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«Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες,
μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες,
εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε».
(Α΄ Πετρ. 3, 8-9)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

ε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια
και σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκαν, την Παρασκευή 4 Ιουλίου,
ημέρα της πανήγυρης του Αγίου Ανδρέα
Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη,
τα Εγκαίνια του ομώνυμου πανηγυρίζοντα Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της
Μητροπόλεως μας, στο Αρκαλοχώρι.
Την παραμονή της εορτής, Πέμπτη 3
Ιουλίου, πριν την ακολουθία του μεγάλου
πανηγυρικού Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας κατέθεσε τα προς τον εγκαινισμό του Ναού Ιερά Λείψανα των εν
Ραΐθώ και Σαμοθράκη Νεομαρτύρων.
Ακολούθησε ο μέγας πανηγυρικός
Εσπερινός των Εγκαινίων, χοροστατούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, συμπροσευχομένων των Σεβ.
Μητροπολιτών Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων κ. Ειρηναίου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, Κισάμου και Σελίνου
κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα και του
Θεοφιλ. Επισκόπου Ανδίδων κ. Χριστοφόρου, του Σεβ. Ιεραπύτνης και Σητείας κ.

M

Ευγενίου, αποστείλαντος συγχαρητήριον
επιστολή, ευρισκομένου σε προσκύνημα
στον Πανάγιο Τάφο.
Πριν το τέλος του πανηγυρικού
Εσπερινού, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας
και Χερρονήσου κ. Νεκτάριος εκφώνησε
εμπνευσμένο πανηγυρικό λόγο, αναφερόμενος στο βίο, τη λαμπρή συμβολή και το
έργο του Αγίου Ανδρέα του Υμνογράφου.
Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή του, αφού
πριν από τριάντα έξι χρόνια βρισκόταν, ως
Πρωτοσύγκελλος, στην κατάθεση του θεμέλιου λίθου, που έγινε από το μακαριστό
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Τιμόθεο και
τον αείμνηστο πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο
Κρασονικολάκη. Στη συνέχεια ευχήθηκε
στο Σεβασμιώτατο κ. Ανδρέα και εξήρε το
σπουδαίο έργο που έχει επιτελέσει στα δεκατρία χρόνια της ποιμαντορίας του.
Στο τέλος του Εσπερινού ακολούθησε
η βράβευση των αριστευσάντων μαθητών
των σχολείων του Αρκαλοχωρίου, για το
παρελθόν σχολικό έτος 2013-2014.
Την ημέρα της εορτής, Παρασκευή 4
Ιουλίου, στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας.
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Στη συνέχεια, μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου,
Ρεθύμνηςκαι Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου,
τελέστηκε η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων πέριξ του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ
ακολούθησε η τελετή των Ιερών Εγκαινίων, όπου ο Σεβ. κ. Μακάριος καθαγίασε
το δεξιό κλίτος του Αποστόλου Ματθία, ο
Σεβ. κ. Ευγένιος το αριστερό κλίτος των
Τριών Ιεραρχών, ο δε Ποιμενάρχης μας το
κεντρικό κλίτος του Αγίου Ανδρέα Κρήτης.
Κατόπιν, τελέστηκε η πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αναγνώστηκε,
από τον Κωδικογράφο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

4

Αρχιμ. κ. Νήφωνα Βασιλάκη,
Σεπτή Πατριαρχική Επιστολή για
τα Εγκαίνια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, για το κεντρικό
κλίτος του οποίου, ο Οικουμενικός
μας Πατριάρχης Κύριος Κύριος
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ είχε εκφράσει
την επιθυμία, κατά την επίσκεψή
του στο Αρκαλοχώρι το 2002, να αφιερωθεί στον Άγιο Ανδρέα Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Ιεροσολυμίτη.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας μίλησε επίκαιρα και
ακολούθως τιμήθηκαν όλοι όσοι
συνέβαλαν στην οικοδόμηση του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, με
την ανώτατη τιμητική διάκριση
της Εκκλησίας Κρήτης, τον Σταυρό
του Αποστόλου των Εθνών και
ιδρυτή της Παύλου, καθώς και με
ευεργετήρια γράμματα.
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος, ο
οποίος, εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, ευχήθηκε εγκαρδίως στον εορτάζοντα ποιμενάρχη
μας κ. Ανδρέα με την ευκαιρία των
ονομαστηρίων του.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας χίλιοι τετρακόσιοι και
πλέον πιστοί μετέβησαν στο κέντρο εκδηλώσεων «ΠΑΝΘΕΟΝ»
στο Αρκαλοχώρι και παρακάθισαν
στο εορταστικό γεύμα, το οποίο
προσφέρθηκε δωρεάν τόσο από τον ιδιοκτήτη του, όσο και από κτηνοτρόφους, τυροκόμους και παραγωγούς της ευρύτερης
περιοχής, που προσέφεραν δωρεάν κρέατα και άλλα τρόφιμα.
Στα Εγκαίνια, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν, την παραμονή και την κυριώνυμο
ημέρα, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Αρχιμ. κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Αρχιμ. κ. Κύριλλος Διαμαντάκης, οι
Ηγούμενοι των Ιερών Μονών, Μεγίστης
Λαύρας Αρχιμ. κ. Πρόδρομος, Αγκαράθου
Αρχιμ. κ. Γεράσιμος Μαρματάκης, Επανω-
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σήφη Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, Αρκαδίου Αρχιμ. κ. Άνθιμος Καλπάκης,
Βοσάκου Αρχιμ. κ. Τιμόθεος
Παναγιωτάκης, Σεληναρίου Αρχιμ. κ. Ιωακείμ Ραπτάκης, Καλλέργη Αρχιμ. κ. Δημήτριος Σταματάκης και Αγίας Μονής
Βιάννου Αρχιμ. κ. Χρυσόστομος Ζερβουδάκης, ο Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Αρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης
και ο Κωδικογράφος Αρχιμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, οι εκπρόσωποι της Ιεράς Μονής
Εσφιγμένου π. Ιωακείμ και π. Θεόφιλος,
Δρυοβουνίου Αρχιμ. κ. Αντώνιος και η Γερόντισσα Θεοξένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, με τη συνοδεία της.
Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αρκαλοχωρίτης Υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου. Παρόντες ήταν επίσης ο Περιφερειάρχης
Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης,
ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης κ. Γρηγόρης Ροκαδάκης, οι Δήμαρχοι των Δήμων Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, Βιάννου κ. Παύλος
Μπαριτάκης, ο εκλεγμένος Δήμαρχος
Αστερουσίων κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, οι
Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιά-

δας, οι τέως βουλευτές κ. Εμμανουήλ
Στρατάκης και κα Μαρία Σκραφνάκη, οι
τέως Νομάρχες Ηρακλείου κ. Δημήτριος
Σαρρής και κα Ευαγγελία Σχοιναράκη, ο
τέως Δήμαρχος του πρώην Δήμου Καστελλίου κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης, ο τέως Δήμαρχος Βιάννου κ. Εμμανουήλ Κλαδάκης,
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος κ. Μιχαήλ
Καραμαλάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής
Ηρακλείου Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Χριστοφάκης, ο Διευθυντής του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Αστυνόμος Α’ κ. Στυλιανός
Κανακούδης, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου
Πλοίαρχος κ. Θεοφάνης Κούρκουλος, ο
Αντισυνταγματάρχης Θρησκευτικού π.
Νεκτάριος Μαρκάκης, ο Αντισυνταγματάρχης κ. Μιχαήλ Πρικανάκης, ο Διοικητής της 126 Σ.Μ. Ιπτάμενος Σμήναρχος κ.
Παναγιώτης Καλόγηρος και ο Διοικητής
της 133 Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Κωνσταντίνος Άγγος.
Επίσης παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος
της Α.Ε.Α.Η.Κ. Καθηγητής κ. Απόστολος
Μπουρνέλης, με καθηγητές της Ακαδημίας και ο πρώην Γενικός Διευθυντής της
Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης κ. Αλέξανδρος Παπαδερός.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός
του Αγίου Ανδρέα θεμελιώθηκε το 1978 από το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό
Τιμόθεο, με πρωτοβουλία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Κρασονικολάκη.
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι
στον εμπρόσθιο τοίχο του ναού
υπήρχαν πλάκες με τα ονόματα των
δωρητών, της επιτροπής ανεγέρσεως, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και των τεχνιτών που συνέβαλαν στην οικοδόμηση του ναού. Οι
εργασίες σταμάτησαν και ο ναός παρέμεινε ημιτελής και ασκεπής, παραδομένος για δύο και πλέον δεκαετίες στη φθορά του χρόνου. Από την

O

Από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού, 23 Μαΐου 1978
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ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως, το
2001, ετέθη επιτακτικά το θέμα της
ανέγερσης Μητροπολιτικού Ναού.
Η λύση που προτάθηκε, σχεδόν
από την αρχή, απέβλεπε στην αποκατάσταση και αποπεράτωση του
υφιστάμενου ημιτελούς ναού στο
Αρκαλοχώρι. Οι εκτεταμένες όμως
φθορές από τη μακροχρόνια εγκατάλειψη έκαναν το εγχείρημα να
μοιάζει ως ανυπέρβλητο.
Στις 23-2-2003 διορίστηκε νέα
Κεντρική Ερανική Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού αποτελούμενη από τους
παρακάτω: Πρόεδρο· ΜητροποΑπό τη Θ. Λειτουργία για την έναρξη των λίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
εργασιών αποπεράτωσης, 4 Ιουλίου 2004 και Βιάννου κ. Ανδρέα, Αντιπρόεδρο· Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη, Γραμματέα· κ. Εμμανουήλ
Κοκολάκη, Ταμία· κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Μέλη· (+)Μαρίνο Ασλάνη, κ. Εμμανουήλ Νάνο και κ.
Νικόλαο Μανωλαράκη. Η επιτροπή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για τη συγκέντρωση των
ποσών που απαιτούνταν για την
πρόοδο των εργασιών. Το έργο της
ενίσχυσαν η πολιτεία, οι φορείς
του τόπου, οι εφημέριοι με τα εκκλησιαστικά συμβούλια των Ενοριών, αλλά και η ίδια η τοπική
κοινωνία, που από την πρώτη
στιγμή αποδέχθηκε και αγκάλιασε
με αγάπη το δύσκολο εγχείρημα
Από τη Θ. Λειτουργία των θυρανοιξίων, της στατικής αποκατάστασης, στέ27 Δεκεμβρίου 2009 γασης και αποπεράτωσης του Μητροπολιτικού Ναού.
Στις 4 Ιουλίου 2004, ημέρα εορτής και μνήμης του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτη, τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την έναρξη των εργασιών στατικής αποκατάστασης, στέγασης και αποπεράτωσης του Μητροπολιτικού μας
Ναού, συλλειτουργούντων του τότε Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε και νυν Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, του τότε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου και νυν Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και του Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2009 τελέστηκαν τα θυρανοίξια του Μητροπολιτικού Ναού,
ενώ την επαύριον τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ.
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών,
Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, του Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα και του τότε Θεοφιλ.
Επισκόπου Κνωσού και νυν Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου.
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Η ΣΕΠΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

7

PROTHESH period teuxos 31_Layout 1 05/08/2014 11:07 π.μ. Page 8

8

PROTHESH period teuxos 31_Layout 1 05/08/2014 11:07 π.μ. Page 9

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ
κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
«Εγκαινίζεσθε προς με…» (Ησαΐου 45, 16)
υτή η προφητική φωνή μας προσκάλεσε διά του Επισκόπου της ευχαριστιακής αυτής σύναξης να μετάσχουμε στην ευφρόσυνη αυτή εορτή.
Ευχαριστούμε το Θεό για την ιδιαίτερη
αυτή ευλογία Του.
Απόψε και αύριο, εδώ, τιμάται η πολυθαύμαστος Εκκλησία της Κρήτης. Της
Κρήτης που είναι «νησί στο σχήμα της,
ήπειρος στην ψυχή της και μαρτυρία στην
ιστορία της».
Σε τούτη εδώ την «καινή κτίση», εορτάζει ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, καθιερώνεται δι’ εγκαινίων ο Ιερός
Μητροπολιτικός Ναός της νεοπαγούς
αυτής Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου και φερωνύμως άγει τα ονομαστήριά του ο πρώτος
Επίσκοπος αυτής, Σεβασμιώτατος και
προσφιλέστατος κ. Ανδρέας.
Παρακαλώ να έχω την επιείκειά σας
στην ιερή αυτή τριλογία μου.
Εορτάζει ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο υμνογράφος, ο Ιεροσολυμίτης. Η Εκκλησία τον γνωρίζει ως
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και όχι ως Αρχιεπίσκοπο Γορτύνης, με τον τίτλο της τότε
πρωτεύουσας της Κρήτης, Αρχαίας Γόρτυνας, όπως έκανε στους προ και μετά απ’
αυτόν Αγίους Αρχιεπισκόπους της νήσου.
Όπως είναι σύνηθες στην εκκλησιαστική
τάξη, η πόλη προσδιορίζει τον Επίσκοπο,
συνάπτεται μαζί του, κατά την ώρα της
χειροτονίας του και ο Επίσκοπος αναδεικνύει την πόλη.
Εδώ, στον Άγιο Ανδρέα, η πόλη παραχωρεί τον Άγιο σε όλη την Κρήτη για να
αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους της.
Και δεν του χαρίστηκε σ’ αυτό, αλλά τον
τίμησε, ως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, αφού σ’
αυτόν η Μεγαλόνησος οφείλει πολλά.
Αν τον εγέννησε η αραβοκρατούμενη
Δαμασκός, αν τον καθοσίωσε η περίπυστη μονή του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύ-

