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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' Πέτρ. 3, 8-9)
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
-ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
Αδελφοί και Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
«Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε!»
φάνη επί της γης ο Θεός και εφανερώθη συγχρόνως ο τέλειος άνθρωπος και η
ασύλληπτος αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Oι σύγχρονοι άνθρωποι ιδιαιτέρως ζώμεν την μεταπτωτικήν κατάστασιν, κατά την οποίαν καθημερινώς
διαπιστώνομεν μετά του Ψαλμωδού ότι «πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν, ουκ
έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ. Γ΄ 12-13).
Προ της ενσαρκώσεως του Χριστού δεν ηδύνατο ο άνθρωπος να φαντασθή την
ασύλληπτον αξίαν του ανθρωπίνου προσώπου, διότι μετά την πτώσιν ησθένησε και
ηλλοιώθη. Μόνον οι πολύ φωτισμένοι άνθρωποι διησθάνθησαν και προ Χριστού την
αξίαν του ανθρωπίνου προσώπου και εις την απορίαν του Ψαλμωδού «τι εστίν άνθρωπος, ότι μιμνήσκη αυτού;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι
παρ’ αγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν» (ε.α. 6΄).
Την υπερτάτην αυτήν αξίαν του ανθρωπίνου προσώπου εφανέρωσεν ο Θεάνθρωπος Κύριος και, έκτοτε, επαναλαμβάνουν κατ’ έτος διακηρύξεις κρατών, κυβερνήσεων
και κοινωνικών ομάδων και διεθνείς συμβάσεις αναφερόμεναι εις τον σεβασμόν
του ανθρωπίνου προσώπου και τα δικαιώματα αυτού.
Εντούτοις, επί των ημερών μας βλέπομεν καθημερινώς τον χείριστον εξευτελισμόν του ανθρωπίνου προσώπου,
την ατίμωσιν και τον διασυρμόν αυτού.
Οφείλομεν, λοιπόν, εάν θέλωμεν να είμεθα άξιοι της δόξης και τιμής δια της
οποίας περιέβαλε το ανθρώπινον πρόσωπον ο «δι’ ημάς καθ’ ημάς γενόμενος»
Δημιουργός μας, να πράξωμεν παν το
δυνατόν δια να παύση η εσχάτως διογκουμένη εξευτελιστική δια το ανθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά.
Παρακολουθούμεν έκπληκτοι το επαναλαμβανόμενον συνεχώς «δράμα της
Βηθλεέμ». Διότι περί δράματος πρόκειται και όχι περί χαρμοσύνου γεγονότος,
εφ’ όσον αγνοείται ο σπαργανούμενος
εν φάτνη Υιός και Λόγος του Θεού, και
το δημιούργημά Του, ο άνθρωπος, δεν
αντιμετωπίζεται ως «εικών Θεού».
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Η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας και η θεολογία της διδάσκουν ότι ο άνθρωπος
και το ανθρώπινον σώμα αξιούνται πλήρους σεβασμού, διότι ηνώθησαν με τον Θεόν
εις τον σαρκωθέντα Κύριον. Όθεν, οφείλομεν όλοι να εντείνωμεν τας προσπαθείας
μας δια να γίνη υπό πάντων σεβαστή η υπερτάτη αξία του ανθρωπίνου προσώπου.
Μετά πολλής συνοχής καρδίας και βαθείας θλίψεως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον
και η ημετέρα Μετριότης παρακολουθούμεν τα οσημέραι ογκούμενα κύματα ταύτα
βίας και βαρβαρότητος, τα οποία εξακολουθούν να μαστίζουν διαφόρους περιοχάς
του πλανήτου μας, και ιδιαιτέρως την Μέσην Ανατολήν, και μάλιστα τους γηγενείς
εκεί χριστιανούς, εις το όνομα συχνάκις της θρησκείας. Δεν θα παύσωμεν δε να διακηρύττωμεν από του Ιερού τούτου Κέντρου της Ορθοδοξίας προς πάντας, τους αδελφούς Προκαθημένους των Ορθοδόξων και των λοιπών Χριστιανικών Εκκλησιών, τους
εκπροσώπους των Θρησκειών, τους Αρχηγούς Κρατών, προς πάντα άνθρωπον καλής
θελήσεως, μάλιστα δε προς τους, κατόπιν υποκινήσεων ή μη θέτοντας την ιδίαν ζωήν
αυτών εις κίνδυνον δια να αφαιρέσουν ανθρωπίνους ζωάς, συνανθρώπους –δημιουργήματα και αυτά του Θεού– , και προς πάσαν κατεύθυνσιν, ότι ουδεμία είναι δυνατόν
να υπάρξη μορφή αληθούς και γνησίας θρησκευτικότητος ή πνευματικότητος άνευ
αγάπης προς το ανθρώπινον πρόσωπον. Οιονδήποτε ιδεολογικόν, κοινωνικόν ή
θρησκευτικόν μόρφωμα περιφρονεί τον κατ’ εικόνα Θεού πλασθέντα άνθρωπον και
διδάσκει ή επιτρέπει τον θάνατον συνανθρώπων μας, μάλιστα δε με βάναυσον και
πρωτόγονον τρόπον, ουδεμίαν ασφαλώς έχει σχέσιν με τον Θεόν της αγάπης.
Στρέφοντες, αδελφοί και τέκνα, τους οφθαλμούς μας εις την κρατούσαν σήμερον
εν τω κόσμω κατάστασιν αποστρέφομεν το πρόσωπόν μας εκ των θλιβερών γεγονότων
μισαλλοδοξίας και εχθρότητος, τα οποία μαστίζουν την ανθρωπότητα και φθάνουν
πλέον, δια των συγχρόνων μέσων γενικής επικοινωνίας, ευχερέστερον εις τας ακοάς
και την όρασίν μας προκαλούντα τρόμον δια τα επερχόμενα δεινά, και προβάλλομεν
ως ισχυρόν αντίδοτον εις την σύγχρονον βίαν την καταπλήξασαν τους μάγους και
τον κόσμον «εσχάτην πτωχείαν» του Θεού, η οποία ενεργεί πάντοτε ως αγάπη. Αυτή
είναι η μυστική δύναμις του Θεού, η μυστική δύναμις της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η
μυστική δύναμις του γένους των χριστιανών. Η δύναμις η οποία νικά και υπερβαίνει
δια της αγάπης την κάθε είδους βίαν και κακίαν.
Ούτως αποτιμώντες κατά τα εφετεινά Χριστούγεννα την κατάστασιν των ανθρωπίνων πραγμάτων, ευχόμεθα όπως βιώσωμεν οι πάντες την χαράν του απολύτου σεβασμού της αξίας του προσώπου, του συνανθρώπου, και την παύσιν της βίας κάθε
μορφής, την νίκην επί της οποίας δια της αγάπης προβάλλει και προσφέρει ο σάρκα
λαβών «μεγάλης Βουλής Άγγελος», ο «Άρχων ειρήνης» και Σωτήρ ημών Χριστός.
Αυτού του τεχθέντος και ενανθρωπήσαντος Κυρίου της δόξης, της ειρήνης και της
αγάπης η Χάρις και το άπειρον Έλεος και η ευδοκία είησαν μετά πάντων.
Χριστούγεννα, βιδ’
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών.
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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α
«Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν,
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον,
εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·»
Αδελφοί μου πεφιλημένοι και
τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
ντας Θεός της ειρήνης, ο
φιλεύσπλαχνος Πατέρας,
μας έστειλε της μεγάλης
Βουλής Του τον άγγελον, για να
μας παρέχει την ειρήνη.
Με αυτούς τους στίχους ο
υμνογράφος της Εκκλησίας μας,
μας καλεί έμπροσθεν των ευθυ νών μας. Των υλικών και των
πνευματικών ευθυνών μας, τη
μεγάλη αυτή ημέρα της Εκκλη σίας. Την ημέρα των Χριστου γέννων, που εορτάζομε την σάρκωση του Θεού Λόγου. Την φανέρωση, την αποκάλυψη του
θεϊκού μυστηρίου στον άνθρωπο.
Στη γη. Στην ανθρωπότητα, στον
κόσμο, αλλά και στον εσωτερικό
κόσμο του κάθε ανθρωπίνου
όντος. Στην ψυχή, στην καρδιά
και στο είναι μας, ανεξάρτητα
από ηλικία, από φυλή, από
17ος αι. Κρητική Σχολή, έργο Εμμ. Τζανφούρναρη, Μουσείο Μπενάκη γλώσσα, από χρώμα, από εθνότητα ή πολιτιστική ταυτότητα.
Βέβαια την εόρτιο χριστουγεννιάτικη αυτή ημέρα έχουμε ποικιλόμορφη διακόσμηση
στους δρόμους, τις βιτρίνες, τα δημόσια κτήρια, τα σπίτια μας, με χρωματιστά φωτάκια,
με αγγελάκια, με Άη-Βασίληδες, με χριστουγεννιάτικα δένδρα και δέματα, με ποικίλα
φανταχτερά στολίδια.
Όλοι αυτοί οι ποικίλοι διάκοσμοι γίνονται για να μας θυμίσουν τη Γέννηση του
Χριστού. Εμείς όμως ας προχωρήσουμε, ας αναζητήσουμε, ας θελήσουμε να γνωρίσουμε
την ουσία της μεγάλης θεϊκής αποκάλυψης, που είναι η πραγματική και βιωματική
επί γης συνάντησή μας με τον Χριστό των Χριστουγέννων, με τον Άγγελο της μεγάλης
βουλής, που μας έστειλε ο φιλεύσπλαχνος Πατέρας μας, για να μας παράσχει, να μας
χαρίσει, να μας προσφέρει την ειρήνη. Την ειρήνη την πνευματική και την υλική.

Ό
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Χρέος του κάθε Χριστιανού, πολύ δε περισσότερο του χριστιανικού κόσμου, είναι
να διασφαλίζει την ειρήνη. Την επί γης ειρήνη. Και γι’ αυτό συγκλονισμένοι
παρακολουθούμε, με θλίψη και αγανάκτηση ιερή βλέπουμε, τους χριστιανούς αδελφούς
μας στο Ιράκ, τη Συρία και τη Μέση Ανατολή να σφάζονται, να ξεσπιτώνονται, να
διώκονται μαζί με άλλους συνανθρώπους, που είναι και αυτοί όπως και εμείς όντα
πλασμένα από το Θεό της ειρήνης. Ο επιτελούμενος φρικτός εξανδραποδισμός των
ορθοδόξων χριστιανών όλου του χριστιανικού κόσμου και κάθε ανθρώπου μάς
συγκλονίζει. Ενθυμούμενοι το του Αποστόλου των Εθνών Παύλου «εἴτε πάσχει ἕν
μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη» (Α' Κορ. ιβ' 25), εντείνουμε την χριστουγεννιάτικη
και καθημερινή προσευχή μας, για την ειρηνική διαβίωση των ορθοδόξων χριστιανών
με τους πιστούς άλλων θρησκειών στις προγονικές χριστιανικές τους εστίες. Στις
κοιτίδες, όπου γεννήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπου κήρυξαν και περπάτησαν
οι Άγιοι Απόστολοι και τόσοι άλλοι μάρτυρες όσιοι, άγιοι και εγκρατευτές της
Εκκλησίας. Στα χωριά, τις πόλεις και τους τόπους, όπου βρίσκονται τα σπάργανα του
χριστιανικού πολιτισμού μας. Του πολιτισμού της χριστιανικής Ευρώπης.
Η επί γης ειρήνη, η ειρήνη στα γήινα και τα υλικά, είναι αλληλένδετη, βρίσκεται σε
συνάρτηση, σε σχέση, αναφορά και προϋποθέτει την επίκληση και κυριαρχία της
πνευματικής ειρήνης. Διότι, ο ουράνιος πνευματικός κόσμος, που παραμένει σ’ εμάς
αποκεκαλυμμένο μυστήριο, με κεντρικό σημείο αναφοράς του το προσιτό και απρόσιτο,
γνωστό και άγνωστο, μυστήριο της Γέννησης, επηρεάζει τα επί της γης. Εφόσον δεν
επικαλούμεθα το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εφόσον δεν προσευχόμεθα
για τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων της Εκκλησίας μας, η ειρήνη
δοκιμάζεται και διώκεται από τη γη. Κερδίζει έδαφος και κυριαρχεί το μίσος του
πολέμου, με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, τους τραυματισμούς, τις διώξεις, τους
ξεριζωμούς των ανθρώπων, τις καταστροφές των δημιουργημάτων του ανθρωπίνου
πολιτισμού. Μακριά από την προσευχή και χωρίς την προσευχή ο άνθρωπος και ο
πολιτισμός του δαιμονοποιείται.
Εμείς οι Χριστιανοί, που ζούμε τα Χριστούγεννα μέσα στην Εκκλησία, δυνάμεθα
να βοηθήσουμε την ειρήνη, την επί γης και εν ουρανοίς ειρήνη, με το μεγάλο πνευματικό
όπλο που έχουμε. Με την προσευχή. Να υψώσουμε χείρας ικέτιδας και να
παρακαλέσουμε, στο εικονοστάσι μας, τον Κύριο και Θεό μας, που γεννάται στη γη
και αυτή τη χρονιά. Να ανάψουμε το κερί μας στο ναό τα Χριστούγεννα. Να
μεταλάβουμε των Αχράντων Μυστηρίων. Να Τον ικετεύσουμε, με την προσευχή μας,
να φωτίσει το μυαλό και τις συνειδήσεις των υπευθύνων ηγετών, πολιτικών και
οικονομικών, για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου.
Πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές,
Εύχομαι από την καρδιά μου πλούσια την χάρη, το έλεος, την ευλογία και την
ειρήνη του επί γης τεχθέντος και επιφανέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα πρόσωπα
όλων μας, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας.
Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη.
Χρόνια πολλά! Καλή και ευλογημένη χρονιά!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014
Διάπυρος προς τον τεχθέντα και επιφανέντα
Κύριον ευχέτης πάντων Υμών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
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Η προοπτική του Θεολογικού Διαλόγου
μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
υπό το φως της συνάντησης στα Ιεροσόλυμα
του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου
και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
*Του π. Αυγουστίνου Μπαϊραχτάρη
«Ιδού ότι ανακτησάμενοι αλλήλους, ομού συναντώμεν τον Κύριον.
Συνεχίσωμεν την προκειμένην ημίν ιεράν πορείαν,
Εκείνος δε εγγίσας συμπορευθήσεται ημίν…»
τις 6 Ιανουαρίου του 1964 συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα, για πρώτη φορά,
μετά το μεγάλο σχίσμα του 1054, ο Επίσκοπος και Πάπας Ρώμης Παύλος ΣΤ΄ με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα. Εκεί, οι δύο πνευματικοί
ηγέτες ευχαρίστησαν τον Παντοδύναμο Θεό
γιατί τους οδήγησε στο σημείο, όπου ο Λυτρωτής Χριστός έζησε, δίδαξε, πέθανε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό· εκεί
όπου το Άγιο Πνεύμα κατήλθε οικοδομώντας
την πρώτη του Κυρίου Εκκλησία. Η συνάντηση αυτή δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι
άλλο παρά μία εκδήλωση αμοιβαίας αδελφοσύνης και χριστιανικής αγάπης, η οποία ουσιαστικά εμπνεύστηκε από την ύψιστη εντολή του Χριστού «ίνα πάντες εν ώσιν» (Ιωαν.
17:21).
Ακολουθώντας το παράδειγμα των προκατόχων τους ο Επίσκοπος και Πάπας Ρώμης
Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος συναντήθηκαν στο ίδιο μέρος
μετά από πενήντα χρόνια, το Μάιο του 2014,
ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους και ενισχύοντας το όραμά τους για ενότητα. Οι δύο
ποιμένες, με την ιδιότητα του προσκυνητή
και έχοντας προ των οφθαλμών τους τον Ιησού Χριστό προσευχόμενο στο Όρος των
Ελαιών, αναζήτησαν πνευματική δύναμη,
προκειμένου να συνεχίσουν το έργο της ειρήνης και της καταλλαγής μεταξύ των Χριστιανών. Η συνάντηση στα Ιεροσόλυμα έγινε
με σκοπό οι δύο πνευματικοί άνδρες ν’ αναπέμψουν προσευχή προς το ζωοδότη Θεό να
διανοίξει τους οφθαλμούς των ανθρώπων,
ώστε να διαπιστώσουν την αλήθεια του Ευαγ-

