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ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Φ
θάσαντες τό Ἅγιον Πάσχα καί

γινόμενοι κοινωνοί τῆς χαρᾶς

τῆς Ἀναστάσεως, ὑμνοῦμεν τόν

πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον

Κύριον τῆς δόξης, τόν συναναστήσαντα μεθ΄

ἑαυτοῦ παγγενῆ τόν Ἀδάμ καί ἀνοίξαντα

πᾶσιν ἡμῖν παραδείσου τάς πύλας.

Ἡ λαμπροφόρος Ἔγερσις τοῦ Χριστοῦ

εἶναι ἡ διαβεβαίωσις ὅτι κυρίαρχος εἰς τήν

ζωήν τοῦ κόσμου δέν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλά

ὁ καταργήσας τό κράτος τοῦ θανάτου Σωτήρ,

ὁ γνωριζόμενος τό πρότερον ὡς ἄσαρκος

Λόγος, ὕστερον δε ὡς ὁ δι΄ ἡμᾶς, φιλαν-

θρωπίας ἕνεκεν, σεσαρκωμένος, νεκρωθείς

δέ ὡς ἄνθρωπος καί ἀναστάς κατ΄ ἐξουσίαν

ὡς Θεός, ὡς ὁ πάλιν Ἐρχόμενος μετά δόξης

πρός πλήρωσιν τῆς Θείας Οἰκονομίας.

Τό μυστήριον καί τό βίωμα τῆς Ἀναστά-

σεως ἀποτελεῖ τόν πυρῆνα τῆς ἐκκλησια-

στικῆς ζωῆς. Ἡ ὁλόφωτος λατρεία, τά ἱερά

μυστήρια, ἡ ζωή τῆς προσευχῆς, ἡ νηστεία

καί ἡ ἄσκησις, ἡ ποιμαντική διακονία καί ἡ

καλή μαρτυρία ἐν τῷ κόσμῳ, ὅλα ἀναδίδουν

τό ἄρωμα τῆς Πασχαλίου εὐφροσύνης. Ἡ

ζωή τῶν πιστῶν ἐν Ἐκκλησίᾳ εἶναι καθημε-

ρινόν Πάσχα, εἶναι «ἄνωθεν χαρά», ἡ «χαρά
τῆς σωτηρίας», ἀλλά καί «ἡ σωτηρία ὡς χαρά»1.

Οὕτω, αἱ ἀκολουθίαι τῆς Ἁγίας καί Με-

γάλης Ἑβδομάδος δέν εἶναι καταθλιπτικαί,

ἀλλάπλήρεις τῆς νικητηρίου δυνάμεως τῆς

Ἀναστάσεως. Εἰς αὐτάς ἀποκαλύπτεται ὅτι

ὁ Σταυρός δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς

τό σχέδιον τῆς σωτηρίας τοῦ ἄνθρώπου καί

τοῦ κόσμου. Αὐτό προαναγγέλλεται ἤδη κατά

τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου. Ἡ ἐκ νεκρῶν

ἔγερσις τοῦ ἐπιστηθίου φίλου τοῦ Χριστοῦ

εἶναι προτύπωσις τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως».
Τό «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου» κορυφοῦται

μέ τήν ἐπίκλησιν «Δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν
Σου Ἀνάστασιν». Ἐνώπιον τοῦ Ἐπιταφίου

ψάλλομεν τό «Μεγαλύνω τά Πάθη σου, ὑμνο-

Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα
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1 π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡμερολόγιον, ἐκδ. Ἀκρίτας Ἀθήνα 2003, σ. 223.



Ἡ σοβοῦσα πανδημία τοῦ νέου κορω-

νοϊοῦ ἀπέδειξε πόσον εὔθραστος εἶναι ὁ

ἄνθρωπος, πόσον εὐκόλως τόν κυριεύει ὁ

φόβος καί ἡ ἀπόγνωσις, πόσον ἀδύναμοι

ἀποδεικνύονται αἱγνώσεις καί ἡ αὐτοπεποί-

θησίς του, πόσον ἕωλος εἶναι ἡ ἄποψις ὅτι

ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἕν γεγονός εἰς τό τέλος

τῆς ζωῆς καί ὅτι ἡ λήθη ἤ ἡ ἀπώθησις τοῦ

θανάτου εἶναι ἡ ὀρθή ἀντιμετώπισίς του. Αἱ

ὁριακαί καταστάσεις ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ

ἄνθρωπος εἶναι ἀνίκανος νά διαχειρισθῇ

σθεναρῶς την ὕπαρξίν του, ὅταν πιστεύῃ ὅτι

ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἀνίκητος πραγματικότης

καί τό ἀνυπέρβλητον ὅριον. Εἶναι δύσκολον

να παραμείνωμεν ἀνθρώπινοι ἄνευ τῆς ἐλπί-

δος τῆς αἰωνιότητος. Αὐτή ἡ ἐλπίς ζῇ εἰς τήν

καρδίαν ὅλων τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν,

τῶν ἐθελοντῶν, τῶν δωρητῶν καί ὅλων τῶν

γενναιοφρόνως συμπαρισταμένων εἰς τούς

πάσχοντας ἀδελφούς, μέ θυσιαστικόν

πνεῦμα, αὐτοπροσφοράν καί ἀγάπην. Μέσα

εἰς την ἀνείπωτον κρίσιν, αὐτοί εὐωδιάζουν

ἀνάστασιν καί ἐλπίδα. Εἶναι οἱ «Καλοί Σα-
μαρεῖται», οἱ ἐπιχέοντες, μέ κίνδυνον τῆς

ζωῆς των, ἔλαιον καί οἶνον ἐπί τάς πληγάς,

εἶναι οἱ σύγχρονοι «Κυρηναῖοι» εἰς τόν Γολ-

γοθᾶν τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, τιμιώτατοι ἀδελ-

φοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, δο-

ξάζομεν τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος

Κυρίου, τοῦ πηγάζοντος ζωήν ἐξ οἰκείου φω-

τός καί φαιδρύνοντος τῷ φωτί τῆς Ἀναστά-

σεως τά σύμπαντα, δεόμενοι Αὐτοῦ, τοῦ

ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, τοῦ

παρέχοντος ζωήν καί ἀνάστασιν, ὅπως συγ-

καταβαίνων, ἐν τῇ ἀφάτῳ Αὐτοῦ φιλανθρω-

πίᾳ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, χαρίζηται ἡμῖν

τό πολύτιμον δῶρον τῆς ὑγείας καί κατευ-

θύνῃ τά διαβήματα ἡμῶν εἰς ὁδούς εὐθείας,

διά νά καταξιωθῇ ἡ θεοδώρητος ἐλευθερία

ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ, προτυποῦσα τήν τελεί-

ωσιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ

Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ -

ματος.
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λογῶ καί τήν Ταφήν Σου, σύν τῇ Ἀναστάσει».
Καί, γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, διακηρύσσομεν εἰς

τήν Πασχάλιον ἀκολουθίαν τό ἀληθές νόημα

τοῦ Σταυροῦ: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ
χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Ἡ «κλητή καί ἁγία ἡμέρα» τοῦ Πάσχα εἶναι

ἡ ἀνατολή τῆς «ὀγδόης ἡμέρας», ἡ ἀπαρχή τῆς

«καινῆς κτίσεως», ἡ βίωσις τῆς ἰδικῆς μας ἀνα-

στάσεως, τό μέγα «θαῦμα τῆς ἐμῆς σωτηρίας»2.