Α

μων, αν τον κατέστησε ορφανοτρόφο η
Κωνσταντινούπολη, η Κρήτη ήταν αυτή
που ανέδειξε τα ποικίλα χαρίσματά του.
Αυτά της λειτουργικής ευταξίας, της
υμνογραφίας, της θεολογίας, της ευρυμάθειας, της θεοσέβειας, της ομολογίας.
Αυτή καθαγιάστηκε από τον βηματισμό
του ποιμαντικού του δολίχου και την μυσταγωγία της άχραντης αρχιερωσύνης
του.
Ο Άγιος Ανδρέας ήταν ο κατά Θεόν φιλάνθρωπος, ο ακριβής ιεροφάντορας της
μετανοίας του Μεγάλου Κανόνος, ο υμνολόγος του Χριστού και των Αγίων, ο γλαφυρός
ιερολόγος
της
Υπεραγίας
Θεοτόκου.
Η Εκκλησία τον είχε Πρόεδρον Κρήτης.
Και αυτός, ως ποιμενάρχης της, με σθεναρότητα αντέκρουσε τις βίαιες επιδρομές
των Αράβων στη Μεγαλόνησο. Αυτός ενίσχυσε τους πολεμιστές, ως άλλος Πα-
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τριάρχης Σέργιος, στη δεινή δοκιμασία
που υπέστη τότε η Κρήτη. Οι ευχές του
προς τον Θεόν έγιναν τόξο θείας σκέπης
και καταφυγής σε ώρες ποικίλης δοκιμασίας.
Ο Άγιος Ανδρέας ήταν, κατά τους Πατέρες, «ο μέγας εν τη αγιότητι, ο χειραγωγών τας ψυχάς προς κατάνυξιν και
μετάνοιαν, ο εξυψών τους ανθρώπους
μέχρι των ουρανίων, ο τιμήσας την Θεοτόκον μετά Θεόν και άσπιλον αποφηνάμενος
την γέννησιν αυτής, καθιστών αυτήν μεσίτριαν παρά τω Υιώ τοις ανθρώποις. Ήτο εις
εκ των μεγαλυτέρων ποιητών του Βυζαντίου, σοφίας της ουρανίου γεγονώς έμπλεως, ος κατελάμπρυνε μελωδήμασι
πάσαν την οικουμένην».
Τριάντα περίπου έτη εποίμανε την Εκκλησία μας. «Ο γέρων Ιεράρχης Ανδρέας
εκλήθη εις Κωνσταντινούπολιν υπό της
Μητρός Εκκλησίας, κατά τινας δε μετεκλήθη εις Κωνσταντινούπολιν υπό του
Αυτοκράτορος, δια να αποκηρύξει τας
αγίας Εικόνας. Μη υποταχθείς δε εις την
αξίωσιν ταύτην, έφυγεν εκ της Βασιλευούσης επιστρέφων εις την Μεγαλόνησον».
Ό,τι όμως κι αν συνέβη οι κόποι του τελευταίου ταξιδίου κατέβαλαν τον γέροντα Ιεράρχη και ποιητή και κοιμήθηκε στην
Μυτιλήνη περί το 740, όπου παρά την
Ερεσό είναι και ο τάφος του.
Από ευγνωμοσύνη στην τροφό Μονή
του ήθελε να τον αποκαλούν Ιεροσολυμίτη. Στην Κρήτη πρέπει να συνέγραψε
τους περισσότερους ύμνους, που είναι
απαράμιλλοι και αποθησαυρίζονται στα
λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας.
Πηδαλιούχησε την Εκκλησία της Κρήτης
με έμπνευση, με ασκητικούς αγώνες, με
ατρύτους κόπους.
Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης. Αυτός τιμάται εδώ
και χαιρόμαστε, ιδιαίτερα, γιατί αναδεικνύεται η σεβάσμια μορφή του. Είναι εκ
των μεγαλυτέρων Αγίων της Εκκλησίας
μας. Χαιρόμαστε που η Κρήτη τιμά τους
Αγίους της, τους ευεργέτες της.
Ο Άγιος Ανδρέας καθιστά την Εκκλησία
μας γνωστή σε όλη την οικουμένη. Υπάρχουν Ναοί, Μονές, σε άλλες Εκκλησίες, που
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είναι αφιερωμένες στον Άγιο. Πόσο συγκινήθηκα όταν, πρόσφατα, είδα στο τέμπλο
περικαλλούς Ιερού Ναού στη Ρωσία, τη
μορφή του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης.
Όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, απόψε
και αύριο, εορτάζοντας τον Άγιο, θα κάνουν αναφορά και στην μεγαλώνυμη
Κρήτη, καθώς αυτή συνάπτεται με το
όνομά του και αναφέρεται πολλές φορές
στην ασματική ακολουθία του.
Χαιρόμαστε που με αρχιερατική επίνευση ονομάστηκε αυτός ο Μητροπολιτικός Ναός, της νεοπαγούς αυτής Ιεράς
Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου
και Βιάννου, στο όνομα του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης,
ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατά
την επίσκεψή του στο Αρκαλοχώρι, τον
εξονόμασε Άγιο Ανδρέα.
Αυτός ο Ιερός Ναός θα αποτελεί,
πλέον, το κέντρο της εκκλησιαστικής
ζωής αυτής της Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Αυτός θα κατέχει και θα διαφυλάσσει το ιερό σύνθρονο του
Επισκόπου του. Αυτός θα προσδιορίζει
την εκκλησιαστική συντεταγμένη του
τόπου.
Το Αρκαλοχώρι με την Ιερά Μητρόπολη και τούτο τον περίκλυτο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό δεν είναι πλέον χωριό αλλά
πόλις. Το λέγουμε αυτό μόνον υπό την
άποψιν της Εκκλησίας. Κάθε τόπος που τιμάται με έδρα Ιεράς Μητρο-πόλεως αυτομάτως αναδεικνύεται ως πόλις. Το Νέο
Χωριό Μεραμβέλλου, στα τέλη του 19ου αιώνος, μετονομάστηκε αμέσως σε Νεάπολη, όταν μεταφέρθηκε εκείσε η έδρα
της Επισκοπής Πέτρας από τη Φουρνή
Μεραβέλλου. Το Αρκαλοχώρι λοιπόν
είναι πλέον Αρκαδιούπολις. Βρίσκεται μάλιστα στις παρυφές της έδρας της Αρχαίας Επισκοπής Αρκαδίας, που κείται
πλησίον του χωρίου Αφρατί. Ανάμεσα στο
Αφρατί και στο Ίνι ανακαλύφθηκε πρόσφατα μεγάλη Βασιλική, που έχει σχέση
με την Επισκοπή Αρκαδίας.
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, επί προεδρίας του αοιδίμου
Αρχιεπισκόπου κυρού Τιμοθέου, η Μη-
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τέρα Εκκλησία και ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, με ιδιαίτερη στοργή και
πρόνοια, επέβλεψαν στην καλύτερη διαποίμανση του ευλογημένου αυτού τόπου
και λαού και αποφάσισαν την ίδρυση της
Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, την οποία ενέκρινε ευμενώς η Πολιτεία.
Ίσως και αυτό εντάσσεται στη θεοσημεία του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης, να
αυξήσει τις εκκλησιαστικές επαρχίες της
Κρήτης, καθώς Εκείνος προήδρευε δωδεκαμελούς Συνόδου, ισαρίθμων επισκοπών κρητικών πόλεων, ότι «δωδεκάθρονος
Κρήτη αποστολικώ αριθμώ τετιμημένη
συμβολικώς».
Η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού στην
Εκκλησία της Κρήτης, ήταν η αποστολή
του ορφανοτρόφου Ανδρέου του Ιεροσολυμίτου, από την Μητέρα Εκκλησία, στις
αρχές του ογδόου αιώνα, στη Μεγαλόνησο.
Θεωρώ ότι η παρουσία του στο νησί μας
πρέπει να συνετέλεσε, έστω και μόνον ως
προσευχή την προσάρτηση της Εκκλησίας
Κρήτης, εκ του θέματος του Ιλλυρικού, από
την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, κατά
τα έτη 731 – 733, επί αυτοκράτορος Λέοντος
Γ΄ του Ισαύρου και να σηματοδότησε την
περαιτέρω πορεία της.
Ο Ανδρέας ήταν Ιεροσολυμίτης στην
ψυχή, Κωνσταντινουπολίτης στο φρόνημα και στις φλέβες του έρρεε αίμα ανδρειωμένου Κρητικού. Αυτού του
ανδρειωμένου που κατέχει δεσπόζουσα
θέση στη λαϊκή ποίηση της Κρήτης, στα
ηρωικά μας ριζίτικα, που δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η ακατάλυτη δύναμη, που ο
Σταυρός χάρισε στην ψυχή της Κρήτης.
Ο Άγιος Ανδρέας κατηύγασε με την
αίγλη των ύμνων και των λόγων του την
Κρήτη. Γνώριζε την ιστορία της, με τους
ανήσυχους ανθρώπους της, με τους βωμούς των θεών και τα κρησφύγετα του
Διός. Γνώριζε ότι η εκατόμπολις του Ομήρου Κρήτη είναι ένα πανάρχαιο νησί στην
καρδιά της Μεσογείου, λίκνο και σταυροδρόμι του αρχαίου κόσμου, που πήρε το
μερτικό της από τη χριστιανική αποκάλυψη με τον Απόστολο Παύλο, που τη σημάδεψε και την εκέντρισε στην Εκκλησία
του Χριστού.

