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Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
θάσαντες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν
Χριστουγέννων, δοξολογοῦμεν ἐν
ὕμνοις καἰ ᾠδαῖς πνευματικαῖς
τόν δι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους
κενώσαντα ἑαυτόν καί τήν ἡμετέραν σάρκα
ἀναλαβόντα Κύριον, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἐκ
τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί ἀνοίξῃ τῷ
γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύλας.
Ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα
λειτουργικῶς τό ὅλον μυστήριον τῆς Θείας
Οἰκονομίας, προγευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς Βασιλείας καί δίδουσα χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως,
τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.
Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς
Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δέν τήν ἀποκόπτει ἀπό
τήν ἱστορικήν καί τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ἀλλά ἐμπνέει καί ἐνδυναμώνει τήν
μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ Ἐκκλησία, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε πρός τόν αἰώνιον προορισμόν
τοῦ ἀνθρώπου, διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγκας αὐτοῦ, ἐπιχέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης,
«ἔλαιον καί οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, καθισταμένη ὁ «πλησίον» παντός «ἐμπεσόντος εἰς
τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. ι’, 25 – 37), ἰωμένη
τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ πολιτισμοῦ»,
φωτίζουσα τάς διανοίας καί τάς καρδίας τῶν
ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν
πιστῶν, σημαίνει μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ
περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί δέν ἔχει σχέσιν
μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον Πνεῦμα
εἶναι ζωῆς χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή
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χαρισμάτων, ζωή καί φῶς. Ὁ χριστιανός εἶναι
φλεγόμενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί φιλοκαλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.
Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καί ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμικόν περιβάλλον,
ὅπου ὑψίστη ἀξία θεωρεῖται τό «ἀτομικόν δικαίωμα». Ὁ ἑαυτοκεντρισμός καί ἡ φενάκη
τῆς αὐτοπραγματώσεως μειώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό φιλάλληλον
πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί ἐργαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας σχέσεις. Ὁ ἄκρατος
οἰκονομισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν
τό ὑπαρξιακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρί-
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κνωσιν τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ
ἀνθρώπου.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ
τάς ἐξελίξεις αὐτάς, τάς συνεπείας τῶν ὁποίων
ὑφίστανται πρωτίστως οἱ νέοι, μέ ὄχημα τάς
σαγηνευτικάς μηχανάς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς παντοειδεῖς ὑποσχέσεις
«ψευδῶν παραδείσων». Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη,
2016) ἐκάλεσε μετ᾽ἐμφάσεως τούς νέους «νά
συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί
οἱ συνεχισταί αὐτῆς», νά συμμετέχουν ἐνεργῶς
εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας
διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν
μαρτυρίαν» (Ἐγκύκλιος, § 8 καί 9).
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦντες τῇ
προτροπῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
καί μέ ἀναφοράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν
καί ἐγκατάστασιν τῶν νέων Ἀρχιεπισκόπων
Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας εἰς τάς τρεῖς μεγάλας Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ Διασπορᾷ, ἀνακηρύσσομεν τό ἔτος 2020 «ἔτος
ποιμαντικοῦ ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς
μερίμνης διά τήν νεολαίαν», καλοῦντες σύμπαντα τόν καθ᾽ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον καί τόν
χριστεπώνυμον λαόν εἰς συμμετοχήν καί εἰς
στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης προσπαθείας.
Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς «διαλεγομένης Ποιμαντικῆς» μέ φαντασίαν καί
ὅραμα, μέ ἀκλόνητον πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον
χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν
δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
προσωποκεντρική αὐτή Ποιμαντική ὀφείλει
νά στρέφῃ τούς νέους ἀπό τό «ζητεῖν τά
ἑαυτῶν» καί τό «ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς τήν
«οὐ ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» ἀγάπην καί εἰς τό
«ἀρέσκειν Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς τό «Ἀγα-

θόν», ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό «ἕν, οὗ
ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν ἀνάδειξιν
τῶν χαρισμάτων ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς
ἐλεύθερος ἑαυτός γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς
τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστιανικῆς
συνειδήσεως παραμένει καί σήμερον ἡ βίωσις
καί ἡ κατανόησις τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τοῦ κοινοτικοῦ, εὐχαριστιακοῦ
καί ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος της. Οἱ νέοι
πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά «Σῶμα
Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν ἀνά τήν οἰκουμένην
ἱερόν κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαντικήν
κινητοποίησιν. Δέν θά ἀναμένωμεν νά ἔλθουν
οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, ἀλλά πορευόμεθα ἡμεῖς πρός αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί ἀλλά
ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», ὅς «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν
προβάτων» (Ἰωάν. ι’, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται πάντοτε ἐν ἐγρηγόρσει καί ἐπιφυλακῇ,
γνωρίζει τάς ποιμαντικάς ἀνάγκας τῶν νέων
καί τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί δρᾷ
ἀναλόγως. Ἡ ποιμαντική του παρέμβασις
ἀντλεῖ ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν
παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς
τούς νέους ὄχι ἁπλῶς «βοήθειαν», ἀλλά τήν
«ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ Χριστός ἡμᾶς
ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε’, 1).
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦντες
μετ᾿ εὐλαβείας τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ,
εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλογημένον τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον
καί εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις νέον σωτήριον
ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾽ὑμᾶς τήν ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ συγκαταβάντος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ «Θεοῦ μεθ᾽ἡμῶν».
Χριστούγεννα ,βιθ’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

†Ὁ Μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
Ἀνδρέας
Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

πως ἀκριβῶς ἡ φωτιά καί τό φῶς,
πού προέρχεται ἀπ΄ αὐτήν, συνυπάρχουν ἀχώριστα, καί δέν
ὑπάρχει πρώτη ἡ φωτιά καί ἔπειτα
τό φῶς, ἀλλά καί τά δύο μαζί, καί ὅπως τό φῶς
πού γεννιέται πάντοτε ἀπό τή φωτιά, πάντοτε
μένει σ’ αὐτή καί ποτέ δέν χωρίζεται, ἔτσι καί
ὁ Υἱός γεννιέται ἀπό τόν Πατέρα καί ποτέ δέν
χωρίζεται ἀπ’ αὐτόν, ἀλλά πάντοτε μένει σ’
αὐτόν.» (Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ)

Ο

Φυγή Ιησού Χριστού στην Αίγυπτο,
Μονή Αγίου Νεοφύτου Πάφου

Ἡ παραπάνω προσέγγιση τοῦ μυστηρίου
τῆς φωτιᾶς καί τοῦ φωτός ἀπό τόν Ἅγιο
Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, μᾶς δημιουργεῖ τό
ἐρώτημα τῶν συνεπειῶν εἰς τήν προσωπική
καί συλλογική μας ζωή, ἀπό τήν ὅποια σχέση
μας μέ τόν Θεό τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ ἀπάντηση καθορίζει τό, ἀπό τήν πολιτιστική μας ταυτότητα καί συνείδηση, ἀπορρέον καλό ἤ κακό, ὄχι μέ χρήση ἠθική ἤ
ἰδεολογική, ἀλλά ὡς Θεοφόρο βίωμα ἀπό
τήν ἐγκαταβίωση τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν καρδιά
μας, εἰς τό κέντρο τῆς ὑπόστασής μας. Ἡ προσευχή μας πρός «τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης»,
τόν Χριστόν καί τόν περί Αὐτόν δορυφορούμενον πνευματικό κόσμο παντός πνεύματος
δικαίου, ζῶντος ἤ τετελειωμένου, καθαρίζει
τήν καρδιά μας ἀπό τά πάθη τῆς ἐξουσιομανίας, τῆς ἡδονοθηρίας, τῆς φιλοχρηματίας,
τοῦ ἐγωισμοῦ, τοῦ μίσους, τῆς ἐκδικητικότητας, καί τοῦτο διότι εἰς τήν καρδιά μας
ἐγκαθίσταται ἡ χάρη τοῦ μυστηρίου τῆς Γεννήσεως, πού ἑνώνει εἰρηνικά, δι’ ἡμῶν, τά
οὐράνια καί τά ἐπίγεια. «Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ
σήμερον ἡνώθησαν» διά νά ἀποκατασταθεῖ
ἡ διασαλευμένη συμπαντική ἰσορροπία καί
ἑνότητα, πού ἐκπηγάζει ἀπό τήν ἁμαρτωλή
ζωή μας, ἀπό τήν ἀδιαφορία καί σκληροκαρδία μας πρός τούς ἀδελφούς μας.
Κατ’ οὐσίαν τό ὅποιο μικρό ἤ μεγάλο
πρόβλημα τοῦ πολιτισμοῦ μας, εἶναι πρό-
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βλημα πνευματικό. Δημιουργεῖται, θεραπεύεται, ἐπουλώνεται ἤ διαιωνίζεται, ὀξύνεται καί διογκώνεται ἐπικίνδυνα, ἀνάλογα
μέ τήν σχέση πού ἔχουμε μέ «τόν πρό Ἡλίου
Λόγον». Ὅταν ἡ καρδιά μας δέν θερμαίνεται
καί ὁ νοῦς μας δέν φωτίζεται ἀπό τό Θεῖον
φῶς τοῦ τεχθέντος ἀκτίστου Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τότε ἡ μέν καρδιά μας παγώνει,
μαρμαρώνει, ὁ δέ νοῦς μας σκοτίζεται.
Οἱ νέοι λένε, «μοῦ ἦλθε μία φλασιά» καί
ἀνεπαισθήτως ὁμολογοῦν τή Θεία δύναμη
τοῦ φωτισμένου μυαλοῦ. Καρδιές πού θερμαίνονται ἀπό τήν προσευχή, εἰς τόν Ἥλιο
τῶν Χριστουγέννων καί φωτιζόμενοι νόες
ἀπό τό ἴδιο Θεϊκό φῶς, δέν ἀδιαφοροῦν
μπροστά εἰς τό ὅποιο ἀνθρώπινο δρᾶμα.
Φωτισμένες καρδιές καί μυαλά δέν ἀναπαύονται σέ λογισμούς ἤ πράξεις ἐπιθετικότητας, πολύ δέ περισσότερο ὅταν οἱ συνάνθρωποί μας εἶναι ἐμπερίστατοι.

Ἐνθυμοῦνται τίς δοκιμασίες τοῦ Χριστοῦ καί
τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού μέ τό Θεῖο βρέφος πορεύθηκαν ὡς πρόσφυγες ἀπό τήν
Βηθλεέμ εἰς τήν Αἴγυπτο.
Σύνολο τό σῶμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὀρατό καί ἀόρατο, γήινο καί οὐράνιο,
πορεύεται εἰς τή μυστική, προσωπική καί
συλλογική συνάντηση μέ τόν Θεό τῶν Χριστουγέννων καί «ὁ ὤν καί προών, καί ἐκλάμψας ἐκ Παρθένου Θεός» μᾶς προσκαλεῖ ἐλευθέρως καί ἐναγωνίως νά ζήσουμε, μέ
προσευχή καί μετάνοια, τό μυστήριον τῆς
ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς εἰρήνης, τῆς
ἐπούλωσης καί θεραπείας τῶν ποικίλων
πληγῶν, πού δημιουργοῦμε εἰς τόν πολιτισμό μας.
«Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδεν
φῶς μέγα᾿ καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ
καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς»,
(Ματθ. 4,16).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019
Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα καί ἐπιφανέντα Κύριον
εὐχέτης πάντων Ὑμῶν
†Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ

Η χειροτονία του Επισκόπου Κνωσού
κ. Προδρόμου

Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της
Εκκλησίας Κρήτης, την Τετάρτη
16 Οκτωβρίου, ύστερα από
πρόταση του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, εξέλεξε Βοηθό
Επίσκοπο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, τον
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Πρόδρομο Ξενάκη,
Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
Η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου τελέστηκε το Σάββατο
26 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.
Εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου ήταν ο Μέγας Αρχιδιάκονος Πανοσιολογιότατος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης.
Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος και συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μη-
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τροπολίτες Γουινέας κ. Γεώργιος, Δωδώνης
κ. Χρυσόστομος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος,
Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος,
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός,
Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και
Ιεραπύντης και Σητείας κ. Κύριλλος. Συμμετείχαν, επίσης, Πρωτοσύγκελλοι, Ηγούμενοι Ιερών Μονών και πλήθος Ιερέων.
Στην χειροτονητήρια ομιλία του ο Θεοφιλέστατος κ. Πρόδρομος, μεταξύ άλλων,
ανέφερε:
«[...] Καί ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου
ἡ εἴσοδος στό μοναχικό σχῆμα καί στό μυστήριο
τῆς Ἱερωσύνης, ἀπό τά τίμια χέρια δύο διαδοχικά
τότε Ἐπισκόπων Κνωσοῦ, τοῦ νῦν Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί τοῦ νῦν, Ρεθύμνης
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καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, τούς ὁποίους
εὐγνωμόνως πάντοτε μνημονεύω.
Καί ἔκτοτε, ἀκολούθησαν καί ἄλλα πολλά,
χεύματα τῆς θείας Ἀγάπης, δωρήματα τῆς Θείας
Βουλῆς, στό διάβα τῆς ζωῆς μου, στήν ἀναστροφή μου μέ ἀνθρώπους, κληρικούς καί λαϊκούς, στήν Κρήτη, στήν Ἀθήνα, στήν Ἰρλανδία
καί ὅπου ἀλλοῦ πορεύθηκα, πού ἔγιναν στή
ζωή μου ἄγγελοι φωτεινοί καί κήρυκες τῆς βιωματικῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ἀληθινῆς καί ἀνυπόκριτης σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, σφραγίζοντας τό εἶναι μου καί συγκλονίζοντας τήν
ὕπαρξή μου, ὁδηγῶντας μέ διαρκῶς σέ μιά ἀκατάπαυστη δοξολογία τοῦ Θεοῦ.
Γι’ αὐτό, Σᾶς παρακαλῶ, ἐπιτρέψετέ μου, μέ
αὐτή τή δοξολογική διάθεση νά στρέψω τόν λόγο
μου, σέ λόγο ὀφειλετικῆς εὐγνωμοσύνης καί
εὐχαριστίας, σέ Ἐκείνους πού μέ ποικίλους τρόπους ὑπούργησαν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, μέχρι καί
αὐτή τήν ὥρα τῆς προσωπικῆς μου Πεντηκοστῆς.
Μέ εὐγνωμοσύνη στρέφω εὐθύς τήν σκέψη
καί τήν καρδιά μου πρός την Αὐτοῦ Θειοτάτη
Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ.
Βαρθολομαῖο, πλησιάζω νοερά στούς ἀναβαθμούς τοῦ θεοδοξάστου Θρόνου Του, καί καταθέτω
τήν εὐχαριστία καί τήν ἀφοσίωση μου πρός τήν
Μητέρα μας Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία
καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο Αὐτῆς, μέ ἀπόλυτη
συναίσθηση μά καί ἐπίγνωση τῆς μαρτυρικῆς
μαρτυρίας τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
τοῦ Γένους καί τῆς Ρωμιοσύνης, ἐν μέσῳ κινδύνων, ἀπειλῶν, προκλήσεων και δυσκολιῶν. Στό
Πρόσωπο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Μεγάλου
Ἀρχιδιακόνου κυρίου Θεοδώρου, τοῦ Κρητός,
ἐκπροσωποῦντος τήν ὥρα αὐτή τή Μητέρα μας
Ἐκκλησία καί τόν Προσκυνητό Αὐθέντη καί Δεσπότη μου, καθορῶ τήν καθημαγμένη Μητέρα
μας Ἐκκλησία, τό ἀείφωτο καί ἀειλαμπές Φανάρι,
τήν Ἐκκλησία «τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων», τῶν
ὀλίγων μά καί ἀμέτρητων, πού διακρατοῦν καί
λιτανεύουν τό ἦθος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί
Τόν παρακαλῶ ἀδελφικῶς, νά κομίσῃ ὡς ἐλά-

χιστο «κανίσκιο εὐγνωμοσύνης» στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο τήν ἄπειρη καί υἱϊκή εὐχαριστία, τήν
ἀδιάπτωτη προσήλωση καί την διά βίου ἀφοσίωσή μου στόν Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Θρόνο.
Τά χεύματα τῆς Πατριαρχικῆς ἀγάπης καί
στοργῆς, ἐκ νεότητός μου, ὑπῆρξαν γιά ἐμένα
δαψιλέστατα. Οἱ σπουδές μου μέ ὑποτροφία στό
ἐξωτερικό, ἡ συμπερίληψή μου σέ διάφορες
Ἐκκλησιαστικές ἀποστολές, ἡ τιμητική συμμετοχή
σέ Ἀντιπροσωπεῖες, ὡς καί στήν Ὀργανωτική
Ἐπιτροπή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀποτελοῦν μόνον ὁρισμένα δείγματα τῆς Πατρικῆς
στοργῆς και Πατριαρχικῆς εὔνοιας πρός τήν οὐδενίαν μου, ὁμολογουμένως «ὑπέρ ἐμήν ἀξίαν. [...]»