Εἶναι ἡ βιωματική βεβαιότης ὅτι ὁ Κύριος

ἔπαθε καί ἤχθη εἰς θάνατον δι΄ ἡμᾶς καί

ἀνέστη δι΄ ἡμᾶς «προοικονομῶν ἡμῖν τήν εἰς
ἀπείρους αἰῶνας ἀνάστασιν»3. Καθ’  ὅλην τήν

Πασχάλιον περίοδον ὑμνολογεῖται μέ ἀπα-

ράμιλλον ποιητικότητα τό ἀνθρωπολογικόν

νόημα τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ

Χριστοῦ, ἡ διάβασις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς

δουλείας εἰς τήν ἀληθῆ ἐλευθερίαν, «ἡ ἐκ
τῶν κάτω πρός τά ἄνω καί τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας
πρόοδος καί ἀνάβασις»4. Αὐτή ἡ σωτηριώδης

ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισις ἐνεργεῖται ἐν τῇ

Ἐκκλησίᾳ ὡς δυναμική προέκτασις τοῦ ἤθους

τῆς Εὐχαριστίας ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς «ἀληθεύειν
ἐν ἀγάπῃ», ὡς συνέργεια μετά τοῦ Θεοῦ διά

τήν μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου, διά νά κα-

ταστῇ οὗτος εἰκών τῆς πληρότητος τῆς τελικῆς

ἐπιφανείας τῆς θείας ἀγάπης ἐν τῇ Βασιλείᾳ

τῶν Ἐσχάτων. Ζῆν ἐν Χριστῷ ἀναστάντι ση-

μαίνει ἐξαγγέλλειν τό Εὐαγγέλιον «ἕως ἐσχάτου
τῆς γῆς», κατά τό ὑπόδειγμα τῶν Ἀποστόλων,

εἶναι ἔμπρακτος μαρτυρία περί τῆς ἐλθούσης

χάριτος καί τῆς προσδοκίας τῆς «καινῆς κτί-
σεως», ὅπου «ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πέν-
θος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι»5.

Ἡ πίστις εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ

καί εἰς τήν ἰδικήν μας συνανάστασιν δέν

ἀρνεῖται την ἐπώδυνον παρουσίαν τοῦ θα-

νάτου, τοῦ πόνου καί τοῦ σταυροῦ εἰς τήν

ζωήν τοῦ κόσμου. Δέν ἀπωθοῦμεν τήν σκλη-

ράν πραγματικότητα, οὔτε ἐξασφαλίζομεν

εἰς τόν ἑαυτόν μας, διά τῆς πίστεως, ψυχο-

λογικήν κάλυψιν ἀπέναντι εἰς τόν θάνατον.

Γνωρίζομεν ὅμως ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι

ὁλόκληρος ἡ ζωή, ὅτι ἐδῶ εἴμεθα «ὁδῖται»˙
ὅτι ἀνήκομενεἰς τόν Χριστόν καί ὅτι πο-

ρευόμεθα πρός τήν αἰώνιον Αὐτοῦ Βασι-

λείαν. Ἡ παρουσία τοῦ πόνου καί τοῦ θα-

νάτου, ὅσον ἁπτή καί ἄν εἶναι, δέν ἀποτελεῖ

τήν ἐσχάτην πραγματικότητα. Αὐτή εἶναι ἡ

ὁριστική κατάργησις τοῦ θανάτου. Εἰς τήν

Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει πόνος καί

θάνατος, ἀλλά ἀτελεύτητος ζωή. «Πρό τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ Σου», ψάλλομεν, «φοβερός ὁ θά-
νατος τοῖς ἀνθρώποις˙ μετά τό ἔνδοξον πάθος,
φοβερός ὁ ἄνθρωπος τῷ θανάτῳ»6. Ἡ πίστις

εἰς Χριστόν δίδει δύναμιν, καρτερίαν καί

ὑπομονήν διά νά ἀντέχωμεν τάς δοκιμασίας.

Ὁ Χριστός εἶναι «ὁ πᾶσαν νόσον ἰώμενος καί
ἐκ τοῦ θανάτου λυτρούμενος». Εἶναι ὁ παθών

δι’  ἡμᾶς, ὁ ἀποκαλύψας τοῖς ἀνθρώποις

ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ «ἀεί ὑπέρ ἡμῶν», ὅτι εἰς

τήν Ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀνήκει οὐσιωδῶς

ἡ φιλανθρωπία Του. Αὐτή ἡ εὐκταία φωνή

τῆς θείας ἀγάπης ἀντηχεῖ εἰς τό «θάρσει, τέ-
κνον» τοῦ Χριστοῦ πρός τόν παραλυτικόν

καί τό «θάρσει, θύγατερ»7 πρός τήν αἱμορ-

ροοῦσαν, εἰς τό «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν
κόσμον»8 πρό τοῦ Πάθους καί εἰς τό «θάρσει,
Παῦλε»9 πρός τόν ἐν φυλακῇ καί ἀπειλῇ θα-

νάτου Ἀπόστολον τῶν  Ἐθνῶν.

4

2 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τό ἅγιον Πάσχα,PG36, στ. 664.

3 Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εἰς τήν Ἀνάληψιν, PG 151, στ. 277.

4 Γρηγορίου Θεολόγου, ὅ.π., στ. 636.

5 Ἀποκ. κα΄, 4.

6 Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ κζ΄ Σεπτεμβρίου.

7 Ματθ. θ΄, 2 καί 22.

8 Ἰωάν. ιστ΄, 33.

9 Πράξ. κγ΄, 11.

Χριστός Ἀνέστη! 

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκ'

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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H
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκ-

κλησίας Κρήτης με την αφορμή

της μετατροπής της Αγίας Σοφίας

σε Τζαμί, εξέδωσε την Τρίτη 21

Ιουλίου, το παρακάτω ανακοινωθέν:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας

Κρήτης συμμετέχοντας στόν πόνο καί τή θλίψη

γιά τήν μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν

Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, ἀνακοινώνει ὅτι

τήν Παρασκευή, 24  Ἰουλίου καί ὥρα 12η

μεσημβρινή θά πραγματοποιηθεῖ δεκάλεπτη

πένθιμη κωδωνοκρουσία σέ ὅλους τούς

Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης. 

Στίς Ἱερές Μονές καί τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θά τελεσθεῖ ὁ Παρα-

κλητικός Κανόνας πρός τήν Ὑπεραγία Θεο-

τόκο, την

Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, ὡς

ἔκφραση τῆς ἔντονης προσευχητικῆς ἀγωνίας

καί τῆς παρακλητικῆς ἀναφορᾶς ὅλων μας,

ὑπέρ τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων τοῦ Γένους

μας, σέ αὐτή τή δύσκολη περίοδο, πού δια-

νύομε.

Ἐπί πλέον, οἱ κατά τόπους Ἱερές Μητρο-

πόλεις θά πραγματοποιήσουν καί ἄλλες σχε-

τικές ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θά γνωστοποι-

ηθοῦν στόν Ἱερό Κλῆρο καί τό Ποίμνιο κάθε

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δέεται καρδιακά

γιά τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τόν Πάνσεπτο

Οἰκουμενικό Θρόνο καί τόν Παναγιώτατο

Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας Κύριο Κύριο

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, προσβλέποντας στό ἔλεος

καί τή φιλανθρωπία τοῦ Πανοικτίρμονος

Θεοῦ, γιά τήν προσβλητική καί ἀπαράδεκτη

αὐτή ἀπόφαση.