Αυτό είναι το στίγμα της ταυτότητος
της χριστιανικής Κρήτης, του Αποστόλου
Παύλου, του Αγίου Ανδρέου του Ιεροσολυμίτου, όλων των Αγίων της Κρήτης, που
πρέπει να παραμείνει αμετάθετο, αναλλοίωτο, σ’ αυτή την ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή της Μεσογείου.
Ναι αγαπητοί μου! Θα περάσουν τα
χρόνια και θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην πορεία του τόπου μας. Ήδη πυκάζει ο ουρανός. Η Εκκλησία μας οφείλει
να επαν-ανακαλύψει τους θεμελίους λίθους της σ’ αυτόν τον τόπο, τις αρχαίες
επισκοπές, με τις απαράμιλλες βασιλικές
τους.
Σήμερα η Μεγαλόνησός μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προκλήσεις.
Είναι πλέον αδιαμφισβήτητα η κοινωνία
της, πολυφυλετική και πολυπολιτισμική.
Κατακλύζουν τον τόπο μας ετερόδοξοι και
αλλόθρησκοι. Αγοράζουν τη γη μας, παραμένουν μόνιμα στην Κρήτη. Από το ένα
άκρο ως το άλλο, η Κρήτη είναι κατείδωλος
από τον κερδώο Ερμή και την αισθησιακή
Αφροδίτη. Οσονούπω δε, θα αρχίσουν να
οικοδομούνται ευκτήριοι οίκοι άλλων δογμάτων και θρησκειών, αν αυτό δεν έχει κιόλας ξεκινήσει. Ήδη απαιτείται επανευαγγελισμός του κλήρου και του λαού, εσωτερική ιεραποστολή.
Τα δε νομοθετικώς θεσπισμένα και τα
παραδεδομένα αυτονόητα αρχίζουν να
εκλείπουν. Υπάρχει κρίση ταυτότητος. Αν
τότε, επί Αγίου Ανδρέου, η Κρήτη με το ένα
τρίτο του σημερινού πληθυσμού της είχε
δώδεκα επισκοπές, ερωτώ και στοχάζομαι
τί πρέπει να γίνει σήμερα και στο μέλλον
για να παραμείνει χριστιανική η Κρήτη,
όπως την οραματίστηκε ο απόστολος Παύλος, όπως την εγεώργησε ο Απόστολος
Τίτος που είχε εντολή «ίνα τα λείποντα επιδιορθώση και καταστήσει κατά πόλιν πρεσβυτέρους», όπως την εκκλησίασαν οι
Άγιοι, Μάρτυρες, Ιεράρχες, Όσιοι, δίκαιοι
που ίδρυσαν παντού Επισκοπές, Ενορίες,
Ιερές Μονές, Ασκητήρια, Σκήτες, Καλύβες;
Η μεγαλόνησος Κρήτη τα επόμενα
χρόνια θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο
στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής,
ιεραποστολικό ρόλο, καθώς μάλιστα πα-
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ρατηρούμε ότι εκείσε οι Χριστιανοί βρίσκονται υπό διωγμόν.
Έχουμε την ευλογία και το προνόμιο
να ανήκουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο που αποτελεί την εγγύηση της ευστάθειας και της απρόσκοπτης πορείας μας.
Η Μητέρα Εκκλησία προνοεί πάντοτε
ευεργετικά για μας και επιζητεί, ως
έγραφε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας «ανωτέραν περιωπήν της Κρήτης». Αυτή, η Μητέρα Εκκλησία, αγαπητοί μου, σας χάρισε
αυτή την Ιερά Μητρόπολη.
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου
Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτου.
Αυτόν εγκαινιάζουμε. Αυτός παραδίδεται επισήμως στη λατρεία του Θεού. Εγκαινίζεται στη μνήμη του Αγίου Ανδρέου.
Παρόντες απόψε, σ’ αυτήν την ιστορική
ώρα, του εγκαινιασμού της αρχιερατικής
αυτής Καθέδρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης,
η Ιεραρχία της Κρήτης, ο κλήρος, οι αρχές
του τόπου, ο λαός. Είναι σπουδαίο το γεγονός. Ιδού γέγονε τα πάντα καινά, στην ανθρωπογονία του καινού ανθρώπου.
Θέλω να κάνω μία εξομολόγηση. Συγκινούμαι βαθύτατα απόψε. Ήμουν παρών
στην θεμελίωση του Ιερού Ναού. Υπήρχαν εξ αρχής μεγάλα προβλήματα γι’
αυτό το έργο. Όλα αυτά τα προβλήματα
έφεραν πολλές στεναχώριες στον Εφημέριο π. Γεώργιο Κρασονικολάκη και λύγισε
η καρδιά του και αιφνίδια απεβίωσε. Ενθυμούμαι τον αγώνα και τα δάκρυά του.
Μετά το θάνατό του ο Ναός παρέμεινε
στάσιμος για πολλά χρόνια.
Ήταν άραγε τυχαίο ότι το έργο αυτό
του Ιερού Ναού θεμελιώθηκε τότε από τον
Εφημέριο της Ενορίας; Μήπως ετοίμαζε η
Θεία Πρόνοια αυτήν την εκκλησιαστική
εξέλιξη σ’ αυτόν τον τόπο; Ας είναι αιωνία
η μνήμη αυτού του καλοκάγαθου Ιερέως
Γεωργίου.
Αγαπητοί μου, εδώ απόψε αστράπτει
και λάμπει η Εκκλησία του Χριστού. Προσανατολίζεται αυτός ο χώρος και γίνεται
ιερός τόπος. Πάνω στα σύμβολα αυτά της
ύλης αύριο θα επισκηνώσει η χάρη του
Θεού. Θα γίνει συντεταγμένος χώρος και
χρόνος, στον οποίο θα ευαγγελίζεται ο
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Χριστός και θα είναι ουρανός πολύφωτος,
θεία παρεμβολή, θεμελιωμένη στην
πέτρα της πίστεως, που θα σηματοδοτεί
τον εν Χριστώ αγώνα μας και την καλή εν
Χριστώ αλλοίωσή μας.
Εδώ, ο κάθε άνθρωπος θα ζει μέσα
στον κόσμο του Θεού, θα μελετά την εδεμική του φύση. Το σύμπαν θα λειτουργεί
πέραν των φυσικών νόμων, θα είναι Ναός
της δόξης του Θεού. Εδώ, κάθε επίσκεψη
θα είναι μια προσκύνηση στο Θεό.
Οι Ιεροί Ναοί δεν είναι κέντρα γεωγραφικά, τοποθετημένα μόνο στην οριζόντια
διάσταση, αλλά ιεροί τόποι, σημεία στα
οποία διασταυρώνονται όλα τα επίπεδα,
καταχθόνια, γη και ουρανός. Η τέχνη των
ορθοδόξων Ναών μάς μυσταγωγεί στη
λειτουργία του υπερουράνιου θυσιαστήριου, στο οποίο η Βασιλεία του Θεού έχει
εγκαθιδρυθεί ως εγκαινιασμένη παρουσία.
Οφείλω όμως να ολοκληρώσω την ταπεινή τριλογία μου αποδίδοντας τα εύσημα και την οφειλόμενη ευχαριστία στον
αίτιο αυτής της ευφρόσυνης εορτής, στον
πρώτο Επίσκοπο της Ιεράς αυτής Καθέδρας, τον Μητροπολίτη Ανδρέα. Αυτόν
που ανέλαβε το έργο της οικοδομής του.
Αυτόν που τον καθιερώνει στο όνομα του
Αγίου Ανδρέου. Αυτόν που φρόντισε να
εξονομασθεί με πράξη του, με συνοδική
διαγνώμη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου,
με έγκριση της Μητρός Εκκλησίας και με
νόμο της Πολιτείας, ως Ιερός Μητροπολιτικός Ναός.
Τον ευχαριστούμε για όλα. Όλες αυτές
οι αποφάσεις και ενέργειές του φανερώνουν την αγάπη του στον τόπο, στην Εκκλησία της Κρήτης, στους Αγίους της
Κρήτης. Η Εκκλησία τον απέστειλε εδώ
πρωτουργόν, για να θέσει τις καλές απαρχές της διακονίας του και να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις της απρόσκοπτης πορείας της Ιεράς Μητροπόλεως. Δύσκολο
άθλημα, εμπεδόμοχθο.
Όλοι εμείς, οι Επίσκοποι των παλαιών
Μητροπόλεων της Κρήτης, είμαστε διάδοχοι ευκλεών Ιεραρχών και κληρονόμοι
σπουδαίων έργων των ατρήτων κόπων
τους. Στις Ιερές Μητροπόλεις μας, όταν
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ενθρονιστήκαμε, υπήρχαν Μητροπολιτικοί Ναοί, Επισκοπεία και άλλοι εκκλησιαστικοί χώροι. Τους μνημονεύουμε δε
πάντοτε εν ευχαριστία, για τις πολλές
τους ευεργεσίες σε εμάς.
Ο Μητροπολίτης Ανδρέας όμως ήλθε
εδώ και ήταν «αφερέοικος», όπως γράφει
ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Ούτε Επισκοπείο είχε και ενοικίασε διαμέρισμα για να
διαμένει. Ούτε Μητροπολιτικό Ναό που
να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της
Μητροπόλεως. Ούτε άλλους απαραίτητους εκκλησιαστικούς χώρους.
Επί 13 συναπτά έτη άοκνα εργάζεται
και ανήγειρε με τη βοήθεια του Θεού και
με τη γενναία συνδρομή του Ιερού Κλήρου, των Ενοριών, των τοπικών φορέων,
τη χορηγία της Πολιτείας, Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, Πολιτιστικό Κέντρο και άλλους χώρους που θα διευκολύνουν το
έργο της Ιεράς Μητροπόλεως.
Έργα που τιμούν τον τόπο, που είναι
κοσμήματα της περιοχής και για τα οποία
η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος ευχαριστεί
πάντας για τη συνδρομή και τη συμβολή
τους, συγχαίρει δε τον Σεβασμιώτατο φιλάδελφα για τους αγώνες του και προσεύχεται να έχει αστείρευτες δυνάμεις να
εμπεδώσει όλα τα οράματα και να εκπλη-

ρώσει τους διάπυρους πόθους του.
Σεβασμιώτατε, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, η Ιεραρχία της Κρήτης, ο Ιερός Κλήρος, οι άρχοντες, ο λαός, σας ευχαριστούμε για το παρών που δίδετε εδώ
στην Επαρχία σας και όχι μόνο, στην Εκκλησιαστική Ακαδημία της Κρήτης και
στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Κοσμείτε την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας με
την παρουσία σας. Είστε Αρχιερεύς της
ακριβείας του λόγου και της οικονομίας
του ποιμαντικού δολίχου, συνεπής στην
κλίση του χαρίσματός σας, της απαραχάρακτης αυθεντικότητος.
Ερμηνεύετε και συνομιλείτε με την
επιστήμη της ιστοριολογίας και μαρτυρείτε τη σοφία της πατερικής διάκρισης.
Είστε δε εκφάντορας των πόθων της καρτερίας της Εκκλησίας και του ευσεβούς
ημών Γένους. Χαιρόμαστε απόψε, ειλικρινά που, ως καλός γεωργός, μεταλαμβάνετε πρώτος των καρπών των τιμίων
έργων σας.
Χαιρόμαστε για την εορτή του Αγίου
Ανδρέου του Κρήτης. Χαιρόμαστε για τον
Μητροπολιτικό Ναό σας και τα εγκαίνιά
του. Χαιρόμαστε πολύ για σας, που εορτάζετε. Χαιρόμαστε που αυτός ο τόπος τιμάται, μεγαλύνεται, δοξάζεται.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´.
Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ,
Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε,
Ἱεραρχῶν ἡ καλλονή,
τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος,
Ἀνδρέα σοφέ, Κρήτης τὸ καύχημα, κῆρυξ τῆς χάριτος.
Ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

[\
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ
«Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε˙
ὁ μονογενής Υἱός
ὁ ὤν εἰς τον κόλπον τοῦ Πατρός,
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» (Ἰωάν. 1, 18)
υτό τον ιερό, άγιο και ευλογημένο
σκοπό επιτελούμε με τη θεμελίωση,
την οικοδόμηση, τον ευπρεπισμό και
τον εγκαινιασμό του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού, προς τιμή και μνήμη του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη. Τα τελούμενα εις το ναό, η Θεία Λειτουργία, το βάπτισμα, οι ιερές ακολουθίες,
ο γάμος, τα πανηγύρια και οι καθημερινοί
εσπερινοί, η αναφορά κάθε μεγάλης και
σημαντικής στιγμής της ζωής μας, ως χριστιανών στην Εκκλησία μας, στην Ενορία
μας, μας οδηγούν εις τον εν Τριάδι ζώντα
Θεό. Μας αποκαλύπτουν το μυστήριο του
Θεού, το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο της ζωής.
Αφιερώσαμε το κεντρικό κλίτος του
ναού μας στον Άγιο Ανδρέα, Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης τον Ιεροσολυμίτη, σεβόμενοι την
επιθυμία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Όταν το 2002
επισκέφθηκε τη νεοσύστατη Μητρόπολή
μας, η Πατριαρχική του βούληση ήταν να
τιμηθεί ο μεγάλος Υμνογράφος, Ορφανοτρόφος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, που γεννήθηκε στη
Δαμασκό το 660, έγινε μοναχός στη Μονή
του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων, έζησε
στην Κωνσταντινούπολη και από το 711
έως το 740 διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος της
Κρήτης.
Το δεξιό κλίτος το αφιερώνομε στον
Απόστολο Ματθία, που εξελέγη με κλήρο
για να συμπληρωθεί η δωδεκάδα των Αποστόλων. Στο αριστερό κλίτος τιμήθηκαν οι
Τρεις Ιεράρχες.
Για τα δεδομένα της αγροτοποιμενικής
μας Μητρόπολης, για τις δυνατότητες του
Αρκαλοχωρίου, ο ναός που εγκαινιάσαμε
αποτελεί μεγάλο και λαμπρό επίτευγμα.
Είναι τεκμήριο της Ορθόδοξης πνευματικής