Σ

γελίου, μακριά από σκοπιμότητες και αλαζονικές συμπεριφορές που στιγμάτισαν το
παρελθόν τους.
Κινητήριος δύναμη αυτής της συνάντησης
ήταν η επιθυμία της άρσης των εμποδίων για
τη συνέχιση του θεολογικού διαλόγου μεταξύ
των δύο Εκκλησιών, η διατράνωση της εκκλησιαστικής ομόνοιας και η διακονία της οφειλομένης τιμής προς όφελος της ανθρωπότητας. Εκείνη η πρώτη συνάντηση των αοιδίμων
ηγετών λειτούργησε ως σημείο απάντησης
εκ μέρους του ανθρώπου στην κλήση του
Θεού για ενότητα. Ο εναγκαλισμός του Αθηναγόρα και του Παύλου ήταν ουσιαστικά
εναγκαλισμός ολόκληρου του Χριστιανικού
κόσμου. Όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν ο ίδιος ο Χριστός δίδαξε τις Εκκλησίες της
Δύσης και της Ανατολής, πως να σέβεται η
μία την άλλη ως πραγματική της αδελφή,
έχοντας κέντρο αναφοράς τη θυσία του Θεανθρώπου, ο οποίος από σημείο διαφωνίας
και διχόνοιας αποτέλεσε σημείο αγάπης και
ενότητας. Ο σημερινός εναγκαλισμός των δύο
εκκλησιαστικών ανδρών Βαρθολομαίου και
Φραγκίσκου είναι μία μαρτυρία αγάπης υπό
μορφή αντίδοσης και πληρέστερης ένταξης
στο άγιο θέλημα του Θεού, αλλά και συμπαράστασης προς όλους τους ανθρώπους, που
δοκιμάζονται ποικιλότροπα εξαιτίας της φτώχειας, της αμάθειας, της άνισης κατανομής
των αγαθών και των υπηρεσιών, της πείνας
και των ασθενειών.
Επιπλέον, στην κοινή τους δήλωση οι δύο
πνευματικοί ηγέτες τόνισαν την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, έτσι ώστε μέσα από την εγκράτεια,
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την ταπεινότητα, την ευθύνη και τον σεβασμό
προς τη θεία δημιουργία να δημιουργηθεί ένα
δίκτυο σχέσεων πιο ανθρώπινο με λιγότερη
πλεονεξία και περισσότερη γενναιοδωρία.
Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην υπάρχει
αναφορά και στο διαθρησκειακό διάλογο, ο
οποίος αποτελεί ουσιαστικά πτυχή και προέκταση της ιεραποστολής των Χριστιανών,
προς τους ανθρώπους των άλλων ζωντανών
θρησκειών. Ο διαθρησκειακός διάλογος αποτελεί τη μόνη και την ασφαλέστερη οδό καταλλαγής, απαλλαγής των προκαταλήψεων
και αποφυγής των παρεξηγήσεων εξαιτίας
της θρησκευτικής διαφορετικότητας. Ο διαθρησκειακός διάλογος εμπεδώνει την ειρήνη,
τη δικαιοσύνη και προασπίζεται τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα, όπως αυτά αποτυπώνονται
στο πρόσωπο του καθενός ξεχωριστά. Ούτε
σύγκραση, ούτε μίξη, ούτε προσηλυτισμός,
αλλά σεβασμός της διαφορετικότητας είναι
ο υπέρτατος σκοπός του διαλόγου των θρησκειών.
Το Δεκέμβριο του 1979 ιδρύθηκε η Διεθνής
Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου, μεταξύ της Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας, πραγματοποιώντας τις εργασίες
της από τις 26 Μαΐου ως τις 4 Ιουνίου, αρχικά
στην Πάτμο και έπειτα στην Ρόδο. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η Επιτροπή ν’

αρχίσει το Θεολογικό Διάλογο από τα σημεία
εκείνα, που ενώνουν τις δύο Εκκλησίες και
προοδευτικά ν’ αναφερθούν και σ’ εκείνα στα
οποία δεν υπάρχει συμφωνία. Μια επιτροπή
είχε αναλάβει την όλη τεχνική προετοιμασία
για τον σχεδιασμό του διαλόγου (1976-1978).
Έτσι, κατήρτισε ένα έγγραφο με τον τίτλο
“Σχέδιο προς Δρομολόγηση του Θεολογικού
Διαλόγου ανάμεσα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την Ορθόδοξη Εκκλησία”, βάσει
του οποίου εγκρίθηκε η μέθοδος που θα ακολουθείτο, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των
εργασιών του διαλόγου.
Πρέπει να αναφερθεί ότι είχαν προηγηθεί
σημαντικά γεγονότα πριν φθάσουμε στη σύγκληση της Μικτής Επιτροπής, όπως είναι η
συνάντηση στα Ιεροσόλυμα του Πατριάρχου
Αθηναγόρα Α΄ και του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ το
1964, η ταυτόχρονη άρση των αναθεμάτων
από τις Εκκλησίες Κωνσταντινουπόλεως και
Ρώμης το Δεκέμβριο του 1965 και η πρώτη επίσημη άφιξη του πάπα Παύλου ΣΤ΄ στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1967. Με
αφορμή τα γεγονότα αυτά εκδόθηκε η παπική
βούλα Anno Inneunte, ως αποτέλεσμα του διατάγματος Unitatis Redintegratio, στην οποία
αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος “αδελφές
Εκκλησίες”. Τον Οκτώβριο του 1967 ακολούθησε η επίσκεψη του Πατριάρχη Αθηναγόρα
στη Ρώμη. Έτσι εγκαινιάστηκε η περίοδος του
λεγόμενου Διαλόγου της αγάπης, που διήρκεσε μέχρι το 1980. Στη συνέχεια περάσαμε
στο δεύτερο στάδιο του διαλόγου που ονομάζεται Διάλογος της αληθείας και πραγματώνεται μέχρι σήμερα.Καρπός αυτής της καταλλαγής και του αδελφικού πνεύματος ήταν η
επιστροφή ιερών λειψάνων από τη Δύση στον
τόπο προέλευσής τους στην Ανατολή.1
Ο διάλογος λοιπόν του εικοστού αιώνα είναι ειρηνικός και οικουμενικός,2 καθώς πέρασε
μέσα από το διάλογο της αγάπης, που εγκαινίασε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας Α΄ και ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄, αρχίζοντας μετά το πέρας
των εργασιών της Β΄ Βατικανής Συνόδου (19621965) και σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα
“Schema decreti de Oecumenismo”,3 αλλά και

1. Α. Παπαδόπουλος, Θεολογικός Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών,(Ιστορία-Κείμενα-Προβλήματα), εκδ.Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σ.22 κ.ε.
2. Ι. Καρμίρη, Η Ορθόδοξος Εκκλησία εν διαλόγω μετά των ετεροδόξων εκκλησιών, σ.11.
3. Το τελευταίο εισηγητικό κείμενο-σχήμα της δεύτερης φάσης της Β΄ Βατικανής Συνόδου ήταν το

8

PROTHESH period_teux32_NEO_Layout 1 18/12/2014 10:32 π.μ. Page 9

σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Α΄ Πανορθοδόξου Συνόδου (1961), της Α΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1976) και
της Γ΄ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986) που αναφέρονται στον επαναπροσδιορισμό των διαχριστιανικών σχέσεων.
Ο Διάλογος αυτός που συχνά καλείται ως
«Διάλογος αληθείας εν αγάπη διενεργούμενος και προς αγάπην, καταλλαγήν και ενότητα κατατείνων», διεξάγεται επί ίσοις όροις
ανάμεσα στα δύο μέρη. Εδώ είναι αναγκαίο
να διευκρινιστεί, ότι ο όρος «επί ίσοις όροις»
νοείται μόνο μεθοδολογικά και όχι αξιωματικά. Σύμφωνα με το μακαριστό Μητροπολίτη
Γέροντα Εφέσου Χρυσόστομο ο επί ίσοις όροις
διάλογος σημαίνει αναγνώριση της ιστορικής
ταυτότητας των δυο διαλεγόμενων πλευρών
και επιπλέον υποδηλώνει τη δημιουργία ίσων
ευκαιριών και δυνατοτήτων κατά την πορεία
αυτού.4 Οφείλουμε να εκφραζόμαστε, όσο το
δυνατόν πιο κατανοητά, με μια σαφή θεολογική γλωσσική διατύπωση των αληθειών, ενώ
παράλληλα πρέπει να μάθουμε και ακούμε
με προσοχή τον άλλον για να τον καταλαβαίνουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα.5
Σκοπός λοιπόν απώτερος του διαλόγου είναι η αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας και όχι η ανάδειξη της υπεροχής του
ενός έναντι του άλλου. Ωστόσο είναι σαφές,
ότι τούτη η κοινή μετοχή στο Σώμα του Κυρίου
εκ του ιδίου Ποτηρίου δεν είναι δυνατόν ν’
αποτελέσει απλά καρπό ενός επίσημου κειμένου ή κάποιας επιμέρους συμφωνίας. Μέσα
σε μια τέτοια προοπτική ο έτερος Χριστιανός

δεν πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως στοιχείο αντιπαλότητας ή μισαλλοδοξίας.6 Η μεταμόρφωση και ο εξαγιασμός, στοιχεία τα οποία η
Χριστιανική πίστη διδάσκει, απαιτούν μία νέα
πνευματική γέννηση, η οποία θα έρθει με τη
σειρά της μέσα από την κυοφορία της πάλης
ανάμεσα στην ένωση και τη διάσπαση. Η διαλογική αυτή πορεία των Εκκλησιών δεν είναι
μία υπόθεση ούτε εύκολη, ούτε αυτονόητη.
Αντιθέτως αποτελεί μια πορεία μαρτυρίου μ’
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό, ότι αυτός ο διάλογος αποτελεί
ταυτόχρονα και έναν αγώνα κατά των παθών.
Επομένως είναι κατανοητό ότι ακόμη μένουν
αρκετά βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι
την πραγμάτωση της ευχαριστιακής κοινωνίας.
Μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου οι
πιστοί καθίστανται κατά χάρη Θεού τέκνα
Του και μεταξύ τους αδελφοί, αυτή όμως η

