ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

3

«Εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε»
πε ρ ιε χό μ ε να
• «Εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες
Θεοτόκε» του Μακ. Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανί ας κ.κ. Αναστασίου .................................. 3
• Ενθρόνιση Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.... 5
• Ενθρόνιση Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου ...... 9
• Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο από Προύσης, Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα .......................................................... 15
• Λαμπρός εορτασμός του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα Κρήτης
στο Αρκαλοχώρι .................................... 18
• Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας στη Βόνη ....................................... 20
• Εκδηλώσεις μνήμης για την Άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως ......................... 22
• Επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας ........................................... 25
• Χειροτονία Διακόνου Σταύρου Φανουράκη .......................................................... 27
• Το νέο βιβλίο του Μεγάλου Αρχιδιακόνου, Θεοδώρου Μεϊμάρη ................... 28

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 46ο ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου
Πολιτιστικό Πολύκεντρο, 703 00 Αρκαλοχώρι
Ηρακλείου
Τηλ.: 28910 22042 - 22069
Fax: 28910 24612
E-mail: imarkal1@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.imakb.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης: Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης
Επιμέλεια κειμένων: Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης,
π. Μιχαήλ Παπαϊωάννου
Διόρθωση κειμένων: Πρωτοπρ. Δημήτριος
Καπελλάκης, Γραμματέας Ιεράς Μητροπόλεως
≥
Εικόνα Εξωφύλλου: Η κοίμηση της Θεοτόκου,
έργο Γεωργίου Νικολαΐδη έτος 1915, Ενορίας
Σκινιά Μονοφατσίου
Οπισθόφυλλο: Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος
Φωκάς
Σελιδοποίηση: Μαυρογιάννη Ελευθερία
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης
τηλ. 2810 382800, www.kazanakis.gr

• Παρουσίαση τιμητικού τόμου για τον
Ιωάννη Μ. Koνιδάρη .......................... 30
• π. Ηλίας Βολονάκης, Το φως το ακοίμητο
του Αγίου Τίτου, Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα ...................................... 31
• Επίκαιρα .................................................. 34
• Εκδημίες .................................................. 45
• Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής ................................. 48
• Δωρεές...................................................... 50

του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου
και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου

To παρόν έντυπο είναι έκδοση
του Επίσημου Δελτίου
της Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος»
και διατίθεται δωρεάν.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις των συντακτών τους.
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

ε ατμόσφαιρα πασχαλινής γαλήνης εορτάζουμε τη Θεομητορική αυτή εορτή. Πολλοί την
ονομάζουν Πάσχα του καλοκαιριού. Σε μια εποχή, όπως η σημερινή,
όπου η μελαγχολία και η σύγχυση για το
νόημα της ζωής ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, η εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας
εκπέμπει ένα πολλαπλό μήνυμα ειρήνης
και αισιοδοξίας.
1. Μήνυμα ελπίδος και αισιοδοξίας για
το ανθρώπινο γένος. Για το τι είναι ο άνθρωπος και πού μπορεί να φθάσει.
Με τη Μετάστασή της η Θεοτόκος εισέρχεται στη δόξα του Ουρανού. Ο υμνογράφος
τονίζει: «Τη γαρ αθανάτω Κοιμήσει σου,*
άπαντα τον κόσμον ηγίασας,* και προς
υπερκόσμια μετέβης,* το κάλλος, κατανοείν
του Παντοκράτορος». Η εορτή της Μεταστάσεώς της Παναγίας στον ουρανό ανοίγει τον
ορίζοντά μας στα έσχατα, στο τέλος της ιστορίας. Προσδιορίζει το μεγαλείο του ανθρωπίνου προορισμού, το να γίνει κοινωνός
Θείας φύσεως (Β’ Πετρ. 1:4).
Στον τελευταίο μήνα του εκκλησιαστικού
έτους, τον Αύγουστο, δεσπόζουν δύο εορτές
με έντονο εσχατολογικό χαρακτήρα: η Μεταμόρφωση του Σωτήρος και η Κοίμηση
της Θεοτόκου. Μέσα στο φως του καλοκαιριού, ο πιστός νιώθει πιο έντονα το φως
της μελλούσης «αποκαλυφθήναι δόξης»
(Ρωμ. 8:18).
Στο πρόσωπο της Παναγίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο και της ιστορίας του με την
αιωνιότητα. Με την ολόψυχη αποδοχή του

Σ

Θελήματος του Θεού, η Θεοτόκος Μαρία
άνοιξε τον δρόμο στον κάθε πιστό για να
ενωθεί με τον Θεό. Η Παναγία όχι απλώς
τονίζει την ανθρώπινη δυνατότητα κοινωνίας με τον Θεό, αλλά και συντελεί στο να
τη βιώσουμε προσωπικά. Γι’ αυτό την επικαλούμαστε συνεχώς, Μεσίτρια και Οδηγήτρια προς τον τελικό μας προορισμό.
2. Η Θεομητορική εορτή προσφέρει επίσης ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τον καθένα
μας. «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας,* εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε…» (Απολυτίκιο εορτής)
ψάλλουμε επανειλημμένως αυτές τις ημέρες.
Η Παναγία δεν λάμπει σαν μακρινό
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αστέρι στον ουρανό της ιστορίας. Είναι
κοντά μας και παραμένει η Δέσποινα του
κόσμου. Μπορούμε να απευθυνθούμε σ’
αυτήν με οικειότητα. Είναι η Μητέρα μας.
Υψώνουμε παρακλητικά τα χέρια μας και
εκείνη απλώνει τα δικά της, θωπεύει μυστικά την ψυχή μας. Γνωρίζει από προσωπική εμπειρία την αδικία και τον πόνο.
Εζησε σκληρές δοκιμασίες: την ψυχρότητα
και αδιαφορία των ομογενών της στη Βηθλεέμ, την προσφυγιά στην Αίγυπτο, τις δόλιες συκοφαντίες κατά του Υιού της, την
ασύλληπτη οδύνη του Γολγοθά.
Αυτά που την ανύψωσαν στη μοναδική
της θέση μέσα στην Εκκλησία και γενικά
στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν ήταν η
ανθρώπινη σοφία, ο πλούτος, η καταγωγή,
αλλά η ακλόνητη πίστη στον Θεό, η ολοπρόθυμη υπακοή και συμμετοχή της στην
εκπλήρωση του Θείου Θελήματος. Η «μυστική διαθήκη», την οποία μας άφησε κατά
την Κοίμησή της συμπυκνώνεται στον νεανικό της ύμνο και γενικότερα το παράδειγμά
της: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και
ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω
σωτήρι μου» (Λουκ. 1:46). Βαθιά εσωτερική χαρά και αγαλλίαση πλημμυρίζουν την
ψυχή της, τη στηριγμένη στον Θεό τον Σωτήρα της. «Οτι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού». Η αγνότητα και η
ταπεινοφροσύνη της υπήρξαν οι ρίζες της
δικής της αγαλλιάσεως. Και παραμένουν η
πηγή ειρήνης και χαράς για τα δικά της παιδιά. Για τον καθένα μας η Παναγία είναι
λιμάνι και προστασία, στήριγμα και παρηγοριά.

3. Η ευλάβειά μας στην Παναγία εκφράζεται όταν κι εμείς γινόμαστε παράγοντες αισιοδοξίας και ελπίδος στο περιβάλλον μας,
στον τόπο μας. Για να το πετύχουμε αυτό,
ας κοιτάζουμε πιο επίμονα την εικόνα της
και πιο συχνά ας επικαλούμεθα τις πρεσβείες της. Ζούμε σε μια εποχή που τη φαντασία μας κατακλύζουν αναρίθμητες εικόνες
και νοσηρά είδωλα. Είναι ανάγκη να αναστηλώνεται, στη σκέψη, στη συνείδηση και
στο υποσυνείδητό μας, η εικόνα της Παναγίας μας. Να δεσπόζει στην ύπαρξή μας.
Ακόμη, για να αξιωνόμαστε να γινόμαστε αγωγός της ενεργείας του Θεού στον
κόσμο, ας προσπαθούμε να ακτινοβολούμε
κάτι από την εμπιστοσύνη της στον Θεό,
την αγνότητα, την ταπείνωση, την υπομονή,
την ήρεμη αγαλλίασή της. Ετσι θα είμαστε
ζωντανά κύτταρα της Εκκλησίας του Χριστού, του μυστικού Σώματός Του. Και θα
βαδίζουμε ειρηνικά στη ζωή μας, κάτω από
τη συνεχή προστασία της Παναχράντου Θεομήτορος.
Ο Υμνωδός του Παρακλητικού Κανόνος
στην Υπεραγία Θεοτόκο, που ψάλλαμε καθημερινά τις δύο τελευταίες εβδομάδες,
ικετεύει θερμά: «Εμπλησον, Αγνή, ευφροσύνης την καρδίαν μου, την σην ακήρατον
διδούσα χαράν, της ευφροσύνης, η γεννήσασα τον αίτιον».
Και ασφαλώς, η Παναγία Μητέρα μας
θα γεμίζει με αισιοδοξία και χαρά τη ζωή
μας, όταν ακολουθούμε τα δικά της βήματα,
εμπνεόμενοι από τη δική της πίστη, τη δική
της αγάπη, από τη δική της τόλμη στην αποδοχή του Θελήματος του Θεού.

Ενθρόνιση Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής
κ. Ελπιδοφόρου

ε βυζαντινή λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Ιουνίου,
στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο
Μανχάταν Ν. Υόρκης, η ενθρόνιση του από
Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, Καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο
οποίος εξελέγη παμψηφεί ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου
στις 11 Μαΐου και αποτελεί τον έβδομο
κατά σειρά ποιμενάρχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
Εκ μέρους της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρο ενθρόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο οποίος
είναι Γέροντας του νέου Αρχιεπισκόπου,
προσφέροντάς του συμβολικώς εκ μέρους

Μ

του Οικουμενικού μας Πατριάρχου ποιμαντορική ράβδο και του ευχήθηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο ως βακτηρία και επιστηριγμός του ποιμνίου της Αμερικής.
Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ενώ την Ελληνική
Κυβέρνηση ο Υπουργός Εξωτερικών κ.
Γιώργος Κατρούγκαλος και την Αμερικανική Κυβέρνηση ο Υπουργός Υγείας κ. Άλεξ
Αζάρ.
Στην τελετή ενθρονίσεως παρέστη και ο
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, προσκεκλημένος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, με τον οποίο συνδέεται από
τα φοιτητικά χρόνια.
Βιογραφικό σημείωμα του νέου
Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδόφορος γεννήθηκε στο Μακρυχώρι
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Κωνσταντινουπόλεως στις 28 Νοεμβρίου
1967, αποφοίτησε από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης το 1991.
Το 1993 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές
του σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Βόννης. Το έτος 1994 χειροτονήθηκε Διάκονος στον Πάνσεπετο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Φανάρι. Εγένετο Κωδικογράφος της Ιεράς
Συνόδου. Το επόμενο έτος 1995 ανέλαβε
Υπογραμματέας Ιεράς Συνόδου.
Μεταξύ των ετών 1996-1997 φοίτησε
στη Θεολογική Σχολή του Αγίου Ιωάννου
του Δαμασκηνού στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου, όπου βελτίωσε τη γνώση της αραβικής
γλώσσας. Το έτος 2001 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο: «Η έναντι της Συνόδου της
Χαλκηδόνος στάσις του Σεβήρου Αντιοχείας»
και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Θεολογίας
με βαθμό παμψηφεί άριστα.
Το έτος 2004 προσκλήθηκε ως επισκέπτης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του
Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, όπου δίδαξε επί
ένα εξάμηνο. Τον Μάρτιο του έτους 2005,
κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου προήχθη σε Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου.
Το 2009 η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τον εξέλεξε ομόφωνα Αναπληρωτή
Καθηγητή της Συμβολικής και των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ενώ
υπέβαλε, μεταξύ άλλων, δύο υφηγεσίες υπό
τους τίτλους: «Ο θεσμός της Συνάξεως Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (1951-2004)»
και «Οι ενενήντα πέντε Θέσεις του Λουθήρου.
Ιστορικοθεολογική θεώρηση - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια».
Τον Μάρτιο του έτους 2011 εξελέγη εν
ενεργεία Μητροπολίτης Προύσης, ενώ τον

Αύγουστο του ίδιου έτους διορίσθηκε
Ηγούμενος της εν Χάλκη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας
Τριάδος.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου της Ορθοδόξου Εκκλησίας με
την Παγκόσμια Λουθηρανική Ομοσπονδία
και μέλος Πατριαρχικών Αντιπροσωπειών
στις Γενικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, Γραμματέας
της Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας το έτος 1998 στη
Σόφια, της Μείζονος και Υπερτελοῦς Συνόδου το έτος 2005 στην Κωνσταντικούπολη,
της Διευρυμένης Συνόδου το έτος 2006 στη
Γενεύη και της Σύναξης των Προκαθημένων
των Ορθοδόξων Εκκλησιών το έτος 2008
στην Κωνσταντινούπολη.
Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
είναι μέλος της Επιτροπής Πίστεως και Τάξεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

)))
Αποσπάσματα
από την Ενθρονιστήρια Ομιλία
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής
κ. Ελπιδοφόρου
«[…] Κατά την επίσημη αυτή ώρα, ο ιερός
αυτός δεσμός συνοψίζεται και εκφράζεται στο
σεβαστό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, ο οποίος
αναδείχθηκε μέντορας και προστάτης μου καθ’
όλη τη διάρκεια των σπουδών και της εν γένει
διαμόρφωσής μου. Του είμαι προσωπικά και
βαθύτατα υπόχρεος για την πολύτιμη παρουσία
του σήμερα μαζί μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό μας
στην Ορθόδοξη Πίστη, τον υπουργό Υγείας και
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Alexander Azar, ο

οποίος σήμερα μας δίνει τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κύριε Υπουργέ, τα λόγια σας γεμίζουν
αυτόν τον καθεδρικό ναό με τις αιώνιες αλήθειες
του Ευαγγελίου και τα υψηλότερα ιδανικά του
Aμερικανικού ονείρου. Σας ευχαριστώ για τη
δέσμευσή σας – στην Αθήνα και την Ιερουσαλήμ, διότι είναι το θεμέλιο του πολιτισμού μας.
Επιπροσθέτως, μνημονεύω τους προκατόχους μου στην όμορφη και ευλογημένη αυτή
Αρχιεπισκοπή, όλους εκείνους που διαμόρφωσαν και προσδιόρισαν την εξαιρετική αυτή
Εκκλησία. Μεταξύ αυτών, πρώτο τον Σεβασμιώτατο Δημήτριο, ο οποίος με τιμά με τη σημερινή παρουσία του και μου παραδίδει την
Εκκλησία που διακόνησε με πίστη και επιμέλεια επί δύο δεκαετίες. Επίσης, τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, ο οποίος με τόλμη περπάτησε
στο πλάι του Martin Luther King Jr. ενάντια
στο πολιτιστικό ρεύμα της εποχής και ακόμη
ενάντια στις συμβουλές των ομολόγων του. Και
πάνω απ’ όλα τον εμπνευσμένο πρωτοπόρο
Αθηναγόρα, ο οποίος συνειδητοποίησε τη σημασία της άρσης των φραγμών με τις άλλες
Ομολογίες και θρησκευτικές κοινότητες. Φιλοδοξία μου είναι να φυτέψω και να πολλαπλασιάσω τα ποικίλα δώρα τους στο εύφορο
έδαφος αυτής της Εκκλησίας και αυτής της γης,
καθώς απλώνω το χέρι μου για έναν διάλογο
αγάπης και αλήθειας με τους αδελφούς και τις
αδελφές μας των άλλων Εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Η καρδιά μου είναι
έτοιμη και αποφασισμένη να ακολουθήσει τo
ρηξικέλευθο και λαμπρό παράδειγμά του.[…]
[...] Η καρδιά μου είναι έτοιμη και σταθερή
να υπηρετήσω αυτήν την Αρχιεπισκοπή και
αυτό το έθνος, τα οποία θαύμαζα από την παιδική μου ηλικία και από τη διακονία μου στο
Φανάρι. Στο διάβα των δεκαετιών, παρατήρησα
την ανάπτυξη της Εκκλησίας εδώ, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και τους δρόμους που
άνοιξε.Είμαι, λοιπόν, εδώ –ο νέος Αρχιεπίσκο-

