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος (741775) είναι μια προσπάθεια εξορθολογισμού του μυστηρίου της Εκκλησίας. Αλλά μυστήριο και
εξορθολογισμός δεν μπορούν να συμπορευθούν και δεν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονός ότι οι Αυτοκράτορες αυτοί προέρχονται από περιοχές όπου δεν έχουμε εικονικές παραστάσεις στη παράδοση αυτών των πολιτισμών. Ευρισκόμενοι κάτω από την επήρεια του γεγονότος αυτού πιστεύουν
ότι με τον εξορθολογισμό θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να
την καταστήσουν πιο μάχιμη. Συμβαίνει όμως το αντίθετο. Η εικονομαχία έρχεται και τραυματίζει
βαθύτατα τη Βυζαντινή μας Αυτοκρατορία. Όμως, μετά τη Σύνοδο του 843 αλλά και την προηγούμενη Σύνοδο την Ζ’ εν Νίκαια του 787, η ενότητα της Αυτοκρατορίας αποκαθίσταται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την περίοδο της Εικονομαχίας ένα μεγάλο μέρος της Αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα ο σημερινός ελλαδικός χώρος με επικεφαλής τον Αγαλιανό
στρέφονται εναντίον του Αυτοκράτορα. Η επανάσταση αυτή δεν είναι απροϋπρόθετη.
Στην παράδοση του ελληνισμού οι εικονικές παραστάσεις με τις απεικονίσεις των προσώπων
μέσα στην διαχρονική μας πορεία αποτελούν συστατικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Συνεπώς,
μπορούμε να πούμε ότι στην εικονομαχία έχουμε μια σύγκρουση της πνευματικής σχέσης που
έχουν οι πιστοί άνθρωποι δια των εικόνων με το Θεό, ενώ απέναντι τους βρίσκονται οι δυνάμεις
εκείνες που πολεμούν τις εικόνες στο όνομα ενός Θεού ανεικόνικου. Παράλληλα έχουμε και μια
αντιπαράθεση διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων και πολιτιστικών επιρροών. Όμως, η
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Εκκλησία έδωσε την απάντηση εν σώματι και εν Πνεύματι Αγίω και σήμερα οι εικόνες βρίσκονται
μέσα στους Ιερούς Ναούς και τις λατρεύουμε και τις προσκυνούμε.
Αυτή λοιπόν την ημέρα, όπου η Εκκλησία, όχι με τα δικά της κοσμικά μέσα, αλλά με τη χάρη
του Τριαδικού Θεού έχει πετύχει αυτή τη μεγάλη νίκη, καθίστασαι αγαπητέ διάκονε Μιχαήλ
πρεσβύτερος. Βέβαια η μαρτυρία, η οποία καλούμεθα να δίνουμε σήμερα ως Εκκλησία είναι
μαρτυρία πίστεως εν Πνεύματι Αγίω και όχι μαρτυρία θεολογικών ή ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Αυτοί είναι χώροι για άλλους, δεν είναι ο τόπος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι προσευχομένη, η Εκκλησία είναι για να πορεύεται μέσα στον κόσμο και να βιώνει εν σώματι τον Τριαδικό
Θεό. Η Εκκλησία είναι για να οικονομεί τους πιστούς της και για να αποκαλύπτει μέσα στην
ιστορία του κόσμου το μυστήριο της χάριτος του Πατρός και Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Η Εκκλησία είναι μια διαρκής πορεία ουρανού και γης. Αυτήν λοιπόν την ημέρα καλείσαι
πλέον να γίνεις πρεσβύτερος και ως πρεσβύτερος να τελείς τα θειότατα μυστήρια της Εκκλησίας.
Εισέρχεσαι σε μια άλλη θέση εκκλησιαστική, αλλά όλες οι θέσεις που έχουμε μέσα στην
Εκκλησία, ας προσλαμβάνονται από όλους μας ως θέσεις διακονίας και μαρτυρίας. Διότι είτε
κληρικός είναι κάποιος είτε λαϊκός αυτό το οποίο επιτελεί είναι εκκλησιαστική διακονία. Ο
λαϊκός άνθρωπος έχει την κατ’ οίκον Εκκλησία του, έχει τα παιδιά του, την οικογένεια του και
μέσα σ’ αυτήν την οικογένεια της κατ’ οίκον Εκκλησία,ς δίνει την δική του μάχη και μαρτυρία.
Επίσης ο έγγαμος κληρικός, όπως εσύ, έχει την οικογένεια του και διακονεί ως λειτουργός του
Θεού του Υψίστου την Εκκλησία. Και ο Επίσκοπος έχει και εκείνος την δική του διακονία. Όλες
λοιπόν αυτές τις θέσεις τις οποίες έχουμε μέσα στην Εκκλησία, του κληρικού, του ιεροψάλτη,
του νεωκόρου, του λαϊκού μέλους της Εκκλησίας, της επίγειας Εκκλησίας που συγκροτεί το
ορατό σώμα του Χριστού να τις εκλαμβάνουμε ως θέσεις διακονίας. Η όποια άλλη τοποθέτηση
μας πέραν από την πρόσληψη και βίωση αυτού του διακονικού μυστηρίου της Εκκλησίας δεν
αναπαύει τον Χριστό, τον Θεάνθρωπο Ιησού, ο οποίος ήρθε να διακονήσει τους ανθρώπους και
όχι να διακονηθεί.
Στην πορεία σου αυτή πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε και θα γνωρίσεις μελλοντικά
ότι θα έχεις τις χαρές, τις δοκιμασίες, αλλά θα έχεις και τις ευλογίες του Πνεύματος του
Αγίου, διότι και οι θλίψεις έρχονται για να μας δοκιμάζουν και να μας ενδυναμώνουν εν Χριστώ.
Η συμπαράσταση όλων μας είναι δεδομένη. Του Επίσκοπου σου, των πατέρων, του Αγίου Πρωτοσυγκέλλου, του πατρός Δημητρίου, ο οποίος σε έχει συμμαρτυρήσει, του πατρός Σπυρίδωνα,
του πατρός Ιωάννου, της μετά από λίγο πρεσβυτέρας σου Ελένης, των γονέων σου, της οικογένειας σου. Συνολικά όλοι μας θα συμπορευόμεθα πνευματικά και υλικά, διότι ο άνθρωπος δεν
είναι μόνο ύλη, δεν είμαστε μονοφυσίτες, είμαστε πνεύμα και ύλη. Με όλες αυτές τις δυνάμεις
πνευματικές και υλικές θα πορεύεσαι και θα ασκείς τη διακονία στη Μητρόπολή μας, εις την
τοπική μας Εκκλησία.
Εύχομαι κάθε καλό στην νέα σου διακονία και πλούσια τη χάρη και το έλεος του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού. Καλείσαι να δώσεις τη μαρτυρία του καλού αγώνα στον 21ο αιώνα με τα
δεδομένα, τα οποία γνωρίζομε και τα άλλα που θα ξετυλιχθούν στον αιώνα αυτό, με τα προβλήματά του, με τις δικές του ανησυχίες, με τις δικές του διακυμάνσεις.
Πορεύου π. Μιχαήλ εις το θυσιαστήριον.»
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία
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χειτοτονία διακόνου κωνσταντίνου αρμενάκη

