«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)
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ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Χριστός Ανέστη!

λοι οι Ορθόδοξοι πιστοί εορτάζομεν και εφέτος χαρμοσύνως την Ανάστασιν
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ψάλλομεν: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν· καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν
τόν Αἴτιον» (τροπάριον του Κανόνος της Αναστάσεως).
Και ενώ ημείς χαρμοσύνως εορτάζομεν την Ανάστασιν του Κυρίου, ως πραγματικότητα ζωής και ελπίδος, πέριξ ημών, εν τω κόσμω, ακούομεν τας κραυγάς και τας
απειλάς του θανάτου, τας οποίας εκτοξεύουν εκ πολλών σημείων της γης εκείνοι οι
οποίοι πιστεύουν ότι δύνανται να λύσουν τας διαφοράς των ανθρώπων δια της θανατώσεως των αντιπάλων, γεγονός το οποίον και αποτελεί την μεγαλυτέραν απόδειξιν
της αδυναμίας των. Διότι, δια της προκλήσεως του θανάτου του συνανθρώπου, δια της
εκδικητικότητος κατά του ετέρου,
του διαφορετικού, δεν βελτιώνεται ο κόσμος, ούτε επιλύονται τα
προβλήματα των ανθρώπων.
Είναι, άλλωστε, υπό πάντων παραδεκτόν και αναγνωριζόμενον,
ιδιαιτέρως δε υπό των σκεπτομένων ανθρώπων πάσης εποχής,
ότι το κακόν νικάται δια του αγαθού και ουδέποτε δια του κακού.
Τα προβλήματα επιλύονται
αληθώς δια της αναγνωρίσεως
και της τιμής της αξίας του προσώπου και δια του σεβασμού των
δικαιωμάτων του. Και αντιστρόφως, τα παντός είδους προβλήματα δημιουργούνται και οξύνονται εκ της περιφρονήσεως του
ανθρωπίνου προσώπου και της
καταπατήσεως των δικαίων αυ-
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τού, ιδιαιτέρως του αδυνάτου, ο οποίος πρέπει να δύναται να αισθάνεται ασφαλής και
ο ισχυρός να είναι δίκαιος δια να υπάρξη ειρήνη.
Αλλά ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών και απέδειξε και με αυτόν τον τρόπον την
αδυναμίαν του θανάτου να επικρατήση και να επιφέρη σταθεράν μεταβολήν εις τον
κόσμον. Αι δημιουργούμεναι δια του θανάτου καταστάσεις είναι αναστρέψιμοι, διότι,
παρά τα φαινόμενα, είναι προσωριναί, δεν έχουν ρίζαν και ικμάδα, ενώ αοράτως
παρών είναι ο πάντοτε νικήσας τον θάνατον Χριστός.
Ημείς, οι έχοντες την ελπίδα μας εις Αυτόν, πιστεύομεν ότι το δικαίωμα της ζωής
ανήκει εις όλους τους ανθρώπους. Η Ζωή και η Ανάστασις προσφέρονται υπό του πατήσαντος τον θάνατον και την ισχύν αυτού επί των ανθρώπων, Ιησού Χριστού και εις
Αυτόν μόνον και εις την διδασκαλίαν Του ο άνθρωπος πρέπει να ελπίζη. Η πίστις εις
τον Χριστόν οδηγεί εις την Ανάστασιν, εις την Ανάστασιν πάντων ημών, η πίστις και η
εφαρμογή της διδασκαλίας Του εις την ζωήν μας οδηγούν εις την σωτηρίαν πάντων
ημών, αλλά και εις την αντιμετώπισιν των προβλημάτων μας εν τω κόσμω.
Αδελφοί και τέκνα,
Το μήνυμα της Αναστάσεως, η υπέρβασις αύτη της ανθρωπίνης αδυναμίας, είναι
το κήρυγμα της ζωής έναντι της φθοράς του κόσμου και της περιπετείας των ανθρωπίνων και εις αυτό προσκαλούμεν από του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ημείς ο ελέω
Θεού Προκαθήμενος της εν αληθεία Ορθοδόξου αγάπης, πάντα άνθρωπον εις γνώσιν
και βίωσιν, φρονούντες ότι μόνον δι’ αυτού θα επανευρεθή η «κλαπεῖσα» υπό της ανθρωπίνης συγχύσεως «ἐλπίς ἡμῶν» και του κόσμου παντός.
Είθε το φως της Αναστάσεως να φωτίζη τας καρδίας όλων δια να χαίρωνται ομού
μετά των συνανθρώπων των εν αγάπη, ειρήνη και ομονοία εν τω Υιώ και Λόγω του
Θεού, ο Οποίος είναι το Φως του κόσμου, η Αλήθεια και η Ζωή.
Αυτώ μόνω, τω Αναστάντι εκ νεκρών Κυρίω της δόξης, τω «ζωῆς κυριεύοντι καί θανάτου δεσπόζοντι», τω ζώντι εις τους αιώνας και τοις «ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαριζομένῳ», η δόξα και η τιμή και η ευχαριστία. Αμήν.
Φανάριον, Άγιον Πάσχα ͵βιε΄
† Ο Κωνσταντινουπόλεως
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα
ευχέτης πάντων υμών
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Πασχάλιον Μήνυμα
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα
«Κύριε ... ἀναστάς ἐκ νεκρῶν τόν κόσμον ἠλευθέρωσας
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου
ὡς οἰκτίρμων καί φιλάνθρωπος»
(Αναστάσιμο τροπάριο των Αίνων του πλ. Δ' ήχου)

Η Ανάσταση του Κυρίου (τεχνοτροπία σε φρέσκο) Μονή της Χώρας, Κωνσταντινούπολη

σημασία, το μήνυμα, το νόημα και η δυναμική της Αναστάσεως του Θεανθρώπου
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι διαχρονικά, αιώνια και πανανθρώπινα. Η Ανάσταση θεραπεύει και επουλώνει τα προβλήματα και τις πολύμορφες και πολύτροπες κρίσεις κάθε εποχής.
Ο οικτίρμων, ελεήμων και φιλάνθρωπος Κύριός μας ανθρωπίνως ταπεινώνεται,
για να ελευθερώσει την υπόσταση του καθενός μας, αλλά και συνολικά και συλλογικά
την ανθρωπότητα από τις κρίσεις των παθών μας· από τη δουλεία των αμαρτιών μας,
που μας οδηγούν στο σκοτάδι των πειρασμών, των δαιμόνων, του κακού που καταλύει
το φως της Αναστάσεως και που μας περιχαρακώνει στα πάθη μας και στην ποικιλόμορφη κρίση που μας μαστίζει.
Τι έπραξε όμως ο Θεάνθρωπος Χριστός; Πώς μας απελευθέρωσε από τα πάθη μας,
από τη φιλοχρηματία, τη φιληδονία, τον εγωισμό, τη σκληροκαρδία, τη συκοφαντία;
Ταπεινώθηκε ο ίδιος: «Ἐαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων
γενόμενος· καί σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος» (Φιλ. 2,7). Ως «σκεύη κεραμέως» μπορούσε
να συντρίψει την τότε ηγεσία που τον ενέπαιζε, τον ενέπτυσσε, τον χλεύαζε, τον σταύρωσε, τον ενέδυσε με «χλαμύδαν κοκκίνην». Υπέστη όμως όλη αυτή την ταπεινωτική
διαδρομή του σταυροαναστάσιμου Γολγοθά, για να δώσει το παγκόσμιο και παναν-
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θρώπινο μήνυμα της ταπείνωσης και της απελευθέρωσης από τις κρίσεις των παθών
μας. Για να εκπηγάσει η ειρήνη και η αγάπη, η καταλλαγή και η αλληλεγγύη που
ιδιαιτέρως τις έχουμε σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ άλλοτε.
Και τούτο, διότι σήμερα ζούμε μιά ποικιλόμορφη κρίση. Μία πτυχή της κρίσης αυτής
είναι η οικονομική της διάσταση. Εδώ και αρκετά χρόνια υφιστάμεθα ως Ελλάδα και
Ευρωζώνη την εκμετάλλευση, που συνεχίζεται στις μέρες μας εξαιτίας του υπεροπτικού
εγωισμού, της εσωστρέφειας και της εγωκεντρικότητας των ηγετικών πολιτικών και
οικονομικών ομάδων, που διακατέχονται από μια ιδιόμορφη αγκύλωση σε ένα εσωστρεφή τραπεζικό υδροκεφαλισμό. Πρόκειται για μία δαιμονική ευρωσυλλεκτική φιλαργυρία με ανάλγητη αποθήκευση δισεκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες.
Ποιά σχέση μπορούν να έχουν αυτές οι αποφάσεις με την ταπείνωση του φιλάνθρωπου και οικτίρμονος Θεανθρώπου Κυρίου μας; Όλα αυτά που σήμερα ζούμε στη
χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρωζώνη ήταν οι οραματισμοί των πρωτοπόρων της ευρωπαϊκής ενοποίησης; Οραματίζονταν μία κοινωνία, όπου οι συνάνθρωποί μας αναζητούν τροφή στα σκουπίδια, μένουν άνεργοι, ή ακόμα και αυτοκτονούν, ενώ νέοι με
λαμπρούς πανεπιστημιακούς τίτλους αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, για να αναζητήσουν εργασία, για να ζήσουν;
Προσπαθούμε βεβαίως με τη βοήθειά σας, αδελφοί μου, από το υστέρημα ή το περίσσευμα του δίλεπτου της χήρας να διανείμουμε φαγητό, δεκατιανό στα σχολεία,
φάρμακα και ενδύματα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Προσπαθούμε χάρη
στη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας, να ακολουθούμε το παράδειγμα του πανοικτίρμονος και ελεήμονος Θεανθρώπου Κυρίου μας. Την ίδια στιγμή προσευχόμεθα
και υψώνουμε χείρας ικέτιδας στον ουρανό. Παρακαλούμε το αγιαστικό, λυτρωτικό
και καθαρτικό φως του Αναστάντος Κυρίου μας να λυτρώσει αυτούς τους τραγικούς
συνανθρώπους μας της χριστιανικής Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού από
το πείσμα, τον εγωισμό, την οίηση, τη δαιμονική εμπάθεια και την εκδικητική κακότητα.
Να τους καταστήσει φιλάνθρωπους και οικτίρμονες, όπως μας δίδαξε ο Αναστάς
Κύριός μας. Να γίνουμε όλοι κοινωνοί και μέτοχοι στην αναγέννηση, τη χάρη, τη χαρά
και το έλεος του φωτός της Αναστάσεως.
Πατέρες και αδελφοί,
Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά! Αυτού του Αναστάντος εκ νεκρών Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το κράτος, το έλεος, η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.
Άγιον Πάσχα 2015
Διάπυρος προς τον Αναστάντα Χριστόν ευχέτης πάντων Υμών
† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
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Στη Δέηση των μεγάλων αναμνήσεων
της Σοφίας Σπανούδη*

ις ιερές αυτές ημέρες της Μεγάλης
Εβδομάδος, μόνο στον Πάνσεπτο
Ναό του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, η ψυχή ενός ορθοδόξου
Χριστιανού μπορεί να εξαρθεί στις
ανώτατες σφαίρες των νοητών κόσμων.
Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο φαινόμενο που οφείλεται στην ειδική ατμό σφαιρα του περιβάλλοντος, που έχει
δημιουργήσει εκεί μέσα η θαμπάδα της
αρχαιότητος και η παρέλαση τόσων ιστο ρικών γεγονότων, που σκόρπισαν γύρω
τους ένα βασανισμένο χρώμα αλλοτινών
καιρών. Σε κανένα άλλο Ναό το πένθος
των ημέρων αυτών δεν αναδύνεται με
τόση μοναστική λιτότητα και τόση
επιβολή, όσο από το μαύρο τέμπλο του
Πατριαρχικού Ναού, που πλέει σ’ ένα
ολότρεμο υποβλητικό ημίφως, και από κοσμες βυζαντινές μονοφωνίες των
ψαλτών, που απηχούν μέσα στην απόλυτη σιωπή του εκκλησιάσματος πιστούς
αντίλαλους περασμένων αιώνων.