Ἡ Ἁγιά Σοφιά, τό Μέγα Μοναστῆρι, ἡ Με-

γάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους καί τῆς Ρωμιοσύνης

δέν θά παύσει νά σκεπάζει, κάτω ἀπό τόν

οὐρανομήκη τροῦλλο Της, τήν προσευχή καί

τήν παράκληση, κάθε Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ

καί σύνολου τοῦ Χριστιανικοῦ Κόσμου.

Για την Αγιά Σοφιά
Πόνος και θλίψη για τη μετατροπή της σε Τζαμί

Z
οῦμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου

μας, αὐτή τή χρονιά, μέσα σέ

παραδοξότητες δυσεξήγητες καί

μυστηριώδεις.  «Κεκλεισμένων
τῶν θυρῶν», μέ ἄδειους τούς ναούς μας, τε-

λοῦμε τίς ἀναστάσιμες λειτουργίες. Ὁ λαός

τοῦ Θεοῦ κί ἐκεῖνος συμπροσεύχεται καί

συμψάλει τό «Χριστός Ἀνέστη…» κεκλεισμέ-

νων τῶν θυρῶν, στά σπίτια του.

Τηρουμένων τῶν πνευματικῶν καί ἱστο-

ρικῶν ἀναλογιῶν, μεταβαίνει ἡ σκέψη μας

νοερά, στά Ἱεροσόλυμα.  Μετά τόν Γολγοθᾶ

καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, τότε πού

οἱ μαθήτριές Του, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή,

ἡ Μαρία του Ἰακώβου καί ἡ Σαλώμη, ἄκου-

σαν τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τόν

ἄγγελο, «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε». (Μάρκ. 16,6).

Τό πρῶτο ἐκεῖνο ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως,

προξένησε στίς μαθήτριες τρόμο, ἔκσταση

καί φόβο, «ἔφυγον ἀπό τοῦ μνημείου. εἶχε δέ
αὐτάς τρόμος καί ἔκστασις· καί οὐδενί οὐδέν
εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ» (Μαρκ. 16,7). Ὁ Κύριος,

γιά νά τίς ἐνθαρρύνει, ἐπανεμφανίζεται καί

τούς λέγει, «μή φοβεῖσθε» (Ματθ. 28,10).

Τόν φόβο ἔζησαν καί οἱ μαθητές τοῦ Κυ-

ρίου μας, οἱ Ἀπόστολοί μας, κλεισμένοι εἰς

τό ὑπερῶον «πτοηθέντες δέ καί ἔμφοβοι γενό-
μενοι» (Λουκ.24, 37). Γι’ αὐτό τούς ἐμφανί-

ζεται ὁ Κύριος καί τούς ἐρωτᾶ, «τί τεταραγμένοι
ἐστέ, καί διατί διαλογισμοί ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς
καρδίαις ὑμῶν;» (Λουκ. 24, 38). Καί γιά νά

τούς ἐνθαρρύνει «ἔστη εἰς τό μέσον, καί λέγει
αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν… εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. 20,19-21).

Πασχάλιο Μήνυμα
Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

6

Η Κάθοδος του Χριστού στον Άδη.
Τοιχογραφία από την εκκλησία-σπήλαιο στην Καππαδοκία. 11ος αι.
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Σ
τό προηγούμενο ἐξαιρετικό

ἄρθρο τοῦ π. Νικοδήμου Ἁγιο-

παυλίτου, γίνεται λόγος καί γιά

τόν Μοναχό Γεώργιο1 τῆς

Μονῆς Ἁγ. Παύλου τοῦ Ἁγ. Ὄρους. Ὑπάρ-

χουν δέ ἄλλες πηγές2 μέ στοιχεῖα πνευματικά

καί πατριωτικά γιά τόν ἡρωϊκό αὐτό

ἄνθρωπο. Μερικές ἀπό τίς ἐν λόγῳ πηγές

Μοναχός Γεώργιος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παύλου, Ἁγ. Ὄρους,*
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου

1 Κατά κόσμον Γεράσιμος Παναγῆ Μοσχονᾶς, ἀπό τά Χαυδάτα Κεφαλλονιᾶς. Τό 1926 ἦλθε στήν Ἱ. Μ.

τοῦ Ἁγ. Παύλου. Ἑκάρη μοναχός τό 1937 καί ἐκοιμήθη τό 1998. Βλέπε: imaorthodoxias.gr/peri- zois/ge-

orgios-monachos-agiopavlitis-1910-1998/ 

2 Νικοδήμου Ἁγιοπαυλίτου μοναχοῦ. Γέρων Γεώργιος Ἁγιοπαυλίτης, Πρωτᾶτον 72/1998. Νικολάου

ἱερομ. Ἅγ. Ὅρος, τό ὑψηλότερο σημεῖο τῆς γῆς. Ἀθῆνα 2000. Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου, Μέγα

Γεροντικό ἐναρέτων ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος Τόμος Γ', Ἐκδ. Μυγδονία, Σεπτ. 2011. 

Ἐπίσης βλέπε: mixanitouxronou.gr/ poios-itan- o-iroikos-monachos-georgios Ἐδῶ σ’ αὐτή τήν πηγή,

μεταξύ ἄλλων, ἀναφέρονται τά ἑξῆς: «Μετά το τέλος του πόλεμου, δεν αποδέχτηκε (ο π. Γεώργιος) τη μεγάλη απο-

ζημίωση και τη σημαντική σύνταξη που του προσέφερε η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας για την προσφορά του

και ειδικά για τη διάσωση και βοήθεια που προσέφερε στον Νεοζηλανδό δραπέτη Sandy omas, (Νεοζηλανδός

ήρωας στη Μάχη της Κρήτης που έπεσε στα χέρια των Ναζί, αλλά δραπέτευσε από τις φυλακές και βρήκε καταφύγιο

στο Άγιον Όρος) του οποίου η περιπέτεια έγινε βιβλίο το 1953 και πούλησε 500 χιλιάδες αντίτυπα σε πολλές

γλώσσες. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Εν Πλω (Με Τόλμη για την Ελευθέρια) και θεωρείται ως μια

από τις συναρπαστικότερες αληθινές ιστορίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1959 ο μοναχός επέστρεψε ταχυδρομικώς

στην Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ τα μετάλλια που του είχε απονείμει η Μεγάλη Βρετανία, λόγω των γεγονότων

της Κύπρου (1955  59 ΕΟΚΑ Α'!...».

Ο Μοναχός Γεώργιος Αγιοπαυλίτης
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Ἐμεῖς οἱ σημερινοί χριστιανοί, οἱ διάκονοι

καί Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, «κατά τήν δωρεάν
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ» (Ἐφ. 3,7) συνεχίζομε,

εἴκοσι δύο καί πλέον αἰῶνες  προσωπικά καί

συλλογικά, τό ἔργο τῶν μαθητῶν καί τῶν

Ἀποστόλων τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Καθένας

διακονεῖ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, σέ συνάρτηση μέ

τήν πνευματική του κατάσταση, ἐνῶ προσευ-

χόμεθα ὅλοι καί ἐκζητοῦμε τόν ἄνωθεν φω-

τισμόν, διά τήν δοκιμασία μας ἀπό τόν κο-

ρωνοϊό. Ἀπό τό πνευματικό αὐτό ἐπιτίμιο,

οὐράνιο καί ἐπίγειο, πού μᾶς ἐπιβάλλει νά

μείνομε στά σπίτια μας, ἀπό ἀγάπη καί σε-

βασμό πρός τά παιδιά μας, τούς συνανθρώ-

πους μας, τούς ἀδελφούς μας, τούς γείτονές

μας, τούς φίλους μας, τούς συμπατριώτες μας.

