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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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Πατριαρχική Απόδειξις επί τῳ Ἁγίῳ Πάσχα
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Διατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί
προσευχῇ τόν δόλιχον τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, φθάσαντες δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ, καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς
χαρᾶς τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ.
Τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς
τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἑορτάζομεν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατά τό Ἅγιον Πάσχα καί
τήν πασχάλιον περίοδον, ἀλλά κάθε Κυριακήν καί εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ
ὁποία εἶναι πάντοτε ὁλόφωτος πανήγυρις.
Ἡ χριστιανική ζωή εἰς ὅλας τάς πτυχάς της,
εἰς τήν θείαν λατρείαν, εἰς τήν βιοτήν καί
μαρτυρίαν μας ἐν
τῷ κόσμῳ, ἔχει ἀναστάσιμον πνοήν,
δονεῖται ἀπό τήν
νίκην τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ
θανάτου καί ἀπό
τήν προσδοκίαν τῆς
αἰωνίου Βασιλείας
Του.
Ὁ
ἄνθρωπος
δέν δύναται ἀφ’
ἑαυτοῦ νά διαχειρισθῇ τόν φόβον
καί τό ἀναπόφευκτον τοῦ θανάτου,

Τ

ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται καθ’ ὅλην
τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς του καί ὄχι μόνον
εἰς τό τέλος της. Ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή του
εἶναι «πορεία πρός τόν θάνατον», ἄνευ
ἐλπίδος διαφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐξανθρωπισμόν τῆς ἀναστροφῆς του καί εἰς ἐνίσχυσιν τῆς εὐθύνης καί τῆς μερίμνης του
διά τό παρόν καί τό μέλλον. Μᾶλλον, ὁ
ἄνθρωπος συρρικνώνεται, ἀποκόπτεται
ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, καταλήγει εἰς τόν
κυνισμόν, τόν μηδενισμόν καί τήν ἀπόγνωσιν, εἰς τήν φενάκην τῆς ἀκωλύτου αὐτοπραγματώσεως καί εἰς τόν ἀχαρίτωτον
εὐδαιμονισμόν τοῦ «φάγωμεν καί πίωμεν,
αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιστήμη, ἡ
κοινωνική καί πολιτική δρᾶσις, ἡ οἰκονομική πρόοδος καί ἡ εὐημερία δέν δύνανται
νά προσφέρουν διέξοδον. Ὅ,τι εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου φέρει τό στίγμα τοῦ
θανάτου, δέν σώζει, ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει
ἀνάγκην σωτηρίας. Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητος δέν καλύπτεται μέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν
ἱκανοποιεῖται μέ τήν παράτασιν τῆς ζωῆς
μας καί μέ ὑποσχέσεις ψευδῶν παραδείσων.
Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τόν σύγχρονον λογοκρατούμενον ἄνθρωπον τήν
Ἀλήθειαν τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς
Ἀναστάσεως. Δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, τό
Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί
τῆς ἰδικῆς μας ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ
Ἀναστάντι, πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς
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ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακή
πληρότης εἶναι δῶρον τῆς χάριτος τοῦ
Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται, μετατρέπεται εἰς πορείαν πρός τήν θέωσιν. Οἰ χριστιανοί διακρίνονται, κατά τόν
Ἀπόστολον Παῦλον, ἀπό τούς «λοιπούς»,
τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» (πρβλ. Α’ Θεσσ.
δ’, 13). Ἐλπίζουν είς Χριστόν, ὁ ὁποῖος
εἶναι, «ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν», «ὁ
πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α’,
17 – 18).
Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἰς
τήν ζωήν μας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου
Βασιλείας εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμέναι εἰς
τήν χριστιανικήν ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ
καί πραγματώνεται ὡς δημιουργική καί μεταμορφωτική δύναμις ἐν τῷ κόσμῳ. Δέν
εἶναι καθόλου τυχαῖον, ὅτι πρίν ὁ νεωτερικός πολιτισμός κατανοήσῃ καί ἐγκαθιδρύσῃ τόν ἄνθρωπον ὡς δημιουργόν τῆς
ἱστορίας, οἱ πιστοί ἐκλήθησαν νά καταστοῦν «Θεοῦ συνεργοί» (πρβλ. Α’ Κορ. γ’,
9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόησιν τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ κοινωνικοῦ
καί φιλανθρώπου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας,
ὅταν ὑποστηρίζηται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
ἐσωστρεφής, ἀκοσμική καί ἀδιάφορος διά
τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισμόν.
Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά,
Τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλυτέρα ἑορτή καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἀνάστασις εἶναι ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ
ἐκκλησιαστική ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἀνεξάντλητος
πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καί τρέφεται ἡ
ἐσχατολογική ὁρμή τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς
καί μαρτυρίας. Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ τῆς
Ἀναστάσεως γνωρίζομεν οἱ πιστοί τόν
αἰώνιον προορισμόν μας, ἀνακαλύπτομεν
τό περιεχόμενον καί τήν κατεύθυνσιν τῆς
ἀποστολῆς μας ἐν τῷ κόσμῳ, εὑρίσκομεν

τό νόημα καί τήν ἀλήθειαν τῆς ἐλευθερίας
μας. Ὁ κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς
καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου καί τό
κράτος τοῦ θανάτου, ἀναδύεται ἐκ τοῦ
τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου καί
ἁπάσης τῆς κτίσεως. Αὐτό τό δῶρον τῆς
ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῇ ἐλευθέρως, ἐντασσόμενος εἰς τήν
«κοινότητα τῆς θεώσεως», τήν Ἐκκλησίαν,
ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία εἶναι θεμέλιον,
ὁδός καί προορισμός. Ἡ χριστοδώρητος
ἐλευθερία βιοῦται καί ἐκφράζεται ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), ὡς
γεγονός κοινωνίας καί ἀλληλεγγύης. «Ὑμεῖς
γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί.
μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ
σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε
ἀλλήλοις» (Γαλ. ε’, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
«ὑπάρχομεν μέ τόν τρόπον τῆς Ἀναστάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν ἀνάστασιν» ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί «ἀνατείλαντα πᾶσι τήν ζωήν» Κύριον, τόν Θεόν
«μεθ’ ἡμῶν» καί «ὑπέρ ἡμῶν», τόν ἐπαγγειλάμενον ἔσεσθαι μεθ’ ἡμῶν μέχρι τερμάτων αἰῶνος, καί ἀναβοῶντες τόν πασχάλιον
πανευφρόσυνον χαιρετισμόν «Χριστός
Ἀνέστη!», δεόμεθα τοῦ πανδώρου Ποιητοῦ
καί Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως καταυγάζῃ
τήν ζωήν πάντων ἡμῶν διά τοῦ φωτός τῆς
πανσωστικῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί χαρίζηται τοῖς πᾶσι χαράν πεπληρωμένην καί
πάντα τά σωτήρια δωρήματα, ἵνα ὑμνῆται
καί εὐλογῆται τό πανάγιον καί ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιθ'
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

†Ὁ Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
Ἀνδρέας
Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
«Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ, ζήσεται·
καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα.» (Ἰωαν. 11, 25-26)

ψυχή τοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ὅταν ὁλοκληρώσει, ἐν ἔρ γοις καί λόγοις, τήν ἐν Χριστῷ
βιωτή της, εἰς τόν κόσμο τῆς
γῆς, εἰσέρχεται εἰς τόν χωροχρόνο τῆς ἀθανάτου αἰωνιότητος, ὅπου μέ τήν χάρη τοῦ
Κυρίου μας φωτίζεται ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου
φωτός καί δοξάζει τόν Ἀναστάντα Χριστό.
Ἡ Ἐκκλησία, μέ τό διαχρονικό καί ἀποκαλυπτικό βίωμα τῶν καθ’ ἑκάστην γενεάν
εὐαρεστησάντων τόν Θεάνθρωπο Χριστό,
κατά τήν ἀποκαλυπτική ἐμπειρία τῶν Πατέρων, ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μακράν δέ κάθε ἰδεαλισμοῦ ἤ νοησιαρχικοῦ βαρλααμισμοῦ, μᾶς βεβαιώνει ὅτι
χάσμα μέγα ὑφίσταται μεταξύ τῆς καταστάσεως τῶν ψυχῶν πού ζοῦν εἰς τήν ἐν Χριστῷ
ἀθανασία, καί τῶν ψυχῶν ἐκείνων πού ζοῦν
εἰς τό σκότος τοῦ κακοῦ, οἱ ὁποῖες
διαρκῶς καί ἀτελεύτως ὁδύρονται. Η κατάσταση τῶν ψυχῶν
αὐτῶν ὀνομάζεται θάνατος.
Ἐν τούτοις οἱ ψυχές ζοῦν
αἰωνίως, σέ διαφορετικές ὅμως
καταστάσεις, τῆς ἀθανασίας ἤ
τοῦ θανάτου. Εἰς τήν πρώτη περίπτωση ἡ ἀθανασία τους ἐκπηγάζει ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός
τοῦ Χριστοῦ. Εἰς τή δεύτερη, οἱ
ψυχές αὐτές ζοῦν τό θάνατο,

Η

ἐπειδή ἀκριβῶς αἰχμαλωτίστηκαν εἰς τόν
ἀρχέκακο ἐχθρό τῶν ἀνθρώπων, εἰς τό
σκοτάδι τό αἰώνιο τοῦ πονηροῦ. Εἰς τήν
πρώτη, βιώνουν ἀναπαυμένες οἱ ψυχές τή
χαρά καί τήν ἀπόλαυση τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Παραδείσῳ, ἐνώ εἰς
τήν δεύτερη ζοῦν τή θλίψη καί τό σκότος
πού ἐκλαμβάνεται ὡς θάνατος, ἐπειδή ἀδυνατοῦν νά μετέχουν καί νά κοινωνοῦν εἰς
τή χαρά καί εἰς τήν ἀγαλλίαση τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Μέγα τό μεταξύ των χάσμα.
Πολλοί οἱ προσευχόμενοι γιά νά ἀποφασίσει ὁ Τριαδικός Θεός τῆς ἀγάπης, τοῦ
ἐλέους καί τῆς μακροθυμίας, νά γεφυρώσει
τό χάσμα αὐτό, προκειμένου νά ὁδεύσομε
εἰς τήν ἀποκατάσταση τῶν πάντων, ὅπως
κατά τήν γνώμη πολλῶν φρονεῖ ὁ Ἅγιος
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Γρηγόριος ὁ Νύσσης. Κατά δέ τόν Μάξιμο
τόν Ὁμολογητή, ὁ Θεός θά δώσει τέλος εἰς
τήν ὀδύνη τοῦ σκότους τῆς κολάσεως τῶν
ψυχῶν, χωρίς ὅμως νά ζήσουν καταστάσεις
θεώσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι. Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ ὁ Ἅγιος τῆς καταλλαγῆς καί τῆς
συγχωρήσεως, Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, παρόλο πού τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ γνόφος τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ καί γνώρισε
καταστάσεις παραδείσου καί κολάσεως, μᾶς
καλεῖ νά μένομε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι
εἰς τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία,
μέ ἐμπειρική καί ὄχι θεωρητική ἤ ἰδεαλιστική γνώση, μᾶς βεβαιώνει, γιά ὅλους
τούς ἐπί γῆς ζήσαντες, γιά ἐμᾶς τούς ζῶντες
ἐπί τῆς γῆς καί ὅσους ἄλλους θά ἀκολουθήσουν, ὅτι ἡ ζωή συνεχίζεται ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ πέρα καί μετά ἀπό τόν κόσμο αὐτό.
Εἰς τόν κόσμο αὐτό δυνάμεθα ἐλεύθερα
νά ψηφίζομε ἤ νά ἀναθεωροῦμε συντάγματα, νόμους καί διακηρύξεις γιά ἀνθρώπινα ἤ ἀτομικά δικαιώματα, νά διαμορφώνομε τά ὅποια ἰδεολογικά σχήματα, νά
πιστεύομε εἰς τόν Θεό ἤ νά εἴμαστε ἄπιστοι.
Ὅμως, τό ποτήρι τῆς αἰωνιότητος, ὡς κατάσταση ἀθανασίας ἤ θανάτου, θά τό καταλύσουμε ἀκαταλύτως, χωρίς νά ἐρωτηθοῦμε
ὅλοι μας, βαπτισμένοι εἰς Χριστόν ἤ ἀβάπτιστοι. Ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς εἰς τόν ἄλλο
κόσμο συνθέτει τό πνευματικό μυστήριο, εἰς
τό ὁποῖο ὑποκείμεθα χωρίς νά ἑρωτηθοῦμε
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Πιστοί καί ἄπιστοι.
Κάθε Ὀρθόδοξος χριστιανός, μέ τόν
ἀγῶνα του, μέσα εἰς ἕναν κόσμο ραγδαῖα
πλέον μεταβαλλόμενο, δύναται διά τοῦ βαπτίσματος καί τῶν μυστηρίων της Ἐκκλησίας, νά γίνει μέτοχος καί κοινωνός τοῦ
ἀνεσπέρου φωτός ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι.
Εἰς τήν περίπτωση αὐτή ἡ ἐπί γῆς πνευματοφόρα κατάσταση συνεχίζεται νῦν καί ἀεί
ἀθανάτως, εἰς τήν πέραν τοῦ κόσμου τούτου ζωή, ἡ δέ ἐλευθερία μας ὁλοκληρώνεται

καί ἐξαντλεῖται ἀπό τήν ἐπιλογή μας, μεταξύ
τῆς ἐν Χριστῷ ἀθανασίας ἤ τοῦ θανάτου μέ
τόν ἀρχέκακο.
Οἱ ἄλλες ἐλευθερίες τοῦ κόσμου τούτου
ἐξαρτῶνται κυρίως ἀπό τήν ἐποχή πού
ζοῦμε. Διότι, τελικά πόσο ἐλεύθεροι ἦταν οἱ
παππούδες μας ἤ οἱ γονεῖς μας τῶν δύο
παγκοσμίων πολέμων τοῦ προηγούμενου
αἰῶνα, μέ τά ἑκατομμύρια τῶν θυμάτων
τους, μέ τά συρματοπλέγματα καί τά τείχη
τοῦ μίσους, μέ τούς ἐμφυλίους σπαραγμούς,
τούς διχασμούς, τίς ἐθνοκτονίες καί τίς
ἐθνοκαθάρσεις; Μήπως τόσο ἐλεύθεροι
ὅσο καί οἱ πρόσφυγες καί οἱ μετανάστες τῆς
ἐποχῆς μας, πού πνίγονται εἰς τά νερά τῆς
Μεσογείου θαλάσσης ἤ ὅσο καί ὁ Ἕλληνας
μετανάστης, πτυχιοῦχος τῆς γενιᾶς μας, πού
ἀναγκάζεται ἐλευθέρως νά ζήσει εἰς τήν
ἀλλοδαπή;
Οἱ πολύμορφοι ἰδεολογικοί μετασχηματισμοί τῶν αἰώνων καί τῶν ἐποχῶν, μέ τούς
χειμῶνες καί τά καλοκαίρια τους, διαμορφώνουν τήν ἐλευθερία τοῦ κόσμου τούτου.
Ἡ σχέση μας, ἡ ἀφοσίωσή μας, ἡ συμπόρευση ἤ ἡ ἄρνησή μας μέ τήν κεφαλή
τῆς Ἐκκλησίας, τόν Ἀναστάντα Χριστό, σηματοδοτεῖ τήν πέρα τοῦ κόσμου τούτου πορεία μας εἰς τό φῶς ἤ εἰς τό σκοτάδι, εἰς τήν
ἀθανασία τῆς αἰώνιας ἀγαλλίασης ἤ εἰς τό
θάνατο.
Χριστός Ανέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
«Αὐτῷ ἡ δόξα καί νῦν καί εἰς ἡμέραν
αἰῶνος ἀμήν» (Β΄ Πέτρου 3,18)
Ἅγιον Πάσχα 2019
Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα
Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν
Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί
Βιάννου
ΑΝΔΡΕΑΣ

Περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου
Καί πῶς εἶναι ἤ πῶς γίνεται μέσα μας ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί μέ αὐτήν
ἡ ἀνάσταση τῆς ψυχῆς; Ἐπίσης ποιό εἶναι τό μυστήριο αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως;
Λέχθηκε μετά τό Πάσχα, τή Δευτέρα τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα.
δελφοί καί πατέρες, ἤδη τό
Πάσχα, ἡ χαρμόσυνη ἡμέρα,
πού προκαλεῖ κάθε εὐφροσύνη καί εὐτυχία, καθώς ἡ
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται τήν ἴδια
ἐποχή τοῦ χρόνου πάντοτε, ἤ καλύτερα γίνεται κάθε ἡμέρα καί συνεχῶς μέσα σ’
αὐτούς πού γνωρίζουν τό μυστήριό της,
ἀφοῦ γέμισε τίς καρδιές μας ἀπό κάθε χαρά
καί ἀνεκλάλητη ἀγαλλίαση (Λουκ. 1, 14),
ἀφοῦ ἔλυσε μαζί καί τόν κόπο ἀπό τήν πάνσεπτη νηστεία ἤ, γιά νά πῶ καλύτερα, ἀφοῦ
τελειοποίησε καί συγχρόνως παρηγόρησε
τίς ψυχές μας, γι’ αὐτό καί μᾶς προσκάλεσε
ὅλους μαζί τούς πιστούς, ὅπως βλέπετε, σέ
ἀνάπαυση καί εὐχαριστία, πέρασε. Ἄς εὐχαριστήσουμε λοιπόν τόν Κύριο, πού μᾶς διαπέρασε ἀπό τό πέλαγος (Σοφ. Σολ. 10, 18)
τῆς νηστείας καί μᾶς ὁδήγησε μέ εὐθυμία
στόν λιμένα τῆς ἀναστάσεώς Του. Ἄς τόν
εὐχαριστήσουμε καί ὅσοι περάσαμε τό
δρόμο τῆς νηστείας μέ θερμή πρόθεση καί
ἀγῶνες ἀρετῆς, καί ὅσοι ἀσθένησαν στό
μεταξύ ἀπό ἀδιαφορία καί ἀσθένεια ψυχῆς,
ἐπειδή ὁ ἴδιος εἶναι πού δίνει μέ τό παραπάνω τά στεφάνια καί τούς ἄξιους μισθούς
τῶν ἔργων τους σ’ ἐκείνους πού ἀγωνίζονται, καί πάλι αὐτός εἶναι πού ἀπονέμει τή
συγγνώμη στούς ἀσθενέστερους ὡς ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος. Διότι βλέπει πολύ
περισσότερο τίς διαθέσεις τῶν ψυχῶν μας
καί τίς προαιρέσεις, παρά τούς κόπους τοῦ
σώματος, μέ τούς ὁποίους γυμνάζομε τούς

Α

ἑαυτούς μας στήν ἀρετή, ἤ ἐπαυξάνοντας
τήν ἄσκηση λόγω τῆς προθυμίας τῆς ψυχῆς
ἤ ἐλαττώνοντας αὐτήν ἀπό τά σπουδαῖα ἐξ
αἰτίας τοῦ σώματος, καί σύμφωνα μέ τίς
προθέσεις μας ἀνταποδίδει τά βραβεῖα καί
τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος στόν καθένα,
κάμνοντας κάποιον ἀπό τούς ἀγωνιζόμενους περίφημο καί ἔνδοξο ἤ ἀφήνοντάς τον
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ταπεινό καί ἔχοντα ἀκόμη ἀνάγκη ἀπό κοπιαστικότερη κάθαρση.
2. Ἀλλά ἄς δοῦμε, ἐάν νομίζετε, καί ἄς
ἐξετάσομε καλῶς, ποιό εἶναι τό μυστήριο
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ μας,
τό ὁποῖο γίνεται μυστικῶς πάντοτε σέ ἐμᾶς
πού θέλομε, καί πῶς μέσα μας ὁ Χριστός
θάπτεται σάν σέ μνῆμα, καί πῶς ἀφοῦ ἑνωθεῖ μέ τίς ψυχές, πάλι ἀνασταίνεται, συνανασταίνοντας μαζί του καί ἐμᾶς. Αὐτός εἶναι
καί ὁ σκοπός τοῦ λόγου.
3. Ὁ Χριστός καί Θεός μας, ἀφοῦ ὑψώθηκε στό σταυρό καί κάρφωσε (Κολ. 2, 14)
σ’ αὐτόν τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου (Ἰω. 1, 25)
καί γεύτηκε τό θάνατο (Ἐβρ. 2, 9), κατῆλθε
στά κατώτατα μέρη τοῦ ἅδη (Ἐφ. 4, 9, Ψαλ.
85, 13). Ὅπως λοιπόν ὅταν ἀνῆλθε πάλι
ἀπό τόν ἅδη εἰσῆλθε στό ἄχραντό Του
σῶμα, ἀπό τό ὁποῖο ὅταν κατῆλθε ἐκεῖ δέν
χωρίσθηκε καθόλου, καί ἀμέσως ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς καί μετά ἀπ’ αὐτό
ἀνῆλθε στούς οὐρανούς μέ δόξα πολλή καί
δύναμη (Ματθ. 24, 30, Λουκ. 21, 27), ἔτσι
καί τώρα, ὅταν ἐξερχόμαστε ἐμεῖς ἀπό τόν
κόσμο καί εἰσερχόμαστε μέ τήν ἐξομοίωση
(Ρωμ. 6, 5, Β' Κορ. 1, 5, Φιλ. 3, 10) τῶν παθημάτων τοῦ Κυρίου στό μνῆμα τῆς μετάνοιας καί ταπεινώσεως, αὐτός ὁ ἴδιος,
κατερχόμενος ἀπό τούς οὐρανούς, εἰσέρχεται σάν σέ τάφο μέσα στό σῶμα μας καί,
ἑνούμενος μέ τίς δικές μας ψυχές, τίς ἀνασταίνει, ἀφοῦ αὐτές ἦταν ὁμολογουμένως
νεκρές, καί τότε δίνει τή δυνατότητα, σ’
αὐτόν πού ἀναστήθηκε ἔτσι μαζί μέ τόν Χριστό, νά βλέπει τή δόξα τῆς μυστικῆς του
ἀναστάσεως.
4. Ἀνάσταση λοιπόν τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἡ δική μας ἀνάσταση, πού βρισκόμαστε
κάτω πεσμένοι. Διότι ἐκεῖνος, ἀφοῦ ποτέ
δέν ἔπεσε στήν ἁμαρτία (Ἰω. 8, 46, Ἐβρ. 4,
15. 7, 26), ὅπως ἔχει γραφεῖ, οὔτε ἀλλοι-

ώθηκε καθόλου ἡ δόξα του, πῶς θ’ ἀναστηθεῖ ποτέ ἤ θά δοξασθεῖ, αὐτός πού εἶναι
πάντοτε ὑπερδοξασμένος καί πού διαμένει
ἐπίσης πάνω ἀπό κάθε ἀρχή καί ἐξουσία
(Ἐφ. 1, 21); Ἀνάσταση καί δόξα τοῦ Χριστοῦ εἶναι, ὅπως ἔχει λεχθεῖ, ἡ δική μας
δόξα, πού γίνεται μέσα μας μέ τήν ἀνά-

στασή Του, καί δείχνεται καί ὁρᾶται ἀπό
ἐμᾶς. Διότι ἀπό τή στιγμή πού ἔκανε δικά
του τά δικά μας, ὅσα κάμνει μέσα μας
αὐτός, αὐτά ἀναγράφονται σ’ αὐτόν. Ἀνάσταση λοιπόν τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἕνωση τῆς

ζωῆς. Διότι, ὅπως τό νεκρό σῶμα οὔτε λέγεται ὅτι ζεῖ οὔτε μπορεῖ νά ζεῖ, ἐάν δέν δεχθεῖ μέσα του τή ζωντανή ψυχή καί ἑνωθεῖ
μέ αὐτήν χωρίς νά συγχέεται, ἔτσι οὔτε ἡ
ψυχή μόνη της καί καθ’ ἑαυτήν μπορεῖ νά
ζεῖ, ἐάν δέν ἑνωθεῖ μυστικῶς καί ἀσυγχύτως μέ τόν Θεό, πού εἶναι ἡ πραγματικά
αἰώνια ζωή (Α' Ἰω. 5, 20). Διότι πρίν ἀπό
αὐτή τήν ἕνωση ὡς πρός τή γνώση καί
ὅραση καί αἴσθηση εἶναι νεκρή, ἄν καί
νοερά ὑπάρχει καί εἶναι ὡς πρός τή φύση
ἀθάνατη. Διότι δέν ὑπάρχει γνώση χωρίς
ὅραση, οὔτε ὅραση δίχως αἴσθηση.
Αὐτό πού λέγω σημαίνει τό ἑξῆς. Ἡ ὅραση
καί μέσω τῆς ὁράσεως ἡ γνώση καί ἡ
αἴσθηση (αὐτό τό ἀναφέρω γιά τά πνευματικά,
διότι στά σωματικά καί χωρίς ὅραση ὑπάρχει
αἴσθηση). Τί θέλω νά πῶ; Ὁ τυφλός ὅταν
χτυπᾶ τό πόδι του σέ λίθο αἰσθάνεται, ἐνῶ
ὁ νεκρός ὄχι. Στά πνευματικά ὅμως, ἐάν
δέν φθάσει ὁ νοῦς σέ θεωρία τῶν ὅσων
ὑπάρχουν πάνω ἀπό τήν ἔννοια, δέν
αἰσθάνεται τή μυστική ἐνέργεια. Αὐτός λοιπόν πού λέγει, ὅτι αἰσθάνεται στά πνευματικά πρίν φθάσει σέ θεωρία αὐτῶν πού
εἶναι ἐπάνω ἀπό τό νοῦ καί τό λόγο καί τήν
ἔννοια, μοιάζει μέ τόν τυφλό στά μάτια, ὁ
ὁποῖος αἰσθάνεται βέβαια τά ὅσα ἀγαθά ἤ
κακά παθαίνει, ἀγνοεῖ ὅμως τά ὅσα γίνονται στά πόδια ἤ στά χέρια του καθώς καί τά
αἴτια ζωῆς ἤ θανάτου του. Διότι τά ὅσα
κακά ἤ ἀγαθά τοῦ συμβαίνουν δέν τά ἀντιλαμβάνεται καθόλου, ἐπειδή εἶναι στερημένος ἀπό τήν ὀπτική δύναμη καί αἴσθηση,
γι’ αὐτό, ὅταν πολλές φορές σηκώνει τήν
ράβδο του ν’ ἀμυνθεῖ ἀπό τόν ἐχθρό, ἀντί
ἐκεῖνον μερικές φορές χτυπᾶ μᾶλλον τόν
φίλο του, ἐνῶ ὁ ἐχθρός στέκεται μπροστά
στά μάτια του καί τόν περιγελᾶ.
5. Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἀνθρώπους πιστεύουν στήν ἀνάσταση τοῦ Χρι-

στοῦ, ὅμως πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού καί
τήν βλέπουν καθαρά, καί αὐτοί βέβαια πού
δέν τήν εἶδαν οὔτε νά προσκυνήσουν μποροῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἅγιο καί Κύριο.
Διότι λέγει, «κανένας δέν μπορεῖ νά πεῖ
Κύριο τόν Ἰησοῦ, παρά μόνο μέ τό Πνεῦμα
τό ἅγιο» (Α' Κορ. 12, 3). καί ἀλλοῦ. «Πνεῦμα
εἶναι ὁ Θεός καί αὐτοί πού τόν προσκυνοῦν
πρέπει νά τόν προσκυνοῦν πνευματικά καί
ἀληθινά»» (Ἰω. 4, 24). Καί ἀκόμη τό ἱερώτατο λόγιο, πού τό προφέρομε κάθε ἡμέρα,
δέ λέγει, ̒
«Ἀνάσταση Χριστοῦ πιστεύσαντες», ἀλλά τί λέγει; «Ἀνάσταση Χριστοῦ θεασάμενοι, ἄς προσκυνήσομε ἅγιο Κύριον
Ἰησοῦν, πού εἶναι ὁ μόνος ἀναμάρτητος».
Πῶς λοιπόν μᾶς προτρέπει τώρα τό
Πνεῦμα τό ἅγιο νά λέμε (σάν νά εἴδαμε
αὐτήν πού δέν εἴδαμε) «Ἀνάσταση Χριστοῦ
θεασάμενοι», ἐνῶ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός
μιά φορά πρίν ἀπό χίλια (Ὁ Συμεών ὁ Νεός
Θεολόγος ἔζησε τέλη 10ου καί ἀρχές 11ου
αἰῶνος, δηλ. χίλια χρόνια περίπου μετά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου) ἔτη καί οὔτε τότε τόν
εἶδε κανένας νά ἀνασταίνεται; Ἄραγε μήπως
ἡ θεία Γραφή θέλει νά ψευδόμαστε; Μακριά μιά τέτοια σκέψη. Ἀντίθετα συνιστᾶ
μᾶλλον νά λέμε τήν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή
μέσα στό καθένα ἀπό μᾶς τούς πιστούς γίνεται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί αὐτό ὄχι
μία φορά, ἀλλά κάθε ὥρα, ὅπως θά ἔλεγε
κανείς, ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστός ἀνασταίνεται μέσα μας, λαμπροφορώντας καί
ἀπαστράπτοντας τίς ἀστραπές τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς θεότητος. Διότι ἡ φωτοφόρα
παρουσία τοῦ Πνεύματος μᾶς ὑποδεικνύει
τήν ἀνάσταση τοῦ Δεσπότη, πού ἔγινε τό
πρωί (Ἰω. 21, 4), ἤ καλύτερα μᾶς ἐπιτρέπει
νά βλέπομε τόν ἴδιο ἐκεῖνον τόν ἀναστάντα.
Γι’ αὐτό καί λέμε «Θεός εἶναι ὁ Κύριος καί
φανερώθηκε σέ μᾶς» (Ψαλμ. 117, 27), καί
ὑποδηλώνοντας τή Δευτέρα παρουσία του
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λέμε συμπληρωματικά τά ἑξῆς. «εὐλογημένος εἶναι αὐτός πού ἔρχεται στό ὄνομα τοῦ
Κυρίου» (Ψαλμ. 117, 26). Σέ ὅποιους λοιπόν φανερωθεῖ ὁ ἀναστημένος Χριστός,
ὁπωσδήποτε φανερώνεται πνευματικῶς
στά πνευματικά τους μάτια. Διότι, ὅταν
ἔλθει μέσα μας διά τοῦ Πνεύματος, μᾶς
ἀνασταίνει ἀπό τούς νεκρούς καί μᾶς ζωοποιεῖ καί μᾶς ἐπιτρέπει νά τόν βλέπομε
μέσα μας αὐτόν τόν ἴδιο ὅλον ζωντανό,
αὐτόν τόν ἀθάνατο καί ἄφθαρτο, καί ὄχι
μόνον αὐτό, ἀλλά καί μᾶς δίνει τή χάρη νά
γνωρίζομε εὐκρινῶς ὅτι συνανασταίνει (Ἐφ.
2, 6) καί συνδοξάζει (Ρωμ. 8, 17) καί ἐμᾶς
μαζί του, ὅπως μαρτυρεῖ ὅλη ἡ θεία Γραφή.
6. Αὐτά λοιπόν εἶναι τά μυστήρια τῶν
Χριστιανῶν, αὐτή εἶναι ἡ κρυμμένη μέσα
τους δύναμη τῆς πίστεώς μας, τήν ὁποία οἱ
ἄπιστοι ἤ δύσπιστοι, ἤ καλύτερα νά πῶ
ἡμίπιστοι, δέν βλέπουν, οὔτε βέβαια μποροῦν καθόλου νά τή δοῦν. Καί ἄπιστοι, δύσπιστοι καί ἡμίπιστοι εἶναι αὐτοί πού δέν
φανερώνουν τήν πίστη μέ τά ἔργα (Ἰάκ. 2,
18). Διότι χωρίς ἔργα πιστεύουν καί οἱ δαίμονες (Ἰάκ. 2, 19) καί ὁμολογοῦν ὅτι εἶναι
Θεός ὁ Δεσπότης Χριστός. «Σέ γνωρίζομε»»
(Μάρκ. 1, 24, Λουκ. 4, 34), λένε, «ἐσένα τόν
Υἱό τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 8, 29) καί ἀλλοῦ
«αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ
τοῦ Ὑψίστου» (Πραξ. 16, 17). Ἀλλ’ ὅμως
οὔτε τούς δαίμονες οὔτε τούς ἀνθρώπους
αὐτούς θά τούς ὠφελήσει ἡ τέτοια πίστη.
Διότι δέν ὑπάρχει κανένα ὄφελος ἀπό τέτοια πίστη, ἐπειδή εἶναι νεκρή κατά τόν
θεῖο ἀπόστολο. Διότι λέγει, «ἡ πίστη χωρίς
τά ἔργα εἶναι νεκρή» (Ἰάκ. 2, 26), ὅπως καί
τά ἔργα χωρίς τήν πίστη. Πῶς εἶναι νεκρή;
Ἐπειδή δέν ἔχει μέσα της τόν Θεό πού τή
ζωογονεῖ (Α' Τιμ. 6, 13), ἐπειδή δέν ἀπέκτησε μέσα της ἐκεῖνον πού εἶπε «αὐτός