πός σας– για να σας ακούσω, για να διαλεχθώ
μαζί σας και για να εργαστώ μαζί σας. Η προσευχή μου είναι να στέκομαι μπροστά σας και
δίπλα σας, να ηγούμαι με το παράδειγμα και
τις παραινέσεις μου και να σας διακονώ με
πνεύμα θυσίας. Ας προχωρήσουμε μαζί ως
Σώμα Χριστού και σώμα πιστών, ως μία ενωμένη Αρχιεπισκοπή και Εκκλησία και ως μία
πολύτιμη Επαρχία του πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Δεν μπορώ να σκεφτώ ανώτερη και τελειότερη κλήση για το βίο μου από το να είμαι
μαζί σας στις χαρές και στις λύπες σας, στις
επιτυχίες και στις δοκιμασίες σας. Η καρδιά
μου είναι έτοιμη, σταθερή και πρόθυμη να σας
υπηρετήσω κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση. Από τους πολλούς τομείς που έχουν
ανάγκη άμεσης ποιμαντικής φροντίδας, θα
ήθελα να υπογραμμίσω τη διακονία της αγάπης
προς τη νεολαία μας, την ενίσχυση της θεολογικής μας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και την
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ολοκλήρωση της ανέγερσης του Ιερού Ναού
στο “Σημείο Μηδέν”. Σε όλους αυτούς τους τομείς, ζητούμε –πέρα και πάνω από οτιδήποτε
άλλο– τη δύναμη και τη στήριξη της χάριτος
του Θεού, διότι “ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ
οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες”
(Ψαλμ. 128, 1).[…]
[…] Η Εκκλησία, δηλαδή όλοι μας, πρέπει
να είναι έτοιμη να συναντήσει τους νέους ανθρώπους εκεί που ζούνε και εκεί που μαθαίνουν: στις κοινότητές μας, στους χώρους των
κολλεγίων με όλο το φάσμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε στη διάθεσή μας.
Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθουν οι νέοι σε
μας. Πρέπει να τους προσφέρουμε μία γεύση
της μυστηριακής ζωής, του ζωντανού Σώματος
του Χριστού. Πρέπει να τους καλωσορίσουμε
και να τους αγκαλιάσουμε, συναντώντας τους –
όπως έκανε ο ίδιος ο Κύριος με τους μαθητές
Του– με τους όρους τους, με τις καρδιές τους
και με τους τρόπους τους.[…]
[…] Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί και
αδελφές, οι προκλήσεις της διοίκησης της Εκκλησίας δεν είναι απλώς κοσμικές ανησυχίες.
Αγγίζουν τη βαθύτατη ανταπόκρισή μας στην
κοινωνία των δώρων που έχουμε λάβει από το
Θεό. Με όλη τη σημασία της φράσης, είμαστε
όλοι διάκονοι! Είμαστε όλοι υπεύθυνοι διαχειριστές των πόρων των πιστών. Και αν αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα εμπόδια
ταπεινά και συλλογικά, τότε είμαι βέβαιος ότι
θα τα ξεπεράσουμε. Αν ο Κύριος είναι η δύναμή μας και η σωτηρία μας –η παρηγοριά μας
και ο φωτισμός μας– τότε οι πιο λαμπρές μέρες
μας βρίσκονται σίγουρα μπροστά μας.[…]
[…] Την πικρή εκείνη μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 χάθηκαν τόσες ανθρώπινες
ζωές, προκλήθηκαν τόσα πολλά δεινά και ο μικρός ναός μας του Αγίου Νικολάου καταστράφηκε ολοσχερώς με την κατάρρευση των

Δίδυμων Πύργων. Παρ’ όλα αυτά, το μίσος ξεπεράστηκε με την ελπίδα, η βία με τη συγχώρεση και η απελπισία με το έλεος, τη συμπόνια
και την αγάπη.
Αποτελεί καθήκον και υποχρέωσή μας ως
Ορθοδόξων Χριστιανών –αλλά επίσης ευθύνη
και δέσμευση απέναντι στο Θεό και το λαό Του–
να ολοκληρώσουμε και να ανοίξουμε τις θύρες
του ναού του Αγίου Νικολάου ως μία μαρτυρία
και ένα όραμα για το τί είναι άριστο και όμορφο
σε όλους τους ανθρώπους της πίστης. Σας διαβεβαιώ ότι η καρδιά μου είναι, επίσης, έτοιμη
και σταθερή γι’ αυτό το καθήκον.
Αγαπητοί φίλοι, αδελφές και αδελφοί,
Σήμερα, γιορτάζουμε την απόδοση της εορτής της Πεντηκοστής, κατά την οποίαν η Ορθόδοξη Εκκλησία προσκαλεί όσους βαπτίσθηκαν
και ενεδύθησαν το Χριστό να γίνουν παιδιά
που καθοδηγούνται και φωτίζονται από το πυρ
και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο
καλεί όλους τους ανθρώπους σε ενότητα αποβάλλοντας τις διαιρέσεις και τις αμφιβολίες
τους. Όπως ψάλλουμε στο κοντάκιο της ημέρας:
“Ας δοξάσουμε όλοι μαζί το Πανάγιο Πνεύμα”.
Και όπως διακηρύσσουμε στο κοινωνικό της
ημέρας: “Τό πνεῦμα σου τό ἀγαθόν ὁδηγήσει
ἡμᾶς ἐν γῇ εὐθειᾳ” (Ψαλμ. 144, 10).
Αύριο, με προσδοκία και ανυπομονησία θα
μοιραστώ μαζί σας τη Θεία Ευχαριστία επί τη
εορτή των Αγίων Πάντων. Θα έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε όλους τους Αγίους –τους αρχαιότερους, όπως ο Άγιος Νικόλαος ο θαυματουργός και τους νεότερους, όπως ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Ταυτόχρονα, όμως, θα θυμηθούμε ότι όλοι έχουμε κληθεί να γίνουμε μέλη
της κοινωνίας των Αγίων –συνταξιδιώτες σε τού το το υπέροχο ταξίδι που ο Θεός με τόση χάρη
και γενναιοδωρία προετοίμασε για μας σ’ αυτή
την Αρχιεπισκοπή, την Εκκλησία και τη χώρα.
Ας παραμείνουν, λοιπόν, οι καρδιές μας
έτοιμες και σταθερές. Αμήν!»

Ενθρόνιση
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου

ατά την Εκκλησιαστική τάξη, με
μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα
πραγματοποιήθηκε η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, το Σάββατο
29 Ιουνίου, ο οποίος εξελέγη παμψηφεί από
την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ.
Εκ μέρους της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας
ενθρόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης
και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος, ο οποίος
του ενεχείρησε μία αρχιερατική ράβδο,
συμβολικώς, εκ μέρους του Οικουμενικού
μας Πατριάρχη.
Στην τελετή, παρόντες μεταξύ άλλων,

Κ

ήταν ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου
κ. Γεώργιος, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας
της Ελλάδος Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Παντελεήμων, ο εκπρόσωπος της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
οι εκπρόσωποι της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ
και Θεοφ. Επίσκοπος Μηδείας κ. Απόστολος, Αρχιγραμματέας και οι Θεοφιλέστατοι
Επίσκοποι και κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας προσφώνησε
και επέδωσε μια εικόνα του Αγ. Μακαρίου
ως δώρο στον νέο Αρχιεπίσκοπο.
Μετά τις προσφωνήσεις ο Σεβ. Αρχιε-
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πίσκοπος κ. Μακάριος εκφώνησε επιβατήριο λόγο, ενώ μετά το πέρας της τελετής παρατέθηκε δεξίωση στους εκλεκτούς
επισκέπτες και προσκεκλημένους.
Βιογραφικό σημείωμα
του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας
κ. Μακαρίου
Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.
Μακάριος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης το έτος 1973. Τυγχάνει πτυχιούχος
της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές
εις την Χριστιανική Ηθική στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), στην Ιστορία της Επιστήμης στο
Πανεπιστήμιο του Harvard, (Master of
Arts), και στην Βιοηθική στο Πανεπιστήμιο
του Monash, (Master of Bioethics).
Τω 2002 υπέβαλε διδακτορική διατριβή
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης υπό τον τίτλο: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί και αναπαραγωγικαί προοπτικαί και
ενδεχόμεναι συνέπειες αυτής» και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής με τον βαθμόν
«άριστα».
Από του έτους 2003 διδάσκει στην Πατριαρχική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης.
Από το έτος 2018 εξελέγη Καθηγητής αυτής.
Διετέλεσε επισκέπτης Καθηγητής διαφόρων
Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης
και οι Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων
Κρήτης, Θεσσαλίας και Αθηνών.
Τον Μάιο του 2015 εξελέγη πρώτος Κοσμήτωρ του Τμήματος Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας της Αυτονόμου Εκκλησίας
της Εσθονίας.
Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, υπό του Μακαριστού Αρχιεπισκό-

που Κρήτης Τιμοθέου, εκάρη μοναχός και
χειροτονήθηκε Διάκονος την 18η Οκτωβρίου 1993 και Πρεσβύτερος την 25η Ιουνίου 1997. Το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη
έλαβε την 23ην Απριλίου 1998, ενώ την
Κυριακή του Πάσχα του 2008, η Α.Θ.Π. ο
Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου εις το
Φανάριον.
Υπηρέτησε σε πολλές επιτελικές θέσεις
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης μέχρι και
της εις επίσκοπον εκλογής του. Ίδρυσε και
διευθύνει την Εκδοτική Σειρά «Παντοδαπά
της Βιοηθικής», η οποία τελεί υπό την αιγίδα
της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία το έτος 2009, τον όρισε
μέλος στην Πανορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής.
Την 27ην Απριλίου 2015 εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Επίσκοπος
Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, την 16ην Μαΐου του ιδίου έτους,
υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, αναλαμβάνων τα υπό του Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
και της Μεγάλης Εκκλησίας ανατεθέντα καθήκοντά του στην Εκκλησία της Εσθονίας,
προκειμένου να οργανώσει το θεολογικό
και κατηχητικό έργον της.
Μετείχε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο
της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Κρήτην,
το 2016, ως σύμβουλος της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εξελέγη
παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου
στις 9 Μαΐου 2019 και η ενθρόνισή του
πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2019
στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας.

)))
Αποσπάσματα του ενθρονιστηρίου
λόγου του Αρχιεπισκόπου
Αυστραλίας κ. Μακαρίου
[…] Μέσα σέ αὐτό τό κλίμα κατανύξεως καί
εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν, νοερῶς ἀτενίζω
τήν ἄκρα ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου στή σταυρική του θυσία καί κατανοῶ ποῦ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ δύναμη τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης. Ἐκεῖ
βρίσκεται ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καί ἐκεῖ ἀποκαλύπτεται τό βάθος τῆς πίστεώς μας. Ἄν στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἦταν μιά
λεπτή αὔρα, στήν Καινή Διαθήκη ὁ Θεός παρουσιάζεται προσφερόμενος, θυσιαζόμενος καί
ἐκδαπανώμενος, περιβάλλοντάς μας ὅλους μέ τήν
ἄφατη ἀγάπη Του καί τήν ἐκούσια θυσία Του.
Συναισθανόμενος, λοιπόν, το ἄπειρο μέγεθος τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καί τή μεγάλη δωρεά
τῆς ἐκλογῆς καί ἐγκαταστάσεώς μου ὡς ποιμενάρχου μιᾶς δυναμικῆς καί σπουδαίας Ἀρχιεπισκοπῆς, καταθέτω ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ ὅτι
πρωταρχική μου ἐπιθυμία καί, συνάμα, παράκλησή μου πρός ὅλους σας εἶναι νά ἁγιάσουμε
σύμπασα την Αὐστραλιανή γῆ μέ τήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, νά καταστήσουμε τόν οἶκο τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ἐκκλησίας
μας πλήρη εὐωδίας πνευματικῆς καί νά δώσουμε τή μαρτυρία μας, μία μαρτυρία θεϊκῆς
χάριτος καί ἀγάπης. Νά ἀκτινοβολοῦμε ὅλοι
μας: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Ἐπίσκοποι, ὁ κλῆρος
καί ὁ εὐσεβής λαός μας, φῶς ζωῆς αἰώνιας πού
φωτίζει, μαγνητίζει καί συνάγει «εἰς ἕν» τούς
ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς οἰκείους καί τούς
ξένους, τούς πιστούς, τούς ἀπίστους καί κάθε
ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Νά μεταδώσουμε
τήν ἐμπειρία τῆς ἀγάπης σέ ὅλους, καταργώντας
τά σύνορα τῆς διαφορετικότητας καί τίς ὅποιες
προκαταλήψεις, φραγμούς και ἀποστάσεις.
Πόθος μου εἶναι νά εὑρίσκομαι συνεχῶς σέ
ἐν Χριστῷ ἀγαπητική κοινωνία καί ἐνότητα μέ

ὅλους σας: μέ τούς βοηθούς μου Ἐπισκόπους,
τούς κληρικούς καί τίς μοναχικές ἀδελφότητες,
τόν ἐνταύθα εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ, τούς ἐν
ἐξουσίαις καί τούς ἁπλούς, τούς μικρούς καί
τούς μεγάλους. Νά εὑρίσκομαι σέ κοινωνία
ζωῆς καί νά εἶμαι γιά σᾶς στοργικός πατέρας,
τίμιος ἀδελφός, εἰλικρινής φίλος. Δέν άνήκω
στόν ἑαυτό μου, ἀλλά στόν Χριστό καί στό ποίμνιό μου. Εἶμαι ἐδῶ γιά νά μοιραστῶ μαζί σας
ὅ,τι εἶμαι καί ὅ,τι ἔχω. Ὁ «εἰς τύπον καὶ τόπον
Χριστοῦ» ἀρχιερέας δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπροϋπόθετης ἀγάπης, ἐκεῖνος
πού ἀκολουθεῖ τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Αὕτη
ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς». Αὐτὴ ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ θά εἶναι ἡ ἀστείρευτη πηγή τῆς διακονίας
μου καί θά ἀποτελεῖ τήν ἔμπνευση τῶν ἀποφάσεών μου.
Ἀπό ἐσᾶς περιμένω νά καταθέσετε στήν
τράπεζα τῆς εὐλογημένης συνεργασίας μας τή
δική σας ἀγάπη. Νά ἔλθετε κοντά μου, γιά νά
μοιραστοῦμε τή δωρεά τῆς θείας φιλανθρωπίας
καί νά σμιλέψουμε τήν ἐν Ἐκκλησίᾳ ἑνότητα γιά
τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Αὐστραλίας. Γιατί ἐσεῖς ἀποτελεῖτε, ἀπό ΄δῶ
καί πέρα, τό περίγραμμα τῆς ζωῆς μου, ἐσεῖς
εἶστε οἱ ἀδελφοί μου καί ἡ χαρά μου. Ἐσεῖς
εἶστε τά φτερά μου, πού θά μέ βοηθοῦν νά
πετῶ ψηλά, ὅπως ἔλεγε ὁ μέγας Ἱεράρχης, Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
[…] Στρεφόμενος πρός τούς νέους μας,
θέλω νά πῶ ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἱερός θεσμός, ὁ
ὁποῖος δέν θά τούς ἐγκαταλείψει ποτέ. Παρακαλῶ ὅλους τούς νέους τοῦ ποιμνίου μας, τούς
παρόντες καί τούς ἀπόντες, ὅλους ὅσοι εὑρίσκονται καί δραστηριοποιοῦνται στήν Αὐστραλιανή ἐπικράτεια, νά δείξουν ἐμπιστοσύνη στήν
Ἐκκλησία. Νά μείνουν κοντά στό Χριστό. Μπορεῖ ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι νά σᾶς ἀπογοητεύσαμε. Ὅμως, στήν Ἐκκλησία δέν μένουμε γιά
τά πρόσωπα, πού ἔρχονται καί παρέρχονται,
ἀλλά γιά τό Χριστό, πού εἶναι «εἷς καὶ ὁ αὐτὸς
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εἰς τοὺς αἰῶνας». Μέσα ἀπό θλίψεις καί δοκιμασίες, μέσα ἀπό ἐνδεχόμενα νεανικά λάθη, θά
συνειδητοποιήσετε ὅτι τελικά τό κέντρο καί ἡ
σωτήρια προοπτική τῆς ζωῆς μας εἶναι νά γνωρίσουμε τό Χριστό, νά στραφοῦμε πρός Αὐτόν
καί νά νιώσουμε ὅτι Αὐτός ἔχει νά μᾶς δώσει
τήν ἀγάπη πού μᾶς λείπει. Γι᾽ αὐτό, σέ συνεργασία μέ τούς καλούς μας ἱερεῖς, θά δώσουμε
μεγάλη βαρύτητα στή νέα γενιά. Δέν πρέπει σέ
καμμία περίπτωση νά χάσουμε ἄλλο πολύτιμο
χρόνο. Οἱ νέοι ἀποτελοῦν προτεραιότητα γιά
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας. Δέν εἶναι
ἁπλῶς τό μέλλον, ἀλλά καί τό παρόν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἀποφάνθηκε καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἐγκύκλιό
της, πρίν τρία ἀκριβῶς χρόνια στήν Κρήτη.
[…] Κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τήν εὐγνώμονα εὐχαριστία
μου, μετά Θεόν, πρός τήν Α.Θ. Παναγιότητα,
τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν ἐπιδειχθεῖσα πρός τό πρόσωπό
μου ἐμπιστοσύνη καί πατρική στοργή, ἀλλά καί
πρός τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς συνοδικούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς γιά τήν τιμία ψῆφο τους. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι μία μεγάλη καὶ
χαρισματικὴ ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα. Κι
αὐτό τό γνωρίζουν καί τό ἀναγνωρίζουν ὅλοι.
Δὲν εἶναι ὅπως οἱ ἡγέτες τοῦ κόσμου τούτου,
πού στηρίζονται στή δύναμη τῆς φθαρτῆς ἐξουσίας. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὑπερβάλλει
μέ τήν ἀγάπη του. Μᾶς ἀγαπᾶ ὅλους αὐθόρμητα καί φυσικά, φροντίζει γιά ὅλους. Ἀναδίδει
τὴν εὐωδία τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Πατριαρχία του
εἶναι μοναδική, διότι ἀποτελεῖ ζωντανή μαρτυρία ἀγάπης, θυσίας καὶ προσφορᾶς. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι μεγάλη εὐλογία
καί δωρεά τοῦ οὐρανοῦ στή γῆ.
Δέν ξέρω ἄν ὑπάρχουν λόγοι καί τρόποι
πού ἡ Ὀρθοδοξία, οἱ Ἐπαρχίες τοῦ Θρόνου, οἱ
ἄλλες Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες, ἡ ἀνθρωπότητα
ὁλόκληρη καί ἐγώ προσωπικά μποροῦμε νά
ἀνταποδώσουμε τά ὅσα ὁ ἴδιος μᾶς ἔχει προ-