σχετικό με τον Οικουμενισμό, βάση του οποίου επιδιώκεται μια νέα προσέγγιση και συνεννόηση
με τις άλλες εκκλησίες, καθώς μέχρι τότε η ΡΚαθολική Εκκλησία διά της εφαρμογής της πολιτικής
non possumus είχε παραμείνει έξω από την Οικουμενική Κίνηση. Το σχήμα λοιπόν “Schema decreti
de Oecumenismo” αποτελείται από πέντε κεφάλαια στα οποία αναφέρεται η στάση, που πρέπει να
κρατήσει έναντι των άλλων Ομολογιών και Εκκλησιών. Συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο
του τρίτου κεφαλαίου γίνεται λόγος για την επανεύρεση των όρων εκείνων, που ίσχυαν πρό του
σχίσματος μεταξύ των δυο Εκκλησιών, κατά την οποία σχέση η Ρωμαϊκή Έδρα ήταν “ex quibus officium romanae sedis, cuius est praesidere in caritate, insigniter elucebat”. Φυσικά από τη μεριά της
Ορθοδόξου Εκκλησίας τούτο το πρωτείο, δηλαδή η προεδρία στην αγάπη, νοείται ως πρωτείο
τιμής του επισκόπου Ρώμης μεταξύ ίσων αυτού επισκόπων και χωρίς καμιά άλλη δικαιοδοσία (jurisdiction) επί του συνόλου της χριστιανοσύνης. Ι. Καρμίρη, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός,
τομ. Ι, Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος και η έναντι αυτής και των ενωτικών τάσεων της θέσις της Ορθοδόξου
Καθολικής Εκκλησίας, Αθήναι 1964, σ.97-119.
4. Stiftung, Pro-Oriente, O Επίσημος Θεολογικός Διάλογος Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας,
εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997,τεύχος 3, σ.15.
5. Αρχιεπ. Αυστραλίας Στυλιανού, Στο περιθώριο του Διαλόγου (1980-1990), εκδ.Δόμος, 1991, σ.19.
6. Μητρ. Σηλυβρίας Αιμιλιανού (Τιμιάδη), «Τα κενά των Διαλόγων», στο Σύναξη, τευχ.57 (1996), σ.19.
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μεταξύ τους ενότητα επιτυγχάνεται πλήρως
μετά την ένωσή τους με τον Θεό,7 καθώς ο
ίδιος ο Κύριος είναι ipse offerens, ipse et oblation,8 δηλαδή “Συ γάρ ει ο προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστός ο Θεός ημών”.9 Γι’ αυτό και ο
ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι, το όνομα της Εκκλησίας αποτελεί όνομα ενότητας και όχι χωρισμού: «Το γάρ της Εκκλησίας όνομα, συμφωνίας όνομα και ομονοίας εστίν».1 Στην
Κωνσταντινούπολη, στις 25 Ιουλίου του 1967,
ο Πάπας Παύλος ο Στ΄ στην ομιλία του προς
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα τόνισε την ευθύνη που έχουν οι ποιμένες της
Εκκλησίας, προκειμένου να οδηγήσουν τις Εκκλησίες τους προς την πλήρη κοινωνία: «Υπό
το φως της δικής μας αγάπης για το Χριστό
και της δικής μας αδελφικής αγάπης ανακαλύπτουμε εκ νέου και ακόμα πιο πολύ τη βαθιά ομοιότητα της πίστης μας και τα σημεία
τα οποία μας διατηρούν χωρισμένους δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να αντιλαμβανόμαστε
την ήδη υπάρχουσα ενότητα ως ουσιαστική».
Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να
παρουσιάσουμε τα εξής δέκα σημεία ως προμετωπίδα του θεολογικού διαλόγου μεταξύ
Ορθοδόξων και Καθολικών:
1. Ο διάλογος δεν επιθυμεί τον συγκερασμό,
τη μίξη ή τη συγκάλυψη των θρησκευτικών διαφορών.
2. Επιδιώκει την καθιέρωση του ειρηνικού
διαλόγου ως του μόνου μέσου - τρόπου
επίλυσης των εντάσεων.
3. Επιδιώκει την ανάδειξη και τον σεβασμό
των διαφορών υπό το φως του διαλόγου.
4. Επιδιώκει την αποσύνδεση της θρησκείας
από τα κατά καιρούς συγκρουόμενα γεωπολιτικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα
και σχέδια των εθνικών κρατών και κυβερνήσεων.
5. Επιδιώκει την αποσύνδεση της θρησκείας
από τις εκάστοτε ιδεολογικές πρακτικές.

6. Επιδιώκει την αντικειμενική παρουσίαση
της ουσίας των θρησκειών σε σχέση με τη
σύγχρονη φαινομενολογία τους. Δηλαδή
αναλύει τη διδασκαλία και τις παραδοσιακές ρίζες των θρησκειών σε σχέση μ’
αυτό που οι ίδιες οι θρησκείες παρουσιάζουν σήμερα.
7. Επιδιώκει την ανάδειξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσα από την προάσπιση
της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος.
8. Επιδιώκει την προβολή της αρετής, της
ταπείνωσης, της μετριοπάθειας και της
καταλλαγής ως αποτέλεσμα της αυτοκριτικής.
9. Αρνείται τη σύνδεση της θρησκείας με την
οποιαδήποτε μορφή βίας και για οποιοδήποτε σκοπό.
10. Αρνείται τη σύνδεση της θρησκείας με τις
κοινωνικές, φυλετικές, γλωσσικές και πολιτιστικές διακρίσεις και τον αποκλεισμό.
Ας κλείσουμε την παρούσα αναφορά μας
με τους λόγους του Οικουμενικού Πατριάρχη
Ιωακείμ Γ΄, στη δεύτερη απαντητική του Εγκύκλιο του 1904, προς τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες: «Πλήν αλλά τη των ιδίων
φυλακή, σκοπείν οφείλομεν και τα των άλλων και όλη ψυχή δεόμενοι υπέρ της των πάντων ενώσεως, μη αποδυσπετείν προς τας δυσχέρειας, μηδέ ανεπίδεκτον σκέψεως ή
δυσέφικτον όλως υπολαμβάνειν το πράγμα,
ανασκοπείν δε τα δυνάμενα προοδοποιείν τω
θεοφιλεί έργω της των πάντων ενώσεως και
εν πνεύματι πραότητος προς τους διισταμένους, εκείνο ενθυμούμενοι, ότι τη Παναγία
Τριάδι και αυτοί πιστεύοντες και τω ονόματι
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού σεμνυνόμενοι, τη χάριτι του Θεού σωθήναι ελπίζουσι».1
*Ο π. Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης
είναι Επ. Καθηγητής στην Πατριαρχική
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

7. Χρ. Κρικώνη, Το Μυστήριον της Εκκλησίας, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 19983 , σ.65.
8. Ι. Αυγουστίνου,De Civitate Dei 6 &20, PL 41, 284 & 294.
9. Ευχή του Χερουβικού Ύμνου της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ι. Χρυσοστόμου.
10. Ι. Χρυσοστόμου, Εις Α΄Κορ.1,1 Ομιλία 1, PG 61,13A: «Εί γάρ Θεου εστίν ήνωται και μία εστίν ούκ εν
Κορίνθω μόνο, αλλά και έν πάση τη οικουμένη».
11. «Ανταπάντησις της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων πατριαρχική και συνοδική Εκγύκλιος του
1902. Αι εις αυτήν απαντήσεις των Αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η απάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου», εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχ. Τυπογραφείου 1904, σ.77.
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Η πορεία προς την εκκλησιαστική ενότητα
μέσα από τη συνάντηση
του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου
και του Πάπα Ρώμης Φραγκίκου στο Φανάρι
*Του π. Αυγουστίνου Μπαΐραχτάρη
τις 30 Νοεμβρίου του 2014, στον Σεπτό
Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στο Φανάρι, έλαβε χώρα η θρονική εορτή
του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Ανδρέου, παρουσία πολλών αγίων αρχιερέων, μεταξύ των
οποίων συμμετείχε ως συνοδικός αρχιερέας και
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της μνήμης
του ενδόξου αποστόλου Ανδρέου είχε κληθεί
και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία
συμμετείχε στον ύψιστο βαθμό, παρουσία του

Σ

Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου με
πλήθος Καθολικών αρχιερέων και καρδιναλίων. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη τάξη, η οποία καθιερώθηκε ουσιαστικά από τον Ιούλιο του 1967,
όταν και για πρώτη φορά μετά το σχίσμα επισκέφθηκε το Φανάρι ο Πάπας Ρώμης Παύλος
ΣΤ΄. Από τότε ακολούθησαν διαδοχικά δύο
επίσημες επισκέψεις παπών του Ιωάννη –
Παύλου Β΄ το Νοέμβριο του 1979 και του Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ το Νοέμβριο του 2006. Έτσι λοιπόν ο πάπας Φραγκίσκος καταγράφηκε στην
εκκλησιαστική ιστορία ως ο τέταρτος Πάπας
Ρώμης που επισκέφτηκε την καθέδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη μετά το σχίσμα

εποχή, σε διάστημα μισού αιώνα.
Είναι φανερό σε όλους ότι στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών πνέει άλλος εκκλησιαστικός αέρας και διακατέχονται αδιαμφισβήτητα από την πνοή του Παρακλήτου,
ανοίγοντας νέες προοπτικές στον επίσημο
Θεολογικό Διάλογο, που ξεκίνησε πριν από
35 χρόνια, έχοντας ως κοινό εκκλησιαστικό
όραμα την ενότητα, καθώς η αγάπη, που είναι μείζονα όλων, «ουδέποτε εκπίπτει» (Β΄
Κορ. 5,8). Η συγγένεια μεταξύ Πέτρου και Ανδρέου ως κατά σάρκα αδελφών
και ταυτόχρονα ιδρυτών των δύο
Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως δεν μπορεί να είναι
τυχαία στο σχέδιο της οικονομίας
του Θεού. Αυτήν την κατά σάρκα
συγγένεια ο Χριστός, μέσω της
σταυρικής του θυσίας, τη μεταμορφώνει και σε πνευματική συγγένεια. Ο Σταυρός του μαρτυρίου
του Κυρίου συμβολίζει και τη
σταυρική πορεία για την εκκλησιαστική ενότητα, που καλούνται
να διάγουν οι δύο Εκκλησίες εν
μέσω αδιαμφισβήτητων δυσκολιών. Παράλληλα η εκκλησιαστική συνείδηση επιβεβαιώνει τις κοινές εκκλησιαστικές τους ρίζες, που ξεκινούν
χρονικά από την πρωτοχριστιανική κοινότητα
των Ιεροσολύμων. Η αγάπη και η γνώση, η
αποφυγή της μισαλλοδοξίας και του φονταμενταλισμού και η εδραίωση της εκκλησιαστικής ειρήνης διά του διαλόγου είναι τα χαρακτηριστικά που οφείλουν να διακρίνουν
σήμερα τους εκπροσώπους των δύο Εκκλησιών. Απέναντι στις αρνητικές συνέπειες του
σχίσματος, που ήρθη στις 7 Δεκεμβρίου του
1965, καλούνται η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη να αντιτάξουν τις ευεργετικές συνέπειες της ομόνοιας και της καταλλαγής, μέσω
της αμοιβαίας αναγνώρισης, αλλά και της ρε-
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αλιστικής συνειδητοποίησης της σημερινής
εκκλησιαστικής πραγματικότητας του 21ου αιώνα. Έφθασε η στιγμή για εφαρμογή της θεολογίας της ευθύνης με χρήση ερμηνευτικών
μεθόδων, στοιχεία που είναι ικανά να οδηγήσουν τις Εκκλησίες πέρα από τα αδιέξοδα.
Η ανταλλαγή εμπειριών, δωρεών και χαρισμάτων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το
διάλογο και την επικοινωνία.
Μέσα στο πνεύμα αυτό συνυπέγραψαν οι
δύο αρχιερείς μία κοινή βαρυσήμαντη δήλωση με αποδέκτες όλους εκείνους, θρησκευτικούς και πολιτικούς ηγέτες, που διαχειρίζονται τις τύχες του κόσμου. Στη δήλωση
γίνεται αναφορά στη σημασία του ανθρώπινου προσώπου, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο ρόλο του διαθρησκειακού διαλόγου μεταξύ των Χριστιανών,
των Μουσουλμάνων και των Ιουδαίων ως μέσον καταλλαγής και ειρήνευσης των λαών.