Ἀπό ἀγάπη καί σεβασμό στόν σύμπαντα κό-

σμο, ἀλλά καί ἀπό φόβο, μένουμε στά σπίτια

μας,  ὅμως ἕνα φόβο ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, γιατί

εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μέ

ἀποκαλυπτικά καί ἐμπειρικά βιώματα, εἴκοσι

καί πλέον αἰώνων ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Μέ «καρδία συντετριμμένη καί τεταπεινο-
μένη» (50΄ Ψαλ.), ἀλλά πεπληρωμένη Ἀνα-

στάσιμου Φωτός, λειτουργοῦμε στίς ἄδειες

Ἐκκλησιές μας καί στά σπίτια μας καί γιορ-

τάζουμε τό Πάσχα, ὅπως καί τότε οἱ μαθητές

τοῦ Κυρίου μας, «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων»,

ἀπό ἀγάπη, ὄχι ὅμως μέ τήν παλαιοδιαθη-

κική ἀγάπη, ἀλλά μέ τήν τέλεια ἀγάπη, πρός

τόν Χριστό, πού σταυρώθηκε γιά ὅλους ἐμᾶς,

τόν λαό Του καί μᾶς γνώρισε ὅτι, «ἡ τελεία
ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον» (Α΄ Ἰωάν. 4,17).

Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, ὁ Ἀναστημένος Κύ-

ριός μας εἶναι ἐν μέσῳ ἡμῶν, ἐπαναλαμβά-

νοντας καί σ’ ἐμᾶς, τούς σημερινούς μαθητές

Του καί ἀποστόλους Του «Εἰρήνη ὑμῖν… Λά-
βετε Πνεῦμα ἅγιον».

Ὁ Παράκλητος μᾶς ἐπευλογεῖ καί τό πνευ-

ματικό ἐπιτίμιο τοῦ κορωνοϊοῦ στόν ἐθνικό

μας χάρτη, τό ἀντιμετωπίζουμε μέ τίς λιγό-

τερες ἀπώλειες, σέ σχέση μέ τόν ἀριθμό τῶν

θυμάτων σέ ἄλλες χῶρες τῆς παγκόσμιας

κοινότητας, καί τοῦτο χάρη στήν ὑπευθυνό-

τητα τῆς πολιτικῆς μας ἡγεσίας, τῶν ὑγει-

ονομικῶν μας ὑπηρεσιῶν, τοῦ Σωτήρη Τσιό-

δρα καί τῶν συνεργατῶν του.

Τήν Ἀναστάσιμη αὐτή βραδιά, σέ κάθε

Ἐκκλησιά πού λειτουργοῦμε καί σέ κάθε

σπίτι, ἔχουμε ἱερό χρέος νά ἀνάψουμε δίπλα

στό καντήλι μας ἕνα κεράκι, νά κάνουμε μία

προσευχή καί να θυμιάσουμε, γιά νά ἐνι-

σχύσουμε μέ τήν χάρη τοῦ Ἀναστάντος Χρι-

στοῦ, τούς χιλιάδες, ἀγνώστους σ’ ἐμᾶς, ἀλλά

γνώριμους κί εὐλογημένους ἀπό τόν Ἀνα-

στάντα Κύριό μας, ἰατρούς, ἑρευνητές, νο-

σηλευτές, ἐθελοντές καί διοικητικό προσω-

πικό, ὅλων τῶν νοσοκομείων τῆς πατρίδας

μας καί τοῦ σύμπαντος κόσμου, πού τόσο

κόπο, ἱδρώτα καί μόχθο καταβάλλουν κα-

θημερινά διά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας

τῶν νοσούντων ἀπό τόν κορωνοϊό, ἀλλά καί

γιά τήν εὕρεση τοῦ ἐμβολίου καί τοῦ κατάλ-

ληλου φαρμάκου.

Πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί χρι-

στιανές,

Ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τήν λαλοῦσα σιγή τῶν

Ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν, θά ἐξέλθει ἀπό τό

πνευματικό ἐπιτίμιο, ἀπό τή δοκιμασία αὐτή

τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, χάρη στήν

ἐγκαρτέρησή της, πνευματικά ὠφελημένη καί

ἐν Χριστῷ ἐνδυναμωμένη. Ὁ Ἀναστάς Κύριος

εἶναι ἐν μέσῳ ἡμῶν. Μᾶς ἐπευλογεῖ στή δο-

κιμασία μας γιατί συνεχίζουμε μέ πιστή ἀφο-

σίωση καί ἐγκαρτέρηση τό ἔργο Του.

Εἰρήνη ὑμῖν. Ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2020

Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν

εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

ΑΝΔΡΕΑΣ
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οἱ ὁποῖες ἀφορούν τόν π. Γεώργιο ὑπάρχουν

στίς ὑποσημειώσεις. Ἐδῶ περιορίζομαι μόνο

σέ μία προσωπική μαρτύρια γιά αὐτόν. Τό

ἄρθρο, λοιπόν, τοῦ π. Νικοδήμου μ’ ἔκαμε

νά γυρίσω πίσω, στά φοιτητικά χρόνια,

(1980 -1985) τότε πού ὡς λαϊκός φοιτητής

στη Θεσ/νίκη ἐπισκεπτόμουν τό τότε Ἁγ.

Ὄρος. Εὐχαριστῶ τόν Ὑπεράγαθο Θεό πού

ἐπέτρεψε νά δῶ μερικούς ἀτόφιους ἀνθρώ-

πους Του, ὅπως τόν π. Γεώργιο. Ἀπό τίς ἐπι-

σκέψεις αὐτές ἐπέτρεψε ὁ Θεός καί ἔλαβα

συγκλονιστικές ἐμπειρίες. 

Τά ὅσα περί τοῦ Μοναχοῦ Γεωργίου ἀφη-

γεῖται ὁ π. Νικόδημος τά ἄκουσα ἀπό τό

στόμα τοῦ π. Γεωργίου. Πῶς; Βρέθηκα στή

Μονή τοῦ Ἁγ. Παύλου γιά μία φορά ἀκόμα

καί τότε ἠμουνα πιά Διάκος. Θυμοῦμαι ὅτι

ἦταν τοῦ Ἁγ. Δημητρίου. Κατά τόν Ὄρθρο

τῆς ἑορτῆς στεκόμουν στόν δεξιό χορό τοῦ

καθολικοῦ τῆς Μονῆς. Ἡ ἀκολουθία κυλοῦσε

ὅπως προβλέπει ἡ μοναστική τάξη. Ὅταν

ἄρχισαν νά ψάλονται οἱ κανόνες, κάποια

στιγμή ἀπό τόν ἀριστερό χορό ἀκούστηκε

νά ψάλει ἕνας Μοναχός μέ διαφορετικό

ὅμως ὕφος ἀπό τό σύνηθες ἀγιορειτικό. Ρώ-

τησα ἀμέσως τούς πατέρες «ποιός εἶναι αὐτός
πού ψάλλει;». Μοῦ ἀποκρίθηκαν «γιατί ρωτᾶς;
Εἶναι ὁ π. Γεώργιος». Καί συμπλήρωσα «ἔχει
τό πατριαρχικό ὕφος». Κατάλαβα περί τίνος

ἐπρόκειτο, ἀλλά δέν τόν εἶχα ἀκούσει ἄλλη

φορά νά ψάλει κατά τή διάρκεια παλαιότε-

ρων ἐπισκέψεων μου στό Μοναστήρι. 