σφέρει θυσιαστικῶς καί ἀγαπητικῶς. Σᾶς προτρέπω, ὅμως, καί σᾶς παρακαλῶ ὅλους νά ἐπισκέπτεστε τή Μεγάλη Ἐκκλησία καί τόν
Παναγιώτατο Πατριάρχη μας, γιά νά γεύεστε
τήν ἀπερίγραπτη χαρά τῆς κοινωνίας μαζί Του.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο θέλω νά εἶναι τό
δεύτερο σπίτι μας καί ὁ τόπος ὅπου ὅλοι μας
θά ἀνανεωνόμαστε πνευματικά καί θά λαμβάνουμε δύναμη, γιά νά συνεχίζουμε τή διακονία
μας πιστά, ταπεινά καί ἀποτελεσματικά στήν
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας.
[…] Γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία
μέ ἀνέθρεψε πνευματικά καί ἐκκλησιαστικά, καί
γιά τή Μονή τῆς μετανοίας μου, τόν Ἅγιο Γεώργιο Ἐπανωσήφη, ἤδη ἐξέφρασα τήν εὐχαριστία
μου κατά τή Θεία Λειτουργία ἀντίστοιχα στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ
Ἡρακλείου καί στό Καθολικό τῆς Μονῆς μου.
Τά φιλάδελφα αἰσθήματα καί οἱ ἐκδηλώσεις
τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εἰρηναίου
καθώς καί τῶν λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων τῆς
Κρήτης δηλώνουν μέ τόν καλύτερο τρόπο ὅτι ἡ
Κρήτη εἶναι τόπος οἰκουμενικός, μέ πολλές
ἀντοχές καί πολλά καί γνήσια ἀντισώματα ἀπέναντι στήν ἐπέλαση τῆς παγκοσμιοποίησης καί
τῶν ποικίλων συγχρόνων ἀλλοτριώσεων. Εὐχαριστῶ καί ἐξαιρέτως εὐγνωμονῶ τόν ἅγιο Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα
γιά τήν τιμητική του παρουσία καί τόν παρακαλῶ νά διαβιβάσει στήν Κρητική Ἱεραρχία καί
στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς μου τήν ἀγάπη
μου καί τήν εὐχαριστία μου γιά ὅλα ὅσα μοῦ
προσέφερε ἡ Ἐκκλησία Κρήτης κατά τά 23 χρόνια τῆς ἐκεῖ ταπεινῆς μου διακονίας.
[…] Θερμῶς σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεστε γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπό σας. Μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία πάντοτε θεραπεύει τά ἀσθενῆ
καί ἀναπληροῖ τά ἐλλείποντα, θά ἀγωνισθῶ μέ
ὅλες μου τίς δυνάμεις γιά νά σᾶς διακονήσω ἐν
«ὑπερβολῇ ἀγάπης», ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀληθινή
ἰσχύς, ὁ «σύνδεσμος τῆς τελειότητος», γιά νά
εἶναι τό πέρασμά μου ἀπό δῶ, ἡ διακονία καί

ἡ μαρτυρία μου, ὡς «αὔρα λεπτή», πού ὅλους
θά σᾶς ἀναπαύει, θά σᾶς χαροποιεῖ καί θά σᾶς
παραπέμπει στόν αἰώνιο προορισμό τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, ὁ ὁποῖος εἶναι τό «Α καὶ τὸ Ω»,
ὁ «ὤν, ὁἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος», ὁ «πρῶτος καὶ ὁ
ἕσχατος», ἡ «ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος».
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!

)))
Προσφώνηση
του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα
«Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε κατέστησε Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και πάσης Ωκεανίας
Σεβασμιώτατε κ. Μακάριε.
Τα ανθρώπινα είναι ατελεύτητα εν μέσω της
Χάριτος του Παρακλήτου και του πολέμου του
αντιδίκου, εν μέσω του κόσμου του επιγείου και
του ουρανίου, που έχει κέντρο του τον Κύριο
ημών Ιησού Χριστό, τον δοξολογούμενο μετά

του Πατρός και του Παρακλήτου,
από τις γνωστές και άγνωστες σε
εμάς επουράνιες δυνάμεις. Στον ενιαίο αυτό κόσμο, τον ορατό και αόρατο, δρα και ο πονηρός, ο
μισόκαλος δαίμονας, με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Σ’ αυτές
υποκείμεθα, άλλοτε λιγότερο και
άλλοτε περισσότερο, εμείς οι άνθρωποι, εξαιτίας των παθών μας.
Κάποτε μάλιστα εξαιτίας των, αναγάγωμεν τους εαυτούς μας δια των
λογισμών μας, δαιμονικώ τω τρόπω,
εις κριτάς και τιμητάς της Αγίας του
Χριστού Εκκλησίας, δοκιμαζόμενοι
εν γνώσει ή εν αγνοία μας. Όμως τα
πάθη περιορίζονται, ελέγχονται και
εξαλείφονται με την προσευχή, με
τη συμμετοχή μας στη μυστηριακή
ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, ελκύομε
τη χάρη του Παρακλήτου στην καρδιά μας για
να αντιμετωπίσουμε τους «κοσμοκράτορας του
σκότους του αιώνος τούτου προς τας πνευματικάς της πονηρίας εν τοις επουρανίοις».
Κρούω όμως, με τους λόγους μου, θύρας
ανοιχτάς, λίαν αγαπητέ αδελφέ και φίλε Μακάριε. Η Χάρις του Παρακλήτου σε κατέστησε
Αρχιεπίσκοπο της Μίας, Αγίας, Καθολικής και
Αποστολικής Εκκλησίας εδώ στην Αυστραλία.
Η Χάρις του Παρακλήτου σε χαρίτωσε και
ανοίχθησαν οι οφθαλμοί σου στην ευλογημένη
ειρηνική οικογένεια των γονέων σου, Μανώλη
και Φωτεινής, των απλών, αγιασμένων, λαϊκών
ανθρώπων του μόχθου, με την πατροπαράδοτη
παραδοσιακή πίστη, την ανεπιτήδευτη, την
ανυπόκριτη πίστη της Κρήτης και των Κρητικών, την οποία έχουμε στην καρδιά μας. Στην
ίδια αυτή καρδιά σκηνώνει η αγάπη μας, η
πίστη και η αφοσίωσή μας, προς την σκηνίτιδα
μεγάλη του Χριστού της Κωνσταντινουπόλεως
Εκκλησίας το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο,
χάρη στο οποίο είμαστε σήμερα Έλληνες και
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Ορθόδοξοι, μέσα σε έναν κόσμο ραγδαίως μεταβαλλόμενο.
Με εφαλτήριο την Κρήτη πορεύτηκες στην
Αθήνα, στην Αμερική, στην Εσθονία, με τις
διαρκείς ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού μας
Πατριάρχου, του Γέροντά μας, του Πατέρα μας,
του σοφού πηδαλιούχου, του συγχωρητικού και
ανεξίκακου Πατριάρχη μας Βαρθολομαίου.
Η Χάρις του Παρακλήτου οδήγησε τα βήματά σου σε εκκλησιαστικά πρόσωπα, χριστοφόρα και θεοφόρα. Στον πνευματοφόρο,
αγιασμένο ιερομόναχο της Μονής Επανωσήφη
της και μετανοίας σου Μακάριο Κτενόπουλο,
στον καλό και αγαθό Μητροπολίτη Γορτύνης και
Αρκαδίας κυρό Κύριλλο, τον και γέροντά σου.
Χειροτονήθηκες διάκονος και πρεσβύτερος από
τον ανεξίκακο και μακρόθυμο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κυρό Τιμόθεο, τον και γέροντά μας.
Ευεργετήθηκες από τον Ικονίου Θεόκλητο, τον
αρχιερέα των υπερβάσεων. Επίσκοπος χειροτονείσαι υπό του ασκητικού, συνετού και ακαμάτου Αρχιεπισκόπου μας Κρήτης κ. Ειρηναίου. Ως
Επίσκοπος Χριστουπόλεως διδάκτηκες πολλά
από τον πολιό Ιεράρχη Εσθονίας Στέφανο και
βεβαίως εις την Επίσκοπον παμψηφεί εκλογή
σου, προτάσει και εισηγήσει του Πατριάρχη μας
Βαρθολομαίου, του αποκαλύπτοντος τις βουλές
του Παρακλήτου, ήταν παρούσα η Εκκλησία
Κρήτης με δύο Ιεράρχες της, τον Γορτύνης και
Αρκαδίας κ. Μακάριο και την ταπεινότητά μου.
Είναι σπουδαία η ποιμαντική σου εμπειρία
για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, πολύτιμη η
παιδεία σου, θεολογική και ακαδημαϊκή, για
την εδώ Θεολογική Σχολή του Αγίου Ανδρέα,
όπως βεβαίως και η διακονία σου ως καθηγητού
στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική
Ακαδημία Κρήτης, αλλά και σε πολλά άλλα πανεπιστήμια.
Οι μελέτες και τα συγγράμματά σου για τη
σχέση Εκκλησίας και Βιοηθικής είναι καινοτόμες. Ο δε προβληματισμός σου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του εμβρύου που σκοτώνουμε,

για να περνάμε εμείς καλά, θέτει όλους μας
ενώπιον των πνευματικών μας, αλλά και των
εθνικών μας ευθυνών. Τα ποιμαντικά, θεολογικά και πάμπολλα χαρίσματά σου με τις πλούσιες εμπειρίες σου που θα ξεδιπλώσεις, θα
καλλιεργήσεις και θα αναπτύξεις θα ωφελήσουν πολλαπλώς τον ευλογημένο, Ορθόδοξο
λαό της Αυστραλίας.
Οι πειρασμοί δεν θα λείψουν, αλλά ο Άγιος
Πορφύριος, ο διορατικός, μας υπενθυμίζει «να
αισθανόμαστε την κακία του άλλου ως αρρώστια
που τον βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί
να απαλλαγεί. Γι’ αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε
με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το
«Κύριε Ιησού Χριστέ…» για να δυναμώσει με
την Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανέναν. Όλους Αγίους να τους βλέπουμε,
όλοι μας, μέσα, φέρουμε τον ίδιο παλαιό άνθρωπο. Ο πλησίον, όποιος και αν είναι, «σαρξ
ἐκ τῆς σαρκός μας, είναι αδερφός μας. «Μηδενὶ
μηδὲν ὀφείλομεν, εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους»,
σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους γιατί
ουδείς την εαυτού σάρκα εμίσησε».
Στο χριστοφόρο και θεοφόρο εις την πέμπτη Ήπειρο αγώνα σου Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Αυστραλίας Μακάριε, θα σε συνοδεύουν
οι ευχές και προσευχές του Πατριάρχου μας
Βαρθολομαίου, των καλών σου γονέων, των συνεπισκόπων σου αρχιερέων, των κληρικών και
των λαϊκών της Αυστραλίας και όλων ημών των
παρισταμένων αδελφών σου, του εκπρόσωπου
της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου, του εξοχωτάτου εκπροσώπου της
Ελληνικής Πολιτείας, της πρωθυπουργού της
πολιτείας ταύτης, των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, εκπροσώπων των Εκκλησιών των Σεβασμιωτάτων και Θεοφιλέστατων Πατέρων και
αδελφών, όλων των χριστιανών παρισταμένων
μικρών και μεγάλων. Άξιος».

Ο Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο από Προύσης
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα Νανάκη
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
α είμαι αναπαυμένος να γίνει το
θέλημα του Θεού και αν ο Θεός
δεν με θέλει για Αμερικής γενηθήτω το θέλημά Του». Με αυτή
τη φράση, του από Προύσης, Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ολοκληρώθηκε η συζήτησή μας στη Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης όταν συναντηθήκαμε λίγο
πριν την εκλογή του στην Αρχιεπισκοπή
Αμερικής.
Με εισήγηση του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ψήφων δε κανονικών γενομένων, η Αγία και Ιερά Σύνοδος
εξέλεξε, παμψηφεί, τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής του 21ου αιώνα και τον
πρώτο Κωνσταντινουπολίτη Αρχιεπίσκοπο,
στην ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής,
Ελπιδοφόρο, κατά κόσμον Ιωάννη Λαμπρυνιάδη.
Τον Γιάννη τον γνωρίζω από φοιτητή
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει ως αρχιερεύς – καθηγητής.
Το σακίδιο που είχε στην πλάτη του, ερχόμενος ή φεύγοντας από τη Σχολή, ήταν
ασυνήθιστο τότε περί το 1987. Είχα διαβάσει και μια ανακοίνωσή του, χειρόγραφη,
τοιχοκολλημένη στη Σχολή, όπου ενυπόγραφα εξέφραζε την πικρία του σε καθηγητή που τον είχε αδικήσει. Τον ακολουθεί,
ως στάση ζωής, αυτή η επιλογή των ξεκάθαρων λογαριασμών, των έντιμων σχέσεων, των εξηγήσεων πρόσωπο με
πρόσωπο. Συνεχίζει μέχρι σήμερα, με
πνεύμα και διάθεση κατανόησης, αλληλεγ-

Θ

γύης και συμπαράστασης σε δικούς του και
ξένους, ακόμα και σε αυτούς που τον πίκραναν, να εφαρμόζει ευλαβικά με παρρησία, ξεκάθαρα, αλλά και ανεκδίκητα, το
αποστολικό λόγιο «Τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος, τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενος»
(Φιλιπ. γ, 13).
Ο αείμνηστος και μακάριος Φλωρίνης
Αυγουστίνος, ο τόσο αυστηρός στη θεωρία,
αλλά αδιαπραγμάτευτα ανεξίκακος και ελεήμων στην πράξη, που με τον φιλάγιο Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Χρυσοφάκη δεν
ψήφισαν ποτέ καθαίρεση κληρικού, όταν
συναντούσε το Γιάννη στις κατασκηνώσεις
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χικής Αυλής του Φαναρίου, με την καθημερινή εμπειρία,την μακράν του θεωρητικού
στοχασμού των εδράνων ή των θρανίων.
Γι’ αυτό, ευλογίες και πειρασμοί πλεονάζουν στο Φανάρι, στην έδρα της Ορθόδοξης οικουμένης, όπου όμως στο δια ταύτα
εκφράζεται η βούληση της πρόνοιας του
Τριαδικού Θεού, που ορίζει τα ουράνια και
τα αόρατα, τα ορατά και γήινα της
Εκκλησίας, όπως διαρκώς ο Οικουμενικός Θρόνος,έργοις και λόγοις,
μας το υπενθυμίζει.
Ευσυνείδητος,
υπεύθυνος,
απροϋπόθετα καλοδιάθετος προς
όλους, διακόνησε και ανήλθε την
κλίμακα της κάτω ονομαζομένης
σειράς στην πατριαρχική αυλή ως
Κωδικογράφος, Υπογραμματέας και
Αρχιγραμματέας, απ’ όπου με πρόταση του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου, παμψηφεί,
εκλέκτηκε και χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Προύσης. Στην ιστορική, νευραλγική και διακεκριμένη
Μητρόπολη Προύσης του Πατριαρχείου μας δημιούργησε εκκλησιαΣτο κέντρο ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος,
στικές υποδομές, με την αγορά των
στο αναγνωστήριο της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
Ναών της Παντοβασίλισσας στην
(1988), της οποίας μετέπειτα διετέλεσε Ηγούμενος (2012).
Δεξιά του, ο κουμπάρος του π. Χρήστος Παπάς.
Τριγλία, την γενέτειρα του ιεροεθνομάρτυρος Σμύρνης Χρυσοστό34), του πολιού και εκλεκτού ιεράρχου, του μου και των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη
και Γέροντός του Γερμανίας Αυγουστίνου. Η Σιγή. Καθιέρωσε τακτικές Θείες Λειτουρδιαπροσωπική σύνδεση και σχέση εμπι- γίες, οργανώνοντας τους σλαβόφωνους της
στοσύνης, με τον Οικουμενικό μας Πα- ευρύτερης περιοχής σε εκκλησιαστική σύτριάρχη Βαρθολομαίο, οικοδομήθηκε ναξη, ενώ μετέβαινε συχνότατα και ο ίδιος
κυρίως κατά την διακονία του (1994-2011) στη λαχούσα επαρχία του, με αποκορύστην Πατριαρχική Αυλή, και μάλιστα στα φωμα την τέλεση του αγιασμού των Θεοφασυνοδικά σέκρετα, που αποτελούν το δια νείων από τον Οικουμενικό Πατριάρχη,
την Ορθόδοξη Εκκλησία ακαδημαϊκό ύπατο κατά το τρέχον έτος, στην παράλια ζώνη της
πανδιδακτήριο, για την ανέλιξη στην εκ- επαρχίας του.
κλησιαστική διακονία της Ορθόδοξης
Στον Προύσης Ελπιδοφόρο ανατέθηκε
οικουμένης, μέσα στο αμόνι της Πατριαρ- και η ηγουμενία της Θεολογικής Σχολής της
τον ρωτούσε «Τι κάνει ο επίσκοπος του Βοσπόρου;» και όταν στις συναθροίσεις τον
αναζητούσε, ρωτούσε τα κατηχητόπουλα
«πού είναι ο επίσκοπος του Βοσπόρου;».
Του πτυχίου της Θεολογίας ακολούθησαν τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά στη
Θεσσαλονίκη, στο Μπαλαμάντ και στη Γερμανία, παρά πόδας «Γαμαλιήλ» (Πραξ. ε,