πού μέ ἀγαπᾶ θά τηρήσει τίς ἐντολές μου»
(Ἰω. 14, 21.23), «καί ἐγώ καί ὁ Πατέρας μου
θά ἔλθομε καί θά κατοικήσομε μέσα του»
(Ἰω. 14, 23), γιά νά ἐξαναστήσει μέ τήν παρουσία του ἀπό τούς νεκρούς αὐτόν πού
τήν κατέχει καί νά τόν ζωοποιήσει καί νά
τοῦ ἐπιτρέψει νά δεῖ μέσα του καί αὐτόν
πού ἀναστήθηκε καί αὐτόν πού ἀνέστησε.
Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ λοιπόν εἶναι νεκρή ἡ τέτοια πίστη, ἤ καλύτερα νεκροί εἶναι αὐτοί
πού τήν κατέχουν χωρίς ἔργα. Διότι ἡ πίστη
στόν Θεό πάντα ζεῖ καί ἐπειδή εἶναι ζῶσα
ζωοποιεῖ αὐτούς πού προσέρχονται ἀπό
ἀγαθή πρόθεση καί τήν ἀποδέχονται, ἡ
ὁποία καί ἔφερε πολλούς ἀπό τό θάνατο
στή ζωή καί πρίν ἀπό τήν ἐργασία τῶν
ἐντολῶν καί τούς ὑπέδειξε τόν Χριστό καί
Θεό. Καί θά ἦταν δυνατό, ἐάν ἔμεναν πιστοί
στίς ἐντολές του καί τίς φύλαγαν μέχρι θανάτου (Φιλ. 2, 8), νά διαφυλαχθοῦν καί
αὐτοί ἀπ’ αὐτές, ὅπως δηλαδή ἔγιναν ἀπό
μόνη τήν πίστη. Ἐπειδή ὅμως μεταστράφηκαν, ὅπως τό στραβό τόξο (Ψαλμ. 77, 57),
καί ἀκολούθησαν τίς προηγούμενες πράξεις τους, εὔλογα ἀμέσως βρέθηκαν νά
ἔχουν ναυαγήσει ὡς πρός τήν πίστη (Α' Τιμ.
1, 19) καί δυστυχῶς στέρησαν τούς ἑαυτούς
τους ἀπό τόν ἀληθινό πλοῦτο, πού εἶναι ὁ
Χριστός ὁ Θεός.
Γιά νά μή πάθομε λοιπόν καί ἐμεῖς αὐτό
τό πρᾶγμα, ζητῶ νά τηρήσομε μέ ὅση δύναμη ἔχομε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιά ν’
ἀπολαύσομε καί τά παρόντα καί τά μέλλοντα
ἀγαθά, ἐννοῶ δηλαδή αὐτήν τήν ἴδια τή
θέα τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία εἴθε νά ἐπιτύχομε ὅλοι μας μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα
στούς αἰῶνες. Γένοιτο.
(από τό βιβλίο «Σταυροαναστάσιμα»,
έκδοσις Ι.Μ. Αγίου Συμεών Νέου Θεολόγου)

Εκδημία Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας
κυρού Στυλιανού
κοιμήθη την Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019, σε ηλικία 83 ετών,
ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
Στυλιανός Χαρκιανάκης. Πληροφορηθείς ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στην οποία χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Ευαγγελισμού την Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, την
κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Αυστραλίας Στυλιανού, τέλεσε Τρισάγιο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του.
Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου τελέστηκε το πρωί του Σαβ-

Ε

βάτου 30 Μαρτίου 2019 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σίδνεϊ, όπου προέστη ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
ο Σεβ. Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ο οποίος συνάμα είχε υπηρετήσει
στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ως Βοηθός
Επίσκοπος με τον τίτλο Θεουπόλεως.
Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας,
ακολούθησε η ταφή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Στυλιανού στο Κοιμητήριο του Rookwood.
Ακολουθεί άρθρο του Σεβ. κ. Ανδρέα
για την προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού Ιεράρχη:
Ο Αυστραλίας Στυλιανός
Εκκλησιαστικός ανήρ πρώτου μεγέθους
Εν χώρα αχωρήτου:
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κυρός Στυλιανός, ο ιεράρχης, ο θεολόγος, ο ποιμήν, ο ποιητής, ο διανοούμενος,
ο στοχαστής, εξήλθε εκ των επιγείων, ορατών και αισθητών εις τα ουράνια, τα αόρατα
και τα νοητά. Εισέρχεται εις την θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπου «θρόνοι, κυριότητες,
αρχές, εξουσίες και δυνάμεις» λειτουργούν
απαθώς εν πνεύματι, αντιθέτως προς την
καθ΄ ημάς επίγεια καταταλαιπώρηση δι΄
ίδιον, κατά κανόνα, επίγειο κέρδος και
σκοπό, συγχωρούμενοι όμως από τον Θεό,
συνδοξολογούντων των αγγελικών ταγμάτων, επειδή, δια το δερμάτινον του χιτώνα
μας, προτάσσουμε τα καθ΄ ημάς του εγώ
μας, έναντι των άλλων, εν πνεύματι αγίω,
καταστάσεων.
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Ζει ο Στυλιανός εν τω επισκοπικώ του
ομοφορίω, εν ετέρα καταστάσει πνευματική
και γεύεται τη συνέχεια του ποτηρίου της
ζωής, όπως θα συμβεί με όλους μας. Η διαφορά έγκειται στον χώρο της γεύσεως, εν
μέσω της ατελευτήτου χαράς του ανεσπέρου
φωτός του Χριστού ή μέσα στη θλίψη, στο
σκότος, στην τραγικότητα, των εκ του κόσμου τούτου δαιμονικών επιρροών του πονηρού. Έμπροσθεν τούτου του ποτηρίου της
νυν και της άλλης ζωής καταλύονται πάσης
φύσεως δικαιώματα, συνταγματικές αναθεωρήσεις, και κάθε άλλη μορφή ηθοπλαστικής θεωρίας για σύνθεση, συγκρότηση και
τοποθέτηση εις τούτον τον κόσμο της αναστάσιμης φθοράς.
Ο Στυλιανός με σεβασμό και τιμή στο
άρρητο του Θείου μυστηρίου, με εγνωσμένη
την δοκιμασμένη παρορμητικότητά του, δεν
μας ομολόγησε ποτέ στις διδακτορικές του
διατριβές, στην υφηγεσία του, στις μελέτες
του, στις ποιητικές συλλογές, αν του αποκαλύφθηκε ο Χριστός ή αν συναντήθηκε με
τον Νυμφίο της Εκκλησίας. Γι΄ αυτό η Υπεραγία Θεοτόκος, η ανύμφευτος του κόσμου
νύμφη, αναπαυμένη στη λαλούσα σιγή του,
τον κάλεσε κοντά της και υποδέχθηκε την
ανυπόκριτη ψυχή του, την ημέρα του εκ
Πνεύματος Αγίου Ευαγγελισμού Της.
Προσωπικότητα και πορεία:
Ο Αυστραλίας Στυλιανός, ο από Μιλητουπόλεως, με ενθουσιασμό, ειλικρίνεια,
θάρρος και πείσμα διακόνησε τη Μεγάλη
του Χριστού Εκκλησία, το Οικουμενικό μας
Πατριαρχείο, ως περίλαμπρος και διαπρεπής Ιεράρχης του. Από το Άδελε Ρεθύμνου,
όπου γεννήθηκε το 1935, έως τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου θα λάβει το
ένα από τα δύο δεκάρια που έβαλε στην
ακαδημαϊκή του πορεία, ο τότε διάκονος

καθηγητής Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης.
Στη Χάλκη συνδέθηκε με τον Σχολάρχη
και Γέροντά του Ικονίου Ιάκωβο, που τον
χειροτόνησε, το 1957, διάκονο. Η τιμή και
ο σεβασμός προς τον Γέροντά του υπήρξε
μνημειώδης. Κάθε μέρα έκανε το σταυρό
του, φιλούσε τεμάχιο λειψάνου του, που
είχε στο γραφείο του, και άρχιζε την εργασία
του. Ο προηγούμενος Βασίλειος Ιβηρίτης, ο
οποίος παρίσταται στην εξόδιο ακολουθία
του, ήταν φίλος και αδελφός του, πολλάκις
δε εφησύχαζε εις την Ιβήρων.
Ο Ρεθύμνης Αθανάσιος τον χειροτόνησε πρεσβύτερο. Ακολούθησαν οι σπουδές στην Γερμανία. Στη Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης δίδαξε ως υφηγητής και
στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή
Μονή των Βλατάδων διετέλεσε ηγούμενος.
Ως επευλογία της δημιουργικής και σπουδαίας αυτής τροχιάς, στα 1970 εκλέγεται
από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Μιλητουπόλεως και χειροτονείται στις 6
Δεκεμβρίου επίσκοπος στο ναό της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, από τους Σάρδεων Μάξιμο, Ροδοπόλεως Ιερώνυμο,
Σταυρουπόλεως Μάξιμο και Μαρεώτιδος
(εν συνεχεία Ζηνουπόλεως) Αρίσταρχο.
Ο αυθεντικός, ο ανυπόκριτος, ο αφκιασίδωτος αυτός άνθρωπος, με τις παρορμητικότητές του, που κάποτε μάλιστα προσλάμβαναν ακραίες εκφράσεις, δεν σχεδίαζε
επί χάρτου, ούτε μεθόδευε παρασκηνιακά,
την εξουθένωση και καταρράκωση ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο αρχιερέων.
Απεχθανόταν, το δαιμονικό σκότος, τις οργανωμένες διαπλοκές, τα ψευτοδιλήμματα
των σκοπιμοτήτων. Με ένα πρωτόγονο
κρητικό παρορμητισμό εξέφραζε τα πάθη
του απαθώς, κατά το μικρό παιδί που εμφατικά και ανυπόκριτα του παίρνουν το

παιχνίδι ή το διεκδικεί, αλλά δεν του το δίνουν. Δεν είναι διόλου τυχαίο, αλλά επιβεβαιωτικό των παραπάνω, ότι μια σειρά
ανθρώπων με τους οποίους είχε διακόψει
την επικοινωνία, χωρίς να γνωρίζουμε το
γιατί, συνομιλούμε από τη Δευτέρα για τον
Αυστραλίας Στυλιανό με σεβασμό και θαυμασμό και μάλιστα γράφομε κείμενα στη
μνήμη του, με γλώσσα εκτίμησης, αγάπης
και αγαθών αναμνήσεων, δια το ανυπόκριτο, το αυθεντικό, ακόμα και των πιο
ακραίων εκρήξεων του.
Το 1975 το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
τον εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Παρέλαβε την ορθόδοξη Εκκλησία στη πέμπτη
ήπειρο άκρως εμπερίστατη, την πηδαλιούχησε, την οργάνωσε και τη συγκρότησε με
υποδειγματικό τρόπο. Ίδρυσε και λειτουργεί
ως τις μέρες μας η Θεολογική Σχολή στην
Αυστραλία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες
επάνδρωσης της τοπικής Εκκλησίας, με γηγενή εκκλησιαστικά στελέχη. Αφύπνισε τον
Ελληνισμό της Ωκεανίας, τον συνέδεσε με
τον εθνικό κορμό και τον δραστηριοποίησε
στην ανάδειξη και προβολή των εθνικών
μας ζητημάτων.
Το ενδιαφέρον του για την
Μητρόπολη Κυδωνίας στα Χανιά
της Κρήτης:
Αυθόρμητος, τίμιος, ευθυτενής με τη
συνείδησή του, ο Αυστραλίας Στυλιανός,
δεν έκρυψε την επιθυμία του να εκλεγεί αρχιερέας στα Χανιά. Οι δύο τροποποιήσεις
που έγιναν στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης το 1974 (Ν.Δ.
77/1974), με τη σύμφωνη γνώμη της
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, της Ελληνικής Πολιτείας και
του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, στόχευαν στην εκλογή του τότε Μιλητουπό-

λεως, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Γι΄ αυτό και διά νομοθετικών
ρυθμίσεων κατεστάθη αυτοδικαίως εκλόγιμος στην Εκκλησία της Κρήτης, χωρίς εγγραφή στον κατάλογο. Την περίοδο εκείνη
χήρευαν τρεις Μητροπόλεις. Η Σύνοδος
της Εκκλησίας της Κρήτης περιορίζεται με
τον ίδιο νόμο να εκλέγει αρχιερείς μόνο
όταν χηρεύει μία επαρχία, όπως ορίζεται
στη Σύμβαση Εκκλησίας Κρήτης-Κρητικής
Πολιτείας του 1900, την οποία επικαλείται
ο Κρήτης Ευγένιος στο λόγο του κατά την
επίσκεψη του Πατριάρχη Αθηναγόρα στην
Κρήτη το 1963. Τα συμφωνηθέντα μεταξύ
τριμελούς Πατριαρχικής Εξαρχίας (Σταυρουπόλεως Μαξίμου, Ειρηνουπόλεως Συμεώνος και Κολωνίας Γαβριήλ) και Κρήτης
Ευγενίου για την εκλογή του Στυλιανού στα
Χανιά ανετράπησαν με παρέμβαση δύο αρχιερέων, του Πέτρας Δημητρίου και του Ιεροσητείας Φιλοθέου, με τότε κυβερνητικό
εκπρόσωπο τον Βλάσιο Φειδά, καθηγητή
της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Εξελέγησαν Κυδωνίας ο νυν Κρήτης Ειρηναίος, Κισάμου ο μετέπειτα Γορτύνης Κύριλλος και
Λάμπης ο μετέπειτα Ρεθύμνης Θεόδωρος.
Το Ν.Δ. 77/1975 κατά το πρώτο σκέλος
του εφαρμόστηκε αργότερα στις μεταθέσεις
των Κυρίλλου και Θεοδώρου. Σύμφωνα με
γνωμάτευση των καθηγητών Φειδά και
Τρωϊάνου, οι δύο αρχιερείς είχαν δικαίωμα
να είναι υποψήφιοι για μετάθεση ως ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο αείμνηστος, τότε Μιλητουπόλεως Στυλιανός,
καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων
και ζυμώσεων για τις αρχιερατικές εκλογές,
φέρθηκε με άψογη ανδροπρέπεια στους συνυποψηφίους του αρχιμανδρίτες Κύριλλο
και Θεόδωρο, ιδιαιτέρως δε στον αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Αθανασιάδη. Σεβάστηκε
τον εκκλησιαστικό κόπο και τον ιδρώτα
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τους, ιδιαιτέρως στην Εκκλησιαστική Σχολή
Κρήτης στα Χανιά, όπου ήταν Σχολάρχης
τότε ο Ειρηναίος, με τον οποίο όχι μόνο
τίμια και ανυπόκριτα συνομιλούσε τις ημέρες εκείνες, αλλά τον βοηθούσε και του
συμπαρίστατο για την απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής Χανίων.
Ο ευαίσθητος, ο αυθεντικός και ρωμαλέος Στυλιανός, ο αρχιερέας αυτός της ανυπόκριτης πορείας που πάντοτε φωτίζει η
χάρη του Χριστού, φοβόταν τον Θεό, σεβόταν τον άνθρωπο, ίστατο δε με δέος στο μυστήριο των πνευματικών νόμων, που
καθίστανται ελεήμονες ή ανελέητοι, κατά
την περίστασιν.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Ελληνισμός, η Αυστραλία, ο χριστιανικός κόσμος,
η Κρήτη εξοδιάζουμε σήμερα εκκλησιαστικό άνδρα πρώτου μεγέθους, που δεν
είχε σχέση με το μέσον και τη μεσότητα, το

δήθεν και το φαίνεσθαι. Προσωπικότητα
μοναδική και ξεχωριστή. Ήταν αυθόρμητος
και ειλικρινής. Γι΄ αυτό αποκάλυπτε τους
λογισμούς και εξέφραζε τα κυμαινόμενα, σε
ακραίες πολλάκις καταστάσεις, συναισθήματά του με πρόσωπα και γεγονότα. Θα
μπορούσε να μεσουρανούσε και να διέπρεπε σε στερεώματα άλλων χωρών.
Υπήρξε όμως από τους «ωρισμένους υπό
της ανεξιχνιάστου δυνάμεως» να καταστεί
θύτης και αρχιθύτης της Εκκλησίας του
Τριαδικού Θεού, την οποία διακόνησε θυσιαστικά εξ όλης της ψυχής, της καρδίας
και της διανοίας αυτού, με τα σπουδαία θεολογικά συγγράμματά του, τις μελέτες του,
τα ποιήματά του, τις παρεμβάσεις του στο
δημόσιο βίο, αλλά πάνω απ΄ όλα με τη νέα
πνοή, πορεία και δυναμική που εμφύσησε
εις την λαχούσα αυτού επαρχία, την πέμπτη
ήπειρο, την Αυστραλία.