Γεννήθηκε μέσα μου ἡ ἐπιθυμία νά πλη-

σιάσω τόν π. Γεώργιο προκειμένου νά τόν

ρωτήσω ψαλτικά πράγματα  στό Ἁγ.  Ὄρος,

ὡς γνωστόν, ἐπικρατεῖ ἰδιαίτερο ψαλτικό

ὕφος ἐπειδή μοῦ εἶχε προκαλέσει ἐντύπωση

τό διαφορετικό ὕφος μέ τό ὁποῖο ἔψαλε, τό

ὁποῖο ἦταν σύμφωνο μέ τήν «μουσικήν ἐπι-
τηδείαν»3 πού μόρφωσε ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ

Μεγάλη Ἐκκλησία. 

Πῶς ὅμως νά τόν προσεγγίσω ἀφοῦ γνώ-

ριζα ὅτι ἤταν ἀπόμακρος καί ὅτικαλλιεργοῦσε

τήν πνευματική ξενιτεία4; Δέν ἤθελε τίς πολ-

λές συνάφειες5 ἀσκῶντας τήν κατά Χριστόν

μόνωση, π.χ. ἀπεύφευγε ἀκόμα καί τήν τρά-

πεζα παίρνοντας φαγητό στό κελί του. Παρά

ταῦτα τά περί μουσικῆς στάθηκαν ἀφορμή

ὥστε νά ἔλθω σέ ἐπαφή μέ τόν π. Γεώργιο.

Μέ πλησίασε, μέ πῆρε μαζί του, βγήκαμε

ἔξω ἀπό τό Μοναστήρι, πορευθήκαμε πρός

τούς κήπους τῆς Μονῆς καί πρότεινε νά κα-

θίσουμε στά σκαλιά τῶν κήπων. Πῆγα καί

κάθισα σέ χαμηλότερο σκαλί ἀπ᾽ ἐκεῖνον.

Ὁ π. Γεώργιος εἶπε «ὄχι αὐτό δέν εἶναι σωστό».
Ἀπάντησα «γιατί;» καί ἐκεῖνος μοῦ ἀποκρί-

θηκε «μά γιατί εἶσαι κληρικός καί κρατᾶς τάς
κλεῖδας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ». Ἐπέμεινα νά

καθίσω πιό κάτω ἀπ᾽αὐτόν, ἀλλά ὁ π. Γε-

ώργιος ἦταν ἀνένδοτος καί μοῦ εἶπε «ἄν δέν
γίνει ἔτσι θά φύγω».Ἔκανα ὅτι εἶπε, κουβεν-

τιάσαμε μουσικά θέματα καί ἡ συζήτηση ἐπε-

κτάθηκε πάνω σέ πνευματικά θέματα. Μοῦ

περιέγραψε μέ ταπείνωση τόν τρόπο ζωῆς

ὅταν ἦταν νέος στό Μοναστήρι, χωρίς καμιά

ὡραιοποίηση καί μέ μία θαυμαστή αὐθεν-

3 Γρηγορίου Θ. Στάθη Καλονάρχημα ἤτοι ὑπόμνημα περί βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί

ἐθνικῆς μουσικῆς παιδείας γενικότερα, Ἀθῆνα 1981, σελ. 48. 

4 «...Συνεδέθη πνευματικά μέ τόν μακαριστό ἡγού μενο τῆς μονῆς Γρηγορίου Ἀθανάσιο (+1953), καί

τίς συμβουλές του περί ξενιτείας, ἀκτημοσύνης καί ἐγκρατείας διατήρησε ἰσόβια. Δέν εἶχε καμία ἀλληλο-

γραφία...». Μέγα Γεροντικό ἐναρέτων ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος Τόμος Γ', Ἐκδ. Μυγδονία, Σεπτ.

2011, Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου. 

5 «...Ἦταν ἕνας τίμιος ἀνθρωπος. Σεμνός, ἤσυχος, φιλακόλουθος, ὀλιγόλογος, σοβαρός. Τόν θυμᾶμαι

μέ τήν ὑπέροχη ἁπλότητά του, τήν εἰλικρίνεια καί τήν καλογερική του στάση. Δέν ἔλεγε πολλά, ἀλλά τά λίγα

ἦταν ἀρκετά. Τή ζωή του διῆλθε στήν ἀφάνεια τοῦ εὐλογημένου κοινοβίου. Ἐργαζόταν μυστικά τίς ἔνθεες

ἀρετές καί βίαζε τόν ἑαυτό του καθημερινά στά πάντα...». ὅ.π. 
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τικότητα πού ἔβγαινε ἀπό μέσα του. Μοῦ μί-

λησε γιά τή μοναχική του ἀφιέρωση καί γιά

πνευματικές του ἐμπειρίες χωρίς ἐκστασια-

σμούς, δηλαδή ὡς κάτι τό πολύ φυσικό γιά

αὐτόν. Ὅπως π.χ. τήν καλλιέργεια τῆς προ-

σευχῆς καί δή κατά τούς καιρούς πού ἦταν

κρυμμένος σέ σπηλιά γιατί τόν ἀναζητοῦσαν

οἱ κατακτητές Γερμανοί6. Γιά τό πουλάκι πού

τοῦ κρατοῦσε συντρόφια ἐκεῖ κατά τήν ὥρα

τῆς προσευχῆς, γιά τή φυλακή τοῦ νοός, γιά

τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ κ.λ.π. Ἦταν σάν νά

ἄκουγες παλαιά Γεροντικά. Ὁ δέ τρόπος του

δεέν εἶχε ἴχνος στοιχείου πού ἔστω ἀμυδρᾶ

νά μαρτυρεῖ ὄτι προσπαθοῦσε νά μέ πείσει

ἤ ὅτι ἤθελε νά κάνει τόν διδαγματιστή. 

Ἄνθρωπος ἐμφορούμενος ἀπό ἀσκητική

ἱερότητα, ἐνστερνισμένος τόν Χριστό. Μο-

ναχός πλῆρης ἄπροσποιήτου ἀνδρεῖου

φρονῆματος. Μού θύμισε τήν εἰλικρίνεια

καί τό εὐθύ κάποιων παλαιῶν Κρητῶν Ἱερο-

μομονάχων. Κανένας θρησκευτικός συναι-

σθηματισμός. Χαραγμένη βαθειά πίστη στά

ξάστερα λόγια του μέ περίσσεια πνευματικῆς

ἐμπειρίας πού καθώς μιλοῦσε ἦταν σάν νά

στόλιζε ὅλη του τήν ὕπαρξη. Τό δέ ἀγέροχο

βλέμμα του, μέσα ἀπό τά ὁλοκάθαρα μάτια

του,  ἔβγαζε μία παραδεισένια ὡραιότητα. 