Χάλκης (2012). Μείζον επίτευγμα στην ιστορία των τελευταίων χρόνων, στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και στις όμορές
της μητροπόλεις, αποτελεί η συγκρότηση, η
οργάνωση και η λειτουργία, μοναστικής
αδελφότητος στη Χάλκη από τον Μητροπολίτη και Ηγούμενο Ελπιδοφόρο. Έντεκα νέοι
άνθρωποι, διακρινόμενοι για το ήθος τους,
την αφοσίωσή τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με παιδεία θεολογική και θύραθεν από Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα, Φινλανδία και Μεξικό, προσήλθαν δόκιμοι,
εκάρησαν μοναχοί και χειροτονήθηκαν κληρικοί στη Μονή της Χάλκης, κάποιοι μάλιστα εξυπηρετούν ενορίες της Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και των επαρχιών του Θρόνου στην Ευρώπη.
Κατέστησε την Χάλκη κέντρο διεθνών
συνεδρίων, ημερίδων, λαμπρών πολιτιστικών εκδηλώσεων, πυρήνα συνεργασίας με
πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γερμανίας
και της Κύπρου, αλλά και με την Βουλή των
Ελλήνων, για μετάβαση, μελέτη και έρευνα,
από φοιτητές στη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης. Ξεκίνησε τις εκδόσεις της «Ιεράς
Θεολογικής Σχολής Χάλκης». Παράλληλα,
ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική καταλογράφηση της περίφημης βιβλιοθήκης της Σχολής και, μεταξύ πολλών άλλων, δημιουργήθηκε η νέα, περικαλλής αίθουσα για τις
συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Η επίλυση των προβλημάτων, η αντιμετώπιση των πειρασμών, η διαχείριση των
θεμάτων, που ανέκυπταν στους τρεις παρα-

πάνω πυλώνες (Προύσα, Χάλκη, Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης), προσέφεραν
στον Αμερικής Ελπιδοφόρο εμπειρία
ποιμαντική, δύναμη ψυχική, διάθεση συγχωρητική, ανεκτικότητα, υπομονή και
αλληλεγγύη, ποιμαντικές αρετές πολυτιμότατες και απαραίτητες που, χάριτι Θεού, θα
αναπτυχθούν, κατά την οργάνωση και λειτουργία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Η
αποστολική προς Φιλιππησίους προτροπή,
όπως «Το επιεικές ημών γνωσθείτω πάσιν ανθρώποις. Ο Κύριος εγγύς» (Φιλιπ. δ ,5), απετέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της μέχρι
σήμερα διακονίας του Ελπιδοφόρου στην
Εκκλησία και τα γράμματα. Γι’ αυτό αδιαφορεί για τα ατελεύτητα του γένους των ανθρώπων, προχωρά σε υπερβάσεις και
σπεύδει, με ανυπόκριτη και ανιδιοτελή
αγάπη, να συμπαρίσταται και να βοηθά τον
εμπερίστατο συνάνθρωπό του.
Ειλικρινής στις σχέσεις του, με παρρησία γνώμης και άποψης, γνωρίζει να σπάει
αυγά, όχι όμως ως καθημερινή, αλλά ως
σχολιανή πράξη, γιατί δεν κατευθύνεται
από ανερμάτιστες συναισθηματικές φορτίσεις, αλλά κοιτάζει τον συνομιλητή του στα
μάτια, ξένος σε δόλιες και παρασκηνιακές
μεθοδεύσεις, γνωρίζει να ακούει τον συνομιλητή του και να αποφασίζει, μετά από
πολλή προσευχή, επικαλούμενος στις αποφάσεις του τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, η οποία και τον κατέστησε, με πρόταση
του Πατριάρχου μας και ψήφων κανονικών
γενόμενων, Αρχιεπίσκοπο Αμερικής.
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Λαμπρός εορτασμός του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Κρήτης στο Αρκαλοχώρι

ε λαμπρότητα και βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, στο
Αρκαλοχώρι.
Την Τρίτη 3 Ιουλίου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η υποδοχή στο Ιερό Λείψανο
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του
Τήρωνος, το οποίο κόμισε ο Πατριαρχικός
Έξαρχος Θεοφιλ. Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δημήτριο Σταματάκη, από
τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Λευκωσίας της
Εξαρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
στην Κύπρο.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο μέγας αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και
Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, συμπροσευχομένων των Σεβ. Μητροπολιτών Κισάμου και
Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας και Απο-
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κορώνου κ. Δαμασκηνού, Αυστρίας κ. Αρσενίου, του Θεοφιλ. Επισκόπου Νιτρίας κ.
Νικοδήμου και του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα. Επίσης, παρέστη προσευχόμενος ο
Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγίστης
Λαύρας Αγίου Όρους Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Πρόδρομος Λαυριώτης.
Στο τέλος του Εσπερινού ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γεράσιμος ομίλησε καταλλήλως στο πολυπληθές εκκλησίασμα, ενώ
αμέσως μετά ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας αντιφώνησε, ευχαριστώντας τους παρισταμένους Αρχιερείς, κληρικούς και
λαϊκούς και τις αρχές του τόπου. Ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Ανδρέα και των ιερών Λειψάνων στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης του Αρκαλοχωρίου, με τη συνοδεία αγήματος της 133
Σ.Μ. και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
Μετά το πέρας της λιτανείας ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χειροθέτησε σε
Αναγνώστη τον κ. Στεφανάκη Ζαχαρία, τέως

Αστυνομικό, ο οποίος διακονεί στην Ενορία
της Αγίας Παρασκευής Πεδιάδος ως Ιεροψάλτης.
Την κυριώνυμο ημέρα, στην ακολουθία
του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.
Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξήρχε ο εορτάζων Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας, συλλειτουργούντων των
Σεβ. Αρχιερέων Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων κ. Ειρηναίου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου και του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Νιτρίας κ. Νικοδήμου. Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος
και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος. Προ της απολύσεως της πανηγυρικής
Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης
Λάμπης κ. Ειρηναίος εκφώνησε πανηγυρική ομιλία. Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε
εκ βάθους καρδίας τους παρευρισκομένους
Αρχιερείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση της τοπικής μας Εκκλησίας,
όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση της πανηγύρεως και ευχήθηκε στον
ευσεβή λαό χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έλαβε
χώρα η βράβευση των αριστευσάντων μαθητών, του σχολικού έτους 2018-2019, των
σχολείων του Αρκαλοχωρίου, από την Ιερά
Μητρόπολή μας.
Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου: Α’ Τάξη:
Τεσσόρε Μαρία – Κωνσταντίνα, Β’ Τάξη Κοκολάκη Γεωργία, Γ’ Τάξη Αποστολάκης Ζαχαρίας, Φυτάκη Μαρία.
Λύκειο Αρκαλοχωρίου: Α΄ Τάξη: Γιακουμάκη Εμμανουέλα, Ξεζωνάκη Αντιγόνη,
Β’ Τάξη: Μουράτη Ελένη, Γ’ Τάξη: Συσκάκης
Παναγιώτης
ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου: Α’ Τάξη: Τζανιδάκη Μαρία, Β’ Τάξη: Γκάγκα Μαρία, Γ’
Τάξη: Ανετάκη Μαρίνα, Παπαδάκη Χριστίνα, Τζιράκη Μαρία, Χρηστάκη Μαρία.

Τις ακολουθίες του εορτασμού του Αγίου
Ανδρέα λάμπρυνε η χορωδία της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Κατά τις ημέρες του εορτασμού υπήρχε
έκθεση αγιογραφίας, ψηφιδωτού, υφαντουργίας και ντεκουπάζ των σχολών της
ιεράς Μητροπόλεώς μας στον αύλειο χώρο
του Ναού.
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Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας στη Βόνη

ε μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε
και φέτος η μνήμη της Αγίας
ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην ομώνυμη Ιερά
Μονή της, στη Βόνη Πεδιάδος Ηρακλείου.
Μέρες πριν την πανήγυρη χιλιάδες
προσκυνητές απ’ όλα τα μέρη της Κρήτης,
αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, συνέρρευσαν στο μοναστήρι της, εναποθέτοντας το
τάμα τους στην Ιερά Εικόνα της, προσκυνώντας το χαριτόβρυτο Λείψανό της και εκζητώντας τη χάρη και τις πρεσβείες Της.
Την παραμονή της εορτής, Τρίτη 16
Ιουλίου το πρωί, ο Σεβ. κ. Ανδρέας τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία στο καθολικό της Ιεράς
Μονής, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας
τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός της
εορτής, χοροστατούντος του ο Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος
απηύθυνε στο πολυπληθές εκκλησίασμα
εμπνευσμένη ομιλία. Αναφέρθηκε στη
βιωτή και τα θαύματα που επιτελεί καθημε-
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ρινώς και αδιαλείπτως η Αγία Μαρίνα,
εστιάζοντας στο ότι η Αγία μάς ελέγχει,
αλλά και μας αναπαύει, μας γαληνεύει και
μας παρηγορεί. Επευλόγησε δε όλους εκείνους τους προσκυνητές, οι οποίοι προσέρχονταν στην Ιερά Μονή, είτε εποχούμενοι,
είτε πεζοπόροι, είτε γονυπετείς.
Στον Εσπερινό επίσης παρέστησαν συγχοροστατούντες οι Σεβ. Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος και ο Ποιμενάρχης
κ. Ανδρέας.
Την κυριώνυμο ημέρα, Τετάρτη 17 Ιουλίου, τελέστηκε ο Όρθρος και η πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.
Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων των
Σεβ. Αρχιερέων Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, Μάνης κ. Χρυσοστόμου,
Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, του Αρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου και του επιχώριου Μητροπολίτη κ. Ανδρέα. Ο Σεβ.
Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος,

εκφώνησε πνευματική ομιλία, αναφερόμενος στην ευλάβεια των ανθρώπων προς
τους Αγίους και στην Αγία Μαρίνα, οι
οποίοι αποτελούν την αποκεκαλυμμένη
αλλήθεια του Θεού, η οποία μας παραδόθηκε κι εμείς έχουμε ιερό χρέος και καθήκον να την μεταλαμπαδεύσουμε στους
απογόνους μας.
Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της θαυματουργής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων
της Αγίας Μαρίνας πέριξ της Μονής.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε θερμά
τους Αρχιερείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και την συμμετοχή τους στην πανήγυρη, εκφράζοντας παράλληλα την
ευαρέσκειά του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της πανηγύρεως. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε τον Δήμο
Μινώα Πεδιάδος και τον Δήμαρχο κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, το Ε.Κ.Α.Β Κρήτης, τον
τηλεοπτικό σταθμό «ΚΡΗΤΗ TV» και τον διευθυντή κ. Αντώνιο Δημητρίου που μετέδωσε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία, τη
Διοικούσα Επιτροπή της Ιεράς Μονής, τον
Ιερατικώς Προϊστάμενο της Ιεράς Μονής
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Μεθόδιο
Φλουρή και τον Πρόεδρο αυτής Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου κ. Στυλιανό Βλαστό, τους κληρικούς και λαϊκούς,
τους ιεροψάλτες, τους εθελοντές και τις εθελόντριες, τις χιλιάδες χιλιάδων ευλαβών
προσκυνητών, ευχόμενος ολόψυχα η Χάρη
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τις πρεσβείες της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος
και Θαυματουργού Μαρίνας, να ευλογεί τα
πρόσωπα και τις οικογένειές τους.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Σεβ. κ.
Ανδρέας χοροστάτησε στον μεθέορτο Εσπερινό και τέλεσε κτητορικό μνημόσυνο για

την ανάπαυση των ψυχών των κτητόρων
της Ιεράς Μονής και των μοναζουσών που
ασκήτευσαν σε αυτήν, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν εν πομπή στο κοιμητήριο της
Μονής, όπου τελέσθηκε τρισάγιο επί των
τάφων αυτών.
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Εκδηλώσεις Μνήμης
για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
Εκδήλωση στην Ιερά Μητρόπολή μας:
«Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453
και η σύγχρονη πρόκληση του δημογραφικού μας προβλήματος»
ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Τρίτης 28 Μαΐου στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Πολιτιστικού μας Πολυκέντρου στο Αρκαλοχώρι, η
εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Πόλης, με τίτλο «Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 και η σύγχρονη πρόκληση
του δημογραφικού μας προβλήματος», την
οποία διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολή μας.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσφώνηση
του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορνηλίου
Αθανασάκη, ο οποίος είχε την ευθύνη του
συντονισμού. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος
χαιρέτησε και επευλόγησε την εκδήλωση,
εκφράζοντας την χαρά του, αναφερόμενος
παράλληλα στη σημασία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου στην μακραίωνη πορεία του,
προ και μετά την Άλωση, ευχαριστώντας παράλληλα τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
για την ευγενική πρόσκληση που του έγινε.
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών, οι οποίοι αποδέχθηκαν την
πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα.
Πρώτος ομίλησε ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Νικόλαος Παπαδάκης αναπτύσσοντας το θέμα «Η ιστορική μνήμη μιας τραγωδίας και οι προκλήσεις για την Ελλάδα
του Σήμερα».
Στη συνέχεια, η κα Μαρία Δρακάκη, Δρ.
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του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης ανέπτυξε το θέμα «Η
Άλωση της Πόλης: Σημειώσεις για τις ιστορικές διαστάσεις και τις σύγχρονες απειλές
για τον Ελληνισμό».
Τέλος, τον λόγο έλαβε ο κ. Ευστάθιος
Θεοφανίδης, Εισαγγελικός Λειτουργός, Τακτικός Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Μ.Δ.Ε.
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Α.Π.Θ., Υπ. ΔΝ Νομικής Α.Π.Θ., ο
οποίος ανέπτυξε με γλαφυρότητα το θέμα
του με τίτλο «Ιστορικές και νομικές παράμετροι εξέλιξης του Ελληνικού Έθνους μετά
την Άλωση: οι προκλήσεις, οι κίνδυνοι και
η προοπτική της μετάβασης από το Βυζάντιο
στο κράτος-Έθνος»
Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας
έλαβε το λόγο, συγχαίροντας τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο για την
εκλογή του στο θρόνο της πέμπτης Ηπείρου
και του απηύθυνε εγκάρδιες ευχές. Εξέφρασε
την ευαρέσκειά του για την οργάνωση της εκδήλωσης και για τις εξαιρετικές εισηγήσεις
των ομιλητών που προηγήθηκαν. Αναφέρθηκε στους αιώνες από το 1453 έως το 1922,
κάνοντας σύντομη ανάλυση στην Άλωση,
στην εθνοκτονία-γενοκτονία του Πόντου και
στην καταστροφή της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας και στην συνύπαρξη των Μιλε-

τιών και των Τανζιμάτ-Μεταρρυθμίσεων μέσα
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ακολούθησε διάλογος, όπου οι παρευρισκόμενοι έθεσαν τα ερωτήματά τους στους
εισηγητές. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
τραγούδια για την Άλωση, από τη χορωδία
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, εκ του παραρτήματος Καστελλίου, υπό τη διεύθυνση της
κ. Αργυρώς Ρέππα.
Στην εκδήλωση παρόντες, μεταξύ άλλων,
ήταν: Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας κ.
Ζαχαρίας Καλογεράκης και Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αλεξάκης, ο Άρχοντας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Νικηφόρος
Ψυλλάκης, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κ. Μανώλης Φραγκάκης και Γεώργιος Κασάκης,
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου κ. Αντώνης Χρηστάκης, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Νίκη Σολάκη-Μουράτη, ο
Επιπυραγός Πυροσβεστικού Σώματος κ. Εμμανουήλ Κουκάκης και ο Λοχαγός κ. Χαλκιαδάκης Ιωσήφ, ο Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος της Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ.
κ. Πέτρος Ψυλλάκης, το σύνολο των Ιερέων
και των Διακόνων της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας και πλήθος κόσμου.