Α
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συνέχειας και της πολιτιστικής ταυτότητας
των κατοίκων της περιοχής, αλλά και σύνολης της Κρήτης.
Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης διακόνησε
την Εκκλησία του Χριστού με αυταπάρνηση, αυτοθυσία, ταπείνωση, διάκριση,
ασκητικό φρόνημα, με διαρκή διάθεση μετανοίας, όπως εκδηλώνεται στους ύμνους
και τις ομιλίες του και όλως ιδιαιτέρως εις
τον, εις όλους μας γνωστό, Μεγάλο Κανόνα.
Με τις αρετές του ευαρέστησε το Θεό
και του ανοίχθηκαν οι θύρες του πνευματικού κόσμου, που οδηγούν στην αποκάλυψη
του μυστηρίου του Θεού. Τυγχάνει για κάθε
χριστιανό και ιδιαιτέρως για εμάς τους Κρήτες πρεσβευτής στο Θρόνο της δόξης του
Χριστού. Ο Άγιος Ανδρέας, με τις επουράνιες δοξολογικές προσευχές του, με την εν
πνεύματι μέριμνα και αγωνία του για τις
υποστάσεις μας, καθαρίζει τις καρδιές μας,
φωτίζει το μυαλό μας και οδηγεί τα διαβήματά μας στη γνώση του μυστηρίου του
Θεού.
Στο Άγιο Ποτήριο, κατά τη Θεία Λειτουργία, εμβαπτίζονται στο Αίμα του Χριστού, οι μερίδες με τα ονόματα των ζώντων
και των κεκοιμημένων, που μνημονεύσαμε
στην Πρόθεση. Ο ενιαίος και ενωμένος
αυτός κόσμος της γης και του ουρανού, των
ζωντανών και πεθαμένων, που έχει κεφαλή του και σημείο αναφοράς του το Χριστό, με όλους εμάς που εγκαινιάζομε τον
πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό μας Ναό,
προγεύεται την πνευματική αποκάλυψη
της Θεϊκής αγνωσίας, εν τω προσώπω του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Εμείς, οι του κτιστού κόσμου, επευλογούμεθα, αγιαζόμεθα και αναγεννόμεθα
πνευματικά, με την οικοδόμηση, τον εγκαινιασμό, την πανήγυρη και τη συμμετοχή
μας εις τα εν τω ναώ τελούμενα, όπου ενοικεί η Χάρη του Πατρός και του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος. Ο κόπος, ο μόχθος, τα
έξοδα, οι δαπάνες, οι πειρασμοί, που αναφύονται στην οικοδόμηση ενός ναού, όπως
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και στην κάθε πνευματική προσευχητική
πορεία του χριστιανού, προκαλούν τον πόλεμο του πονηρού, του μισόκαλου, που προσπαθεί να μας εμποδίσει να αγαπήσομε,
να πλησιάσομε, να γνωρίσομε το Χριστό.
Να γίνομε, δηλαδή, μιμητές του Αγίου Ανδρέα του Κρήτης, των Τριών Ιεραρχών, του
Αποστόλου Ματθία.
Άλλος δρόμος γνώσης, άλλη πορεία
προς τον Θεό Πατέρα, δεν υπάρχει, από τη
συμπόρευσή μας με το Χριστό, διά της χάριτος του Παναγίου και Τελεταρχικού
Πνεύματος. Ακολουθώντας το παράδειγμα
και έχοντας ως πρότυπο τον σήμερον τιμώμενο Άγιο Ανδρέα Κρήτης, πορευόμεθα την
οδό της αληθείας του Χριστού, που ευρίσκεται «εις τον κόλπον του Πατρός».
Ήταν Θεία βουλή να φθάσομε στη σημερινή ημέρα των εγκαινίων του Μητροπολιτικού μας Ναού. Δια να προσεγγίζομε εν
αυτώ διαρκώς το Θεό Πατέρα, που μας κατέστησε γνωστόν ο Χριστός. Και πάντα
ταύτα τελετουργούνται εν μέσω των δοκιμασιών και των κρίσεων, που γνωρίζουμε
και ζούμε. Εν μέσω των περιπετειών της
ιστορίας του κόσμου και του τόπου μας.
Όπου, επειδή τα προβλήματα πλεονάζουν,
όλοι μας καλούμαστε στην εγρήγορση της
ελπίδας και της προσδοκίας, ατενίζοντες
τον άλλον και βλέποντάς τον όχι ως την κόλασή μας, αλλά όπως τον αδελφό μας, τον
πάσχοντα συνάνθρωπό μας, που έχει
ανάγκη την αλληλεγγύη μας.
Την ευλογημένη ξεχωριστή και ιστορική
αυτή ημέρα, για τη Μητρόπολή μας και την
έδρα της το Αρκαλοχώρι, θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ’ αρχάς τους λίαν αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς Σεβ.
Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας κ.
Μακάριο και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
κ. Ευγένιο, τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης Αρχιμ. κ. Μεθόδιο,
τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Αρχιμ. κ.
Κύριλλο, τους Ιερείς και τα Εκκλησιαστικά
Συμβούλια της Μητροπόλεώς μας για την
ολόθυμη συμπαράσταση στην οικοδόμηση
και αποπεράτωση του Μητροπολιτικού μας
Ναού. Τους Πρωτοσυγκέλλους, Ηγουμένους, Αρχιμανδρίτες, πατέρες και αδελ-

φούς, τον Καθηγούμενο της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους π. Πρόδρομο, τους Πατέρες από τη Μονή
Εσφιγμένου, τις Ηγουμένες και Μοναχές
που παρίστανται συμπροσευχόμενες, τον
ευσεβή λαό, τον εγγύς και από μακρά ελθόντα, από την Κρήτη, τη Μακεδονία και
άλλα μέρη.
Εκζητούμεν όλων Σας τας ευχάς και
προσευχάς δια την εν Χριστώ καρποφορία
της επισκοπικής μας διακονίας. Εκ της
θριαμβεύουσας Εκκλησίας των ουρανών,
εν μέσω ημών παρίστανται συμπροσευχόμενοι, συναγαλλόμενοι και συνευφραινόμενοι, μεταξύ πολλών άλλων, ο μακάριος
και μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
κυρός Τιμόθεος, μετά του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Κρασονικολάκη,
που το Μάιο του 1978 εθεμελίωσαν τον ιερό
τούτο ναό.
Για την ολοκλήρωση του έργου πολλοί
οι μικροί και οι μεγάλοι δωρητές, πάμπολλοι οι μοχθήσαντες. Μνησθείη Κύριος του
κόπου των. Γι’ αυτό και συμβολικά θα τους
τιμήσομε στη συνέχεια.

15
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Ονομαστήρια Οικουμενικού Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ην Τρίτη 11 Ιουνίου, εορτή των
Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου
και Βαρνάβα, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, με τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης, Αρχιμανδρίτη κ.
Κύριλλο Διαμαντάκη και τον οφφικίαλο
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ.
Χρήστο Λεμονάκη, μετέβησαν, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας Κρήτης, στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο, ως αντιπροσωπεία για τα
σεπτά ονομαστήρια του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Ο Παναγιώτατος δέχθηκε στο Πατριαρχικό γραφείο με ιδιαίτερη χαρά και
συγκίνηση την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης. Εξέφρασε την αγάπη,
τη μέριμνα, την ανύστακτη φροντίδα,
και την εμπιστοσύνη του στην Εκκλησία της Κρήτης, τον πιστό και φιλόχριστο κρητικό λαό, ο οποίος είναι αφοσιωμένος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και

T
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προσβλέπει σταθερά και αδιάλειπτα
στο πρόσωπo του Πατριάρχη.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας εκ μέρους της αντιπροσωπείας
απηύθυνε την ακόλουθη ομιλία προς
τον εορτάζοντα Πατριάρχη.
Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Μετά του Αρχιγραμματέως της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κυρίλλου
και του Άρχοντος Ευταξία της Αγίας του
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Εντιμολ.
κ. Χρήστου Λεμονάκη, ιστάμεθα ενώπιον
της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής με χαρά
και αγαλλίαση εσωτερικήν και υποβάλλομεν τα σεβάσματα του Προέδρου της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. Ειρηναίου και των Ιεραρχών Αυτής.
Με βαθύτατο σεβασμό υποβάλλουμε επίσης υιϊκές ευχές του ιερού κλήρου και
του πιστού λαού της μεγαλονήσου, σήμερα κατά την σεπτήν ονομαστικήν εορ-
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τήν της Υμετέρας Παναγιότητος.
Με ιδιαίτερη χαρά αναφέρομεν προς
τον Προκαθήμενον της Ορθοδοξίας ότι
εις το Φύλλον της Ελληνικής Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν δύο Κανονισμοί της
Εκκλησίας Κρήτης «Περί Εφημερίων»
και «Περί Μητροπολιτικών Συμβουλίων». Συντόμως και δια των Υμετέρων
θεοπειθών ευχών, θα ολοκληρωθούν και
θα υποβληθούν τέσσερεις ακόμη Κανονισμοί που θα αφορούν: ένας εις την λειτουργίαν των Ενοριών, δύο εις την Ναοδομίαν και ο τελευταίος εις τα των
Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων.
Εις την συγκρότησιν των Κανονισμών
καθοριστική υπήρξεν η συμβολή όχι μόνον
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου,
αλλά ιδιαιτέρως η προσωπική μέριμνα
και η κοπιώδης ενασχόληση του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ.
Μακαρίου και του Άρχοντος Νομοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Σπυρίδωνος Λιονάκη.
Με τας παρεμβάσεις της Υμετέρας
Παναγιότητος ρυθμίστηκε νομοθετικά
και το θέμα της Ναοδομίας εις την Εκκλησίαν της Κρήτης. Προωθούνται επίσης οι γνωστές τροποποιήσεις περί του
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας
Κρήτης.
Η Συνοδική Επιτροπή επί του Θρησκευτικού Τουρισμού με Πρόεδρον τον
πολλαπλώς μοχθούντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριον, μετά την έκδοσιν εις την ελληνικήν
γλώσσαν του τόμου ‘’Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης’’, ολοκληρώνει σε συνεργασία με την ΜΚΟ ‘’Φιλοξενία’’ την
μετάφραση του έργου εις τα αγγλικά και
εις τα ρωσσικά.
Η ΜΚΟ ‘’’Φιλοξενία’’ με τον παριστάμενο Άρχοντα Ευταξία και Γενικόν
Διευθυντήν αυτής κ. Χρήστον Λεμονάκην προσφέρει πολύτιμον έργον. Αυτές
τις ημέρες σε συνεργασία με τον Υφυπουργόν Εργασίας κ. Βασίλειον Κεγκέρογλου θα υπογραφεί προγραμματική
Σύμβαση με την Ιερά Αρχιεπισκοπή και
τις Ιερές Μητροπόλεις της Κρήτης προς

επιστηριγμόν των συσσιτίων και των κοινωνικών δράσεων της Εκκλησίας Κρήτης
προς τους ολοένα και αυξανόμενους εμπεριστάτους συνανθρώπους μας.
Παναγιώτατε,
Η Εκκλησία της Κρήτης προσεύχεται,
διαλλέγεται, ευφραίνεται με τις χαρές
του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας και
αγωνιά με τις αγωνίες Του. Μετείχαμε
νοερώς εις την Σύναξιν των Προκαθημένων της Ορθοδοξίας εις το Φανάρι τον
περασμένο Μάρτιο, ενωτισθήκαμε των
μηνυμάτων του κοινού ανακοινωθέντος
και προσδοκούμε την επικείμενη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
το 2016.
Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε
την ιστορική συνάντηση της Υμετέρας
Σεπτής Κορυφής μετά του Πάπα Ρώμης
Φραγκίσκου στα Ιεροσόλυμα, αλλά και
στην Ρώμη, μισό αιώνα μετά την συνάντησιν του αοιδίμου Προκατόχου Σας Πατριάρχου Αθηναγόρου και του αοιδίμου
Πάπα Παύλου ΣΤ’. Ακολουθήσαμε νοερώς την ιεραποδημίαν Σας εις το Άγιον
Όρος και συμπορευθήκαμε εις τας ποιμαντικάς επισκέψεις Σας ανά τον κόσμον, αλλά και εις την επικοινωνίαν και
τας ακροάσεις του πιστού λαού του Θεού
μετά της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, όπως επίσης και κατά την συνάντησιν εις Κωνσταντινούπολιν των εκπροσώπων νεότητος από τας Επαρχίας του
Θρόνου.
Ως Εκκλησία Κρήτης, ατενίζουμε
αταλάντευτα το Φανάρι, την Μητέρα Εκκλησίαν, και καυχόμεθα, κλήρος και
λαός της μεγαλονήσου, δια την εκκλησιαστικήν και κανονικήν μας αναφορά
εις την Πρωτόθρονην και Πρωτεύθυνην
Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως.
Εκζητούμε τας ευχάς και τας ευλογίας
της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής δια να
πορευόμεθα «έκαστος εφ’ ω ετάχθη» εις
δόξαν Θεού και έπαινον της Μητρός
ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Είησαν, Παναγιώτατε, τα έτη Σας
πλείστα όσα, πολλά και πάμπολλα, υγιά
και άλυπα!
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Πανήγυρη Ιεράς Μονής
Αγίας Μαρίνας Βόνης Πεδιάδος
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος, την Πέμπτη 17η
Ιουλίου, η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Μαρίνας στην ομώνυμη
Ιερά Μονή Της στη Βόνη Πεδιάδος.
Με ευλάβεια και πίστη, μέρες πριν την
πανήγυρη, αμέτρητες χιλιάδες ευσεβών
προσκυνητών, από κάθε μέρος της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, κατέφθαναν στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος, για να προσευχηθούν, να καταθέσουν τις ελπίδες τους
στη θαυματουργή Αγία και να εκζητήσουν τη χάρη και το έλεός Της.
Την παραμονή της εορτής, Τετάρτη 16
Ιουλίου, τελέστηκε ο Μέγας πανηγυρικός
Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.
Χρυσοστόμου, ο οποίος κήρυξε το Θείο
λόγο και συμπροσευχομένων των Σεβ.
Μητροπολιτών Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, του Ποι-