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΥΡΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ
Μ' ένα ριζίτικο στερνό, κατέβηκες στον Άδη.
Σταυραητέ, σαν δέχτηκες, τση μάνας γης το χάδι.
Μέτοικος ήσουν μια ζωή, δεσμώτης τση καρδιάς σου·
μοναχικός, αγέρωχος, καύχημα τση γενιάς σου.
Δούλος, αδούλωτου Θεού, πιστός, Θρόνου, λευίτης,
καρδιάς ο χτύπος, η φωνή, των πληγωμένων, Κρήτης.
Πάροικος ήσουνα στη γη, βιγλάτορας στ΄ αιθέρες.
Πώς να σκιαχτεί ο ακλινής στου Χάρου τσι φοβέρες;
Κλείν' η γραφή στα σπλάχνα τζη, τη δόξα, τη δική σου
και μην ξεχνάς, ο τόπος σου, χαίρει, θρηνεί, μαζί σου!
Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης
Επίκουρος Καθηγητής Π.Α.Ε.Α.Κ.

[h\
Ἐξόδιον
(μνήμη Στυλιανοῦ Χαρκιανάκη)
Τά δάκρυά σου γιά τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων
θά τά φορεῖς κομποσκίνι μαργαρίτες,
ἀπολογισμό γιά τά ζάλα σου,
στήν ξενιτεία τοῦ αἰῶνος τούτου,
ὡς θά σταθεῖς πρό τῶν ποδῶν τοῦ Ὑψίστου,
Νά ᾽σαι βέβαιος,
στή μεγάλη σου Ἔξοδο
χιλιάδες μέλισσες, χρυσόσκονη στό Ἄπειρο,
ὡσάν ἑξαπτέρυγα Χερουβείμ
καί πολυόμματα Σεραφείμ,
θά συνοδέψουν τήν κερήθρα τῆς μορφῆς σου.
Κι ἐμεῖς
χωματένιοι, βαρεῖς, δίχως φτερά, ὑλόφρονες,
θά ἐλπίζουμε
στή δική σου πρεσβεία,
μιᾶς καί μόνο οἱ ποιητές μποροῦν νά κοινωνοῦν
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τῆς Ἀγάπης
στό πνῖγος ἑνός κόσμου ἀλλόφρονος καί τοξικοῦ.
Νίκος Παπαδογιαννάκης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
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Εκδηλώσεις μνήμης
για τον αείμνηστο Καθηγητή Νίκο Ματσούκα
ον μακαριστό καθηγητή Δογματικής και Ιστορίας της Φιλοσοφίας της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Νίκο Ματσούκα, τίμησε η γενέτειρά του πόλη της Ξάνθης, στα
χώματα της οποίας και αναπαύεται, μέσα
από μια αφιερωματική εκδήλωση μνήμης.
Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν με
Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, Καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στον
Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας.
Η εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο μιας σχολικής μονάδας, με
την πλειοψηφία του ακροατηρίου να αποτελείται από μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Με πρωτοβουλία του 3ου Γενικού Λυκείου και με ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως σημείωσε στον
σχετικό χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ξάνθης
κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο δρόμος
μπροστά από το σχολείο έλαβε, πλέον, το
όνομα του Νίκου Ματσούκα. Ο δήμαρχος
τόνισε τη σημασία της αναγνώρισης του
προσώπου του μακαριστού Καθηγητή, από
την πόλη στην οποία γεννήθηκε και προσέθεσε πως, πλέον, θα συγκαταλέγεται στην
κληρονομία της μαζί με άλλους σπουδαίους
Ξανθιώτες, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και
ο Στέφανος Ιωαννίδης.
Η πρωτοβουλία για την απόδοση της
οφειλόμενης τιμής στο πρόσωπο του Νίκου
Ματσούκα, ανήκει στον διευθυντή του 3ου
Γενικού Λυκείου, κ. Κωνσταντίνο Τσεντι-

Τ

κόπουλο, ο οποίος υπήρξε και φοιτητής
του, καθώς και στην εκπαιδευτικό κα Αλίκη
Μιχαλοπούλου. Με τρόπο ταπεινό, ευγενικό και διακριτικό, όπως ταίριαζε στο τιμώμενο πρόσωπο, η κοινότητα του 3ου Γενικού Λυκείου υλοποίησε μια σκέψη που
φώλιαζε στην καρδιά και άλλων Ξανθιωτών. Το δε γεγονός πως η πρόταση προήλθε
από μία σχολική κοινότητα, την καθιστά
ιδιαιτέρως σημαντική και πιστή στο πνεύμα
του μακαριστού, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία της Παιδείας. Εκατοντάδες, πια, μαθητές θα περνούν καθημερινά την πύλη του σχολείου
και θα συναντούν την πινακίδα με την επιγραφή «Οδός Νίκου Ματσούκα, Ξανθιώτης
Πανεπιστημιακός Δάσκαλος (1934-2006)».
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο
Σεβ. Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, ο οποίος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στο πνεύμα του
θεολογικού έργου του μακαριστού καθηγητή. Για τον καθηγητή-δάσκαλο, τον άν-

θρωπο των γραμμάτων, τον χαρισματικό
και συνάμα αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό θεολόγο, αλλά και τον λογοτέχνη της αλήθειας,
μίλησαν ο Ξανθιώτης συγγραφέας και φιλόλογος κ. Θανάσης Μουσόπουλος, καθώς
και δυο εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την
Θεσσαλονίκη, συνάδελφοι του μακαριστού,
ο ομότιμος καθηγητής κ. Γεώργιος Μαρτζέλος και ο καθηγητής και διάδοχός του στην
έδρα, κ. Χρυσόστομος Σταμούλης.
Ο κ. Μουσόπουλος, παρουσίασε τη
σχέση του μακαριστού με τις ρίζες του και
τη φτωχική καταγωγή του, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αλλά και την πόλη και
τον πολιτισμό της Ξάνθης, αναφερόμενος
στη συμβολή του στον δημόσιο προβληματισμό μέσα από τα ακαδημαϊκά, κοινωνικά
και λογοτεχνικά του κείμενα. Από τον κ.
Μουσόπουλο έγινε μνεία και στο σημαντικό
μεταφραστικό έργο του Νίκου Ματσούκα,
το οποίο παρουσίασε στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό κείμενα των Φραντς Κάφκα,
Μπερδιάγιεφ, Χέρμαν Έσσε, Βίλχελμ Ράιχ,
Στανιλοάε, Πασκάλ και Ευδοκίμοφ. Ιδιαίτερα για την μετάφραση του Κάφκα, ο κ.
Μουσόπουλος είπε πως αυτή η επιλογή του
Ματσούκα, κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας, αποτελούσε πολιτική πράξη.
Για τον Ματσούκα ως εικόνα και πρότυπο δασκάλου μίλησε ο κ. Μαρτζέλος,
τονίζοντας το ήθος του, την ταπεινότητα,
την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, και
την αποστροφή που ένιωθε προς την εξουσιαστικότητα που διακρίνει πολλές φορές
τις σχέσεις δασκάλων και μαθητών, καθηγητών και φοιτητών. Τα στοιχεία αυτά της
προσωπικότητάς του, τον κατέστησαν ιδιαιτέρως αγαπητό στους φοιτητές του. Σύμφωνα με τον κ. Μαρτζέλο, τα αμφιθέατρα
κατά τις παραδόσεις των μαθημάτων από
τον Ματσούκα ήταν ασφυκτικά γεμάτα από
φοιτητές και μάλιστα όχι μόνο της Θεολο-

γικής Σχολής, αλλά από ολόκληρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σε σχέση με το
μάθημα των Θρησκευτικών και τη στάση
του Ματσούκα, ο κ. Μαρτζέλος διευκρίνισε
πως ο μακαριστός υποστήριζε τον γνωσιολογικό χαρακτήρα του μαθήματος, ώστε
αυτό να καταστεί εργαλείο πολύτιμο προς
την κατεύθυνση ορθής κατανόησης του πολιτισμού μας και του πνευματικού πλούτου
του από τους μαθητές.
Στον θεολόγο του διαλόγου και του
ανοίγματος στον κόσμο και στις ετερότητές
του αναφέρθηκε ο κ. Σταμούλης. Ο βαθύς
γνώστης της Ορθόδοξης δογματικής διδασκαλίας Ματσούκας τόλμησε να αναζητήσει
και να διαλεχθεί με τον ανθρώπινο πολιτισμό, αναγνωρίζοντας πως ολάκερη η ανθρώπινη εμπειρία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της ανθρώπινης λειτουργίας αποτελούν
μια ζωντανή συζήτηση του ανθρώπου με
τον Θεό. Ο κ. Σταμούλης σημείωσε πως ο
Ματσούκας διέκρινε αυτό που άλλοι αδυνατούσαν ή δεν τολμούσαν καν να φανταστούν: ο θεολογικός λόγος και προβληματισμός βρίσκεται διάχυτος παντού. Αν η
ποίηση και το τραγούδι, για παράδειγμα,
μπορούν και μιλούν για τη ζωή και για τον
θάνατο, τότε, ο ορθόδοξος θεολόγος μπορεί
να μιλήσει για τον Θεό, ακόμα και μέσα
από τα ποιήματα και τα τραγούδια, χωρίς
καμία έκπτωση από την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, κ. Ανδρέας τονίζοντας ότι:
«Η καρδιά και η υπόσταση του αείμνηστου
δασκάλου Νίκου Ματσούκα διαχέονταν από
ειλικρίνεια, αυθορμητισμό, εντιμότητα, σεβασμό και αγάπη στον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα
από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο ή κοινωνική
κατάσταση.
Οι εκρήξεις του ήταν στιγμιαίες, φευγαλέες
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και παροδικές. Μοναδικό κριτήριο των σχέσεών
του ήταν η αγάπη, η βοήθεια, η συμπαράσταση
σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς φρονημάτων,
πιστευμάτων, ιδεολογικών απόψεων. Υποστήριζε
μετά πάθους το νέο στελεχιακό δυναμικό της
Θεολογικής Σχολής. Η επιστημονική του συγκρότηση και κατάρτιση ήταν τόσο υψηλή, που
η αυτάρκειά του, πνευματική και επιστημονική
δεν του επέτρεπε να χρησιμοποιήσει διοικητικά
ή πειθαρχικά μέτρα. Έπειθε έργοις και λόγοις.
Δάσκαλος της καταλλαγής και της ειρήνης. Χάραξε δρόμους και άνοιξε ορίζοντες με τα βιβλία
του, τις παραδόσεις του, τους διαλόγους του,
τις απόψεις και τοποθετήσεις του. Η καταλλαγή,
ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στη βούληση,
στην άποψη, στο φρόνημα και στη συνείδηση
του άλλου, υπήρξαν αξίες ιερές και απαραβίαστες για τον αείμνηστο Νίκο Ματσούκα, το δάσκαλο του χρέους, το ταμείο αρετών.
Δεν θεωρητικολογούσε για ιερά κείμενα και
δεν θεολογούσε αναντικρυστά για την εν Χριστώ ελευθερία, την προστασία των μειονοτήτων, για τους πρόσφυγες και μετανάστες, για
την ελευθερία της βούλησης του άλλου ή για

τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαψευδόμενος και
αυτοαναιρούμενος, όταν καλείτο ο ίδιος να κάνει πράξη αυτά που έγραφε ή παρέδιδε στα
μαθήματά του.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας ευρισκόμενος εις την Ξάνθη αναφέρθηκε
σε μια ιστορία που ο Νίκος Ματσούκας είχε
διηγηθεί: Ένας ισχυρός και δυναμικός σουλτάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αποφάσισε
να εξισλαμίσει τους Ορθόδοξους, τους Εβραίους
και τους Αρμένηδες της αυτοκρατορίας του.
Όταν έστειλε το σχετικό φιρμάνι για υπογραφή,
κατα τον ισλαμικό νόμο, στον σεΐχη του Ισλάμ
(το θρησκευτικό αρχηγό του), αυτός επισκέφθηκε το σουλτάνο λέγοντάς του, ότι η ωραιότητα του κόσμου βρίσκεται στην ποικιλομορφία των ανθρώπινων χαρακτήρων, χαρισμάτων
και προσώπων. Ο Θεός έπλασε πλήθος πτηνών,
με διάφορα χρώματα και πάμπολλες φωνές.
Δημιούργησε όχι μία, αλλά τέσσερις εποχές το
χρόνο, με ποικιλία λουλουδιών, φρούτων και
γεύσεων. Στους ανθρώπους έδωσε να μιλούν
πολλές γλώσσες. Γι’ αυτό να σεβαστείς σουλτάνε
μου και εσύ, του είπε, τις θρησκείες των υπη-

κόων σου και να τους αφήσεις να συνεχίσουν
να ζουν με την πίστη τους και τα ιερά τους βιβλία. Ο σουλτάνος δέχτηκε τις απόψεις του
σεΐχη του Ισλάμ και έτσι δεν προχώρησε στον
πλήρη εξισλαμισμό των υπηκόων του».
Τέλος, ο Σεβ. Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας
πρότεινε στον Σεβ. Μητροπολίτη Ξάνθης,
κ. Παντελεήμονα, τη διοργάνωση από την
τοπική Εκκλησία και τη Θεολογική Σχολή
συνεδρίου στη μνήμη του καθηγητή, ο
οποίος διαμόρφωσε θεολογικά και ανέδειξε
επισκόπους, αλλά και πλήθος κληρικών και
λαϊκών θεολόγων, οι οποίοι υπηρετούν σε
εκκλησιαστικές και σχολικές κοινότητες της
χώρας μας.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Σεβ.
κ. Ανδρέας, ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος,
Αρχιμ. π. Σωφρόνιος Γκουτζίνης, εκ μέρους
του Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, οι προσκεκλημένοι ομιλητές, ο

διευθυντής και καθηγητές του σχολείου,
βρέθηκαν στο κοιμητήριο της πόλης για να
τελέσουν τρισάγιο στη μνήμη του. Οι παλιοί
μαθητές του μακαριστού εξέφρασαν τη συγκίνησή τους, αλλά και τον θαυμασμό τους
για το γεγονός πως η κάποτε φοιτητική
σχέση με τον καθηγητή τους, τελικά, ξεπέρασε τα όρια του χρόνου και αυτού ακόμα
του θανάτου.
Ο άνθρωπος Νίκος Ματσούκας μπορεί
να έχει φύγει από κοντά μας εδώ και 12
χρόνια. Το έργο του, όμως, όχι μόνο εμπνέει αδιάκοπα τους μαθητές του, αλλά συνεχίζει να «σπάει κόκαλα», όπως ανέφερε
και ο κ. Σταμούλης, στην καρδιά και στο
νου του κάθε αναγνώστη, μελετητή και αναζητητή, ο οποίος στις σελίδες των βιβλίων
του συναντά το οικουμενικό φως της Ορθοδόξου πίστεως και θεολογίας. Αιωνία η
μνήμη του Νίκου Ματσούκα.