)))

Εκδήλωση στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου
τα Χανιά μετέβη ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, την Τετάρτη 29 Μαΐου, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του
Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, με σκοπό να συμμετάσχει στην επετειακή εκδήλωση για την
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Άλωση της Πόλης στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Νέας Χώρας Χανίων.
Προ της εκδηλώσεως τελέσθηκε εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. κ. Ανδρέα
ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη στο Ιερό
Βήμα ο Σεβ. κ. Δαμασκηνός και κληρικοί
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της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. Επίσης, το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου καθώς και πλήθος κόσμου.
Μεταξύ αυτών ο πρ. Δήμαρχος κ. Κυριάκος
Βιρβιδάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ. Νικόλαος Παπαδάκης.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την Άλωση
στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων του
Πνευματικού κέντρου της Ενορίας «Κωνσταντινουπολειάδα», της οποίας τον συντονισμό είχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δαμασκηνός Λιονάκης.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση
ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός της Άλωσης, εκ της οποίας δημιουργήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δίδοντας παράλληλα
τις προεκτάσεις της μορφής που έχει σήμερα η Ευρώπη με τη δημιουργία των Εθνικών Κρατών και Εκκλησιών.
Στη συνέχεια η χορωδία της αδελφότητος Μικρασιατών Χανίων «ο Άγιος Πολύκαρπος», υπό τη διεύθυνση της κας Ρακοπούλου, απέδωσε παραδοσιακά τραγούδια.
Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος ευχαρίστησε εγκάρδια τον
κ. Ανδρέα για την ανταπόκριση της πρόσκλησης, για την ανωτάτου επιπέδου ομιλία
του, καθώς και όλους όσοι παρευρέθηκαν
και συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις στην
εκδήλωση.

Επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος πραγματοποίησε
επίσημη επίσκεψη, ως προσκεκλημένος στην Ιερά Μητρόπολή μας και
τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, προκειμένου
να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για
το πρώτο σαμποτάζ κατά του Άξονα στην
Ευρώπη, που έγινε στο πολεμικό αεροδρόμιο του Καστελλίου Πεδιάδος, τον Ιούνιο
του 1942.
Μετά την άφιξη του Προέδρου στο
Καστέλλι, πραγματοποιήθηκε επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα, ο οποίος προσφώνησε τον Πρό-
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εδρο της Δημοκρατίας και ακολούθησε η
κατάθεση στεφάνου στον τάφο του Γενικού
Αρχηγού της Πεδιάδος Αντωνίου Τρυφίτσου.
Έπειτα, μετέβησαν όλοι στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, όπου
έγινε παρουσίαση του γεγονότος από τον
Δάσκαλο-Ιστορικό και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου δρ. κ. Γεώργιο Καλογεράκη, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγόρευσε τον Εξοχότατο κ. Πρόεδρο σε Επίτιμο Δημότη. Η
τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δημαρχείου.
Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων
στο Καστέλλι, ο κ. Παυλόπουλος μετέβη,
μετά της συνοδείας Αυτού, στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, στο
Αρκαλοχώρι, όπου τον υποδέχθηκε ο Σεβ.
Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, με το σύνολο
των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ο Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως,
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτιο Κουβέλη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον
Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, καθώς και όλους τους εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας.
Τελευταίος σταθμός της επισκέψεως του
Προέδρου ήταν το Θραψανό, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος παρέθεσε επίσημο γεύμα
στην πλατεία, ενώ αγγειοπλάστες έκαναν
επίδειξη της κατασκευής των πήλινων αγγείων και το κρητικό συγκρότημα “Ερφα-
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λής” του κ. Μιχάλη Κορναράκη χόρεψε παραδοσιακούς χορούς προς τιμήν του Υψηλού προσκεκλημένου.
Προσφώνηση Σεβασμιωτάτου
«Είναι πολύτιμη η επίσκεψή Σας, Εξοχότατε
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπως είναι πολυτιμότατες οι επισκέψεις
σας στην Ελληνική Επικράτεια, γιατί έρχεστε
σε άμεση σχέση, συνομιλία και κοινωνία με τον
Έλληνα πολίτη. Αφουγκράζεστε την κοινή
γνώμη και την προσλαμβάνετε, με συνέπεια να
ενισχύετε την εθνική ενότητα, συναίνεση, συνοχή και αλληλεγγύη, έργο επίπονο, επίμοχθο,
αλλά ωφέλιμο και αναγκαίο, για την δημιουργική πορεία του έθνους μας.
Με τις παρεμβάσεις Σας, τις ομιλίες Σας, τις
τοποθετήσεις Σας, διαμορφώνετε ευθύνη στον
Έλληνα πολίτη, για τη σχέση του με το χθες,
το προχθές και το σήμερα, πορεία κατά την
οποία, με κέντρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως πάλιν και πολλάκις Κύριε Πρόεδρε τονίζετε, πάσχιζε και πασχίζει, διαφύλαττε και διαφυλάττει σε καλοκαίρια
και χειμώνες, ήθη, έθιμα, παραδόσεις και όλα
όσα συνθέτουν το πολύπτυχο του Ορθόδοξου
πολιτισμού.
Με τα ακαδημαϊκά Σας συγγράματα, τις συνομιλίες Σας και τους λόγους Σας, αναδεικνύετε
την αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας μας, ενώ θέτετε παράλληλα
και το μείζον πρόβλημα της αλληλεγγύης, με
την εξ αυτής απορρέουσα κοινωνική συνοχή,
προκειμένου η ευρωπαϊκή μας οικογένεια να
εδράζεται στα στέρεα θεμέλια της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Αντίθετες επιλογές θα επιφέρουν
επώδυνες καταστάσεις με συνέπειες τραγικές,
όπως εκείνες που οδήγησαν την ανθρωπότητα
στη σφαγή, στην περιχαράκωση και στα ολο-

καυτώματα του Β’ παγκοσμίου πολέμου.
Όμως, η αλληλεγγύη με την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή δεν συνθέτουν απλά ιδεολογίες ή νόμους του εθνικού μας κράτους ή
του ευρωπαϊκού μας κοινοβουλίου. Είναι θέματα βαθύτατα πνευματικά. Είναι μείζονα γεγονότα, που εδράζονται στην αγιοπνευματική
δυναμική της προσευχής και στην χριστιανική
παρακαταθήκη του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η
ειδωλοποίηση, κατά την παραβολή του άφρονος πλουσίου ή θεοποίηση του ορατού, γήινου
και υλικού κόσμου, διασπά την ειρήνη της
συμπαντικής μας ενότητας, με τον αόρατο, ουράνιο και πνευματικό μας κόσμο.
Η υλόφρονα συνείδηση οδηγεί, όχι μόνο
στην κοινωνική αναλγησία, αλλά και στη δημογραφική συρρίκνωση, που αποτελεί σήμερα
το μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι δε φυσικό επακόλουθο, το κενό να
καταλαμβάνεται από μετανάστες και πρόσφυγες,
που δεν παύουν όμως να είναι και αυτοί άνθρωποι, εικόνες Θεού ζώντος.
Ο χαμηλός δείκτης γεννητικότητας αποτελεί
για την πατρίδα μας το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα, η δε συρρίκνωσή μας, ως του έθνους
που συνθέτει και εκφράζει έναν από τους μακροβιότερους πολιτισμούς της παγκόσμιας κοινότητας, τραυματίζει και σμικραίνει το
πανανθρώπινο πολιτιστικό και πολυπολιτισμικό
σύνολο και γίγνεσθαι.
Με τις σκέψεις αυτές, Σας καλωσορίζουμε
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, στη δεύτερη έδρα
της Μητροπόλεώς μας, στο Καστέλλι των γραμμάτων, των αγώνων και της αγωνίας. Ευχόμεθα
ο μεγάλος ασκητής της ερήμου, Άγιος Αντώνιος, να φωταγωγεί εν Χριστώ Ιησού τον ελληνισμό και σύνολο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό,
χαρίζοντας πλούσια τα αγαθά της ειρήνης, της
υγείας, της αλληλεγγύης, της προκοπής και της
μακροημέρευσης, εις την Υμετέρα Εξοχότητα,
τον πρώτο πολίτη της Χώρας μας».

Χειροτονία Διακόνου Σταύρου Φανουράκη

ην Κυριακή 14 Ιουλίου, στην
Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης
Βόνης Πεδιάδος, τελέσθηκε η
εις Διάκονον χειροτονία του κ.
Σταύρου Φανουράκη, ο οποίος εισέρχεται,
ως άμισθος κληρικός, στον έγγαμο Ιερό
κλήρο της Μητροπόλεώς μας, κατάγεται και
διαμένει στο Αρκαλοχώρι και είναι φοιτητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.
Ττην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, πλαισιωμένος από τον Ιερατικώς
Προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Μεθόδιο Φλουρή, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ. κ. Πέτρο Ψυλλάκη και
και τους Διακόνους της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Ιωάννη Καπελλάκη και Κωνσταντίνο Αρμενάκη, ενώ συμπροσευχόμενος
παρέστη ο Αντιπρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς
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μας Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδων Φουκαράκης,
ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Δ.Σ. του
Συνδέσμου.
Στη χειροτονητήρια ομιλία του ο νέος
Διάκονος τόνισε ότι δοξάζει τον Τριαδικό
Θεό, που τον αξίωσε να λάβει τον πρώτο
βαθμό της Ιερωσύνης, ευχαρίστησε τον
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα για την
αγάπη με την οποία τον περιέβαλε από την
πρώτη στιγμή, ενώ δεν λησμόνησε να αναφερθεί στα πρόσωπα που τον βοήθησαν
στην ζωή του.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας συνεχάρη τον νέο
εργάτη του αμπελώνα του Κυρίου, αναφέρθηκε στον πόθο του χειροτονηθέντα να
υπηρετήσει την Εκκλησία, του απηύθηνε
πατρικές συμβουλές και εξέφρασε τις ευχές
του στην υψίστης σημασίας αποστολή του.
Ακολούθησε η χειροτονία και αμέσως
μετά ο νέος Διάκονος δέχθηκε τις ευχές
των συγγενών του και του πυκνού εκκλησιάσματος.
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Το νέο βιβλίο του Μεγάλου Αρχιδιακόνου,
Θεοδώρου Μεϊμάρη
πρωθιεραρχική διακονία του
Αλεξανδρείας Μελετίου Μεταξάκη, μέσα από σημαντικά εκκλησιαστικά και πολιτικά
ζητήματα, αποτελεί το αντικείμενο του τέταρτου
κατά σειρά πονήματος
του Μεγάλου Αρχιδιακόνου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας,
Θεοδώρου
Μεϊμάρη,
διδάκτορος Θεολογίας,
που έλκει την καταγωγή
του από το Ηράκλειο
Κρήτης.
Το πολυσέλιδο σύγγραμμα, που κυκλοφόρησε εντελώς πρόσφατα
από τις εκδόσεις Αντωνίου Σταμούλη στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η αναδιοργάνωσις του
Αλεξανδρινού Θρόνου επί Μελετίου Μεταξάκη (1926-1935)», παρέδωσε ο συγγραφέας στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίο την Παρασκευή 7 Ιουνίου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Μ. Αρχιδιάκονο Θεόδωρο για το αξιόλογο αυτό έργο του και
ευχήθηκε στο μέλλον να υπάρξουν και
άλλες ανάλογες μελέτες πάνω σε θέματα εκκλησιαστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
Η παρούσα μελέτη βασίζεται αποκλειστικά σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό των διπλωματικών υπηρεσιών της Ελλάδας και
της Μεγάλης Βρετανίας, μέσα από την εξέταση κυβερνητικών, υπουργικών, πρεσβευτικών και προξενικών εγγράφων που
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σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα.
Το καλαίσθητο αυτό βιβλίο, που αποτελείται από επτά κεφάλαια και 890 σελίδες
συνολικά, κοσμείται από σχετικό Πατριαρχικό Γράμμα και πραγματεύεται το πλαίσιο της
σύνταξης των Κανονισμών του Αλεξανδρινού
Θρόνου επί της πατριαρχίας του Μελετίου Μεταξάκη, με έμφαση στις
κατευθυντήριες σκέψεις
του για τη ρύθμιση των
εκκλησιαστικων και κοινοτικών πραγμάτων, στη
διασφάλιση της ελληνορθόδοξης ιδιοπροσωπίας
του Αλεξανδρινού Θρόνου και στις σχέσεις του
με τις Ελληνικές Κοινότητες της Αιγύπτου (Α’ Κεφάλαιο).
Επιπλέον φωτίζεται η διαδικασία σύνταξης του Καταστατικού Χάρτη της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, γνωστού ως Οργανικού
Νόμου, και η εμπλοκή των Διπλωματικών
Αρχών της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της
Μ. Βρετανίας στη διαδικασία κύρωσής του,
χωρίς να παραγνωρίζεται η μεταβλητή του
καθεστώτος του Προσωπικού Δικαίου (Β’
Κεφάλαιο).
Στη μελέτη γίνεται αναφορά στους βασικούς θεσμούς διοίκησης του Αλεξανδρινού
Θρόνου μέσα από την προσέγγιση των ζυμώσεων για τη σύσταση Πατριαρχικής Συγκλήτου και των διαδικασιών για την
ανασύσταση του Συνοδικού Θεσμού (Γ’ Κεφάλαιο).

Ενδιαφέρουσα πτυχή της νέας μελέτης
αποτελεί ο περί εκλογής Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κανονισμός, όπου
εκτίθενται τα σχετικά με α) το προτεινόμενο
σύστημα της Πατριαρχικής εκλογής από τον
Μελέτιο Μεταξάκη, β) την εμπλοκή του ελληνόφωνου Ομογενειακού Τύπου, γ) την
τοποθέτηση της ηγεσίας του Αλεξανδρινού
Θρόνου έναντι των αιτιάσεων του Τύπου
και τις ζυμώσεις μεταξύ των Ελληνικών
Κοινοτήτων της Αιγύπτου και των εμπλεκόμενων Διπλωματικών Αρχών, δ) την τοποθέτηση της Συριακής Κοινότητας έναντι του
Κανονισμού της Πατριαρχικής εκλογής, ε)
την τελική ρύθμιση της τελευταίας κατά το
έτος 1934, στ) την ανάμειξη της Βρετανικής
Διπλωματίας εν προκειμένω, και ζ) το ζήτημα της σύνταξης Κανονισμού περί εκλογής Κόπτου Πατριάρχου (Δ’ Κεφάλαιο).
Σημαντική παράμετρο της μελέτης αποτελεί το Ε’ Κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται
στη δικαιοδοσία του Αλεξανδρινού Θρόνου
στην Αφρικανική Ήπειρο επί Μελετίου Μεταξάκη.
Στο ΣΤ’ Κεφάλαιο αναλύονται κανονικά
ζητήματα διορθόδοξου ενδιαφέροντος.
Το τελευταίο κεφάλαιο (Ζ’) αναφέρεται
στην εκδημία του Μελετίου Μεταξάκη και
στον αντίκτυπό της, αλλά και στην παρακαταθήκη που ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κατέλιπε στους διαδόχους του.
Το βιβλίο κατακλείεται με την παράθεση
πλούσιου φωτογραφικού υλικού για τον
κρητικής καταγωγής (ορμώμενο από το Μεταξοχώρι Λασιθίου) Πρωθιεράρχη, ο
οποίος διαδραμάτισε μείζονα εθνικό ρόλο
από τις εκκλησιαστικές επάλξεις που κλήθηκε να υπηρετήσει σε Κύπρο, Αθήνα,
Κωνσταντινούπολη και Αλεξάνδρεια.
Ο Μ. Αρχιδιάκονος Θεόδωρος είναι, ως
γνωστόν, αδελφός της ιστορικής Μονής Αγκαράθου (2003), είναι κληρικός της Ιεράς

Μητρόπολής μας και από το 2005 υπηρετεί
στην Πατριαρχική Αυλή του Φαναρίου.
Κατά τη διετία 2015 – 2017 δίδαξε στην
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης μαθήματα στο αντικείμενο της
Ιστορίας του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ
συνέγραψε άρθρα ιστορικού, θεολογικού
και διαχριστιανικού περιεχομένου, τα οποία
δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά,
στην ελληνική, αγγλική και ιταλική γλώσσα.
Μεταξύ των ετών 2006-2017 διετέλεσε
Ορθόδοξος Γραμματέας της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και
της Παγκόσμιας Λουθηρανικής Ομοσπονδίας, ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα ασκεί
χρέη Ορθόδοξου Γραμματέα στο Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Διαλόγου μεταξύ της Ορθόδοξης
και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
(Πηγή: Εφημ. ΠΑΤΡΙΣ)
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π. Ηλίας Βολονάκης
Το φως το ακοίμητο του Αγίου Τίτου