Ἀκούγοντάς τον χωρίς νά τόν διακόπτω,

σέ κάποια στιγμή, μοῦ εἶπε ἐναργέστερα ὅτι

ἐκ νεότητός του ἀσκοῦσε μέ ἀκρίβεια τό

ἄθλημα τῆς ἀλουσίας7. Μάλιστα, καθώς μι-

λοῦσε γι’ αὐτό ξεγύμνωσε τά χέρια του, σή-

κωσε τά μανίκια του καί ἔσειρε τά ροῦχα

του ἀπό τό στῆθος του γιά νά μοῦ δείξει

πόσο καθαρό ἦταν τό σῶμα του. «Νά, μοῦ
εἶπε, δές πόσα χρόνια ἔχω νά πλυθῶ καί τό

σῶμα μου εἶναι καθαρό.Ποτέ δέν εἶχα ἐπιθυμία
νά  ἔλθω σέ ἐπαφή μέ τό νερό παρά μόνο μιά
φορά πού μ’ ἔστειλαν στή Μονή Διονυσίου.
Περνῶντας ἀπό τό μονοπάτι πού εἶναι δίπλα
στή θάλασσα, βλέποντας τό νερό μοῦ  ‘ρθε νά
πέσω μέσα, ἀλλά κρατήθηκα, ἔκανα ὑπακοή
στόν κανόνα μου». Δέν καυχήθηκε γιά τόν

ἀγῶνα του πού ὅπως μοῦ ἀνεφέρε μπόρεσε

νά τόν πραγματοποιήσει ἕνεκα τῆς ὑπακοῆς. 

Ἀπό ὅσα εἶπε μεταφέρω μόνο τά παρα-

πάνω γιά νά φανεῖ ὅτι ἡ ὑπακοή εἶναι ἐκού-

σια πάλη ἡ ὁποία εὐδοκιμεῖ μέ τή χάρη τοῦ

Θεοῦ καί ὄχι μόνο μέ τά χείλη. Ἡ ὑπακοή

τῶν μοναχῶν προϋποθέτει ἀπάρνηση τοῦ

ἐγώ καί κοπιαστικό ἀγῶνα ἐκκοπῆς τοῦ θε-

λήματος ἐναντίον τῆς ἀβύσσου τῶν παθῶν.

Αὐτά δέν κατορθώνονται μέσα στήν καταχνιά

θεωριῶν καί ἀναλύσεων, παρά μέ νήψη καί

ἔμπρακτη συντριβή. 

Λέει ὁ π. Εἰρηναῖος Δεληδήμος8 «...Ἐάν
δοῦμε στούς βίους τῶν Ἁγίων, βίους Ἁγίων
πού ἦταν μοναχοί, θά δοῦμε καταπληκτικές
περιπτώσεις ὑπακοῆς, καταπληκτικές... κι ἀς
συγκρίνουμε μετά ἐκείνη τήν ὑπακοή μέ αὐτήν
τήν ὑπακοή πού γίνεται ἐδῶ (στόν κόσμο)
πού ἔχει γίνει μόδα...», «...ἄλλο εἶναι ἡ ὑπακοή
αὐτή τῶν Ἁγίων, πού εἶναι κάτι πολύ δύσκολο,
καί ἄλλο εἶναι ἡ «ὑπακοή» τῶν ἠλιθίων πού
ἔχουμε στόν κόσμο, γατί αὐτή ἡ «ὑπακοή»
εἶναι πραγματικά ἀποβλάκωση τῶν ἀνθρώπων.
Τό ἀντιλαμβάνεστε αὐτό πού λέγω;  Ἔχει γίνει
μόδα, κι’ ἐπειδή ἔγινε μόδα, ὅλοι λένε: «κάνω
ὑπακοή στόν Γέροντά μου...».

Αὐτοί πού κατατρύφησαν στή μυστική

ἐργασία τῶν ἀοράτων τῆς Ἐκκλησίας βίασαν9

τόν ἑαυτό τους γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού

6 Βλ. σελ. 15-16 τοῦ τεῦχους περί τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν, σέ σχέση μέ τόν π. Γεώργιο. 

7 Βλ. Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου, Μέγα Γεροντικό ἐναρέτων ἁγιορειτῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος Τό-

μος Γ', Ἐκδ. Μυγδονία, Σεπτ.

8 Γεροντισμός, φανατισμός, θρησκεία, τοῦ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου, ὁμιλία του πού ἔγινε στόν

Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Θεσ/νίκης στίς 10/4/2013 ἡ ὁποία ἀπομαγνητοφωνήθηκε καί δημοσιεύθηκε στό

περιοδικό Ἐν Ἐσόπτρῳ τ. 34/2015, μέρος Α.



12

δέν εἶναι ἀπό τόν κόσμο τοῦτο10. Αὐτή τή

βασιλεία, ὡς στόχο, ἤθελαν νά δείξουν ὅσοι

ἔκαμαν γνωστά πνευματικά ἀθλήματα στήν

ἀσκητική γραμματεία καί ἀπό αὐτά μεγάλο

μέρος τους εἶναι γνωστά μόνο στόν Θεό.

Ἀντίθετα τά ἐνεργήματα τοῦ συγχρόνου θο-

ρύβου περί Γεροντάδων11 πολλάκις πέφτουν

στήν τάφρο μίας κενόδοξης ἰνδαλματοποί-

σης μέ σχολαστικιστική ἀλλοίωση, μέσα

στήν αἰχμαλωσία τους ἀπό μία ἀνιαρή προ-

βολή, ἔτσι ὥστε νά φανεῖ ὁ περιγράφων καί

ὄχι τά περιγραφόμενα κάτι πού κεντᾶ ἔντεχνα

τήν ὑπερηφάνεια. 

Ἀναφέρω, λοιπόν, μετά ἀπό τόσα χρόνια

τήν περίπτωση τοῦ π. Γεωργίου ὄχι γιά νά

καυχηθῶ ὅτι διαλέχθηκε μαζί μου καί ὡς ἐκ

τούτου νά, κάτι εἶμαι καί ἐγώ τάχατες ἤ ὁ,τι-

δήποτε ἄλλο, ἀλλά γιά νά καταδειχθεῖ ὅτι ἡ

πνευματικότητα εἶναι κατορθούμενη καί ὄχι

κληρονομούμενη καί ὅτι λάβουμε κατά τόν

ἀγῶνα εἶναι δῶρο ἀπό συγκατάβαση τοῦ

Θεοῦ. Ἀκόμα ὅμως καί νά ἐπιδίωκα κάποια

ἐπίδειξη αὐτό θά προσέκρουε στό ἀδιαφή-

μιστο πνεῦμα τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Παύλου,

τῶν πατέρων της καί δή τοῦ πολυσεβάστου

Ἡγουμένου της Ἀρχιμ. Παρθενίου, γεμᾶτο

ἀπό ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στήν πεπαιδευμένη

ζωή του πού ὅταν τίς ἐδιηγεῖτο ἦταν σάν νά

σοῦ ἕλεγε γιά τά νέα τοῦ παραδείσου. 