T

Στην αναπόληση των τελετών αυτών,
η πτοημένη ψυχή εκείνων που τις έζησαν,
παραδίνεται κάθε χρόνο στη δέηση των
μεγάλων αναμνήσεων με την επιφοίτηση
των ιστορικών μορφών που κλείσαν κατά
καιρούς τα Πατριαρχεία. Στη σημερινή
εορτή της Μεγάλης Πέμπτης, ύστερα από
την τελετή νηψίματος των ποδών των
Αποστόλων – Αρχιερέων από τον Αρχηγό
της Ορθοδοξίας, οι δώδεκα Συνοδικοί
κατέβαιναν μαζί με τον Πατριάρχη στον
Πατριαρχικό Ναό κι΄ έπαιρναν θέση στα
ωρισμένα τους στασίδια. Πλαισιωμένες
απ’ τις μαύρες αυστηρές πτυχές του
επανωκαλύμαυχου επιφοιτούν τώρα στη
μνήμη οι αλησμόνητες πνευματικές τους
μορφές. Ιωακείμ ο Γ' ο άνθρωπος του
εκκλησιαστικού αιώνος του, που άγγισε
τα σύνορα του θρύλου με την εικο σιπενταετή εξορία του στο βράχο του
Μυλοποτάμου και τη θριαμβευτική, σαν
του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επάνοδό
του στο Φανάρι. Και γύρω του οι μειλίχιες
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εξαγιασμένες των Συνοδικών μορφές: ο
Νικομηδείας Φιλόθεος, αγγελόμορφη
φυσιογνωμία κι’ ένθεη ψυχή, που
εκυριάρχησε στο Συνέδριο των Παλαιο καθολικών της Βόννης και δέσμευσε
όλους με την ευγλωττία του. Ο Χίου
Κωνσταντίνος, ο κοιτικώτερος των αρχιερέων της εποχής του. Ο Τραπεζούντος
Κωνστάντιος αδρά χαραγμένος τύπος
ασκητού και θεολόγου. Ο Αδριανουπόλεως Πολύκαρπος, κιβωτός χριστιανικής πίστεως και αρετής. Ο Καισαρείας
Ιωάννης, κατ’ ευθείαν, θα ’λεγε κανείς,
απόγονος των μεγάλων Απολογητών και
Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Εφέσου Αγα θάγγελος, κληρικός αδάμαστης θελήσεως. Ο Προύσης Ναθαναήλ, πλημμυ ρισμένος από αγαθότητα κι’ ενθουσιασμό
ιεράρχης. Ο Πελαγωνείας Ιωακείμ, σεμνοτάτη βυζαντινή ιερατική μορφή. Ο Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, βαθυστόχαστος
ιεράρχης κι’ εθνικός πολεμιστής. Ο
Νικαίας Άνθιμος. Ο Κυζίκου Νικόδημος.
Ο Αμασείας Άνθιμος. Σημαιοφόροι μιας
υψηλής χριστιανικής κι’ εθνικής ιδεολογίας.
Ο ενθομάρτυς Σμύρνης Χρυσόστομος
ήταν τότε Μέγας Πρωτοσύγκελος των
Πατριαρχείων. Τον βλέπω ακόμα ξανθό
Προφήτη, να μιλεί το πρωί μιας Μεγάλης
Παρασκευής προ του Σταυρού. Ο λόγος
του ήταν βαθύτατη ολοκληρωτική μετουσίωση της πίστεως στη ζωή, αποκρυσταλλωμένη στις αγνότερες εκφράσεις.
Ένας αίνος και μια δέηση υπέρτατα
ευγενική και πονεμένη – χωρίς μεταφυ σικές αξιώσεις, χωρίς δραματικές διακο σμήσεις, χωρίς μαιάνδρους ματαίας ρητορικής τέχνης. Με μόνη την αγνότητα της
Πίστεως, στον παντοδύναμο απολυτισμό
της. Πρωτοπόρος μιας νέας πρωτόφαντης
φραστικής, ο Χρυσόστομος συγκινούσε ως

τα τρίσβαθα της ψυχής με την υποβλητική
του ευγλωττία. Οι οραματισμοί της
ευγενικής του νεότητας φώτιζαν το λόγο
του σαν προβολείς ανεσπέρου φωτός.
Ωραιομέτωπος, με τη σφραγίδα του μελλοντικού μαρτυρίου που επεκαλείτο από
τότε η φλογερή ψυχή του, δόξαζε τη Θυσία
με τον οραματισμό μιας γης της επαγγελίας.
Η δέηση της αναμνήσεώς του είναι
σήμερα ο μικρότερος φόρος ευλαβικής
τιμής προς την καθαγιασμένη του μνήμη.
Και κοντά σ΄ αυτήν, στη μνήμη τόσων
ακόμη ενθομαρτύρων, που τα ονόματά
τους χάραξαν πύρινες αύλακες στην
πρόσφατή μας ιστορία. Ο Κυδωνιών
Γρηγόριος, ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος και
η εκατόμβη τόσων ιερέων και κληρικών
της Μικρασιατικής Καταστροφής, που το
αίμα τους χύθηκε σπονδή εξιλαστήρια της
εθνικής ανομίας. Και πριν απ΄ αυτούς
ακόμη, ο Γρεβενών Αιμιλιανός, ο Κορυτσάς Φώτιος, ο Μελενίκου Κωνσταντίνος,
ο Ελευθερουπόλεως Γερμανός, ο Ικονίου
Προκόπιος, ο Ζήλων Πλάτων – τραγική,
ατελείωτη λιτανεία μαρτύρων και ηρώων
της Εκκλησίας, που περιβάλλεται το αίμα
τους «ως πορφύραν και βύσσον» - ψυχές
μακάρων που πέταξαν στα ουράνια, μέσα
από σφαγιασμένα, κρεουργημένα, θαμμένα, ζωντανά, καμμένα στις φλόγες
μαρτυρικά κορμιά….
Σ’ αυτούς όλους υψώνεται τώρα
ομαδική η δέηση των αναμνήσεων. Η
αδάμαστη ευψυχία τους άναψε τα νειάτα
τους ιερή λαμπάδα στο βωμό της πίστεως
και του Έθνους. «Άλλους φέγγοντες ηνα λώθησαν». Έζησαν στον κόσμο χωρίς να
ζήσουν. Γνώρισαν την έντονη ψυχικότητα
σαν απαράγραπτο ηθικό νόμο και φραγμό
και ζήτησαν την ύψιστη χαρά της ζωής
μέσα στο μεθύσι των ωραίων θανάτων.

* Το κείμενο αυτό, όπως και άλλα της Σοφίας Σπανούδη, απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον ευχαριστώ. Αρκαλ. Α.
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Αναμνήσεις από τη Σκήτη των Ιβήρων
Γέροντος Βασιλείου, Προηγουμένου Ι.Μ. Ιβήρων

αποκορύφωση των εκπλήξεών μου από τη Σκήτη ήταν η πρώτη Μεγάλη Εβδομάδα, κάτι συνηθισμένο για έναν αγιορείτη, αλλά όχι γι’ αυτόν που έρχεται από
τον κόσμο.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν λέγαμε ‘’Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός’’, κυριολεκτούσαμε, ήταν μεσάνυχτα. Το ίδιο, όταν λέγαμε ‘’Πληρώσωμεν την
εσπερινήν – ή την εωθινήν – δέησιν ημών’’, ήταν αντίστοιχα απόγευμα ή πρωί.
Δεν κάναμε τις δουλειές μας την ημέρα και το βράδυ πηγαίναμε εκκλησία, αλλά
όλη την Εβδομάδα, νύχτα και μέρα, δεν είχαμε άλλη δουλειά, έξω από τις ακολουθίες
των Παθών. Δεν παρέλειπαν κανένα τροπάριο. Πολλά λέγονταν δύο και τρεις φορές.
Σαν εικόνα ανεξίτηλη, που ανακεφαλαιώνει μέσα μου όλο το μυστήριο της Μεγάλης
Εβδομάδας, ήταν ο Επιτάφιος. Όχι το γνωστό κατάφορτο με λουλούδια κουβούκλιο
των εκκλησιών του κόσμου, αλλά, στο κέντρο του Κυριακού ναού, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής να βρίσκεται ένα απλό τραπεζάκι. Επάνω απλωμένος ο κεντητός
επιτάφιος. Και πίσω του να καίει, μέσα στον απέραντο χώρο του σκοτεινού ναού, μια
μόνη λαμπάδα.
Λιτότης αποστομωτική. Σιγά ‘’πάσα σαρξ βροτεία’’ μέσα στην απόλυτη σιγή της
Σκήτης, μπροστά στο μνημείο όπου ‘’ κατατίθεται ως νεκρός ο αθάνατος’’.
Ζούσαν και συνέχιζαν μια ενιαία παράδοση ιεροπρεπώς. Όπως τη Μεγάλη Εβδομάδα αφιερώναμε όλο τον χρόνο στις ακολουθίες και στην αρχή του χειμώνα, όταν
βγάζαμε το λάδι με γενική παγκοινιά στο χειροκίνητο λαδαριό του Κυριακού, μερόνυχτα
δουλεύαμε. Και είχε η δουλειά ομορφιά και χάρη ακολουθίας. Σαν σε προσκομιδή,
ετοιμάζαμε το λάδι για τα καντήλια της εκκλησίας και τη ζωή των μοναχών.
Η ζωή προχωρούσε φυσιολογικά – φυσική κατάσταση πάνω στο βουνό και πνευματική υγεία μέσα στην ταπείνωση και το αψήφιστο. Κανείς δεν έκανε κάτι σαν αγγαρεία, ούτε επειδή περίμενε ‘’μπράβο’’ από κάποιον άλλο.