Παρουσίαση τιμητικού τόμου για τον Ιωάννη Μ. Koνιδάρη
ὅρος «ἀντιπελάργηση» εἶναι ἐλάχιστα γνωστός στό εὐρύ κοινό
καί σημαίνει τήν ἐκ μέρους τῶν
παιδιῶν ἀντιδωρεά, τήν ἀνταπόδοση, τῶν εὐεργεσιῶν καί τῆς ὀφειλομένης φροντίδος πρός τούς γέροντες γονεῖς
τους. Τόν συγκεκριμένο ὄρο πού ἀφορᾶ στή
φροντίδα τῶν νέων καί ἀκμαίων πελαργῶν
πρός τούς ἡλικιωμένους καί ἀσθενικούς γονεῖς τους, χρησιμοποιεῖ ἤδη ὁ Μέγας Βασίλειος στόν 8o Λόγο (Ὁμιλία) τοῦ εἰς τήν
«Ἑξαήμερον».
Μέ τoν ὄμορφο αὐτό ὅρο ἐπέλεξαν νά
τιτλοφορήσουν τόν Τιμητικό Τόμο πού ἐξέδωσαν γιά τόν δάσκαλό τους Ὁμ. Καθηγητή
Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰωάννη Μ. Κονιδάρη οἱ μαθητές του, καταθέτοντας σέ αὐτόν
τoν ἐπιστημονικό καί ἐρευνητικό τους ἀμητό,
σέ ἐκπλήρωση ἑνός χρέους πρός τόν τιμώμενο, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο γιά ὅσα τους
ἔχει προσφέρει, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τοῦ 70ου ἔτους τῆς ἡλικίας του.
Ὁ Καθηγητής Κονιδάρης δέν χρειάζεται
ἰδιαίτερες συστάσεις καθώς εἶναι πολύ γνωστός ὄχι μόνο στόν πανεπιστημιακό χῶρο
καί ἰδιαίτερα αὐτόν τῆς νομικῆς ἐπιστήμης,
ἀλλά καί στό εὐρύ κοινό χάρις καί στίς συχνές, δημόσιες ἀρθρογραφικές του παρεμβάσεις, κυρίως ἀπό τῶν στηλῶν τῆς ἐφημερίδος «Τό Βῆμα», τῆς ὁποίας τυγχάνει ἀπό
μακροῦ χρόνου τακτικός συνεργάτης. Πρόκειται γιά τόν ἀκαδημαϊκό δάσκαλο, ὁ ὁποῖος
μέ τό πλούσιο ἐπιστημονικό του ἔργο στή
Νομική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τή συμμετοχή του στόν δημόσιο διάλογο ἐπί θεμάτων,
τά ὁποία ἐν γένει ἅπτονται τῶν σχέσεων τῆς
Πολιτείας μέ τήν Ἐκκλησία, ἔχει συμβάλει τά
μέγιστα στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἰδιαιτέρου κλάδου
τῆς νομικῆς ἐπιστήμης καί συγκεκριμένα

Ο

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα

αὐτόν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, στό ἀντικείμενο τοῦ ὁποίου ὑπάγεται ἡ ἐξέταση τοῦ
δικαίου, πού διέπει τίς σχέσεις τῆς Πολιτείας
καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων γενικῶς,
ἰδίως δέ τῆς Πολιτείας καί τῆς «ἐπικρατούσης»
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ τιμώμενος ἵδρυσε καί διευθύνει ἀπό
τό 1999 τή «Βιβλιοθήκη Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου», ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἀφενός τή
Σειρά τῶν «Πηγῶν» καί ἀφετέρου ἐκείνη τῶν
«Μελετῶν», ἀπό τό 2002 τήν Ἐπιθεώρηση
Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου «Νομοκανονικά» καί ἀπό τό 2018 τή Σειρά «Νομοκανονικά Παράφυλλα», ἐνῶ τυγχάνει καί
Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἐκκλησιαστικοῦ καί
Κανονικοῦ Δικαίου, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε μέ
πρωτοβουλία τοῦ τό 2014, ἔχοντας ὡς κύριο
σκοπό τήν προώθηση καί τόν συντονισμό
τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στόν χῶρο τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου.
Στόν Τόμο, ὁ ὁποῖος κυκλοφόρησε ἀπό
τίς εὐφήμως γνωστές Ἐκδόσεις Σάκκουλα
(Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018, σσ. ΧΧΧΙΙΙ+ 513)
περιλαμβάνονται εἴκοσι πρωτότυπες συμβολές-μελέτες (μεταξύ των ὁποίων καί ἡ ἀφορώσα τήν «Διοίκηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης») τίς ὁποῖες
ὑπογράφουν ἰσάριθμοι μαθητές τοῦ τιμωμένου, διακεκριμένοι ἤδη ἐπιστήμονες.
Χάρης Ἀνδρεόπουλος, Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ

ξοδιάσαμε το Σάββατο 25
Μαΐου λειτουργό του Υψίστου,
ο οποίος ηνάλωσε τη ζωή του,
το είναι του, την υπόστασή
του, την οικογένειά του στη διακονία της
Εκκλησίας. Πολλές φορές που τον έβλεπα
να βραδιοξημερώνεται στον Άγιο Τίτο,
αναρωτιόμουν αν η καρδιά του π. Ηλία
χτυπάει περισσότερο για τον Άγιο Τίτο ή
για την πρεσβυτέρα του την Καλλιόπη και
τα παιδιά του, τον Σπύρο, την Ελένη, το
Δημήτρη. Για τον π. Ηλία τα όρια του ισοζυγίου, μεταξύ Αγίου Τίτου και οικογένειας,
ήταν δυσδιάκριτα.
Οι σύγχρονοι ειδικοί επιστήμονες θα
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μας δώσουν πολλές και ποικίλες απαντήσεις γι’ αυτή την αφοσίωση, θα μας κάνουν
διάφορες αναλύσεις και βεβαίως δεν θα
ομονοήσουν και μεταξύ τους. Πολύ δε περισσότερο αν τυγχάνουν και άγευστοι του
μυστηρίου της Εκκλησίας. Όμως, εμείς οι
χριστιανοί-απόστολοι του Χριστού στον
21ο αιώνα, συνεχιστές δηλαδή της ποιμαντικής καρποφορίας του Αγίου Τίτου, γνωρίζουμε ότι ο πατήρ Ηλίας υπήρξε στη
σύνολη βιωτή του καρπός της χάριτος του
Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος.
Ο Παράκλητος κατηύθυνε τα βήματά του
από τη γενέτειρά του τη Σύμη, εδώ στο
Ηράκλειο. Παντρεύτηκε την κρητικιά Καλ-
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λιόπη, και ο Κρήτης Ευγένιος, με το χάρισμα της εν Χριστώ διάκρισης, έθεσε το
λύχνο επί τη λυχνία του Αγίου Τίτου. Τον
κατέστησε πρεσβύτερο του πρωτόθρονου
Επισκόπου του. Ο π. Ηλίας έθεσε τη χείρα
επί το άροτρον. Όργωσε πολύ βαθιά.
Έβγαλε ρόζους στα χέρια και ο αγρός καρποφόρησε. Με είχε συγκλονίσει το κουράγιο του, η δύναμή του, το σθένος του.
Πνευματικά και βιολογικά ακατάβλητος.
Όταν είδα τον Άγιο Τίτο, στην κυριολεξία ανοιχτό, ξεσκέπαστο τον τρούλο, στη
θέα τα θεμέλια με τους μυκηναϊκούς, θα
έλεγα ογκόλιθους, αναρωτήθηκα, και μάλιστα όπως συνήθιζα τότε, αυθόρμητα, του
είπα: «Καλά πώς θα τα φτιάξεις; Πώς θα τα φέρεις εις πέρας όλα αυτά;» «Ο Άγιος Τίτος θα
τα τακτοποιήσει». Απάντηση λακωνική, βεβαία, αυστηρή. Συνέχιζε για δύο
χρόνια κανονικά τις λειτουργίες στον πρόναο του Αγίου Τίτου. Εκεί και Χριστούγεννα
και Πάσχα. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία απόλυτη. Το μνημείο του ηρακλειώτικου, του καστρινού πολιτισμού, το Γενί
τζαμί που μετά το σεισμό ξαναχτίζεται το
1869, στην εποχή των τανζιμάτ – μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο μαζί με τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, αλλά και με τον
ίδιο αρχιτέκτονα, τον Αθανάσιο Μούση, το
τζαμί, που ο Κρήτης Τίτος Ζωγραφίδης το
1925 το κατέστησε Ορθόδοξο ναό, ξαναχτίστηκε από την αρχή, με πρωτομάστορα
όμως τον π. Ηλία. Και ας μην είχε ο Άγιος
Τίτος ακίνητα να νοικιάζει ή να εκποιεί.
Είχε όμως τη λαμπρή μαρτυρία της οικονομικής διαφάνειας και της χρηστής και ανιδιοτελούς διαχείρισης του π. Ηλία και των
συνεφημερίων του, π. Πολυχρόνη και π.
Εμμανουήλ. Γι΄ αυτό οι Ηρακλειώτες, αλλά
και οι φορείς αγκάλιασαν το έργο, ψυχή,
καρδιά και υπόσταση του π. Ηλία, που
υπήρξε ο δεύτερος κτήτορας του Αγίου

Τίτου, όπως από τότε τον αποκαλώ, επευλογήθηκε να υποδεχτεί, επί Κρήτης Ευγενίου το 1966, την Τιμία Κάρα του
Αποστόλου Τίτου από την Βενετία.
Παράλληλα, εργάζεται ως εφημέριος και
θεολόγος καθηγητής, για την πνευματική
κατάρτιση των νέων της ενορίας και της
πόλης ευρύτερα, με τη δημιουργία του πρώτου ενοριακού πνευματικού κέντρου στο
Ηράκλειο. Χιλιάδες νέοι φοιτητές και φοιτήτριες, φοίτησαν στο πνευματικό κέντρο
του Αγίου Τίτου, προβληματίστηκαν στις
συνάξεις των νέων, όπου, χωρίς ανταγωνιστικούς μικρόψυχους λογισμούς, καλούσε
επώνυμους και καταρτισμένους ομιλητές
για να εισηγηθούν και να διαλεχθούν με τη
νέα γενιά. Διαμόρφωσε συνειδήσεις με επισκέψεις σε μοναστήρια, με λατρευτικές συνάξεις, αλλά και με συναντήσεις, όπου
εξεφράζονταν οι αιώνιοι προβληματισμοί
και ανησυχίες, που πάντοτε απασχολούν
τους νέους, φοιτητές και μαθητές, τους
οποίους συνόδευε σε εκδρομές στο Άγιον
Όρος, όπου γνώρισαν τον Γέροντα Βασίλειο
της Μονής Ιβήρων, άλλους αγιορείτες πατέρες, αλλά και τον μετέπειτα αγιοκαταταγέντα Άγιο Παΐσιο.
Ξεδιψούσαν και αναπαύονταν, νέοι και
νέες, στο πετραχήλι, στις λειτουργίες, στους
καθημερινούς όρθρους και εσπερινούς,
που επιτελούσε ο π. Ηλίας και οι συνεφημέριοί του στον Άγιο Τίτο.
Ο πολιτισμός, όρος που κυριαρχεί από
τις αρχές του αιώνα μας, έχει συνέχεια,
επειδή κάποιοι πρωτοπορούν με το μόχθο
τους, το πολύ μεράκι, τον ιδρώτα και τις θυσίες, για να διαφυλάξουν, να διαμορφώσουν, να ζυμώσουν και να επαυξήσουν τον
πολιτισμό και να τον παραδώσουν στην
επερχόμενη γενιά που θα τους εξοδιάσει.
Ο ιδρώτας και οι θυσίες του π. Ηλία υπήρξαν δυσεύρετος οβολός στον πολιτισμό της

Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στον πολιτισμό του
ελληνισμού, του γένους μας, της ρωμιοσύνης, στην πνευματική παρακαταθήκη του
Ορθόδοξου πολιτισμού που ξεκίνησε στην
Κρήτη, όταν ο Απόστολος Παύλος χειροτόνησε και κατέστησε τον Τίτο πρώτο Επίσκοπο της μεγαλονήσου. Στο σπουδαίο
αυτό κεφάλαιο της πολιτιστικής μας συνέχειας υπήρξε πολύ μεγάλη η προσφορά του
π. Ηλία. Υπήρξε μεγίστη.
Με το χαμόγελό του, την απροϋπόθετη
αγάπη του, την καλοσύνη του, την φιλοκαλική διάθεσή του, την συγχωρητικότητα και
μακροθυμία του, οικοδόμησε υποστάσεις
στους ενορίτες του και ευρύτερα στους Ηρακλειώτες νέους, νέες και ενήλικες.
Τελευταίο δημιούργημά του είναι ο ναός
του Αγίου Πνεύματος στη Ρογδιά, με τα
γύρω οικοδομήματα, για την ποιμαντική
μέριμνα νέων ζευγαριών.
Ο π. Ηλίας πορεύτηκε πάντοτε με γνώ-

μονα τη φωνή της Χριστοκεντρισμένης συνείδησής του, πράττοντας το εν Χριστώ
καλό και αγαθό στην επίγεια πορεία του και
γι΄ αυτό στον ουράνιο αόρατο κόσμο, η
ψυχή του θα καταυγάζεται από το απρόσιτο
φως του Τριαδικού Θεού, με το οποίο από
αυτό τον κόσμο, φώτιζε τις καρδιές των ανθρώπων και των νέων, για να λαμποκοπά
στα μάτια τους ανεπιτήδευτη καθαρότητα.
Το Ηράκλειο εξοδίασε λευίτη, καλοπροαίρετο και καλοδιάθετο, με πίστη, ευγένεια
και ταπείνωση. Αφιλοχρήματο και ανεξίκακο λευίτη της εν Χριστώ και Πνεύματι
Αγίω, αγάπης και ειρήνης.
Τον ευχαριστούμε για όλα. Εκζητούμε
όλοι τις ευχές του, με πρώτους την Πρεσβυτέρα του Καλλιόπη, τον σταθερό και σοφό
βραχίονά του, τα παιδιά και τα εγγόνια του.
Οι ευχές και οι προσευχές του θα μας συνοδεύουν από το υπερουράνιο θυσιαστήριο
του Τριαδικού φωτός της αιωνιότητας.

Ο μακαριστός π. Ηλίας Βολονάκης, κηρύττοντας στον άμβωνα
του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου
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Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε
το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στα Ελληνικά και
οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στα
Αγγλικά, Γαλλικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά.

Μετά την απόλυση του Εσπερινού ο
Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καταλλήλως με
αναστάσιμες ευχές και έδωσε σε όλους κόκκινα αυγά.

Πανήγυρη Ζωοδόχου Πηγής
στην Ιερά Μητρόπολή μας

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα στο αναστάσιμο κλίμα των
ημερών, πραγματοποιήθηκε η πανήγυρη της
Ζωοδόχου Πηγής στην Ιερά Μητρόπολή μας.
Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 02
Μαΐου, παραμονή της εορτής, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό της Ζωοδόχου Πηγής στο
Ίνι Μονοφατσίου και ομίλησε καταλλήλως
στο πολυπληθές εκκλησίασμα.
Την κυριώνυμο ημέρα, Παρασκευή της
Διακαινησίμου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας ιερούργησε στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Ζωοδόχου Πηγής της Ενορίας Αρχοντικού-Αλιτζανής, και κήρυξε το Θείο λόγο στο πλήθος
των πιστών που προσήλθε στη πανηγυρική
Θεία Λειτουργία.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας παρετέθη
εόρτιο γεύμα προς όλους, το οποίο ήταν ευγενική προσφορά του κ. Παπουτσιδάκη Μαρίνου.

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
Αντωνίου Βγόντζα

Κυριακή 5 Μαΐου, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, όπου τέλεσε το Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Αντωνίου Βγόντζα.
Επιμνημόσυνη ομιλία εκφώνησε ο αδελφός του εκλιπόντος κ. Αλέξανδρος Βγόντζας,
Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της
Ψυχιατρικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι εκατοντάδες πιστοί προσήλθαν στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου
για να τιμήσουν τη μνήμη του μακαριστού
αδελφού Αντωνίου.

Η Ανάσταση του Κυρίου
στην Μητρόπολή μας
Η πανήγυρη των πανηγύρεων, η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια σε όλους τους Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στο Αρκαλοχώρι οι εκατοντάδες πιστοί, μικροί και
μεγάλοι, προσήλθαν για να ακούσουν το
«Χριστός Ανέστη» και να παραμείνουν στην
Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, κρατώντας
αναμμένες λαμπάδες με το Άγιο Φως, το
οποίο νωρίτερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας μετέδωσε ψάλλοντας το «Δεύτε
λάβετε Φως…».
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο
του πρωτοπρεσβυτέρου στον π. Νικόλαο Σταματάκη, εξαίροντας την πολυσχιδή προσφορά του στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, καθώς και στο αναλόγιο του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού.
Τέλος, απηύθυνε εγκάρδιο Αναστάσιμο
χαιρετισμό προς όλους τους πιστούς, που
παρέμειναν έως το τέλος της Λειτουργίας
για να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων και τους διένειμε κόκκινα αυγά. Στην
τελετή της Αναστάσεως, μεταξύ άλλων παρέστησαν, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ.
Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Αρκαλοχωρίτης
πρώην Υπουργός κ. Βασίλης Κεγκέρογλου
και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νεκτάριος Σερμάκης.

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα τελέστηκε το
πρωί της Κυριακής του Πάσχα 28 Απριλίου,
ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου
Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι.
Στον Εσπερινό χοροστάτησε Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας πλαισιωμένος από
τους Ιερείς του Ναού Αρχιμ. Φιλόθεο Πηγιάκη, Πρωτοπρ. Σπυρίδωνα Φουκαράκη και
Πρωτοπρ. Νικόλαο Σταματάκη, π. Ιβάν Ντόμπρεβ και τον Διάκονο Ιωάννη Καπελλάκη.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου
Ηρακλείου μετέβη ο Σεβ. κ. Ανδρέας την
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κόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν δενδροφύτευση στον προαύλιο
χώρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της
Ιεράς Μητροπόλεως μας, παρουσία του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς
Μητροπόλεως Πρωτοπρ. κ. Πέτρου Ψυλλάκη, ο οποίος επαίνεσε την πράξη των
παιδιών και μετέφερε τις ευχές του Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.