21

20

Εγκατάσταση απινιδωτή
από το Kοινωνικό Iατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως

ην Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου
2019 πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στο κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας στο Αρκαλοχώρι, δωρεά του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου
και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την
προσπάθεια και ιδιαιτέρως τον ιατρό κ.
Αντώνιο Χρονάκη και τον π. Ελευθέριο
Σκουλά για το έργο που επιτελούν.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δή-
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μαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος
Μπαριτάκης, η πρ. Βουλευτής Ηρακλείου
κα Μαρία Σκραφνάκη, ο Επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ο κ. Ζήνων Κόζανας,
η Δ/ντρια της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας Αρκαλοχωρίου κα Νέλλη Σπυριδάκη μαζί με όλο το προσωπικό, η Δ/ντρια
του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου κα Μαρία Μπαθιανάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος
και ιατρός κ. Αντώνης Χρονάκης, το μέλος
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου κ. Παντελής Αποδουλιανάκης, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κα
Νίκη Μουράτη-Σολάκη, ο Δ/ντης 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου κ. Στέφα-

νος Ψυλλάκης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού
Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Γεώργιος Αλεβιζάκης, ο Πρόεδρος Φίλων Κέντρου Υγείας
Αρκαλοχωρίου κ. Άρης Λαμπράκης, καθώς
και πλήθος κόσμου.
Ακολουθεί ο λόγος του ιατρού Αντωνίου Χρονάκη:
Σεβασμιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε διευθυντή του δικτύου της παγκρήτιας συνεταιριστικής τράπεζας, κυρία Νέλλη Σπυριδάκη
διευθύντρια του τοπικού καταστήματος Αρκαλοχωρίου, αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Σήμερα θα έλεγα ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος. Πριν 3 χρόνια σαν
κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και
Βιάννου και του δήμου μας είχαμε βάλει ένα
στόχο, είχαμε ένα όραμα, θέλαμε να βρούμε
τους πόρους, την χρηματική κάλυψη για να
αγοράσουμε και να προσφέρουμε στην κοινωνία της πόλης μας ένα αυτόματο εξωτερικό
απινιδωτή.
Σήμερα αυτό γίνεται πραγματικότητα. Το
κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο στοχεύει και
εύχεται με ιδεαλισμό ευαισθησία και φιλόξενη διάθεση να έχει όλο και μεγαλύτερη
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα της περιοχής ευθύνης του και να καθιερωθεί σαν
ένας κεντρικός πυλώνας, θεσμός κοινωνικής
προσφοράς αλληλεγγύης και παράδειγμα
εθελοντισμού. Διότι από την απλότητα μιας
προσφοράς συνειδητοποιείται η αξία της ανθρώπινης ευτυχίας.
Η στελέχωση και υποστήριξη του κοινωνικού ιατρείου-φαρμακείου γίνεται αποκλειστικά από εθελοντές και προσπαθούμε με
ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία να διασώσουμε την αξιοπρέπεια και να διδάξουμε
ήθος και αλληλεγγύη, για να σταθούμε όρθιοι
στους σκυφτούς αυτούς καιρούς.
Το κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο αν πριν

6 χρόνια, το καλοκαίρι του 2013 η λειτουργία του ήταν μία πράξη Αντίστασης και διαμαρτυρίας της κοινωνίας προς τις πολιτικές
της απαξίωσης και του εξευτελισμού ειδικά
για τις μεσαίες ή κατώτερες κοινωνικές ομάδες
που εφαρμόστηκαν την τελευταία δεκαετία
στη χώρα μας, τώρα πια είναι πρόταση συλλογικού βίου που υπηρετεί τον άνθρωπο.
Γιατί πιστεύουμε ότι η υγεία και η εργασία
είναι κοινωνικά δικαιώματα και πρέπει να
αγωνιζόμαστε και να στηρίζουμε αυτούς που
τα στερούνται.
Εμείς λειτουργούμε δύο φορές την εβδομάδα με τακτικό παθολογικό χειρουργικό ιατρείο και οι επισκέψεις υπερβαίνουν τις
2.000 ετησίως. Η φαρμακευτική κάλυψη
είναι πλήρης, πάνω από 12.000 φαρμακευτικά παρασκευάσματα και αναλώσιμα. Το δε
ένδυμα αγάπης υπερβαίνει κάθε φαντασία.
Μέσα σε αυτό το Πλαίσιο ανθρωπιστικής
συνείδησης, κοινωνικής κουλτούρας, με
στόχο και επίκεντρο το συνάνθρωπό μας δωρίζομε και προσφέρουμε τη συσκευή αυτή
για να συμπληρωθεί κάτι που έλειπε. Για να
υποστηρίξει τις άλλες δομές κοινωνικής
φροντίδας του δήμου μας και του πυλώνα της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είναι το
Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου.
Όλες οι ευνομούμενες και προηγμένες κοινωνίες πρέπει να θεωρούν χρέος τους την
προστασία και τη φροντίδα του υπέρτατου
αγαθού της υγείας που καθένας από μας εύχεται να έχει και δεν πρέπει η τοποθέτηση
ενός απινιδωτή να αποτελεί είδηση, αλλά να
είναι μία πράξη ρουτίνας και καθημερινότητας, όπως συμβαίνει στις χώρες που σέβονται
τον εαυτό τους και τους πολίτες τους.
Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής είναι
μία φορητή συσκευή που αναλύει τον καρδιακό ρυθμό. Εάν διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα το οποίο χρήζει απινίδωσης τότε
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προχωράει στο ηλεκτρικό ερέθισμα για να
επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό στη σωστή
συχνότητα του.
Σήμερα οι απινιδωτές που χρησιμοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο στα τμήματα
επειγόντων των νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας, αλλά τοποθετούνται πλέον σε
διάφορους δημόσιους χώρους ακόμα και σε
κατοικίες.
Οι περισσότεροι αυτόματοι απινιδωτές
είναι σχεδιασμένοι για να χρησιμοποιούνται
και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε πολίτη ηλικίας άνω των 12 ετών που
έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), δηλαδή χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και της τεχνικής
αναπνοής.
Παρά την πρόοδο και την εξέλιξη στην
επείγουσα καρδιακή φροντίδα, η καρδιακή
ανακοπή παραμένει παγκοσμίως βασική αιτία
θανάτου. Οι περισσότεροι θάνατοι από καρδιακή ανακοπή συμβαίνουν αιφνίδια εκτός
νοσοκομείου, χωρίς ή ελάχιστη προειδοποίηση από ένα σύνδρομο που αποκαλείται αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Το συχνότερο
αίτιο της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής
είναι μία διαταραχή του καρδιακού ρυθμού

ονομάζεται κοιλιακή μαρμαρυγή. Και χρειάζεται να ενεργήσουμε άμεσα με ηλεκτρική
απινίδωση ώστε να αποκατασταθεί ο καρδιακός ρυθμός.
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος μπορεί
να συμβεί στον οποιονδήποτε ανεξάρτητα το
φύλο και ηλικία και χωρίς προειδοποίηση.
Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα με
γνωστά καρδιολογικά νοσήματα. Είναι βασικό η απινίδωση να χορηγείται άμεσα μετά
την καρδιακή ανακοπή. Εάν η καρδιά δεν
αναταχθεί σε φυσιολογικό ρυθμό εντός πέντε
λεπτών η κοιλιακή μαρμαρυγή θα αποβεί
μοιραία. Εάν απινιδωθεί εντός του πρώτου
λεπτού από την καρδιακή ανακοπή οι πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς είναι περίπου 90%, για κάθε λεπτό που καθυστερεί η
απινίδωση η επιβίωση μειώνεται κατά 7 έως
10%. Εάν καθυστερήσει πάνω από 10 λεπτά
οι πιθανότητες επιβίωσης στους ενήλικες
είναι κάτω του 5%.
Κομβικό σημείο στην αλυσίδα επιβίωσης
του ασθενούς, που υπέστη καρδιακή προσβολή μέχρι ο απινιδωτής να γίνει διαθέσιμος, είναι η άμεση εφαρμογή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μιας τεχνικής
εφαρμογής τεχνικών αερισμός και υποστήριξης της κυκλοφορίας που έχει στόχο την παροχή έστω και μικρού βαθμού οξυγόνωσης
και αιμάτωσης των ζωτικών οργάνων του σώματος προσωρινά, έως την τελική αποκατάσταση της αναπνοής και της κυκλοφορίας.
Ο απινιδωτής που εγκαινιάζουμε σήμερα
δίνει φωνητικές εντολές για να βοηθήσει τον
καθένα από μας στην επιτυχή χρήση της συσκευής. Εάν κάποιος δεν χρειάζεται απινίδωση η συσκευή δεν θα χορηγήσει ηλεκτρικό
ερεθισμό. Δεν είναι δυνατόν να βλάψετε κάποιον με ένα αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.
Οι απινιδωτές χρησιμοποιούνται μόνο και
αποκλειστικά μόνο για να σώσουν ζωές.Για

τυχόν αστοχία ή λάθος ο αυτόματος απινιδωτής έχει ειδικές δικλείδες ασφαλείας και σε
κάθε περίπτωση κλειδώνει τη λειτουργία του.
Επιλέγουμε το χώρο αυτό και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά διοίκηση της
παγκρήτιας Τράπεζας γιατί οι εξωτερικοί απινιδωτές πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε
να είναι ασφαλεἰς, να είναι εύκολα προσβάσιμοι με σαφή σήμανση και ιδανικά κοντά
σε τηλέφωνο.
Εμείς σαν κοινωνικό ιατρείο-φαρμακείο
θα έχουμε την φροντίδα και την επιμέλεια
της συσκευής και θα παρέχουμε την εγγύηση
της άμεσης χρησιμοποίησης της με πλήρη
ασφάλεια και ανταπόκριση.
Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν συστηματική επένδυση και προσφορά κατά την
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
υγείας του συμπολίτη μας και αναβάθμιση
και χρησιμότητα του ΕΣΥ.
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος αποτελεί
ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας στον σύγχρονο
άνθρωπο. Η εβδομαδιαία καταγραφή θνητότητας και θνησιμότητας στις ΗΠΑ κατέδειξε
ότι κάθε χρόνο 500.000 άτομα πέθαναν από
αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας όμως είναι πάντα επίκαιρος
και αναντικατάστατος και οποιαδήποτε συσκευή θα ήταν περιττή και ανώφελη χωρίς
την ανθρώπινη παρέμβαση, κάποιος πρέπει
να την χρησιμοποιήσει, να την τοποθετήσει
και να παρέμβει στην κρίσιμη στιγμή.
Θα γίνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια με
χρονικό ορίζοντα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου. Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με
την διεύθυνση του ΕΚΑΒ και με το τμήμα εκπαίδευσης. Θα οργανώσουμε τρεις ομάδες
από 12 έως 15 άτομα τα οποία θα πιστοποιηθούν ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Τα άτομα θα επιλεγούν

σε μία ακτίνα 200 μέτρων από το σημείο τοποθέτησης του απινιδωτή.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω
για μία ακόμη φορά τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και
Βιάννου κ.κ. Ανδρέα για την υλική ή ηθική
βοήθεια του και την πνευματική καθοδήγηση, τον Δήμαρχο για την υπομονή του και
την συμπαράστασή του στα προβλήματά μας
και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της
παγκρήτιας συνεταιριστικής τράπεζας.
Βέβαια δεν μπορώ να ξεχάσω τους συνεργάτες μου τον πατέρα Ελευθέριο Σκουλά τον
κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο την Πρεσβυτέρα
Ιωάννα Σκουλά την κυρία Μαρίνα Πετράκη
την κυρία Στέλλα καλομοίρη, που με ανιδιοτέλεια και κατάθεση ψυχής συμβάλλουν στην
ομαλή λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Άρη
Λαμπράκη τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων
Κέντρου Υγείας και στέλεχος της παγκρήτιας
Τράπεζας που ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του κοινωνικού ιατρείου και της διοίκησης της Τράπεζας, την διοίκηση του κέντρου
υγείας Αρκαλοχωρίου την κυρία Μπαθιανάκη για την υποστήριξη του κέντρου σε
αναλώσιμο υλικό προς το κοινωνικό ιατρείο.
Τελευταία μου ευχή είναι η συσκευή
αυτή να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί σε κανένα συνάνθρωπό μας.
Πρέπει όμως να μας θυμίζει, να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό
μας, να αγαπάμε και να προσέχουμε την
υγεία μας, να προσέχουμε τη διατροφή μας,
να κάνουμε άσκηση, να ελέγχουμε τα άγχη
μας και τα πάθη μας και να ακούμε τις συμβουλές και τις υποδείξεις των ειδικών.
Πρέπει να αγαπάμε ό,τι έχουμε για να
έχουμε ό,τι αγαπάμε.
Σας ευχαριστώ πολύ
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Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών
για τη Θρησκευτική και Εκκλησιαστική Διπλωματία

ο διήμερο 28η Φεβρουαρίου
και 1η Μαρτίου, το Υπουργείο
Εξωτερικών διοργάνωσε, με
πρωτοβουλία του Υφυπουργού
κ. Μάρκου Μπόλαρη, αρμοδίου επί θρησκευτικών θεμάτων, διημερίδα με θέμα: ‘’Θρησκευτική-Εκκλησιαστική Διπλωματία
στον 21ο αιώνα – Αποτύπωση Αρχών, Πολιτικής και προτάσεις χάραξης Στρατηγικής για
την άσκηση Θρησκευτικής και Εκκλησιαστικής
Διπλωματίας”.
Στη διημερίδα συμμετείχαν Ιεράρχες
και εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών Πρεσβυγενών
Ορθοδόξων Πατριαρχείων, Μητροπολίτες,
Επίσκοποι, Καθηγούμενοι και Μοναχοί εξ
Αγίου Όρους, καθώς και εκπρόσωποι χριστιανικών ομολογιών και δογμάτων. Οι
Ιεράρχες που συμμετείχαν ήταν οι Αρχιεπίσκοποι Σινά κ. Δαμιανός και Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, οι Σεβ. Μητροπολίτες
Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Αρκαδίας κ. Βασίλειος, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ναυπά-
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κτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Γαλλίας
κ. Εμμανουήλ, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Σουηδίας κ. Κλεόπας και οι Θεοφιλ.
Επίσκοποι Αμορίου κ. Νικηφόρος και Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, που λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίαζε,
αλλά το μήνυμά του διαβάστηκε από τον
Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Κατρούγκαλο και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ.
Μάρκος Μπόλαρης, που είχε και την οργανωτική ευθύνη.
Το θέμα της ομιλίας που ανέπτυξε στο
συνέδριο ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ανδρέας ήταν:
«Σχέσεις Εθναρχούσας Εκκλησίας και Έθνους
μεταξύ 19ου και 20ού αιώνα».

Εσπερινός των Τριών Ιεραρχών
και κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

ε άκρως εορταστικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
29 Ιανουαρίου 2019,παραμονή της εορτής των Tριών Ιεραρχών, η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής
της Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητρόπολής
μας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι,
το αριστερό κλίτος του οποίου είναι αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες, με σύσσωμη
την παρουσία των Ιερέων, εκκλησιαστικών
συμβούλων, ιεροψαλτών, νεωκόρων και
ευπρεπιστριών των Ενοριών.
Το απόγευμα της παραμονής τελέσθηκε
ο Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος
του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα, ενώ
το θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοσύγκελλος της
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Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Πανοσιολ.
Αρχιμ. Κορνήλιος Αθανασάκης, ο οποίος
αναφέρθηκε συνοπτικά στα τιμώμενα πρόσωπα των Αγίων Τριών Φωστήρων της Εκκλησίας μας και προστατών της παιδείας.
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαριστώντας όλους τους ιερείς,
τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, τους ιεροψάλτες, τους νεωκόρους και τις ευπρεπίστριες, καθώς και τους εθελοντές που
ενισχύουν πολλαπλώς το έργο των Ενοριών. Εξέφρασε δε τη χαρά του για την παρουσία τους και την ανταπόκριση που
επέδειξαν στο κάλεσμα της Μητρόπολης
και εξήρε το μέγεθος της συμπαράστασής
τους στην εύρυθμη λειτουργία της Μητρόπολης.
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Κατόπιν τελέσθηκε η ευλόγηση και η
κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, ενώ ακολούθησε συνεστίαση αγάπης στο κέντρο «Πάνθεον» στο Αρκαλοχώρι, όπου η σχολή
παραδοσιακών χορών της Μητροπόλεώς
μας παρουσίασε με απόλυτη επιτυχία χορευτική εκδήλωση, με τη συμμετοχή παιδιών όλων των ηλικιών.
Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιδήμαρχος
Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Δερμιτζάκης,
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Νεκτάριος
Σερμάκης, κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης και
κ. Γιώργος Αλεξάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μινώα Πεδιάδος κ. Μανώλης Φραγκάκης και κ. Αριστείδης Μανουράς, ο πρώην
Βουλευτής και Νομάρχης κ. Δημήτρης Σαρρής, ο πρώην Βουλευτής κ. Μανώλης Στρατάκης, η πρώην Βουλευτής κα Μαρία
Σκραφνάκη, ο πρώην Βουλευτής κ. Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ.
Στέφανος Ψυλλάκης, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου κα Μαρία
Σκουλούδη, ο Πρόεδρος του ΑΘΛΗ. Σ. Η.
Αρκαλοχωρίου κ. Γιώργος Αλεβιζάκης, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς και το σύνολο των Ιερέων, των εκκλησιαστικών συμβούλων, ιεροψαλτών και
νεωκόρων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Χειροτονία Θεοφιλ. Επισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου

την Τρίπολη μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
την Κυριακή 24 Μαρτίου, προκειμένου να συμμετάσχει στην
εις Επίσκοπον χειροτονία του Εψηφισμένου
Επισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.
Αλεξάνδρου, καθώς και του χειροτονούμενου Επισκόπου.
Σε κλίμα πνευματικής χαράς τελέσθηκε
η χειροτονία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως από τον
Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρο, ο οποίος προεξήρχε της
πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέα, Πατρών κ. Χρυσοστόμου, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, Άρτης κ.
Καλλινίκου, Μάνης κ. Χρυσοστόμου και
των Θεοφιλ. Επισκόπων Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου και Θεσπιών κ. Συμεών, συπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
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πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερωνύμου.
Στον χειροτονητήριο λόγο του ο Θεοφιλέστατος κ. Θεόκλητος αναφέρθηκε στο μυστήριο της Αρχιερωσύνης, ευχαριστώντας
τον Μακαριώτατο για την παρουσία του,
όλους τους Αρχιερείς, τον ιερό κλήρο και
την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον πνευματικό του πατέρα, Σεβ. Μητροπολίτη κ.
Αλέξανδρο, για την πνευματική καθοδήγηση και στήριξη που του προσέφερε όλα
τα χρόνια της ιερατικής του πορείας.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην πολυετή διακονία
του νέου Επισκόπου της Εκκλησίας στην
Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, κυρίως από την θέση του Πρωτοσυγκέλλου, εξαίροντας το εκκλησιαστικό ήθος
και τα χαρίσματά του.
Άξιον αναφοράς είναι ότι ο Θεοφιλ.
Επίσκοπος κ. Θεόκλητος είναι κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στη Θεολογία
με βαθμό άριστα, από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου της Κύπρου, με καθηγητή
τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
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Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Γεώργιος Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του
Τοπικού Διαμερίσματος Καστελλίου κ. Αναστάσιος Μαραυγάκης, ο Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου κ. Νικηφόρος Ψυλλάκης, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλ-

Κοπή Αγιοβασιλόπιτας
από την Ιερά Μητρόπολή μας,
το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Αρκαλοχωρίου

Παρουσίαση του βιβλίου
του κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη
Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, στο πνευματικό κέντρο «Η Αγία Αναστασία» της ενορίας
Αγίου Κωσταντίνου και Ελένης στο Ηράκλειο, παρουσιάστηκε το βιβλίο με τίτλο «Ο
Ιερός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, μέσα από
ιστορικές πτυχές της πόλεως του Ηρακλείου» του θεολόγου κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας και ο Άρχων Πρωτονοτάριος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης
Εκκλησίας κ. Ιωάννης Τσερεβελάκης.
Την εκδήλωση έκλεισε με σύντομο χαιρε-

τισμό ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ενώ παρών, μεταξύ άλλων, ήταν
και ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης.