T

ην Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, Κυριακή της Απόκρεω, τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι, υπό του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα η εις διάκονον χειροτονία του κ. Κωνσταντίνου Αρμενάκη, ο οποίος κατάγεται
από τα Σταυράκια Ηρακλείου και έχει νυμφευθεί από το Θραψανό Πεδιάδος.
Στη Θεία Λειτουργία έλαβε μέρος ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, καθώς και πολλοί κληρικοί.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του, την οποία παραθέτουμε, αναφέρθηκε στον πόθο του χειροτονηθέντα να υπηρετήσει την Εκκλησία. Απεύθυνε πατρικές συμβουλές προς τον νέο διάκονο και εξέφρασε τις ευχές του στην υψίστης σημασίας αποστολή του.
«Αγαπητέ μου Υποδιάκονε Κωνσταντίνε,
Χάριτι του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος χειροτονείσαι σήμερα διάκονος της
Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η
ημέρα είναι πολύ σημαντική, Κυριακή της Απόκρεω και Κυριακή της Κρίσεως.
Δυστυχώς, εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι μόνο με τα επίγεια. Να ταυτιζόμαστε και να διεκδικούμε τα επίγεια. Από αυτό το πρόβλημα, τη λαθεμένη πορεία και
επιλογή, ανακύπτει σύνολο το πρόβλημα του πολιτισμού μας. Ένας νέος κόσμος μέσα από την
κοινωνική δικτύωση οικοδομείται, που κλονίζει τα υπάρχοντα δεδομένα του προηγούμενου αιώνα.
Όμως, αν ανατρέξουμε στη σύνολη πορεία των πολιτισμών, όχι μόνο του χριστιανικού μας πολιτισμού, διαπιστώνουμε ότι η δυναμική και το μέλλον βρίσκεται στους πολιτισμούς που δεν μένουν
προσγειωμένοι στη γη, αλλά ξεφεύγουν από αυτήν την οριζόντια σχέση και αναζητούν τα ουράνια.
Τη κατακόρυφη κοινωνία που διαμορφώνεται μέσα από τη δυναμική βιωματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, που μας αποκαλύφθηκε εν Χριστώ. Η οριζόντια σχέση μόνη της χωρίς την
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κατακόρυφη, η μονοδιάστατη οριζόντια σχέση της αποκλειστικής προσκόλλησης στα γήινα αφανίζει τον άνθρωπο, διότι του στερεί τον μείζονα και αιώνιο προορισμό του που είναι η αιωνιότητα
του ουρανού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το φως της αιωνιότητας αποκτά
εν τω προσώπω του Χριστού μας υπόσταση και πρόσωπο για να κοινωνήσει ο άνθρωπος, ο πεπερασμένος, ο πεπτωκώς, ο αμαρτωλός με το Θεό. Όλο αυτό το επίγειο και ουράνιο μυστήριο τελετουργείται για να γνωρίσει ο άνθρωπος, στο πλαίσιο της κτιστής φύσεως του, τον αιώνιο Θεό, τις
ενέργειες του Θεού και φυσικά όχι την ουσία Του, η οποία τυγχάνει απρόσιτη και ακατάληπτη.
Και εδώ είναι το πρόβλημα του πολιτισμού μας. Αρνούμεθα το πεπερασμένο και κτιστό της ανθρώπινης φύσεως. Συνεπώς, αρνούμεθα το Θεό, Τον ξεχνάμε ή Τον αγνοούμε.
Αυτό ακριβώς μας υπενθυμίζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως. Η κρίση η
μέλλουσα δεν εξαρτάται από τη δική μας βούληση ή θέληση. Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα η
μέλλουσα κρίση και η αιώνια ζωή, μια και πολύς ο λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι
δικαίωμα του ανθρώπου να αρνείται τον Θεό, αλλά ο άνθρωπος, ακόμα και αυτός που δεν
πιστεύει και δηλώνει άθεος, δεν θα αποφύγει και δεν θα βρεθεί εκτός του μυστηρίου της μέλλουσας κρίσεως. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι και θα παραμείνει αθάνατη, είτε ο άνθρωπος
το πιστεύει είτε όχι. Εμείς όμως, οι εν Χριστώ πιστέυσαντες και Χριστώ αμολογούντες, θα δεχθούμε τη χάρη, το έλεος και την ευλογία του ακτίστου Θεϊκού φωτός, χάριτι Θεού και μόνο.
Γι΄αυτό και στη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αναγιγνώσκομεν «οὐ διὰ τὰς δικαιοσύνας
ἡμῶν, οὐ γὰρ ἐποιήσαμέν τι ἀγαθὸν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ διὰ τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου,
οὓς ἐξέχεας πλουσίως ἐφ' ἡμᾶς».
Η αποστασιοποίηση του πολιτισμού από την πίστη, από τον Χριστό από το έλεος του Θεού
έχει συνέπειες τραγικές. Η κρίση την οποία ζούμε σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί έκφραση
μιας συλλογικής θεομαχίας. Διότι αν στον αδελφό μας και ιδιαίτερα στον πάσχοντα συνάνθρωπο
μας δεν βλέπουμε τον Χριστό, τότε αβασάνιστα αφήνομε το διπλανό μας αβοήθητο , χωρίς
φαγητό, χωρίς φάρμακα, χωρίς εργασία, μεριμνούντες μόνο για το άτομο μας, για τις τράπεζες,
για τις εταιρίες μας. Δύναται όμως αυτός ο πολιτισμός να είναι ευάρεστος στο Θεό; Δύναται η
χάρις του Αγίου Πνεύματος να αναπαύεται σ’ έναν κόσμο που οδηγείται σε αυτοκαταστροφή
μέσα από τον κίνδυνο να καταστραφεί η ζωή στη γη.
Συνεπώς, η άρνηση του Θεού που οργανωμένα και συνειδητά ποικιλοτρόπως προωθείται,
οδηγεί σ’ ένα επίγειο και σ’ ένα ουράνιο προσωπικό και συλλογικό αδιέξοδο. Ο άνθρωπος εξερχόμενος εκ’ του κόσμου τούτου εισέρχεται σε μια αιωνιότητα, στην οποία θα πορεύεται εις τους
αιώνας των αιώνων και εκεί πλέον θα έχει πληρέστερη αποκάλυψη του θελήματος και της βουλής του Τριαδικού Θεού, την οποία αποκάλυψη, παρά τα βιώματα των Πατέρων της ορθοδόξου
θεολογίας και της ορθοδόξου Εκκλησίας και παρά την αποκάλυψη του Θεού, τόσο στον Παύλο
όσο και άλλους μεγάλους αγίους, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίζει πλήρως. Δεν είναι
δυνατόν να γνωρίζει ούτε το αποκεκαλυμμένο αλλά ούτε το μελλούμενο μυστήριο της αποκάλυψης του Χριστού. Γι ' αυτό καλούμεθα σ’ αυτόν τον κόσμο να ζούμε εν Χριστώ, να ζούμε εν
μετανοία, να ζούμε με αγάπη και ειρήνη.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και ήρθαμε να τελέσουμε τη χειροτονία του αγαπητού υποδιακόνου
Κωνσταντίνου. Όλοι μας δίνουμε ένα μήνυμα ότι πορευόμεθα στο κόσμο αυτό διεκδικώντας όχι
μόνο τα του κόσμου τούτου, αλλά και την αιωνιότητα. Είναι μεγάλο γεγονός να βρισκόμαστε
μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας συνδέει με τους ουρανούς, μας βοηθάει να μη μείνουμε
στην οριζόντια σχέση με τον κόσμο αυτό αλλά παράλληλα να δημιουργήσουμε την άλλη σπουδαία
και μεγάλη κάθετη σχέση με τον ουρανό, με το Χριστό, και τους Αγίους. Τα σχήματα του κόσμου
τούτου είναι μεταβαλλόμενα, αλλά η Εκκλησία, το μυστήριο της Εκκλησίας υπερβαίνει τα μεταβαλλόμενα σχήματα του κόσμου τούτου. Μια χειροτονία τελούνταν και πριν δύο χιλιάδες
χρόνια και πριν χίλια χρόνια μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πριν πεντακόσια χρόνια
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και στη γερμανική κατοχή και σήμερα στη νέα πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, αυτό το μυστήριο του Θεού πορεύεται μέσα στους αιώνες άσχετα από αυτά τα
οποία εμείς έχουμε μέσα στο μυαλό μας και προγραμματίζουμε. Το μυστήριο αποκαλύπτεται
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από το Θεό μέσα στην Εκκλησία, στη σύνολη Εκκλησία, αλλά και εδώ στην Εκκλησία του Αγίου
Ανδρέα του Ιεροσολυμίτη που λειτουργούμε τώρα. Επαναλαμβάνω, εμείς δίνουμε μια μαρτυρία
και ένα μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καταλαγής προς πάσα κατεύθυνση και λέμε στους ανθρώπους: «κοιτάξτε, εάν ασχοληθείτε μόνο στην διεκδίκηση των επιγείων το έχετε χάσει το τρένο.
Ματαιοπονείτε αν δεν αναζητήσετε και δεν πορευθείτε και στην άλλη την κάθετη σχέση που
οδηγεί στα του ουρανού».
Ας προετοιμαστούμε εκ του κόσμου τούτου για την αιωνιότητα, όπως ακούσαμε και στην
ευαγγελική περικοπή. Τελικά τι γίνεται στην αιωνιότητα; Ο Θεός κολάζει τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος αρνούμενος το Θεό αυτοκολάζεται και βρίσκεται μακριά από το φως του Χριστού; Σ’
αυτό το ερώτημα ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, ομολογεί ότι δεν κολάζει ο Θεός τον άνθρωπο
αλλά ο άνθρωπος αυτοκολάζεται έναντι του Θεού, με αποτέλεσμα να εισέρχεται στην αιωνιότητα και να ζει ένα μαρτύριο μέσα στο σκοτάδι, γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει, να προσεγγίσει,
να αγκαλιάσει και να ευφρανθεί μέσα στο φως του Χριστού. Όλοι γνωρίζουμε τη διαφορά του
φωτός από το σκότος.
Η χειροτονία ενός κληρικού είναι μεγάλο γεγονός.
Αγαπητέ Κωνσταντίνε
Αυτό που θα επιτελείς ούτε εσύ ούτε όλοι εμείς που τελετουργούμε τα θειότατα μυστήρια
θα το γνωρίσεις και θα το γνωρίσουμε καθ’ ολοκληρίαν. Όμως μια ακτίνα του ουρανίου φωτός
στη γη είναι αρκετή δια την πνευματική μας ενίσχυση και ενδυνάμωση. Αυτή την αχτίδα του
Θείου φωτός ας την προσδοκούμε προσευχόμενοι. Αυτό που διακονούμε είναι το μυστήριο και η
αγνωσία του. Αυτό είναι το μαρτύριο αλλά και η μαρτυρία και όλα μαζί δημιουργούν τη γοητεία
της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, όπου καλείται πλέον ο άνθρωπος, ιδιαιτέρως ο κληρικός
ως θύτης, με τη προσευχή να γνωρίσει ακόμα περισσότερο τον Θεό. Αυτό το οποίο επιτελείς και
θα επιτελείς ως διάκονος σήμερα και ως πρεσβύτερος αύριο, δεν θα είσαι σε θέση ποτέ να το
γνωρίσεις καθ’ ολοκληρίαν. Θα δύνασαι όμως διαρκώς δια της προσευχής, δια της μετανοίας
και δια της νηστείας να διεισδύεις μέσα σ’ αυτό το μυστήριο και να βρίσκεσαι σε μια πνευματική
σχέση με το μυστήριο της Χάριτος και του ελέους του Τριαδικού Θεού.
Στη πορεία σου αυτή να γνωρίζεις ότι θα έχεις μαζί σου συμπαραστάτες την ευρύτερη εκκλησιαστική οικογένεια, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, εμένα προσωπικά ως Επίσκοπο
σου, αλλά και την οικογένεια σου. Θα έχεις συμπαραστάτισσα και συνοδοιπόρισσα την διακόνισσα σου την Αικατερίνη, τους οικείους σου, την μητέρα σου. Γνωρίζεις ότι στους ουρανούς η
ψυχή του πατέρα σου Ζαχαρία ευφραίνεται για το γεγονός αυτό, αγάλλεται και είναι εν μέσω
ημών, άσχετα πως τα δικά μου μάτια, για να μην αναφερθώ στο σύνολο των οφθαλμών των ενθάδε εβρισκομένων, δεν έχουν την πνευματική λεπτότητα να προσλάβουν την παρουσία του
πατέρα σου Ζαχαρία που εν πνεύματι χαίρεται εν μέσω ημών.
Θα έχεις και πειρασμούς και δοκιμασίες. Η πορεία της ιερωσύνης είναι διαρκής χαρμολύπη.
Να μη πτοείσαι, αλλά πάντοτε δια της προσευχής και της εξομολογήσεως να εκζητάς τη χάρη
και το έλεος του Θεού, προκειμένου να επιλύεις τα προβλήματα, στη διαρκής χαρμολύπη του
Γολγοθά αλλά και της Ανάστασης. Η ενατένιση του αναστάντος Κυρίου μας, ενδυναμώνει τη
πορεία κάθε κληρικού αλλά και κάθε χριστιανού. Με αυτές τις σκέψεις καλείσαι να εισέλθεις
στα ενδότερα του Θυσιαστηρίου.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης, τον
συγχωριανό σου πατέρα Πρόδρομο, ο οποίος μας δίνει χαρά με την εδώ παρουσία του. Δεν θέλω
να πω τίποτα περισσότερο για τον πατέρα Πρόδρομο γιατί δεν το χρειάζεται. Είναι σε όλους
γνωστός κατά πάντα και δια πάντα αψεγάδιαστος και ακέραιος. Να ευχαριστήσουμε τον π. Δημήτριο, ο οποίος είναι ο πνευματικός σου πατέρας και υπογράφει τη συμμαρτηρία σου, και μας
συμμαρτήρησε και δεύτερο κληρικό στη καθ’ ημάς Μητρόπολη, τον πατέρα Μιχαήλ, επίσης
συγχωριανό σου.
Πορεύου αγαπητέ υποδιάκονε Κωνσταντίνε στο θυσιαστήριο της άνωθεν ειρήνης.
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία
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Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου, εορτή της περιτομής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μνήμη
του Αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την πρωτοχρωνιάτικη Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι
Πεδιάδος, στο τέλος της οποίας τελέσθηκε Δοξολογία για την έναρξη του νέου έτους καθώς
επίσης και η ευλόγηση της αγιοβασιλόπιτας
της Ενορίας.
Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, ο πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Καστελλίου
κ. Αναστάσιος Μαραυγάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μινώα
Πεδιάδας και πλήθος πιστών, στους οποίους ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε ευλογημενο το
νέο έτος με αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.