Η ειρήνη, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός πρέπει να υπερκεράσουν κάθε πολεμική δραστηριότητα ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται στην οδύνη και τις δυσκολίες που περνούν οι Χριστιανοί της Συρίας, του Ιράκ και
της Μέσης Ανατολής. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να αλλάξει μέσα από την κοινή
προσευχή και μέσα από την κοινή δράση της
διεθνούς κοινότητας. Κανείς πλέον δεν μπορεί να μένει αδιάφορος έναντι των βίαιων
πληθυσμιακών εκτοπίσεων, των μαρτυρίων
και των απωλειών της ζωής που συμβαίνουν
καθημερινά. «Αὐτός δέ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης
δῴη ὑμῖν τήν εἰρήνην διά παντός ἐν παντί
τρόπῳ» (Β΄ Θεσ. 3,16).
π. Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης
Επ. Καθηγητής
Πατριαρχικής Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

[#\
Βιβλιοπαρουσίαση
«ΠΑΝΤΟΔΑΠΑ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ»
του Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη

«
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αντοδαπά της Βιοηθικής» τιτλοφορείται
η νέα τρίτομη έκδοση του Αρχιμ. του
Οικουμενικού Θρόνου κ. Μακαρίου
Γρινιεζάκη. Η σειρά εκδόθηκε το 2014 και
βρίσκεται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου, προλογίζεται δε από τον
Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη
Κύριο Κύριο Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο.
Και στους τρεις τόμους η μέθοδος την οποία
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας είναι συστηματική,
ενδεδειγμένη και «αναπαύει» τον αναγνώστη,
ο οποίος εισέρχεται σε άλλες οδούς γνώσεων,
διαφορετικές με εκείνες που γνώριζε μέχρι
σήμερα. Είναι σαφές ότι ο κόσμος μας
πορεύεται στην εποχή της τεχνολογίας. Η ζωή
του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με αυτή και
αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί με παντοίους
τρόπους την καλυτέρευσή της.
Ο συγγραφέας μέσα από τη σειρά «Πα ντοδαπά της Βιοηθικής», δίδει σαφή εικόνα της
θέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε θέματα

Π

βιοηθικής, η οποία πορεύεται σε άλλο δρόμο
από την κοσμική βιοηθική. Η Χριστιανική
ηθική, για να κατανοηθεί προϋποθέτει μια
πνευματική ζωή. O άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα Θεού, οπότε δεν μπορεί στο
βωμό της τεχνολογίας να αντιμετωπίζεται η
ζωή του επιπόλαια ως πείραμα ή ως ποσότητα.
Στον πρόλογο του Οικουμενικού μας
Πατριάρχη διαβάζουμε: «[...] Η επιστήμη και η
τεχνολογία είναι αι μεγάλαι δυνάμεις της
εποχής, η αλματώδης ανάπτυξις και το εύρος
των εφαρμογών των οποίων αλλάζουν ριζικώς
την ζωήν μας. Μαζί μαζί με τας ευεργεσίας της
επιστημονικής προόδου βιώνομεν και τους
κινδύνους αυτής, είτε ως ακραίους πειραματισμούς με την ανθρωπίνην φύσιν, είτε ως
αντικειμενοποίησιν και αριθμοποίησιν του
ανθρώπου [...] Αγωνιώμεν, επειδή το μέλλον της
ανθρωπότητος φαίνεται ότι ευρίσκεται εις τας
χείρας τεχνοκρατών, οι οποίοι βλέπουν τους
ανθρώπους ως μηχανήν και μετρήσιμον μέγε-
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θος. Αι εξελίξεις αύται δημιουργούν πρωτόγνωρα ηθικά και ανθρωπολογικά διλήμματα».
Οι δύο πρώτοι τόμοι της σειράς, φέρουν
υπότιτλο: «Εισαγωγή στη Βιοηθική, Ιατρική και
Θεολογική Προσέγγιση των Θεμάτων» και
«Κλωνοποίηση, Ηθικοκοινωνικές και Θεολογικές Συνιστώσες». Οι παραπάνω τόμοι αφιερώνονται από τον συγγραφέα, ο μεν πρώτος
στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο
Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο, ο δε δεύτερος στον
Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ε ι ρ η ν α ί ο. Μέσα σε αυτούς ο αναγνώστης έχει
τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με θέματα
όπως· την αρχή της ανθρώπινης ζωής, τις εκτρώσεις, τις μεταμοσχεύσεις, την ευθανασία
και την κλωνοποίηση, κάτω από θεολογικό
υπόβαθρο της Ορθόδοξης Βιοηθικής.
Ο τρίτος τόμος φέρει υπότιτλο «Βιοηθικές
Θέσεις του Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου
Χρυσοστόμου» και αφιερώνεται στο μακαριστό
Μητροπολίτη Γέροντα Εφέσου κυρό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο. Σε αυτόν τον τόμο μπορεί κανείς να
γνωρίσει τη προσωπικότητα του αοίδιμου
Μητροπολίτη μέσα από τις ομιλίες του, οι οποίες
προβάλλουν την επιστήμη της Βιοηθικής από
μία άλλη οπτική γωνία, αυτή του βιωμένου και
αποκαλυπτομένου Θεού1. Ο αναγνώστης στον
τόμο αυτό θα μάθει για την επιθυμία του
ανθρώπου να επιμηκύνει τη ζωή του και την
αποκρυπτογράφηση του DNA, τα προβλήματα
από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς
και για την τεχνητή γονιμοποίηση.
Το παρόν, έργο του Αρχιμανδρίτη του

Οικουμενικού Θρόνου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη,
εξέχοντος επιστήμονα σε θέματα βιοηθικής, και
διδάσκοντος ως καθηγητή στην Πατριαρχική
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης,
αποτελεί πηγή άντλησης πολύτιμων επιστημονικών πληροφοριών περί βιοηθικών ζητημάτων.
Η εμφανώς επιμελημένη τρίτομη συλλογή με
τίτλο «Παντοδαπά της Βιοηθικής» μας εισάγει
σε σύγχρονες απαιτήσεις και μας καλεί να
θεολογήσουμε μέσα από αυτές, με σκοπό πάντα
τη σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής.
Τελειώνοντας θα ήθελα να κλείσουμε με
ένα απόσπασμα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, από τον πρόλογο της παρούσας σειράς:
«Η αλήθεια του προσώπου αποτελεί το
θεμελιώδες θεολογικόν κριτήριον δια την
μαρτυρίαν της Ορθοδοξίας έναντι των συγχρό νων βιοηθικών θεμάτων. Η μαρτυρία αύτη
αποκτά ιδιαιτέραν βαρύτητα εις μίαν εποχήν
αλληλοσυγκρουομένων εικόνων του ανθρώπου
και ακραίων ανθρωπολογικών πειραματισμών.
Η ορθόδοξος χριστιανική βιοηθική, στηριζομένη
επί της θεολογίας και της ανθρωπολογίας του
προσώπου, διατυποί μίαν ολιστικήν θεώρησιν
της ζωής του ανθρώπου, μέσα από την προοπτικήν της κατά χάριν θεώσεως αυτού. Απέναντι εις την θύραθεν βιοηθικήν επιστήμην, όπου
κυριαρχεί μια συρρικνωτική, ευδαιμονιστική και
ατομοκεντρική θέασις του ανθρώπου, η θεολογική βιοηθική προβάλει την σχεσιακήν πραγματικότητα του προσώπου και την υπερβατικήν
και εσχατολογικήν αναφοράν αυτού...»
Ι. Ι.

1. Μακαρίου Γρινιεζάκη, Αρχιμ. Οικουμενικού Θρόνου «Παντοδαπά της Βιοηθικής» τ. 3, «Βιοηθικές Θέσεις
του Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου Χρυσοστόμου», Εκδ. Γρηγόρη, σελ. 20.
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Αποκαλυπτήρια ανδριάντα
του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (1834-1912)
στο προαύλιο της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ην Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τον από
Θεσσαλονίκης αοίδιμο Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ τον Μεγαλοπρεπή, με τα
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του στο προαύλιο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου το 2011, υπό την προεδρία του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου και με τη
συμμετοχή ως μέλους του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, αποφάσισε
να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
μνήμης το 2012, με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την κοίμηση του, στην Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, της
οποίας είχε διατελέσει ποιμενάρχης (1874-1878), και
το Άγιον Όρος, όπου είχε
αποσυρθεί επί δώδεκα
έτη μεταξύ των δύο Πατριαρχιών του (18781884 και 1901-1912).
Στη Θεσσαλονίκη ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης κ.
Άνθιμος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης και η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, με τον Πρόεδρο της κ.
Θεόδωρο Δαρδαβέση, τίμησαν το Φεβρουάριο του 2012,
αξιοχρέως τη μνήμη του αοιδίμου Πατριάρχου με τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο, με Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό
της Αγίας Σοφίας. Κορυφαία
εκδήλωση ήταν η Πατριαρχική και Συνοδική Θεία
Λειτουργία στις 21 Νοεμβρίου 2012 στο

T
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Πέραν της Κωνσταντινούπολης, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος
τέλεσε μνημόσυνο στη μνήμη του.
Στο Άγιον Όρος, παρούσης της Ιεράς Κοινότητας, τελέστηκε μνημόσυνο για τον αοίδιμο Πατριάρχη στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου
από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο το Σάββατο 24 Νοεμβρίου
2012, ενώ στο κάθισμα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου Μυλοποτάμου του π.
Επιφανίου, όπου είχε διαβιώσει ως ασκητής
ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο την Παρασκευή 1/14
Δεκεμβρίου 2012.
Τέλος, την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου,
στον αύλειο χώρο της Θεολογικής
Σχολής του Α.Π.Θ., έγιναν τα αποκαλυπτήρια .του ανδριάντα του
αοίδιμου Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ του Μεγαλοπρεπούς, με τη χορηγία της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών
Θεσσαλονίκης, υπό την προεδρία κ. Θεοδώρου Δαρδαβέση.
Ομιλητές στην εκδήλωση
μνήμης ήταν: ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα «Ιωακείμ ο Γ΄
εν μέσω του 19ου και του 20ού αιώνα», ο πρώην Κοσμήτορας και Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου αναπτύσσοντας το
θέμα «Ο ανδριάντας του Πατριάρχου
Ιωακείμ Γ΄ και η θέση του στη σύγχρονη γλυπτική» και η δημιουργός
και Καθηγήτρια γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κ.
Αφροδίτη Λίτη με θέμα «Κατασκευάζοντας τον ανδριάντα του
Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄». Επίσης, σύντομο χαιρετισμό
απηύθυναν, ο Παναγιώτατος
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Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης και ο Κοσμήτoρας της Θεολογικής Σχολής κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου.
Στην εκδήλωση παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Περικλής Μήτκας, ο πρόεδρος του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Θεόδωρος Γιάγκου, εκπρόσωποι των
πρυτανικών αρχών, καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου, ο υπεύθυνος της
Αγιορειτικής Εστίας κ. Δημήτριος Σαλπιστής,
εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αρχιπύ ραρχος κ. Αθανασόπουλος Χρύσανθος, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και άλλων
αρχών, και πλήθος κόσμου.

[#\
Χειροτονία Πρεσβυτέρου
ην Τετάρτη 6 Αυγούστου, εορτή της
Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό
Ναό στο Αρκαλοχώρι τελέσθηκε αρχιερατικό συλλείτουργο υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου και του
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος
τέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του
Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
κ. Ιεροθέου Χιώτη. Ο π. Ιερόθεος για τέσσερα
συναπτά έτη διακόνησε την Ενορία της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλο χωρίου, αλλά και την τοπική μας Εκκλησία.
Ο χειροτονητήριος λόγος που παραθέ τουμε εκφωνήθηκε από το Σεβ. Μητρο πολίτη μας κ. Ανδρέα:
Η ανεξιχνίαστος και ακατάληπτος πρό νοια του εν Τριάδι ζώντος Θεού θέλησε, με
τις πρεσβείες της Αγίας Μαρίνας, όπου στη
Μονή Της εκάρης μοναχός και χειροτονή θηκες διάκονος, να συνδεθείς με τη Μητρό πολή μας και να υπηρετήσεις με ζήλο, μέρι μνα και αφοσίωση τον Καθεδρικό Ναό της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ως διάκονος,

Τ

αλλά και ψάλτης και νεωκόρος και ευπρεπιστής του Ιερού Ναού, πλησίον των συνεφημερίων σου π. Κορνηλίου και π. Δημητρίου.
Με αγάπη επιτέλεσες τη διακονία σου
συνδυάζοντας παράλληλα και τις σπουδές
σου στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία
Ηρακλείου Κρήτης, απ’ όπου επιτυχώς
έλαβες το πτυχίο σου.
Το άρρητο και αΐδιο φως της Μεταμορφώσεως επευλόγησε την άνωθεν και εκ
κοιλίας μητρός σου δια την Εκκλησία μας,
κλήση σου. Εύχομαι αυτό το φώς της Μεταμορφώσεως να διαμορφώνει την κλήση σου
εν ζήλω με επίγνωση, εν τω πλαισίω του
μυστηρίου της Χάριτος του Θεού, που στον
υπέρτατο βαθμό γνώρισαν οι τρείς μαθητές,
ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, στο όρος
Θαβώρ, όπου ως Απόστολοι του Χριστού,
υπερέβησαν την κάθαρση και το φωτισμό.
Εισήλθαν και εγένοντο κοινωνοί της Θεώσεως, δια της γνώσεως των ενεργειών της
απροσίτου Θεότητος. Καταστάσεις αγιοπνευματικές, που η Εκκλησία μας βιώνει
είκοσι έναν αιώνες.