Πρωτοχρονιά
στο Καστέλλι Πεδιάδος
Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδoς αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα και με τη συμμετοχή του δρ. Αρχιμ. Τύχωνος Ανδρέου
και των εφημερίων του ναού Αρχιμ. Ιεροθέου Χιώτη και Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μαραυγάκη.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας εψάλη η
δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου έτους και
ακολούθησε η ευλόγηση της αγιοβασιλόπιτας της Ενορίας.

λόγου Καστελλίου κα Μαρία Σκουλούδη
και πλήθος πιστών.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας απηύθυνε δεόντως σε όλους εόρτιες ευχές, καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη
για όλο τον κόσμο.

Παρόντες ήταν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ.
Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο

Με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και
μέσα σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης
στο Αρκαλοχώρι η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας από τις σχολές της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου.
Η εκδήλωση περιελάμβανε κάλαντα από
την χορωδία Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως και ποιήματα από την παιδική
χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού και το
Θεατρικό Εργαστήρι του Αρκαλοχωρίου.
Πραγματοποιήθηκε η απονομή των αποφοιτηρίων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής από τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα και η ευλόγηση της Αγιοβασιλόπιτας. Ο Σεβασμιώτατος εξήρε στο λόγο του
τη σπουδαία συμβολή των Σχολών της Μητροπόλεως στον τομέα του πολιτισμού και
της παράδοσης και ευχαρίστησε θερμά
όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Το παρών έδωσαν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης
Κουκιαδάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος
κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος

Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης και κ. Αριστείδης
Μανουράς, ο Προέδρος του ΔΟΠΑΠ Μινώα
Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής, η Αντιπροέδρος (νυν Πρόεδρος) του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κα Νίκη Σολάκη Μουράτη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων
Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου κ. Αριστείδης Λαμπράκης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων, Βιοτεχνών, Επαγγελματιών
Αρκαλοχωρίου κ. Νίκος Χρονάκης.
Ακολουθεί ο πρόλογος της εκδήλωσης
από τον συντονιστή της εκδήλωσης κ. Εμμανουήλ Χρονάκη:
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Σεβασμιώτατε,
Σεβαστό Ιερατείο, Κύριε πρώην Υπουργέ,
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, Κύριε Δήμαρχε
Μινώα Πεδιάδος, Κύριε Δήμαρχε Βιάννου,
Κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
Καλώς ορίσατε στην φιλόξενη πνευματική
στέγη της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου
Καστελλίου και Βιάννου και συγκεκριμένα
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού
Πολύκεντρου, όπου πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες της Μητροπόλεως.
Οικοδεσπότες της αποψινής εκδήλωσης
είναι η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου, ο Δήμος Μίνωα Πεδιάδας
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου,
εκ μέρους των οποίων, έχω την τιμή και τη
χαρά να σας εκφράσω την ευαρέσκειά τους
που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και παρευρίσκεστε εν μέσω ημών σε μία κατεξοχήν
θρησκευτική και παραδοσιακή εκδήλωση,
όπως είναι εν προκειμένω, η ευλόγηση και
κοπή της Αγιοβασιλόπιτας.
Η Εκκλησία, ανά τους αιώνες, τηρεί και
επαναλαμβάνει αυτό το σημαντικό γεγονός,
το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στις ψυχές του
λαού μας, όσο ίσως κανένα άλλο χριστιανικό
έθιμο. Εκτός της τιμής και του σεβασμού που
αποδίδεται στον μεγάλο Ιεράρχη της Εκκλησίας, τον Άγιο Βασίλειο της Καππαδοκίας, το
κρυμμένο φλουρί της βασιλόπιτας συμβολίζει
την εύνοια της τύχης που θα φανερώσει τον
τυχερό του καινούριου χρόνου. Πέρα όμως
αυτού καθ’ αυτού το γεγονότος, της κοπής της
Αγιοβασιλόπιτας, που ούτως ή άλλως είναι
γιορτινό και χαρμόσυνο, δίδεται η δυνατότητα σε όλες και όλους εμάς, να επικοινωνήσουμε, να δώσουμε και να πάρουμε ευχές,
γεγονός που είναι αρκετά ενισχυτικό στην
αφετηρία ενός καινούργιου χρόνου.
Σε μία παραδοσιακή εκδήλωση, όπως την
αποψινή, δεν πρέπει και δεν μπορούν να λεί-

πουν οι ύμνοι και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, τα οποία θα ψάλλει και θα τραγουδήσει
η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
της Μητροπόλεως. Παρακαλώ, στην αγάπη
σας, επιτρέψετε μου εν τάχει αναφερθώ στην
ονομασία και την προέλευση των καλάντων.
Η ονομασία τους οφείλεται στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, τις λεγόμενες καλένδες,
κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο. Διακρίνονταν σε
εργάσιμες, δικάσιμες και αποφράδες. Γι’ αυτές
απαγορευόταν η εργασία και τελούνταν κοινωνικές εκδηλώσεις και διάφορες άλλες εορτές.
Ξεχωριστή λαμπρότητα είχαν οι καλένδες του
Ιανουαρίου, οπόταν εγίνετο ανταλλαγή δώρων
και ευχών μεταξύ των οικογενειών.
Οι Έλληνες, δεν ξεχώριζαν στο ημερολόγιο
τους τις καλένδες γι’ αυτό και η έκφραση «εις
τας ελληνικάς καλένδας εξοφλείν» χρησιμοποιείται κυρίως για ανεξόφλητα χρέη, αργότερα δε για την αναβολή επ’ αόριστον
διαφόρων ζητημάτων.
Όμως, ο όρος κάλαντα παρέμεινε και επικράτησε μέχρι τις ημέρες μας, όπως και τα
ξέρουμε ως χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα, των Φώτων κ.α., που κατά τη λαογραφία
είναι δημοτικά ευχετικά τραγούδια που ψάλλονται με τη συνοδεία τριγώνου, αλλά και
μουσικών οργάνων σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας, αναλόγως ιδιαιτερότητες της κάθε
περιοχής.
Στην αρχή της αναφοράς μου για την αποψινή εκδήλωση ανέφερα τους οικοδεσπότες
Μητρόπολη, Δήμος Μινώα Πεδιάδας και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου. Είναι οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι έχουν ενώσει
αμοιβαία τις δυνάμεις τους σε μία κοινή συμπόρευση και συνεργασία στα θέματα της πολιτιστικής ανάπτυξης και προόδου για τον
τόπο μας, μέσα από δράσεις πνευματικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που έχουν αναπτύξει ως φορείς η Μητρόπολη με τον τομέα
των σχολών, όπως είναι η βυζαντινή μουσική,

αγιογραφία, πρακτική ψαλτική, παραδοσιακοί χοροί, το Θεατρικό Εργαστήρι το ψηφιδωτό, το ντεκουπάζ, εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων, κλασική κιθάρα, υφαντουργία. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος με το Δημοτικό Οργανισμό Παιδείας Αθλητικού Πολιτισμού, γνωστός ως ΔΟΠΑΠ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου, που στηρίζει
και υποστηρίζει θετικά ορισμένα από τα τμήματα του τομέα των σχολών της μητροπόλεως, όπως το Θεατρικό Εργαστήρι και την
κλασική κιθάρα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβά-

νει κατά σειρά παρουσιάσεως τα παρακάτω:
1. το Θεατρικό Εργαστήρι με παιδιά που
θα μας πούνε ποιήματα και ευχές, με υπεύθυνη την κα Ευαγγελία Μαρκοπούλου.
2. Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από τη χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
«Χρύσανθος εκ Μαδύτου ο Προύσης» υπό
την διεύθυνση του χοράρχη π. Νικολάου
Σταματάκη
3. Απονομή αποφοιτηρίων σε αποφοίτους
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής
4. Ευλόγηση και κοπή της Αγιοβασιλόπιτας
από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα».

Πανήγυρη Οσίου Νικηφόρου
του Λεπρού στην Κίσαμο Χανίων
Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, ο οποίος καταγόταν από το Συρικάρι.
Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κισάμου πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα
και συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και του επιχώριου Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.
Στη Θεία Λειτουργία, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς

Η Δεσποτική εορτή
των Θεοφανείων στην Ιερά
Μητρόπολή μας
Με λαμπρότητα και με κάθε μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος στην Ιερά Μητρόπολή μας, η μεγάλη Δεσποτική εορτή
των Θεοφανείων.

Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ξενάκης και κληρικοί απ’ όλη την
Κρήτη, ενώ το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος
ομίλησε μεστά και περιεκτικά για την ιερά
μορφή του Οσίου και Θεοφόρου πατρός
ημών Νικηφόρου του Λεπρού.
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Το πρωί της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας ιερούργησε και τέλεσε το
Μεγάλο Αγιασμό στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι. Στη συνέχεια μετέβη
στο Καστρί Βιάννου κι έπειτα το λιμάνι του
Τσούτσουρα, τελώντας τον καθαγιασμό των
υδάτων και μεταφέροντας τις εόρτιες ευχές

H εορτή της Συνάξεως
του Τιμίου Προδρόμου
στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά,
Λητής και Ρεντίνης
Με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη εορτάσθη η Σύναξη του τιμίου, ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
του τελευταίου και μοναδικού εκ της χορείας των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά την
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου.
Την ημέρα της εορτής τελέστηκε πολυαρ-

του στους πιστούς. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των κατά τόπους περιοχών, έκοψαν, όπως πράττουν
κάθε χρόνο, την πρωτοχρονιάτικη Αγιοβασιλόπιτα, την οποία ευλόγησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας και προσέφεραν κέρασμα
σε όλους τους παρευρισκόμενους. Στις παραπάνω τελετές παραβρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος
Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα
Πεδιάδας κ. Γεώργιος Καλογεράκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι
των Τοπικών Κοινοτήτων και εκπρόσωποι
της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και
των φορέων των κατά τόπους περιοχών.
χιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος του
εορτάζοντος επιχωρίου Ιεράρχου κ. Ιωάννου, και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Σύρου
κ. Δωροθέου, Κυδωνίας και Αποκορώνου
κ. Δαμασκηνού, Άρτης κ. Καλλινίκου, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ.
Θεοκλήτου, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Θερμών κ. Δημητρίου.
Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, ο

οποίος με το μεστό διδακτικό του λόγο αναφέρθηκε στη μορφή του Σεβασμιωτέρου
των Προφητών και ανέλυσε την θεολογική
ερμηνεία, την οποία δίδει στον Ιορδάνη
Ποταμό ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ καταλήγοντας ευχήθηκε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, εκ μέρους όλης της
χορείας των παρισταμένων Αρχιερέων, εκφράζοντας λόγους αγάπης.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης
εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς
όλους όσοι προσήλθαν και λάμπρυναν με
την παρουσία τους και την προσευχή τους
την ημέρα αυτή, ενώ παράλληλα ευχήθηκε
με τη σειρά του στους εορτάζοντες χρόνια
πολλά και ευλογημένα.

Πανήγυρη Αγίου Αντωνίου
στο Καστέλλι Πεδιάδος
Παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε η
μνήμη του Oσίου πατρός ημών Αντωνίου
του Μεγάλου στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό στο Καστέλλι Πεδιάδος.
Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, συμπαραστατούμενος από αρκετούς κληρικούς της ευρύτερης περιοχής του Καστελλίου.
Παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης
κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Πιτσούλης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ.
Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Καλογεράκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Καστελλίου κ. Αναστάσιος Μαραυγάκης, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καστελλίου κα Μαρία Σκουλούδη, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυθέας

Η Αντιπροσωπεία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Αθήνα για την
αναθεώρηση του Συντάγματος
Κατά το διάστημα 12-15 Φεβρουαρίου
αντιπροσωπεία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Σεβ. Μητρο-

κ. Ιωάννης Χατζάκης και ο Διοικητής της 133
Σ.Μ. Καστελλίου Ιπτάμενος Σμήναρχος κ.
Ιωάννης Σγουράκης.
Ακολούθησε η βράβευση των αριστευσάντων μαθητών των σχολείων του Καστελλίου και έπειτα η καθιερωμένη λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αντωνίου, που
χρονολογείται περί το 1888, στους δρόμους
του Καστελλίου, την οποία είχαν πλαισιώσει
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Σμηνίτες
της 133 Σ.Μ. Καστελλίου και μαθητές από
τα σχολεία της πόλεως του Καστελλίου.
πολίτη Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο και μέλη τους Σεβ. Μητροπολίτες Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Κισάμου και Σελίνου κ.
Αμφιλόχιο, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο, το Μ. Αρχιδιάκονο του Οικουμενικού
Πατριάρχου κ. Θεόδωρο και τον Άρχοντα
Πρωτέκδικο κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη,
συναντήθηκαν με εκκλησιαστικούς και πο-
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λιτικούς φορείς στην Αθήνα σχετικά με την
αναθεώρηση του Συντάγματος.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, όπου μέσα σε
κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας
και ενότητας, διαπιστώθηκε η απόλυτη
σύμπνοια και ταύτιση απόψεων των δύο
Εκκλησιών, τόσο επί των προτάσεων αναθεωρήσεως του Συντάγματος, όσο και επί
της διατήρησης του ισχύοντος καθεστώτος
μισθοδοσίας του Ιερού Κλήρου.
Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου
για την υλοποίηση της συμφωνίας Πολιτείας
και Εκκλησίας της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου συνάντηση της
Αντιπροσωπείας στο Υπουργείο Παιδείας,
όπου συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ηλίας Γεωργαντάς και ο Γενικός
Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γιώργος Καλαντζής.
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου η Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Ο Σεβ.
Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ.
Δημήτριος μετέφερε στον κ. Πρωθυπουργό
τις ευχές του Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καθώς τις
θέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις
ό,τι αφορά την προτεινόμενη αλλαγή του
άρθρου 3 του Συντάγματος, ως και τη δια-

Tεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
Μητροπολίτη Σισανίου και
Σιατίστης κυρού Παύλου

φωνία του Πατριαρχείου, αναφορικώς με
την αλλαγή του μισθολογικού καθεστώτος
των κληρικών, ευχαριστώντας τον κ. Πρωθυπουργό για την συμβολή του στην προσπάθεια ανοίγματος της Θεολογικής Σχολής
Χάλκης.
Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την
χαρά του για την ευκαιρία της συναντήσεως
αυτής, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα
ανοίγματος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης
και σημείωσε πως από πλευράς της Πολιτείας υπάρχει η διάθεση εξεύρεσης κοινά
αποδεκτής λύσης σε ό,τι αφορά το θέμα της
μισθοδοσίας των κληρικών και ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί.
Επίσης, η Αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με αργηχούς των πολιτικών κομμάτων
και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο της Νέας
Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με
την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, κα
Φώφη Γεννηματά, και με τον Πρόεδρο της
Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη.