Τρισάγιο στο Γέροντα Αιμιλιανό
τον Σιμωνοπετρίτη από τον
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
Την Πέμπτη 9 Μαΐου, προ της αναχωρήσεώς του για Κρήτη, ο Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο μοναστήρι της Ορμυλίας, όπου τέλεσε τρισάγιο
στο σεπτό σκήνωμα του μακαριστού Γέροντα
Αιμιλιανού, Προηγούμενου της Σιμωνόπετρας, εκκλησιαστικής μορφής με μεγάλη προσφορά στη διακονία του Ορθόδοξου μοναχισμού και με πολλά συγγραφικά έργα
πνευματικής και φιλοκαλικής εμπειρίας.

Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτη
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
κ. Βαρνάβα
Την Τρίτη 11 Ιουνίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Άνδρέας μετέβη στη Νεάπολη
Θεσσαλονίκης και έλαβε μέρος στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, της Μητροπόλεως Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως, εξ αφορμής των ονομαστηρίων του επιχώριου Σεβ. Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο εορτάζων Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βαρνάβας, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Γλυφάδας κ. Αντωνίου και του Ποιμενάρχη

Πανήγυρη Αγίας Φωτεινής
στα Ρουσοχώρια Πεδιάδος
Με συμμετοχή εκατοντάδων πιστών εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της
Σαμαρείτιδος, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα
Ρουσοχώρια Πεδάδος.
Στον πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
πλαισιωμένος από κληρικούς της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας. Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Αγίας Φωτεινής
και στην μοναδική ευκαιρία που της δόθηκε
να συνομιλήσει με τον Κύριό μας, ενώ προ
της απολύσεως χειροθέτησε σε αναγνώστη
τον κ. Ευστράτιο Χρηστάκη, Ιδιωτικό Υπάλληλο και μέλος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Την κυριώνυμο ημέρα τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου και η Αρχιερατική Θεία

Δενδροφύτευση στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο της Μητρόπολεώς
μας

μας κ. Ανδρέα, ενώ συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Θερμών κ.
Ιωάννης και Αμορίου κ. Νικηφόρος.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας στην ομιλία
του αναφέρθηκε στο ρόλο του Επισκόπου
στην Εκκλησία μας και ευχήθηκε καταλλήλως στον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα.

Εορτή λήξης των δραστηριοτήτων
της Ενορίας Καστελλίου
Λειτουργία προεξάρχοντος του Πρωτοσυ γκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Κορνηλίου Αθανασάκη,
ο οποίος ομίλησε καταλλήλως στο πολυπληθές εκκλησίασμα.

Στις 11 Ιουνίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί της Γ´ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, στο πλαίσιο της Παγ-

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην πλατεία Μεϊντανίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, τα
παιδιά των δραστηριοτήτων της Ενορίας
Αγίου Αντωνίου (θεατρικό εργαστήρι, παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική, κατηχητικό) παρουσίασαν μουσικοθεατρική
παράσταση με την ευκαιρία λήξης των δραστηριοτήτων για το καλοκαίρι.
Στην εκδήλωση, την ευθύνη της οποίας
είχε η κα Αργυρώ Ρέππα πρωτοψάλτρια του
Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελλίου,

παρουσιάστηκαν σκετς από τον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του ’60 και εκτελέσθηκαν τραγούδια από τις ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής.
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Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενθουσιασμό ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλίου κ. Μαρία Σκουλούδη, ο
Αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κ. Βασίλης Εργαζάκης και πλήθος κόσμου.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του, εξέφρασε τη χαρά του, διότι όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «με τη σκέψη αυτή να ανέβουν
αποσπάσματα από τις ταινίες του παλιού κινηματογράφου, μεταδίδεται ένα πολιτιστικό
και πολιτισμικό μήνυμα σε μια εποχή που
όλα είναι ρευστά». Επαίνεσε τα παιδιά για
την εκπληκτική προσπάθεια και ευχαρίστησε
τους Ιερείς του Ναού Αρχιμ. Ιερόθεο Χιώτη
και Πρωτοπρ. Γεώργιο Μαραυγάκη, καθώς

και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για τη πολύπλευρη στήριξη που παρέχουν στα παιδιά
και σε όλες τις δραστηριότητες.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κα Αργυρώ Ρέππα για την σημαντική διακονία που
επιτελεί στην Ενορία Καστελλίου, ευχαρίστηστε τις εθελόντριες κα Ειρήνη Ασαριωτάκη,
κα Ειρήνη Βουμβουλάκη, κα Βαγγελιώ Θεοφανάκη, κα Δήμητρα Δερέμπεη και κα Γεωργία Αποστολογιωργάκη, τους γονείς που
προτρέπουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν
στις δράσεις της τοπικής Εκκλησίας, την
Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου κα Μαρία Σκουλούδη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΟΠΑΠ κ. Βασίλη Εργαζάκη και όλους τους παρισταμένους και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
στον Ομαλό Βιάννου
Με ιεροπρέπεια και με την παρουσία
πλήθους πιστών τελέστηκε τη Δευτέρα 17
Ιουνίου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος στο
Οροπέδιο του Ομαλού Βιάννου χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα και παρουσία κληρικών της ευρύτερης
περιοχής της Επαρχίας Βιάννου.
Στο κήρυγμά του ο Ποιμενάρχης μας
αναφέρθηκε στην τρισυπόστατη Θεότητα,
εστιάζοντας στο τρίτο Πρόσωπο και στις
δωρεές του στους Αποστόλους, κατά την
ημέρα της Πεντηκοστής.
Στην συνέχεια τέλεσε τρισάγιο στην
μνήμη των πεσόντων για την Εθνική Αντίσταση στο χώρο του μνημείου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Το παρών στον εορτασμό, μεταξύ άλλων, έδωσαν οι Βουλευτές Ηρακλείου κ.
Βασίλης Κεγκέρογλου, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, κ. Εμμανουήλ Συντιχάκης, κ. Σωκράτης Βαρδάκης, κ. Σπύρος Δανέλλης, ο

εψηφισμένος Δήμαρχος Βιάννου κ. Μηνάς
Σταυρακάκης, ο Αντιδήμαρχος Βιάννου Εμμανουήλ Αγαπουλάκης, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Βιάννου
κ. Αριστομένης Συγγελάκης, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων
του Δήμου, καθώς και οι Διοικητές του
Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου Ανθυπαστυνόμος κ. Νικήτας Μελεσσανάκης, και
του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βιάννου Πυρονόμος κ. Αβραάμ Βεϊσάκης.

Πτυχιακές και Διπλωματικές
εξετάσεις της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν την
Τετάρτη 19 Ιουνίου, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στο Αρκαλοχώρι, οι εξετάσεις της
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας για την απόκτηση Πτυχίου
και Διπλώματος.
Οι υποψήφιοι για το Δίπλωμα ήταν ο κ.
Θεόδωρος Μπουρνέλης και ο κ. Γρηγόριος
Γιακουμάκης και για το Πτυχίο ο πρωτοπρ.
Δημήτριος Καπελλάκης, ο κ. Αθανάσιος
Αποστολάκης, ο κ. Γεώργιος Φαρσάρης και
ο κ. Θεόφιλος Πλευράκης.
Η διαδικασία άρχισε με τη δοκιμασία
των υποψηφίων του Πτυχίου και ολοκληρώθηκε με τους υποψηφίους του Διπλώματος.
Την Εξεταστική Επιτροπή αποτελούσαν
ο Άρχων Διδάσκαλος του Αποστόλου της
ΜτΧΕ κ. Δημήτριος Νεραντζής, ο Άρχων
Μαΐστωρ της ΜτΧΕ κ. Ανδρέας Γιακουμάκης, ο Άρχων Υμνωδός της ΜτΧΕ κ. Αντώνιος Πλαΐτης, ο Διδάκτωρ Μουσικολογίας
κ. Εμμανουήλ Σουργιαδάκης, ο Επίκουρος
Καθηγητής της Π.Α.Ε.Α.Κ. κ. Μιχαήλ
Στρουμπάκης, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου, ο π. Νικόλαος Σταματάκης και ο κ.
Βασίλειος Δαμιανάκης. Την γραμματειακή

Πανήγυρη Αγίας Κυριακής
και απονομή οφφικίου
Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε και φέτος η ιερά μνήμη της
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στον
φερώνυμο Ιερό Ναό στην Κασταμονίτσα
Πεδιάδος.
Την παραμονή της εορτής τελέστηκε ο
μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο

υποστήριξη είχε ο γραμματέας της Σχολής
πρωτοπρ. Γεώργιος Χριστοδουλάκης.
Μετά το πέρας της δοκιμασίας των υποψηφίων η Επιτροπή συνεδρίασε και στη συνέχεια προέβη, δια στόματος του κ. Νεραντζή, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Ο κ. Νεραντζής έλαβε το λόγο και αφού
εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή
του δια το υψηλό επίπεδο της Σχολής και
την άριστη επίδοση των υποψηφίων ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν
άκρως ικανοποιητικό για όλους τους υποψηφίους, καθότι όλοι έλαβαν βαθμό (10)
«άριστα» παμψηφεί.
Η καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολη εκφράζει
θερμές συγχαρητήριες ευχές στους νέους
Πτυχιούχους και Διπλωματούχους της
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, ευχόμενη
καλή και ευλογημένη διακονία εις τα ιερά
αναλόγια.
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χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, πλαισιωμένος από Ιερείς της Μητροπόλεως μας, ενώ ακολούθησε η περιφορά της Εικόνας και του Ιερού
Λειψάνου της Αγίας Κυριακής στους κεντρικούς δρόμους της Ενορίας με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.
Μετά το πέρας του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον εφημέριο της Ενορίας π. Νικόλαο Βαρελά, ο οποίος για ικανό διάστημα
διακόνησε στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

κής διατροφής-κουζίνας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό», ανέφερε ο Περιφερειάρχης
Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης εγκαινιάζοντας, μαζί με τον υφυπουργό Αθλητισμού
κ. Λευτέρη Αυγενάκη, την Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου.
Στα εγκαίνια παρόντες, ήταν επίσης ο

Η πανήγυρη του Προφήτη Ηλία
στην Ιερά Μητρόπολή μας
Την Παρασκευή 19 Ιουλίου το εσπέρας,
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Εσπερινό της εορτής του
Αγίου ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου στο Αρκαλοχώρι και ομίλησε κατάλληλα στο πολυπληθές εκκλησίασμα.
Την κυριώνυμο ημέρα, Σάββατο 20 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στα Άνω Καστελλιανά Μονοφατσίου, όπου τέλεσε την
Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ενοριακό Ναό του Προφήτου Ηλιού, κηρύσσοντας τον Θείο λόγο στο ευσεβές εκκλησίασμα, ευχόμενος παράλληλα ο εν πυρφόρω άρματι αναβάς εις τους ουρανούς
Προφήτης Ηλίας να ευλογεί τη ζωή και τα
έργα όλων.

Τρισάγιο στον Θεσσαλονίκης
κυρό Παντελεήμονα τον Β’
στην Ιερά Μονή Ιβήρων
Την Τρίτη 9 Ιoυλίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ευρισκόμενος εις το
Άγιον Όρος, μετέβη στην Ιερά Μονή Ιβήρων, όπου τέλεσε στο παρεκκλήσιο της Παναγίας της Πορταΐτισσας, μαζί με τον Καθηγούμενο Αρχιμ. Ναθαναήλ, τρισάγιο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού, φιλάγιου και πνευματοφόρου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρού Παντελεήμονος του Β’, με τη συμπλήρωση δεκαέξι ετών
από την εις Κύριον εκδημία του.

Πανήγυρη Αγίας Ισαποστόλου
Μαρίας Μαγδαληνής
της Μυροφόρου

Εγκαινια 13ης Αγροκτηνοτροφικής
Έκθεσης Αρκαλοχωρίου
Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας μετέβη στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, προκειμένου
να τελέσει τον αγιασμό έναρξης της 13ης
Αργοκτηνοτροφικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία
της Περιφέρειας και φορέων με την κεντρική διοίκηση για την ενδυνάμωση του
αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας
Καλογεράκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.
Βασίλης Λαμπρινός και οι εψηφισμένοι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας κ. Μανόλης Φραγκάκης, Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης,
Χερσονήσου κ. Γιάννης Σέγκος και Γόρτυνας
κ. Μιχάλης Κοκολάκης.

«Σκοπός της Έκθεσης είναι η ανάδειξη
και προώθηση των πιστοποιημένων κρητικών προϊόντων, της παραδοσιακής κρητι-

Την Κυριακή 21 Ιουλίου το απόγευμα,
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, επί
τη μνήμη της Αγίας Ισαποστόλου Μαγδαληνής της Μυροφόρου, στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στη Χανδρού Αρκαλοχωρίου και ομίλησε καταλλήλως στο
πολυπληθές εκκλησίασμα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ιερός Ναός της

Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής οικοδομήθηκε από τον κ. Νικόλαο Μαθιουδάκη, στενό
συνεργάτη της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
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Πανήγυρη Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Χριστίνας
Την Τρίτη 23 Ιουλίου το απόγευμα, ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος
Ιερού Ναού της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστίνας στη Λαγούτα Αρκαλοχωρίου. Προ του τέλους του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του
Πρωτοπρεσβυτέρου στον εφημέριο της Ενορίας π. Γεώργιο Μανιαδάκη, ενώ το Θείο
λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεοφύλακτος Βίτσος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, αποσπασμένος στην Ιερά
Μητρόπολη Ιταλίας και Μελίτης, αναφερόμενος στο βίο και το μαρτύριο της Αγίας
Χριστίνας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ιερός Ναός
της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνας είναι
παρεκκλήσιο της Ενορίας Λαγούτας, οικοδόμημα του κ. Ιωάννη Πλουμίδη, ο οποίος
διακονεί στο αναλόγιο της Ενορίας.

Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού
Αρχιερατικού Επιτρόπου
Με Πράξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέα διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ο Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδων Φουκαράκης.
Η καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολη εύχεται
στο νέο Αναπληρωτή Γενικό Αρχιερατικό
Επίτροπο καλή και ευλογημένη διακονία.

Λαμπρή Πανήγυρη
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο Αρκαλοχώρι
Την Δευτέρα 5 Αυγούστου παραμονή
της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,

τελέσθηκε ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Απαμείας κ. Παϊσίου και συγχοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα.
Το Θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλ. κ. Παΐσιος αναφερόμενος στη μεγάλη Δεσποτική
Εορτή της Μεταμορφώσεως και στα μεστά

νοήματά της, ενώ ακολούθησε η λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως, με την πάνδημη συμμετοχή του κόσμου.
Στη συνέχεια τελέσθηκε η ευλόγηση των
άρτων και προ της απολύσεως ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας ευχαρίστησε εγκάρδια τον Θεοφιλέστατο για την αποδοχή
της πρόσκλησης και ευχήθηκε σε όλους το
Φως της Θείας Μεταμορφώσεως να φωτίζει
τη ζωή και τις οικογένειες όλων.
Στην ακολουθία του Εσπερινού έλαβαν
επίσης μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ειρηναίος Τριαλωνάκης, κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Πρωτοπρ. κ.
Δημήτριος Πάγκαλος, Προϊστάμενος του
Ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος της
Α΄Αρχιερατικής Περιφέρειας, ο Πρωτοπρ.
κ. Σπυρίδων Φουκαράκης, Προϊστάμενος
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα Αρκαλοχωρίου και Αναπλ. Γενικός
Αρχιερατικός Επίτροπος, ο Πρωτοπρ. κ.
Ιωάννης Μπανασάκης, εφημέριος Αρχαγγέλου (Βαρβάρω), ο Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Καπελλάκης, εφημέριος Χουμερίου, ο
Πρωτοπρ. κ. Ελευθέριος Σκουλάς, εφημέριος Μελεσσών, ο Διάκονος Ιωάννης Καπελλάκης και ο Διάκονος Κωνσταντίνος
Αρμενάκης, ενώ συμπροσευχόμενος ήταν
ο Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου κ.
Μιχαήλ Κανιαδάκης, εφημέριος της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Το παρών επίσης έδωσαν ο νέος Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ
Φραγκάκης και ο πρώην Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος.
Την επαύριον, Τρίτη 6 Αυγούστου, ανήμερα της Εορτής τελέσθηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλ.
Επισκόπου Απαμείας κ. Παϊσίου, ο οποίος
ομίλησε επίκαιρα, ευχαριστώντας παράλληλα τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας για την πρό-

σκληση που του έγινε και ευχήθηκε στο εκκλησίασμα χρόνια πολλά και καλό υπόλοιπο του 15Αυγούστου.
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Εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου

Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη
εορτάσθηκε σε όλες τις Ενορίες και πανηγυρίζοντες Ναούς της Ιεράς Μητροπόλής
μας η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Την Τετάρτη 14 Αυγούστου, παραμονή
της Εορτής, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας μετέβη στην Παναγία Κεραλιμενιώτισσα στην Ψαρή Φοράδα, όπου χοροσάτησε στον Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό,
με τη συμμετοχή του Πανοσ. Αρχιμ. κ. Βασιλείου Μανετάκη, Προηγουμένου της
Αγίας Μονής Βιάννου, του Πρωτοπρ. κ.