$
Συντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ. Πρόδρομος, κατά κόσμον Ζαχαρίας Ξενάκης
γεννήθηκε στα Σταυράκια Ηρακλείου το
1979.
Έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής
Αθηνών, το έτος 2001.
Κατόπιν Σεπτής Εντολής της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, μετέβη κατά τη διετία
2010-2012, στο Maynooth Ιρλανδίας, όπου
έλαβε πτυχίο από το Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Οσίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου τον Ιανουάριο 2005. Διάκονος χειροτονήθηκε τον
Ιούνιο του ιδίου έτους και πρεσβύτερος το
2013, λαμβάνων και το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη.
Υπηρέτησε την Ιερά Σύνοδο ως Κωδικογράφος Υπογγραμματέας και Αρχιγραμματέας.

Προσφώνησις
τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου*
εβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε
Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ ὑπό τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας, Σεβασμία τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν
χορεία, Θεοφιλέστατε καί λίαν ἀγαπητέ Ἐψηφισμένε Ἐπίσκοπε Κνωσσοῦ κ. Πρόδρομε,
Εὐλαβέστατοι πρεσβύτεροι καί διάκονοι τῶν
Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, Θεόλεκτοι Μοναστικαί
Ἀδελφότητες τῆς Μεγαλονήσου, Ἐξοχώτατοι
κύριοι Βουλευταί, Κύριε Γενικέ Γραμματεῦ
Θρησκευμάτων, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ
τόπου, Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ.
Σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἐντολῇ, ἱστάμενος
ἐνώπιον οἰκείων, ἐκ προσώπου τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ προσκυνητοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου πάντων ἡμῶν,
ἔχω τήν ὑψίστην τιμήν νά κομίζω πρός ἅπαντας τήν πατρικήν εὐχήν καί τάς Πατριαρχικάς
εὐλογίας τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς
Ὀρθοδοξίας κατά τήν εὔσημον ταύτην διά
τήν ὁλκάδα τοῦ Ἀποστόλου Τίτου, Πάτρωνος
καί Προστάτου τῆς τοπικῆς ταύτης Ἐκκλησίας,
ἡμέραν τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας σου,
Θεοφιλέστατε ἅγιε Κνωσσοῦ.
Τό εὐφρόσυνον ἄγγελμα τῆς ἐπαξίας
ἀρχιερατικῆς προαγωγῆς σου ἔφθασε καί εἰς
τάς αὐλάς τῆς ἐσταυρωμένης καί μαρτυρικῆς
Πρωτοθρόνου Κωνσταντινουπολίτιδος
Ἐκκλησίας, καί ἐγένετο δεκτόν μετά μεγίστης
χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως ὑπό τοῦ Πατριάρχου
σου, Ὅστις ἔσπευσε προφρόνως διά σεπτοῦ
Πατριαρχικοῦ Γράμματος νά συγχαρῇ πατρικῶς τήν ὑμετέραν Θεοφιλίαν καί νά
εὐχηθῇ ἐγκαρδίως διά τήν ἐκπλήρωσιν τῶν
νέων ὑψηλῶν ἀρχιερατικῶν καθηκόντων
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σου, παραλλήλως πρός τήν ἐξάσκησιν τῆς
ὑπευθύνου καί λυσιτελοῦς διακονίας σου
κατά τά τελευταῖα ἔτη ὡς Ἀρχιγραμματέως
τῆς ἐνταῦθα Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου,
εὐχάς τάς ὁποίας καί ἡμεῖς, ἀπό τῆς θέσεως
τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐκπροσώπου, ἐπαναλαμβάνομεν ἐνθέρμως, πάλιν καί πολλάκις, σήμερον μετά πολλῆς ἀγάπης καί ἐξιδιασμένης
τιμῆς.
Γνωρίζεις καλῶς, Θεοφιλέσταστε, ὅτι ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης, καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς θυσιαστικῆς
διακονίας σου ἐν τῷ ἀμπελώνι τοῦ Κυρίου,
περιέβαλλε τό πρόσωπόν σου μετά στοργῆς
οὐ τῆς τυχούσης, ἐκτιμῶν τήν λιπαράν θεολογικήν σου παιδείαν, τήν ἐν γένει πνευματικήν κατάρτισιν καί συγκρότησίν σου, τό
ἐκκλησιαστικόν σου ἦθος, τήν εὔορκον προσφοράν σου πρός τήν ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίαν,
ὡς καί τήν ἀφοσίωσίν σου εἰς τήν Μητέρα
Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί
τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς.
Ἔχεις, ἅγιε Κνωσσοῦ, τό πολύτιμον προνόμιον νά ἀνήκῃς ἀπό τῆς σήμερον εἰς τήν
χορείαν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, «τῆς ἄρχουσας καί πάσχουσας
Ἐκκλησίας», τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀναριθμήτων
θλίψεων καί τῶν ἀλαλήτων στεναγμῶν, τῶν
ἀτελευτήτων μαρτυρίων καί τῆς εὐαγγελικῆς
μαρτυρίας, τῆς ἀδιαπτώτως ἀκολουθούσης
ἐπί δεκαεπτά καί πλέον αἰῶνας ἐν τῇ τοῦ
Κωνσταντίνου Πόλει τήν κανονικήν ὁδόν
τῆς θυσιαστικῆς διακονίας πρός τούς ἐγγύς
καί τούς μακράν καί οὐδέποτε κινουμένης
ἀπό τοῦ χρέους καί τῆς εὐθύνης, μέσῳ τῆς
πολυπλεύρου κενωτικῆς προσφορᾶς αὐτῆς
πρός ὁμοδόξους καί ἑτεροδόξους, ὡς καί
πρός πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως καί
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σύμπασαν τήν ποικιλοτρόπως ταλανιζομένην
ἀνθρωπότητα.
Ἀντιλαμβάνεται, ἀσφαλῶς, ἡ ὑμετέρα Θεοφιλία ὅτι ἡ θυσιαστική διακονία τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως δέν τυγχάνει ἐπίκτητόν τι γνώρισμα κατά τήν ὑπεραιωνόβιον,
χάριτι Θεοῦ, ἐπί γῆς φωταυγῆ καί πολύκροτον πορείαν της, ἀλλ’ ἀποτελεῖ συνεπῆ προβολήν καί ἀταλάντευτον φανέρωσιν τοῦ
ἐκκλησιολογικοῦ γονιδιώματός της, καθώς
καί ὀντολογικήν ἀπόρροιαν ἐκ τῆς ἀνοθεύτου
εὐαγγελικῆς καί ἀποστολικῆς παραδόσεως
καί τῆς διαχρονικῆς πατερικῆς αὐτοσυνειδησίας περί τοῦ Ἀρχιερατικοῦ λειτουργήματος ὡς διαρκοῦς Σταυροῦ, καθημερινῆς
αὐθυπερβάσεως καί κενωτικῆς αὐτοπροσφορᾶς πρός διακονίαν τῶν καθ’ ἑκάστην
ἀναγκῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, προσβλέποντος δέ εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῆς σωτηριολογικῆς, εὐχαριστιακῆς καί ἐσχατολογικῆς ἀποστολῆς του ἐν τῷ ἀνεσπέρῳ φωτί
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ζῶμεν εἰς μίαν ἐποχήν, καθ’ ἥν, ὡς μή
ὤφελε, τά ἀπ’ αἰώνων ἀπαράγραπτα καί ἀδιαπραγμάτευτα κανονικά προνόμια τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀμφισβητοῦνται ὑπό τινων δυστυχῶς ὁμοδόξων,
λαβόντων τήν εἰς Χριστόν πίστιν καί τό ἅγιον
βάπτισμα ἐκ τῆς πνευματικῆς μήτρας τοῦ
Ὀρθοδόξου Γένους. Διό καί σύ, ἅγιε Κνωσσοῦ, ὡς τό νεώτερον μέλος τῆς σεβασμίας
αὐτοῦ Ἱεραρχίας ἐν τῇ ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίᾳ,
καλεῖσαι κατά τήν σήμερον ἀρχομένην
Ἀρχιερατικήν σου διακονίαν νά τιμᾷς καί
νά ὑπερασπίζησαι τήν ὑπαρξιακήν ἑνότητα
καί κανονικήν ἀναφοράν τῆς ἐν Κρήτῃ τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ
Ἱ. Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν
Μονῶν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον,
καθώς ἡ σχέσις αὕτη ἀποτελεῖ τόν ὀμφάλιον
λῶρον διά τήν εὐστάθειαν καί τήν κατά Θεόν

προκοπήν τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς
ἐνταῦθα Ἐκκλησίας, τῆς ναυαρχίδος ταύτης
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ
περιοχῇ τῆς Μεσογείου καί ἐκλεκτῆς αὐτοῦ
ἀναδενδράδος. Ἄλλως τε, ὁ Κυριακός λόγος,
σαφής καί περιεκτικός οὐσιωδεστάτων ὀντολογικῶν νοημάτων, δέν ἐπιδέχεταί τινα διαφορετικήν προσέγγισιν: «μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγώ
ἐν ὑμῖν. Καθώς τό κλῆμα οὐ δύναται καρπόν
φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐάν μή μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ,
οὕτως οὐδέ ὑμεῖς, ἐάν μή ἐν ἐμοί μείνητε. Ἐγώ
εἰμί ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα. Ὁ μένων ἐν
ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν,
ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω.
15:1-5).
Τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον καί
ὁ σεπτός Προκαθήμενός του τρέφουν βεβαίαν τήν ἐλπίδα καί προσδοκίαν ὅτι σύ,
ὡς ο βενιαμίν τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας, θά μιμηθῇς τό ἀπαράμιλλον ὑπόδειγμα, τήν παραδειγματικήν ἀναφοράν καί ὁλοτελῆ ἀφοσίωσιν πρός τό ἀειλαμπές Φανάρι τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης καί πολιοῦ Γέροντος
πάντων ἡμῶν κ. Εἰρηναίου, τοῦ καί Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τόν
ὁποῖον εἶχες τήν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν νά διακονήσῃς καί ἐξ ἑτέρων, πλήν τοῦ Ἀρχιγραμματέως αὐτῆς, ἐπιτελικῶν θέσεων, ὡς τοῦ
Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης, ἔχων πάντοτε κατά νοῦν τήν ζείδωρον προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός
Τιμόθεον: «σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ
ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες» (Πρός
Τιμ. 3,14).
Τό λοιπόν, Θεοφιλέστατε, ἔντεινε,
δι’εὐχῶν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
ἡμῶν Πατριάρχου, καὶ κατευοδοῦ καὶ ἀρχιεράτευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳότητος καὶ
δικαιοσύνης καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ
δεξιά τοῦ Ὑψίστου. Ἄξιος!!!.

Ἐκφωνήθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ.
Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ κ. Προδρόμου, ὠς ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.

Εκλογή και χειροτονία
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευμενείας κ. Ειρηναίου

ην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου η
Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου,
υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου και μετά από
πρότασή του, εξέλεξε παμψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ειρηναίο Βερυκάκη σε Επίσκοπο Ευμενείας, ως βοηθό Επίσκοπο παρά
τω Πατριάρχη και Καθηγούμενο της Ιεράς
Μονής Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου
Χανίων.
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, τελέσθηκε η εις
Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου
Επισκόπου Ευμενείας Ειρηναίου.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης
Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Αρχιερείς: Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, Μητροπολίτες

Τ

Ικονίου κ. Θεόληπτο, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο, Κυδωνίας και
Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανο, Γλυφάδας
κ. Αντώνιο, Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο και τον Αρχιεπίσκοπο Κατάρ κ. Μακάριο, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ενώ συμμετείχε και ο
Καθηγούμενος της Αγιορείτικης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμ. Εφραίμ.
Πριν από την χειροτονία, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης, απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο Ειρηναίο πατρικούς λόγους
οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα
Εκκλησία.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο
Θεοφιλ. Επίσκοπος Ευμενείας κ. Ειρηναίος,
κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε στο Ευγενίδειο κτήριο του Οικουμενικού Πατριαρ-
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χείου, εκφώνησε χειροτονητήρια ομιλία,
στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:
«[...] Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη
Ἐκκλησία γνωρίζει πῶς νὰ ἀγαπᾷ, γνωρίζει πῶς
νὰ συγχωρῇ, γνωρίζει νὰ περιμένῃ, διότι γνωρίζει
καλῶς τὴν ταυτότητά της. Δὲν ἀποκάμνει, δὲν
κάμπτεται, δὲν νικᾶται. «Δέχεται τραύματα καὶ
οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἑλκῶν». Διότι, ὅπως καὶ
πάλιν ἀναφέρει ὁ τῆς Νικομηδείας μακαριστὸς
Μητροπολίτης Συμεών: «Ὑπεράνω τοῦ θεοτεύκτου
τούτου θεσμοῦ ἀγρυπνεῖ ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἀόρατος Θεός».
Αὕτη ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν ἡ ἀποστολὴ αὐτῆς.
Καὶ ἡ αὐτὴ παραμένει ἕως τῆς σήμερον καὶ θὰ
συνεχίσῃ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Διὸ
καὶ οἱ διάκονοι τοῦ μυστηρίου τούτου τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, «ἀγαπῶσι πάντας
καὶ ὑπὸ πάντων διώκονται, ἀγνοοῦνται καὶ κατακρίνονται, θανατοῦνται καὶ ζωοποιοῦνται, πτωχεύουσι καὶ πλουτίζουσι πολλούς· πάντα ὑστεροῦνται καὶ ἐν πᾶσι περισσεύουσι· ἀτιμοῦνται
καὶ ἐν ταῖς ἀτιμίαις δοξάζονται, λοιδοροῦνται
καὶ εὐλογοῦσιν, ὑβρίζονται καὶ τιμῶσιν, πολεμοῦνται καὶ διώκονται καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἔχθρας
εἰπεῖν οἱ μισοῦντες οὐκ ἔχουσι», ὡς ἀναφέρεται
εἰς τὴν Πρὸς Διόγνητον Ἐπιστολὴν.
Διό, καὶ πάλιν καὶ πολλάκις, εὐχαριστῶ
Ὑμᾶς, Παναγιώτατε καὶ Θειότατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, διὰ τὴν ὑψίστην πρὸς ἐμὲ τιμήν, ὅπως
καταστῶ κοινωνὸς καὶ συγκυρηναῖος τοῦ σταυροῦ
τοῦ πάθους καὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ Θρόνου τούτου καὶ ὑπόσχομαι, ἐνώπιον τοῦ ζῶντος Θεοῦ,
τὴν διὰ βίου ἀφοσίωσιν καὶ ὑπακοήν μου εἰς
Ὑμᾶς καὶ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν. «Οὐ δώσω
ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις
μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις
μου», ἕως οὗ ἀναλωθῶ ὅλως ὑπὲρ τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας, διὰ τὴν ὁποίαν ἐπιθυμῶ νὰ εἶμαι
καὶ νὰ γίνωμαι χαρὰ καὶ γλυκασμός. Προσέτι

εὐχαριστῶ καὶ εὐγνωμονῶ Ὑμᾶς διὰ τὴν δοθεῖσάν μοι Πατριαρχικὴν ἐντολὴν καὶ εὐλογίαν,
ὅπως συνεχίσω τὴν διακονίαν μου εἰς τὴν καθ’
ἡμᾶς Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν
Μονήν, ἥτις ἐπλήρωσεν χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης
τὴν καρδίαν μου. Εὔχεσθε, παρακαλῶ, διὰ τὴν
κατὰ Θεὸν προκοπὴν τῆς ἡμετέρας συνοδείας
[...]»