γο, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συλλειτουργούντων των Σεβ. Αρχιερέων Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και
Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, Ξάνθης και ΠεΣτον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δη- ριθεωρίου κ. Παντελεήμονος, Κορυτσάς κ.
μητρίου Σιατίστης τελέσθηκε, το Σαββατο 16 Ιωάννη, Ιόππης κ. Δαμασκηνού, του ΠοιμεΦεβρουαρίου, πολυαρχιερατικό συλλείτουρ - νάρχη μας κ. Ανδρέα, Σύρου, Τήνου, Άν-

δρου, Κέας, Μήλου και Μυκόνου κ. Δωροθέου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Σερβίων
και Κοζάνης κ. Παύλου, Ιλίου κ. Αθηναγόρα, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού
κ. Κυρίλλου και του Καστορίας κ. Σεραφείμ,
Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. Εντός δε του Ιερού Βήματος παρέστησαν συπροσευχόμενοι οι
Σεβ. Μητροπολίτες πρώην Άρτης κ. Ιγνάτιος, Καισαριανής κ. Δανιήλ, Φλωρίνης κ.
Θεόκλητος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Αμορίου κ. Νικηφόρος.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
του μακαριστού Μητροπολίτη Σισανίου και
Σιατίστης κυρού Παύλου, ενώ για τις αρετές
και την προσωπικότητά του ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος.
Ακολούθως, τελέστηκε Τρισάγιο επί του
τάφου του κεκοιμημένου Ιεράρχου, ο
οποίος βρίσκεται δίπλα από το Επισκοπείο.

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
Εμμανουήλ Αθανασιάδη
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στα Μιξόρρουμα Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, το τεσσαρακονθήμερο ιερό μνημόσυνο του
αειμνήστου Εμμανουήλ Αθανασιάδη, κατά
σάρκα αδερφού του Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ. Ειρηναίου.
Της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, συλλειτουργούντων του επιχωρίου
Ιεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου και του Σεβ.
Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Ακολουθεί ο λόγος του Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης κ. Ειρηναίου:

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Ειρηναίε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.
Σεβαστοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Ευλογημένε Λαέ του Κυρίου,
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"...ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω
πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν
ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου
εις την ζωήν'' (Ίωάν. 5, 24).
Αυτοί οι θείοι λόγοι ανήκουν εις τον αδελφόν,
για τον οποίον προσευχόμεθα και τιμούμε σήμερα, τον μακαριστό Εμμανουήλ Αθανασιάδη.
Και τούτο, γιατί εκείνος, υπήρξε καθ΄όλη τη
ζωή του, ένας αληθινός και γνήσιος Άνθρωπος
του Θεού. Έζησε με διαρκή πίστη και υπακοή
προς τον Αναστάντα Κύριό του, ο Οποίος δια
του Αγίου Αυτού Πνεύματος, χάρισε στον μακαριστό αδελφό μας μεγάλες και δυνατές αρετές.
Δεν ομιλούμε σήμερα γι' αυτόν, ως μια απλή
προσλαλιά, αλλά σκιαγραφούμε την ευλογημένη πορεία του, για να παραδειγματιστούμε
και εμείς από εκείνον. Η πίστη, η ελπίδα, η
υπομονή, η ταπείνωση, η εργατικότητα και η
αγάπη, μαζί με άλλες αρετές καταστόλισαν την
προσωπικότητά του. Εκείνος, με την άδολη
απλότητά του δεν απέδιδε στον εαυτό του
τίποτα. Η σιωπή του για τον εαυτό του τον συνόδευε πάντοτε. Η φιλοξενία του, η χριστιανική και τίμια οικογένειά του και η συμπαράσταση στον οποιονδήποτε συνάνθρωπό του
ήταν στοιχεία αληθινής ανωτερότητας και συγχρόνως χριστοκεντρικής απλότητάς του.
Σε συζητήσεις μας μαζί του δεν δεχόταν τον
έπαινο, αλλά για κάθε αρετή του αναφερόταν
στον Κύριό του. Και επιθυμώ να αποκαλύψω
και να ομολογήσω ότι σε δύσκολες περιστά-

Πανήγυρη Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου στις Μελέσες Πεδιάδος
και χειροθεσία
Πρωτοπρεσβυτέρου
Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στις Μελέσες
Πεδιάδος, όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου, συμπαραστατούμενος από

σεις μας είχαμε την στήριξή του με τον απλό
λόγο και την προσευχή του.
Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης και αγαπητέ Αδελφέ και όλα τα μέλη της οικογενείας
σας, επιτρέψατέ μου να σας διαβεβαιώσω ότι
ο Μακαριστός και Δίκαιος Εμμανουήλ, υπήρξε
ένας αληθινός χριστοφόρος και πιστό τέκνο του
Κυρίου και της Αγίας Εκκλησίας Του. Χωρίς
να είναι επαγγελματικά Διδάσκαλος, εγένετο
διαρκώς ουράνια μηνύματα. Χάριζε διαρκώς
στον Χριστό, όλη την ζωή του και ζούσε αληθινά για τον Χριστό και για τον συνάνθρωπο.
Τις Κυριακές και τις Εορτές υμνούσε τον Κύριο
και τους Αγίους Του στη Θεία Λατρεία, στην
κοινωνία των ανθρώπων χάριζε τον λόγο του
Θεού και την προσμονή του ουρανού, για την
οποία διαρκώς αγωνιζόταν να κατακτήσει, με
αγάπη προς πάντας.
Είμεθα βέβαιοι ότι εισήλθε με την κατά Χριστόν ζωή, στις Αυλές του Κυρίου του. Ότι ζει
μέσα στο Αναστάσιμο Φως και στην Αναστάσιμη ζωή. Και ακόμη έχομε την βεβαιότητα ότι
έχει την δύναμη και την παρρησία να πρεσβεύει υπέρ ημών. Αλήθεια αγαπητοί μου,
ζώντας στη γη γινόταν διδάσκαλος για πολλούς και ζώντας τώρα στον ουρανό στέλνει τη
Χάρη και τις λοιπές δωρεές σε εκείνους που
χρειάζονται αυτά τα θεία δώρα.
Ας είναι λοιπόν αιωνία η μνήμη του και ας
κατέχομε το δικό του παράδειγμα ζωής στην
πορεία μας. Αμήν.

τον εφημέριο του Ναού π. Ελευθέριο
Σκουλά και το διάκονο Ιωάννη Καπελλάκη.
Στο λόγο του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο ιερό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ τόνισε τη διπλή εορταστική
σημασία της ημέρας, εστιάζοντας ότι η Παναγία μας, η Υπέρμαχος Στρατηγός του Γένους, διαφύλαξε την πατρίδα μας και
ενίσχυσε τον αγώνα των ηρωικών προγόνων μας υπέρ της απελευθέρωσης του Ελληνικού Έθνους και ευχήθηκε στο πολυπληθές
εκκλησίασμα χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Προ της απολύσεως απένειμε το οφφίκιο
του Πρωτοπρεσβυτέρου στον εφημέριο της
Ενορίας π. Ελευθέριο Σκουλά, τον οποίο
επαίνεσε για την εθελοντική προσφορά του
ιδίου και της οικογένειάς του, τόσο στο Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο που είναι υπεύθυνος, όσο και στο φιλανθρωπικό έργο της
Μητροπόλεως μας.
Εν συνεχεία τελέστηκε η πανηγυρική Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 25ης
Μαρτίου, με την παρουσία των μαθητών
του Γυμνασίου και Λυκείου Μελεσών.

Ομιλία από τον Αρχιμ.
Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλο,
Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς
Μητροπόλεως Σισανίου και
Σιατίστης
Την Τρίτη 2 Απριλίου, έλαβε χώρα, στην
μικρή αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητρόπολής
μας, Ιερατική Σύναξη, στην οποία παρέστη
το σύνολο των Ιερέων και των Διακόνων
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
Η σύναξη διεξήχθη παρουσία του Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς
Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, δρ,
Θεολογίας, ο οποίος, ανταποκρινόμενος
στην πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως,
παρέστη και ομίλησε στους Ιερείς με απόλυτη σαφήνεια και γλαφυρότητα, αναπτύσσοντας το θέμα περί εξομολογήσεως,
εξομολόγου και εξομολογουμένου.
Ο π. Εφραίμ αναφέρθηκε στο μυστήριο
της εξομολόγησης τονίζοντας τη λεπτή θέση
που πρέπει να έχει ο ιερέας σε θέματα που
χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Επίσης, εστίασε στο ότι ο ιερεύς,
ως πνευματικός, οφείλει και πρέπει να εξο-

μολογείται, ούτως ώστε ο δικός του σταυρός
να μη γίνεται σταυρός για τους εξομολογουμένους, που προσέρχονται στο επιτραχήλιό
του, επιβεβαιώνοντας το «Καθαρθῆναι δεῖ
πρώτον, εἶτα καθᾶραι…» του Αγίου Γρηγορίου
του Θεολόγου (Λόγος 3. 71. PG 35. 480 Β).
Στην αντιφώνησή του ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας εξέφρασε την χαρά
του για την εμπνευσμένη ομιλία του π.
Εφραίμ, ευχαριστώντας τον εγκάρδια για
την αποδοχή της γενομένης πρόσκλησης,
αλλά και για τα πνευματικά οφέλη από την
ομιλία του.
Ακολούθησε πολύωρος εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του π. Εφραίμ και των
κληρικών και πάντες συμφώνησαν ότι ήταν
μια Σύναξη πνευματικού επιπέδου και
πνευματικής ωφέλειας.

39

38

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας στη Γερμανία
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, ο
Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας μετέβη προσκεκλημένος στο Μόναχο, όπου τέλεσε την
ακολουθία των Δ’ Χαιρετισμών προς την
Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Salvatorkirche και
ομίλησε καταλλήλως στο πολυπληθές εκκλησίασμα. Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«[…]Η Παναγία είναι η γέφυρα η μετάγουσα εκ των γηίνων εις τα επουράνια. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς σήμερα οι άνθρωποι
του εικοστού πρώτου αιώνα, οι οποίοι καλούμεθα να βιώσουμε το μυστήριο της Υπεραγίας
Θεοτόκου ως ενότητα ουρανού και γης, ορατών
και αοράτων, αισθητών και νοητών είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ανεξάρτητα από το τι
πιστεύουμε, ότι εκτός από αυτά που βλέπουμε
υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν βλέπουμε και
όμως επιδρούν στη ζωή μας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι καθορίζουν τη ζωή μας, μέσα
βέβαια από τη δική μας προσπάθεια, προσευχή και παράκληση προς τον Τριαδικό Θεό
και την Υπεραγία Θεοτόκο.
Συνεπώς, εάν οι άνθρωποι θέλουμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητά μας και να κατανοήσουμε τον προορισμό μας, καλούμεθα να
κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει όλοι εδώ απόψε,
που ήρθαμε και προσευχηθήκαμε και εκζητήσαμε τη χάρη της Παναγίας, η οποία είναι η γέφυρα που ενώνει τη γη και τον ουρανό[…]».
Την Κυριακή 07 Απριλίου, Δ΄ Κυριακή
των Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, πλαισιωμένος από τον Προϊστάμενο του Ναού Αρχιμ.
Γεώργιο Σιώμο, τον Πρωτοπρ. Γεώργιο Βλέ-

Εσπερίδα για
την κατανάλωση αλκοόλ

τση, τον Οικον. Πλούταρχο Κωσταντινίδη
και τον Ιεροδιάκονο Νικόλαο Τζώρτζη, ο
οποίος είναι χειροτονία του μακαριστού
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος Παπανικολάου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διακονία του.
Κατά την ομιλία του προς το εκκλησίασμα ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον
Όσιο Ιωάννη τον Σιναΐτη συγγραφέα του
πνευματικού βιβλίου της «Κλίμακος», εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι σε
μια συνεχή πορεία σχέσεως με το Θεό και
προσπαθεί να λύσει τα δεσμά της φθοράς
και του πεπερασμένου της φύσεώς του και
την άρση των αδυναμιών του, με τη Χάρη
του Χριστού. Η κλίμακα του Οσίου Ιωάννου
είναι μια κατάθεση εμπειρίας, με την οποία
υποχωρεί σταδιακά η απιστία και εδραιώνεται η εν Χριστώ εμπειρία.
Τέλος, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο
εξαίροντας το πολυσχιδές έργο του και ευχαρίστησε τους πατέρες του Ναού για την
αβραμιαία φιλοξενία.
Μετά τη Θεία Λειτουργία παρεκάθισε
στο γεύμα που παρέθεσε η Ενορία, στο
τέλος του οποίου μέλη του Κρητικού Συλλό γου Μονάχου επεφύλαξαν θερμή υποδοχή
στον Σεβασμιώτατο με ριζίτικα τραγούδια.
Επίσης δείπνο παρέθεσε ο κ. Κουγιουμτζής, πρόεδρος της Παγκοσμίου Ένωσης
Κρητών.

Το Σάββατο 13 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας Εσπερίδα, την
οποία διοργάνωσε το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου με θέμα «Πίνω... αλλά δεν μεθώ».
Το θέμα της ήταν η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και οι επιπτώσεις στον άνθρωπο. Εισηγήσεις ανέπτυξαν ο κ. Ιωάννης
Μουζάς, Καθηγητής γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής γαστρεντερολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ, η κα
Μαρία Λημνιού, Κοινωνική Λειτουργός του
Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου και ο κ. Πολύβιος Παπαδοκωστάκης, γενικός ιατρός
του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου. Επίσης,
συμμετείχαν το Εργαστήριο Αλκοολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης, το Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ και ο Σύλλογος Στήριξης
εξαρτημένων ατόμων από το αλκοόλ «Η
Επιστροφή».

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας,
επευλόγησε τους παρευρισκόμενους. Στη
συνέχεια, η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας
Αρκαλοχωρίου κα Μαρία Μπαθιανάκη,
προλόγισε τους κεντρικούς ομιλητές, των
οποίων οι ομιλίες πλαισιώθηκαν με βίντεο.
Μετά το πέρας των ομιλιών ο κ. Μουζάς
παρουσίασε τους υπηρέτες- δασκάλους του
Κ.Ο.Π.Α. Αρκαλοχωρίου (Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα Αλκοόλ), οι οποίοι
με συγκίνηση κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους,
μέσα από το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στο Βυζαντινό Ναό Εισοδίων
\της Θεοτόκου Χουμερίου
Την Κυριακή 14 Απριλίου, Ε΄ Κυριακή
των Νηστειών (Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας), ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον κατάγραφο
με τοιχογραφικό διάκοσμο του 15ου αιώνα,
ιστορικό Βυζαντινό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χουμερίου, συμπαραστατούμενος
από τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη Νικόδημο
Ατσαλάκη, τον εφημέριο της Ενορίας Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Καπελλάκη, τον και Γραμματέα της καθ’ ημάς
Ιεράς Μητροπόλεως και το Διάκονο
Ιωάννη Καπελλάκη.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέ-

στηκε το ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των αειμνήστων Αντωνίου Ζερβού, Γεωργίου Ζαχαριουδάκη και Εμμανουήλ Καπελλάκη, πατρός του Εφημερίου
της Ενορίας π. Δημητρίου.
Προ της απολύσεως, ο Σεβασμιώτατος
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ομίλησε επικαίρως, αναφερόμενος εκτενώς
στο πρόσωπο και τη βιωτή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, τονίζοντας μεταξύ
άλλων, ότι η Αγία μας Εκκλησία τοποθετεί
την εορτή της την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών και προ των θυρών της Αγίας και
Μεγάλης Εβδομάδος, διότι η Οσία Μαρία
αποτελεί πρότυπο μετανοίας και ταπείνωσης, που καλούμεθα όλοι να μιμηθούμε.
Περαίνοντας τον λόγο του ευχαρίστησε
τον π. Δημήτριο, εξαίροντας το πολυσχιδές
έργο που έχει επιτελέσει και συνεχίζει αθόρυβα να επιτελεί στην Ενορία Χουμερίου,
αλλά και την υποδειγματική διακονία του
από τη νευραλγική θέση του Γραμματέα της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Τον συνεχάρη δε
για την ανέγερση της Ενοριακής Αίθουσας
Πολλαπλών Χρήσεων, καθώς και του Ενοριακού Γραφείου, τα οποία βρίσκονται πλησίον του Καθεδρικού Ναού Εισοδίων της
Θεοτόκου και αποτελούν κόσμημα για το
Χουμέρι. Ευχαρίστησε, επίσης, τους Εκκλησιαστικούς Συμβούλους για την ευλογημένη ενοριακή διακονία τους και ευχήθηκε
στο πολυπληθές εκκλησίασμα καλή πορεία

08 Απριλίου προενημέρωση των εθελοντών του προγράμματος, ενώ στις 14 Απριλίου, όλοι οι εθελοντές του προγράμματος,
εκπαιδεύτηκαν στην πράξη, ανά ομάδες,
από το ΕΚΑΒ Ηρακλείου για την παροχή Α’
βοηθειών – βασικής υποστήριξης της ζωής
και χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώταπρος το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας.
Έπειτα, το λόγο έλαβε ο π. Δημήτριος
ευχαριστώντας δεόντως τον Σεβασμιώτατο
για την τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και την πνευματική χαρά της παρουσίας του, η οποία εν όψει της Αγίας και
Μεγάλης Εβδομάδος ενίσχυσε και ενδυνάμωσε πνευματικά την πορεία του λογικού
ποιμνίου της Ενορίας προς το εκούσιον
Θείον Πάθος και την Αγία Ανάσταση.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
προσφέρθηκε η μακαρία στην αίθουσα της
Ενορίας, όπου παρακάθισε και ο Σεβασμιώτατος.