Πρωτοχρονιά
στο καστέλλι Πεδιάδος

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, ο Σεβ. κ. Ανδρέας
είχε συνάντηση με τους ιεροσπουδαστές της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι φοιτούν στην
Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτη και την Πατριαρχική Εκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης.
Της συνάντησης προηγήθηκε Εσπερινός στο
παρεκκλήσιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού,
Παναγία η Γοργοεπήκοος, χοροστατούντος του
Σεβ. Μητροπολίτη μας, ο οποίος τους καλωσόρισε με αγάπη, απευθύνοντας πατρικούς λόγους ευχόμενος καλή και ευλογημένη χρονιά,
προτρέποντάς τους παράλληλα να εμβαθύνουν γνωσιολογικά, αλλά και πρακτικά στη
χριστιανική πίστη, καθώς ο ίδιος θα είναι παρών σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους, ώστε να τους παρέχει την σωστή καθοδήγηση.
Στη συνέχεια μετέβησαν στο Εργαστήριο Παρασκευής Γευμάτων που βρίσκεται πλησίον
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, όπου οι Ιεροσπουδαστές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
με τον Σεβασμιώτατο, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να θέσουν τις απορίες τους.
Τέλος, προσφέρθηκε εόρτιο κέρασμα στους νέους, ακολούθησε η κοπή Αγιοβασιλόπιτας
και ο Σεβ. κ. Ανδρέας προσέφερε συμβολικά δώρα στα παιδιά.

Πρωτοχρονιάτικη συνάντηση
με τους ιεροσπουδαστές
της ιεράς Μητρόπολής μας
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με μεγάλη
συμμετοχή μέσα σε ένα πολύ θερμό και γιορτινό κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4
Ιανουαρίου, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της
Ιεράς Μητρόπολής μας στο Αρκαλοχώρι η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας των φορέων του
πολιτισμού της περιοχής της Πεδιάδας, της Ιεράς Μητροπόλεως, του Δήμου Μινώα και
των Πολιτιστικών Συλλόγων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου.
Η πρωτοπόρα αυτή κίνηση δηλώνει την ενότητα, την πολιτιστική και πολιτισμική
μαρτυρία καθώς επίσης και τη μαρτυρία της Πίστεως η οποία εκφράζεται μέσα από τα
ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου. Σκοπός είναι η ανάδειξη και συνέχισή τους, μέσα σε μια
πολυπολιτισμική κοινωνία με διαφορετικές κουλτούρες, ήθη, έθιμα και παραδόσεις.
Η εκδήλωση αποτελούνταν από δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος περιλάμβανε την ανάγνωση διηγημάτων από τη Θεατρική ομάδα
του Δήμου Μινώα Πεδιάδος «Δρώντες επί Σκηνής» υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια της
κας Λίτσας Μαρκοπούλου. Ανεγνώσθησαν τα γνωστά έργα: «Ευλογημένο μαντρί» του
Φώτη Κόντογλου, «Χριστόψωμο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και «Το προσφυγούπολο από την Κύπρο» αγνώστου συγγραφέως.
Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε κάλαντα από όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα από
την Κέρκυρα, Μακεδονία, Ήπειρο, Χίο και Κρήτη τα αποία απέδωσε η Χορωδία του
Δήμου Μινώα Πεδιάδος υπό τη διεύθυνση της Ιεροψάλτριας του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελλίου και υπεύθυνη Βυζαντινής Μουσικής Καστελλίου κας Αργυρώς Ρέππα.
Αφηγητής και συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Μανώλης Χρονάκης, ο οποίος
παράλληλα παρουσίασε εν τάχει τις δράσεις των Σχολών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας από Σεβ. Ποιμενάρχη
μας, ο οποίος στο λόγο εξήρε το σπουδαίο έργο που επιτελείται στη περιοχή της Μητροπόλεως στο κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης. Επαίνεσε την καλή επιλογή
των παραμυθιών, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή
της εκδήλωσης και ευχήθηκε υγεία, αγάπη και πρόοδο για την νέα χρονιά.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρουσιάσθηκε έκθεση Ψηφιδωτού και Αγιογραφίας
από τους μαθητές των Σχολών αυτών, ενώ προσφέρθηκε κέρασμα σε όλους τους παρευρισκομένους.