Εκλογή και χειροτονία
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνού

$
Συντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευμενείας
κ. Ειρηναίος εγγενήθη εις Χανιά Κρήτης το
1973. Το 1991 μετέβη για θεολογικές
σπουδές εις Σερβίαν, τις οποίες συνέχισε
εις το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας απ’ όπου απεφοίτησεν το έτος
1999. Έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εις
την ποιμαντική, με θέμα για τον Αλέξανδρο
Μωραϊτίδη.
Την 11η Ιουλίου 1997 εκάρη μοναχός
στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καρυδίου
Αποκορώνου υπό του τότε Μητροπολίτη
Κυδωνίας και νυν Αρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίου, του και Γέροντος του. Εχειροτονήθη διάκονος το 1997 και πρεσβύτερος το 2000 εις την εν Χανίοις Ιερά
Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή
Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.
Από το έτους 2003 εγκατεστάθη εις το
Ιερό Βατοπεδινόν Κελλίον του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, μεθ΄ομάδος δόκιμων μοναχών. Μετά διετίαν επάνδρωσε
και κοινοβιοποίησε την Ιερά Πατριαρχική
και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου Χανίων.
Αρθρογράφησε κατά καιρούς εις Χανιά,
Βελιγράδι και στο Περιοδικό Άγιο Γρηγόριο
Παλαμά.

ην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου η
Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου,
υπό την προεδρία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, κατόπιν προτάσεώς του, εξέλεξε παμψηφεί τον Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Δαμασκηνό Λιονάκη, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας
και Αποκορώνου, ως βοηθό Επίσκοπο παρά
τω Πατριάρχη και Καθηγούμενο της Ιεράς
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής
Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Χανίων.
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της περιωνύμου κοινότητος του
Μεγάλου Ρεύματος, τελέσθηκε η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Δορυλαίου Δαμασκηνού.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης

Τ

Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίο,
Ικονίου κ. Θεόληπτο, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Σερβίων
και Κοζάνης κ. Παύλο, Κορίνθου κ. Διονύσιο, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνό, Κινσάσα κ. Νικηφόρο, εκ του Πατριαρχείου Αλαξανδρείας, Τρίκκης και
Σταγών κ. Χρυσόστομο και Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Κύριλλο. Συμμετείχαν και οι Καθηγούμενοι των Αγιορειτικών Ι. Μονών Μ.
Λαύρας και Εσφιγμένου, Αρχιμανδρίτες
Πρόδρομος και Βαρθολομαίος, καθώς και
ο Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας
Τριάδος Τζαγκαρόλων, Αρχιμ. Αμφιλόχιος.
Προ της χειροτονίας, ο Παναγιώτατος,
απηύθυνε προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο
Δαμασκηνό εγκάρδιους λόγους οικοδομής
και νουθεσιών αναφορικά με τη νέα διακο-
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νία που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία,
και υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού
του Επισκόπου στην Εκκλησία.
Αμέσως μετά, κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε στην Κοινοτική Αίθουσα του Ιερού
Ναού, ο νέος Επίσκοπος κ. Δαμασκηνός,
στην ομιλία που εκφώνησε, εξέφρασε την
αφοσίωση και τον σεβασμό του προς το
πρόσωπο του Παναγιωτάτου ευχαριστώντας
παράλληλα τους Συνοδικούς Αγίους Αρχιερείς για την εκλογή του καθώς και εκείνους
που συμμετείχαν στη χειροτονία του. Μεταξύ
άλλων ανέφερε:
«[…] Πῶς θά δυνηθῶ νά φανῶ γνήσιο
τέκνο Σας καί ἄξιος Ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ φορέα τῆς Ρωμιοσύνης, τοῦ θεοκεντρικοῦ δηλονότι (καί ὄχι θεοκρατικοῦ) ρωμέικου πολιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ
τῆς ἀσυγχύτου καί ἀδιαιρέτου ἑνώσεως τῶν
ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ, ἐν ἑνί σώματι, τοῦ
ἐσχατολογικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ρωμιοσύνης, τοῦ
πολιτισμοῦ τῆς μετανοίας, τοῦ Παλαμισμοῦ καί
τοῦ ἡσυχασμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ τῶν πολλῶν
ἀνθρωπίνων ἁμαρτιῶν καί ἀστοχιῶν, τοῦ πολιτισμοῦ ὅπως διαμορφώθηκε ἱστορικά στήν καθ’
ἡμᾶς Ἀνατολή μέ κέντρο τήν ἑπτάλοφο Νέα
Ρώμη, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας;
Καί σέ πεῖσμα τῶν κατ’ ἄνθρωπον στατιστικῶν
καί προγνωστικῶν, τά χώματα αὐτά συνεχίζουν
νά ἀναγεννοῦν πολίτες τῆς Ρωμιοσύνης!
Κάθε φορά πού κατευθύνομε ἐδῶ τόν βηματισμό μας, προσκυνητές τῆς πατρώας δόξης
καί νοσταλγοί “τοῦ ἐνδόξου μας Βυζαντινισμοῦ”,
ὅλοι γινόμαστε καί πάλι πολίτες τῆς Ρωμανίας.
Μίας πατρίδας, ἀσυνήθιστης, ὑπερβατικῆς.
Μίας πατρίδας πού δέν ὁριζόταν ποτέ ἀπό τά
σύνορά της, πού δέν τήν ἀπασχολοῦσε ἡ ἐθνική
καταγωγή τῶν πολιτῶν της, πού δέν ἔδινε βαρύτητα στή γλώσσα πού μιλοῦσαν. Ἀλλοῦ
ὑπῆρχε ὁ ἄξονας τῆς νοηματοδότησής της: Ἐν
οὐρανοῖς, ἀπό τούς ὁμολογητές, τούς ἐγκρατευτές,

τούς μάρτυρες καί πᾶν πνεῦμα Δικαίου, καί ἐπί
γῆς, ἀπό τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τήν περί Αὐτόν
ὅπου γῆς Ὀρθόδοξη Ἱεραρχία.
Ἡ Ρωμανία κατεῖχε τήν αὐτοσυνειδησία τῆς
μίας καί μοναδικῆς Χριστιανικῆς Πολιτείας ἐπί
τῆς γῆς. Ὑπῆρξε ἡ συντεταγμένη προσπάθεια
σαρκώσεως στήν καθημερινή βιοτή τοῦ φωτός
τῆς Θεανθρωπίας. Τά σφάλματα καί οἱ ἀστοχίες,
κατά τά ἀνθρώπινα, ἦταν ἀπειράριθμα. Ὅμως
ἡ προσπάθεια γινόταν καί ἡ μετάνοια ὑπῆρχε
καί πάντα ἐπαναπροσδιόριζε τήν πορεία. Μία
πατρίδα μέ σκοπό καί ὅραμα νά σώσει ὅλο τό
ἀνθρώπινο. Μία πατρίδα οἰκουμενική. Μία πατρίδα μέ ἐσχατολογική προοπτική!
Ἡ μετάνοια ὑπάρχει καί ἡ προσπάθεια συνεχίζεται, ἐνῶ ἡ πορεία της ἐπαναπροσδιορίζεται
ὑπό τοῦ ἐπί γῆς ὁρατοῦ Πηδαλιούχου τῆς
Ρωμιοσύνης, Ὑμῶν Θεοτίμητε Πάτερ καί Δέσποτα. [...]»

Χειροτονία Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών
κ. Φιλοθέου

$
Συντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. κ. Δαμασκηνός (κατά κόσμον Νικόλαος Λιονάκης) γεννήθηκε στον
Πλατανιά Χανίων, το 1979.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές φοίτησε
στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης και έπειτα στη Θεολογική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου αποφοίτησε με άριστα.
Στη συνέχεια φοίτησε και έλαβε δίπλωμα από το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Γενεύης.
Το 2007 εκάρη μοναχός και διάκονος
στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.
Το 2011 διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος
της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και
Αποκορώνου.

την Αθήνα μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας την
Τρίτη 15 Οκτωβρίου, προκειμένου να λάβει μέρος στην εις Επίσκοπον χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου.
Σε κλίμα πνευματικής χαράς και συγκινήσεως τελέσθηκε η χειροτονία του νέου
Επισκόπου της Εκκλησίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Αθηνών, από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ο οποίος προεξήρχε της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Ιεραρχών της Εκκλησίας εκ της Ελλάδος, εκ του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου,
εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και εκ
της Εκκλησίας Κρήτης.
Στον χειροτονητήριο λόγο του ο Θεοφι-

Σ

λέστατος κ. Φιλόθεος αναφέρθηκε στο μυστήριο της Αρχιερωσύνης, ευχαριστώντας
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.
Ιερώνυνο, όλους τους Αρχιερείς, την Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον
ιερό κλήρο. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον
πνευματικό του πατέρα, Σεβ. Μητροπολίτη
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, για την πνευματική καθοδήγηση, ενώ μνημόνευσε και την
παρουσία του Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα,
τον οποίο είχε καθηγητή στις μεταπτυχιακές
του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Στη χειροτονητήρια ομιλία του ο Θεοφίλ., μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«[…]Ὁμολογῶ τίς σωτηριώδεις ἐπεμβάσεις τοῦ Κυρίου μας ἀπό τά παιδικά μου
χρόνια μέχρι καί σήμερα, τίς ὁποῖες ἀποδίδω
ὅλες, ὄχι στήν δική μου ἀξία, ἀλλά στήν
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δική Του πατρική συγκατάβαση καί στόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῆς Χάριτός Του, τόν ὁποῖον
ἁπλόχερα κληροδοτεῖ σέ ὅποιον ἀγωνίζεται
νά ζεῖ μέσα στό Σῶμα Του, τήν Ἁγία Ἐκκλησία καί ἀπό αὐτή τή σχέση νά λαμβάνει
δῶρα, χαρίσματα, τήν ἴδια τή ζωή.
Ὁμολογῶ ὅτι ἀπό αὐτή τή σχέση μέ τήν
Ἐκκλησία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία
χάριτι Θεοῦ ὅλοι γεννηθήκαμε καί ἀνατρεφόμαστε κοινωνοῦντες ἀλλήλοις ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, ἡ ζωή μου ὅλη, ἀπό τά
παιδικά μου χρόνια, ὑπῆρξε καί ὑπάρχει
μιά διαρκής Πεντηκοστή, ἀφοῦ μέσα στό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί πάντοτε σέ σχέση με
τούς ἀδελφούς μου, πολλές φορές ἔζησα ζήσαμε, κατ᾿ ἀκρίβεια- τήν εὐλογία ἀπό τίς
ἀστραπές καί τούς κεραυνούς τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: στίς Λειτουργίες
καί στά Μυστήρια, πού κατά τήν τόσο συγκλονιστική ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Καβάσιλα εἶναι «οἱ θύρες τῆς ἀκτίστου Θείας
Χάριτος», στίς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας,
στήν ψαλτική, στίς συζητήσεις καί συναναστροφές, στή μελέτη, στά ποιμαντικά καθήκοντα καί στήν ἐκκλησιαστική διοίκηση,
ἀλλά καί στίς στιγμές μέ τούς φίλους τίς
τόσο πολύτιμες, στό γέλιο, στή χαρά, στό
τραγούδι καί στό παιχνίδι, ὅπως καί στήν
ἐπαφή μέ τή φυσική δημιουργία, ἀλλά καί
στίς ὧρες τίς δύσκολες τοῦ πόνου καί τῆς
ἀσθένειας, ἀκόμη καί στίς στιγμές τοῦ πλεονασμοῦ τῆς ἁμαρτίας -καί τῆς μοναξιᾶς
καί ἀκοινωνησίας πού ἐκείνη προξενεῖ-,
ὅπου, ὅμως, ὑπερπερισσεύει ἡ πάντοτε ἐπανορθωτική Χάρις τοῦ Θεοῦ (Ρωμ. 5, 20),
σέ κάθε τι, μικρό ἤ μεγάλο, εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο, πού ἡ πρόνοια καί ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ ἐπέτρεψε νά ζήσω.
Ὁμολογῶ ὅτι σ᾿ αὐτά καί σέ πολλά περισσότερα πού δέν γίνεται ν᾿ ἀναφερθοῦν
τώρα, στά ἁπλά πράγματα τῆς καθημερινότητος, ἔζησα καί ζῶ τά ἀληθινά καί τά σπου-

δαῖα τῆς σχέσης μου μέ τό Θεό καί τούς
ἀδελφούς μου, ἔστω κι ἄν ἡ ἀδυναμία μου
ἡ προσωπική μ᾿ ἔκανε καί μέ κάνει πολλές
φορές, νά χάνω τά ἁπλά καί νά καταγίνομαι
μέ περιττές λεπτομέρειες, παραμένοντας
ἐγκλωβισμένος στήν ψευδῆ αἴσθηση τῆς
αὐτάρκειας καί στήν ἀπαίτηση γιά αὐτοζωή,
ἀπό τά ὁποῖα, Χάριτι Θεοῦ, ὄχι ὁ ἑαυτός
μου, ἀλλά ἡ ἀγάπη τῶν πατέρων καί
ἀδελφῶν μου πολλές φορές μέ λύτρωσε καί
μέ «ἐξήγαγε εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμ. 65, 11).

$
Συντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος (κατά κόσμον Θεοχάρης) Θεοχάρης
γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1977. Είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές
στην Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., και είναι
καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής. Εκάρη
Μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου
«ΑΡΜΑ» το 2002. Χειροτονήθηκε Διάκονος
από τον Γέροντά του, Σεβ. Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο και το 2005 Πρεσβύτερος λαμβάνων το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη.
Ήταν Ιεροκήρυκας και Γενικός Αρχιερατκός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, διακονώντας παράλληλα σε διάφορες
υπέυθυνες θέσεις.
Διακόνησε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλ. Εκπαιδεύσεως και
Επιμορφώσεως του Εφημ. Κλήρου, ως A’
Γραμματέως-Πρακτικογράφου, ενώ με πρόταση του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και ομόφωνη απόφαση της Δ.Ι.Σ., τοποθετηται Αρχιγραμματέας Αυτής.