Μ
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μενάρχη μας κ. Ανδρέα και του Θεοφιλ.
Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου.
Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε η Ιερά Παράκληση της Αγίας,
ενώ αργά το βράδυ τελέστηκε νυκτερινή
Θεία Λειτουργία στο μικρό βυζαντινό
Ναό της Μονής.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η προσέλευση των προσκυνητών συνεχιζόταν αδιάκοπα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.
Την επαύριον, Πέμπτη 17 Ιουλίου, τελέστηκε η ακολουθία του Όρθρου και αρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος
του Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμοτείχου,
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού
και συλλειτουργούντων των ανωτέρω
Σεβ. Αρχιερέων.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός
κήρυξε το Θείο λόγο, ενώ στη συνέχεια ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας εξέφρασε τη χαρά του για την γενομένη πανήγυρη, ευχαριστώντας εγκαρδίως τους
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Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, την Ελληνική
Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Σώμα
Εθελοντών Σαμαρειτών, τον τηλεοπτικό
σταθμό «Κρήτη TV», ο οποίος αναμετάδωσε ζωντανά την πανήγυρη, τη SKORPION SEQURITY, τη Διοικούσα Επιτροπή
της Ιεράς Μονής και τον Αναπ. Πρόεδρο
αυτής Πρωτοπρ. κ. Στυλιανό Βλαστό, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως, τους κληρικούς και λαϊκούς, τους
ιεροψάλτες, τους εθελοντές και τις χιλιάδες χιλιάδων ευλαβών προσκυνητών, ευχόμενος η Χάρη του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, με τις πρεσβείες της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Μαρίνας, να ευλογεί τα πρόσωπά
τους και τις οικογένειές τους.
Ακολούθησε η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Αγίας Μαρίνας και
των ιερών λειψάνων Της, πέριξ της Ιεράς
Μονής.
Νωρίς το απόγευμα τελέστηκε η Ιερά
Παράκληση της Αγίας Μαρίνας και ακολούθησε αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας,
στο τέλος του οποίου τελέστηκε κτητορικό μνημόσυνο για την ανάπαυση των

ψυχών των κτητόρων της Ιεράς Μονής
Ευγενίου Αρχιερέως, Ιωάννου Καπαρουνάκη και των μοναζουσών Αυτής.
Στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου Αρχιμ. κ. Γεράσιμος
Μαρματάκης, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Καλλέργη Αρχιμ. κ. Δημήτριος Σταματάκης, ο Κωδικογράφος της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Αρχιμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Αρχιμ. κ. Παΐσιος Λαρεντζάκης, ως
εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Επανωσήφη, καθώς και αρκετοί κληρικοί.
Παρόντες επίσης ήταν ο Βουλευτής κ.
Μαξίμος Σενετάκης, ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, η
τέως Βουλευτής κα Μαρία Σκραφνάκη, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Χριστοφάκης, ο Διοικητής του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Αστυνόμος Α΄ κ. Στυλιανός Κανακούδης, ο
Διοικητής του Α.Τ. Καστελλίου Υπαστυνόμος Α΄ κ. Γεώργιος Μυρωδιάς και ο Διοικητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Κωνσταντίνος Άγγος.
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Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας
κ. Κυρίλλου
ντιπροσωπεία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, αποτελούμενη
από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα και τον Επίσκοπο Αμορίου κ.
Νικηφόρο, συμμετείχε στα ονομαστήρια του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας κ. Κυρίλλου και συναντήθηκε μαζί
του, παρόντων του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Πρωθιερέα Νικολάου Μπαλα- σώφ, του
Γραμματέα Πρωθιερέα Ίγκορ Γιακιμτσούκ και του π. Μιχαήλ Άσμους.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, με ομιλία
του, την οποία παραθέτουμε στη συνέχεια, συνεχάρη τον Πατριάρχη Κύριλλο
για τα ονομαστήριά του, ζήτησε τις προσευχές του για το μαρτυρικό Φανάρι και
τη Μητέρα Εκκλησία και του προσέφερε, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, μια εικόνα

Α
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της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας, που
πρόσφατα αγιοκατάχθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε
τη χαρά του, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Θα ήθελα να μεταφέρετε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη και αγάπη προς
τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον
οποίο γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον από
τα νεανικά μας χρόνια” και έδωσε στην
αντιπροσωπεία ένα εγκόλπιο για τον
Οικουμενικό Πατριάρχη, με αφορμή την
700ή επέτειο του Αγίου Σεργίου του
Ραντονέζ.
Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας κ.
Κύριλλε,
Σήμερα, εορτή των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των Θεσσαλονικέων φωτιστών των Σλαύων,
κατά την οποία η Υμετέρα Μακαριότητα
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άγει τα σεπτά Αυτής ονομαστήρια, ο Δομήτωρ της Εκκλησίας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατηύθυνε τα διαβήματά
μας, μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου, εις την ευλογημένη γη της Ρωσίας. Την ηγιασμένη,
δια του αίματος και της κατά Χριστόν
ασκήσεως πλείστων όσων Αγίων Μαρτύρων και Ασκητών της Εκκλησίας.
Ιστάμεθα ενώπιόν Σας, Μακαριώτατε
Πατριάρχα Ρωσίας κ. Κύριλλε και ευρισκόμεθα εν μέσω υμών, δια να απευθύνωμεν, σεπτή προτροπή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου, εκ του σύνεγγυς
τον αναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός
Ανέστη», μετά των ενθέρμων, εγκαρδίων
και ειλικρινών εορτίων προσρρήσεων
της κοινής μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και του σεπτού Αυτής Προκαθημένου.
Ευχόμεθα ευλαβώς, Μακαριώτατε,
όπως Κύριος ο Θεός Σας σκέπει, Σας
φρουρεί και Σας ενισχύει στο ύψιστο
Πρωθιεραρχικό Σας λειτούργημα, δια
την δόξα και την πνευματική προκοπή
της Εκκλησίας Σας.
Η τελεσθείσα σήμερα Θεία Λειτουργία εις τον Πάνσεπτο Καθεδρικό Ναό του
Σωτήρος Χριστού ενώνει τα επίγεια με
τα επουράνια. Το θυσιαστήριο της Υμετέρας Μακαριότητος ευρίσκεται σε αδιάλειπτη κοινωνία μετά του θυσιαστηρίου
της Άνω Ιερουσαλήμ, όπου με αγαλλίαση,
ευφροσύνη και πνευματική χαρά οι Άγιοι
Κύριλλος και Μεθόδιος, φωτιζόμενοι και
ελλαμπόμενοι υπό της τρισηλίου Θεότητος, μετέχουν στην ατελεύτητη και ανέσπερη Θεία Λειτουργία, μαζί με Αγίους,
Μάρτυρες, Οσίους, Εγκρατευτές και Δικαίους εν πίστει τετελειωμένους, δοξάζοντες, υμνολογούντες και προσκυνούντες Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον,
μακράν και πέραν της τρίβης και των παθών της επίγειας και ανθρώπινης καθημερινότητας και πραγματικότητας.
Η χαρά των Ισαποστόλων Θεσσαλο-

νικέων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου
είναι ιδιαίτερη σήμερα, διότι εκαρποφόρησε το Θείον και Ιερόν Θυσιαστήριον,
που έπηξαν προ δέκα περίπου αιώνων
δια της ιεραποστολικής προσπαθείας
των προς τον σλαβικόν κόσμον. Εκαρποφόρησε εκατονταπλασίως, καθώς το
όλο εγχείρημα κατευθυνόταν από τη
Θεία Χάρη του Παναγίου, ζωαρχικού και
τελεταρχικού Πνεύματος, το Οποίο κατέστησε την Υμετέραν Μακαριότητα,
τον τιμώντα τον Ισαπόστολο Άγιο Κύριλλο, Πατριάρχη Ρωσίας.
Ο βίος των εορταζομένων σήμερα
Αγίων αποτελεί δι’ όλους εμάς τους επιγενομένους πυξίδα και οδοδείκτη, εν
μέσω των ανθρωπίνων περιπετειών, των
αδυναμιών, των κοινωνικών κρίσεων, των
διακυμάνσεων της ιστορίας, αλλά και
των θεσμικών δοκιμασιών. Ως Ορθόδοξοι χριστιανοί συμπάσχοντες στα ιστορικά δρώμενα, ενθυμούμεθα τον μνημειώδη λόγο του Αγίου Ιωάννου του
Χρυστοστόμου προς τον κοσμικόν άρχοντα Ευτρόπιον: «Τοιούτον έχει
μέγεθος η Εκκλησία· πολεμουμένη νικά·
επιβουλευομένη περιγίνεται· υβριζομένη, λαμπροτέρα καθίσταται· δέχεται
τραύματα, και ου καταπίπτει υπό των
ελκών· κλυδωνίζεται, αλλ’ ου καταποντίζεται· χειμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχ
υπομένει· παλαίει, αλλ’ ουχ ηττάται·
πυκτεύει, αλλ’ ου νικάται».
Διότι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος παραχωρεί δοκιμασίες και κρίσεις
με απώτερον σκοπόν την πνευματικήν
ωφέλειαν, προκοπήν και επανατοποθέτησίν μας. Η Θεοεγκατάλειψη, κατά τον
Γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ, απέρχεται
με προσευχή, άσκηση και μετάνοια, δια
να μας επισκιάσει εις την συνέχεια το
έλεος του Θεού και να φωτισθούμε από
το ανέσπερο άκτιστο φως του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού.
Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος χαίρονται διότι εν μέσω του ευλαβούς ρωσικού λαού και ενώπιον της εκκλησια-
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στικής του ηγεσίας ευρίσκεται επίσημη
αντιπροσωπεία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου
Βαρθολομαίου και της Πρωτόθρονης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, όπου
εγαλουχήθηκαν και ανδρώθηκαν πνευματικώς και εκκλησιαστικώς οι σήμερον
εορταζόμενοι Άγιοι.
Η χαρά των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου κορυφώνεται διότι
οι προσευχές των εις το υπερουράνιον θυσιαστήριον εισακούσθηκαν, ούτως ώστε
δια των πρεσβειών των ανήλθατε, Μακαριώτατε, επαξίως, προ πενταετίας, εις
τον Πατριαρχικόν Θρόνον της Εκκλησίας
της Ρωσίας, τον οποίον λαμπρύνετε και
περικοσμείτε. Αγωνίζεσθε δε εις κρίσιμην περίοδον δια την ανθρωπότητα και
τον χριστιανικό κόσμο, εν μέσω πολύμορφης κρίσης, πνευματικής, κοινωνικής και
οικονομικής, εν μέσω εθνικών, φυλετικών
και άλλων ανταγωνισμών, με συνέπεια
να απειλείται η παρουσία των χριστιανών στις ιστορικές κοιτίδες των, όπως
π.χ. συμβαίνει εις την Μέση Ανατολή.
Οι προσευχές του αόρατου πνευματικού κόσμου, εις τον οποίον συγκαταλέγονται ο προσφάτως, υπό της Αγίας και
Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αγιοκαταταχθείς Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, μετά των
Αγίων Μαξίμου του Γραικού και Σεραφείμ του Σαρώφ, ενώνονται με τις ευχές
των ασκητών και εγκρατευτών της στρατευόμενης επί γης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος
εύχονται και προσεύχονται, Μακαριώτατε, δια την καρποφόρα και πνευματοφόρα εξάσκηση της τετιμημένης πρωθιε-
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ραρχικής Σας διακονίας. Πρεσβεύουν
διηνεκώς δια τους όπου γης πρωθιεράρχες και ποιμένες του Ορθοδόξου πληρώματος. Προσεύχονται να επιτελούν τα
ποιμαντικά τους καθήκοντα εν μέσω
αποκαλυπτικών αγιοπνευματικών εμπειριών του επίγειου και του επουράνιου
θυσιαστηρίου. Εν μέσω της αγιοπνευματικής αυτής πορείας του ουρανού και της
γης, καλούμεθα να συμβάλλουμε στην
επιτυχή έκβαση των εργασιών της Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, η οποία, συν Θεώ, θα συγκληθεί το 2016 εις τον εν Κωνσταντινουπόλει περικαλή και ιστορικό Ναό της
Αγίας Ειρήνης.
Η υπό των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων παραδοθείσα ιεραρχική διάρθρωση των επί γης εκκλησιαστικών
πραγμάτων, όπως αυτή βιώθηκε και εκφράσθηκε εις το διάβα της δισχιλιετούς
χριστιανικής ιστορίας από το εκκλησιαστικό σώμα, ευρίσκεται σε αδιάλειπτη
κοινωνία με την επουράνια θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπου εν μέσω του
Θείου φωτός αναπαύονται οι ψυχές των
μακαρία τη λήξει γενομένων προκατόχων της Υμετέρας Μακαριότητος.
Ευχόμεθα εισέτι Μακαριώτατε, εκ
μέρους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, τον Οποίον εκπροσωπούμεν εις τα
σεπτά ονομαστήριά Σας, να είναι τα έτη
Σας πάμπολλα, καρποφόρα, δημιουργικά
και λυσιτελή προς δόξαν του μόνου Κυρίου του κόσμου και της ιστορίας Ιησού
Χριστού. Και πάντα ταύτα, προς έπαινον
της επί γης και εν ουρανοίς Αγίας Αυτού
Εκκλησίας.
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Συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση
της Ενορίας Αννόβερου Γερμανίας
«Το Τετράδιο του Πατριάρχη»
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η επέτειος συμπλήρωσης πενήντα ετών
από την επίσημη ίδρυση της ενορίας Αννόβερου Γερμανίας, όπου παρευρέθηκε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, προσκεκλημένος του Σεβ.
Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου.
Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Αννοβέρου, τελέσθηκε
αρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Ανδρέα
και συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λεύκης κ. Ευμενίου. Στη Θεία
Λειτουργία έλαβαν επίσης μέρος οι Πανοσ. Αρχιμανδρίτες κ. Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, κ. Παΐσιος Λαρεντζάκης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, οι εφημέριοι της Ενορίας Αννόβερου
π. Αλέξανδρος και π. Γεράσιμος και ο Διάκονος κ. Ειρηναίος Τριαλωνάκης.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ανδρέας κήρυξε το Θείο λόγο, ενώ στη συνέχεια
ομίλησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Ευμένιος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου και ο προϊστάμενος της Ενορίας Αννόβερου
π. Γεράσιμος Φραγκουλάκης.
Το Σάββατο 3 Μαΐου, το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε συναυλία με αποσπάσματα
από «Το Τετράδιο του Πατριάρχη». Πρόκειται για μια ανθολογία ποιημάτων, που κατέγραψε στους εφηβικούς και νεανικούς του χρόνους ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης
Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος. Ποιήματα της ανθολογίας μελοποιήθηκαν από τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο της ιστοσελίδας «Φως Φαναρίου». Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στον ευαγγελικό ναό, ο οποίος παραχωρήθηκε από την Ευαγγελική Λουθηριανή