Ἐπιστρέφω ὅμως στή συνάντηση μέ τόν

π. Γεώργιο γιά νά κλείσω. Ἡ ὥρα, λοιπόν,

τῆς συζητήσεώς μας εἶχε περάσει πολύ χωρίς

νά τό καταλάβουμε. Ὅταν γυρίσαμε στό Μο-

ναστήρι συνειδητοποιήσαμε ὅτι εἶχε τελει-

ώσει ὁ Ἑσπερινός. Εὐχαρίστησα πολύ τόν

π. Γεώργιο καί ἐκεῖνος καθώς ἔφευγε φάνηκε

ὅτι ἐπέστρεφε πάλι στήν ἀφανῆ θάλασσα

τῆς ἐσωτέρας βαθειᾶς σιωπῆς του, κάτω ἀπό

τά ἐπιφανειακά νερά, πού μέ τό παράδειγμά

του μοῦ φώναζε: «Ἀν μόνο στή ζωή αὐτή ἔχουμε
ἐλπίσει στόν Χριστό, εἴμαστε ἐλεεινότεροι ἀπό
ὅλους τούς ἀνθρώπους», (Ά Κορ. 15, 19). 

*Το παρόν άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, είναι συνέχεια άρθρου

του Οσιολ. Μοναχού Νικοδήμου Αγιοπαυλίτου, από το Συνέδριο για τον π. Σωφρόνιο στο Πολεμικό

Μουσείο Αθηνών, στις 23 Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ο Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ ως πνευματικός στην

Ι. Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους».

9 Ματθ. 19,12.

10 Ἰωάν.18,36.

11 «...Δέν σημαίνει ὅτι κάποιος εἶναι Γέροντας, εἶναι καί ἅγιος. Δέν σημαίνει ὅτι οἱ Γεροντάδες εἶναι ἄγιοι, πῶς

νά τό πῶ αὐτό τό πράγμα; Μέσα σ’ αὐτούς ὅλους τούς ρασοφόρους ὑπάρχουν ἅγιοι πολλοί. Ὑπάρχουν ἄγιοι, ναί,

ὑπάρχουν ἅγιοι, ἀλλά ὄχι ὅτι, ὅποιος φοράει ράσο ἤ μοναχικό σκοῦφο, εἶναι ἅγιος. Εἶναι φοβέρα πράγματα αὐτά

πού γίνονται ἀπό αὐτή τήν ἠλιθιότητα πού ἐπικρότησε ὅτι, ὅποιος εἶναι ἁγιορείτης, εἶναι ἅγιος. Ὄχι! Τὀ Ἄγιον Ὄρος

δέν εἶναι ὄρος τῶν ἁγίων. Λέγεται: «Ἅγιον Ὄρος», δέν λέγεται: «Ὅρος τῶν Ἁγίων». Εἶναι ἅγιο ἐκεῖνο, ἀλλά ἐκεῖνοι

πού ζοῦν μέσα εἶναι ἀγωνιζόμενοι ἤ μετανοοῦντες ἀμαρτωλοί. Μέσα ἐκεῖ υπάρχουν ἄνθρωποι πού φθάνουν στήν

ἁγιότητα...».

Γεροντισμός, φανατισμός, θρησκεία, τοῦ Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου, ὁμιλία του πού ἔγινε στόν Ἱ.

Ν. Ἁγ. Βασιλείου Θεσ/νίκης στίς 10/4/2013 ἡ ὁποία ἀπομαγνητοφωνήθηκε καί δημοσιεύθηκε στό πε-

ριοδικό Ἐν Ἐσόπτρῳ τ. 35/2015, μέρος Β.
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H
αγιότητα μέσα στην Εκκλησία
είναι καθημερινό γεγονός. Βιώ-
νεται και μαρτυρείται από τα μέλη
της, ως αποτέλεσμα της Θείας

Χάριτος, η οποία προσεγγίζει τον κάθε άν-
θρωπο με τα μυστήριά
της. Καρποφορεί σε αυ-
τόν όταν βρίσκει γη αγα-
θή και πνευματική προ-
σπάθεια, κατά την Πα-
τερική διδασκαλία της
Εκκλησίας μας.

Όλοι οι Άγιοι της
Εκκλησίας μας, γνωστοί
και άγνωστοι, δεν έζη-
σαν τον επί γης βίο τους
με ανέσεις κατά το ευαγ-
γελικό χωρίο του άφρο-
νος πλουσίου «...Ψυχή,
ἔχεις πολλὰ ἀγαθά, γιὰ
πολλὰ  χρόνια· ἀναπαύ-
σου, φάγε, πίε, εὐφραί-
νου»2, αλλά σμίλευσαν
την ψυχή τους με τα-
πείνωση, κόπους, βά-
σανα, μαρτύρια και επι-
θέσεις του αλλοτρίου,
κάνοντας υπακοή στο
Θείον θέλημα. Κακοπά-
θησαν σε αυτή τη ζωή
κάνοντας πράξη τους
Παύλειους λόγους «σὺ

οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης
Ἰησοῦ Χριστοῦ»3. Επέλεξαν τη «...στενὴ
πύλη...»4 και βάδισαν την «...τεθλιμμένη ὁδὸ
τήν ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν...»5. 

Έγιναν τα όργανα του Παρακλήτου, σκεύη
εκλογής, φωτεινοί οδοδείκτες μέσα στον κό-
σμο, φανερώνοντας το μόνο αιώνιο Φως,
τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ

φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ
περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς
τῆς ζωῆς»6. Αυτό ακολούθησαν, ο κάθε ένας
από το δικό του δρόμο. Άλλος από το δρόμο
του μαρτυρίου, άλλος από τον δρόμο της
ασκήσεως, κ.ο.κ., προκειμένου να λάβουν
φως από το αληθινό Φως, να γίνουν αστέρες
μπροστά τον μέγα Ήλιο της δικαιοσύνης. 

Και για εμάς τους πιστούς Χριστιανούς,
του σήμερα και του αύριο, ισχύει η εντολή-
παράκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». Και δόξα
τω Θεώ η Χάρις του Παρακλήτου αναδεικνύει
στους χαλεπούς καιρούς τούτους του ορθο-
λογισμού και της αμφισβήτησης των πάντων,
εύοσμα άνθη προκειμένου να στολίσουν τα
Αγιολόγια της Εκκλησίας.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του διαρκώς
μαρτυρουμένου Οικουμενικού μας Πατριαρ-
χείου, στο αείφωτο Φανάρι, υπό την Προεδρία
της Α.Θ.Π. του οιακοστρόφου και συνετού
πηδαλιούχου του και εν Αγίω Πνεύματι κα-
θοδηγούμενου Οικουμενικού μας Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ύστερα
από εισήγηση της Κανονικής Επιτροπής,
ανέγραψε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας μας πέντε αγιασμένες και  χαριτωμένες
μορφές. Τους τέσσερις Αγιορείτες Γέροντες
Δανιήλ Κατουνακιώτη, Ιερώνυμο Σιμωνο-
πετρίτη, Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Εφραίμ
Κατουνακιώτη, καθώς και τον Μητροπολίτη
Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Καλλίνικο.

Ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης

κατά κόσμον Δημήτριος Δημητριάδης κατα-

«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι»1

Αρχιμ. Ιεροθέου Χιώτη

1 Α΄ Πέτρου 1,16. 
2 Λουκάς 12, 16-21. 
3 Προς Τιμόθεον 2, 3. 
4 Ματθαίος 7, 14
5 Ό.π.
6 Ιωάννης 8, 12

Άγιος Δανιήλ Κατουνακιώτης

Άγιος Ιερω ́νυμος

Σιμωνοπετρίτης
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γόταν από τη Σμύρνη. Το 1881 δημιούργησε
στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους την καλύβη
του, η οποία υπήρξε το θεμέλιο για το σημε-
ρινό ησυχαστήριο της αδελφότητας των Δα-
νιηλαίων. Άσκησε την τέχνη της αγιογραφίας
η οποία ασκείται μέχρι σήμερα. Επίσης,
ιστορικές έχουν μείνει οι πραγματείες, οι με-
λέτες και οι εκατοντάδες επιστολές του που
αντιμετωπίζουν με σύνεση και πατερική κα-
τοχύρωση, σοβαρά πνευματικά και θεολογικά
ζητήματα.