Η
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Έκαναν τις ακολουθίες στην ώρα τους. Έβαζαν τα φυτά στον καιρό τους. Σέβονταν
τα τυπικά της Εκκλησίας και αγαπούσαν την τάξη στον κήπο τους. Όλα αυτά ήσαν
μέσα στη ζωή τους, αποτελούσαν τη ζωή τους.
Όταν έψαλλαν ή λειτουργούσαν, έκαναν το κύριο έργο για το οποίο βρίσκονταν
στο Άγιον Όρος. Και όταν έσκαβαν τα κήπια, δούλευαν με την ίδια προσοχή και αφοσίωση. Γι’ αυτό, παρακολουθούσες άνετα τις ακολουθίες τους, όπως συζητούσες μαζί
τους για τους κήπους και τον καιρό.
Δεν ήθελαν κανένα να εντυπωσιάσουν, ούτε να διδάξουν κάποιον άλλον – δεν νόμιζαν οτι μπορούσαν κάτι τέτοιο, γι’αυτό, δίδασκε η διαγωγή και το ήθος τους στην εκκλησία και τη δουλειά. Σε βοηθούσαν να απλουστεύσεις τη ζωή σου και να απλώσεις
ρίζες στην Παράδοση.
Η όλη ζωή της Σκήτης είχε βλαστήσει σαν τα αγριολούλουδα που βγαίνουν μόνα
τους, τα βλέπει ο ήλιος, τα θωπεύει ο άνεμος. Δεν φυτεύονται, δεν ποτίζονται από
χέρια ανθρώπινα. Δεν στολίζουν βάζα σαλονιών.
Είχε έναν αέρα ανέγγιχτης αλήθειας και κάλλους αχειροποιήτου η αρχιτεκτονική
της Σκήτης και η συμπεριφορά των μοναχών της.
Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν ζει πια κανείς στη Σκήτη απ’ αυτούς που
ζούσαν εκεί το 1965. Το 1966 ήλθε η πρώτη φιάλη υγραερίου. Το 1967 ακούστηκε να
ουρλιάζει το πρώτο αλυσοπρίονο, ξαφνιάζοντας όλους στο δάσος της Σκήτης. Την ίδια
χρονιά ήλθαν τα ‘’ραμποτέ’’ σανίδια. Τώρα έχει πάει μπουλντόζα. Περνούν καμιόνια...
Τα αναφέρω αυτά, γιατί υπάρχουν. Και γιατί υπάρχει κάτι πιο ισχυρό και αμάραντο,
που βλάστησε στη Σκήτη. Ένα από τα αμάραντα άνθη που βλάστησε στις μέρες μας
ήταν ο γερο-Παχώμιος της συνοδείας του παπα-Νείλου.
Ποιος δεν συμφωνεί οτι ο ελάχιστος και ευλογημένος αυτός γέροντας ήταν αντάξιος
στην απλότητα και τη χάρη με τον Παύλο τον απλό του Μεγάλου Αντωνίου; Ποιος
μπόρεσε να ξεχάσει το παιδικό του χαμόγελο, έστω και αν το είδε μια φορά; Ποιος
μπόρεσε ποτέ να βλάψει ή να πληγώσει αυτό το άκακο παιδί – θα έλεγα νήπιο – που
πλάσμα του Θεού δεν πλήγωσε στη ζωή; Γι’ αυτό σκεπαζόταν με τη χάρη την παντοδύναμη. Έπιανε τα φίδια με το χέρι του. Και όσο του έτρεμε (από το πάρκινσον), τόσο
το πρόσωπό του γέμιζε φως, καθώς μας έβλεπε να τα χάνουμε και να φοβόμαστε. Φοβόμασταν τα φίδια και τα χάναμε, γιατί πραγματοποιείτο μπροστά μας η προφητεία:
‘’Και παιδίον νήπιον επί τρώγλην ασπίδων και επί κοίτην εκγόνων ασπίδων την χείρα
επιβαλεί. Και ου μη κακοποιήσουσιν ουδέ μη δύνωνται απολέσαι ουδένα επί το όρος
το άγιόν μου’’. Έκανε τη Σκήτη Άγιον Όρος, παράδεισο, ο γερο-Παχώμιος. Ούτε εμείς
ούτε τα φίδια μπορούσαν να τον βλάψουν. Ήταν ευλογία για όλους μας και φίλος με
τα φίδια.
Τώρα κοιμάται στο κοιμητήρι των Αγίων Πάντων. Προσετέθη στη χορεία των Οσιομαρτύρων της Σκήτης (και ήταν όντως όσιος και μάρτυρας γι’ αυτούς που γνώριζαν τη
ζωή του). Μένει σαν ιερό φυτόχωμα στην περιοχή και πηγή παρακλήσεως για όλους.
Άπο τα άγια λείψανά του, σαν από άλλες γούρνες καστανιάς, θα έρχεται πάντοτε η
ουράνια δρόσος, που θα ποτίζει αενάως και θα ζωογονή τον τόπο και αυτούς που με
ταπείνωση και φόβο Θεού θα προσκυνούν ή θα μένουν στην Ιβηριτική Σκήτη του
Τιμίου Προδρόμου, τη Σκήτη των Οσιομαρτύρων, τη Σκήτη του γερο-Παχωμίου.
Από το βιβλίο “Κάλλος και Ησυχία στην Αγιορείτικη Πολιτεία”,
Αρχιμ. Βασιλείου Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων,
Εκδόσεις Αρμός 2003, σελ. 86-90.
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Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη
ενενήντα τρία χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή

ην Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου,
εορτή του Οσίου Βουκόλου Επισκόπου Σμύρνης, τελέστηκε λαμπρή
Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, μετά από ενενήντα τρία χρόνια, στον
πρόσφατα αναπαλαιωμένο ιστορικό και
περικαλλή Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου
στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, το μοναδικό εκ των παλαιών δεκαέξι Ναών της
πόλης που διεσώθη της καταστροφής.
Στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία
Λειτουργία, την πρώτη που τελέστηκε
στον Άγιο Βουκόλο μετά το 1922, προεξήρχε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς,
συλλειτουργούντων του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, Κορωνείας κ.
Παντελεήμονος και των εξ Αλατσάτων
καταγομένων Σεβ. Μητροπολιτών Σικάγου κ. Ιακώβου, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι
Σεβ. Μητροπολίτες Ελβετίας κ. Ιερεμίας,
Τορόντο κ. Σωτήριος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος,
Βελγίου κ. Αθηναγόρας, Λέρου κ. Παΐσιος
και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς οι
Θεοφιλ. Επίσκοποι Αμορίου κ. Νικηφόρος,
Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων και

T

Έγρας κ. Ιερώνυμος, εκ της Σερβικής Εκκλησίας.
Επίσης, παρέστησαν ο Πρέσβης
της Ελλάδος στην Άγκυρα κ. Κυριάκος Λουκάκης, ο Γενικός Πρόξενος
στη Σμύρνη κ. Θεόδωρος Τσακίρης,
ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Σμυρναίων μαζί με όμιλο
προσκυνητών της Ενώσεως, ο Δήμαρχος της Σμύρνης κ. Aziz Kocaoğlu, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου
κ. Ekrem Demirtas, καθώς επίσης
πλήθος από ευσεβείς πιστούς της
Ορθόδοξης Κοινότητας Σμύρνης,
της Κωνσταντινούπολης, της Ελλάδας,
αλλά και άλλων χωρών, οι οποίοι προσέτρεξαν να εκζητήσουν τη χάρη και τις πρεσβείες του Αγίου Βουκόλου, κατακλείοντας κυριολεκτικά τον Ιερό Ναό.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Παναγιώτατος φύτεψε στον αυλόγυρο του Ιερού
Ναού συμβολικά μια μυρτιά, ενώ άναψε
καντήλι στο σημείο, όπου κατά την παράδοση βρισκόταν ο μαρτυρικός τάφος του
Αγίου Βουκόλου.
Επίσης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας,
στο αμφιθέατρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης έλαβε χώρα λαμπρό Αγιολογικό Συνέδριο, με ομιλητές καταξιωμένους
επιστήμονες, την έναρξη του οποίου κήρυξε
ο Παναγιώτατος και διήρκεσε έως και το
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου.
Η παρακάτω ομιλία, αποσπάσματα
της οποίας δημοσιεύουμε, εκφωνήθηκε
από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο,
στον Ιερό Ναό Αγίου Βουκόλου Σμύρνης.
Ιερώτατοι άγιοι αδελφοὶ Συνοδικοὶ πάρεδροι, συνδιοικηταί του ιερωτάτου θεσμού
του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, Μακάριοι Ορθόδοξοι πατέρες, πρόγονοι και
αδελφοί, οι αναπαυόμενοι εις τους τόπους
τούτους, Πατέρες, αδελφοί και τέκνα,
εκλεκτοί συμπροσκυνηταί της χάριτος του
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Αγίου Βουκόλου και των απειραρίθμων
Αγίων και μαρτύρων της Ιωνικής γης, γνωστών και ανωνύμων, Εξοχώτατοι κ. Πρέσβυ,
κ. Γενικέ, κ. Δήμαρχε Θεσσαλλονικέων,
«Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ
Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδὲ
αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν». Με αυτούς τους λόγους
κατακλείει το ιερόν ευαγγέλιόν του, της
αγάπης, της επαγγελίας και της σωτηρίας,
ο καταστήσας πρώτον Επίσκοπον Σμύρνης
τον Άγιον Βουκόλον ευαγγελιστής Άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος (Ιωαν. κα΄, 25).
Σήμερον, ότε «ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε» πανταχόθεν εις τον
Ιερόν τούτον Ναόν της νύμφης της Ιωνίας,
της αρχαιοτάτης και ιστορικής πόλεως
Σμύρνης, μιμνησκόμεθα των λόγων τούτων
του Ευαγγελιστού και ομολογούμεν ότι αληθώς τα βιβλία και αι συγγραφαί του κόσμου
όλου, από της δημιουργίας του και μέχρι σήμερον, δεν θα ηδύναντο όχι μόνον να περιγράψουν, αλλά και ανθρωπίνως να εκφράσουν το θαύμα της δια του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού συγκροτηθείσης και από περάτων έως περάτων της οικουμένης εκτεινομένης Μιάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ούτε
όμως θα ηδύναντο να περιγράψουν αυθεντικώς, εξ ετέρου, το μεγαλείον και την λαμπρότητα, ως και την έκτασιν του θριάμβου
του Ορθοδόξου ήθους, της Ορθοδόξου μαρτυρίας εν Χριστώ και του μαρτυρίου εν Χριστώ της τοπικής Εκκλησίας και της μεγαλοπόλεως Σμύρνης, «της πόλεως της
δημιουργίας και της ευημερίας αλλά και του
θρύλου και του πόνου, του σπαραγμού και
της οδύνης». Παρά το απαισιόδοξον απόφθεγμα του ειδότος καλώς τα κατά την πόλιν ταύτην Σμυρναίου ποιητού Γιώργου Σεφέρη ότι «η Σμύρνη έχει χάσει τον ίσκιό της,
όπως τα φαντάσματα», η πολυπολιτισμική
Σμύρνη αποτελεί διαχρονικόν καστροφύλακα μνήμης και βιώσεως της σωτηριώδους
διδασκαλίας και της Ορθοδόξου μαρτυρίας
του ευσεβούς ημών Γένους. Είναι η διαχρονική μνήμη και μαρτυρία του Κυρίου Ιησού,
δια του Ευαγγελιστού Ιωάννου, του εορταζομένου εν τω Ναώ του Αγίου Βουκόλου, και
του διδασκάλου και διαδόχου του Αγίου Πολυκάρπου και της «μέχρι τῶν ἐσχάτων» σειράς των αειμνήστων Ιεραρχών της πόλεως,
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οι οποίοι ετήρησαν «τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ»,
και εισελθόντες «εἰς τὸν χῶρον τῆς κρίσεως
τοῦ Θεοῦ», αναμένουν τον στέφανον της
ζωής και του αγώνος, «ὃν ἀποδώσει ἑκάστῳ
ὁ Κύριος ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ».
Ευρισκόμεθα εις την περίκλυτον
Σμύρνην, την εν τόπω περικλειομένην και
οριοθετουμένην και συνάμα αχώρητον και
άπειρον εις την μνήμην και εις την ιστορίαν.
Φέρομεν εις τον νούν μας ότι αι ιστορικαί
εναλλαγαί, αι οποίαι αλλεπαλλήλως παρατηρούνται εις τον ταλαίπωρον πλανήτην
μας, δεν επέτρεψαν επί δεκαετηρίδας, «κρίμασιν οἷς οἶδεν» ο Κύριος, την τέλεσιν εν
λειτουργική συνάξει ενταύθα της πανηγύρεως του πρώτου Επισκόπου της
Σμύρνης. Της Σμύρνης η οποία έχει να παρουσιάση πλήθος αγίων ιεραρχών, μαρτύρων και οσίων, κοσμούντων δια του βίου
και των άθλων των το εορτολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την «ἱερὰν βίβλον
τοῦ Γένους», κατά την τήρησιν της προτροπής του Κυρίου προς τον Άγγελον-Επίσκοπον της Σμύρνης: «Γίνου πιστὸς ἄχρι
θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς
ζωῆς» (Ἀποκ. β΄, 10-11). […]
[…] Αδελφοὶ και τέκνα εν Κυρίω,
Ευρισκόμεθα αληθώς σήμερον εις χώρον και τόπον ασύλληπτον. Τόπον και χρόνον αένναον, ως τον λειτουργικόν, κατά τον
οποίον βιούμεν το παρελθόν και το παρόν,
εν φόβω και τρόμω, εν συγκινήσει και μακαρισμώ, εν χαρά και προσδοκία. Ζώμεν το
μαρτύριον και την μαρτυρίαν των παλαιών.
Βλέπομεν τους μη υπάρχοντας σήμερον δεκαέξ Ναούς της Σμύρνης, με προεξάρχοντα
τον της Αγίας Φωτεινής, και τον διασωθέντα και ήδη ανακαινισθέντα Ναόν του
Αγίου Βουκόλου, εν ω εστώτες δόξαν και
ευχαριστίαν αναπέμπομεν τω Κυρίω. Είναι
εμπρός εις τους οφθαλμούς μας νοερώς η
περίφημος Ευαγγελική Σχολή, το Κεντρικόν Παρθεναγωγείον, το Νοσοκομείον του
Αγίου Χαραλάμπους, το Βρεφοκομείον και
το Ορφανοτροφείον, οι περί τους 150 φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι, αι 200 και πλέον
Βιβλιοθήκαι, αι 35 ομογενειακαί εφημερίδες
και τα περιοδικά, η αθλητική και πολιτιστική δραστηριότης του «Πανιωνίου» και
του «Απόλλωνος» και άλλων γυμναστικών
συλλόγων της Σμύρνης.