Μ
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Επισκοπή του Αννόβερου. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας, ο οποίος χαιρέτησε με την παρακάτω ομιλία του την εκδήλωση.
Κατά το διάστημα δε της παραμονής του στη Γερμανία, ο Σεβ. κ. Ανδρέας επισκέφθηκε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, προσκύνησε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδος και ξεναγήθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο.

[5\
Άγιε Λεύκης, εκπρόσωπε του
Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας,
Κυρία Γενική Πρόξενος,
Άγιε Καθηγούμενε της Μονής
Επανωσήφη,
Πατέρες και αδελφοί,
Χριστιανοί και χριστιανές,
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Γεράσιμε
Φραγκουλάκη,
Χριστός Ανέστη!
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, τον λαμπρό δημιουργικό και ρωμαλέο Ιεράρχη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, για την πρόσκληση
που μου απηύθυνε να παραστώ στις εόρτιες εκδηλώσεις των 50 χρόνων, μισού δηλαδή αιώνα, από την ίδρυση της ενορίας
στο Αννόβερο.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Γεράσιμο Φραγκουλάκη για τη φιλοξενία και την καλή του
διάθεση να βρίσκομαι εν μέσω Υμών.
Εκφράζω την συγκίνησή μου που συναντιέμαι με τον Ελληνισμό της διασποράς, της ξενιτειάς εδώ στη Γερμανία, τον
Ελληνισμό που προσδοκά το νόστιμο
ήμαρ. Εκφράζω όμως τον προβληματισμό
μου, γιατί μετά από μισό αιώνα και σήμερα οι νέοι της Ελλάδας, πολλοί από τους
οποίους είναι κάτοχοι πτυχίων και υψηλών τίτλων σπουδών, εξέρχονται και πάλι
των συνόρων αναζητώντας εργασία. Εργαζόμενοι για τον «ἄρτον τόν ἐπιούσιον».
Δεν είναι όμως μόνο Ελληνική αυτή η
πραγματικότητα. Η οικονομική κρίση, η
ανεργία και τα οικονομικά, πολιτιστικά
και πνευματικά δεδομένα οδηγούν σε μεταναστεύσεις, νέων κυρίως ανθρώπων σε
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άλλες χώρες από την πατρώα γη, την Ελλάδα που μας γέννησε, μας αγάπησε, μας
αγαπάει και την αγαπάμε εν μέσω των
δυσχερειών και των προβλημάτων που
ζούμε όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά
και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και τις
χώρες τις ευρωζώνης.
Θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία εδώ στο Αννόβερο τη δυναμική ενορία που έχετε συστήσει με τον περίλαμπρο ναό των Τριών
Ιεραρχών και τους άλλους δημιουργικούς
χώρους εργασίας, όπου εδώ με την Ελληνική μας Εκκλησία, υπό την φιλόξενο
σκέπη της Γερμανικής πολιτείας, συνυπάρχουμε έχοντας δίπλα την Εκκλησία
των Σέρβων.
Από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας φθάνομε στη Μητρόπολη Γερμανίας, που ιδρύεται το 1963 με
πρώτο Μητροπολίτη τον Πολύευκτο και
το 1964 στην ελληνορθόδοξη ενορία του
Αννόβερου, απ’ όπου πέρασαν ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο π. Γεώργιος Χατζής,
ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κεντρώας
Αφρικής κυρός Τιμόθεος, ο από Παμφίλου
σήμερα Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος που εργάστηκε και πολλά προσέφερε στην ενορία. Την πηδαλιουχία της
ενορίας επαξίως συνεχίζει ο Αρχιμ. π. Γεράσιμος Φραγκουλάκης με τον π. Αλέξανδρο Συμεωνίδη.
Η αποψινή μας βραδιά είναι αφιερωμένη στο «Τετράδιο του Πατριάρχη». Ο
Παναγιώτης Ανδριόπουλος με τις ιστοσελίδες «Φως Φαναρίου» και «Ιδιωτική οδός»
μας έδωσε, μέσα από υπεύθυνη έρευνα,
μια μουσικοποιητική ανθολογία για το
«Τετράδιο του Πατριάρχη».
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το
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1954 (δεκατεσσάρων ετών) έως το 1970 μελετά ποιήματα και αντιγράφει στο τετράδιό
του τους στίχους που τον εκφράζουν, που
τον αγγίζουν και ιδιαίτερα τον σαγηνεύουν.
Έχουμε ένα σύνολο 79 ποιημάτων από 35
Έλληνες και ξένους ποιητές, αντιγραμμένα
από τον Πατριάρχη μας Βαρθολομαίο.
Τι σημαίνει όμως «διαβάζω», πολύ δε
περισσότερο «αντιγράφω» και «δημιουργώ
μια ποιητική ανθολογία»; Ποιος διαβάζει,
αντιγράφει και ανθολογεί ποιήματα; Ένας
νέος άνθρωπος χωρίς ευαισθησίες, χωρίς
λεπτότητα ψυχική, προσωπική, χωρίς ευρύτερες αναζητήσεις για τον άνθρωπο,
την αγωνία του, τους καημούς του, τα βάσανά του, για τα προβλήματά του, τις θλίψεις αλλά και τις χαρές του; Ένας νέος
χωρίς οραματισμούς προσωπικούς και κοινωνικούς για τη καταλλαγή και την ειρήνη, για την αγάπη και τη συνύπαρξη,
για τον πόθο του να αναγεννήσει, να προσεγγίσει, να προσδιορίσει και να απαντήσει σ’ αυτά τα πανανθρώπινα επαναλαμβανόμενα προβλήματα και ερωτήματα,
διαβάζει ποιητές πολύ δε περισσότερο αντιγράφει ποιήματα;
Συναντιέται με το Μαβίλη και τον Πορφύρα, το Δροσίνη και τον Πολέμη, τον Παλαμά, τον Παπαντωνίου και το διαχρονικό

Καβάφη. Διαβάζει και αντιγράφει ποιήματα μια ψυχή σκληροτράχηλη, μια συνείδηση νοησιαρχική, ένας εσωτερικός κόσμος αδιάφορος; Αντιθέτως, αυτές οι
θλιβερές και απάνθρωπες καταστάσεις
δεν είναι για τους ποιητές και τους στοχαστές της ποίησης.
Συνεπώς ό,τι ζούμε στη μακροχρόνια
και ευλογημένη πατριαρχία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου είναι
η συνέχεια, η πορεία, η κορύφωση της καρποφορίας μιας διακονίας ταγμένης, χάριτι
Θεού, στη διαμόρφωση της ανθρώπινης
συνείδησης, στο στρογγύλεμα της ανθρώπινης ζωής από τις γωνίες και τις βάρβαρες οξύτητες που την πληγώνουν. Και όλα
αυτά, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης τα
διακονεί μέσα από τη μυστηριακή, βιωματική αποκάλυψη του εν Τριάδι ζώντος
Θεού, για το ανθρώπινο πλάσμα και δημιούργημά Του.
Στους πρωτομάστορες της αποψινής
βραδιάς, στον π. Γεράσιμο Φραγκουλάκη
και στον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, στους
κ. Δάφνη Πανουργιά, κ. Βασιλεία Ευσταθιάδου, κ. Βίλλυ Κωστοπούλου, δ. Άννα –
Μαρία Παναγιώτου, αλλά και σε όσους
συνετέλεσαν, αξίζουν συγχαρητήρια
πολλά!
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Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ στο Σπήλι Ρεθύμνου
ην Τρίτη της Διακαινησίμου 22
Απριλίου, μνήμη των Αγίων ενδόξων νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης, πανηγύριζε η ομώνυμος Ιερά Μονή στο Σπήλι Ρεθύμνου, της
Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων.
Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα του
Πάσχα, τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός
Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.
Ευγενίου και συγχοροστατούντων των
Σεβ. Μητροπολιτών κ. Ανδρέα και του οικείου κ. Ειρηναίου. Μετά το πέρας του Εσπερινού
ακολούθησε γεύμα προς όλους στην τράπεζα της Ιεράς Μονής.

Τ

Χειροθεσίες
Πνευματικού
και Αρχιδιακόνου
Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 23
Απριλίου, εορτή του αγίου ενδόξου
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στην
Κάτω Βιάννο και απένειμε τα οφφίκια
του Πνευματικού στον εφημέριο της
ενορίας π. Αντώνιο Ψαρολογάκη και
του Αρχιδιακόνου στον Ιεροδιάκονο
του Ιερού Καθεδρικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου,
π. Ιερόθεο Χιώτη.

+
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Γ' Παγκόσμιο Συνέδριο Νεότητας στην Κωνσταντινούπολη
Κατόπιν προσκλήσεως του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου,
πραγματοποιήθηκε το Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο Νεότητας, το οποίο έλαβε χώρα
στην Κωνσταντινούπολη από 1ης έως 4ης
Μαΐου και σκοπό είχε τον εντοπισμό των
προβλημάτων που απασχολούν τους νέους μας, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, ενώ αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός Δικτύου Ποιμαντικής των
νέων σε οικουμενικό επίπεδο, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν οι υπεύθυνοι των γραφείων νεότητας, των ανά τον κόσμο Μητροπόλεων του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς επίσης της Εκκλησίας Κύπρου, της Ελλάδος, της
Αλβανίας, της Φιλλανδίας και της Εσθονίας. Την Ιερά Μητρόπολή μας εκπροσώπησε, με την ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, ο Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως κ. Ιερόθεος Χιώτης.
Την Παρασκευή 2 Μαΐου, πρώτη ημέρα των εργασιών, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, κήρυξε επίσημα την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου,
του οποίου προήδρευσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας. Μετά το πέρας των
εργασιών παρατέθηκε δείπνο στην ενορία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μέγα Ρεύματος.
Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος,
αρχιερατικός προϊστάμενος της Περιφέρειας Βοσπόρου.
Το Σάββατο 3 Μαΐου συζητήθηκε εκτενώς η διαμόρφωση ενός Δικτύου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου για την Ορθόδοξη Νεότητα ενώ εξεδόθη το Ανακοινωθέν του Συνεδρίου. Στη
συνέχεια και μετά το γεύμα ακολούθησε ξενάγηση στο Ναό της του Θεού Σοφίας, ενώ το
απόγευμα παρακολούθησαν τον Εσπερινό στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, χοροστατούντος
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν επισήμως την Κυριακή 4 Μαΐου, με την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή
Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, στο τέλος της οποίας ο Παναγιώτατος τέλεσε τρισάγιο υπέρ
ανάπαυσης των ψυχών των αοιδίμων Πατριαρχών.