15

PROTHESH period_teux32_NEO_Layout 1 18/12/2014 10:34 π.μ. Page 16

Αγαπητέ μου Αρχιδιάκονε,
Ο Χριστός μεταμορφώνεται ενώπιον των
μαθητών του. Του Πέτρου, του Ιακώβου και
του Ιωάννη. Αλλά και ενώπιον των μεγάλων
Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Του
Μωϋσή και του Ηλία, οι οποίοι προσδιόρισαν
την πορεία του παλαιού Ισραήλ και προανήγγειλαν την έλευση του Κυρίου μας.
Οι μαθητές έμπροσθεν του υπερκόσμιου
γεγονότος της Μεταμορφώσεως, όπου το
πρόσωπο του Κυρίου μας απέστραπτε πολύ
περισσότερο από τον καλοκαιρινό ήλιο και
τα ιμάτια του έγιναν «λευκά ὡς τό φῶς...»
(Ματθ. 17, 2), οι μαθητές «ἐφοβήθησαν σφόδρα...» (Ματθ. 17, 6). Γι’ αυτό έπεσαν με το
πρόσωπό τους στη γη.
Στην εκκλησιαστική σου διακονία να
ενθυμείσαι στις δοκιμασίες και στους πειρασμούς σου, αυτή τη στιγμή. Όμως να λαμβάνεις δύναμη από τη συνέχεια των γενομένων
που ακολούθησαν με τη πολλή ανθρώπινη
στάση, συμπεριφορά και στοργή του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του.
Ο Χριστός πλησίασε, ακούμπησε και χάιδεψε
τους τρομαγμένους μαθητές του. Τους έδωσε
δύναμη και κουράγιο. Τους πήρε το φόβο.
«Ἐγέρθητε καί μή φοβεῖσθε...» (Ματθ. 17, 7)
τους είπε. Γιατί «ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν
φόβον...» (Α´ Ἰω. 4, 18).
Η αγάπη, το έλεος και η ευλογία του Κυρίου μας, δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ στη ζωή
μας εάν κάμπτοντες τα γόνατά μας, πίπτομεν
επί της γης και εκζητούμε τη μέριμνά Του
για τη ζωή μας. Εάν δηλαδή προσευχόμεθα.
Στη συνείδησή σου, στη καρδιά σου, στην
υπόστασή σου κράτησε και αποτύπωσε τις
δύο αυτές εικόνες. Αποκαλύπτουν το μυστή ριο της Εκκλησίας μας, αλλά και τη στοργή
και μέριμνα του Χριστού μας προς εμάς τους
μαθητές Του, στον εικοστό πρώτο αιώνα.
Θα ενδυναμώνεσαι από τις εικόνες αυτές
και θα ενισχύεσαι στη νέα διακονία σου. Ως
πρεσβύτερος, πλέον, να πορεύεσαι με ταπεί νωση. Η υπερηφάνεια μας κατακλύζει όταν
είμαστε ψυχή και σώματι στραμμένοι προς
τα γήινα πράγματα. Να ενθυμείσαι το της
επιστολής του Ιακώβου «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» και
συνεχίζει «Ὑποταγεῖτε οὖν τῷ Θεῷ. ἀντί -
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στητε τῷ διαβόλῳ, καί φεύξεται ἀφ΄ ὑμῶν.
ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καί ἐγγιεῖ ὑμῖν» (Ἰακ. 4, 68). Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάζει
κι εκείνος. Κι έτσι η ζωή μας γίνεται και είναι
μια διαρκής και ατελείωτη μεταμορφωτική
εν Χριστώ πορεία.
Στη φύση μας κυριαρχεί η τρεπτότητα.
Για να τρεπόμεθα προς το καλό και το αγαθό,
να ενθυμούμεθα πάντοτε ότι της Μεταμορ φώσεως προηγήθηκε από το Χριστό μας
προσευχή. Θεϊκή προσευχή. Η προσευχή
αποτελεί προϋπόθεση αδιαπραγμάτευτη μαζί με την ταπείνωση, για να πορευόμεθα στη
ζωή μας μεταμορφούμενοι εν Χριστώ. Και
από σήμερα η προσευχή σου θα είναι πλέον
προσευχή θύτη άζυγου, ως πρεσβυτέρου ιερο μονάχου «ὑπερ τῶν ἰδίων ἀμαρτημάτων καί
τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων» (Α΄ ευχή Πεντ.)
Με αυτές τις σκέψεις, είσελθε εις την
χαρά, την χάριν, την αγαλλίασιν, αλλά και
την δοκιμασία του μυστηρίου της βιωτής του
πρεσβυτέρου.
Σε συνοδεύουν οι ευχές μου ως Επισκόπου
σου, οι ευχές του Αγίου Κατάρ, λίαν δε αγαπητού αδελφού κ. Μακαρίου, αλλά και οι ευχές των γονέων σου, των συλλειτουργούντων
και συμπροσευχομένων αδελφών πρεσβυτέρων και διακόνων, των διδασκάλων σου,
των συμφοιτητών σου, των ενοριτών σου, του
κλήρου και του πιστού λαού.
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ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Ιωάννου Μ. Φουντούλη
Χριστιανική Εκκλησία καθιέρωσε ευθύς εξ αρχής ειδικές προσευχές για την ανάπαυση
των ψυχών των κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών μας. Αυτό αποτελεί συνέπεια
της πίστεως και διδασκαλίας της ότι οι αποθανόντες πιστοί ζουν και μετά θάνατον εν
Χριστώ και ότι η κοινωνία πίστεως και αγάπης, μεταξύ ζώντων και τεθνεώτων, δεν παύει να
υφίσταται, εκφράζεται δε με αμοιβαίες προσευχές. Οι ζώντες δέονται υπέρ των κεκοιμημένων
και οι κεκοιμημένοι υπέρ των ζώντων και μάλιστα οι άγιοι, που έχουν παρρησία στο Θεό.
Έτσι, καθιερώνονται προσευχές και ακολουθίες υπέρ των τεθνεώτων εις μνήμην αυτών, τα
μνημόσυνα. Με τον τρόπο αυτόν η Εκκλησία συνεχίζει την πανανθρώπινη παράδοση και
πρακτική, τα νεκρικά δηλαδή έθιμα που υφίσταντο κατά την εποχή της ελεύσεως του Χριστού
και της ιδρύσεως και εξαπλώσεως της Εκκλησίας, και που, εκχριστιανιζόμενα και
αποκαθαιρόμενα από προλήψεις και δεισιδαιμονίες, λαμβάνουν νέο περιεχόμενο και νόημα
και συνεχίζονται από αυτήν.
Στην Παλαιά Διαθήκη απαντούν μαρτυρίες για την προ Χριστού ιουδαϊκή πράξη. Στο
Τωβίτ 4,17 υπάρχει η προτροπή «έκχεον τους άρτους σου επί τον τάφον των δικαίων», που
υπαινίσσεται την τέλεση νεκροδείπνων στους τάφους ή την προσφορά ελεημοσυνών στους
φτωχούς, προφανώς εις μνημόσυνο των απελθόντων. Στο Β’ Μακκαβαίων 12, 43-45
μαρτυρείται η τέλεση θυσιών «περί αμαρτίας» υπέρ των «μετ’ ευσεβείας κοιμωμένων». Ο
Ιούδας ο Μακκαβαίος έστειλε στον ναό των Ιεροσολύμων τα απαιτούμενα για να τελεσθεί
θυσία για εκείνους που έπεσαν στον πόλεμο. Η συγγένεια με την σχετική, μεταγενέστερα
βέβαια, χριστιανική πράξη είναι εμφανής.
Στις “Αποστολικές Διαταγές” υπάρχουν όχι μόνο διαμορφωμένες ευχές και διακονικές
αιτήσεις «υπέρ αναπαυσαμένων εν Χριστώ αδελφών ημών», που κατά βάσιν περιέχουν τα
αιτήματα ακόμα και τις φραστικές διατυπώσεις που μας είναι οικείες από τις εν χρήσει ευχές
«παρίδη αυτώ παν αμάρτημα εκούσιον και ακούσιον και… κατάταξη εις χώραν ευσεβών,
ανειμένων εις κόλπον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ… ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και
στεναγμός» (Η’ 41), αλλά και μαρτυρία ότι υφίσταντο ήδη ως καθοριζόμενα από τους
αποστόλους τα τρίτα, τα ένατα, τα τεσσαρακοστά και τα ενιαύσια μνημόσυνα. Δίδεται δε μια
βιβλική ή υποτυπώδης θεολογική δικαίωση για το καθένα: «Επιτελείσθω δε τρίτα των
κεκοιμημένων εν ψαλμοίς και αναγνώσεσι και προσευχαίς διά τον διά τριών ημερών
εγερθέντα· και ένατα εις υπόμνησιν των περιόντων και των κεκοιμημένων και τεσσαρακοστά
κατά τον παλαιόν τόπον, Μωϋσήν γαρ ούτως ο λαός επένθησε· και ενιαύσια υπέρ μνείας
αυτού» (Η’ 42). Παρόμοιες θεολογικές ερμηνείες με αναγωγές στην Παλαιά Διαθήκη ή στη
θεολογική σημασία των αριθμών ή ιδιαιτέρως στον βίο και στις μετά την ανάσταση εμφανίσεις
του Κυρίου έχουν δοθεί πολλές για την δικαιολόγηση της επιλογής των ημερών τελέσεως
των μνημοσυνών: Αγία Τριάς, τριήμερος ταφή του Κυρίου (τα τρίτα), τα αγγελικά τάγματα ή
ο ιερός αριθμός 3×3 ή η εμφάνιση του Κυρίου κατά την ογδόη μετά την ανάσταση ημέρα (τα
ένατα), ανάληψη του Κυρίου σαράντα ημέρες μετά την ανάσταση (τα τεσσαρακοστά) κ.ο.κ.
Ένα πάντως είναι σημαντικό, ότι η Εκκλησία διατήρησε προχριστιανικά ήθη που δεν
αντέλεγαν στη διδασκαλία της, έδωσε σ’ αυτά νέο χριστιανικό νόημα και τροποποίησε μερικά
για θεολογικούς λόγους. Έτσι ενεργεί όταν μεταθέτει τα τριακοστά στην τεσσαρακοστή
ημέρα, εμφανώς από ιουδαϊκή επίδραση και από συσχετισμό προς την ανάληψη του Κυρίου.
Έτσι τελεί και τα ενιαύσια, όχι, κατά την άνευ σημασίας ημέρα της φυσικής γεννήσεως των
ανθρώπων, αλλά κατά την ημέρα της εν Χριστώ γεννήσεως και τελειώσεως και εισόδου στην
αληθινή ζωή, την ημέρα δηλαδή της «κοιμήσεως» των πιστών, την «γενέθλιο ήμερα» τους.
Δεν επιδίδεται σε ανούσιους και ανωφελείς πολέμους και σκιαμαχίες, αλλά αναπλάθει εν
Χριστώ τον κόσμο. Πολύ σοφή τακτική.