κοπή Βασιλόπιτας
Πολιτιστικών ςυλλόγων

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκε
και φέτος η μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολή μας.
Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, ανήμερα της
Εορτής, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
χοροστάτησε στον Όρθρο, τέλεσε την Θεία Λειτουργία και τον Μεγάλο Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών
του τόπου και πλήθους ευσεβών χριστιανών.

η δεσποτική εορτή
των Θεοφανείων
στην ιερά Μητρόπολή μας
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Ακολούθως, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέβη
στο Καστρί της Επαρχίας Βιάννου όπου τέλεσε
τον Αγιασμό των υδάτων και έπειτα τέλεσε
στο λιμάνι του Τσούτσουρα τον καθαγιασμό
των υδάτων και μετέφερε στους παρισταμένους τις εόρτιες ευχές. Μετά το πέρας του
Αγιασμού οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των κατά
τόπους περιοχών, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και προσέφεραν κέρασμα σε όλους
όσους παραβρέθηκαν
Στις παραπάνω ακολουθίες, μεταξύ άλλων,
παρόντες ήταν: οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και κ. Λευτέρης Αυγενάκης, οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, και Βιάννου κ. Παύλος
Μπαριτάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλης Φραγκάκης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Βιάννου, Πρόεδροι
Τοπικών Συβουλίων, εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος, ο Διοικητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου, Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Παναγιώτης Δημόπουλος και πλήθος κόσμου, οι
ποίοι ήλθαν για να λάβουν τη χάρη του Επιφανέντος Χριστού.
Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, παραμονή του
Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου
και Καθηγητού της ερήμου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό στον ομώνυμο Ιερό Ναό της
Ενορίας Σκινιά Μονοφατσίου και κήρυξε το
Θείο λόγο στο πολυπληθές εκκλησίασμα.
Ανήμερα της εορτής, της πανηγυρικής Θείας
Λειτουργίας προέστη ο Πρωτοσύγκελλος της
Ιεράς Μητροπόλής μας Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Κορνήλιος Αθανασάκης, πλαισιούμενος από
αρκετούς κληρικούς της ευρύτερης περιοχής,
και ομίλησε επίκαιρα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε
η περιφορά της εικόνας του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους της Ενορίας και η ευλόγηση των άρτων.

Πανήγυρη
αγίου αντωνίου ςκινιά

Πανήγυρη
αγίου αντωνίου καστελλίου

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, μνήμη του
Οσίου Πατρός Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της ερήμου, πανηγύριζε ο ομώνυμος
ανακαινισμένος Ιερός Ναός στο Καστέλλι Πεδιάδος, έδρα της Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Την παραμονή, στην ακολουθία του Εσπερινού προεξήρχε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλής μας, ενώ το πρωί τελέσθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή ιερέων και πλήθους κόσμου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποι-
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ήθηκε η απονομή εκ μέρους της Ιεράς
Μητροπόλεως μας, του Σταυρού των
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Τίτου,
που αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση της Εκκλησίας της Κρήτης, στον
Άρχοντα Διδάσκαλο του Ευαγγελίου της
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Νικηφόρο Ψυλλάκη, ενώ εκ μέρους της ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου του
απένειμαν τιμητική πλακέτα για την πολυετή προσφορά του σε αυτήν.
Ακολούθησε η βράβευση των αριστευσάντων μαθητών των σχολείων του Καστελλίου και στη συνέχεια η περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αντωνίου, που χρονολογείται από το 1888, στους κεντρικούς δρόμους του Καστελλίου, την οποία είχαν
πλαισιώσει Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Σμηνίτες της 133 Σ.Μ. Καστελλίου, ενώ οι
σημαίες των σχολείων του Καστελλίου προπορεύονταν της λιτανείας.
Στην Ιερά Πανήγυρη, μεταξύ άλλων, παρέστησαν: ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής
Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δημήτριος Σταματάκης, ο πρώην Γεν.
Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης π. Εμμ. Δασκαλάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Βασίλης Εργαζάκης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καστελλίου κ. Αναστάσιος Εμμ. Μαραυγάκης,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, ο Περιφεριακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης, ο Διοικητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, ο εκπρόσωπος του Α.Τ. Καστελλίου κ. Μαρίνος Κυριακάκης, καθώς και οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων∙ Καστελλίου κα Μαρία Σκουλούδη
και Πολυθέας κ. Ιωάννης Ελ. Χατζάκης.
Οι πρωτεύσαντες μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου:
Γυμνάσιο Καστελλίου Πεδιάδος: Α' τάξη: Καλογεράκη Μαρία με βαθμό 19 και 9 δέκατα
τέταρτα. Β' τάξη: Μαραυγάκη Μαρία με βαθμό 19 και 5 δέκατα πέμπτα. Γ' τάξη: Καριωτάκη Χρυσή με βαθμό 19 και 10 δέκατα τρίτα.
Γενικό Λύκειο Καστελλίου Πεδιάδος: Α' τάξη: Κουτσαντωνάκη Ευφροσύνη με βαθμό
19 και 8 δέκατα. Β' τάξη:Κορναράκης Εμμανουήλ με βαθμό 19 και 1 δέκατο. Γ' τάξη:
Αθανασίου Ειρήνη-Αικατερίνη με βαθμό 19 και 2 δέκατα
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας με
τους ιερείς, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, τους ιεροψάλτες και τους νεωκόρους των
ενοριών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, το αριστερό κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες.
Στις 5:30 το απόγευμα τελέσθηκε ο αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, στο τέλος του οποίου ομίλησε κατάλληλα αναφερόμενος
αρχικά στα τιμώμενα πρόσωπα των Αγίων Τριών Φωστήρων της Εκκλησίας και Προστατών της Παιδείας, ενώ συνέχισε με λόγια πνευματικής οικοδομής προς τους πιστούς.
Έπειτα ευχαρίστησε τους ιερείς, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, τους ιεροψάλτες,

ετήσια κοπή
αγιοβασιλόπιτας της
ιεράς Μητροπόλεώς μας
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τους νεωκόρους και τις ευπρεπίστριες, τους εθελοντές του «Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου» και της
«Παγκοινιάς Παιδικού Γεύματος»
καθώς και τους εθελοντές που ενισχύουν πολλαπλώς το έργο των
Ενοριών και της Ιεράς Μητροπόλεως, εκφράζοντας τη χαρά του για
την ανταπόκριση που επέδειξαν στο
κάλεσμα της Μητρόπολης και εξήρε
το μέγεθος της συμπαράστασής
τους στην εύρυθμη λειτουργία της
Μητρόπολης.
Κατόπιν έγινε η ευλόγηση και η
κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, ενώ ακολούθησε συνεστίαση αγάπης στο
κέντρο «Πάνθεον» στο Αρκαλοχώρι,
όπου η Σχολή Παραδοσιακών Χορών της Μητροπόλεώς μας, παρουσίασε με απόλυτη επιτυχία χορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή
παιδιών όλων των ηλικιών.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων,
παρόντες ήταν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, η πρώην Βουλευτής
κα Μαρία Σκραφνάκη, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Μινώα
Πεδιάδος κ. Βασίλης Εργαζάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου
κ. Αντώνης Χριστάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης, ο Διοικητής Α.Τ. Αρκαλοχωρίου κ. Στυλιανός Κανακούδης, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί
της 133 Σ.Μ. Καστελλίου και καθώς και το σύνολο των Ιερέων, των εκκλησιαστικών
συμβούλων, ιεροψαλτών και νεωκόρων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Πανήγυρη
αγίου ιερομάρτυρος
χαραλάμπους
Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου εορτή του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους εόρταζαν οι ομώνυμοι Ιεροί Ενοριακοί
Ναοί Αρμάχας και Λύττου-Ξυδα
Πεδιάδος.
Την παραμονή Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό στην Ενορία Αρμάχας Πεδιάδος, πλαισιωμένος
από Ιερείς της Μητρόπολεώς μας, κήρυξε τον Θείο λόγο, αναφερόμενος στον τιμώμενο
Άγιο Χαράλαμπο και ευχήθηκε σε όλους καλό και ευλογημένο Τριώδιο.
Προ της απολύσεως, η Ενορία δια χειρός του Σεβ. κ. Ανδρέα τίμησε με πλακέτα τον
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Εκκλησιαστικό Σύμβουλο κ. Μηνά Πετράκη
για την πεντηκονταετή προσφορά του στην
Ενορία.
Ανήμερα της εορτής Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε
την Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα
Ιερό μεγαλοπρεπή Ναό της Ενορίας ΛύττουΞυδά Πεδιάδος και ομίλησε κατάλληλα.
Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Άνω
Βιάννο, όπου παρουσία του Δημάρχου Βιάννου κ. Παύλου Μπαριτάκη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου πρώτου
ορόφου του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου, το
οποίο στεγάζει τις δομές του Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και
έγινε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας.
Το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Άνω
Βιάννου έχει παραχωρήσει τον πρώτο όροφο
για τις δομές Κ.Η.Φ.Η. Ο χώρος αυτός ανακαινίστηκε και είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» της Περιφέρειας
Κρήτης και χρηματοδοτείται με 84.000,00 ευρώ
ετησίως για την λειτουργία του.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Βιάννου κ. Νικήτας Γιαμαλάκης και κ. Μανώλης Αγαπουλάκης, ο
Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου κ. Εμμανουήλ Ζερβουδάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος και Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος κ. Αριστομένης Συγγελάκης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων του
Δήμου Βιάννου, Ιερείς της επαρχίας Βιάννου, όλοι οι ωφελούμενοι ηλικιωμένοι της δομής
Κ.Η.Φ.Η. και αρκετός κόσμος.