Ο Σύνδεσμος Κληρικών της Μητρόπολής μας τίμησε τον προστάτη του Απόστολο Τίτο
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την
Πέμπτη 15 Μαΐου, ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με την
ευκαιρία της επετείου της επανακομιδής της
Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου,
πρώτου Επισκόπου Κρήτης, πραγματοποίησε την καθιερωμένη εορτή του στον Ιερό
Ναό Αγίου Τίτου Καλυβίων Μονοφατσίου.
Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, ενώ
συλλειτούργησαν ο Πρόεδρος Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Κιοστεράκης και τα μέλη του Συνδέσμου, με την πάνδημη παρουσία των ιερέων της Μητροπόλεως.
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Πανήγυρη Αγίας Φωτεινής Ρουσοχωρίων
Την Κυριακή 18 Μαΐου, εορτή της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής
της Σαμαρείτιδος, πανηγύριζε ο ομώνυμος ιερός ναός στα Ρουσοχώρια Πεδιάδος.
Το Σάββατο 17 Μαΐου το απόγευμα στο
μέγα πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστάτησε ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας με τη συμμετοχή πολλών κληρικών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, ενώ την επαύριο, Κυριακή
18 Μαΐου, στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία
προεξήρχε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης.

Εγκαίνια Ιερού Ναού στο Αλάγνι
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε ο εγκαινιασμός του Ιερού Ναού Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ της Ενορίας
Αλαγνίου, το Σάββατο 24 Μαΐου 2014.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης
Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, ανταποκρινόμενος με χαρά στην πρόσκληση του
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος
παρευρίσκετο στα ονομαστήρια του Μακ.
Πατριάρχη Μόσχας κ. Κυρίλλου, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου.
Στην τελετή παραβρέθηκαν αδελφοί της Ι.Μ. Αγκαράθου, κληρικοί των όμορων Ενοριών
και πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να λάβουν την ευλογία των Ιερών Εγκαινίων
του Ι.Ν. Ταξιαρχών, τον οποίο ανήγειρε η αγάπη της οικογένειας των κ.κ. Εμμανουήλ και
Γεωργίας Μαλτεζάκη.

Έκπλυση Αγίας Τράπεζας Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου
στην Ενορία Σκινιά Μονοφατσίου
Το Σάββατο 21 Ιουνίου τελέστηκε από το
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα η έκπλυση
της Αγίας Τράπεζας και η Θεία Λειτουργία
στον πρόσφατα ανακαινισμένο Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου (14ου αι.) στην Ενορία Σκινιά Μονοφατσίου.
Την παραμονή, Παρασκευή 20 Ιουνίου,
σχηματίστηκε λιτανεία από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου έως το εξωκλήσι του Αγίου
Θεοδώρου, με τη συμμετοχή κληρικών και
πολλών πιστών χριστιανών, κατοίκων του
Σκινιά, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε Αγιασμός
από τον Αρχιμ. κ. Μελχισεδέκ Αμπελικάκη.
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Εξετάσεις Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
Με επιτυχία διεξήχθησαν οι απολυτήριες εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολής μας, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 22 Ιουνίου, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Αρκαλοχωρίου, με την παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
Η εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους: κ. Δημήτριο Νερατζή,
Άρχοντα Πρωτοψάλτη, κ. Ανδρέα Γιακουμάκη, Διευθυντή της Σχολής, κ. Αντώνιο Πλαΐτη, κ. Ιωάννη Καστρινάκη, π. Νικόλαο
Σταματάκη και κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη, Επ. Καθηγητή της Α.Ε.Α.Η.Κ., ως εκπρόσωπο
του ΥΠ.ΠΟ.Α., χορήγησε τίτλους σπουδών στους επιτυχόντες σπουδαστές: π. Ιωάννη
Κοντάκη, κ. Μιχαήλ Ρουσσάκη, κ. Εμμανουήλ Διακοσταμάτη, κ. Σπυρίδωνα Ποντικάκη
και κ. Γεώργιο Κουτεντάκη.

Πανήγυρη Ιεράς Μονής
Αγίου Πνεύματος Κισσού
Την Δευτέρα 24 Ιουνίου, εορτή του Αγίου
Πνεύματος, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
βρέθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κισσού, κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. κ. Μεθόδιο
Φλουρή και τον Αρχιδιάκονο κ. Ιερόθεο Χιώτη.
Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβ. κ. Ανδρέας,
ενώ στη συνέχεια τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο, προξάρχοντος του οικείου Μητροπολίτη κ. Ειρηναίου, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών και εκατοντάδων πιστών. Ακολούθησε
η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος πέριξ της Ι.Μ., η ευλόγηση των παρασκευασμένων εδεσμάτων
και των άρτων.
Στο τέλος, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ειρηναίος ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Ανδρέα για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και τη συμμετοχή του στη πανήγυρη της Ιεράς Μονής. Στη συνέχεια
το λόγο έλαβε ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβ. κ.
Ειρηναίο και συνεχάρη τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίο Ξερουδάκη για
την άρτια οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή της πανηγύρεως.

Ημερήσια Εκδρομή των Κατηχητικών και των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής
και Αγιογραφίας στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 26 Ιουνίου η καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή των κατηχητικών σχολείων και των σχολών βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας της Ιεράς Μητρόπολής μας στα Χανιά, με την ευκαιρία της λήξης του διδακτικού έτους
2013-2014.
Οι περί τους διακόσιους εκδρομείς
είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την
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Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων και να
γνωρίσουν την ιστορία της. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την Εκκλ. Σχολή Κρήτης, στον
Άγιο Ματθαίο, όπου ο Υποδιευθυντής κ. Μιχαήλ Γαλανάκης, ανεψιός του μακαριστού
Μητροπολίτη κυρού Ειρηναίου, τους υποδέχθηκε και τους μίλησε για την ιστορία, από την
ίδρυσή της μέχρι σήμερα.
Ακολούθως, μετέβησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα της Ενορίας Αμπεριάς Χανίων, όπου ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός τους υποδέχθηκε και τους παρέθεσε γεύμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας, όπου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον Σεβ. κ. Δαμασκηνό.
Πριν την αναχώρησή τους, ο υπεύθυνος της εκδρομής Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φουκαράκης
εξέφρασε θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό,
στον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Αρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη και στον εφημέριο
της ενορίας π. Εμμανουήλ Κουδουμνάκη για την αβραμιαία φιλοξενία. Επίσης, παρουσίασε
εν τάχει τις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και πρόσφερε στον Σεβασμιώτατο
κ. Δαμασκηνό, καθώς και στον Πρωτοσύγκελλο αναμνηστικό δώρο εις ένδειξη ευχαριστίας.
Στη συνέχεια οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη των Χανίων.

Χειροθεσίες
Αρχιμανδρίτη και Οικονόμου
Το Σάββατο 28 Ιουνίου, παραμονή
των Αγίων ενδόξων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Ενορία Άρβης, όπου
χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, κατά τη διάρκεια του οποίου απένειμε τα οφφίκια του Αρχιμανδρίτη
στον Ιερομόναχο Ζαχαρία Δορούκα,
αδελφό της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής
Βιάννου και εφημέριο Βαχού και του
Οικονόμου στον εφημέριο των Ενοριών
Πεύκου-Κεφαλοβρυσίου π. Νικόλαο
Κονσολάκη.

Εκλογή και Χειροτονία Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μαξίμου
Την Κυριακή 27 Ιουλίου τελέστηκε, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Φανάρι, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η χειροτονία
του Εψηφισμένου Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ.
Μαξίμου, του από Μεγάλων Αρχιδιακόνων.
Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές για τον
Σεβ. κ. Μάξιμο και την οικογένειά του, καθώς και
για τους πολυάριθμους, κληρικούς και λαϊκούς,
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που κατέφθασαν στην Πόλη από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Πάτρα, αλλά και από τη Σερβία,
την Ιταλία, την Αγγλία, για να συμμετάσχουν στην προσωπική του Πεντηκοστή.
Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα του Θρόνου, όπου ομίλησαν ο Παναγιώτατος Πατριάρχης
Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος και ο νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης κ. Μάξιμος.
Το Σάββατο 26 Ιουλίου ο εψηφισμένος κ. Μάξιμος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στον Πατριαρχικό Ναό υπό του Σεβ. Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος Βγενόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1993 στον Ι. Ναό Αγίας Ευφημίας Χαλκηδόνος. Είναι απόφοιτος της Α.Ε.Σ.
Αθηνών, της Θεολογικής Σχολής του Βελιγραδίου, ενώ πραγματοποίησε σπουδές στo Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο οποίο και υπέβαλε διδακτορική διατριβή με θέμα: “Το Πρωτείο στην
Εκκλησία από την Πρώτη στη Δεύτερη Βατικάνεια Σύνοδο: Μία Ορθόδοξη Προσέγγιση”. Συμμετείχε σε διεθνή θεολογικά συνέδρια πραγματοποιόντας διαλέξεις στο εξωτερικό ενώ για μία
δεκαετία διηκόνησε ως Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Εν συνεχεία έγινε Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων. Το 2008 ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον προχείρισε Μέγα
Αρχιδιάκονο. Εκτός από τα λειτουργικά του και άλλα καθήκοντα, διετέλεσε γραμματεύς πολλών
επιτροπών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Από το έτος 2008 έως το 2013 μερίμνησε με επιτυχία για την κάλυψη των υλικών αναγκών
των απόρων πιστών της Πόλεως, συνεργαζόμενος με φιλοπτώχους αδελφότητες.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, με πρόταση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου την 15η Ιουλίου 2013, εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Μάξιμο Μητροπολίτη Σηλυβρίας από τη θέση του Μεγάλου Αρχιδιακόνου, ενώ ο Δευτερεύων κ. Ανδρέας προχειρίσθηκε
υπό του Οικουμενικού Πατριάρχη Μέγας Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εκδημία Μητροπολίτη Ιωαννίνων κυρού Θεοκλήτου
Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων 13 Απριλίου και σε ηλικία
ογδόντα τεσσάρων (84) ετών εξεδήμησε προς Κύριον ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κυρός Θεόκλητος Σετάκης.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε τη Μ. Τετάρτη, 15 Απριλίου, στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων, προεξάρχοντος
του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου Β’. Το Οικουμενικό
Πατριαρχείο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος, ο οποίος μετέφερε την θλίψη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
για την απώλεια του μακαριστού Μητροπολίτη και αναφέρθηκε στην
αγάπη του εκλιπόντος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στην εξόδιο ακολουθία συμμετείχαν πολλοί Ιεράρχες καθώς και
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος, ως εκπρόσωπος της
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., εκφώνησε επικήδειο λόγο, τον οποίο
και παραθέτουμε.
Τον ύστατο χαιρετισμό απέδωσαν ακόμη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας, ο Υφυπ. Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οι
τοπικές και στρατιωτικές αρχές, καθώς και πλήθος πιστών από την πόλη των Ιωαννίνων, αποδίδοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο τους ποιμενάρχη.
Ακολούθησε ο ενταφιασμός της σορού του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Θεοκλήτου στον
περίβολο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοπάνων.
«Mακαριώτατε, Σεβ. εκπρόσωπε της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, Σεβασμιώτατοι, Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, Πατέρες, περιούσιε και
πενθηφόρε λαέ των Ιωαννίνων,
Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
το οποίο εκπροσωπώ, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του, γιατί αναχώρησε από τον επίγειο κόσμο ο δυναμικός, θαρραλέος και αποφασιστικός Ιεράρχης. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κυρός Θεόκλητος.
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Ο μακαριστός κυρός Θεόκλητος διακρίθηκε για τη διαρκή εκκλησιαστική και σύνολη κοινωνική
αγωνία του. Την εξέφρασε με λόγους, πράξεις και κείμενα βαθύτατης εκκλησιολογίας. Οι ευαισθησίες
του για τους συνανθρώπους και η αγάπη για την Επαρχία του, ιδιαιτέρως ευεργέτησαν και ευλόγησαν
τα Γιάννενα και τους γιαννιώτες όλων των ηλικιών.
Η δυνατή εκκλησιαστική σκέψη του νοηματοδοτείτο από τη βαθιά του πίστη στον εν Τριάδι ζώντα
Θεό του κόσμου και της ιστορίας. Εκφραζόταν με ατελεύτητη προβληματική για την Εκκλησία και
τα θέματά της. Για την πορεία που καλείτο να χαράξει και να ακολουθήσει, στο μεταίχμιο εποχών με
κοσμογονικές αλλαγές και ανακατατάξεις, απέναντι στις οποίες έπαιρνε θέση χωρίς εσωστρέφεια
και φοβικά σύνδρομα.
Οι ορίζοντές του υπήρξαν αταλάντευτα ανοιχτοί στον αναγκαίο για την εποχή μας διάλογο μεταξύ των χριστιανών, των θρησκειών, των λαών και των πολιτισμών. Ιεράρχης της εν Χριστώ καταλλαγής, της εκκλησιαστικής αγάπης και της εν ειρήνη κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος,
ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, με δημιουργική προοπτική, μακριά από φονταμενταλισμούς.
Συνδέθηκε πνευματικά με τον αείμνηστο γέροντά του, μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, τον
από Ιωαννίνων. Τον διαδέχτηκε και τον διακόνησε με αγάπη και εντιμότητα.
Τα εκκλησιαστικά του σκιρτήματα, οι αναζητήσεις του, ξεκίνησαν στην Ιεράπετρα της Κρήτης.
Έζησε τα μαθητικά του χρόνια εκεί απ’ όπου καταγόταν ο πατέρας του, κοντά στον τότε Επίσκοπο
Ιεροσητείας Φιλόθεο Μαζοκοπάκη.
Υπήρξε απόμακρος από καταστάσεις φαίνεσθαι, δήθεν ή ενορχηστρωμένης προσωπικής προβολής. Επηρέασε η προσωπικότητα του την εκκλησιαστική πορεία των χρόνων της μεταπολίτευσης.
Για τους μελετητές θα αποτελέσει σημείο εκκλησιαστικής, αλλά και ευρύτερης ιστορικής αναφοράς, με την εκκλησιαστική πρακτική του, αλλά και τις λεπτές παρεμβάσεις του στα πολιτικά δρώμενα, μακριά όμως από σκοπιμότητες.
Διήλθε τη ζωή του μοναχικά, με προσευχητική σκέψη και διαρκή εκκλησιαστική ανησυχία. Δίδασκε, συντροφευόμενος από το τσιγάρο του, με τη βαθιά βραχνή φωνή του, με την πλούσια σκέψη και
τη λακωνική έκφραση, με τη λαλούσα σιωπή του, με το διεισδυτικό του βλέμμα, με τη διοικητική του
ικανότητα, με το σεβασμό στο αυτεξούσιο και την ελευθερία του άλλου.
Η αγάπη, η αφοσίωση και ο σεβασμός του Ιωαννίνων κυρού Θεοκλήτου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο κορυφώθηκε το 2007, με το λόγο που
εκφώνησε από τον πατριαρχικό άμβωνα στη θρονική εορτή του Αγίου Ανδρέα.
Τα μέλη του Τμήματος Θεολογίας, της γενέθλιάς του πόλης Θεσσαλονίκης, με το οποίο συνεργάστηκε και διατηρούσε στενούς δεσμούς, καθώς και ο πρόεδρός του Χρυσόστομος Σταμούλης, εκφράζουν τα εγκάρδια συλλυπητήριά τους επί την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη
Ιωαννίνων κυρού Θεοκλήτου.
Από τον κόσμο των ζώντων του ουρανού, η ψυχή του δεομένη, θα στηρίζει και θα ενισχύει τα αγαπημένα του Γιάννενα.»