Βλέπομεν εδώ, εις την παραλίαν, εις το
«Και» της Σμύρνης, το «αρχοντικὸ» του Θεοδώρου Καπετανάκη, με τους τοίχους γεμάτους με αρχαίας ελληνικάς παραστάσεις
και με τας εικόνας των Αγίων της Σμύρνης,
μεταξύ των οποίων του Αγίου Βουκόλου και
του Αγίου Πολυκάρπου. Αυτά όλα και
πολλά άλλα ήσαν το καύχημα και η αλήθεια της Σμύρνης, «ένας θαυμάσιος κόσμος
με οράματα, δράση και προοπτική», την
απώλειαν του οποίου η λαϊκή μούσα της
προσφυγιάς δια της Σμυρναίας Ξανθίππης
Αναστασιάδου διεκτραγωδεί και, αλληγορικώς και πραγματικώς, περιγράφει: «πάνε
κι᾿ έρχονται καράβια φορτωμένα προσφυγιά, βάψαν τα πανιά τους μαύρα, τα κατάρτιά τους μαβιά. Που να βρίσκεται ο πατέρας
ψάχνει η μάννα για παιδιά, μας εσκόρπισε
ο αγέρας σ᾿ άλλη γη, σ᾿ άλλη στεριά».
Δόξα τω Θεώ όμως πάντων ένεκεν.
Αξιώνει ο Κύριος του ελέους και των οικτιρμών, επιβλέπων επί την ημετέραν ταπείνωσιν, και φωτίζει και μεταβάλλει επιμονήν
πολλών περιόδων και επιτρέπει, κατά τα
«κρίματα» Αυτού, την τέλεσιν της Θείας
Λειτουργίας εν απάσῃ τη Ορθοδόξω Ανατολή, αρχής γενομένης προ εικοσαετίας περίπου από της Αγιοτόκου Καππαδοκίας και
συνεχιζομένης εν Πόντω, εν Ιωνία και αλλαχού της Μικράς Ασίας μέχρι της σήμερον.
Εν τω πλαισίω τούτω αξιολογητέα και η
από ετών μελετωμένη και ήδη υλοποιηθείσα

πρωτοβουλία της ημετέρας Μετριότητος
της επανασυστάσεως της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, δια του διορισμού ως Ιερατικώς Προϊσταμένου του αξίου και δυναμικού Οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου του
Οικουμενικού Θρόνου πατρός Κυρίλλου Συκή, ο οποίος μετά του διορισθέντος υφ᾿ ημών
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, υπό την προεδρίαν της Ευγενεστάτης κ. Θεοδώρας Χατζούδη, της Ιμβρίας, επιτελούν λειτουργικόν
και ευρύτερον εκκλησιαστικόν έργον, τόσον
δια τους εναπομείναντας εν τη πόλει ομογενεις και τους απογόνους των, και τους διακονούντας εν τω Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος και εν τη εν Σμύρνη εδρευούση αντιπροσωπεία της Νατοϊκής Συμμαχίας ορθοδόξους πιστούς, όσον και δια τούς παρεπιδημούντας εν Σμύρνη ορθοδόξους ανεξαρτήτως εθνικής και φυλετικής καταγωγής.
Της συμβασιλείας με τον Χριστόν δια
πολλών μαρτυρίων και κόπων και ιδρώτων,
εξωτερικών και εσωτερικών, μέτοχοι
εγένοντο και ο σήμερον εορταζόμενος Άγιος
Βουκόλος και μεθαύριον ο Άγιος Επίσκοπος
Σμύρνης Πολύκαρπος και κατά την ενιαύσιον περίοδον πάντες οι Άγιοι και οι Μάρτυρες, Όσιοι και Δίκαιοι της Ιωνικής γης,
ευχόμεθα εις πάντας ημάς τους ζώντας και
περιλειπομένους και κατακλείομεν τον λόγον διά των στίχων ενός ποιήματος, αφιερωμένου εις την Σμύρνην, του γνωστού Βρεταννού George Horton:
«Βασίλισσα της Μεσογείου και δόξα της
ήταν η Σμύρνη ωραία πόλη και το πιο
όμορφο μαργαριτάρι της Ανατολής
Σμύρνη μου ωραία πόλη!
Κληρονόμος αμέτρητων αιώνων ιστορίας,
μητέρα ποιητών, αγίων και σοφών...
Μια απ᾿ τις πιο αρχαίες, δοξασμένες τις
Εφτά, ήταν η Σμύρνη, η αγία πόλη
κι᾿ είχε αναμμένες τις λαμπάδες της στον
ουρανό ψηλά».
«Άνω σχώμεν, λοιπόν, αδελφοί, εις τον ουρανόν τας καρδίας». Και εκείθεν, εκ των
ουρανών, και εντεύθεν, από της γης, μυριόστομον εύχος: «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον», ὅτι «ἄνευ Αὐτοῦ οὐδὲν δυνάμεθα
ποιῆσαι». Αυτώ η δόξα και το κράτος και
η δύναμις και η τιμή και η προσκύνησις
και η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη, δια
πάντα και κατά πάντα. Αμήν.
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Τιμητική εκδήλωση για τα 40 έτη αρχιερατικής διακονίας
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου
στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης
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η Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε με κάθε
επισημότητα η παρουσίαση του Τόμου της
Επετηρίδας της Ακαδημίας, η οποία ήταν
αφιερωμένη στο Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

T

κ.κ. Ε ι ρ η ν α ί ο, με τη συμπλήρωση σαράντα ετών θεοφιλούς και αγλαόκαρπης
αρχιερατικής διακονίας (Φεβρουάριος 1975–
2015).
Την εκδήλωση επευλόγησε η Α.Θ.Π. ο
Οικουμενικός Πατριάρχης αποστέλλοντας
σεπτή πατριαρχική επιστολή στον Σεβ. Μη-

15

τροπολίτη κ. Ανδρέα και Πρόεδρο της Πατριαρχικής Ακαδημίας, την οποία και δημοσιεύουμε.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν
ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου
Σεβ. Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Σεβ.
Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδης
Κωνσταντίνου, ο Καθηγητής κ. Μιχαήλ Ταρουδάκης εκ μέρους της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου
κ. Κωνσταντίνος Μαμουλάκης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Πέτρος Ινιωτάκης και
η Πρόεδρος του Δ.Σ. των Φοιτητών/τριών
της Ακαδημίας κ. Σοφία Μαργαρίτη.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν: ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ακαδημίας Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο Σεβ.
Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου
κ. Δαμασκηνός και ο πανοσιολ. Αρχιμ. του
Οικουμενικού Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης διδάσκων ως Καθηγητής στην Ακαδημία, οι οποίοι με γλαφυρότητα απλότητα
και σαφήνεια αναφέρθηκαν στο σεπτό πρόσωπο του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ.
Ε ι ρ η ν α ί ο υ και εξήραν το ασκητικό φρόνημα, το ήθος, τη βιωτή και την πολυετή
και πολύπλευρη αρχιερατική προσφορά
του.
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Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος
της Ακαδημίας Σεβ. κ. Ανδρέας επέδωσε το
δερματόδετο Τόμο της Επετηρίδας στον
Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ε ι ρ η ν α ί
ο, ο οποίος λαμβάνοντας το λόγο ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης για την τιμητική-επετειακή
αυτή εκδήλωση.
Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία της
Ακαδημίας, υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Μιχαήλ Στρουμπάκη και Ανδρέα Γιακουμάκη,
αποδίδοντας εκκλησιαστικούς ύμνους και
παραδοσιακά τραγούδια.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης: οι Σεβ.
Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας κ.
Ευγένιος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.
Ευγένιος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Αρχιμ.
κ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Πρωτοσύγκελλοι, Ηγούμενοι, Ιεροκήρυκες, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές από όλη τη Κρήτη. Επίσης, παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης
κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, ο τ. Βουλευτής και Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Κώστας Μπαντουβάς, η τ.
Βουλευτής και Νομάρχης κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη, ο κ. Σπυρίδων Λιονάκης Άρχοντας
του Πατριαρχείου, ο πρόεδρος του Δικηγ.
Συλλόγου Χανίων κ. Ιωάννης Δασκαλάκης,
ο Γεν. Διευθυντής του Ιδρύματος Ελευθ. Βε-

νιζέλος κ. Νικόλαος Παπαδάκης, ο δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός πρ. Πρόεδρος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο Πρόεδρος
των Κρητών Αττικής κ. Γεώργιος Βλατάκης,
εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και
των σωμάτων ασφαλείας, Καθηγητές Πα-

νεπιστημίου και πολλοί άνθρωποι από ολόκληρη την Κρήτη.
Τέλος, την εκδήλωση συντόνησε ο Αντιπρόεδρος της Πατριαρχικής Ακαδημίας
και Άρχοντας του Πατριαρχείου Καθ. κ.
Απόστολος Μπουρνέλης.