Πανήγυρη Παναγίας Γοργοεπηκόου
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα
στο Αρκαλοχώρι
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας
της Γοργουεπηκόου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι.
Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, κατά την
Δοξολογία και προ της Θείας Λειτουργίας,
μεταφέρθηκε η Ιερά Εικόνα της Παναγίας
της Γοργοεπηκόου από το παρεκκλήσιο του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού που είναι αφιερωμένο σε Εκείνη, στον κυρίως Ναό.
Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε
ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, στον
οποίο χοροστάτησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας, πλαισιωμένος από τους ιερείς
της Μητροπόλεώς μας, Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Φιλόθεο Πηγιάκη, Ιερατικώς Προϊστάμενο
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, Πρωτοπρ.
κ. Πέτρο Ψυλλάκη, εφημέριο Ρουσοχωρίων
και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας, Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ
Μαρνέλλο, εφημέριο Μαχαιράς, Πρωτοπρ.
κ. Εμμανουήλ Γερακιανάκη, εφημέριο Δεματίου, Οικονόμο κ. Νικήτα Καπελλάκη,
εφημέριο Γερακίου, Πρεσβύτερο κ. Εμμανουήλ Καλομοίρη, Εφημέριο ΕυαγγελισμούΜουχτάρω και τους Διακόνους κ. Ιωάννη
Καπελλάκη και κ. Σταύρο Φανουράκη.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιωτατος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας, στο
ιστορικό της αφιερώσεως του παρεκκλησίου,
καθώς στην εβδομάδα της Παναγίας που
καθιερώθηκε για πρώτη φορά στον Ιερό
Ναό.
Το βράδυ τελέστηκε νυκτερινή Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Παναγίας και

M

η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού για την
πρώτη του μήνα.
Την κυριώνυμο ημέρα Τρίτη 01 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε της
Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος
από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Φιλόθεο Πηγιάκη, τον Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Μαρνέλλο,
τους Οικονόμους κ. Δημήτριο Σακαβέλη,
εφημέριο Καλού Χωριού – Άνω Πουλιών Χανδρού και κ. Ελευθέριο Γερακάκη, εφημέριο Αλαγνίου και τους Διακόνους κ. Κωνσταντίνο Αρμενάκη και κ. Σταύρο Φανουράκη.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιώτατος
στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο πρόσωπο
της Παναγίας και στην αξία της υπακοής
που κάνουμε στο Θείο Θέλημα, ενώ στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η
λιτανεία της Ιεράς Εικόνος και η ευλόγηση
των άρτων.
Την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου τελέσθηκε
το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα του
Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι, από τον
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δαμασκηνό Λιονάκη,
Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως
Κυδωνίας και Αποκορώνου, με τη συμμετοχή
πλήθους πιστών και ακολούθησε ομιλία
από τον π. Δαμασκηνό με θέμα «Η δύναμη
της προσευχής».
Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας ευχαρίστησε τον π. Δαμασκηνό για
την αποδοχή της πρόσκλησης, για τον κόπο

της απόστασης, αλλά και για την θαυμάσια
ομιλία που εξεφώνησε.
Την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου το απόγευμα
τελέστηκε Ιερά Παράκληση για τους μαθητές
των Σχολείων της Ιεράς Μητρόπολής μας,
προς πνευματική ενίσχυση και οικοδομή
αυτών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, στο Αρκαλοχώρι. Ακολούθησε
ομιλία από τον Αιδεσιμολ.Πρωτοπρεσβύτερο
κ. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (Λίβυο), εφημέριο της Ενορίας Πύργου Μονοφατσίου
της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, με θέμα «Θεός αγάπης ή Θεός τιμωρός».
Στην ομιλία παρών ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος καλωσόρισε με θερμότατα λόγια τον π. Χαράλαμπο,
συγχαίροντας τον για τον υπέροχο πνευματικό και ωφέλιμο λόγο του.

Αρχιερατικό συλλείτουργο
με Ολβίας Επιφάνιο στην εορτή της Υψώσεως
του Τιμίου Σταυρού Θραψανού Πεδιάδος

Π

ανηγυρικά εορτάστηκε η Παγκόσμιος Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό της Ενορίας Θραψανού Πε-

διάδος.
Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στον
πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλ.
Επίσκοπος Ολβίας κ. Επιφάνιος (Αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Ουκρανίας), συγχοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, με
τη συμμετοχή των όμορων εφημερίων, ενώ
το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. κ. Ανδρέας και ο Θεοφ. κ. Επιφάνιος συλλειτούργησαν, με τη συμμετοχή ιερέων της ευρύτερης
περιοχής και πλήθος κόσμου.
Τον Θείο λόγο κήρυξε, τόσο στον πανηγυρικό Εσπερινό, όσο και στη Θεία Λειτουργία ο Επίσκοπος Ολβίας κ. Επιφάνιος. Αναφέρθηκε με πατερική τεκμηρίωση στο νόημα
και εμβάθυνε στο μήνυμα της μεγάλης εορτής

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
Έπειτα ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας ευχαρίστησε τον Θεοφιλέστατο κ. Επιφάνιο και
τόνισε ότι ο Τίμιο Σταυρός αποτελεί σύμβολο
αγιοπνευματικής ενότητας, αγάπης και ειρήνης, από τη χάρη και το έλεος του Κυρίου
μας που καθηλώθηκε στον Τίμιο Σταυρό.
Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στο
πλαίσιο άσκησης των κανονικών δικαιοδοσιών του, κατέστησε στον 21ο αιώνα αυτοκέφαλη την Εκκλησία του ανεξάρτητου κράτους της Ουκρανίας, όπως ακριβώς στον 19ο
και 20ο αιώνα, είχε παραχωρήσει τόμους
Αυτοκεφαλίας στις Εκκλησίες: Ελλάδος, Σερβίας, Ρουμανίας Βουλγαρίας και Αλβανίας,
ενώ το 1590 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας Β’ ανακήρυξε σε Πατριαρχείο την Ρωσική Εκκλησία, η οποία έλαβε τη 5η θέση
μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία.
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Λαμπρό συλλείτουργο
για την 55η επέτειο επανακομιδής
της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον του π. Ιωάννη Καπελλάκη

ην Δευτέρα 28 Οκτωβρίου,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι
ιερούργησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, όπου κατά την διάρκεια
της Θείας Λειτουργίας τέλεσε την εις πρεσβύτερον χειροτονία του επί σειρά ετών Διακόνου π. Ιωάννη Καπελλάκη.
Τον Σεβ. κ. Ανδρέα κύκλωσαν στο Ιερό
Θυσιαστήριο ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. Κορνήλιος
Αθανασάκης, οι Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλόθεος
Πηγιάκης, Ευμένιος Καμπουράκης, και Ιερόθεος Χιώτης, Πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητρόπολής
μας, ο οποίος εκ μέρους του Δ.Σ. πρόσφερε
στον νέο Ιερέα ένα επιτραχήλιο, οι Πρωτοπρεσβύτεροι Εμμανουήλ Κοσιδεκάκης,
Ιωάννης Κοντάκης, Νεκτάριος Μαρκάκης,
Γεώργιος Κουναλάκης, Εμμανουήλ Κιοστεράκης, Δημήτριος Καπελλάκης και Κωνσταντίνος Βεληβασάκης, οι Οικονόμοι Γεώργιος Γιακουμάκης, Ζαχαρίας Καλιακάκης
και Νικήτας Καπελλάκης, οι Πρεσβύτεροι
Ανδρέας Τσικανδυλακης και Μιχαήλ Λια-

Τ

την Πάτρα μετέβη ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτη
Πατρών κ. Χρυσοστόμου, προκειμένου να
συμμετάσχει στις εορταστικές και λατρευτικές
εκδηλώσεις για την 55η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.
Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Πολιούχου Πατρών Αγίου Ανδρέου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα
και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών, Μάνης κ. Χρυσοστόμου, Κανάγκας
κ. Θεοδοσίου, Πατρών κ. Χρυσοστόμου και
των Θεοφιλ. Επισκόπων Κερνίτσης κ. Χρυ-

Σ

σάνθου και Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου.
Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην πνευματική ωφέλεια, τη
Θεία χάρη και την ευλογία των Ιερών Λειψάνων και εν προκειμένω της Τιμίας Κάρας
του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, η οποία
επανεκομίσθη στην Πάτρα το 1964, μετά
από 500 και πλέον έτη απουσίας, κατόπιν
συντόνων ενεργειών της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και του Βατικανού.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας τελέσθηκε Λιτανεία της σεβασμίας Κάρας και
της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Αποστόλου
Ανδρέου δια θαλάσσης και δια ξηράς, με
την πάνδημη συμμετοχή κλήρου και λαού.

πάκης και οι Διάκονοι Ανδρέας Δημητρίου
και Σταύρος Φανουράκης. Συμπροσευχόμενοι, επίσης, παρέστησαν ο Πρωτοπρ. Πέτρος Ψυλλάκης, Γενικός Αρχιερατικός της
Μητροπόλεώς μας, και ο Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φουκαράκης, Προϊστάμενος του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού και αναπλ. Γενικός
Αρχιερατικός της Μητροπόλεώς μας.
Κατά τον χειροτονητήριο λόγο του ο π.
Ιωάννης ανέπεμψε ευχαριστήριο ύμνο και
δοξολογία προς τον Πανάγαθο Θεό μας για
την ιδιαίτερη ευλογία που Εκείνος επεφύλαξε
στην ζωή του.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης τόνισε την αξία και
το μέγεθος της Ιερωσύνης και ευχήθηκε στον
π. Ιωάννη, ο Πανάγαθος Θεός να δώσει
πλούσια τη χάρη Του και να τον αναδείξει
άξιο εργάτη του αμπελώνα της Εκκλησίας.
Κατά την Θεία Λειτουργία, παρόντες μεταξύ άλλων, ήταν ο κ. Νικηφόρος Ψυλλάκης,
Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου της
Μ.τ.Χ. Εκκλησίας, ο Βουλευτής Ηρακλείου
κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης.
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O Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Μηνά
και ο Κρήτης Βασίλειος*
ορτάζουμε και πανηγυρίζουμε
σήμερα, χάριτι Θεού, τον Άγιο
Μηνά, τον πολιούχο και προστάτη της πόλης του Ηρακλείου,
όπου θεμελιώθηκε το πρώτο του θυσιαστήριο, ο μικρός ναός του Αγίου Μηνά και εγκαινιάστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα. Είναι
ο αιώνας που στα τέλη του, η ελληνόφωνη
ρωμιοσύνη ξεκινά, αργά και σταθερά, την
μετεγκατάστασή της από την αγροτοποιμενική
ενδοχώρα στην μικρή τότε πόλη μας, στο
Κάστρο. Οι νέοι κάτοικοι εδραιώνουν τη λατρεία του Αγίου Μηνά, ενώ παράλληλα λαμβάνουν και τον επίζηλο τίτλο του Καστρινού.
Οι ονοματοδοσίες και μετονομασίες της
πόλης μας, του Ηρακλείου «κατά τας καιρικάς
μεταβολάς», ως Κάντια, Χάνδακας, Κάστρο
ή Μεγάλο Κάστρο, σημειολογούν και για την
μεγαλόνησο την αέναη κίνηση θρησκειών,
λαών και πολιτισμών, με τελευταία κοσμοχαλασιά, για τον Ελληνισμό, τη μικρασιατική
καταστροφή με τη σφαγή του 1922 και την
εγκατάσταση, εις την καθ’ ημάς επικράτεια,
των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον
Πόντο και την Αν. Θράκη.
Ο τωρινός μεγαλοπρεπής και επιβλητικός
ναός του Αγίου Μηνά, όπου σήμερα τελούμε
την αναίμακτο θυσία του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού και επικαλούμαστε την χάρη και το
έλεος του Αγίου, είναι ο ναός όπου ενώνουμε
με την προσευχή μας τα επίγεια με τα ουράνια
και αποκαθιστούμε, με τη λατρεία μας στον
Τριαδικό Θεό, την συμπαντική ενότητα, της
γαλήνης και της ειρήνης, του ορατού με τον
αόρατο κόσμο. Ο περικαλλής αυτός ναός, το
λαμπρό μνημείο του πολιτισμού μας, θεμελιώθηκε στις 25 Μαρτίου 1862, από τον
Κρήτης Διονύσιο Χαριτωνίδη, τον μετέπειτα
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Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο Ε΄, ο
οποίος, κατά το προνομιακό ζήτημα, τον
Οκτώβριο του 1890, έκλεισε τους ορθόδοξους ναούς των Βαλκανίων, του Πόντου και
της Μικράς Ασίας, καταγγέλλοντας με αυτόν
τον τρόπο την απόφαση του Σουλτάνου να
περιορίσει τα προνόμια των χριστιανών,
που διευρύνθηκαν με τους Γενικούς Κανονισμούς του 1860. Όταν επανενεργοποιήθηκαν τα προνόμια, οι ορθόδοξοι ναοί, με πατριαρχική εντολή, λειτούργησαν την ημέρα
των Χριστουγέννων του 1890.
Η οικοδόμηση του ναού του Αγίου Μηνά,
ενός από τους μεγαλύτερους ναούς των Βαλκανίων, εκφράζει, όχι μόνο τη δυναμική παρουσία των χριστιανών στο Μεγάλο Κάστρο,
αλλά και την αντιπαλότητα, τόσο της εθναρχίας με το έθνος, όσο και τον ανταγωνισμό
των αυτοκρατοριών με τα αναδυόμενα εθνικά
κράτη, τα οποία τελικά «κατήγαγαν» νίκη περήφανον και εξήλθαν τροπαιοφόρα, διαλύοντας την οθωμανική αυτοκρατορία και
τις άλλες αυτοκρατορίες.
Ο ναός εγκαινιάστηκε την Κυριακή των
Μυροφόρων, 16 Απριλίου 1895, από τον
Μητροπολίτη Τιμόθεο Καστρινογιαννάκη
και την περί αυτόν Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία ξεκίνησε
να λειτουργεί κανονικά επί των ημερών του,
με την άδεια και τη συγκατάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄.
Η οικοδόμηση, τα εγκαίνια και η λειτουργία του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Μηνά
σηματοδοτούν, επιπροσθέτως, τη νέα πραγματικότητα της κυριαρχίας του χριστιανικού
ελληνισμού στο Μεγάλο Κάστρο και στην
Κρήτη. Ο διάδοχος του Τιμοθέου Καστρινογιαννάκη, ο Κρήτης Ευμένιος Ξηρουδάκης,

με τόλμη αλλά και διάκριση προς την μουσουλμανική μειοψηφία της Κρήτης, ονομάζει
το 1912, προφητικά, το επίσημο περιοδικό
της Εκκλησίας Κρήτης «Χριστιανική Κρήτη».
Σε μια δεκαετία, με τις ανταλλαγές των πληθυσμών και την εγκατάσταση των προσφύγων, η Κρήτη ομοιογενοποιήθηκε θρησκευτικά και εθνικά. Άλλωστε, η ανταλλαγή των
πληθυσμών πραγματοποιήθηκε με γνώμονα
και κριτήριο την ορθόδοξη πίστη και όχι
την ελληνική ή τουρκική γλώσσα.
Πνευματικό ανάστημα του Κρήτης Ευμενίου Ξηρουδάκη υπήρξε ο Κρήτης Βασίλειος
Μαρκάκης, ο οποίος γεννήθηκε στον Κεραμέ
Ρεθύμνου το 1872. Ο Βασίλειος, περισσότερο από τον Γέροντά του Ευμένιο, αλλά και
τον προκάτοχό του Κρήτης Τιμόθεο Βενέρη,
υπήρξε ιεράρχης βαθειά αγιοπνευματικός,
με συνείδηση εκκλησιαστική, ένας καλόγερος
επίσκοπος, πηδαλιουχούμενος από τον φωτισμό της προσευχής και όχι από το φθαρτό,
το μεταβαλλόμενο και φευγαλέο φωτισμό
των νοησιαρχικών ιδεολογιών του κόσμου
τούτου.
Μελετώντας τον βίο του Βασιλείου, διαπιστώνουμε την πατρική μέριμνα του Ευμενίου προς τον Βασίλειο, αλλά και την ευλαβική αφοσίωση του Βασιλείου προς τον
Γέροντά του Κρήτης Ευμένιο, ο οποίος τον
χειροτονεί, τον στέλνει στη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης, απ΄ όπου απεφοίτησε το 1896,
του αναθέτει τη διεύθυνση της Σχολής του
Αγίου Πνεύματος, ενώ το 1900 τον χειροτονεί Επίσκοπο Αρκαδίας, όπου πρωτοπόρησε με την ίδρυση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής, αλλά και με το ποιμαντικό
του έργο. Ο Βασίλειος έζησε τις κοσμογονικές
μεταβολές: την κρητική επανάσταση του
1897, την αυτόνομη Κρητική Πολιτεία, τους
βαλκανικούς πολέμους, τη μικρασιατική εκστρατεία, τον διχασμό βενιζελικών και αντιβενιζελικών και τον εμφύλιο. Εξεδήμησεν