Εκδημία Ιερέα Εμμανουήλ Λαμπράκη
Μετά από 22 ημέρες αγωνίας και ανελλιπούς αναζήτησης,
εντοπίστηκε ο πατήρ Εμμανουήλ Λαμπράκης, συνταξιούχος
ιερέας και πρώην εφημέριος της Ενορίας Δραπετίου, τα ίχνη
του οποίου είχαν χαθεί από τα ξημερώματα της 4ης Ιουλίου.
Η σορός του ιερέα εντοπίστηκε από τα εγγόνια του, στο
χωριό Κάτω Πουλιές. Από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο μακαριστός π. Μανώλης υπέστη ανακοπή.
Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών της Ενορίας Γαρίπας,
με τη συμμετοχή πολλών ιερέων, ενώ πλήθος κόσμου συνέρρευσε για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπητό σε όλους μας
π. Μανώλη. Επίσης, στο τέλος της νεκρωσίμου ακολουθίας
αναγνώσθηκαν επικήδειοι και ψηφίσματα.
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Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
Η νέα εποχή που βιώνουμε έχει αποδομήσει την
κοινωνία σε παγκόσμιο, αλλά ειδικότερα και σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα, κάθε άνθρωπος ζει με την
ανασφάλεια και τον φόβο της επόμενης ημέρας.
Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της υγείας. Αρκετός
είναι ο πληθυσμός που δεν έχει πρόσβαση στην
πρωτοβάθμια υγεία. Το ποσοστό των ανασφάλιστων συνανθρώπων μας υπολογίζεται περίπου 50%.
Το κοινωνικό αυτό πρόβλημα μπορεί να αποτυπώνεται σε ποσοστιαίες μονάδες, αλλά είναι ανθρώπινες ψυχές που χρειάζονται βοήθεια.
Η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου, μέσω του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, διακονεί την τοπική μας κοινωνία,
με τρόφιμα και παιδικά γεύματα και δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγη και στον τομέα της υγείας.
Άμεσα συνεργάστηκε με το γραφείο κοινωνικής
πολιτικής και ισότητας των φίλων του Δήμου Μινώα
Πεδιάδας και δημιούργησε το Κοινωνικό ΙατρείοΦαρμακείο.
Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου
και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας συστάθηκε με το
Φ.Ε.Κ. 930/τ. Β/14.04.2014 και λειτουργεί από αρχές
Ιουλίου 2013, ως ιδιαίτερο τμήμα του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής. Στεγάζεται επί
της οδού Εμμ. Λαμπράκη, σε ιδιόκτητο κτήριο της
Ιεράς Μητροπόλεως. Τα φάρμακα, τα ιατρικά είδη
και όλος ο εξοπλισμός έχει δοθεί από ευαισθητοποιημένους συνανθρώπους μας και φορείς υγείας.
Η ψυχή όμως του Κ.Ι.Φ. είναι οι εθελοντές ιατροί
και το εθελοντικό νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι,
τιμώντας τον ιατρικό τους όρκο, προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς στο Κ.Ι.Φ. ή στον ιδιωτικό τους χώρο.
Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο δεν αντικαθιστά τα Κέντρα Υγείας ή τα Νοσοκομεία, αλλά συμβάλει ενισχυτικά στον τομέα της πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.
Στο διάστημα του ενός έτους λειτουργίας το
Κ.Ι.Φ. έχει εξυπηρετήσει 9.500 περιστατικά στα τακτικά ιατρεία και έχει χορηγήσει 11.000 σκευάσματα
φαρμάκων σε ανασφάλιστους άπορους συνανθρώπους μας.
Λειτουργεί καθημερινά, με δέκα τακτικά ιατρεία
γενικής ιατρικής παθολογίας το μήνα, δύο ορθοπεδικά, ένα διαβητολογικό και ένα πνευμονολογικό

ιατρείο, αντίστοιχα. Τα περιστατικά, που χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική εξέταση, στέλνονται με
παραπεμπτικό στην ανάλογη ειδικότητα προς τους
συνεργάτες εθελοντές ιατρούς ή Διαγνωστικά Κέντρα.
Το Νοέμβριο του 2013, η Γενική Διεύθυνση
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κατόπιν σχετικής
αίτησης, ένταξε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13212/19-112013 έγγραφο, το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο στο
δίκτυο κέντρων εμβολισμού ανασφάλιστων πληθυσμών.
Στο τέλος του ιδίου χρόνου, οργανώθηκε και
έγινε προληπτικός έλεγχος σακχάρου, χοληστερίνης, γλυκεριδίων και καρδιογράφημα στα παιδιά
των τοπικών ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Τον Απρίλιο 2014, με τη συνεργασία του Σώματος
Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, οργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για
την κατάρτιση των εθελοντών του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου, καθώς και των νοσηλευτριών
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Κέντρων Υγείας.
Ο Τομέας Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης
της Ιεράς Μητροπόλεως προέβη σε ένα ακόμη βήμα
βοήθειας. Το 1ο εξάμηνο του 2014 συστάθηκε και
λειτούργησε στο ίδιο οίκημα το «Ένδυμα Αγάπης»,
το οποίο διανέμει καθημερινά είδη ρουχισμού και
υπόδησης σε άπορους.
Η τοπική μας κοινωνία, όπως και οι ενορίες της
Μητροπόλεως, στηρίζουν ενεργά και αυτή τη δράση.
Περισσότερες από διακόσιες οικογένειες έχουν προσφέρει στο «Ένδυμα Αγάπης» 30.000 περίπου ρούχα
και παπούτσια, ενώ και Ενορίες έχουν συνδράμει με
την προσφορά περίπου 15.000 αντίστοιχων τεμαχίων.
Από το «Ένδυμα Αγάπης» έχουν βοηθηθεί περισσότερες από 450 οικογένειες και 15 έγκυες γυναίκες με ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικό εξοπλισμό. Σε παιδιά έχουν δοθεί σχολικές τσάντες,
παπούτσια και αρκετά παιχνίδια. Το σύνολο των
ενδυμάτων που έχουν δοθεί σε άπορους συνανθρώπους μας ξεπερνάει τα 30.000 τεμάχια.
Όλες αυτές οι δράσεις του Τομέα Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής, με το «Γενικό Φιλόπτωχο
Ταμείο», την «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος», το
«Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο» και το «Ένδυμα
Αγάπης» είναι συλλογικές και υπεύθυνο έχουν τον
Αρχιμ. κ. Θεολόγο Αλεξανδράκη.
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Κατάσταση Δωρητών
για την «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος»
(1 Απριλίου 2014 έως 31 Ιουλίου 2014)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΑΒΛΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.ΜΑΡΙΝΟΥ
ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚ. ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΕΡΙΓΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΜΑΙΡΗ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.ΕΜΜ.
ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΣΑΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΛ. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙΚ. ΙΕΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΠΟΠΗ
ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΕΦΗ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ (Φούρνος)
ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο.Λ.Λ.Α. ΚΛΙΝΙΚΗ
ΟΙΚ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΛΑΡΑΚΗ
ΟΙΚ. ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΥΣΗΣ
ΟΙΚ. ΑΝΝΑΣ ΝΙΚ.ΚΕΛΑΡΑΚΗ
ΟΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜ.ΚΕΛΑΡΑΚΗ
ΟΙΚ. ΒΑΡΔΑΒΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙΚ. ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΟΙΚ. ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΟΙΚ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ
ΠΑΝΑΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΗ ΑΣΗΜΙΝΑ

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΡΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΪΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ τ.ΠΕΤΡΟΥ
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ.ΕΜΜ.
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ.ΕΜΜ.
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1 LIDL ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA BEACH»
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΗΤΣΗ
3 ΑΦΟΙ ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΑΕ. «WATER CITY»
ΑΝΩΠΟΛΗ
4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΠΙΝΔΟΣ» Γ. ΜΠΑΖΩΛΙΑΣ
5 ΑΡΤΟΠ. «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
6 ΑΡΤΟΠ. ΒΙΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
7 ΑΡΤΟΠ. ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΑΡΚ/ΡΙ)
8 ΑΡΤΟΠ. ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΡΚ/ΡΙ)
9 ΑΡΤΟΠ. «ΣΙΤΟΣ» ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δωρητές Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου
(1 Απριλίου 2014 έως 31 Ιουλίου 2014)
1
2
3
4
5

ΚΑΝΔΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

6
7
8
9
10

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ιερέας)
ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΓ. ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ιερέα)
ΟΙΚΟΓ. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

11 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12 ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ ΕΡΓΙΝΑ
13 ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗ ΚΙΜΩΝ – ΧΑΡΑ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές, τις επιχειρήσεις και όλους τους ανθρώπους,
που με την ευαισθησία τους ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία όλων των γραφείων
του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής:
Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος, Kοινωνικό-Ιατρείο Φαρμακείο, Ένδυμα Αγάπης.
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Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας
Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου
Λειτουργεί από το έτος 2009 στην Πολυθέα Πεδιάδας και φιλοξενεί περί τους 35
γέροντες. Οι διαβιούντες ηλικιωμένοι στη Νηστικάκειο Μονάδα απολαμβάνουν:
 Άριστες συνθήκες διαβίωσης σε άνετα δίκλινα δωμάτια με προσωπικούς χώρους
υγιεινής και ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους.
 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μόνιμη ιατρική παρακολούθηση.
 Φροντίδα, αγάπη, συμπαράσταση και ζεστό, σχεδόν οικογενειακό, περιβάλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28910 32223 και 28910 32033
Διευθυντής: Αρχιμ. Μεθόδιος Φλουρής

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη
της Ιεράς Μητροπόλεως

Οι Σχολές της Ι. Μητροπόλεως
Στην Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου λειτουργούν:

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ. & Φαξ 28910 24630
Στο βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως
στο Αρκαλοχώρι θα βρείτε:




Βιβλία όλων των
Εκδοτικών Οίκων
Cd’ s και κασέτες ψαλτικής
Εκκλησιαστικά είδη






Εικόνες
Μοσχοθυμίαμα
Παιδικά βιβλία
Είδη δώρων

Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής
 Σχολή Πρακτικής
Βυζαντινής Μουσικής


Σχολή Αγιογραφίας
Σχολή παραδοσιακών
οργάνων
 Σχολή γονέων



Δίδακτρα έχομε μόνο στη λειτουργία
της σχολής εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων

Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος
Η Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προετοιμάζει και
προσφέρει καθημερινά δωρεάν μεσημεριανά γεύματα 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 Αρχ. Θεολόγος Αλεξανδράκης: 6979552222, 28910 24611

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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