Η
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Από τα σωζόμενα τυπικά διαφόρων Μονών μαθαίνομε τα νεκρικά έθιμα που τηρούνταν
στα μοναστήρια και προφανώς και στις κατά κόσμον εκκλησίες. Επί τις σαράντα πρώτες
ημέρες εγίνετο καθημερινώς, κατά τις ακολουθίες του εσπερινού και του όρθρου, ειδική δέηση
υπέρ του κοιμηθέντος και προσεφέρετο υπέρ αυτού η αναίμακτος θυσία. Στην ιδιαιτέρως
μεγάλη σπουδαιότητα της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας υπέρ του κεκοιμημένου, της
μνημονεύσεώς του κατ’ αυτήν και της ωφελείας του από αυτήν αναφέρονται οι πατέρες από
του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων (Δ’ αιών), που τονίζει ότι «μεγίστην ώνησιν» (μεγάλη
ωφέλεια) ευρίσκουν οι ψυχές «υπέρ ων η δέησις προσφέρεται της αγίας και φρικωδέστατης
προκειμένης θυσίας» (Μυσταγωγική Κατήχησις Ε’9), μέχρι και του αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης
(ΙΕ’ αιών). Ο τελευταίος συνδυάζει την παραδοσιακή περί λειτουργίας θεολογία, ειδικότερα
στην εκ της μνημονεύσεως των κεκοιμημένων κατά την εξαγωγή των μερίδων στην πρόθεση
ωφέλεια, γιατί με τον τρόπο αυτόν διά της μερίδος τους στο δισκάριο μετέχουν μυστηριωδώς
και αοράτως της χάριτος, κοινωνούν, παρακαλούνται, σώζονται και ευφραίνονται εν Χριστώ
(Διάλογος, κεφ. 373). Αν απέθνησκε κάποιος κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής ή η περίοδος
των σαράντα λειτουργιών ενέπιπτε μερικώς μέσα σ’ αυτή, εγίνετο μια εύλογη διευθέτηση.
Τα τρίτα ετελούντο το πρώτο Σάββατο, τα ένατα το δεύτερο και το σαρανταλείτουργο άρχιζε
από τη Δευτέρα μετά του Θωμά. Η διάταξη αυτή είναι πολλαπλώς σημαντική και θα
επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εισηγήσεως. Ας κρατήσουμε το βασικό της δίδαγμα ότι
το κυρίως μνημόσυνο του κεκοιμημένου γίνεται διά της θείας λειτουργίας ή, με άλλους
λόγους, ότι η αληθινή ακολουθία του μνημοσύνου είναι συνδεδεμένη αρρήκτως με την τέλεση
του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως είδαμε παλαιότερα για το βάπτισμα, τον γάμο,
το ευχέλαιο κ.λπ.
Εκτός από τα ατομικά μνημόσυνα που γίνονται κατά την τρίτη, ενάτη, τεσσαρακοστή
από την από της κοιμήσεως ημέρα και κατά την κατ’ έτος μνήμη του θανάτου του
κεκοιμημένου, η Εκκλησία έχει εισαγάγει σ’ όλες τις ακολουθίες της δεήσεις υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών και μακαρίας μνήμης των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών μας, δηλαδή
γενικών δεήσεων ή και ευχών, που μπορούν να εξειδικευθούν με την μνημόνευση ονομάτων.
Έτσι έχουμε τις εκτενείς του εσπερινού, του όρθρου και της θείας λειτουργίας «Ελέησον ημάς,
ο Θεός… Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών...», την
ακολουθία της προσκομιδής και τα μετά τον καθαγιασμό δίπτυχα της θείας λειτουργίας, το
«Ευξώμεθα» του μεσονυκτικού και του αποδείπνου, το νεκρώσιμο τροπάριο στην τριθέκτη
και ιδιαιτέρως το δεύτερο μέρος του καθ’ ημέραν μεσονυκτικού, που στις πηγές χαρακτηρίζεται
«τρισάγιον υπέρ των κεκοιμημένων».
Στους κεκοιμημένους και στις υπέρ αυτών δεήσεις είναι αφιερωμένα όλα τα Σάββατα του
έτους. Κατ’ αυτά ψάλλονται νεκρώσιμα τροπάρια και κανών κατά τον ήχον της εβδομάδος,
τελούνται δε κανονικώς και τα μνημόσυνα. Εξαιρέτως δε δύο Σάββατα κατ’ έτος, το Σάββατον
προ της Απόκρεω και το Σάββατον προ της Πεντηκοστής, είναι ημέρες κοινών και πανδήμων
μνημοσυνών αφού κατ’ αυτά «μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων
Ορθοδόξων Χριστιανών, πατέρων και αδελφών». Η επιλογή του Σαββάτου ως νεκρωσίμου
ημέρας οφείλεται αφ’ ενός μεν στον χαρακτηρισμό της στην Γένεση ως ημέρας «καταπαύσεως»
από των έργων του δημιουργού του κόσμου Θεού (Γεν. β’2), αλλά και για τον, κατά το Σάββατο
εκείνο της εβδομάδος των αγίων παθών, «σαββατισμό» του Κυρίου Ιησού Χριστού στον τάφο.
Ανάλογες νεκρώσιμες εορτές κατ’ έτος υπήρχαν και στον προχριστιανικό κόσμο που
αντικατεστάθησαν από τα κοινά μνημόσυνα των δύο Ψυχοσαββάτων. Στο Σάββατο προ της
Απόκρεω μεταξύ ς’ και ζ΄ ωδής του κανόνος του όρθρου υπάρχει θαυμάσιο Συναξάριο
γραμμένο από τον Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο, στο οποίο αναλύεται η περί της μετά
θάνατον ζωής διδασκαλία της Εκκλησίας και διεξοδικώς εκτίθενται τα περί μνημοσυνών και
της εξ αυτών ωφελείας των ψυχών των κεκοιμημένων.
Τελετουργικά Θέματα, τ. Γ΄
(αποσπάσματα σελ. 29-36)
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Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτη Λύστρων Καλλινίκου
λήρης ημερών εκοιμήθη τα ξημερώματα
της Κυριακής 3 Αυγούστου, ο μουσικολογιώτατος και διακεκριμένος Φαναριώτης
Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Λύστρων κυρός Καλλίνικος.
Το πρωί της Πέμπτης, 7ης Αυγούστου, στον
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στο Φανάρι, τελέστηκε Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ.
Ιακώβου, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε η εξόδιος
ακολουθία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού
Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ.
Ο ενταφιασμός του μακαριστού Ιεράρχου έγινε
στο Κοιμητήριο της Θείας Μεταμορφώσεως στο
Σισλί από τον Επίσκοπο Συνάδων κ. Διονύσιο.
Ο κατά κόσμον Συμεών Αλεξανδρίδης γεννήθηκε στο Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως (1926).
Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης (1949). Διάκονος χειροτονήθηκε (1949) από το
Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Χρυσόστομο. Υπηρέτησε ως Αρχιδιάκονος στη Μητρόπολη
Πριγκηποννήσων (1949-1958), Τριτεύων των Πατριαρχικών Διακόνων (1958-1965) και Δευτερεύων (1964-1970). Μετεκπαιδεύθηκε στην Εκκλησιαστική Ιστορία στην Ρώμη. Το 1970 εξελέγη
τιτουλάριος Μητροπολίτης Λύστρων και ανέλαβε τη Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία μέχρι το θάνατο του Πατριάρχη Αθηναγόρα. Στις 9 Νοεμβρίου 1976 προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη
με τον ίδιο τίτλο. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1979 εξελέγη Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων. Στις 5
Νοεμβρίου 1985 επανεξελέγη Μητροπολίτης Λύστρων.

Π

Τιμητική Εκδήλωση για το Θεοφιλ. Επίσκοπο Ολύμπου κ. Άνθιμο
Στην τιμητική εκδήλωση, προς τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Ολύμπου κ. Ανθίμου, παρευρέθηκε ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, το Σάββατο 9 Αυγούστου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον αύλειο
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φουρνής,
γενέτειρα του Θεοφιλεστάτου, η οποία διοργανώθηκε, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελλιανών "Ο Κέραμος", με τη
συμμετοχή πλήθους κόσμου. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν· ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, ο
κ. Γεώργος Μαυροειδής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κ. Γεώργος Δρακωνάκης, Φιλόλογος και ο κ. Νικόλαος Ψιλάκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα
γεγονότα της πολυετούς διακονίας του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Ανθίμου.
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Κουρά (Ρασοευχή) Μοναχού στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νικήτα Αχεντριά
Στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νικήτα Αχεντριά λειτούργησε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, ο οποίος έκηρε μοναχό με ρασοευχή το Νικόλαο Μουντάκη του Μιχαήλ. Ο νέος μοναχός έλαβε το όνομα «Νικήτας» και θα παραμείνει στο Ιερό Προσκύνημα με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Νικήτα, ως
φύλακας και οικονόμος.

Εγκαίνια Ιερού Ναού στα Κάτω Καστελλιανά Μονοφατσίου
Το Σάββατο 16 Αυγούστου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την ακολουθία των Ι. Εγκαινίων στον Ιερό Ναό των
εν Σεβαστεία Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στην τοποθεσία Ντεμίρη στα Κάτω
Καστελλιανά Μονοφατσίου, ενώ στη συνέχεια τελέσθηκε η πρώτη Θ. Λειτουργία.
O κτήτορας του Ιερού Ναού κ. Εμμανουήλ Πευκιανάκης του Κωνσταντίνου
είχε κάνει τάμα να αναγείρει το ναό προς
τιμή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,
μετά από θαυματουργική παρέμβαση στη
ζωή του. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι
πλήθος πιστών προσήλθαν να προσευχηθούν και να λάβουν την ευλογία των εγκαινίων.

Εκδημία Ομότιμου Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά
Ξημερώματα του Σαββάτου της 23ης Αυγούστου έφυγε από
τη ζωή, πλήρης ημερών και σε ηλικία 107 ετών, ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εμμανουήλ Κριαράς, ο οποίος καταγόταν από τα Χανιά.
Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε, με την κανονική άδεια του
Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου στον
Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος στην ομιλία του
εξήρε το ήθος, την προσωπικότητα και τη σπουδαία προσφορά
του μεγάλου εκλιπόντος στην παιδεία και τα γράμματα.
Στη νεκρώσιμο ακολουθία παρέστησαν· ο Υπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης κ. Γεώργιος Ορφανός, και οι Βουλευτές· κ.κ. Ιωάννης Αμανατίδης
και Κώστας Γκιουλέκας. Παρόντες, επίσης, ήταν ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης
Μυλόπουλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης, φοιτητές, άνθρωποι
των γραμμάτων και πλήθος κόσμου οι οποίοι προσήλθαν να αποτίσουν φόρο τιμής.
Η σορός του μακαριστού Εμμανουήλ Κριαρά ενταφιάσθηκε στις Στέρνες Ακρωτηρίου
Χανίων, ύστερα από επιθυμία του ίδιου, σε τάφο που παραχώρησε ο Δήμος Χανίων.

20

PROTHESH period_teux32_NEO_Layout 1 18/12/2014 10:36 π.μ. Page 21

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας στην Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους
Με λαμπρότητα τελέσθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβήρων του
Αγίου Όρους, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κατά το
παλαιό ημερολόγιο.
Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ενώ συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες· Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Λαγκαδά,
Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Παλμύρας κ. Ιωάννης, εκ του Πατριαρχείου Αντιοχείας, καθώς και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αριανζού κ.
Βαρθολομαίος. Επίσης, στην πανήγυρη συμμετείχαν πολλοί ηγούμενοι, πλήθος κληρικών, μοναχών και ευλαβών προσκυνητών, οι οποίοι προσέτρεξαν να εκζητήσουν τη
χάρη και το έλεος και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου της Πορταϊτίσσης.

Νυκτερινή Θεία Λειτουργία για την προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος
Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, όπως κάθε
χρόνο, τέλεσε την Κυριακή 31 Αυγούστου, νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Άνω Βιάννου, με την ευκαιρία της ημέρας προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, (1η Σεπτεμβρίου)
που έχει καθιερώσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος.
Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης. Στο τέλος αναγνώσθηκε η Πατριαρχική εγκύκλιος για την
προστασία του περιβάλλοντος από τον πρωτοπρ. κ. Σπυρίδωνα Φουκαράκη, Γραμματέα
του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών της Μητροπόλεως μας, ενώ στη συνέχεια προσφέρθηκε
κέρασμα από την Ενορία σε όλο το εκκλησίασμα.

Αγιασμός με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε ο αγιασμός σε όλα
τα σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Ανδρέας, τέλεσε τον
αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στη Βιάννο όπου τέλεσε τον αγιασμό στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Βιάννου. Σε όλα τα
σχολεία που επισκέφτηκε ο Σεβ. κ. Ανδρέας είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους διευθυντές και τους καθηγητές για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, ευχήθηκε στους μαθητές καλή, ευλογημένη και δημιουργική σχολική χρονιά και τους διένειμε το προσευχητάριο της Ιεράς Μητροπόλεως.
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Εκδημία Ζωής Κομματά μητέρας
του Σεβ. Μητροπολίτη Σεβαστείας κ. Δημητρίου
Στην εξόδιο ακολουθία της μακαριστής Ζωής Κομματά, μητέρας
του Σεβ. Μητροπολίτη Σεβαστείας κ. Δημητρίου, βρέθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ταταούλων
ΚΠόλεως, από τους Σεβ. Μητροπολίτες· Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ο
οποίος εκφώνησε επικήδειο λόγο, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμονα και Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα. Στην ακολουθία παρέστη
συμπροσευχόμενος στο Ιερό βήμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Β α ρ θ ο λ ο μ α
ί ο ς. Επίσης, ο Σεβ. κ. Ανδρέας παρέστη στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της Ζωής Κομματά,
που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, συμπροσευχομένου του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ εκ του Ιερού βήματος.
Η μακαριστή Ζωή γεννήθηκε και έζησε στα Ταταύλα της Πόλης. Διακρίθηκε για το ήθος,
την πηγαία καλοσύνη, την ευγένειά της και τη βαθειά πίστη στο Χριστό, στην εκκλησία, στους
Αγίους και ιδιαιτέρως στον αγαπημένο της Άγιο Δημήτριο. Τόσο στην εξόδιο ακολουθία όσο
και στο μνημόσυνο, τη μακαριστή Ζωή, τίμησε ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, καθώς επίσης
πολλοί Αρχιερείς, Ιερείς και πλήθος κόσμου.

71η Επέτειος του Ολοκαυτώματος της Βιάννου
Στις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων του ολοκαυτώματος της
Επαρχίας Βιάννου παραβρέθηκε, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ.
Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα. O Σεβ. κ.
Νεκτάριος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία και προεξήρχε της επίσημης Δοξολογίας που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Σελί
Αμιρά. Στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο
θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στις εκδηλώσεις, παρόντες ήταν ο
Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, βουλευτές τέως και αιρετοί, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου
κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης,
εκπρόσωποι στρατιωτικών, λιμενικών αρχών, και πλήθος κόσμου.