Ομιλία Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου
κατά την τιμητική-επετειακή εκδήλωση

Σεβασμιώτατοι,
Αδελφοί και συλλειτουργοί,
αγαπητοί αδελφοί,
Εις το Γεροντικό της Εκκλησίας μας
υπάρχει μια πολύ χαριτωμένη ιστορία.
Ένας μοναχός πορεύεται και ακολουθεί
το δρόμο του. Η ζωή του είναι μια συνεχής
πορεία. Γνωρίζει ότι έχει συγκεκριμένη πορεία, συγκεκριμένο στόχο και πορεύεται για
να φθάσει το στόχο του, να πορευθεί σωστά
και ευλογημένα τη μοναχική πορεία της ζωής
του. Πίσω του όμως ακολουθεί συνεχώς και
αδιαλείπτως ο διάβολος, ο οποίος συνεχώς
του βάζει ιδέες στο μυαλό του και δεν σταματά καθόλου ούτε στιγμή να του λέγει:
«Σταμάτα, έστω και λίγο. Ξεκουράσου. Έχεις
κάνει πολύ δρόμο. Δεν θα σταματήσεις έστω
και λίγο να ξεκουρασθείς, να χαρείς; Σταμάτα, μη συνεχίζεις πάντοτε». Ο μοναχός
ανεπηρέαστος συνεχίζει το δρόμο του.
Κάποιες στιγμές λέγει: «Δεν σταματώ ποτέ.
Η ζωή μου είναι συνεχιζόμενη πορεία μέχρι
το τέλος της». Ο διάβολος παρά ταύτα δεν
παύει να προσπαθεί να σταματήσει το μονα-

χόν, να του αλλάξει την πορεία και την ζωή
και να τον κατευθύνει όπου και όπως αυτός
θέλει. Ο μοναχός αντιστέκεται μονίμως και
όταν ετελείωσε την πορεία της ζωής του και
έφθασε στο τέλος της, ανοίγει την πόρτα της
νέας ζωής και λέγει στο διάβολο: «τώρα που
έφθασα στο τέλος της ζωής μου, τώρα σταματώ». Τότε ο διάβολος φεύγει και ο μοναχός
ετελείωσε με πλήρη επιτυχία την ζωή του.
Αυτό το δρόμο, αυτή την πορεία επιθυμώ, προσπαθώ και επιδιώκω να ακολουθήσω
στη δική μου ζωή. Αγωνίζομαι, κάνω ο,τι
μπορώ για να ακολουθώ αυτό το δρόμο. Αυτό
θέλω. Αυτός είναι ο στόχος και το όραμά μου.
Μόνον γι’ αυτό τον λόγο δεν έχω ασχοληθεί με τη συμπλήρωση τούτο το χρόνο 2015
και τούτο τον μήνα, το Φεβρουάριο, να σταματήσω και να γιορτάσω την επέτειον αυτήν
της ζωής μου, το δώρο των 40 χρόνων της Αρχιερατείας μου, για να συνεχίζω τον δρόμο
μου ασταμάτητα, αδιάκοπα. Αγωνίζομαι, προσπαθώ, δεν έχω πετύχει ακόμη. Θέλω να πετύχω. Γι’ αυτό δεν μένω σ’ αυτό το γεγονός
της επετείου της εις Επίσκοπον χειροτονίας
μου πριν από 40 χρόνια. Θέλω να συνεχίσω
μέχρι τέλους της πνοής και της ζωής μου.
Παρ’ όλη την πορεία μου αυτήν, τούτη
την ώρα και ενώ πορέυομαι, ευχαριστώ μέσα
από την ψυχή μου το Δωρεοδότη Τριαδικόν
Θεόν μας, ο οποίος έδωκε εις εμένα το μεγάλο και ευλογημένο Δώρον της Αρχιερωσύνης και μάλιστα για 40 χρόνια, τα οποία
εφέτος συμπληρώνονται. Θεέ μου Σ’ ευχαριστώ. Δεν θα παύσω να Σε ευχαριστώ και
να Σ’ ευγνωμονώ, για το ύψιστον τούτο δώρον
των 40 ετών Αρχιερατικής Διακονίας μου.
Δεν εκατάλαβα καθόλου πως πέρασαν όλα
αυτά τα χρόνια. Αισθάνομαι σαν να έγινεν
σήμερα η εις Επίσκοπον Χειροτονία μου. Θεέ
μου, άπειρες ευχαριστίες αναπέμπω εις
Εσένα, τον Πατέρα Δημιουργό, τον Σωτήρα,
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Λυτρωτή και Ευεργέτη.
Ευχαριστώ επίσης, την Αυτού Θειοτάτη
Παναγιότητα, τον Σεπτόν Οικουμενικόν Πατριάρχη μας, για την εκπροσώπηση της Μητρός Εκκλησίας μας, του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου και του Προκαθημένου Του,
εις την σημερινή εκδήλωση δια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως
κ. Αμφιλοχίου.
Εκτιμώ πολύ όσα η Πατριαρχική Ανωτάτη
Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης έχει ενεργήσει τον τελευταίον καιρό και ιδιαιτέρως
σήμερα σ’ αυτή την Εκδήλωση για την συμπλήρωση των 40 χρόνων της Επισκοπικής
μου πορείας και αναφέρομαι συγκεκριμένα:
Στην αφιέρωση της Επετηρίδος της Ακαδημίας εις το πρόσωπό μου και όλα όσα περιλαμβάνονται εις την Επετηρίδα αυτήν, για
την οποίαν είμαι ευγνώμων. Εις τους κόπους
και τους μόχθους, οι οποίοι έγιναν από τον
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Πρόεδρον της Διοικούσης Επιτροπής της Ακαδημίας μας και όλων των συνεργατών του, των
Καθηγητών και των φοιτητών. Ιδιαιτέρως την
σημερινήν, αποψινήν εκδήλωση και για τη βι-
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βλιοπαρουσίαση της ωραιοτάτης Επετηρίδος,
αφιερωμένην εις την συμπλήρωση των 40
ετών της απλής και ταπεινής Αρχιερατείας
μου εις τα Χανιά και εις το Ηράκλειο.
Εκτιμώ, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιον, Εκπρόσωπον της Α.Θ.
Παναγιότητος εις την παρούσαν εκδήλωση,
τον Σεβασμιώτατον Άγιον Αρκαλοχωρίου,
τους καθηγητές, φοιτητές και όλους εσάς,
ιδιαιτέρως όσους ήλθατε από μακριά. Σε
όλους σας είμαι ευγνώμων πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαζί με τις άπειρες αυτές ευχαριστίες
μου εις τον Τριαδικόν Θεόν και σε όλα τα
πρόσωπα τα οποία ανέφερα, ιδιαιτέρως τους
αδελφούς Αρχιερείς, παρακαλώ όλους σας,
να ευχηθήτε και να εύχεσθε να με αξιώσει ο
Τριαδικός Θεός να πορεύωμαι μέχρι τελευταίας στιγμής της ζωής και της ιερωσύνης,
το δρόμο μου, χωρίς οποιαδήποτε διακοπή μέχρι το τέλος της πορείας αυτής της ζωής μου.
Πάλιν ευχαριστώ για όλα όλους και ευχομαι να με αξιώσει ο Κύριος μου να ακολουθώ μόνον την πορεία των Αγίων της Εκκλησίας μας.

Αγιοκατάταξη Οσίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου

το αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας κατατάχθηκε από την Αγία
και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου μας, κατά την συνεδρίασή της
την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου, ο Όσιος Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μέλος της Ιεράς Συνόδου
του Πατριαρχείου ήταν και ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας.
Ο Όσιος Παΐσιος γεννήθηκε στα Φάρασα
Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν
Πρόδρομος Εζνεπίδης και ήταν πρόεδρος των
Φαράσων, ενώ η μητέρα του λεγόταν Ευλαμπία. Ο Γέροντας είχε ακόμα 8 αδέλφια.
Στις 7 Αυγούστου του 1924, μια εβδομάδα
πριν οι Φαρασιώτες φύγουν για την Ελλάδα,
ο Γέροντας βαφτίστηκε από τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη λαμβάνοντας το όνομα
Αρσένιος. Το 1924 η οικογένεια Εζνεπίδη,
μαζί με τα καραβάνια των προσφύγων,
έφτασε στον Άγιο Γεώργιο στον Πειραιά και
στη συνέχεια πήγε στην Κέρκυρα.
Το 1945 ο Αρσένιος κατατάχτηκε στο
στρατό και υπηρέτησε σαν ασυρματιστής
κατά τον ελληνικό εμφύλιο, έως και την