εις Κύριον το 1950. Ως το 1920, οπότε ετελεύτησε εξόριστος στην Χίο ο γέροντάς του
Ευμένιος, ο Βασίλειος πορεύεται στην σκιά
του Ευμενίου, του δυναμικότερου εκφραστή
της εθναρχίας και της εθναρχούσας Εκκλησίας στην Κρήτη. Γι΄ αυτό, Ευμένιος και Βασίλειος, ταυτίζουν το έθνος στην Κρητική
Πολιτεία με τον πρίγκιπα, και όταν η Κρήτη
ενώθηκε με την Ελλάδα, υποστασιοποιούν
το έθνος στο πρόσωπο του βασιλέα. Όμως,
Ευμένιος και Βασίλειος δεν υιοθετούν την
περί έθνους άποψη του γερμανικού ρομαντισμού, που συναντάμε στον προκάτοχο του
Βασιλείου, Κρήτης Τιμόθεο Βενέρη.
Επομένως, ουδόλως απροϋπόθετη τυγχάνει για τον Βασίλειο η αντίστασή του στους
Γερμανούς. Αν τώρα αναζητήσουμε την ιδεολογική προσέγγιση της πλειονότητας των
ιεραρχών της Κρήτης επί Βασιλείου, στη νέα
αυτή εποχή της εθνικής συγκρότησης και
ολοκλήρωσης, βλέπομε ότι, κατά κανόνα η
ιεραρχία της Κρήτης, προσλαμβάνει το έθνος
μέσα από την ιδεολογία του βενιζελικού φιλελευθερισμού, με συνέπεια να αποδέχεται
και να προωθεί στις λειτουργικές δομές του
έθνους-κράτους, τα αιτούμενα της αενάως
μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Η μεγάλη στιγμή
της επίγειας πορείας του Κρήτης Βασιλείου
έρχεται το 1941, με την πτώση των αλεξιπτωτιστών, από τη ναζιστική Γερμανία στο
Ηράκλειο και την Κρήτη.
Ο εν Αγίω Πνεύματι φωτιζόμενος Κρήτης
Βασίλειος χοροστάτησε στις 20 Μαΐου του
1941, παραμονή της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εδώ, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά και μετά την
απόλυση, παρόντος του εθνομάρτυρα της
γερμανικής κατοχής αρχιμ. Φωτίου Θεοδοσάκη, έδωσε το σύνθημα της αντίστασης:
«όλοι μαζί εναντίον των Ούνων». Με τον παπαΜηνά και τον παπα-Γιώργη βγήκαν στην
πόλη και καλούσαν τον κόσμο να ξεσηκωθεί
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και να αντισταθεί. Ο Βασίλειος, με το λαό
του Ηρακλείου αναρριχώνται στα ενετικά
τείχη στη Χανιόπορτα, υπερασπίζονται την
πόλη και εμποδίζουν τους Γερμανούς να εισέλθουν εντός της.
Την παραμονή του Ευαγγελισμού, στις
24 Μαρτίου του 1942, ο Νομάρχης τού υποδεικνύει να μιλήσει υπέρ των Γερμανών. Ο
Βασίλειος απάντησε: «όχι κύριε Νομάρχα, δε
θα ομιλήσω υπέρ των Γερμανών, αλλά κατά». Ο
Νομάρχης ανταπάντησε: «Σεβασμιώτατε λυπούμαι πολύ, αλλά θα το μετανιώσετε». Την
επομένη συλλαμβάνεται. Ο Γερμανός διοικητής θα τον εξορίσει στην Αθήνα, όπου στο
θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» θα περάσει
το μεγαλύτερο διάστημα της εκεί τριετούς
εξορίας του. Ο πρωτοσύγκελλός του, Ευγένιος
Ψαλιδάκης, τον αντικαθιστά επαξίως. Μετά
την κατάρρευση του Άξονα το 1945 επιστρέφει στην Κρήτη, μαζί με τον επίσης εξόριστο
ιεράρχη Κισάμου Ευδόκιμο Συγγελάκη.
Ο Βασίλειος εγκατέστησε στο ημιερειπωμένο μοναστήρι στα Σαββαθιανά, το 1946,
γυναικεία αδελφότητα η οποία, με πίστη στο
Θεό, αυταπάρνηση και εργατικότητα, ανακαίνισε τη μονή. Στις ημέρες μας, τα Σαββαθιανά συνεχίζουν την εν Χριστώ μαρτυρία
τους. Η ηλικία του Βασιλείου προχωρούσε,
η υγεία του κλονιζόταν και η αδελφότητα των
Σαββαθιανών ανθρωπίνως εξέφραζε στον
Βασίλειο την αγωνία της για το μέλλον. Ο
Βασίλειος απάντησε «Να προσεύχεσθε. Αν έχω
παρρησία εκεί που θα πάω, στον ουρανό, θα
μεριμνώ για να έχετε πνευματική προκοπή και
για να είναι λίγοι και προσπελάσιμοι οι πειρασμοί σας». Η ευλογημένη, πνευματοφόρα πορεία της ιεράς μονής των Σαββαθιανών, ομιλεί για την ουράνια πολιτεία του Βασιλείου,
του απλού, αλλά Θείας Χάριτος πεπληρωμένου Μητροπολίτη Κρήτης.
Ο Βασίλειος διακόνησε με αυταπάρνηση
και αυτοθυσία τον ενθάδε λαό του Θεού.

Η διαρκής προσευχή του προς τον Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, κατέστησε την υπόστασή του δοχείο της Χάριτος
του Παρακλήτου. Άνθρωπο του Θείου ανέσπερου φωτός. Αντιστρατεύτηκε και πολέμησε το δαιμονικό σκότος, τόσο της γης όσο
και του ουρανού, που εκφράζεται με τις πολύμορφες διαστροφές των εκπεσόντων εωσφορικών δαιμονικών δυνάμεων.
Ο Βασίλειος γνώριζε ότι πνευματικά κενά
δεν υπάρχουν. Ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε
χώρος, πνευματικός ή υλικός, ειρηνεύει διαφωτιζόμενος από τη Χάρη του Χριστού. Διαφορετικά στις καρδιές μας και γύρω μας κυριαρχεί το σκότος, η κακία, η πείνα, το μίσος,
η αδικία, η σκληροκαρδία, η προσφυγιά, τα
έργα δηλαδή και οι καρποί των δαιμονικών
δυνάμεων, επειδή προσωπικά ή συλλογικά,
εκδιώκουμε πολυτρόπως το φώς του Χριστού
από τη ζωή μας, στο οποίο υποστασιοποιείται
το καλό και το αγαθό.
Συνεπώς, το κοινωνικό ζήτημα δεν είναι
ιδεολογικό ζήτημα, ούτε θεωρητικό, αλλά
βαθύτατα πνευματικό. Είναι θέμα μετάνοιας,
προσωπικής και συλλογικής. Στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά καθημερινά
παρελαύνουν οι Ηρακλειώτες, για να ανάψουν το κεράκι τους, να υποβάλλουν προσευχητικά τα αιτήματά τους, τις παρακλήσεις
τους και να υψώσουν χείρας ικέτιδας, αγωνιζόμενοι να αποκαταστήσουν την τραυματισμένη, από τον πονηρό και τα έργα του,
ενότητα των δύο κατ’ ουσία ενιαίων κόσμων,
του αόρατου, νοητού, ουράνιου κόσμου, με
τον ορατό, αισθητό, επίγειο κόσμο. Η παρουσία όλων μας εδώ, στον πανηγυρίζοντα
Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, δια
των πρεσβειών του εορτάζοντος Αγίου, ενισχύει τον αγώνα για την πνευματική αυτή
ενότητα και αναπαύει την ψυχή του μακαριστού επισκόπου Βασιλείου.

*Ομιλία του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα, κατά τον εορτασμό του Πολιούχου Ηρακλείου Αγίου Μηνά, ως
εκπρόσωπος υης Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Παρουσίαση βιβλίου
«Ειρηναίου Γαλανάκη: Επανάσταση των συνειδήσεων»
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Μητροπόλεώς μας
ο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της
Ιεράς Μητρόπολής μας, με την
Διεθνή Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη και τις εκδόσεις «Ραδάμανθυς» συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 13
Νοεμβρίου την παρουσίαση του βιβλίου για
τον μακαριστό Μητροπολίτη πρ. Κισάμου
και Σελίνου κυρό Ειρηναίο με τίτλο «Ειρηναίου Γαλανάκη: Επανάσταση των συνειδήσεων».
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης με τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών
όπως: ο κ. Χριστόφορος Αρβανίτης, Επικ.
Καθηγητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και ο κ.
Σήφης Μιχελογιάννης, τέως Βουλευτής Χανιών, ενώ υπεύθυνη για το συντονισμό ήταν
η κα Κατερίνα Ζωγραφιστού, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΕΦΝΚ.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας και ο εκδότης
κ. Χρήστος Τσαντής.
Προ του τέλους της βιβλιοπαρουσίασης
η μικτή χορωδία της Ιεράς Μητρόπολής μας
(παράρτημα Καστελλίου) ψυχαγώγησε τους
παρευρισκόμενους με τραγούδια που ερμήνευσε, υπό τη Διεύθυνση της κας Αργυρώς
Ρέππα.
Στην βιβλιοπαρουσίαση, μεταξύ άλλων,
παρόντες ήταν Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
κ. Ειρηναίος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού
κ. Πρόδρομος, o Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολής μας Πρω-
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τοπρ. κ. Πέτρος Ψυλλάκης, ο Αντιδήμαρχος
Μινώα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης,
ο πρώην Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, η Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κα
Νίκη Μουράτη – Σολάκη, ο Πρόεδρος του
Αθλητικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κ. Γεώργιος Αλεβιζάκης, εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών και πλήθος
κόσμου.
Χαιρετισμό επίσης απέστειλαν, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλειος Διγαλάκης,
ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, κ. Χάρης Μαμουλάκης
και κ. Γιώργος Λογιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νικόλαος Σιριγωνάκης,
ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Παύλος Μπαριτάκης, οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ. Γεώργιος Αλεξάκης και κ. Λάμπρος Βαμβακάς και ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης.
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Ακολουθεί ο χαιρετισμός
του Υφυπουργού Παιδείας
κ. Βασιλείου Διγαλάκη
«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.
Ειρηναίε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, αγαπητοί διοργανωτές της εκδήλωσης,
Κυρίες και Κύριοι
Θα ήθελα να σας δηλώσω τη λύπη μου
που τα καθήκοντά μου δε μου επέτρεψαν να
ανταποκριθώ με τη φυσική μου παρουσία στο
ευγενικό κάλεσμά σας, στην παρουσίαση βιβλίου του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη.
Ελπίζω όμως, ότι, έστω δια του
μηνύματος αυτού θα μπορέσω
να εκφράσω το σεβασμό μου
στο έργο και την προσωπικότητα
αυτού του πεφωτισμένου ιεράρχη.
Ο Ειρηναίος Γαλανάκης
ήταν ένας ιερωμένος που τήρησε στο ακέραιο την αποστολή του. Είχε
εξαιρετικό ποιμαντικό, συγγραφικό και κοινωνικό έργο κι ενώ είχε βαθιά φιλοσοφική
σκέψη, όντας ένας λόγιος της Εκκλησίας, δεν
έχασε ποτέ την λαϊκότητά του και την βαθιά
ουσιαστική σύνδεση με το ποίμνιό του. Γι’
αυτό και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και επιδραστικός σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όχι
μόνο με το έργο του αλλά, κυρίως, με το προσωπικό του παράδειγμα. Η ταπεινότητα και
ο λιτός βίος του συνδυαζόταν με την πνευματικότητα αλλά και τη μαχητικότητα. Γιατί πράγματι, ο μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης ήταν
μαχητικός και δραστήριος στην υπηρεσία της
Πίστης αλλά και στην υπηρεσία του κοινού
καλού, το οποίο προώθησε με το γνωστό σε
όλους μας ανθρωπιστικό, πολιτιστικό, μορφωτικό και κοινωνικό του έργο.

Θα ήθελα όμως, με τη σημερινή αφορμή
της παρουσίασης του βιβλίου του “Επανάσταση των Συνειδήσεων” να αναφερθώ ιδιαιτέρως στον συγγραφέα Ειρηναίο Γαλανάκη.
Είναι ευτύχημα που ένας τόσο ξεχωριστός
άνθρωπος κατείχε και την τέχνη του λόγου.
Έτσι, το πνεύμα του εξακολουθεί να φτάνει
σε μας μέσα από τα ποιήματα, τα θεολογικά
και φιλοσοφικά του κείμενα, τα διηγήματα,
την αρθρογραφία. Είναι εξόχως συγκινητική
η αφοσίωσή του στο αγαθό της Παιδείας και
η έγνοια του για τους νέους ανθρώπους. Η
στέρεα παιδεία είναι για εκείνον
δύναμη και η ασφαλέστερη οδός
για την προσωπική και κοινωνική προκοπή. “Η επανάσταση
των Συνειδήσεων” απηχεί αυτές
τις ιδέες και καθόλου τυχαία είναι αφιερωμένη στους νέους. Με
αυτό το έργο είναι σαν να προσφέρει μια πνευματική πυξίδα
μέσα στα συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συγκεχυμένα μηνύματα της εποχής μας. Ο Ειρηναίος Δασκαλάκης ήταν ένας πρωτοπόρος
οραματιστής, γι’ αυτό και ο λόγος του έχει
διαχρονική αξία, καθώς με παρρησία και σοφία εμπνέει, παρηγορεί, καθοδηγεί κι αναδεικνύει τη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων.
Εμπνεόμενοι από αυτόν οφείλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να προωθήσουμε την αναβάθμιση της εκπαίδευσης
και της ουσιαστικής μόρφωσης των νέων μας.
Οι υψηλές αξίες και η Παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας
και της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια
στην Εκκλησία της Κρήτης, στις εκδόσεις “Ραδάμανθυς”, στη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Ν.
Καζαντζάκη και σε όλους όσοι στηρίζετε το
έργο του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου
Γαλανάκη».

Εσπερίδα με τίτλο:
«Θρησκεία, Έθνος και Ευρωπαϊκή Ένωση»
στην Ιερά Μητρόπολή μας
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς
Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου στο Αρκαλοχώρι, εσπερίδα με
θέμα: «Θρησκεία, Έθνος και Ευρωπαϊκή Ένωση».
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Γεώργιος Αλεξάκης,
ο οποίος κήρυξε την έναρξή της.
Στη συνέχεια ο συντονιστής Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτης κ. Ιερόθεος Χιώτης ανέγνωσε
τους χαιρετισμούς που απέστειλαν, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης
κ. Βασίλειος Διγαλάκης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, οι Βουλευτές κ. Νίκος Ηγουμενίδης
και κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο Πρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος
Μπαριτάκης, καθώς και η Διοικήτρια της
7ης ΥΠΕ Κρήτης κα Λένα Μπορμπουδάκη.
Πρώτος εισηγητής ήταν ο κ. Κώστας Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., ο οποίος
ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα «Εθνικές Συνειδήσεις στην Χερσόνησο του Αίμου, από τη Βυζαντινή Περίοδο στον 19 ο αιώνα».
Έπειτα, ο κ. Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ),
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης και Visiting Professor at the
Zhengzhou university, China, ανέλυσε με
σαφήνεια το θέμα «Πολυπολιτισμικότητα και
Ευρωπαϊκή Ένωση».
Τέλος, ο κ. Ευστάθιος Θεοφανίδης, Αν-

Μ

τεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, Τακτικός Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και
Ποινικής Δικονομίας ΕΛ.ΑΣ, ΔΝ Νομικής
Α.Π.Θ., Επόπτης Τμήματος Οργανωμένου
Εγκλήματος Κρήτης, ομίλησε με γλαφυρότητα και ανέπτυξε το θέμα «Η πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Η Ορθοδοξία στο μεταίχμιο του θρησκευτικού πλουραλισμού και του κρατικού αναστοχασμού».