Αγιασμός με την έναρξη των μαθημάτων των Σχολών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, στον Ι.
Μητροπολιτικό Ναό στο Αρκαλοχώρι, τελέσθηκε από
τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα Αγιασμός, με την
έναρξη των μαθημάτων των Σχολών: βυζαντινής μουσικής, πρακτικής ψαλτικής, αγιογραφίας και παραδοσιακών οργάνων.
Παρόντες στον Αγιασμό ήταν ο Διευθυντής της Σχολής κ. Ανδρέας Γιακουμάκης, ο υπεύθυνος της Σχολής
π. Νικόλαος Σταματάκης, οι καθηγητές· κ. Εμμανουήλ
Κοκολάκης, κα Αργυρώ Ρέππα, κ. Αντώνιος Βλαστός, κ. Παναγιώτης Τσίγκος, ο Γραμματέας
της Σχολής π. Γεώργιος Χριστοδουλάκης, καθώς και οι σπουδαστές.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι προαγωγικές εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, όπου προσήλθαν και εξετάστηκαν περί τους εβδομήντα πέντε (75) μαθητές.
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Αγιασμός με την έναρξη λειτουργίας
του Πολιτιστικού Πολυκέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως
Με τη χάρη, το έλεος και τις πρεσβείες του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη, του και πολιούχου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, τελέσθηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014,
από το Σεβ. Μητροπολίτη μας ο Αγιασμός, με την εγκατάσταση στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της
Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, των γραφείων και των λοιπών δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως: Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, Πρακτικής Ψαλτικής, Παραδοσιακών Οργάνων, Αγιογραφίας και του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής.
Το Πολιτιστικό Πολύκεντρο είναι ένα σύγχρονο
κτίριο 2600 τ.μ. Οικοδομήθηκε σε οικόπεδο πέντε
περίπου στρεμμάτων, που αγοράσθηκαν με την ουσιαστική βοήθεια του τότε Υφυπουργού Πολιτισμού
και τέως Δημάρχου Ηρακλείου κ. Ιωάννη Κουράκη.
Το Μάιο του 2004 έγινε Αγιασμός από τον Σεβ. κ.
Ανδρέα και ξεκίνησε η οικοδόμηση του Πολιτιστικού
Πολύκεντρου με οικονομική επιχορήγηση από τον
τότε Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο. Το Σεπτέμβριο του 2011 το έργο
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από τον αιρετό Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Έγινε Αγιασμός για τη συνέχιση των εργασιών οι οποίες
ολοκληρώθηκαν το 2013. Ο εξοπλισμός του κτιρίου βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ενώ έχει παραδοθεί
στη Μητρόπολή μας από τον Απρίλιο του 2013.
Στον τελευταίο όροφο, ο οποίος οικοδομήθηκε κυρίως με την οικονομική συμβολή των ενοριών
της Ιεράς Μητρόπολής μας, έχουν διαμορφωθεί τρεις ξενώνες φιλοξενίας και διαμέρισμα για τη
διαμονή του Μητροπολίτη. Με την έναρξη λειτουργίας του Πολιτιστικού Πολύκεντρου και την
εγκατάσταση των περισσότερων δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως, η Ιερά Μητρόπολή
μας απέκτησε τη στέγη της. Έναν ευπρεπέστατο χώρο που καλύπτει τις ανάγκες της για τη διακονία του πιστού λαού του Θεού.

Εκδημία Ιερέως Εμμανουήλ Πετράκη - Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ρωμανού, εξεδήμησε εις
Κύριον ο μακαριστός Ιερέας Εμμανουήλ Πετράκης, γόνος ευσεβούς οικογενείας από την Αρμάχα Πεδιάδος. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου, όπου θεοφιλώς διακόνησε επί
πολλά συναπτά έτη.
Την Κυριακή 16η Νοεμβρίου τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό
Αγίου Χαραλάμπους της Ενορίας Αρμάχας Πεδιάδος, ιερουργούντος του
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος στην ομιλία του εξήρε την προσωπικότητα και τη προσφορά του εκλιπόντος ιερέως, ενώ στο τέλος τέλεσε
το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.
Ο π. Εμμανουήλ γεννήθηκε στο χωριό Αρμάχα της επαρχίας Πεδιάδος
(1931) κι ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας. Από μικρός εκδήλωσε την ιερατική του κλήση,
διακονώντας την Εκκλησία για πολλά χρόνια, μέχρις ότου χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος (1959). Ήταν απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (1975). Υπηρέτησε με σύνεση,
αφοσίωση και ταπείνωση το Ιερό Θυσιαστήριο, αλλά και τον λαό του Θεού στις ενορίες· Άνω
Μουλίων Καινουργίου, Ελιάς Πεδιάδος, όπου οικοδόμησε τον Ιερό Ναό του Αγίου Ρωμανού
και Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου την οποία διακόνησε επί σειρά ετών και κατέστη κτήτορας
του περίλαμπρου Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου. Κοιμήθηκε το βράδυ της 1ης
Οκτωβρίου σε ηλικία 83 ετών.
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Εκλογή και χειροτονία του Σεβ. Μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου
Στην χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου Στεργίου, παρεβρέθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
μετά την εκλογή από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη τελέσθηκε το Σάββατο
18 Οκτωβρίου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά την Πατριαρχική
και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού
Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ.
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου
ο Σεβ. κ. Αμφιλόχιος στο μεστό περιεχομένου και νοημάτων λόγο που
εκφώνησε, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Σεπτή κορυφή της
Ορθοδοξίας και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που τον εξέλεξαν
Μητροπολίτη Ανδριανουπόλεως.
Ο Σεβ. κ. Αμφιλόχιος διορίσθηκε διευθυντής του Γραφείου Εκπροσώπησης του Οικουμενικού
Πατριαρχείου στην Αθήνα, μετά την οικειοθελή παραίτηση του Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντος
Περγάμου κ. Ιωάννη.

Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ιωάννης
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος και η
περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
στο πρόσωπο του Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννη, ομότιμου
Καθηγητή Πανεπιστημίου, εξέχοντος και διαπρεπούς Θεολόγου, του
προηγουμένου αλλά και του εικοστού πρώτου αιώνα, ανύψωσε σε Γεροντική τη Μητρόπολη Περγάμου, ο δε Σεβ. κ. Ιωάννης συγκαταλέγη
στους Γέροντες Μητροπολίτες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.

Εκδημία Ιερέως Νικολάου Περτσελάκη
Πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών, εξετίμησε το ζην τη Δευτέρα 20
Οκτωβρίου, ο μακαριστός ιερέας Νικόλαος Περτσελάκης. Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε την επαύριον 21η Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας
Τριάδος της ενορίας Αποστόλων Πεδιάδος. Της ακολουθίας προεξήρχε ο
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο οποίος στο λόγο του εξήρε
την πολυετή διακονία του μακαριστού πατρός Νικολάου. Στην εξόδιο
ακολουθία επικήδειους εκφώνησαν· ο εφημέριος της ενορίας π. Κίμων
Βλαστός, ο κ. Ιωάννης Γωνιωτάκης, τέως Γυμνασιάρχης και ο κ. Θεοχάρης
Πετρουγάκης.
Ο π. Νικόλαος γεννήθηκε στους Αποστόλους Πεδιάδος (1918) και ήταν
πρωτότοκος γιος πολυμελούς οικογενείας. Από μικρός εκδήλωνε την
αγάπη του προς την Εκκλησία. Η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου τον βρίσκει ενώ ήδη υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και τον θέλει στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Μετά την
απόλυσή του από τον Ελληνικό Στρατό φοίτησε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Στη
συνέχεια παντρεύεται τη Μαρία Τσιριγωνάκη κι αποκτά τρία τέκνα. Το 1957 χειροτονείται Διάκονος
από τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Ευγένιο και πρεσβύτερος από το μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο. Υπηρέτησε την ενορία Μελεσών για μικρό χρονικό διάστημα και
μετατίθεται στην ενορία Αποστόλων, όπου διακόνησε για τριάντα και πλέον έτη, οικοδομώντας
τον καινούριο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και τον κοιμητηριακό Ναό, ανακαινίζοντας παράλληλα
τον Βυζαντινό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου.
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Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου
Στην Πρίγκηπο μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας, με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του
Σεβ. Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου.
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τελέσθηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του εορτάζοντος
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ιακώβου και συλλειτουργούντων
του Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ. Δαμασκηνού και του Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο εκπροσώπησε, συμπροσευχόμενος στο παραθρόνιο, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος.

Εκδημία Γεωργίου Λαδουκάκη
Πλήρης ημερών, σε ηλικία ενενήντα έξι ετών, εξεδήμησε ο Αναγνώστης
και προσκυνητής Γεώργιος Λαδουκάκης, κάτοικος Θραψανού.
Ο εκλιπών Γεώργιος αφιέρωσε τη ζωή του στην Εκκλησία διακονώντας
την Ενορία Τιμίου Σταυρού Θραψανού, από τη θέση του ιεροψάλτη, του νεωκόρου και του εκκλησιαστικού συμβούλου για εβδομήντα χρόνια. Η εξόδιος
ακολουθία τελέσθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στον Ιερό κοιμητηριακό
Ναό Παναγίας Πηγαδιωτίσσης Θραψανού, με τη συμμετοχή πολλών ιερέων
και πλήθους κόσμου, οι οποίοι προσήλθαν να αποτίσουν φόρο τιμής.
Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας παρέστη
στο εννιάμερο μνημόσυνο του μακαριστού Γεωργίου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στον τάφο όπου τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.

Βράβευση του Αρχιμ. Ζαχαρία Δορούκα Από την Πατριαρχική Ακαδημία Κρήτης
Σε βράβευση προέβη, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η Διοικούσα Επιτροπή της Πατριαρχικής
Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Η Διοικούσα Επιτροπή απένειμε στον Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Ζαχαρία Δορούκα, αριστούχο απόφοιτο φοιτητή της Ακαδημίας και αδελφό της Ιεράς
Μονής Αγίας Μονής Βιάννου, το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000), ως επιβράβευση των σπουδών
του στα τέσσερα έτη της φοίτησής του (2010-2014).

Στην Παναγία Ελευθερώτρια Διδυμοτείχου
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
Στο Διδυμότειχο μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, για να συμμετάσχει στις εκεί
εκδηλώσεις, με αφορμή την πανήγυρη του περικαλλούς Ι. Καθεδρικού Ναού της Παναγίας της
Ελευθερώτριας Διδυμοτείχου, τον οποίο ανήγειρε ο μακαριστός Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κυρός
Νικηφόρος. Ο Σεβ. κ. Ανδρέας συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεολόγο Αλεξανδράκη,
κόμισε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη, του πολιούχου
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, προς αγιασμό των πιστών της πόλεως του Διδυμοτείχου.
Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Ποι-
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μενάρχη μας, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο. Την κυριώνυμο ημέρα, ο Σεβ. κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην
ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργούντων του οικείου
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνού και του Θεοφ. Επισκόπου Χρυσουπόλεως κ. Κωνσταντίνου, (Πατριαρχείο
Αντιοχείας) Ηγουμένου της εν Λιβάνω Πατριαρχικής
Μονής Προφ. Ηλιού Σουάγια. Ακολούθησε επίσημη
Δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο, η κατάθεση
των στεφάνων και η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Στη συνέχεια ο Στρατηγός κ. Αντώνιος Βιτετζάκης παρέθεσε γεύμα στους Μητροπολίτες, αλλά και στους φορείς της πόλεως.
Στη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία παρέστησαν· ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος
Γεροντόπουλος, ως Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ.
Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Στρατηγός Αντώνιος Βιτετζάκης, ο
Σοφολογιώτατος Μουφτής Διδυμοτείχου, εκπρόσωποι των φορέων και πλήθος ευλαβών
χριστιανών.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας και ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός επισκέφτηκαν την
επαύριον, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, την XVI Μεραρχία Πεζικού Διδυμοτείχου, μετά από πρόσκληση
του Στρατηγού κ. Βιτετζάκη, ο οποίος επέδωσε τιμητικώς το έμβλημα της Μεραρχίας στον Σεβ.
Μητροπολίτη μας. Στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε εγκαρδίως τον Στρατηγό για την
τιμητική διάκριση και ευχήθηκε στους ακρίτες φρουρούς, τον Στρατηγό, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των συνόρων της πατρίδας μας, την εκ της Χάριτος του Θεού υγεία,
δύναμη και ευλογία. Ο Ελληνικός Στρατός στο Διδυμότειχο
υπερασπίζεται τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της
πατρίδας μας από κάθε εισβολή.
Το έμβλημα της Μεραρχίας που επέδωσε ο Στρατηγός
στον Σεβ. κ. Ανδρέα, απεικονίζει τα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως με το Χριστόγραμμα και τον δικέφαλο αετό, το σύμβολο της αυτοκρατορίας μας που βλέπει σε Ευρώπη και Ασία.
Επίσης, υπάρχει η φράση: «ΠΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ
ΑΠΟΘΑΝΟΥΜΕΝ» (μεταφ.: Όλοι θα πεθάνουμε με τη θέλησή μας), η οποία είναι από τη ρήση του τελευταίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ
Β΄ τον Πορθητή, κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης
τον Μάιο του 1453.