Σ

απόλυσή του το 1949. Ο Γέροντας πρώτη
φορά εισήλθε στο Άγιον Όρος για να μονάσει το 1949, όμως επέστρεψε στα κοσμικά
για ένα χρόνο ακόμα, προκειμένου να αποκαταστήσει τις αδελφές του και το 1950 επανήλθε στο Άγιο Όρος.
Η πρώτη Μονή, στην οποία κατευθύνθηκε και κατέλυσε, ήταν η Σκήτη του Αγίου
Παντελεήμονος, στο κελί των Εισοδίων της
Θεοτόκου. Λίγο αργότερα αποχώρησε από
τη Μονή και κατευθύνθηκε στη Μονή
Εσφιγμένου. Εκεί τελέσθηκε η τελετή της
«ρασοευχής» και πήρε το πρώτο όνομά του
που ήταν Αβέρκιος. Το 1954 εγκαταλείπει
τη Μονή Εσφιγμένου και μεταβαίνει στη
ιδιόρυθμη Μονή Φιλοθέου, όπου μόναζε
ένας θείος του. Η συνάντησή του όμως με
τον Γέροντα Συμεών είναι καταλυτική για
την πορεία και διαμόρφωση του μοναχικού
χαρακτήρα του Παϊσίου.
Το 1956 μετονομάστηκε «Παΐσιος», χάρη
στο Μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιο το Β΄,
ο οποίος ήταν συμπατριώτης του.
Το 1979 πήγε στην Μονή Κουτλουμουσίου
ως εξαρτηματικός μοναχός και εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, όπου και παρέμεινε
μέχρι και το τέλος τη ζωής του.
Εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή, με το
οποίο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος.
Ο Γέροντας Παΐσιος συνέγραψε 4 βιβλία,
τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» (Σουρωτή Θεσσαλονίκης). Τα βιβλία
αυτά τιτλοφορούνται: Ο Άγιος Αρσένιος ο
Καππαδόκης 1991, Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης
ο Αθωνίτης, 1809-1886, Αγιορείται Πατέρες
και Αγιορείτικα 1993, Επιστολές 1994.
Ο Γέρων Παΐσιος ήταν ένας πολύ απλός
άνθρωπος, ο οποίος πίστευε και έκανε
τρόπο ζωής τον Ευαγγελικό λόγο, τον μοναστικό βίο και τις διδαχές της ορθόδοξης
ασκητικής παράδοσης. Ξεχώριζε για την χαριτωμένη απλότητά του και την έντονη αγωνία που τον διακατείχε για την βοήθεια των
συνανθρώπων του, που αναζητούσαν ένα
πνευματικό καθοδηγητή.
Η μνήμη του τιμάται στις 12 Ιουλίου.
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Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Ο Σαύλος, ο μετέπειτα Απόστολος των
εθνών Παύλος, μετείχε στο μαρτύριο του
Στεφάνου. Φυλούσε τα ρούχα εκείνων που
λιθοβολούσαν τον Στέφανο. Δηλαδή άμεσα
ή έμμεσα ήταν ένας απ’ αυτούς που συντέλεσαν στο λιθοβολισμό του Αρχιδιακόνου
Στεφάνου.
Γνωρίζουμε όμως ότι ο Σαύλος στη συνέχεια, μέσα από μια μοναδική αποκάλυψη,
«Σαούλ Σαούλ, τί με διώκεις... ἐγώ εἰμι
Ἰησοῦς ὅν σύ διώκεις», (Πράξεις 9, 5-6) μέσα
από μία Θεοσημία δια του Παναγίου Πνεύματος γίνεται Απόστολος του Χριστού, μόλις
βρήκε ξανά το φως του. Από μεγάλος διώο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014, εορτή κτης του Χριστού και της Εκκλησίας γίνεται
του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχι- ο κορυφαίος Απόστολος των εθνών, ο Παύλος
διακόνου Στεφάνου, ο Σεβ. Μητροπο- με την παύλεια Θεολογία και εκκλησιολογία.
Είναι χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο
λίτης μας κ. Ανδρέας λειτούργησε στον Ι.Μ.
Ναό Αγίου Ανδρέα Κρήτης στο Αρκαλο- λέει ο Χριστός αποκαλυπτικώς σε όραμα
χώρι, όπου κατά τη Θεία Λειτουργία τέλεσε στον Ανανία. Τον προτρέπει, αναπαύοντας
την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακό- όμως τους λογισμούς του, να επισκεφθεί τον
νου Εμμανουήλ Καλομοίρη, ο οποίος επί Σαύλο στη Δαμασκό με σκοπό να βρεί ξανά
σειρά ετών διακόνησε με προθυμία, ζήλο το φως του και να βαπτιστεί˙ «πορεύου, ὅτι
και αφοσίωση παρά του Σεβασμιωτάτου ως σκεῦος ἐκλογῆς μοί ἐστιν οὗτος τοῦ βαστάσαι
τό ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων
Διάκονος και οδηγός του.
Η ομιλία που ακολουθεί εκφωνήθηκε υἱῶν τε Ἰσραήλ» (Πράξεις 9,15).
Συνεπώς, ο Σαύλος ήταν το σκεύος της
από το Σεβ. κ. Ανδρέα.
εκλογής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και
Αγαπητέ μου διάκονε Εμμανουήλ,
Ενώ επρόκειτο όταν χειροτονήθηκες διά- όλοι μας λίγο-πολύ οι οποίοι τελούμε τα
κονος σύντομα να καταστείς ιερέας, εν τού - Θειότατα Μυστήρια ως διάκονοι, ιερείς, και
τοις ο Θεός ήθελε να παραμείνεις επί τετρα- επίσκοποι του Θεού του Υψίστου, είμαστε
ετίαν διάκονος. Να υπηρετήσεις στη Μητρό- απαθώς ή εμπαθώς, ούτως ή άλλως, τα
πολη με αυταπάρνηση, καλοπροαίρετη διά- σκεύη της εκλογής Του. Κατευθυνόμεθα από
θεση και εμπιστοσύνη. Είσαι απόφοιτος της τη Θεία Χάρη και πορευόμεθα δια της Θείας
Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Χάριτος παρά τις όποιες Θεοεγκαταλείψεις
Ακαδημίας Κρήτης. Σε είχα διαρκώς μαζί έχουμε, κατά τον Άγιο Σιλουανό του Γέρο μου και στο είπα αυτό από την πρώτη ημέρα ντος Σωφρονίου του Έσσεξ. Η Θεοεγκατάλειψη έρχεται για τη δική μας προκοπή και
που συναντηθήκαμε για να χειροτονηθείς.
Το πρώτο μήνυμα από το παραπάνω γε- ενίσχυση. Διότι αν ο Θεός αποστρέψει ή πιο
γονός, είναι ότι τη ζωή μας πρέπει να την ορθά αν εμείς αποστρέψουμε εν αμετανοησία
αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Εκείνος σε την υπόστασή μας από το πρόσωπο της
καλεί τώρα να εισέλθεις εις τον δεύτερο βαθ- Χάριτος του Θεού, το υπόλοιπο της πορείας
μό της ιεροσύνης και να καταστείς πρεσβύ- μας θα είναι τραγικό.
Όμως, δεν έθεσα ακόμη το ερώτημα που
τερος. Να καταστείς θύτης των Θειοτάτων
μου δημιουργήθηκε. Αν ο Αρχιδιάκονος
Μυστηρίων του Θεού.
Η ημέρα την οποία επέλεξες να χειροτο- Στέφανος δεν είχε συγχωρέσει τους διώκτες
νηθείς είναι άκρως μεγάλη για την Εκκλη - του και δια του τρόπου αυτού και τον Σαύλο,
σία. Χθες βράδυ, διαβάζοντας την περικοπή θα μπορούσε η χάρη του Χριστού να επισκίστις Πράξεις των Αποστόλων δια τον Πρω - αζε τον Σαύλο, για να τον μετατρέψει και
τομάρτυρα Στέφανο, μου δημιουργήθηκε ένα να τον καταστήσει Απόστολο των εθνών;
Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάερώτημα το οποίο θα μου επιτρέψετε να το
ζουμε ότι οι Φαρισαίοι και οι Εβραίοι όρμησαν
εκφράσω.

Τ
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εναντίον του Αγίου Στεφάνου. Αλλά ποια
είναι η στάση, πώς αντιδρά, πώς αμύνεται ο
Άγιος Στέφανος; Λέγει τούτο «Κύριε, μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἀμαρτίαν ταύτην. καί τοῦτο
εἰπών ἐκοιμήθη» (Πράξεις 7,60). Προηγου μένως όμως είναι πολύ αποκαλυπτικά εκείνα που διαβάζουμε στις Πράξεις δια τον
Πρωτομάρτυρα Στέφανο «ὑπάρχων δέ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τόν οὐρα νόν εἶδε δόξαν Θεοῦ καί Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ
δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.» (Πράξεις 7,55).
Συνεπώς, του οράματος και της αποκάλυψης του Σαύλου προϋπήρξε το όραμα και η
αποκάλυψη του Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Τις
αποκαλυπτικές Θεοφανείες έζησε πρώτος ο
Αρχιδιάκονος Στέφανος, ενώ παράλληλα
ζητάει την συγχώρεση όλων αυτών, οι οποίοι
όχι απλά τον εδίωξαν ή τον λοιδόρησαν, αλλά
εκείνων ο οποίοι τον λιθοβόλησαν και τον σκότωσαν. Επί της συγχωρήσεως αυτής αναδύεται ο απόστολος των εθνών Παύλος και επιτρέψτε μου να τολμήσω την απάντηση. Χωρίς
τη συγχώρεση του Στεφάνου ο Σαούλ θα
έμενε ανελέητος κατά το ελεήμον και ανελέητο των αδυσώπητων πνευματικών νόμων.
Θα έμενε στο σκοτάδι τραγικός διώκτης του
Χριστού και της Εκκλησίας. Δεν θα ήταν ο
φωτοδότης Απόστολος των εθνών Παύλος.
Σαφέστατα το Ευαγγέλιο και οι Πράξεις
των Αποστόλων μας υπενθυμίζουν την αξία
της συγχώρησης. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, οι Ασκητές, οι Ομολογητές, οι Εγκρατευτές ζούσαν την υπέρβαση του μίσους και
της εκδίκησης με την αυτομεμψία και τη συγχώρεση, η οποία όμως είναι καρπός προ σευχής. Δηλαδή, η προσευχή καρποφορεί
πνευματικά στον άνθρωπο και τον οδηγεί
στη συγχώρεση. Συνεπώς, για τη μεγάλη
αυτή ημέρα της ζωής σου, κράτησε τη ση μασία της προσευχής και της συγχώρεσης.
Παρατηρώ όταν λειτουργείς ότι έχεις μια
βαθύτατη πίστη. Κάποτε ρώτησα τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεόκλητο για
την πίστη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Σεραφείμ και μου απάντησε ότι˙ «είχε την
ακατέργαστη πίστη ενός βουνού».
Επειδή τυγχάνω ακαδημαϊκός, μπορώ να
πω μετά βεβαιότητος, ότι η όποια θεωρητική
προσέγγιση του Μυστηρίου της Θεότητος
και των Μυστηρίων της Εκκλησίας, εάν δεν
συνοδεύονται με προσευχή, με συμμετοχή
στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εάν
δεν φωτίζονται από τη δυναμική της συγχώ ρησης, από την κένωση της πνευματικής
μεγαλοψυχίας και την καθαρότητα της