εγκαίνια στον
ανακαινισμένο χώρο
φιλοξενίας του κ.η.Φ.η.
στην Άνω Βιάννο

η γ’ ςτάση
των χαιρετισμών στην
133 ς.Μ. καστελλίου
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Στην 133 Σ.Μ. μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας τη Παρασκευή 17 Μαρτίου,
όπου χοροστάτησε στη Γ' Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
της Σμηναρχίας.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας στην ομιλία του
αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας, ενώ
παράλληλα εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε μαζί με τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Σμηνίτες της Σμηναρχίας και συνεχάρη τον νέο Διοικητή Ιπτάμενο Σμήναρχο
Απόστολο Δουκέλλη, ευχόμενος καλή διακονία και δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

χειροθεσία Πνευματικού
Την Παρασκευή 17 Μαρτίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην
ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών στον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο χωριό
Ευαγγελισμό (Μουχτάρω) Πεδιάδος, στο τέλος
της οποίας χειροθέτησε Πνευματικό τον εφημέριο της Ενορίας π. Εμμανουήλ Καλομοίρη,
στον οποίο ευχήθηκε να καλλιεργεί τις ψυχές
των ανθρώπων, οι οποίοι θα προστρέχουν στο επιτραχήλιό του για να βρουν ανάπαυση.
Το Σάββατο 18 Μαρτίου,
εξάμηνο μνημόσυνο στον μακαριστό
στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίας
Φωτεινής Ιεράπετρας, τελέΜητροπολίτη ιεραπύτνης και ςητείας
σθηκε Αρχιερατική Θεία Λεικυρό ευγένιο
τουργία και εξάμηνο Μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και
Σητείας κυρού Ευγενίου.
Της Θείας Λειτουργίας
προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Κυρίλλου, ενώ στο μνημόσυνο έλαβαν μέρος και οι Σεβ. Μητροπολίτες Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας και Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.
Ακολούθησε Τρισάγιο στον τάφο του αειμνήστου Ιεράρχου, το οποίο τελέστηκε από
τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 28 Μαρτίου
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Συνδέσμου
Κληρικών της Ιεράς Μητρόπολής μας.
Από την ψηφοφορία που διεξήχθη στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, παρουσία του συνόλου των κληρικών, το αποτέλεσμα που προέκυψε για το Δ.Σ. είναι το εξής: Πρόεδρος: ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης, Αντιπρόεδρος: Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φουκαράκης, Ταμίας: Αιδεσιμ. Πρεσβ.
Εμμανουήλ Τσικριτσάκης, Γραμματέας: Αιδεσιμ. Πρεσβ. Ελευθέριος Σκουλάς, Μέλη: Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. Πολυχρόνης Μπριντάκης, Αιδεσιμ. Πρεσβ. Νικήτας Καπελλάκης και
Αιδεσιμ. Πρεσβ. Εμμανουήλ Ραπτάκης.
Επίσης κατά την ψηφοφορία εκλέχθηκαν και οι αντιπρόσωποι για την Ένωση Συνδέσμου Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.) οι οποίοι είναι: Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης, π. Ελευθέριος Σκουλάς, π. Νικήτας Καπελλάκης, π. Γεώργιος Χριστοδουλάκης, π. Γεώργιος Μαραυγάκης, π. Σπυρίδων Φουκαράκης, π. Γεώργιος Κουναλάκης,
π. Ευάγγελος Αναγιάννης, π. Μιχαήλ Λιαπάκης, π. Ανδρέας Τσικανδυλάκης, π. Εμμανουήλ Κιοστεράκης, π. Ελευθέριος Γερακάκης, διακ. Κωνσταντίνος Αρμενάκης.

εκλογή νέου δ.ς. του ιερού
ςυνδέσμου κληρικών της
ιεράς Μητροπόλεώς μας
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κατανυκτικοί εσπερινοί με ομιλίες

εκδηΜιες

στις αρχιερατικές περιφέρειες της ιεράς Μητρόπολής μας
Με τη χάρη του Θεού, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κατά την περίοδο της Αγίας
και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στις αρχιερατικές περιφέρειες της Ιεράς Μητρόπολής
μας τελέσθηκαν κατανυκτικοί Εσπερινοί με ομιλίες,
στους οποίους χοροστάτησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας.
Την Α' Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας), στον
Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου
Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, oμίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Πορφύριος Αγγελάκης, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλης Ιεραπύτνης και Σητείας, ο οποίος ανταποκριθηκε στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, αναπτύσσοντας το θέμα: «Ορθόδοξη
πίστη και ζωή».
Την Β΄ Κυριακή των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου
του Παλαμά), στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγιών
Παρασκιών Πεδιάδος, ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Μελέτιος Ανετάκης Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολής μας, ο οποίος ανέλυσε το θέμα: «Νηστεία
και προσευχή θεραπεύουν και αναπαύουν την ψυχή».
Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Καστελλίου
Πεδιάδος, ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Επιφάνιος
Ζαχαράκης, Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως, ο
οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Σταυρός σύμβολο λύπης
και χαράς», ενώ την ίδια ημέρα στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Σκινιά Μονοφατσίου, ομίλησε ο Πανοσιολ.
Αρχμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, Δρ. Θ. Κωδικογράφος
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως, Καθηγητής
Κανονικού Δικαίου στο Pontificio Istituto Orientale
της Ρώμης, στο Πανεπιστήμιο του Bari, καθώς επίσης
και Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» Πάφου
και στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλ. Ακαδημία
Κρήτης, αναπτύσσοντας το θέμα: «Ξύλου σωτηρίας
γευσάμενοι».
Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίου Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος), στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου, ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ζαχαρίας Δορούκας, Ηγουμενεύων της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Βιάννου,
αναπτύσσοντας το θέμα: «Η κλίμακα των αρετών».
Την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας), στον Ιερό Ναό Τιμίου
Σταυρού Θραψανού, ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης Προϊστάμενος του
Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά το θέμα:
«Τριώδιο - Αγια και Μαγάλη Τεσσαρακοστή, οι πρόδρομοι του Θείου Πάθους».
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εκδημία ηγουμένης ιεράς Μονής αγίας Μαρίνας
Βόνης τιμοθέης Μοναχής
Εκοιμήθη εν Κυρίω την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, η Ηγουμένη
της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βόνης Πεδιάδος Ηρσκλείου,
Τιμοθέη Μοναχή σε ηλικία 87 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στο καθολικό της Ιεράς Μονής την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου, από τους Σεβ. Μητροπολίτες
Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμο και τον Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα με τη συμμετοχή πολλών κληρικών και πλήθους κόσμου
που ευλαβούνταν τη μακαριστή Γερόντισσα Τιμοθέη.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος στον επικήδειο λόγο του αναφέρθηκε στη προσωπικότητα, το ήθος και τα πολλά πνευματικά χαρίσματα της μακαριστής Γερόντισσας, ενώ στην ομιλία του ο Σεβ. κ. Ανδρέας εξήρε κι εκείνος τη μακαριστή μοναχή
αναφερόμενος στην εικοσαετή προσφορά της στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας και
τη χαρακτήρισε πραγματική και στοργική μητέρα τόσο των καλογραιών της όσο και
των πολυπληθών προσκυνητών της Ιεράς Μονής της.
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος στο τέλος της οποίας τέλεσε το
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Ηγουμένης Τιμοθέης μοναχής παρουσία αρκετών ιερέων, μοναχών, μοναζουσών και πιστών της ευρύτερης περιοχής.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Η μακαριστή γερόντισσα Τιμοθέη κατά κόσμον Ελένη Πλουμάκη γεννήθηκε στο
Θραψανό, σε αγροτική οικογένεια. Τελειώνοντας το Δημοτικό και παρά την έφεσή τη
στα γράμματα δεν συνέχισε το σχολείο.
Αργότερα αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά δέχθηκε τη συμβουλή από ένα μοναστήρι με το οποίο είχε συνδεθεί, να σταθεί κοντά στη μητέρα της που έμεινα χήρα και
να τη φροντίζει μέχρι το τέλος της.
Έτσι αρνούμενη κάθε πρόταση να παντρευτεί έμεινε διακονώντας στον κόσμο
μέχρι την ηλικία των 60 ετών οπότε η μητέρα της κοιμήθηκε. Πιστή στην απόφασή
της νεανικής της ηλικίας προσήλθε στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας Βόνης απ’
όπου δεν εξήλθε πότε ξανά παρά μόνο για ιατρικούς λόγους.
Παρέδωκε τη μακαρία αυτής ψυχή την 17η Ιανουαρίου ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει τον Μέγα Καθηγητή του μοναστικού βίου Άγιο Αντώνιο.