τος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος
ευχαρίστησε θερμά το ΕΚΑΒ Ηρακλείου για
την ανταπόκριση, τον εκπαιδευτή Ιατρό κ.
Γεώργιο Γιαννακουδάκη και τους Διασώστες
κ. Γεώργιο Μαγκουφάκη, κ. Κυριάκο Αποστολάκη, κ. Σταύρο Πετράκη και κα Κωνσταντίνα Ανωγιαννάκη, καθώς και ο
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας
Καλογεράκης.

Κατανυκτικοί Εσπερινοί με ομιλίες
στις Αρχιερατικές Περιφέρειες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής τελέστηκαν, όπως
κάθε χρόνο, οι κατανυκτικοί Εσπερινοί
ανά Αρχιερατική Περιφέρεια, 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

Την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Καστελλίου, ομίλησε ο Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτης κ. Ευμένιος Καμπουράκης,
Εφημέριος ενορίας Γαλατά, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Ο Τίμιος Σταυρός στη ζωή
της Εκκλησίας».
Την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίου
Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος), στον

Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο
Αρκαλοχώρι, oμίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Αθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, αναπτύσσοντας την
ομιλία «Το νόημα της Ορθοδοξίας σήμερα».

Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Σκινιά, ομίλησε
ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ζαχαρίας
Δορούκας, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγιάς Μονής
Βιάννου, με θέμα: «Η νηστεία σύμφωνα με
τον Ιωάννη της Κλίμακος».

Σεμινάριο παροχής Α’ βοηθειών
– βασικής υποστήριξης της ζωής
και χρήσης του απινιδωτή
BLS & AED
Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας, μετά την εγκατάσταση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου, στο
Αρκαλοχώρι, προχώρησε στην υλοποίηση
του προγράμματος εκπαίδευσης των πολιτών, για την παροχή Α’ βοηθειών – βασικής υποστήριξης της ζωής και χρήσης του
απινιδωτή BLS &AED (Basic Life Support &
Automatic External Defibrillation), με την
υποστήριξη του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

Οι εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου
προχώρησαν στην ενημέρωση των πολιτών,
ενώ ο αριθμός των συμμετασχόντων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Στη Συνεδριακή Αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυκέντρου, πραγματοποιήθηκε στις
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Την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Οσίας
Μαρίας της Αιγυπτίας), στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Άνω Βιάννο, ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ.
Νήφων Βασιλάκης, Δρ. Θ., Κωδικογράφος
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μη-

τροπόλεως, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου
στο Pontificio Istituto Orientale της
Ρώμης, στο Πανεπιστήμιο του Bari και
Διδάσκων στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, αναπτύσσοντας διεξοδικά το θέμα: «Νομοκανονική
Μετάνοια».

Μουσικές Εκδηλώσεις από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν οι μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε,
κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης
Τεσσαρακοστής, η Σχολή Βυζαντικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «Χρύσανθος εκ Μαδύτου ο Προύσης», με
ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.
Τις εκδηλώσεις ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας με την παρουσία του, αλλά
και με τους πατρικούς και πνευματικούς λόγους αγάπης που απηύθυνε. Τη διεύθυνση
της πολυπληθούς χορωδίας, καθώς και των
μουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις είχε ο
π. Νικόλαος Σταματάκης, ενώ την ευθύνη
συντονισμού η κ. Ευαγγελία Μαρκοπούλου
και ο κ. Εμμανουήλ Χρονάκης.
Η πρώτη μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου, στον
Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου, όπου ομίλησε ο Πρωτοπρ. Στυλιανός
Γεωργιαννάκης, Αρχιερατικός Επίτροπος
της Δ΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας, με θέμα
Από την εκδήλωση στη Βιάννο

«Ο Σταυρός του Χριστού και οι ληστές».
Η δεύτερη εκδήλωση έλαβε χώρα το
Σάββατο 13 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίας
Κυριακής Κασταμονίτσας Πεδιάδος, στην
οποία ομιλητής ήταν ο Πρωτοπρ. Ιωάννης
Μπανασάκης, εφημέριος Αρχαγγέλου Πεδιάδος, με θέμα «Μεγάλη Εβδομάδα-Πορεία
προς το Πάθος».
Η τρίτη εκδήλωση έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρκαλοχωρίου, με κεντρικό ομιλητή τον Πρωτοπρ.
Αυγουστίνο Μπαϊραχτάρη, Επίκουρο Καθηγητή της Π.Α.Ε.Α.Κ με θέμα «Ει μη εν
προσευχή και νηστεία».
Τέλος, την Δ' Κυριακή των Νηστειών 7
Απριλίου, πραγματοποιήθηκε όμοια εκδήλωση στον Άγιο Βασίλειο Πεδιάδος της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, την οποία
διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος και
η Ενορία Αγίου Βασιλείου. Ομιλητής ήταν ο
Αρχιμ. Θεοφύλακτος Μηλιαράκης, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα «Πορεία προς το Πάθος».

Από την εκδήλωση στην Κασταμονίτσα

Από την εκδήλωση στο Αρκαλοχώρι

ΕΚΔΗΜΙΕΣ
Εκδημία ιερέως
Αντωνίου Καμπαναράκη
Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου εξεδήμησε εις
Κύριον ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καμπαναράκης, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου
και Εφημέριος της Ενορίας
Ποταμιών, με καταγωγή από
την Αρμάχα Πεδιάδας.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ποταμιών, προεξάρχοντος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και με τη
συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου. Στη συνέχεια η
σορός του εκλιπόντος ιερέως μεταφέρθηκε
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό
Κασσάνοι Πεδιάδος, όπου ο Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τον υποδέχτηκε και τέλεσε τρισάγιο.

Εκδημία Μίνωα Ζομπανάκη,
Έξαρχου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
εξεδήμησεν εις Κύριον ο Μίνωας Ζομπανάκης, Άρχοντας
Οφφικιάλιος της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας, ο οποίος
είχε τιμηθεί και με το οφφίκιο
του Έξαρχου από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο
Κύριο Βαρθολομαίο.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας

Σύντομο βιογραφικό: Ο π. Αντώνιος
Καμπαναράκης γεννήθηκε στο χωριό Αρμάχα της Επαρχίας Πεδιάδας Ηρακλείου,
το έτος 1948. Απεφοίτησε από την Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή το έτος 1970.
Χειροτονήθηκε Διάκονος στις 2 Φεβρουαρίου 1971 στον παλαιό Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Μηνά Ηρακλείου και
στις 14 Φεβρουαρίου 1971
Πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό
του Αγίου Τίτου Ηρακλείου,
υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου. Στις 27 Φεβρουαρίου
διορίζεται Εφημέριος στην
Ενορία Ποταμιών και στις 15
Οκτωβρίου 1983 λαμβάνει το πτυχίο της
Θεολογίας από την Θεολογική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρωτοπρεσβύτερος χειροθετήθηκε στις 8 Αυγούστου 2003, υπό του
μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου.
Παρασκευής στις Καλύβες Αποκορώνου, απ’
όπου και καταγόταν, προεξάρχοντος του Σεβ.
Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου και με την συμμετοχή
των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέα και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.
Δαμασκηνός, ως εκπρόσωπος
του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
μετέφερε τις συλλυπητήριες ευχές του Παναγιωτάτου.
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Εκδημία Αντώνη Βγόντζα
Την Παρασκευή 29 Μαρτίου εκοιμήθη
εν Κυρίω, σε ηλικία 73 ετών, ο γνωστός δικηγόρος και πρώην μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας Αντώνης Βγόντζας, ο οποίος τους τελευταίους μήνες δοκιμάστηκε με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
Kαταγόταν από την Ιεράπετρα της Κρήτης, ενώ είχε
πλούσια πολιτική δράση,
καθώς είχε διατελέσει γενικός
γραμματέας στα υπουργεία
Υγείας και ΠΕΧΩΔΕ και νομικός σύμβουλος στα υπουργεία
Δικαιοσύνης, Παιδείας και
Υγείας. Για μια τριετία διετέλεσε μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου, επιδεικνύοντας το εκκλησιαστικό του
ήθος μέσα από τη διακονία αυτή.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέσθηκε τη
Δευτέρα 1 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον
Υμηττό. Κατά την εξόδιο το Μητροπολιτικό
Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας εκπροσώπησε το μέλος αυτού κ. Παντελής
Αποδουλιανάκης, ο οποίος μετέφερε στους
οικείους του εκλιπόντος τις συλλυπητήριες
ευχές του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
Βιογραφικά στοιχεία
Σπούδασε νομικά, οικονομικά και οικονομικά μαθηματικά στην Αθήνα, την τότε Δυτική Γερμανία και τη Φινλανδία και ξεκίνησε
να ασκεί τη δικηγορία από το έτος 1971.
Από το 1971 ήταν μάχιμος δικηγόρος
και διατηρούσε δικηγορικό γραφείο στο
κέντρο της Αθήνας. Από το 1976 διετέλεσε
επιστημονικός συνεργάτης-βοηθός της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Eίχε συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές
για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού δικαίου, καθώς και σε
επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ασχολούνταν ενεργά με την πολιτική τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, κυρίως στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη, όπου είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής.
Αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και ήταν
συγγραφέας επτά βιβλίων.
Ψήφισμα
Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Εκδημήσαντος του Αντωνίου
Βγόντζα, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση στο Αρκαλοχώρι
σήμερα 30 Μαρτίου 2019 και
ώρα 11.00 π.μ. το Μητροπολιτικό συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, του οποίου μέλος είχε διατελέσει ο αείμνηστος εκλεκτός Νομικός, καλοπροαίρετος
άνθρωπος των γραμμάτων και πιστός χριστιανός, Αντώνιος Βγόντζας δικηγόρος και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια εις
την οικογένειά του. 2) Να καταθέσει το ποσό
των 100 ευρώ υπέρ της Παγκοινιάς Παιδικών
Γευμάτων της Μητροπόλεως. 3) Να τελέσει ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας α) τρισάγιο στη μνήμη του, μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.
β) Το εις το Ηράκλειο τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο του εκλιπόντος. 4) Ο κ. Παντελής
Αποδουλιανάκης, μέλος του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου, να εκπροσωπήσει τη Μητρόπολη εις την εν Αθήναις εξόδιο ακολουθία.
5) Να αναρτήσει το ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Μητροπόλεως και να δημοσιευτεί
στο περιοδικό ‘’Πρόθεση’’.
Ο Μητροπολίτης
† Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Ανδρέας

Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
της Ιεράς Μητρόπολής μας
Την πολυσχιδή και πολύπλευρη δράση
του συνεχίζει εν μέσω παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, το οποίο με κάθε δυνατό τρόπο προσπαθεί να παρέχει ανακούφιση σε κάθε άνθρωπο,
που αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμη και σε
κάποια από τα αναγκαία, χωρίς να εξετάζει
την εθνικότητα ή την κουλτούρα, το φύλο ή
το χρώμα, τις πεποιθήσεις ή το θρήσκευμα.
Η Ιερά Μητρόπολή μας, έχουσα πολύτιμο
συμπαραστάτη τις Ενορίες, τους Ιερείς και τα
Εκκλησιαστικά Συμβούλια, καθώς και κάθε
ευαισθητοποιημένο συνάνθρωπό μας, καταβάλλει καθημερινή προσπάθεια και ενισχύει
πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως την φιλανθρωπική δράση του Κέντρου Αλληλεγγύης και
Κοινωνικής Συνοχής.
Την Παρασκευή 19 Απριλίου, το Κέντρο
Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής ετοίμασε και διένειμε από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί τα οχτακόσια (800) και πλέον δέματα αγάπης, με μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, γάλα
μακράς διαρκείας, ζάχαρη, αλεύρι και ενάμιση
(1,5) τόνο κοτόπουλο. Ακόμα διανεμήθηκαν,
στα παιδιά του προγράμματος «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος», περί τα εκατό δέκα (110) δέματα αγάπης και πασχαλινές λαμπάδες.
Παράλληλα, η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» που λειτουργεί στη Μητρόπολή μας,
παρασκευάζει και προσφέρει καθημερινά περί
τις εκατό δέκα (110) και πλέον μερίδες φαγητού και διανέμει ισόποσα δεκατιανά σε μαθητές των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο» συνεχίζει την εθελοντική και καθοριστική προσφορά του σε αδελφούς μας, οι οποίοι δεν
έχουν υγειονομική κάλυψη, προσφέροντάς
τους την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και ιατρικές-παρακλινικές εξετάσεις.
Πιο συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο το
«Κοινωνικό Ιατρείο» έχει δεχθεί περί τα εξακόσια είκοσι (620) περιστατικά, ενώ το «Κοινωνικό Φαρμακείο» έχει διαθέσει πολλά
σκευάσματα φαρμάκων, τα οποία προέρχονται
από δωρεές συνανθρώπων μας.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση στο «Ένδυμα Αγάπης» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας είναι μεγάλη, το οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του και καλύπτει βασικές
ανάγκες πολλών αδελφών μας.
Για όλες τις παραπάνω δράσεις ιδιαίτερα
σημαντική είναι η βοήθεια των συνανθρώπων
μας, επωνύμων και ανωνύμων, μικρών και
μεγάλων, οι οποίοι μέσα από την εθελοντική
τους προσφορά ενισχύουν καθοριστικά το
έργο του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Μητροπόλεώς μας.
Εν όψει δε της εορτής του Πάσχα, πραγματοποιήθηκε από 17 έως 27 Απριλίου Πασχαλινό Παζάρι από το Κέντρο Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής, στο χώρο του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολής μας στο
Αρκαλοχώρι. Στο παζάρι διατέθηκαν αρκετές
πασχαλινές κατασκευές και λαμπάδες. Τα
έσοδα από τις εισπράξεις διατέθηκαν για τις
ανάγκες της «Παγκοινιάς Παιδικού Γεύματος»
και του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου.
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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

(11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)
1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
6 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ –
ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΘΩΜΑ – ΜΑΡΟΥΛΑΣ
7 ΒΑΡΕΛΤΖΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
8 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Κ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ
10 ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ιερεύς) ΕΙΣ ΜΝ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
11 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
12 ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
13 ΕΝΟΡΙΑ ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ
14 ΕΝΟΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΙΟΥ-ΜΠΑΔΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
15 ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΤΑΚΗ
16 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
17 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
18 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
19 ΚΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
20 ΚΟΚΟΝΟΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΝΟΛΑΚΗ
21 ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΙΣ ΜΝ.
ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
22 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΑΚΗ

23 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
24 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ
25 ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ
26 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
27 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝ. ΓΟΝΕΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ Κ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
28 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ιερεύς) ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΡΟΔΑΝΘΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
29 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
30 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
31 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
32 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
33 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
34 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
35 ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
36 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
37 ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
38 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
39 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
40 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΗΔΙΑΝΑΚΗ
42 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
43 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
44 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
45 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
ΞΕΝΟΔ. «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
«ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
ΜΟΝ. ΠΑΡΑΓ. ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΟΤΑΝΑ)
ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)

12
13
14
15
16
17
18

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μ & ΣΙΑ ΟΕ (S/M «ΟΛΑ»)
ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)
ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA”
ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΝΙ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
19 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
20 ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
21 ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ)

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: Πρωτοπρ. 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 Πρωτοπρ. Ελευθέριος Σκουλάς. Τηλ. Γραμματείας: 28913 41163

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη
της Ιεράς Μητροπόλεως
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

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ.-Φαξ 28910 24630
Υπεύθυνοι:
π. Ευάγγελος Αναγιάννης, π. Μιχαήλ Λιαπάκης

Οι σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως
• Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
• Σχολή Πρακτικής Βυζαντινής Μουσικής
• Σχολή Αγιογραφίας
• Σχολή παραδοσιακών οργάνων
• Σχολή γονέων & Υγείας
• Σχολή Παραδοσιακών Χορών
• Σχολή Ψηφιδωτού
• Σχολή Υφαντουργίας-Αργαλειού
• Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Σχολή Ντεκουπάζ & Χειροποίητου Κοσμήματος
• Σχολή Κιθάρας