29

28
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους, ενώ την εκδήλωση έκλεισε
ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, ο οποίος αφού
ευχαρίστησε τους ομιλητές, τους εξήρε για
τις ανωτάτου επιπέδου και εξαιρετικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις τους και πρότεινε
να ανανεώσουν το ραντεβού τους για μια
παρόμοια εκδήλωση στο εγγύς μέλλον.
Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν, ο Βου-

λευτής κ. Γεώργιος Λογιάδης, ο πρ. Βουλευτής κ. Μανόλης Στρατάκης, εκπρόσωποι
του Πυροσβεστικού Σώματος Ηρακλείου,
εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Μέσης Εκπαίδευσης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
της Μητρόπολής μας αιδεσιμολ. πρωτοπρεσβύτερος κ. Πέτρος Ψυλλάκης, ιερείς και
λαϊκοί.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός
του Υφυπουργού Παιδείας κ. Βασιλείου Διγαλάκη
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα,
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση στην ενδιαφέρουσα ημι-ημερίδα που διοργανώνετε με θέμα “Θρησκεία,
Έθνος και Ευρωπαϊκή Ένωση” και ελπίζω στην κατανόησή
σας που, λόγω των αυξημένων καθηκόντων μου, αδυνατώ να
σας απευθυνθώ δια ζώσης.
Χαιρετίζω το εναργές ενδιαφέρον σας για τις ιδεολογικές
και πνευματικές ζυμώσεις που συντελούνται στην εποχή μας
και τη συμβολή σας στη γενικότερη συζήτηση που αναπτύσσεται ως προς το ρόλο της Θρησκείας και του Έθνους στα
πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. Η συζήτηση αυτή αναμφίβολα, θα καταδείξει τον ισχυρό ρόλο της χριστιανικής παράδοσης και των Εκκλησιών στη
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας αλλά, και την ιστορική υπέρβαση που
συντελέστηκε με τη δημιουργία ενός υπερεθνικού θεσμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται
για ένα τολμηρό και φιλόδοξο εγχείρημα, αν αναλογιστούμε το ιστορικό ευρωπαϊκό παρελθόν
των εθνικιστικών εξάρσεων και των αιματηρών πολέμων, που ωστόσο, πέτυχε να εξασφαλίσει
σταθερότητα, δημοκρατία και ευημερία στους λαούς της Ευρώπης. Η Ευρώπη όμως, βρίσκεται
πάλι μπροστά σε μια σειρά προκλήσεων που δεν αφορούν μόνο τις οικονομικές και θεσμικές
αναταράξεις που αντιμετωπίζει, αλλά και ζητήματα όπως η διεύρυνσή της, η παγκοσμιοποίηση,
η διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, η πολυπολιτισμικότητα και η
αναζωπύρωση αποσχιστικών ή φονταμενταλιστικών τάσεων.
Η Ορθόδοξη Πίστη και παράδοση, συστατικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, θα είναι
παρούσα στα μεγάλα αυτά θέματα, προσηλωμένη πάντα στην υψηλή αποστολή της χριστιανικής
αγάπης και του ανθρωπισμού. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα και δεν αμφιβάλλω για
τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και τους καίριους προβληματισμούς που θα αναπτυχθούν.

Ονομαστήρια Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου
Την Παρασκευή 23 Αυγούστου, μνήμη
του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνου (Λυώνος) και ημέρα Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο άγων τα σεπτά ονομαστήριά του
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος
προέστη κατά την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Μηνά Ηρακλείου, συλλειτουργούντων των
Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Κυρίλλου, και του Θεοφιλ. Επισκόπου Απαμείας κ. Παϊσίου (Βοηθού της
Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας) και συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και Κυδωνίας
και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.
Εκ μέρους των Σεβ. Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης τον εορτάζοντα Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και Πρόεδρο της Ιεράς

Ορκωμοσία νέων δημοτικών
αρχών στους Δήμους
Βιάννου, Μινώα Πεδιάδος
και Αρχανών Αστερουσίων
Την Παρασκευή 23 Αυγούστου ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο
Δημαρχείο Βιάννου, στο οποίο πραγματο-

Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίο προσφώνησε κατάλληλα ο Σεβ.
Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ.
Γεράσιμος, ενώ εκ μέρους του Ι.Κλήρου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προσφώνησε
ο Πρωτοσύγκελλος αυτής Πανοσιολ. Αρχιμ.
του Οικ. Θρόνου κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης.
Στη συνέχεια ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε εγκάρδια όλους τους συμμετάσχοντες στην εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος
Ειρηναίου και στην τελεσθείσα πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
ποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου κ. Μηνά Σταυρακάκη, των μελών
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και
των Προέδρων μετά των μελών των Κοινοτήτων του Δήμου Βιάννου.
Παρόντες στη τελετή, μεταξύ άλλων, ήταν
οι Ιερείς της Βιάννου, ο απερχόμενος Δήμαρχος κ. Παύλος Μπαριτάκης, οι Βουλευτές
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κ. Μάξιμος Σενετάκης, κ. Σωκράτης Βαρδάκης και κ. Γιώργος Λογιάδης. Οι Δήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης, Γόρτυνος κ. Μιχάλης Κοκολάκης, ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου Αντιπλοίαρχος κ. Ευθύμιος Δουβής, ο Διοικητής

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου
κ. Γιώργος Τσικαλάς και οι πρώην Δήμαρχοι
Μανώλης κ. Αναστασάκης και κ. Εμμανουήλ
Κλαδάκης.
Ο Σεβασμιώτατος προσφώνησε τον νέο
Δήμαρχο και το επιτελείο του, ευχόμενος
καλή και ευλογημένη διακονία για το καλό
των κατοίκων του Δήμου Βιάννου.

Το Σάββατο 24 Αυγούστου το μεσημέρι,
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας με την
ευλογία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.
Ειρηναίου και παρόντος του Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου,
τέλεσε την ορκωμοσία του Δημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων κ. Κοκοσάλη Μανώλη,
των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου,
καθώς και των Προέδρων μετά των μελών
των Κοινοτήτων του Δήμου, ευχόμενος καλή
και ευλογημένη κατά πάντα διακονία.
Παρόντες στη τελετή, μεταξύ άλλων, ήταν
οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου και κ. Νικόλαος Ηγουμενίδης.
Την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου
Αρκαλοχωρίου, τέλεσε την ορκωμοσία του
νέου Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλη Φραγκάκη, των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των Προέδρων, μετά των μελών των τοπικών
διαμερισμάτων του Δήμου.
Παρόντες στη τελετή, μεταξύ άλλων ήταν,
Ιερείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, ο
απερχόμενος Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, οι Δήμαρχοι των Δήμων Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός, Χερσονήσου
κ. Γιάννης Σέγκος, Αρχανών-Αστερουσίων
κ. Μανόλης Κοκοσάλης, ο πρ. Δήμαρχος
Βιάννου και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Παύλος Μπαριτάκης, οι Βουλευτές κ. Σωκράτης Βαρδάκης και κ. Γιώργος Λογιάδης,
εκπρόσωποι ευρωβουλευτών και βουλευτών, καθώς και εκπρόσωποι των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας προσέφερε μια εικόνα
στο νέο Δήμαρχο, του ευχήθηκε να έχει με
το επιτελείο του ευλογημένη διακονία και
αναφέρθηκε στη σημασία της θρησκευτικής
ορκωμοσίας στην οποία εκζητούμε τη χάρη
του Παναγίου Πνεύματος προς φωτισμό και
ενίσχυσή μας.

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
μοναχού π. Κυρίλλου στην
Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου Άρβης
Το Σάββατο 24 Αυγούστου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας λειτούργησε στο
Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου
Άρβης και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο του π. Κυρίλλου υπέρ αναπαύσεως αυτού.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του εκλιπόντος, εξαίροντας τα χαρίσματά του, ενώ δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τους δωρητές,

εθελοντές και ιερείς της Επιτροπής
για τον ελαιοχρωματισμό της Εκκλησίας και τον καλλωπισμό της Ιεράς
Μονής ευρύτερα.
Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Κεφαλάκης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Αναστασάκης, εκπρόσωποι πολιτιστικών και αγροτικών φορέων
και πλήθος κόσμου.

Θερινή εκδήλωση
στη Νηστικάκειο Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων
Πολυθέας Καστελλίου
Την Τετάρτη 28 Αυγούστου, στον αύλειο
χώρο της Νηστικακείου Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων της Ι. Μητροπόλεώς μας, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, η καθιερωμένη θερινή μουσικοχορευτική εκδήλωση,
αφιερωμένη στους διαβιούντες στη Μονάδα.
Την εορτή τίμησε με την παρουσία του ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν οι Υπεύθυνοι του
Ιδρύματος Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Μεθόδιος
Φλουρής και Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Κιοστεράκης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Παπακανδεράκης, ο Αναπλ. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμολ.
Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδων Φουκαράκης, οι εφημέριοι της Ενορίας Καστελλίου Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης και Αιδεσιμολ.
Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Μαραυγάκης, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Φιλόθεος Πηγιάκης, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολι-

τικού Ναού Αρκαλοχωρίου, ο Διάκονος κ.
Κωνσταντίνος Αρμενάκης και τα Μέλη του
Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατρός κ. Γεώργιος Γρινάκης και κα Δήμητρα Σταφυλάκη.
Ο Σεβασμιώτατος έκλεισε την όμορφη εκδήλωση, κάνοντας αναφορά στην ιστορία,
στην προσφορά αλλά και στις ανάγκες της
Μονάδος, για την οποία μεριμνούν τα μέλη
του Δ.Σ. και οι υπεύθυνοι κληρικοί του Ιδρύματος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο
φιλότιμο ενδιαφέρον, τόσο του προσωπικού,
όσο και των εθελοντών, δωρητών και όλων
των πιστών που με τον οβολό τους, ενισχύουν
τη λειτουργία της Μονάδας.
Την εκδήλωση λάμπρυναν με χορούς, το
συγκρότημα του κ. Μιχάλη Κορναράκη «Ερφαλής», ενώ τραγούδια απέδωσε το συγκρότημα του κ. Βασίλη Τερζάκη.
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Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής

Εορτασμός του Αγίου Ευσταθίου
στο Αμαριανό Πεδιάδος

Το Σάββατο 31 Αυγούστου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στη Χαλκιδική προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν
του Αγίου Μάμα.
Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου το απόγευμα
τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός όπου
χοροστάτησε ο Σεβ. κ. Ανδρέας, και μίλησε
επικαίρως κάνοντας αναφορά στον τιμώμενο
Άγιο και την μαρτυρία της πίστεως μας. Στον
Εσπερινό παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβ.
Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος,
ο οποίος στην αντιφώνησή του τον καλωσόρισε μα ένθερμους λόγους.
Στην πανήγυρη παρέση πλειάδα Ιερέων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η
ιερά μνήμη του Αγίου Ευσταθίου στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό στο Αμαριανό Πεδιάδος.
Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
πανηγυρικό Εσπερινό, στο τέλος του οποίου
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της Ιεράς
Εικόνας του Αγίου Ευσταθίου στους δρόμους
της Ενορίας και ακολούθησε η ευλόγηση
των άρτων παρουσία πλήθους πιστών και
των τοπικών αρχών. Την κυριώνυμο ημέρα,
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας. Στη
σύντομη προσλαλιά του αναφέρθηκε στο
μαρτυρικό βίο του Αγίου Ευσταθίου και της
οικογένειάς του και στην σταθερή τους πίστη
στον Τριαδικό Θεό, ενώ ευχήθηκε σε όλο το
εκκλησίασμα χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Στην πανήγυρη παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικηφόρος Ψυλλάκης Άρχων Δι-

Πανήγυρη Ιερού Προσκυνήματος
Αγίου Νικήτα Αχεντριά

της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας και
άλλων Μητροπόλεων, ο Προϊστάμενος του
Ναού Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δωρόθεος Αϊβαλιώτης, Πατέρες από το Άγιον Όρος, καθώς
επίσης και ο κτήτορας του Ι. Ναού Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Δωρόθεος Λαζόπουλος, με τον οποίο
ο Σεβ. κ. Ανδρέας διατηρεί παλαιούς δεσμούς
φιλίας από τα φοιτητικά τους χρόνια.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε και
φέτος η Ιερά πανήγυρη του Αγίου ενδόξου
μεγαλομάρτυρα Νικήτα στο ομώνυμο Ιερό
Προσκύνημα στον Αχεντριά Μονοφατσίου.
Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλ.
Επίσκοπος Ολβίας κ. Επιφάνιος, (Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας) συμπροσευχομένου του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
πλαισιωμένος από τους κληρικούς Πανοσιολ. Αρχιμ. Μελχισεδέκ Αμπελικάκη, π.
Γεώργιο Βελιβασάκη και π. Κωνσταντίνο
Ψαρολογάκη, ενώ το Ιερό Αναλόγιο διακόνησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Επιφάνιος Ζαχαράκης.
Την κυριώνυμο ημέρα, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ολβίας κ. Επιφάνιος χοροστάτησε
του Όρθρου και προεξήρχε της Αρχιερατικής
Θείας Λειτουργιας συμπαραστατούμενος από
τους π. Γεώργιο Βελιβασάκη, π. Κωνσταντίνο Ψαρολογάκη, π.Ιβάν Ντόμπρεβ και π.
Κίμωνα Βλαστό, ενώ το Ιερό Αναλόγιο διακόνησε ο π. Αντώνιος Ψαρολογάκης.

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
μακαριστού Μητροπολίτου
Τυρολόης και Σερεντίου
κυρού Παντελεήμονα

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από
την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτη Τυρολόης και Σερεντίου κυρού
Παντελεήμονα, Ομ. Καθηγητή της Θεολογικής

δάσκαλος του Ευαγγελίου της Μ.τ.Χ. Εκκλησίας, ο κ. Θεοχάρης Δετοράκης, Άρχων του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ομότιμος
Καθηγήτης Βυζαντινής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Ευστάθιος Θεοφανίδης Εισαγγελικός Λειτουργός, Καθηγητής Ποινικού
Δικαίου, Μ.Δ.Ε. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Α.Π.Θ., Υπ. ΔΝ Νομικής Α.Π.Θ., ο κ. Ευστάθιος Τζουανάκης τέως
Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης και
οι Αντιδήμαρχοι Μινώα Πεδιάδος κα Όλγα
Δραμουντάνη και κ. Μιχαήλ Σαμωνάκης.
Σχολής Θεσσαλονίκης, τελέστηκε το Σάββατο
21 Σεπτεμβρίου, στο Καθολικό της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη, Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο Ιερό
μνημόσυνο, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονα.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Σεβ.
Μητροπολίτες Μιλήτου κ. Απόστολος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος, και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το αρχιερατικό μνημόσυνο του κεκοιμημένου Ιεράρχου με την συμμετοχή όλων
των αρχιερέων, οι οποίοι μετέβησαν επί του
τάφου και τέλεσαν Τρισάγιο.
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Εκλογές στα Γραφεία της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Εκδήλωση για την κλιματική
αλλαγή στο Ίνι Μονοφατσίου
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο Ίνι Μονοφατσίου προκειμένου να συμμετάσχει στην
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την
κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές
και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, η
οποία οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό σύλλογο Ινίου-Μοναστηρακίου, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, του Europe Direct, του Δήμου
Μινώα Πεδιάδας και της κοινότητας Ινίου.
Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων,
ήταν οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου, κ. Νικόλαος Ηγουμενίδης και
κ. Γιώργος Λογιάδης, ο Δήμαρχος Μινώα

5ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης
στο Αρκαλοχώρι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 5ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019.