εκδημία ηγουμένου ιεράς Μονής αγίου ιωάννου Θεολόγου
ανωπόλεως μακαριστού καλλινίκου Θωμακάκη
Εξεμέτρησε το ζην πλήρης ημερών ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου
Θεολόγου Ανωπόλεως μακαριστός Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Θωμακάκης το Σάββατο
4 Φεβρουαρίου.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο νέο καθολικό της Ιεράς Μονής τη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου χοροστατούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, με τη συμμετοχή των Σεβ. Μητροπολιτών: Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα και Πέτρας και Χερρονήσου
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κ. Γερασίμου με την παρουσία Ηγουμένων Ιερών Μονών, Ιερέων και πλήθους κόσμου.
Βιογραφικό π. Καλλινίκου
Ο μακαριστός πατήρ Καλλίνικος Θωμακάκης, εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ανώπολη το 1970 και παρέμεινε σε αυτή ως το 1988. Από το 1988
έως το 2009 ήταν στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου όπου διετέλεσε Ηγούμενος, ενώ χρημάτισε εφημέριος
της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βόνης. Από το 2009 επέστρεψε
στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ανωπόλεως όπου
διετέλεσε Ηγούμενος αυτής έως της τελευτής του.

εκδημία ιερέως χρυσάνθου κοκκίνη
Την Τετάρτη 22 Μαρτίου εξεδήμησεν εις Κύριον πλήρης
ημερών, ο επί δεκαετίες εφημέριος της Ενορίας Αρχαγγέλου
μακαριστός π. Χρύσανθος Κοκκίνης σε ηλικία 88 ετών.
Το σεπτό σκήνωμα το εκλιπόντος Ιερέως μεταφέρθηκε στον
Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου της Ενορίας Αρχαγγέλου (Βαρβάρω) Πεδιάδος το πρωί της Πέμπτης 23 Μαρτίου, όπου ο Πρωτοσύγκελλος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης τέλεσε Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία.
Στις 4:00 το απόγευμα της ιδίας ημέρας εψάλη η εξόδιος ακολουθία στον ίδιο Ιερό
Ναό χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος στην επικήδειο
ομιλία του εξήρε την προσωπικότητα τη βιωτή και το ήθος του κεκοιμημένου παπά
Χρυσάνθου.
Κατά την εξόδιο ακολουθία αναγνώσθηκαν ψηφίσματα, ενώ ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ.
κ. Γεώργιος Μαραυγάκης εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος εκφώνησε επικήδειο λόγο τον οποίο δημοσιεύουμε.
«Ἐάν τίς φάγη ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, ζήσεται εἰς τόν αἰώνα καί ὁ ἄρτος ὅν ἐγώ δώσω, ἡ
σάρξ μου ἐστί..» (Ιωα. 6,51)
Τους λόγους τούτους του Κυρίου Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα της καθ’ ημάς
Ιεράς Μητροπόλεως κ.κ. Ανδρέα, τίμιον πρεσβυτέριον, κύριοι εκπρόσωποι των Αρχών
και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τους λόγους τούτους οι οποίοι μας ομιλούν δια την ατελεύτητον αιωνιότητα, δια την ζωήν την αιώνιον, αναλογίζομαι από χθες όταν είδα να
κείται άπνους ο πολυσέβαστος και αγαπητός εν Κυρίω αδελφός και συλλειτουργός π.
Χρύσανθος Κοκκίνης.
Και αναλογίζομαι του λόγους τούτους δια να απαλύνω τον δικαιολογημένον πόνον
μου δια την εκδημίαν του μεταστάντος, ο οποίος πρεπόντως συνελειτούργει και προετοιμάζετο δια της κοινωνίας των αχράντων του Χριστού μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών
και ζωήν την αιώνιον.
Ευρίσκετο στο νοσοκομείο όταν απεκόπη το νήμα της εφημέρου ζωής και ήτο εφοδιασμένος με όλα τα εφόδια δια την ασφαλή πορείαν προς την αιωνιότητα όταν η αγγελική
σάλπιγγα εσήμανε και δι’ αυτόν την μεγάλη στιγμή του κρισίμου ξεκινήματος. Και έτσι
ανηρπάγη η ψυχή του εκλιπόντος πατρός προς το υπερουράνιον Θυσιαστήριον.
Παράδοξος πράγματι, αλλά προνομιούχος η αλλαγή αυτή ως θέλομεν να την οραματιζόμεθα και ως μας την υπόσχεται ο αδιάψευστος Λόγος του Θεού. «Ἐάν τίς φαγη ἐκ
τοῦ ἄρτου τούτου, ζησεται εἰς τόν αἰωνα και ὁ ἄρτος ὅν ἐγώ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστί» (Ιωα.
6,51). Και ο προκείμενος αδελφός έφαγε και έδωκε και εις άλλους να φάγουν. Και τον
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είδαμε εν κοινωνία να παραλαμβάνεται, ψάλλοντα εορταστικώς να απέρχεται, εργαζόμενον τιμίως, να πέφτη μεν σωματικώς, να εισέρχεται δε πνευματικώς «ἐκ τοῦ θανάτου
εἰς τήν ζωήν» (Ιωα. 5,24). Μεγαλειώδης και χριστιανοπρεπής η έξοδος αυτή τρανόν
δείγμα της Θείας ευαρέσκειας.
Έχοντες υπ’ όψιν αυτά αντιμετωπίζομεν το «ὅντως φοβερότατον τοῦ θανάτου μυστήριον» με βεβαίαν την χριστιανικήν ελπίδα. Και ναι μεν είναι αληθινό, ότι λυπούμεθα ως
άνθρωποι όχι όμως «καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» (Α’ Θεσ. 4,13) και κλαίομεν
ως ο Κύριος τον Λάζαρον δια τον χωρισμόν τον οποίον θεωρούμεν πρόσκαιρον.
Λυπούμεθα δια τον χωρισμόν αφ’ ημών του πολυφιλήτου γέροντος παπά Χρυσάνθου.
Ας μας επιτραπή να φυλλομετρήσωμεν μερικές σελίδες του βιβλίου της παρούσης ζωής
του εκλιπόντος λειτουργού της Εκκλησίας προχείρως, διότι η ζωηρά συγκίνησις δεν μας
παρέχει την απαιτουμένην άνεσιν της ακριβούς εξετάσεως.
Εγενήθη εις το χωρίον Πινακιανόν Λασιθίου και ανετράφη «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ
Κυρίου» (Εφεσ. 6,4) μέσα σε πολύτεκνη οικογένεια. Εφοίτησε και εμορφώθη εις την Ιερατική Σχολή Χανίων. Ενυμφεύθη την Ευαγγελίαν Πρεσβυτέραν. Εχειροτονήθη υπό του
αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου Διάκονος την 4 Νοεμβρίου 1952 και
Πρεβύτερος υπό του ιδίου την 5 Νοεμβρίου το 1952 και διορίσθη εν συνεχεία εφημέριος
Λιλιανού. Υπήρξεν ως πρόσωπον «νηφάλιος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος διδακτικός»
(Α’ Τιμ. 3,2) ζηλωτής καλοκάγαθος ώστε η μετ’ αυτού αναστροφή ήταν εποικοδομητική
και ωφέλιμος.
Ως λειτουργός της Εκκλησίας και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού υπήρξεν άνευ
υπερβολής υποδειγματικός. Συνεπής προς την ιδιότητα και την αποστολήν του ουκ αφίστατο από του Ιερού τούτου Ναού. Φιλακόλουθος και άριστος Λειτουργός, ελάμπρυνε
την Εκκλησίαν δια της παρουσίας του. Καλλίφωνος διέθετε το τάλαντον προς δόξαν
Θεού και αίνεσιν των θαυμασίων Αυτού. Η απαγγελία του μελωδική και κατ’ έννοιαν
συνήρπαζε και εμύει τον πιστόν εις τους ωραίους κόσμους της εν Χριστώ σωτηρίας. Οι
υπεράνω ημών θόλοι αντίχησαν από την ανεπανάληπτον φωνήν του ψάλλουσαν τα μεγαλεία του Θεού κατά τρόπον μεγαλειώδη.
Υπηρέτησεν ευδοκήμων τις ενορίες Λιλιανού, Αποστόλων και Αρχαγγέλου, εκ των
υπέρ πεντήκοντα ετών της ιερατικής του διακονίας.
Ως οικογενειάρχης προέστη καλώς του ιδίου οίκου. Επεμελήθη αυτού καθ’ όμοιον
τρόπον ως προς την Εκκλησίαν και τον κατέστησεν κατ’ οίκον Εκκλησία. Απέκτησε
τέκνα εγγόνια και δισέγγονα και είδεν αυτά «ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης
αὐτοῦ» (Ψαλμ. 127,3). Ανέθρεψεν αυτά μετά της ομόφρονος πρεσβυτέρας του «ἐν παιδείᾳ
καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Εφεσ. 6,4).
Τώρα κοιμάται τον ύπνον του δικαίου περιμένον τον «τῆς δικαιοσύνης στέφανον, ὃν
ἀποδώσει…ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής» (Β’ Τιμ. 4,8) εις επιβράβευσιν των κόπων
και μόχθον αυτού υπέρ της Εκκλησίας.
Πεφιλημένε συμπρεσβύτερε εκλεκτέ αδελφέ
Χθες είπες τον «Nῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ»
και εισήκουσε Κύριος της φωνής της δεήσεώς σου και σε παρέλαβεν εν ειρήνη, επειδή
έτσι Εκείνος έκρινεν, ίσως δε επειδή θα σε εύρεν εις την πρέπουσαν προετοιμασίαν σου
εδώρησεν ότι του είχες ζητήσει, δηλαδή «Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα,
ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά» και τώρα πορεύεσαι ως άξιος λειτουργός της Εκκλησίας τον
δρόμον προς το φοβερόν Βήμα του Χριστού ίνα ακούσης το «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ»
(Ματθ. 25,21).
Σε προπέμπουμε ημείς οι ζώντες με σεβασμό και τιμή προς την αγήρω μακαριότητα.
Η Εκκλησία, εν τω προσώπω του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ημών κ.κ. Ανδρέου,
σε προπέμπει ως εκλεκτόν λειτουργόν. Ο χορός των πρεσβυτέρων σε προπέμπει ως
επίλεκτον μέλος αυτού. Ο Λαμπρός ούτος Ναός σε προπέμπει ως έμψυχον αυτού κιβωτόν.
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Οι ευλαβείς ενορίτες σου σε προπέμπουν ως αγαπητόν πνευματικόν τους πατέρα. Η κοινωνία του Αρχαγγέλου σε προπέμπει ως έντιμον στέλεχος αυτής και εγώ σε προπέμπω
ως αδελφόν και συλλειτουργόν ραίνοντας την σορόν σου με δάκρυα.
Πορεύου εν Ειρήνη τον δρόμον της νέας σου ζωής. Έφαγες την Σάρκα του Κυρίου και
έπιες Αυτού το Αίμα ως αντίδοτα του μη αποθανείν. Πορεύου την μακαρίαν οδόν ότι
ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως.
Αιωνία σου η μνήμη.