Στυλιανού Γεωργιαννάκη, εφημερίου
Άρβης και Αρχιερατικού Επιτρόπου της Δ’
Αρχιερατικής Περιφέρειας, του π. Νικόλαου Δουλγεράκη, εφημερίου της Ενορίας,
του π. Μιχαήλ Λιαπάκη, εφημερίου Συκολόγου και του Διακόνου κ. Ιωάννη Καπελλάκη, ενώ στο αναλόγιο διακόνησαν ο
Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Σταματάκης, Υπεύθυνος της Σχολής Βυζαντνής Μουσικής της
Ιεράς Μητρόπολής μας και ο π. Αντώνιος
Ψαρολογάκης, εφημέριος Κάτω Βιάννου.
Παρόντες στον Εσπερινό, μεταξύ άλλων, ήταν ο Βουλεύτης Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Βιάννου κ.
Παύλος Μπαριτάκης και πλήθος πιστών
που συμμετείχαν στην πανήγυρη.
Προ της απολύσεως του Εσπερινού ο
Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του
Οικονόμου στον εφημέριο της Ενορίας π.
Νικόλαο Δουλγεράκη.
Την επαύριον 15 Αυγούστου, ανήμερα
της Εορτής, ο Σεβ. κ. Ανδρέας μετέβη στο
Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Κεράς Παρτίρων, όπου χοροστάτησε του Όρθρου και
προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, πλαισιωμένος από τον Εφημέριο της ενορίας Πρωτοπρ. κ. Βασίλειο Χρονάκη και το Διάκονο
κ. Ιωάννη Καπελλάκη.
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος, τόσο
στον Εσπερινό όσο και την ημέρα της Εορτης, αναφέρθηκε εκτενώς στο πανσεβάσμιο
Πρόσωπο της Παναγίας και ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, ιδιαιτέρως σε όσους και όσες εορτάζουν.

ΕΚΔΗΜΙΕΣ
Μοναχού π. Κυρίλλου
της Ιεράς Μονής
Αγίου Αντωνίου Άρβης
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουλίου
εξεδήμησε προς Κύριον ο μοναχός της Ιεράς
Μονής Αγίου Αντωνίου Άρβης μακαριστός π. Κύριλλος.
Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στο καθολικό της Ιεράς
Μονής χοροστατούντος του
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή του
συνόλου των Ιερέων της
Επαρχίας Βιάννου και του Αντιπροέδρου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ. κ.
Σπυρίδωνος Φουκαράκη, ο οποίος μετέφερε
στους οικείους του π. Κυρίλλου τις συλλυπητήριες ευχές του Δ.Σ. του Συνδέσμου.
Ο Σεβασμιώτατος στον επικήδειό του
αναφέρθηκε με σαφήνεια στο ατελεύτητο μυστήριο του θανάτου, ενώ ομίλησε με λόγους

Άρχοντος Νομοφύλακος της ΜτΧ
Εκκλησίας Σπυρίδωνος Λιονάκη
Στα Χανιά μετέβη την Πέμπτη 18 Ιουλίου
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, προκειμένου να συμμετάσχει στην
εξόδιο ακολουθία του Άρχοντος Νομοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
και συνεργάτη της καθ’ ημάς
Ιεράς Μητροπόλεως Σπυρίδωνος Λιονάκη, ο οποίος
εξεδήμησε εις Κύριον σε ηλικία 68 ετών.
Η εξόδιος τελέσθηκε στον

αγάπης για τον μακαριστό π. Κύριλλο εξαίροντας παράλληλα τα χαρίσματα που είχε.
Σύντομο βιογραφικό
Ο π. Κύριλλος γεννήθηκε το 1946 στον
Άγιο Βασίλειο της επαρχίας Βιάννου. Ήταν
έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών
όμως η χάρις του Θεού τον οδήγησε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο.
Αρχικά μετέβη στην Ιερά
Μονή του Αγίου Σάββα στα
Ιεροσόλυμα, απ’ όπου έμαθε
και ακολούθησε πιστά, μέχρι
το τέλος του, το μοναχικό τυπικό. Στη συνέχεια επέστρεψε
στην Κρήτη και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Άρβη και
εκάρη μοναχός, μετά από
διετή δοκιμασία, από τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Νεκτάριο το 1992, στον οποίο ανήκε τότε, διοικητικά, η Επαρχία της Βιάννου. Ο π.
Κύριλλος διακρινόταν για το ταπεινό φρόνιμα, ήταν φιλακόλουθος, φιλάγιος και εργατικός.
Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Χανίων στις
4:00 το απόγευμα. Τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ.
Βαρθολομαίος, ο οποίος και ομίλησε, ενώ
της ακολουθίας προέστη ο
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Ειρηναίος, ο οποίος ομίλησε εκ μέρους της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Συμμετείχαν
επίσης οι Σεβ. Μητροπολίτες
Λάμπης Συβρύτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, Γορτύνης
και Αρκαδίας κ. Μακάριος,
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
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και Βιάννου κ. Ανδρέας, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και ο επιχώριος
Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου
κ. Δαμασκηνός, ο οποίος ομίλησε εκ μέρους
της τοπικής Εκκλησίας.
Επικήδειους και ψηφίσματα ανέγνωσαν,
επίσης, ο κ. Γρηγόρης Λαρεντζάκης, ο κ. Νικόλαος Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», ο κ. Δασκαλάκης
Ιωάννης Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, οι Δικηγόροι κ. Βεργανελάκης
Μιχαήλ και κ. Ποντικάκης Δημήτριος και ο
Πρόεδρος του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης
κ. Κιαγιαδάκης Στυλιανός.
Στην εξόδιο παρέστησαν ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Πρόδρομος Ξενάκης, οι Πρωτοσύγκελλοι
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Κορνήλιος Αθανασάκης και της
Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δαμασκηνός
Λιονάκης, Ηγούμενοι Ιερών Μονών, Ιερείς
και πλήθος κόσμου που συνέρρευσαν να
αποτίσουν τον τελευταίο ασπασμό στον αείμνηστο Σπυρίδωνα Λιονάκη.
Σύντομο Βιογραφικό
Ο Σπυρίδων Λιονάκης γεννήθηκε το
1951 στα Χανιά και ήταν Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμ. Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Ασκούσε μαχόμενη δικηγορία στα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά Δικαστήρια,
όλων των βαθμίδων. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το Ποινικό, το Αστικό και το Διοικητικό Δίκαιο και εξειδικεύτηκε σε θέματα
Εκκλησιαστικού, Εμπραγμάτου, Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου, καθώς και
σε υποθέσεις μισθωτικών διαφορών, τροχαίων ατυχημάτων κλπ.

Διετέλεσε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ακρωτηρίου επί μία
τετραετία (2002-2006).
Το έτος 2008, η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, του απένειμε
το οφφίκιο του Άρχοντος Νομοφύλακος της
ΜτΧ Εκκλησίας.
Το 2016 αναγορεύτηκε Εταίρος του Εθν.
Ιδρ. Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος”.
Ψήφισμα Ιεράς Μητροπόλεως
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς
Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου συνήλθε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 02:00΄ το
μεσημέρι, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Μαρίνας, με την είδηση του θανάτου του
Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
λαμπρού νομικού, διακεκριμένου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και συνεργάτη της
καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, Σπυρίδωνος
Λιονάκη και αποφάσισε τα παρακάτω:
Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του θανόντος.
Να κατατεθεί χρηματικό ποσό αντί στεφάνου υπέρ του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χανίων.
Να παραστεί ο Σεβ.Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Πρόεδρος του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου, στην εξόδιο ακολουθία.
Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα κατά
την εξόδιο ακολουθία, να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Μητροπόλεως και να δημοσιευθεί στο περιοδικό «ΠΡΟΘΕΣΗ».
Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δεν θεωρεί ουδόλως τυχαίο το γεγονός ότι ο αείμνηστος αδελφός Σπυρίδων Λιονάκης
εξεδήμησε εις Κύριον την ημέρα εορτής της
Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνας Βόνης, τα δίκαια της οποίας υπερασπίστηκε στο ακέραιο,
φτάνοντας μέχρι και τον Άρειο Πάγο, ο
οποίος ομοφώνως και παμψηφεί αποδέχθηκε την εμπεριστατωμένη εισήγησή του.
Για το Μητροπολιτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Επικήδειος λόγος
του κ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη*
«Σεβασμιώτατε Ἅγιε Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖε. ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Παναγιότητος κ.κ. Βαθολομαιου, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστό
Ἱερατεῖο, Ἀγαπητή κ. Σοφία, ἀγαπητέ Γιάννη,
ἀγαπητέ Νῖκο μέ τίς οἰκογένειές σας, Άγαπητοί
συγγενεῖς καί φίλοι, ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν, Τεθλιμένη ὁμήγυρις,
Μέ βαθειά συγκίνηση καί πόνο ψυχῆς εὑρίσκομαι σήμερα ἐνώπιόν σου, ἀκριβέ φίλε καί
ἀγαπητέ ἀδελφέ Σπύρο μέ τό τιμητικόν καθῆκον
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλλίων, τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί προσωπικῶς, γιά νά ἐκφράσω
τά βαθύτατα αἰσθήματα λύπης καί μετοχῆς τήν
ἱερή αὐτή στιγμή ἑνός ἀπό τούς κεντρικούς
σταθμούς τῆς σημαντικῆς πορείας τῆς ζωῆς σου.
Τοῦ ἀποκορυφώματος καί τῆς πληρώσεως καί
τῆς ὁλοκληρώσεώς της ἐδῶ στά ἐπίγεια, ἀλλά
συγχρόνως καί τῆς μεταβάσεως ἀπό τά ἐπίγεια
πρός τά οὐράνια πλησίον στόν δημιουργό καί
πατέρα ὅλων μας. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι μέ τήν
ἐλπίδα καί τήν πεποίθησή σου καί τήν ἀκλόνητη
πίστη σου θά εὑρίσκεσαι ἤδη στήν ἁρμόζουσα
θέση σου κοντά Του καί θά τόν ἀντικρύζεις πρόσωπο πρός πρόσωπο καί θά ἀπολαμβάνεις τό
μεγαλεῖο καί τήν δόξα Του.
Λόγοι δέν εἶναι ἱκανοί νά ἐκφράσουν αὐτήν
τήν πραγματικότητα τοῦ Μυστηρίου τῆς Ζωῆς
καί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θανάτου. Ἡ σιωπή εἶναι
πιό ἠχηρή, ὁ θαυμασμός μέγας καί ἀνεξήγητος,
τό βίωμα ἰσχυρό καί ἀναντικατάστατο.
Ὑπηρέτησες ἀφιλοκερδῶς καί ὅσον ἐλάχιστοι τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τήν Ἐκκλησία τῆς
Μεγαλονήσου Κρήτης στό σύνολό της, συγκεκριμένες Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου ἐκτός καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀλλά καί τήν τοπική
Ἐκκλησία μας, τήν Ἱερά Μητρόπολή μας Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί τά Μοναστήρια μας,
ἀνδρῶα καί γυναικεῖα, μέ αὐτοθυσία καί δυναμικότητα καί ἐπιμονή καί μέ πολλαπλές ἐπιτυχίες, μέ τεράστιες συνέπειες γιά τήν ζωή καί τούς
θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πανάξια σέ ἐτίμησε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τό
Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖο καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος,
τοῦ ὁποίου χαίρεις τήν ἄκραν ἐκτίμηση καί
ἀγάπη, καθώς γνωρίζω ἄμεσα ἀπό προσωπικές
συζητήσεις, καί σέ κατέταξε στή χορεία τῶν
Ὀφφικιαλλίων του, μέ τόν τίτλον Ἄρχων Νομοφύλαξ Τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἕφερες τόν τίτλον αὐτόν μέ χαράν, τιμήν
καί ὑπερηφάνειαν καί τόν θεωροῦσες ὡς τό πλήρωμα τιμητικῶν διακρίσεων, πού θά μποροῦσες
νά δεχθεῖς.
Καί ὡς μέλος τῆς χορείας αὐτῆς τῶν Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἐφράζω
τήν λύπην καί τήν ὀδύνην μου γιά τήν ἀπώλειαν
ἑνός καταξιωμένου καί πιστοῦ συνάρχοντος, τετιμημένου μέλους τῆς χορείας αὐτῆς.
Δέν εἶναι καθῆκον τοῦ ὁμιλοῦντος νά περιγράψει καί νά ἀξιολογήσει τό πλουσιώτατον
ἔργον σου καί τήν συμπαράστασή σου πρός τήν
κοινωνία, πρός τήν Ἐκκλησία, πρός τόν συνάνθρωπο. Ἄλλοι ἁρμοδιώτεροι θά τό πράξουν.
Δέν μποροῦμε ὅμως νά μήν τονίσομε ὅτι
ὑπῆρξες ὑψηλή προσωπικότητα κύρους μέ γνήσιο καί ἀκραιφνές φρόνημα βασισμένο πάνω σέ
χριστιανικές καί ἀνθρωπιστικές ἀρχές μέ ἦθος
καί εὐθύτητα λόγου καί ἐκτός ὀδόντων. Ἐνδιαφέρθηκες γιά τά κοινά τόσον σέ κοινωνικό καί
πoλιτικόν ἐπίπεδο, ὅσον καί σέ ἐκκλησιαστικό
καί μέ ἀδιάπτωτη ἑτοιμότητα ἀμέριστης καί ἀνιδιοτελοῦς βοηθείας καί συμπαραστάσεως, ὅπου
καί σέ ὅποιον ἦταν ἀναγκαῖο καί πάντα χρήσιμο.
Γιά ὅλα σοῦ ἀξίζει ἕνα μεγάλο Εὐχαριστῶ!
Αὐτήν ὅμως τήν ἱερή στιγμή μέ σκυμένο τό
κεφάλι μπροστά στό Μυστήριο καί μέ τήν ἀκλόνητη ἐλπίδα καί τήν πεποίθηση τῆς Ἀναστάσεως, κοινωνοῦμε καί συλλυπούμεθα,
συμμετέχομε ἐνδόμυχα στόν πόνο καί τήν θλίψη
τῆς οἰκογενείας σου, τῆς ἀγαπημένης σου συζύγου Σοφίας καί τῶν παιδιῶν σου, οἱ ὁποῖοι σέ
συνόδευαν παντοῦ καί πάντοτε καί σοῦ συμπαραστεκόταν ἀκούραστα καί ἀδιάκοπα. Τέλος
εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα πρός τόν πανάγαθο
Θεό γιά τόν ἐγκάρδιο φίλο καί ἀγαπητό ἀδελφό,
τόν Ἄρχοντα Σπύρο.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη!»

*Ο κ. Λαρεντζάκης είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου του Graz της Αυστρίας και Άρχων Μέγας Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου
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Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
της Ιεράς Μητρόπολής μας
Το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής της Ιεράς Μητρόπολής μας συνεχίζει αθόρυβα την καθοριστικής σημασίας
για την κοινωνία δράση του με κάθε δυνατό
τρόπο, παρέχοντας ανακούφιση σε κάθε
άνθρωπο που αδυνατεί να ανταποκριθεί
ακόμα και στα αναγκαία που για τους περισσότερους θεωρούνται αυτονόητα.
Η Ιερά Μητρόπολή μας, με συμπαραστάτη τις Ενορίες και τους Ιερείς με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, αλλά και
ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας, ετοίμασε και διένειμε τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί
τα οκτακόσια (800) και πλέον δέματα αγάπης, τα οποία περιείχαν μακαρόνια, ρύζι,
όσπρια, γάλα μακράς διαρκείας, ζάχαρη,
αλεύρι και δύο (2) τόνους κοτόπουλο.
Η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» που
λειτουργεί στη Μητρόπολή μας, παρασκευάζει και προσφέρει καθημερινά περί
τις εκατό δέκα (110) μερίδες φαγητού και
διανέμει ισόποσα δεκατιανά σε μαθητές
των Σχολείων της ευρύτερης Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.

Το «Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο» συνεχίζει την εθελοντική και καθόλα σημαντική προσφορά του σε αδελφούς μας, οι
οποίοι χρειάζονται υγειονομική κάλυψη,
παρέχοντάς τους την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς 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 και έχει καλύψει ανάγκες πολλών αδελφών μας.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βοήθεια
όλων 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 Μητρόπολής μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Από τη διανομή δύο (2) τόνων κοτόπουλου
μέσω του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου

Από την ετοιμασία οκτακοσίων (800) και
πλέον πακέτων τροφίμων που διένειμε
το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο

Από την αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του Ιερού Καθεδρικού Ναού
Αρκαλοχωρίου, μέσω του Κοινωνικού
Ιατρείου-Φαρμακείου

Από την εγκατάσταση του αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή στο Αρκαλοχώρι,
μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

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

(12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019)
1 ΤΖΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗ
2 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
3 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4 ΕΝΟΡΙΑ ΓΑΣΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΝΑΡΑΚΗ
5 ΕΝΟΡΙΑ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
6 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ

7 ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ
8 ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΑΣ
11 ΧΡΟΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΑΚΗ
12 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΑΚΗ
13 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
14 ΕΝΟΡΙΑ ΒΟΝΗΣ

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

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΤΣΗΣ
3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
4 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
6 ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
7 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
8 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΟΤΑΝΑ)
11 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
13 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14 ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ «ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ»

15 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (SUPER MARKET «ΟΛΑ»)
17 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ
18 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ «ΣΙΤΟΣ»
20 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CALDERA”
21 ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΝΙ)
22 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
23 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
24 ΠΟΛΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
25 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ
26 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
27 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
28 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
29 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

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