Πεδιάδος κ. Μανώλης Φραγκάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Νίκος
Σιριγωνάκης.
Πάνω από 4.000 αθλητές όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, από την Ελλάδα
και από 41 χώρες, έτρεξαν τη διαδρομή του
ημιμαραθωνίου Κρήτης. Οι δρομείς ξεκίνησαν από το Αρκαλοχώρι και διήλθαν
την διαδρομή Χουμέρι, Γαλατάς, Βόνη, Θραψανό και τερμάτισαν πάλι στο Αρκαλοχώρι.
Το παρόν στον αγώνα έδωσε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο Υφυπουργός
Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου κ. Νίκος Σιριγωνάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Ζάχαρης και εκπρόσωποι τοπικών
φορέων και συλλόγων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής κ. Μανώλης Στεφανουδάκης έλαβε μέρος στον
αγώνα 21 χιλιομέτρων του Ημιμαραθωνίου
Κρήτης με ειδικό αμαξίδιο.

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σε τακτική Συνεδρία στο Ηράκλειο,
παρόντων όλων των Μελών και ασχολήθηκε με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Κατά την Συνεδρία η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Νήφωνα Βασιλάκη, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας σε Υπογραμματέα καί τόν Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ειρηναίον Μπατσάκην, κληρικό της
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου,
σε Κωδικογράφο. Επίσης, διώρισε Γραφέα
του Συνοδικού Γραφείου τον Ιερολ. Διάκονο
κ. Ευγένιο Καρακωνσταντάκη, κληρικό της
Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.

$

Συντομο Βιογραφικό Σημείωμα
του Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Νηφωνος Βασιλάκη
Ο Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης γεννήθηκε
το 1977 στο Ηράκλειο Κρήτης. Φοίτησε
στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης
και στο Τμήμα Θεολογίας, του Α.Π.Θ. Tό
έτος 2001 εκάρη μοναχός στην Ι. Μονή Αγκαράθου και χειροτονήθηκε Διάκονος. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τό έτος 2006.
Ως υπότροφος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (2002-2007) έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της Σχολής του Κανονικού
Δικαίου από το Ινστιτούτο Ανατολικών
Σπουδών της Ρώμης και ανηγορεύθη Διδάκτωρ Θεολογίας του Ανατολικού Κανονικού
Δικαίου.
Από το 2008 έως το 2017, διδάσκει στην
Π.Α.Ε.Α.Κ. Από το 2009 έως το 2016 διδά-

σκει ως Επισκ. Kαθηγητής Κανονικού Δικαίου στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Pontificio Istituto Orientale της Ρώμης. Δίδαξε
επίσης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της
Θεολογικής Σχολής Απουλίας της Ιταλίας
και Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πάφου, της
Κύπρου.
Το έτος 2010 η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος
της Εκκλησίας Κρήτης τον εξέλεξε Κωδικογράφο Αυτής. Το έτος 2013 η Ιερά Σύνοδος
τον διόρισε Γραμματέα της Εποπτεύουσας
Επιτροπής του Επισήμου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» και το έτος 2018 Διευθυντή Συντάξεως αυτού. Το έτος 2019 η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης τον
εξέλεξε Υπογραμματέα Αυτής.
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Στην Αξιούπολη του Κιλκίς
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
για την 107η Επέτειο
από την απελευθέρωσή της

τών των σχολείων της Βιάννου, από την Ιερά
Μητρόπολή μας, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύουμε και ακολούθως η Ενορία απένειμε τιμητική πλακέτα στον πρώην Δήμαρχο
Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη.

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Αξιούπολη Κιλκίς, προκειμένου να συμμετάσχει
στις εκδηλώσεις για τα 107 χρόνια από την
απελευθέρωσή της από τον οθωμανικό ζυγό
και την επέτειο των εγκαινίων του Ιερού
Ναού Παναγίας "Άξιον Εστί".
Στον Ιερό Ναό Παναγίας «Άξιον Εστί»
τελέστηκε το πρωί της Κυριακής ο Όρθρος
χοροστατούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας,
ο οποίος προεξήρχε και της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντος του επιχωρίου Ιεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημητρίου.
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ανδρέας,

Αριστούχοι Γυμνασίου Βιάννου
- Κλεάνθη Μαρκάκη του Γεωργίου
- Μαρία Γιαμαλάκη του Σπυρίδωνος
- Παρασκευή Σκορδαλού του Γεωργίου
- Σπυρίδων Ψαρολογάκης του Αντωνίου

ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την φιλοξενία στον επιχώριο Μητροπολίτη κ. Δημήτριο, αλλά και στον Αρκαλοχωρίτη Εφημέριο του Ι. Ναού,
Πρωτοπρ. κ. Ιγνάτιο Καλογεράκη, ευχόμενος
κάθε ευλογία στο ποίμνιο της Ενορίας.
Στο τέλος ακολούθησε Δοξολογία για την
επέτειο απελευθέρωσης της Αξιούπολης.

Χειροθεσία Αρχιδιακόνου
Τη Δευτέρα 28 Οκωβρίου, ο Σεβασμιώτατος
κ. Ανδρέας λειτούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι.
Προ της απολύσεως, χειροθέτησε σε Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου τον Ιερολ.
Ιεροδιάκονο κ. Παγκράτιο Δημητρίου, κληρικό της Ιεράς Μητρόπολής μας, μετονομάζοντας τον, κατά την χειροθεσία, σε Ανδρέα.

Πανήγυρη των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών στην Άνω Βιάννο
Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη
εορτάσθηκε η Σύναξη των παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στην Άνω
Βιάννο στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου.

Τη Παρασκευή 08 Νοεμβρίου, κυριώνυμο
ημέρα της εορτής, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Όρθρο και
προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας. Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στις Ασώματες Δυνάμεις και την μεσιτική τους παρουσία, καθώς
στη βοήθεια που προσφέρουν σε κάθε χριστιανό και ευχαρίστησε για την παρουσία

τους, τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Νικόλαο
Ηγουμενίδη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παύλο Μπαριτάκη, τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη και το
πολυπληθές εκκλησίασμα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έλαβε
χώρα η βράβευση των αριστευσάντων μαθη-

Αριστούχοι Λυκείου Βιάννου
- Ιωάννα-Παναγιώτα Λουλάκη του Ευαγγέλου
- Ιωάννα Σταυρακάκη του Πέτρου
- Χρυσάνθη-Ιωάννα Ψαρολογάκη
του Εμμανουήλ
- Δημήτριος Στυλιανάκης του Νικολάου
- Ιωάννης Στυλιανάκης του Νικολάου

Δοξολογία στην 133 Σ.Μ.
στο Καστέλλι επί τη εορτή
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου
Επισκόπου Πενταπόλεως

Στην 133 Σ.Μ. μετέβη ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, όπου τέλεσε τη Δοξολογία επί τη
εορτή των προστατών της πολεμικής Αεροπορίας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και
Γαβριήλ, ευχόμενος υγεία και κάθε ευλογία
στον Διοικητή της 133 Σ. Μ. Σμήναρχο (Ι)
κ. Ιωάννη Σγουράκη, στους Αξιωματικούς,
Υπαξιωματικούς, Σμηνίτες, καθώς και στο
Πολιτικό Προσωπικό της Σμηναρχίας.

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε
στον Μέγα Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, της Ενορίας
Μάρθας Πεδιάδος, ενώ την κυριώνυμο
ημέρα, Σάββατο 9 Νοεμβρίου, χοροστάτησε
στην ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε
της Θείας Λειτουργίας, στον πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, Αρκαλοχωρίου,
παρεκκλήσιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού.
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Πανήγυρη Αγίου Μηνά
Πολιούχου Ηρακλείου

Με λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος ο
Αγιος Μηνάς, ο Πολιούχος του Μεγάλου
Κάστρου. Χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν, τόσο
τη παραμονή, όσο και την ημέρα της εορτής,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Μηνά Ηρακλείου για να ανάψουν το κερί
τους και να προσκυνήσουν την εικόνα κι το
Ιερό Λείψανο του Αγίου.
Της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας
προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Ειρηναίος, συλλειτουργούντων των Σεβ.
Μητροπολίτων Λάμπης, Συβρίτου και Σφακιών κ. Ειρηναίου, Γορτύνης και Αρκαδίας

κ. Μακαρίου, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου
και Βιάννου κ. Ανδρέου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, Κισάμου και Σελίνου
κ. Αμφιλοχίου, Πέτρας και Χερρονήσου κ.
Γερασίμου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Μουάνζας κ. Ιερωνύμου (εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και του Θεοφιλ.
Επισκόπου Κνωσού κ. Προδρόμου.
Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας, ο οποίος αναφέρθηκε στο
ιστορικό πλαίσιο ανεγέρσεως του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, ενώ έκανε αναφορά
στην προσωπικότητα και την πλούσια εθνική
και πατριωτική δράση του μεγάλου Πρωθιεράρχου και Μητροπολίτου Κρήτης Βασιλείου
Μαρκάκη (1941-1950).
Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία το παρών έδωσαν οι πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές της νήσου, Ηγούμενοι, Μοναχοί και
Μοναχές μοναστηριών της Κρήτης και πλήθος κόσμου.
Με την λιτάνευση του ιερού λειψάνου
και την περιφορά της εικόνας του Προστάτη
του Μεγάλου Κάστρου, στους κεντρικούς
δρόμους της πόλης, ολοκληρώθηκαν στο
Ηράκλειο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό
του πολιούχου Αγίου Μηνά.

Επίσκεψη της Υφυπουργού
Παιδείας στην Μητρόπολή μας
Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, η Υφυπουργός Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της επισκέψεώς της στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και και 2ο Δημοτικό Σχολείο
Αρκαλοχωρίου, συναντήθηκε με τον Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο της Μητροπόλεώς μας.
Σε ουσιαστική ευρύτερη συζήτηση που
είχε ο Σεβ. κ. Ανδρέας με την κυρία Υφυπουργό, την ενημέρωσε ενδελεχώς για τις
κοινωνικές και πολιτιστικές δομές της Ιεράς

μας Μητρόπολης, ενώ η κα Ζαχαράκη τόνισε
την ανάγκη για στήριξη σε προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών.

Πανήγυρη Αγίου Ματθαίου
στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική
Σχολή Κρήτης

Στα Χανιά μετέβη ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου,
ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβ.
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.

Δαμασκηνού για την πανήγυρι του Αγίου
Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου στην
Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης.
Του Αρχιερατικού Συλλείτουργου, την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, προεξήρχε ο
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.Ειρηναίος
συλλειτουργούντων Σεβ. Μητροπολιτών
Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου,
Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέου και του Επιχωρίου Ιεράρχη κ. Δαμασκηνού.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευσις της Ι. Εικόνος του Αγίου Ματθαίου, προστάτου της Εκκλησιαστικής Σχολής και τελέστηκε από τον
Ποιμενάρχη μας επιμνημόσυνη δέηση στον
τάφο του πρώην Μητροπολίτη Κυδωνίας και
Αποκορώνου κυρού Νικηφόρου Συντζανάκη. Ακολούθησε γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους στη τράπεζα της σχολής.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
στα ονομαστήρια
του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου
Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής του εν Αγίοις πατρός ημών
Αμφιλοχίου Επισκόπου Ικονίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, συνοδευόμενος
από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεο Χιώτη
και τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδωνα
Φουκαράκη, Αναπλ. Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, μετέβη
στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή
Μονή Γωνιάς Κολυμβαρίου, προκειμένου να
ευχηθεί στον εορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, συγχοροστατούντων
των Σεβ. Μητροπολιτών: Λάμπης, Συβρίτου
και Σφακίων κ. Ειρηναίου και Κισάμου και

Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και κήρυξε καταλλήλως αναφερόμενος στη προσωπικότητα του
τιμωμένου Αγίου, ευχόμενος παράλληλα
στον εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Αμφιλόχιο
πλούσια τη χάρη του Τριαδικού Θεού και
καλή δύναμη στο πολυεύθυνο και επίμοχθο
έργο της Αρχιερατικής διακονίας του.
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Πανήγυρη Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Βαρβάρας Πολιούχου Ρεθύμνου

Στο Ρέθυμνο μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας με αφορμή την
εορτή της Πολιούχου της πόλεως Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Βαρβάρας.

Η Μεγάλη Δεσποτική εορτή
των Χριστουγέννων στην
Ιερά Μητρόπολή μας
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στην Ιερά
Μητρόπολή μας.
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι, προεξάρχοντος
του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.

Το πρωί της Τετάρτης 4ης Δεκεμβρίου
2019 τελέσθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο
προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη
Ανέων κ. Μακαρίου και συλλειτουργούντων
του Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Συμμετείχαν πολλοί Κληρικοί, μεταξύ
των οποίων ο νέος κωδικογράφος της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου τη Εκκλησίας Κρήτης,
Πανοσιολ. Αρχιμ. Ειρηναίος Μπατσάκης.
Ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, με την συμμετοχή του Δημάρχου, των πολιτικών, στρατιωτικών και λοιπών Αρχών της πόλεως και
των πιστών προσκυνητών.
Προ της απολύσεως ανεγνώσθη με κατάνυξη από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλόθεο
Πηγιάκη, το εόρτιο και ελπιδοφόρο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Ποιμενάρχου
μας, που πηγάζει από την κατά Σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας.
Τέλος ο Σεβ. κ. Ανδρέας στο κήρυγμα
του, ανέλυσε τα μηνύματα της εορτής των
Χριστουγέννων και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία, ομόνοια και προκοπή.
Παρών, μεταξύ άλλων, ήταν ο Δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης.

ΕΚΔΗΜΙΕΣ
Πρωτοπρεσβυτέρου
Γεωργίου Νηστικάκη
Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου εξεδήμησε
εις Κύριον ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος
Γεώργιος Νηστικάκης, συνταξιούχος κληρικός
της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε και έζησε στην Πολυθέα Πεδιάδος.
Η εξόδιος ακολουθία
του εκλιπόντος ιερέως
εψάλη στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πολυθέας παρουσία πλήθους
ιερέων και κόσμου. Τον
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα εκπροσώπησε ο
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης
κ. Ιερόθεος Χιώτης, ο
οποίος μετέφερε τις συλλυπητήριες ευχές προς την
οικογένεια.
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στη Θεσσαλονίκη,
κατόπιν κανονικής άδειας του Παναγ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των
Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης, στο τέλος
της οποίας τέλεσε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Νηστικάκη, κτήτορα
του Ιερού Ναού.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας στην ομιλία του αναφέρθηκε για την πνευματική παρακαταθήκη
την οποία αφήνει σε όλους ο μακαριστός π.
Γεώργιος, καθώς και για τους Ιερούς Ναούς
που ανήγειρε με κορυφαίο τον Ναό των
Τριών Ιεραρχών, συλλυπούμενος παράλληλα
τα αδέλφια και τα παιδιά του.