εκδημία κλεοπάτρας χωρευτάκη
Μητέρας της α.Θ.Μ. του Πατριάρχη αλεξανδρείας
κυρίου κυρίου Θεοδώρου Β’
Εκοιμήθη εν Κυρίω σε ηλικία 96 ετών η μητέρα της Α.Θ.Μ.
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής
Κυρίου Κυρίου Θεοδώρου του Β’, αείμνηστη Κλεοπάτρα Χορευτάκη.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ν. Αλικαρνασσού την Παρασκευή 31 Μαρτίου, παρουσία της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Κυρίου Θεοδώρου του Β’.
Της εξοδίου προέστη ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, με τη συμμετοχή
των Σεβ. Μητροπολιτών: Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, του Ποιμενάρχη
μας κ. Ανδρέα, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου
κ. Δαμασκηνού, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και Ιεραπύτνης και Σητείας κ.
Κυρίλλου.
Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν: ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ, ο πρώην
Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, η πρώην Νομάρχης Ηρακλείου Βαγγελιώ
Σχοιναράκη, κληρικοί από όλα τα μέρη της Κρήτης, αλλά και τοπικοί παράγοντες
από τον χώρο της πολιτικής και του ποδοσφαίρου.
Βιογραφικό σημείωμα
Η αείμνηστη Κλεοπάτρα Χορευτάκη γεννήθηκε στον Δαφνώνα Ξάνθης στις 30 Ιουνίου 1924. Το 1953 παντρεύεται τον Αστυνόμο Μιχαήλ Χορευτάκη και εγκαταβιώνουν
στο χωριό Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου. Εκεί γέννησε και τα δύο της παιδιά την Αργυρώ
και τον Νικόλαο (νυν Πατριάρχη Θεόδωρο Β’).
Κατόπιν, εγκαταστάθηκαν για επτά χρόνια στη Τύλισσο, επτά χρόνια στις Αγιές
Παρασκιές και στη συνέχεια για τρία χρόνια στο Αρκαλοχώρι, όπου στις 29 Φεβρουαρίου 1969 μένει χήρα, όταν ο σύζυγος της Μιχαήλ Χορευτάκης εκοιμήθη.
Το 1970 μεταβαίνει και εγκαθίσταται στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, όπου τα
παιδιά της τελειώνουν τις εγκύκλιες σπουδές τους και ζει μέχρι το τέλος της ζωής της.
Υπήρξε ευγενέστατη, ανεξίκακη, καλοπροαίρετη, καλοδιάθετη, φιλόξενη και είχε
πάντοτε στο πρόσωπό της ένα χαμόγελο αγάπης. Διακρινόταν για τη βαθύτατη πίστη
της, ιδιαίτερα στον Άγιο Ελευθέριο που ήταν κοντά στο σπίτι της, τον οποίο ευλαβούνταν και είχε προστάτη, τον Άγιο Νικόλαο καθώς και τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο
και Ειρήνη. Αγαπήθηκε πολύ και με το σύζυγό της απ’ όπου και αν πέρασαν άφησαν
τις καλύτερες των αναμνήσεων διότι συμπαραστάθηκαν εκείνες τις δύσκολες εποχές
σε πτωχούς, εμπερίστατους και διωκόμενους .
Ευτύχησε να δει τον υιό της Πατριάρχη Αλεξανδρείας και από την κόρη της Αργυρώ
εγγόνια και δισέγγονα.
Άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 29 Μαρτίου σε ηλικία 96 ετών.
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Φιλανθρωπικές δράσεις
του κέντρου αλληλεγγύης και κοινωνικής ςυνοχής
Την αξιέπαινη και καθόλα καθοριστικής σημασίας για την κοινωνία δάση του, συνεχίζει το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, το οποίο με κάθε δυνατό
τρόπο και αθόρυβα, κάνοντας
πράξη την Ευαγγελική ρήση «σοῦ
δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ
γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
δεξιά σου» (Ματθ. 6,3) παρέχει
ανακούφιση σε κάθε άνθρωπο
που αδυνατεί να ανταποκριθεί
ακόμη και σε κάποια από τα αναγκαία, χωρίς να εξετάζει την εθνικότητα ή την κουλτούρα, το φύλο
ή το χρώμα, τις πεποιθήσεις ή το
θρήσκευμα.
Η Ιερά Μητρόπολή μας, με κύριο συμπαραστάτη τις Ενορίες με
τους Ιερείς και τα Εκκλησιαστικά
Συμβούλια αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένο συνάνθρωπό μας,
καταβάλουν καθημερινή προσπάθεια και ενισχύουν πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως την
φιλανθρωπική δράση του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής.
Πιο συγκεκριμένα, την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου, το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής ετοίμασε 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. Και σε αυτή την
ετοιμασία και διανομή των πακέτων καθοριστική υπήρξε η προσφορά των Εφημερίων
της Ι. Μητροπόλεώς μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών, οι οποίοι υπό την διακριτική
καθοδήγηση του π. Πέτρου 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, παρασκευάζει και προσφέρει καθημερινά περί τις εκατό δέκα (110) και πλέον
μερίδες φαγητού, ενώ διανέμει ισόποσα δεκατιανά σε μαθητές των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
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Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο» κι εκείνο συνεχίζει την εθελοντική και καθόλα σημαντική
και καθοριστική προσφορά του
σε αδελφούς μας, οι οποίοι δεν
έχουν υγειονομική κάλυψη, προσφέροντάς τους την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και ιατρικέςπαρακλινικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο
το «Κοινωνικό Ιατρείο» έχει δεχθεί περί τα εξακόσια εβδομήντα
(670) περιστατικά, ενώ το «Κοινωνικό Φαρμακείο» έχει διαθέσει
πολλά σκευάσματα φαρμάκων
τα οποία έρχονται σε αυτό από
δωρεές συνανθρώπων μας.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι
η προσέλευση στο «Ένδυμα Αγάπης» της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας είναι μεγάλη και έχει καλύψει ανάγκες πολλών αδελφών
μας.
Προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλες οι φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς
Μητρόπολής μας, το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής έχει προχωρήσει στη διάθεση
λαχειοφόρου αγοράς, όπου στις
4 Ιουλίου, θα κληρωθούν ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο και πολλά
άλλα δώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους λαχνούς από όλες
τις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλουμε όλοι στη
συνέχιση των παραπάνω δράσεων και γινόμαστε κοινωνοί της εντολής του Κυρίου:
«ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (εφ’
όσον τα κάνατε σε έναν από τους αδελφούς μου που τα είχαν ανάγκη, είναι σαν να τα
κάνατε σε Εμένα).
Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η βοήθεια όλων των συνανθρώπων μας, επωνύμων και ανωνύμων, μικρών και μεγάλων, οι οποίοι μέσα από την εθελοντική εργασία και από ενίσχυση την οποία προσφέρουν, βοηθούν καθοριστικά το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Μητρόπολής μας.
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καταςταςη δΩρητΩΝ
για το «κεΝτρο αΛΛηΛεγγΥης και κοιΝΩΝικης ςΥΝοχης»
(01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)
1 ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗ
2 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
3 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΕΤΡΑΚΗ
4 ΑΡΧΑΒΛΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕΤΡΑΚΗ
5 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6 ΒΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
7 ΒΑΓΙΟΥ- ΣΑΚΑΒΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
8 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ
9 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
10 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗ
11 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
12 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
13 ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
14 ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
15 Δ.Ο.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
16 ΔΟΑΞΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
17 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
18 ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
19 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
20 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
21 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
22 ΕΝΟΡΙΑ ΑΛΑΓΝΙΟΥ
23 ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
24 ΕΝΟΡΙΑ ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
25 ΕΝΟΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΙΟΥ
26 ΕΝΟΡΙΑ ΙΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ
27 ΕΝΟΡΙΑ ΙΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΛΕΑΝΘΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ

28 ΕΝΟΡΙΑ ΙΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ
29 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ
30 ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΘΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
31 ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΘΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ
32 ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΧΟΥΖΑΚΗ
33 ΕΝΟΡΙΑ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ
34 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ
35 ΕΝΟΡΙΑ ΣΚΙΝΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
36 ΕΝΟΡΙΑ ΣΜΑΡΙΟΥ
37 ΕΝΟΡΙΑ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
38 ΕΝΟΡΙΑ ΦΙΛΙΣΙΩΝ
39 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗ
40 ΖΩΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
41 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΑΦΡΑΘΙΑΝΑΚΗ
42 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
43 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗ
44 ΚΛΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΑΦΡΑΘΙΑΝΑΚΗ
45 ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
46 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ
47 ΚΟΛΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΟΛΕΣΗ
48 ΚΟΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
49 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ- ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
50 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
51 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
52 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
53 ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ
ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
54 ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗ
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55 ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ- ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗ
56 ΛΟΥΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
57 ΜΑΡΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΕΦΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
58 ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
59 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
60 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ
61 ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
62 ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΑΝΝΑ Χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ
63 ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΗ- ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Χήρα
ΕΜΜ. ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΗ- ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ
64 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑΗ
65 ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
66 ΟΙΚ. ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΒΕΡΑΚΗ
67 ΟΙΚ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
68 ΟΙΚ. ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ
ΛΙΟΝΤΑΚΗ
69 ΟΙΚ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ
70 ΟΙΚ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ
71 ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΕΜΜ. ΑΦΡΑΘΙΑΝΑΚΗ
73 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
74 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
75 ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ
ΛΙΟΝΤΑΚΗ

76 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΛΕΥΡΑΚΗ
77 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Κ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
78 ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕΤΡΑΚΗ
79 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
80 ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΦΑΚΗ
81 ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗ
82 ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΑΝΔΗΣ
ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗ
83 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
84 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
85 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2ου Δ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
86 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗ
87 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ
ΖΕΡΒΑΚΗ
88 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
89 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
90 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
91 ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΕΤΡΑΚΗ
92 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
93 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ Κ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
94 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΧΑΣΑΠΗ
95 ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
96 ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

δΩρητες ςε ειδος (τροΦιΜα - γεΥΜατα)
1
2
3
4
5
6

ΞΕΝΟΔ. «ΘΕΜΙΣ»
ΞΕΝΟΔ. «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
ΞΕΝΟΔ. «NANA BEACH»
ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔ. «KALDERA»
ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

7 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ
9 ΑΡΤΟΠΟΕΙΟ ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)

Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας
ηλικωμένων στην Πολυθέα καστελλίου
Λειτουργεί από το έτος 2009 στην Πολυθέα Πεδιάδας και φιλοξενεί περί τους 35 γέροντες. Οι διαβιούντες ηλικιωμένοι στη Νηστικάκειο Μονάδα απολαμβάνουν:





Άριστες συνθήκες διαβίωσης σε άνετα δίκλινα δωμάτια με προσωπικούς χώρους
υγιεινής και ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μόνιμη ιατρική παρακολούθηση.
Φροντίδα, αγάπη, συμπαράσταση και ζεστό, σχεδόν οικογενειακό, περιβάλλον.

Διεύθυνση: Αρχιμ. Μεθόδιος Φλουρής
και Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Κιοστεράκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28910 32223 και 28910 32033

οι ςχολές της ι. Μητροπόλεως

Βιβλιοπωλείο - εκκλησιαστικά είδη
της ιεράς Μητροπόλεως
Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ. & Φαξ 28910 24630
Στο βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως
στο Αρκαλοχώρι θα βρείτε:
 Βιβλία όλων των
 Εικόνες
 Μοσχοθυμίαμα
Εκδοτικών Οίκων
 Cd’ s και κασέτες ψαλτικής
 Παιδικά βιβλία
 Εκκλησιαστικά είδη
 Είδη δώρων
Υπεύθυνοι: π. Ευάγγελος Αναγιάννης, π. Μιχαήλ Λιαπάκης

Στην Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου λειτουργούν:






Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής
Σχολή Πρακτικής
Βυζαντινής Μουσικής
Σχολή Αγιογραφίας
Σχολή παραδοσιακών
οργάνων
Σχολή γονέων &
Υγείας

• Σχολή Παραδοσιακών
Χορών
• Σχολή Ψηφιδωτού
• Σχολή ΥφαντουργίαςΑργαλειού
• Σχολή Ηλ. Υπολογ.
• Σχολή Ντεκουπάζ &
Χειροπ. Κοσμήματος
• Σχολή Κιθάρας

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

κοινωνικό ιατρείο-Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λειτουργεί στο
Αρκαλοχώρι καθημερινά από 5:00 έως 9:00 μ.μ. Στελεχώνεται από σαράντα και πλέον ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων και από φαρμακοποιούς
της περιοχής, οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους.
Στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι ανασφάλιστοι άποροι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην
πρωτοβάθμια υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Γραμματέας πρεσβ. Ελευθέριος Σκουλάς. Τηλ. Γραμματείας: 28913 41163
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