καρδιακής μακροθυμίας, η όποια θεολογική
ακαδημαϊκή ενασχόληση είναι μια εγκεφαλική προσέγγιση και οδηγεί σε ένα ψυχρό
εγκεφαλογράφημα. Ακόμη και αν τα αποτελέσματα μας λέγουν ότι ο άνθρωπος, του
οποίου το εγκεφαλογράφημα πήραμε, είναι
υγιέστατος και ο εγκέφαλός του λειτουργεί
άριστα, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, η
ενασχόληση με τα Θεία και τα Ιερά της Εκκλησίας μας, καθίσταται εγκεφαλογράφημα και καρδιογράφημα που μπορεί να είναι
«καλόν λίαν», όμως χωρίς την αγιοπνευματική χάρη δεν γνωρίζω πόσο αυτό συμβάλει
στη πνευματική προκοπή. Την προσωπική,
την συλλογική, την ακαδημαϊκή. Η προσευχή, η συμμετοχή στο Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας και η ταπείνωσή μας διαμορφώνουν το πνευματικό υπόβαθρο, δια του
οποίου μας αποκαλύπτεται το Μυστήριο του
Θεού.
Εάν ο Αρχιδιάκονος Στέφανος δεν είχε
την αγιοπνευματική βούληση να συγχωρέσει
τον Σαύλο, φρονώ ότι οι ουρανοί θα ήταν
κλειστοί για τον Σαύλο. Αν ο Αρχιδιάκονος
Στέφανος δεν είχε μέσα του τη δύναμη της
συγχώρησης θα είχε η Εκκλησία μας σήμερα
τον μεγάλο Απόστολο Παύλο;
Με τις σκέψεις αυτές σου εύχομαι να
υπηρετείς ως θύτης πλέον, ως πρεσβύτερος
το Θυσιαστήριο. Να εξακολουθείς να έχεις
μέσα σου την ακατέργαστη πίστη της εν
Χριστώ ζωής, την οποία θα στην ενισχύει η
προσευχή σου, η ταπείνωσή σου και η αγάπη
σου. Αρετές τις οποίες έχεις, αλλά να τις
προσαυξήσεις. Να συνεχίσεις να διακονείς
ως πρεσβύτερος κατά τον τρόπο με τον οποίο
διακονούσες μέχρι σήμερα. Θα έχεις σ’ όλη
αυτή την πορεία τις ευχές και τη συμπαράσταση της διακόνισσάς σου Ευμορφίας, την
αγάπη των γονέων σου, της οικογένειάς σου,
των συγγενών σου, των πατέρων της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας, των συνεφημερίων που
διακόνησες εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό,
του πατρός Κωνσταντίνου, ο οποίος σε συμμαρτύρησε, του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης πατρός Μεθοδίου,
αλλά και τις εγκάρδιες προσωπικές μου
ευχές για την ιερατική σου πορεία.
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τις
πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, του Αγίου
Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Αγίου
Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στε φάνου, να σε προστατεύουν, να καθοδηγούν
και να χαριτώνουν την εις πρεσβύτερον
διακονία σου. Αμήν.
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Χειροθεσία Αναγνώστου Κωνσταντίνου Βελεγράκη
η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, ο Σεβ. κ. Ανδρέας ιερούργησε στον Ι. Ναό Αγίου
Γεωργίου της ενορίας Ινίου, όπου στο τέλος της Θ. Λειτουργίας χειροθέτησε σε
Αναγνώστη τον κ. Κωνσταντίνο Βελεγράκη, ιεροψάλτη της Ενορίας.
Η ακόλουθη ομιλία εκφωνήθηκε από τον Αναγνώστη κ. Κωνσταντίνο Βελεγράκη.
«Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας,
Δεχόμενος αυτή την ιερή στιγμή την χειροθεσία του Aναγνώστου από την Σεβασμιότητά σας, κάνοντας υπακοή και με τον προσήκοντα σεβασμό, δέχομαι αυτή ταπεινά και
ερμηνεύω αυτή, όχι ως αποκατάσταση της κανονικότητας, αφού ο ΙΕ΄ κανόνας της εν Λαοδικεία Συνόδου (367 μ.χ.) ομιλεί περί ‹‹Κανονικών ψαλτών›› και αξιοί να ανεβαίνουν στο
αναλόγιο μόνο κανονικοί ψάλτες και να ψάλλουν από διφθέρας κλπ. ως απαιτούσε η
τότε επικρατούσα εκκλησιαστική κατάσταση, αλλά την ερμηνεύω ως ευαρέσκεια και
επιβράβευση της τοπικής εκκλησίας για την πολυετή (60 χρόνια) διακονία μου στο αναλόγιο της εκκλησίας, ως ιεροψάλτου.
Την ψαλτική τέχνη δεν τη σπούδασα, γιατί δεν έτυχα μουσικής παιδείας. Πρακτικός
ιεροψάλτης όπως λέμε, που μόνο εξ ακοής και με τη συμμετοχή στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και το θεϊκό δώρο μιας κάποιας καλλιφωνίας κατήρτισα το
μουσικό εκκλησιαστικό «πλούτο» και με αυτό υπηρέτησα και υπηρετώ –μέχρι να το επιτρέπουν οι σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις- το αναλόγιο. Η προσφορά μου
αυτή, η διακονία μου αυτή κρίνεται ως ελάχιστη και δεν αξίζει ιδιαιτέρας μνείας και
επαίνου. Διότι όλα προσφέρονται “δι’ αγάπην Χριστού” και δια την αγάπη της Εκκλησίας
και του πληρώματος αυτής. Αφού όπως λέγει ο Χρυσόστομος «έκαστος οικοδομεί, έκαστος
καταρτίζει, έκαστος διακονεί οσάκις εργάζεται στο χώρο της Εκκλησίας το δοθέν τάλαντο».
Σεβασμιώτατε,
Αυτή την στιγμή μνημονεύω και μακαρίζω εκείνους που μου έδωσαν τα πρώτα ακούσματα στην εκκλησιαστική μουσική. Μακαρίζω τους αειμνήστους ιεροψάλτες του χωριού
μου το δάσκαλο Εμμ. Ανδρουλάκη, το δάσκαλο Σταύρο Καλεντάκη και τον αείμνηστο
Μανώλη Χρυσουλάκη. Μνημονεύω και μακαρίζω το σεβαστό μου αείμνηστο παππού
παπα-Στυλιανό Συμιανάκη και το μακαριστό θείο παπα-Γιώργη Συμιανάκη που πολλές
φορές απόλαυσα την αρχαγγελική Θεία Λειτουργία τους και την μελωδικότητα των
τροπαρίων και την ποικιλία των ήχων που απέδιδαν άριστα.
Τέλος, μνημονεύω και μακαρίζω τον αείμνηστο και μακαριστό πατέρα μου παπαΓιάννη, ταπεινό ρασοφόρο, φιλακόλουθο και άξιο λειτουργό του Υψίστου, που εξ απαλών

Τ
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ονύχων, ενστάλαξε και φύτεψε στην ψυχή μου την πίστη στο Θεό και την αγάπη προς
την Εκκλησία. Από μικρό με έμαθε να πλαισιώνω το αναλόγιο και να τον ακολουθώ σ’
όλες τις λατρευτικές συνάξεις και μου έδιδε σιγά-σιγά να υποψάλλω τα εύκολα ψαλμωδίματα. Με έμαθε να έχω εκκλησιαστικό φρόνημα ήτοι να σέβομαι τους ιερωμένους
και τους ταγούς της Εκκλησίας μας, διότι είναι εις «τύπον και τόπον Χριστού».
Σεβασμιώτατε,
Το «ψάλλειν», πολλές φορές είναι επίπονο. Αλλά η ποικιλία της ψαλμωδίας υποκλέπτει το πόνο. Τούτο εξυμνών ο χρυσορρήμων πατήρ λέγοντας: “όσω επιτείνεται η αγρυπνία τοσούτω σώζεται υμών ο πόθος. Οι ψάλλοντες υμίν απέκαμων και υμείς νεάζετε· οι
ψάλλοντες υμίν ητόνησαν και υμείς ενευρώθητε. Άραγε σκέπτεται και προσεύχεται κανείς εκ των ακροατών για τους ψάλτες και τον κόπο τους;”
Σεβασμιώτατε,
Θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία που δέχομαι από Υμάς την χειροθεσία αυτή και εύχομαι ο
Θεός να σας χαρίζει την κατ’ άμφω υγεία και μακροημέρευση, για να ορθοτομείτε το
λόγο της αληθείας και να οδηγείτε εμάς το ποίμνιό σας εις νομάς σωτηρίους.
Και πάλι σας ευχαριστώ.

Πανήγυρη Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη
Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου,
μνήμη του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγύριζε το
Καθολικό της Ιεράς Μονής
Καλλέργη Πεδιάδος.
Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος κήρυξε το Θείο
λόγο.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τίμησε
με το Σταυρό του Αποστόλου
Τίτου, την ανώτατη τιμητική
διάκριση της Εκκλησίας Κρήτης, το Διοικητή της 133 Σ.Μ.
Καστελλίου Ιπτάμενο Σμήναρχο κ. Κωνσταντίνο Άγγο, για την σημαντική
προσφορά του στην Ιερά Μονή Καλλέργη, αλλά και στην ενίσχυση του
φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως.
Στη συνέχεια, κατά το έθος της Ιεράς Μονής, τελέσθηκε ο Μέγας Αγιασμός και πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη δεξαμενή της Μονής.
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Πανήγυρη Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2014, μνήμη του Οσίου Πατρός Aντωνίου του Μεγάλου, πανηγύριζε ο ομώνυμος Ιερός Ναός στο Καστέλλι, ιστορικό κέντρο της Επαρχίας Πεδιάδος.
Την παραμονή, την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού τέλεσε ο Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Δημήτριος Σταματάκης, ενώ το πρωί τελέσθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ.
Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή ιερέων από την ευρύτερη περιοχή του Καστελλίου και πλήθους κόσμου, οι οποίοι προσέτρεξαν να εκζητήσουν τη χάρη του Αγίου
στον ιστορικό παλαιό Ιερό Ναό.
Στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Εμμανουήλ Φραγκάκης, ο πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Καστελλίου κ. Αναστάσιος Μαραυγάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ο Διοικητής της 133 Σ.Μ. Καστελλίου (Ι.Σ.)
κ. Κωνσταντίνος Άγγος και ο Διοικητής του Α.Τ.
Καστελλίου Υπαστυνόμος B΄ κ. Νικόλαος Μηλάκης.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε η απονομή
των επαίνων στους παρακάτω αριστεύσαντες μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου για
το σχολικό έτος 2013-2014: ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Καριωτάκη Χρυσούλα του Εμμανουήλ (Α τάξη),
Κουτσαντωνάκη Ευρφοσύνη του Γεωργίου (Β τάξη), Κορναράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
(Γ τάξη). ΛΥΚΕΙΟ: Ψυλλάκη Άννα του Αντωνίου (Α τάξη), Νάσιου Βάγια-Αργυρώ του
Ηρακλή (Β τάξη), Βολυράκη Μαρία του Εμμανουήλ (Γ τάξη).

Ετήσια κοπή Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου τελέσθηκε πανηγυρικός
Eσπερινός, επί τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου
Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι, στο τέλος του οποίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, προς τιμήν
των ιερέων, διακόνων, εκκλησιαστικών συμβούλων, ιεροψαλτών, νεωκόρων, ιατρών και εθελοντών του «Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου» και της «Παγκοινιάς
Παιδικού Γεύματος».
Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας, όπου στο τέλος απένειμε το οφφίκιο
του Οικονόμου στον αιδεσιμολ. πρεσβύτερο κ. Ελευθέριο Σκουλά, Γραμματέα του Τομέα
Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους ιερείς, τους
εκκλησιαστικούς συμβούλους, τους ιεροψάλτες, τους νεωκόρους και τις ευπρεπίστριες των
ενοριών, καθώς και τους εθελοντές, των οποίων η προσφορά είναι ουσιαστική στην ενίσχυση των ενοριών, αλλά και στο σύνολο έργο της Μητροπόλεως.
Κατόπιν τελέσθηκε η ευλόγηση και η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, ενώ ακολούθησε
συνεστίαση αγάπης στο κέντρο «ΒΛΑΣΤΟΣ» στο Αρκαλοχώρι.
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Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρόντες ήταν˙ ο
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μανώλης
Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και Αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Ιατρείου –
Φαρμακείου κ. Αντώνιος Χρονάκης, ο κ. Νίκος Χρονάκης ως εκπρόσωπος του Ευροβουλευτή κ. Εμμανουήλ
Κεφαλογιάννη, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Υποδιοικητής του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Υπαστυνόμος Β΄ κ. Ιωάννης Φιλιππίδης, ο Υποσμηναγός
κ. Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, ως εκπρόσωπος του Διοικητή της 133 Σ.Μ. Ιπτάμενου
Σμήναρχου κ. Κωνσταντίνου Άγγου, καθώς και το σύνολο των Ιερέων των εκκλησιαστικών συμβούλων, ιεροψαλτών και νεωκόρων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Έκπλυση Αγίας Τράπεζας του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου Δραπετίου Μονοφατσίου και απονομή οφφικίου
Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου τελέστηκε
από το Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα η
ακολουθία έκπλυσης της Αγίας Τράπεζας
στον πρόσφατα ανακαινισμένο Ενοριακό
Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Δραπετίου. Ακολούθησε η Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος απένειμε
το οφφίκιο του οικονόμου στον εφημέριο της
Ενορίας π. Εμμανουήλ Βλαστό.