Σύντομο Βιογραφικό
Ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Νηστικάκης γεννήθηκε την 17η Ιανουαρίου 1934 στην Πολυθέα Πεδιάδος.
Ήταν το δεύτερο από τα επτά παιδιά του
Ιωάννη και της Ελευθερίας Νηστικάκη.
Αφού τελείωσε την θητεία του στην πολεμική Αεροπορία στην
Αθήνα, παντρεύτηκε την
Στυλιανή Παπαδάκη το
1957 με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, την
Ελευθερία, τον Ιωάννη και
τον Μιχαήλ.
Φοίτησε στην Ριζάρειο
Εκκλησιαστική
Σχολή
Αθηνών. Χειροτονήθηκε
διάκονος την 29η Αυγούστου 1956 από τον Επίσκοπο Κυδωνίας κυρό
Αγαθάγγελο και πρεσβύτερος την 15η Αυγούστου
1957, από τον Μητροπολίτη Κρήτης κυρό
Ευγένιο στο Σάρχο Ηρακλείου. Διορίστηκε
εφημέριος στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πολυθέας. Στη συνέχεια φοίτησε στην
Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ζήτησε από τον
μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό
Παντελεήμονα Α΄ να αναλάβει την ενορία
του Φοίνικος Θεσσαλονίκης, όπου και αποπεράτωσε τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ανέλαβε την εκ θεμελίων ανέγερση του
υπέρλαμπρου Ιερού Ναού τριών Ιεραρχών
στην περιοχή Βούλγαρη Θεσσαλονίκης, ο
οποίος αποτελεί ένα ξεχωριστό στολίδι της
πόλεως και θεωρείται από τους πιο επιβλη-
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τικούς και αξιοθαύμαστους Ναούς της Βορείου Ελλάδος. Ο αείμνηστος π. Γεώργιος
Νηστικάκης συνταξιοδοτήθηκε το 2007 και
από τότε εγκαταστάθηκε στην Πολυθέα.
Ακολουθεί ψήφισμα ενορίας Πολυθέας:
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ενοριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Πολυθέας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
στις 14 Οκτωβρίου 2019, έπειτα από την εις
Κύριον εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Νηστικάκη, ο οποίος διετέλεσε Εφημέριος στην Ενορία Πολυθέας και ομόφωνα
αποφάσισε τα εξής:
1) Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία
σύσσωμο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου
Μιχαήλ Ξενικάκη
Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου εκοιμήθη εν
Κυρίω ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Ξενικάκης, συνταξιούχος κληρικός της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ι.
Ναό Αγίου Γεωργίου στις Αγιές Παρασκιές,
υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Κνωσού κ. Προδρόμου, παρουσία πλήθους ιερέων και κόσμου.
Ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε με σαφήνεια στο ατελεύτητο μυστήριο του θανάτου,
εξέφρασε την αγάπη του και τα συλλυπητήριά
του προς τα παιδιά του εκλιπόντος και μετέφερε τις ευχές του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα.
Σύντομο επικήδειο εκφώνησε ο γιος του
μακαριστού ιερέα κ. Νίκος Ξενικάκης, ενώ
ψηφίσματα ανεγνώστηκαν από τον Σύνδεσμο Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
και τις Ενορίες Αποστόλων και Αγιών Παρασκιών.

2) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια
του Εφημερίου και των Μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στην οικογένειά του.
3) Να συμπεριληφθεί το όνομά του στο
«Βραβείο» του Ιερού Ναού στους διατελέσαντας ιερείς.
4) Να αναρτηθεί η φωτογραφία του στην
αίθουσα της Ενορίας
5) Να κατατεθεί το ποσό των εκατό (100)
ευρώ, αντί στεφάνου, στην Νηστικάκειο Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
6) Να δοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του και να δημοσιευθεί στο περιοδικό
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «ΠΡΟΘΕΣΗ».

Σύντομο Βιογραφικό:
Γεννήθηκε το 1944 στην Καλλονή Πεδιάδος. Σε ηλικία 15 ετών μετέβη στην Αίγυπτο,
όπου ολοκλήρωσε την Εκκλησιαστική Σχολή
Καΐρου. Το 1966 παντρεύτηκε την Ακριβή
Πατραμάνη με την οποία απόκτησε 4 παιδιά.
Το 1970 χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κυρό Κωνστάντιο
και διορίσθηκε κληρικός στο Τριφύλλι Αλεξανδρουπόλεως. Στην συνέχεια ήλθε στην
Κρήτη, όπου διεκόνησε στις Ενορίες Στάβιες
Μονοφατσίου, Μονή Μαλεβιζίου, Κώμες
Πεδιάδος, Αποστόλους Πεδιάδος και στις
Αγιές Παρασκιές Πεδιάδος.
Επικήδειος Λόγος του υιού
του Νικολάου Ξενικάκη
Σεβαστέ μας πατέρα,
Μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ συγγενείς,
φίλοι, όλοι όσοι σε αγαπούσαμε πραγματικά
για να σε αποχαιρετήσουμε στο τελευταίο του
ταξίδι στην Άνω Ιερουσαλήμ.
Υπήρξες πολύ καλός οικογενειάρχης, μας

προσφορές τα πάντα, αξίες,
αρχές, ιδανικά, ανθρωπιά,
τα οποία πρόκειται να μας
ακολουθούν σε όλη την πορεία της ζωής μας. Είμαστε
περήφανοι που ήσουν εσύ
ο πατέρας μας. Αγωνίστηκες
σε δύσκολες εποχές για να
μην στερηθούμε τίποτα. Περισσότερο όμως αγωνίστηκες για να γίνουμε χρήσιμοι
και σωστοί άνθρωποι.
Ως λειτουργός του Θεού
τίμησες την ιεροσύνη σου
μέχρι και τις τις τελευταίες
στιγμές της επίγειας ζωής σου. Σε κάθε ενορία
που υπηρέτησες όλοι έχουν να πουν ένα καλό
λόγο για σένα. Στήριξες, συμβούλεψες, παρηγόρησες πολλές ψυχές ως πνευματικός
τους πατέρας. Αναζητούσες πάντα την πνευματική τροφή αδιαφορώντας για τα υλικά
αγαθά. Η ψυχή σου αναπαυόταν σε πνευματικούς προορισμούς και για το λόγο αυτό
απαντούσες στο κάλεσμα με την παρουσία

σου και τη συμμετοχή σου
σε απόμακρες Ιερές Μονές. Η δύναμη σου,η παρηγοριά σου, το καταφύγιο
σου ήταν πάντα η προσευχή.
Σ’ αυτό το ταξίδι σου
στη γειτονιά των αγγέλων
θα συναντήσεις την λατρεμένη σου μητέρα που τόσο
πολύ νωρίς στερήθηκες.
Την πολυαγαπημένη σου
σύζυγο, την μητέρα μας και
όλους τους συγγενείς μας.
Έφυγες με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια όπως έλεγες «θέλω να
φύγω όρθιος» χωρίς να επιβαρυνθεί κανένας
μας . Πάντα έλεγες ότι θέλει ο Θεός, Αυτό
και έγινε.
Καλό παράδεισο πολυαγαπημένε μας πατέρα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου
και να σε έχει μαζί με τους αγίους Του και
μετά των δικαίων.

Εκδημία του αειμνήστου
Παράσχου Μιμίνου

στολικό πατέρα Πολύκαρπο και του ζητά να
είναι πιστός μέχρι την ώρα του θανάτου του
και θα του δώσει ως έπαθλο την αιώνια ζωή.
Ο πραγματικά πιστός στην Αγία Γραφή
είναι σύμφωνα με τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφόθεο αυτός που φαίνεται από τα έργα του:
‘’Η πίστης, εάν μη έργα έχει νεκρά εστί καθ’
εαυτήν’’. ( Ιακ. 2,17) και ‘’δείξον μοι την πίστη σου εκ των έργων σου’’ (Ιακ. 2,18).
Τα έργα του αγαπητού αδερφού μας Παράσχου είναι τα έργα του αληθινού Χριστιανού. Ο καρδιογνώστης Θεός ξέρει τα κρύφια
του κάθε ανθρώπου, είναι ο ‘’ετάζων καρδίας
και νεφρούς’’, ενώ εμείς μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για αυτά που μπορούμε να
δούμε ως ατελείς χριστιανοί.

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου εξεδήμησεν
εις Κύριον ο αείμνηστος Παράσχος Μίμινος,
κατά σάρκα αδελφός της μητρός του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
Τη επαύριον, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Κοιμητηριακό Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος
Ηρακλείου από τον Σεβ. κ. Ανδρέα.
Επικήδειος π. Νικολάου Χουδετσανάκη
«”Γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω
σοι τον στέφανον της ζωής” (Αποκ. 2,10)
Με αυτά τα λόγια ο Χριστός απευθύνεται
στον πρώτο Επίσκοπο Σμύρνης στον απο-
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Η πρώτη αρετή που ήταν φανερή στη ζωή
του μακαριστού Παράσχου ήταν η σωφροσύνη και εγκράτεια (προς Γαλάτας 5,23)
Έμεινε εν χηρεία πριν από 30 χρόνια, σήκωσε με αξιοπρέπεια το σταυρό του, έγινε
πρότυπο σωφροσύνης, εγκράτειας και αφοσίωσης στα παιδιά του Νίκο και Ανθία. Η
αρετή της σωφροσύνης στις μέρες μας αποτελεί διδακτικό παράδειγμα στη σαρκολατρεία
και την φιληδονία που κυριαρχεί παντού.
Η δεύτερη αρετή του
ήταν η στοργική του αγάπη,
αγάπη ανευ ορίων. Πολλές
φορές ήταν ο πατέρας και
συνάμα η μητέρα μαζί.
Έκανε το παν για να δώσει
στην κοινωνία δυο αξιοπρεπείς ανθρώπους και τα κατάφερε. Αυτός είναι ο αγώνας ζωής του πραγματικού
πατέρα.
Το τρίτο χάρισμα που
είχε ήταν η εργατικότητά
του. Η εργασία του από το πρωί μέχρι το
βράδυ. Έκανε το παν για τα παιδιά του.
Ο μακαριστός είχε μεγάλη ανδρεία. Είχε
κληρονομήσει την ανδρεία των γονέων του,
Νίκου και Ανθής, της αδελφής του Ευριδίκης
και η ανδρεία ήταν και είναι χάρισμα των
Μικρασιατών. Μέσα στις δυσκολίες, μέσα
στις αντιξοότητες της ζωής, ο ανδρείος βγαίνει
νικητής, γιατί όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος

ο Θεοφόρος: «Μεγάλου αθλητού εστί το δέρεσθαι και νικάν».
Ο στέφανος της ζωής που δείχνει και δίδει
ο Κύριος στον πραγματικά πιστό, όπως μας
αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, είναι
πνευματική κατάσταση που δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να την προσλάβει εξολοκλήρου και η ανθρώπινη σκέψη να κατανοήσει
πλήρως. Είναι πολλά αυτά που περιμένουν
όσους πραγματικά αγαπούν τον Θεό και σήμερα
είχαμε τέτοια γεγονότα από
την ψυχή του μακαριστού
Παράσχου που πορεύεται
στην αιώνια ζωή, γεγονότα
που ονομάζονται σημεία
στη ζωή.
Του ευχόμαστε εκεί να
συναντήσει την γυναίκα
του, τους γονείς του και
τους αγαπημένους του συγγενείς. Ευχόμεθα ο Θεός,
Σεβασμιώτατε, δια των
αγίων σας ευχών να τον
κατατάξει στην χορεία των δικαίων, να δώσει
την εξ ύψους παρηγορία στα παιδιά του και
στα εγγόνια του που τόσο αγάπησε, διότι για
όλους μας, αλλά περισσότερο για τα παιδιά
του και τα εγγόνια του χάθηκε ένα κομμάτι
του εαυτού τους, με την εκδημία του μακαριστού Παράσχου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του»!

Δράσεις Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής
της Ιεράς Μητρόπολής μας
Το «Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (ΦΕΚ
893/τ. Β’/19-05-15) μέσα από τους τομείς
του συνεχίζει να παρέχει ανακούφιση σε
αδελφούς μας, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στα αναγκαία, σε
μια εποχή που η οικονομική ανέχεια ταλαιπωρεί πολλά νοικοκυριά.
Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο ετοίμασε
και διένειμε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου,
από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, περί τα εννιακόσια (900) πακέτα αγάπης, αποτελούμενα από ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ζάχαρη,
γάλα μακράς διαρκείας, καθώς και περί τους
δυόμισι τόνους (2,5) κοτόπουλου. Στην ετοιμασία και τη διανομή των πακέτων, καθοριστική στάθηκε, όπως κάθε φορά, η προσφορά των εφημερίων της Ι. Μητροπόλεώς
μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών, οι οποίοι
με υπεύθυνο τον π. Πέτρο Ψυλλάκη ανέλαβαν τη διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους της ενορίας τους.
Η «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» συνεχίζει να προσφέρει εκατό δέκα (110) και
πλέον μερίδες φαγητού και δεκατιανών καθημερινά σε μαθητές των Σχολείων της ευρύτερης περιοχής.
Το «Κοινωνικό ΙατρείοΦαρμακείο», με την ευθύνη του π. Ελευθερίου
Σκουλά, κατά τους μήνες
Αύγουστο έως Δεκέμβριο
δέχθηκε περί τα 753 περιστατικά.
Οι εθελοντές και τα
στελέχη του Κοινωνικού
Ιατρείου-Φαρμακείου, κ.
Πετράκη Μαρίνα, κ. Επι-

τροπάκη Μαρία, κ. Καλομοίρη Στέλλα και κ.
Σκουλά Ιωάννα, υπό το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας, έχουν ως στόχο
την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων, παρέχοντας σε αυτές όσο το δυνατόν καλύτερες
υπηρεσίες φροντίδας.
Το «Ένδυμα Αγάπης» συνεχίζει το φιλανθρωπικό του έργο, παρέχοντας ένδυση και
υπόδηση σε δεκάδες οικογένειες χάριν των
εθελοντών που το στελεχώνουν, αλλά και
των συνανθρώπων μας που το ενισχύουν.
Τέλος, το «Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής» διοργάνωσε χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης, στο χώρο δίπλα στο
κατάστημα της Vodafon στο Αρκαλοχώρι,
από το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου έως την
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα διατέθηκαν
για τις ανάγκες του Κοινωνικού ΙατρείουΦαρμακείου και της Παγκοινιάς Παιδικού
Γεύματος.
Η Ιερά Μητρόπολή μας ευχαριστεί θερμά
τους εθελοντές και το Δ.Σ. του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού για
την χορήγηση χιλίων σκευασμάτων υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι με προθυμία
ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας. Επίσης ευχαριστεί θερμά τους Πολιτιστικούς Συλλόγους,
τους Διδασκάλους των
Σχολείων της περιοχής
μας, τους εφημερίους και
όλους τους ανθρώπους
που προσφέρουν και
συνδράμουν στο φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεώς μας κι εκφράζουν έμπρακτα την αγάπη
τους προς τον πλησίον.
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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

(26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
1 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
2 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
3 ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
4 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΥΙΟΥ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Κ ΥΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
7 ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΚΑΚΗ
8 ΕΝΟΡΙΑ ΑΛΓΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΩΣ
9 ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΡΟΝΤΑΚΗ
10 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
11 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
12 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ι.Ν.ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ)
13 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
14 ΚΟΚΟΝΟΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

15 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
16 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
17 ΟΙΚ. ΙΕΡΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ
18 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
19 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΚΙΩΝΟΣ
20 ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
21 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΜΑΚΒ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΙΕΡΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΚΑΚΗ
23 ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΜΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
24 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΜΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
25 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
26 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
27 ΧΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗ
28 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1 «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
2 «ΜΠΟΥΡΔΑΜΗΣ» ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
3 «ΟΛΑ» ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
4 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
5 ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΝΙ)
6 ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)
7 ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ)
8 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΟΤΑΝΑ)
9 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)
10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ
11 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΑΡΟΥ «ΕΡΓΑΝΟΣ»
12 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μ & ΣΙΑ ΟΕ (SUPER MARKET
«ΟΛΑ»)
14 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
16 ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

17 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
18 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
19 ΜΟΝ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
20 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
21 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA”
22 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
23 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
24 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
27 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
28 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
29 ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
30 ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ «ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ»
31 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

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

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

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