Χειροθεσία Αναγνώστου
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, εορτή της ανακομιδής των
Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου
του Τροπαιοφόρου, ο Σεβ. κ. Ανδρέας ιερούργησε στον
πανηγυρίζοντα Ι. Ναό της ενορίας Ινίου, όπου στο τέλος
της Θ. Λειτουργίας χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ.
Κωνσταντίνο Βελεγράκη, συνταξιούχο δάσκαλο, εκπαιδευτικό σύμβουλο, θεολόγο, ο οποίος επί σειρά ετών διακονεί, αφιλοκερδώς, το αναλόγιο της ενορίας Ινίου.
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Ιερά Πανήγυρη Μιχαήλ Αρχαγέλλου Άνω Βιάννου
Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, πανηγύριζε ο Ιερός Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλλου στην Άνω
Βιάννο. Το απόγευμα, στον πανηγυρικό Εσπερινό
χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
κατά τη διάρκεια του οποίου απένειμε το οφφίκιο
του Πρωτοπρεσβυτέρου στον Εφημέριο της ενορίας
π. Γεώργιο Χριστοδουλάκη και χειροθέτησε Αναγνώστες τους κ.κ. Γεώργιο Κουτεντάκη, δάσκαλο,
κάτοικο Άρβης και Δημήτριο Χριστοδουλάκη, φοιτητή Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, κάτοικο
Άνω Βιάννου.

Δοξολογία στην 133 Σμηναρχία Μάχης Καστελλίου
Το Σάββατο 08 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην επίσημη Δοξολογία η οποία τελέσθηκε στην 133 Σ.Μ. Καστελλίου, προς τιμήν του
προστάτη της Αεροπορίας Μιχαήλ Αρχαγγέλου.
Στη δοξολογία παρέστησαν ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Διοικητής
της Σμηναρχίας Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Κωνσταντίνος Άγγος, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σμηνίτες, ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση.

Εκδημία Ιωάννη Μαρματάκη συνεργάτου της Μητρόπολής μας
Την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, μετά
από πολύμηνη μάχη, ο Ιωάννης Μαρματάκης, κατά σάρκαν αδελφός
του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Γερασίμου Μαρματάκη.
Ο μακαριστός Ιωάννης γεννήθηκε στο Ηράκλειο και σπούδασε στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και αποφοίτησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Υπήρξε δε συνεργάτης της Μητρόπολής μας από το 2003
ως επόπτης οικονομικών. Ήταν άριστος επιστήμονας. Τον χαρακτήριζε
η αγάπη, η διάκριση, η κοινωνικότητα και η επιείκια με τους συνανθρώπους του. Διακρινόταν δε για το ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
Ηρακλείου (κοιμητήριο), την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου. Στην ακολουθία έλαβαν μέρος ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, παρουσία πολλών
ιερέων και πλήθους κόσμου. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Εμμ. Σταυρουλάκης, προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού Αγίου Μηνά, ενώ τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύριο Κύριο Θεόδωρο εκπροσώπησε ο
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Πρόδρομος Ξενάκης, Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης. Επίσης αναγνώσθηκαν ψηφίσματα εκ μέρους της Ιεράς Μητρόπολής μας
και του Συνδέσμου Εφημερίων της Ι.Α.Κ.
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Επίσκεψη του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ. Βασίλη Κεγκέρογλου στη Μητρόπολή μας
Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου επισκέφθηκε το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ι. Μητροπόλεώς μας, ο συντοπίτης μας Αρκαλοχωρίτης Βουλευτής, Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
Ο κ. Κεγκέρογλου ενημερώθηκε από τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα για το μεγάλο προνοιακό έργο
της Ι. Μητρόπολής μας, αλλά και για την ανέγερση
στο Αρκαλοχώρι του εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο
Εργασίας.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε στη συνέχεια τον κ. Υπουργό για τη γενναία επιχορήγηση
προς την Ι. Μητρόπολή μας, αλλά και στη «Μ.Κ.Ο. Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης,
καθώς έτσι δίδεται η δυνατότητα να αγοραστούν τρόφιμα, τα οποία θα διαμοιραστούν σε
απόρους ή θα διατεθούν για την παρασκευή γευμάτων.
Τον ευχαρίστησε επίσης, για την οικονομική βοήθεια στην πυρασφάλεια, αλλά και στον
ιατρικό εξοπλισμό της «Νηστικακείου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Καστελλίου.

[#\
Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
Ανέγερση εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων στο Αρκαλοχώρι
Στην Ιερά Μητρόπολή μας λειτουργεί
από το 2010, με τη βοήθεια του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, η «Παγκοινιά
Παιδικού Γεύματος» (ΦΕΚ 1843/τ.Β’/24-112010), η οποία παρασκευάζει, σήμερα, σε καθημερινή βάση περί τις εκατό (100) και
πλέον μερίδες γευμάτων, με πολύ περισσότερα δεκατιανά, τα οποία διανέμονται κυρίως σε μαθητές των σχολείων του Αρκαλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής.
Η λειτουργία της «Παγκοινιάς» δημιούργησε την ανάγκη εξεύρεσης χώρου για την
ετοιμασία των γευμάτων, τα οποία παρασκευάζονται στο σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμένο μαγειρείο της «Νηστικάκειου
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων» στην
Πολυθέα Καστελλίου.
Λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν τις διαρκώς
αυξανόμενες ανάγκες και με γνώμονα την
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ανέγερση ενός εργαστηρίου παρασκευής
γευμάτων στο Αρκαλοχώρι, αποφασίσθηκε
αυτό να οικοδομηθεί στον οικοπεδικό χώρο
που βρίσκεται παραπλεύρως του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Ανδρέα.
Στην προσπάθεια υλοποίησης του εν
λόγω έργου συμπαραστάθηκε εξ αρχής ο Αρκαλοχωρίτης Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου, ο οποίος επιχορήγησε την Ιερά
Μητρόπολή μας, με σκοπό την ανέγερση του
εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων.
Η πράξη αυτή του Υφυπουργού κ. Κεγκέρογλου έκφρασε για ακόμη μια φορά την
εγνωσμένη αγάπη και μέριμνά του προς
τους αναξιοπαθείς και εμπερίστατους αδελφούς μας και έδωσε πνοή αισιοδοξίας για
τη συνέχιση της διανομής των γευμάτων σε
παιδιά, αλλά και ενήλικες.
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Οι δραστηριότητες του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
Ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητρόπολής μας, με υπεύθυνο τον
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεολόγο Αλεξανδράκη,
συγκροτείται από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο,
την Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος, το Κοινωνικό
Ιατρείο-Φαρμακείο και το Ένδυμα Αγάπης, προσφέροντας στους εμπερίστατους αδελφούς μας,
έμπρακτα, στήριξη και αγάπη στου δύσκολους
καιρούς που η κοινωνία και ο τόπος μας διέρχεται.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Το “Γενικό Φιλόπτωχο
Ταμείο” διένειμε από το χώρο
του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, περί τα χίλια διακόσια
(1200) πακέτα τροφίμων με
επτά είδη, εκ των οποίων
τρεις (3) τόνους κοτόπουλο,
ενάμιση (1,5) τόνο ψάρι και
εξήντα (60) τόνους φρούτων
(πορτοκάλια και ακτινίδια).
β) Η “Παγκοινιά Παιδικού
Γεύματος”, συνεχίζει να παρασκευάζει και να διανέμει
καθημερινά, περί τις εκατό
(100) μερίδες φαγητού και
περισσότερα δεκατιανά, σε
μαθητές των Σχολείων της
ευρύτερης περιοχής, αλλά
και σε ενήλικες, με την προσ φορά ευαισθητοποιημένων
αδελφών μας, οι οποίοι με
τον οβολό του υστερήματος ή
του λίγου περισσεύματός
τους ενισχύουν τα παιδικά
γεύματα.
γ) Το “Κοινωνικό ΙατρείοΦαρμακείο” της Ιεράς Μητρόπολής μας και του
Δήμου Μινώα Πεδιάδας εγκρίθηκε από τη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας
Κρήτης, ως ένα από τα εμβολιαστικά κέντρα του
Νομού Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρ μακείο, σε συνεργασία με το Κ. Υ. Αρκαλοχωρίου,
έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση της υγείας
των παιδιών καθώς και τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, προμηθεύτηκε τριακόσια (300)
εμβόλια, τα οποία ήταν προσφορά της Βιομηχανίας Φαρμάκων ΒΙΑΝΕΞ του Ομίλου Γιαννα-

κόπουλου, καθώς και διακόσια (200) επιπλέον
εμβόλια, τα οποία ήταν προσφορά της οικογένειας Μιλτιάδη Καράτζη, με σκοπό τον δωρεάν
εμβολιασμό των παιδιών όλων των ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών, που φοιτούν στα
σχολεία της ευρύτερης περιοχής, ημεδαπών αλλά
και αλλοδαπών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κοινωνικό Ιατρείο
και Φαρμακείο στους 17 μήνες λειτουργίας του
έχει προσφέρει πολύτιμο
εθελοντικό έργο σε περισσότερες από 11.000 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν σε
δωρεάν ιατρική περίθαλψη,
ιατρικές εξετάσεις, χορήγηση γνωμάτευσης για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, αλλά και δωρεάν
παροχή 17.000 σκευασμάτων φαρμάκων, ενώ ιδιαίτε ρη μέριμνα δίνεται σε δράσεις που αφορούν στα παιδιά των ομάδων των αθλητικών σωματείων της περιοχής.
δ) Το “Ένδυμα Αγάπης”,
του οποίου η λειτουργία
ξεκίνησε το 2014, έχει διανείμει μέχρι στιγμής περί τα
ογδόντα πέντε χιλιάδες
(85.000) είδη ρουχισμού σε
άπορους. Από το Ένδυμα
Αγάπης έχουν βοηθηθεί περισσότερες από χίλιες (1.000)
οικογένειες και τριάντα (30)
έγκυες γυναίκες με ρούχα
εγκυμοσύνης και βρεφικό εξοπλισμό. Σε παιδιά
έχουν δοθεί σχολικές τσάντες, παπούτσια και
αρκετά παιχνίδια.
Τέλος, ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής διοργάνωσε χριστουγεννιάτικο
παζάρι αγάπης, στο χώρο της παλαιάς
Παγκρήτιας Τράπεζας στο Αρκαλοχώρι, από
την Παρασκευή 19 έως την Παρασκευή 26
Δεκεμβρίου. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν
διατέθηκαν για τις ανάγκες του Κοινωνικού
Ιατρείου-Φαρμακείου και της Παγκοινιάς
Παιδικού Γεύματος.
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Κατάσταση Δωρητών
για την «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος»
(1 Αυγούστου 2014 έως 10 Δεκεμβρίου 2014)
1
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28
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ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΡΗΣ - ΣΑΝΤΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ. – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΡΑΣ
ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλ.
ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΜΙΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΓΑΡΙΠΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΙΝΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (ΦΙΛΟΠΤ.ΤΑΜΕΙΟ)
ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΣΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ιερέας)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ζαχαρ.
ΙΕΡ. ΣΥΝΔ. ΚΛΗΡ. Ι. ΜΗΤΡ.
ΑΡΚAΛ/ΡΙΟΥ, ΚΑΣΤ. Κ ΒΙΑΝ.
ΚΑΡΑΤΖΑΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιων.
ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωαν.
ΚΟΚΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ – ΒΑΣΩ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΤΙΤΙΚΑ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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59
60
61
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64
65
66
67
68
69
70
71

ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣΟ-ΝΤΕΠΠΗ
ΚΟΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργ.
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΣΤΥΛ.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πρεσβυτέρα)
ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γ.
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Κ.
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Εμμ.
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΝΙΧΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμ.
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Νικ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Γ.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΙΚΑΤΕΡ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ

72 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ
73 ΡΩΣΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
74 ΣΑΚΑΒΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
75 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
76 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
77 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
78 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
79 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
80 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στ.
81 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
82 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ – ΚΟΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
83 ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ – ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ (ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ)
84 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΥΛΒΙΟΣ
85 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
86 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA BEACH»
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
• ΑΦΟΙ ΠΛΕΥΡΑΚΗ ΑΕ. «WATER CITY»
ΑΝΩΠΟΛΗ
• ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΡΑ
• ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΠΙΝΔΟΣ» Γ.ΜΠΑΖΩΛΙΑΣ
1 «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ»
ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
2 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ
4 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΣΙΤΟΣ»
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6 SUPER MARKET LIDL ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ

Δωρητές Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΑΝΕΞ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΡΑΤΖΗ
7η ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

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.
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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.

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 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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