Επίτιμος Διδάκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Σμύρνης
ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της Κοινωνιολογίας τίμησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Σμύρνης, τη Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο,
αναγνωρίζοντας τη συμβολή και τις υπηρεσίες
του στην ανθρωπότητα και την προαγωγή του
διαλόγου μεταξύ των θρησκειών.
Ο Παναγιώτατος στην ομιλία του υπογράμμισε ότι το αντίδοτο στους πάσης φύσεως φονταμενταλισμούς είναι ο διάλογος και απευθυνόμενος στους φοιτητές είπε ότι, κοιτάζοντάς τους
αντλεί θάρρος και ελπίδα για το μέλλον. Παράλληλα, κάλεσε τους καθηγητές να εμπνεύσουν στους φοιτητές τους πνεύμα ανοχής και ανεκτικότητας.
Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Εκρέμ Ντεμιρτάπ, σε ομιλία του, μεταξύ άλλων, είπε:
«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι μόνο ο πνευματικός ηγέτης τριακοσίων εκατομμυρίων
Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος εργάζεται για την εδραίωση της
ειρήνης, του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
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Αγιασμός με την έναρξη των εργασιών
του Εργαστηρίου Παρασκευής Γευμάτων στο Αρκαλοχώρι
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 1ης Μαρτίου, εορτή της αναστηλώσεως των Ιερών
Εικόνων, τελέσθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του
Ιεροσολυμίτη στο Αρκαλοχώρι, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα
στο τέλος της οποίας πραγματοποιήθηκε η
λιτάνευση των Ιερών Εικόνων. Στη συνέχεια τελέσθηκε ο αγιασμός με την έναρξη
των εργασιών του Εργαστηρίου Παρασκευής
Γευμάτων, το οποίο βρίσκεται πλησίον του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, παρόντος του πρώην Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.
Το Εργαστήριο Παρασκευής Γευμάτων είναι ένα έργο μείζονος σημασίας για την Πα γκοινιά Παιδικού Γεύματος, καθώς σε αυτό θα παρασκευάζεται φαγητό και δεκατιανά.

Ανασυγκρότηση Αγίας και Ιεράς Συνόδου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση της Αγίας
και Ιεράς Συνόδου
του Οικουμενικού
Πατριαρχείου από
1η Μαρτίου έως
31η Αυγούστου.
Οι Ιεράρχες που
συμμετέχουν στην
Αγία και Ιερά Σύνοδο, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη, ύστερα από την ανασυγκρότησή της
για έξι μήνες, είναι οι εξής Μητροπολίτες:
Σύμης κ. Χρυσόστομος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος, Μεξικού κ. Αθηναγόρας,
Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος, Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Απόστολος, Ικονίου κ. Θεόληπτος, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, Μπουένος Άϊρες κ. Ταράσιος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Σουηδίας
και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας.
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Κατανυκτικοί Εσπερινοί με ομιλίες ανά αρχιερατικές περιφέρειες
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελέσθηκαν σε όλες τις αρχιερατικές περιφέρειες της Ιεράς Μητρόπολής μας, κατανυκτικοί Εσπερινοί, στους οποίους χοροστάτησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας και ακολούθησαν πνευματικές, ψυχωφελείς ομιλίες από εντεταλμένους ομιλητές.
Την Α' Κυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας),
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, της Α΄ αρχιερατικής περιφέρειας, μίλησε ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης κ. Κορνήλιος Αθανασάκης με θέμα: «Η
Ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων».
Τη Β΄ Κυριακή των Νηστειών (Αγίου Γρηγορίου
του Παλαμά), στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος, της Β΄ αρχιερατικής περιφέρειας, ομίλησε, ο πανοσιολ. αρχιμ. κ. Νήφωνας Βασιλάκης, Δρ. Θ. Ιεροκήρυκας της Ιεράς
Μητροπόλεως, Κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, καθηγητής Κανονικού Δικαίου στο Pontificio Istituto Orientale της
Ρώμης και στο Πανεπιστήμιο του Bari, καθώς επίσης και διδάσκοντα, στην Πατριαρχική Εκκλ. Ακαδημία Κρήτης, αναπτύσσοντας το θέμα: «Περί κανόνων μετανοίας».
Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), στην Α΄ αρχιερατική περιφέρεια, στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου της Ενορίας Αγιών Παρασκιών Πεδιάδας, ομίλησε, ο πανοσιολ. αρχιμ. κ.
Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Ο πόνος
του Σταυρού στη ζωή μας», ενώ την ίδια ημέρα στον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Σκινιά Μονοφατσίου, της
Γ΄ αρχιερατικής περιφέρειας, ομίλησε ο πανοσιολ.
αρχιμ. κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, Ιεροκήρυκας
της Μητροπόλεως, με θέμα: «Ο Σταυρός του Κυρίου
μας ως πρόκληση και πρόσκληση για τον κάθε ένα».
Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος), στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω
Βιάννου, της Δ΄ αρχιερατικής περιφέρειας, ομίλησε
ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης κ. Επιφάνιος Ζαχαράκης, Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως, αναπτύσσοντας το θέμα: «Ο Χριστός και οι νέοι». Επίσης την ίδια ημέρα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού
Θραψανού Πεδιάδας της Α΄ αρχιερατικής περιφέρειας, μίλησε ο πανοσιολ. αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης με θέμα: «Μ. Τεσσαρακοστή πορεία προς το Πάσχα».
Την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας), στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, ανταποκρινόμενος στην
πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολιτη μας κ. Ανδρέα, ομίλησε ο πανοσιολ. αρχιμανδρίτης κ.
Τύχων Ανδρέου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού της Εκκλησίας Κύπρου, ο οποίος ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα: «Οσία Μαρία η Αιγυπτία, μία πόρνη στο εικονοστάσι της Εκκλησίας».
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Ο π. Τύχων Ανδρέου την Ιερά Μητρόπολή μας
Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 τελέσθηκε ο
τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Ανδρέου και με την παρουσία
σύσσωμου του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως
και πολλών πιστών.
Στον Εσπερινό παρέστη συμπροσευχόμενος
και ομίλησε, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,
ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης δρ. κ. Τύχων Ανδρέου, εκ της Εκκλησίας Κύπρου. Ο π. Τύχων
έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πατρολογία και έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα
από τη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., με θέμα
διατριβής: «Η ζωή και το έργο του π. Φιλοθέου
Ζερβάκου».
Ο π. Τύχων αναφέρθηκε στην ομιλία του στους δύο εορταζομένους Αγίους της
ημέρας· Στη μεγάλη μορφή του Οσίου Ιωάννη συγγραφέως της Κλίμακος, που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 30 Μαρτίου και την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών και στο
αγιασμένο πρόσωπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που τιμάται από την Εκκλησία
μας την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών και την 1η Απριλίου.
Στην εμπνευσμένη ομιλία του με απλές και κατανοητές λέξεις και με αφηγήσεις
από το Γεροντικό, ανέλυσε σε βάθος τα υψηλά πνευματικά νοήματα της βιωτής των
τιμωμένων αγίων και την απήχηση που αυτά ευρίσκουν στη ζωή του κάθε χριστιανού.
Ιδιαιτέρως δε στάθηκε λεπτομερώς στο βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία
αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα μετανοίας.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας ευχαρίστησε εγκαρδίως τον ομιλητή για την παρουσία του και για τον εποικοδομητικό και γλαφυρό λόγο του, ευχόμενος εις όλους
καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και καλή πορεία προς τη
Μεγάλη Εβδομάδα, το Θείο Πάθος και την Αγία Ανάσταση.
Τέλος, να αναφερθεί ότι του Κατανυκτικού Εσπερινού προηγήθηκε ιερατική σύναξη κατά την οποία ομίλησε ο π. Τύχων, αναφερόμενος στο Μυστήριο της Ιεράς
Εξομολογήσεως μέσα από τις διδαχές του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και διένημε
στους κληρικούς το βιβλίο του με τίτλο «Φιλόθεος γραφίδα».
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Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
Ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με υπεύθυνο τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Πέτρο Ψυλλάκη, ταμία τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Κοσιδεκάκη και γραμματέα τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο κ. Ελευθέριο Σκουλά, συνεχίζει το πολυσχιδές έργο του, με σκοπό την ανακούφιση των εμπερίστατων αδελφών μας,
οι οποίοι ένεκα της πολύπλευρης κρίσης αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και σ’ αυτά
που για πολλούς φαίνονται δεδομένα.
Ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής προσφέρει καθημερινά τη διακονία του μέσα από το Γενικό
Φιλόπτωχο Ταμείο, την Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος, το
Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο και το Ένδυμα Αγάπης.
Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο εν όψει των εορτών του
Πάσχα, ετοίμασε και διένειμε από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο τη Μ. Τρίτη περί τα χίλια διακόσια (1200) πακέτα τα
οποία περιείχαν δέκα (10) είδη τροφίμων: ρύζι, μακαρόνια,
φασόλια, φακές, ζάχαρη, γάλα και πασχαλινό τσουρέκι,
τρεισήμισι (3,5) και πλέον τόνους κοτόπουλου, δυόμιση (2,5)
τόνους χοιρινού κρέατος και ένα (1) τόνο γραβιέρα.
Για την ετοιμασία και τη διανομή των πακέτων σημαντική στάθηκε η προσφορά των ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι ανέλαβαν τη διανομή των τροφίμων στους
δικαιούχους της ενορίας τους. Τα τρόφιμα τα οποία διανεμήθηκαν προέρχονταν από τη σύμβαση που έγινε μεταξύ
της Συνοδικής Επιτροπής Μ.Κ.Ο. Φιλοξενία και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος συνεχίζει αδιάκοπα την
προσφορά εκατό (100) και πλέον μερίδων φαγητού και δεκατιανών σε μαθητές των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής. Τα γεύματα παρασκευάζονται και διανέμονται καθημερινά από τη «Νηστικάκειο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων».
Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο συνεχίζει να προσφέρει
σπουδαίο εθελοντικό έργο σε περισσότερους από 12.000 χιλιάδες ανασφάλιστους αδελφούς μας, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, προσφέροντάς τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς ιατρικές και παρακλινικές εξετάσεις. Μέχρι
στιγμής το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει διαθέσει δωρεάν, περισσότερα από χίλια επτακόσια (1.700) σκευάσματα φαρμάκων.
Τέλος, το Ένδυμα Αγάπης, στον ένα χρόνο λειτουργίας
του, έχει διανείμει συνολικά περί τα ογδόντα πέντε χιλιάδες
(85.000) και πλέον είδη ρουχισμού σε άπορους και ενδεείς συνανθρώπους μας, ενώ έχει
βοηθήσει περισσότερες από χίλιες οικογένειες και τριάντα (30) έγκυες γυναίκες παρέχοντάς
τους ρούχα εγκυμοσύνης και βρεφικό εξοπλισμό. Επίσης, έχει διαθέσει σχολικές τσάντες,
παπούτσια και παιχνίδια σε πολλά παιδιά.
Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι κοινωνικές δράσεις, ιδιαίτερα
σημαντική καθίσταται η βοήθεια όλων των ευσεβών χριστιανών, οι οποίοι από το υστέρημα
ή το ολιγοστό πλέον περίσσευμα ενισχύουν τον Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και των εθελοντών/τριών των οποίων η προσφορά είναι αξιέπαινη.
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(11 Δεκεμβρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΖΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΛΩΝΤΖΑΣ
ΚΟΚΟΝΟΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

10
11
12
13
14
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ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΤΡΥΦΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

19
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ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

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

30

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

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 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