Ο Άγιος Δανιήλ, συνδεόταν πνευματικά
με τον Άγιο Νεκτάριο, με τον όσιο Γέροντα
Φιλόθεο Ζερβάκο και με άλλες πνευματικές
μορφές της εποχής του.

Εκοιμήθη στις 8 Σεπτεμβρίου του 1929,
εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου. Η μνήμη
του τιμάται στις 7 Σεπτεμβρίου.

Ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης

κατά κόσμον Ιωάννης Διακογιώργης γεννή-
θηκε στο χωριό Ρεΐζντερε, δίπλα στα Αλά-
τσατα της Μικράς Ασίας. Μετέβη στο Άγιο
Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Σίμωνος
Πέτρας το 1888, και εκάρη μοναχός την Κυ-
ριακή των Βαΐων του 1893. Το 1920 χειρο-
τονείται διάκονος, και πρεσβύτερος, ενώ εν-
θρονίζεται καθηγούμενος της μονής διακο-
νώντας από τη θέση αυτή έως το 1931.

Στην επίγεια βιωτή του συκοφαντήθηκε
και βίωσε την εξορία. Αν και ο ίδιος γνώριζε
τον πραγματικό αίτιο, ποτέ δεν τον κατέδωσε
υπομένοντας ο ίδιος τις ταλαιπωρίες και
προσευχόταν για όλους τους κατηγόρους του.

Στη συνέχεια η Ιερά Κοινότητα, αναγνω-
ρίζοντας την αθωότητά του, τον αποστέλλει
στο Μετόχι της Σιμωνόπετρας στην προ-
σφυγική συνοικία του Βύρωνα στην Αθή να.
Εκεί βοήθησε πολλούς που είχαν υλικές και
πνευματικές ανάγκες. 

Κοιμόταν στο σκαμνί ή στην καρέκλα,
ήταν λιτοδίαιτος, ακόμα και στο νερό, ενώ
αξιώθηκε με τα χαρίσματα της διάκρισης,
της διόρασης και της προόρασης. 

Εκοιμήθη στις 6 Ιανουαρίου του 1957

και ετάφη στο μετόχι της Αναλήψεως στον
Βύρωνα. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Μαΐου.

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, κατά
κόσμον Φραγκίσκος Κόττης γενήθηκε στις
Λεύκες της Πάρου. Το έτος 1921, μετέβη στο
Άγιον Όρος, στα Κατου νάκια, όπου γνώρισε
την αδελφότητα των Δανιηλαίων και έμει  νε
στη Σκήτη τους υπό την πνευματική καθοδή-
γηση του Αγίου Δανιήλ Κατουνακιώτη. Στη
συνέχεια αποχώρησε, διότι επιθυμούσε την
υπέρμετρη άσκηση, τον ησυχασμό και τη
νοερά προσευχή. Το 1925 έλαβε το μοναχικό
σχήμα και η κουρά του έγινε στη Βίγλα, στο
σπήλαιο του Αγ. Αθανασίου, δίνοντάς του
το όνομα Ιωσήφ.

Στο πρόσωπό του ενσαρκώνεται η παλα-
μική θεολογία περί του ακτίστου φωτός, η
νηπτική προσευχή, η φιλοκαλική παράδοση,
ενώ σε εκείνον οφείλεται η πνευματική αναγέν -
νηση και ακμή που γνώρισε το Άγιον Όρος. 

Εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου του 1959,
στη Νέα Σκήτη του Άθω. Έναν μήνα πριν
την κοίμησή του, είχε πληροφορηθεί τον
ακριβή χρόνο από την ίδια την Παναγία. Η
μνήμη του τιμάται στις 16 Αυγούστου.

Ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης κατά
κόσμον Ευάγγελος Παπανικήτας Γεννήθηκε
στις στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας. Το 1933 με-
ταβαίνει στο Άγιον Όρος και στα Κατουνάκια,
στο ησυχαστήριο του Οσίου Εφραίμ του
Σύρου όπου υποτάχθηκε στην συνοδεία των
Γεροντάδων Εφραίμ και Νικηφόρου και εκά-
ρη μικρόσχημος μοναχός με το όνομα Λογ-
γίνος. Το 1935 έγινε μεγαλόσχημος
μοναχός από τον Γέροντά του Νικηφόρο και
έλαβε το όνομα Εφραίμ, ενώ τον επόμενο
χρόνο χειροτονήθηκε ιερέας.

Ο Άγιος Εφραίμ συνδέθηκε πνευματικά
με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή αφού
πρώτα έλαβε ευλογία από τον Γέροντά του
Νικηφόρο. Ο Γέροντας Ιωσήφ με την σειρά
του, άσκησε καταλυτική επίδραση στην πορεία
του νεαρού μοναχού στην πνευματική ζωή.

Μετά την κοίμηση του Γέροντά του π.

Νικη φόρου, ο Άγιος Εφραίμ συγκρότησε
συνοδεία, τηρώντας την εντολή του Γέροντος

Ιωσήφ να αποκτήσει συ-
νοδεία μετά τον θάνατο
του π. Νικηφόρου.

Τον αποκαλούσαν «ο
χαρισματούχος υποτα-
κτικός» και «ο γίγαντας
του Άθωνος». Θεωρούσε
την κάθε Θεία Λειτουρ-
γία ως μία θεοφάνεια,
ως ένα συγκλονιστικό
και βαθύτατα πνευματικό
γεγονός, ενώ ήταν μύ-
στης της θεωρίας του
ακτίστου φωτός. Η Μνή-
μη του τιμάται στις 27
Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Καλλίνι-

κος, Μητροπολίτης

Εδέσσης, Πέλλης και

Αλμωπίας, κατά κό-
σμον Δημήτριος Πού-
λος, γεννήθηκε στα Σι-
ταράλωνα Αγρινίου.
Σπούδασε τη Θεολογία
στη Θεολογική Σχολή
Αθηνών. Υπηρέτησε την
Ιερά Μητρόπολη Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας από
τη θέση του Γραμματέα,
του Ιεροκήρυκα και του
Πρωτοσυγκέλλου. Στις
25 Ιουνίου 1967 χειρο -
το νήθηκε Επίσκοπος
Εδέσσης και Πέλλης,
στον Ιερό Ναό Αγίου
Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Αθηνών.

Στον επί γης βίο του
ήταν μακρόθυμος, ανε-

ξίκακος, αφιλοχρήματος, φιλάνθρωπος και
ησυχαστής εν τω κόσμω. Στη θεωρία του
προσώπου του αναπαύονταν οι ψυχές που

προσέρχονταν σε εκείνον με την αγαπώσα
καρδία του. Ανέδειξε τις τοπικές αγίες, νεο-
μάρτυρα Χρυσή και μάρτυρα Βάσσα την
Εδεσσαία και ανασύστησε την Μονή Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ Αριδαίας.

Εκοιμήθη στην Αθήνα στις 7 Αυγούστου
1984 και ετάφη στο δημοτικό Κοιμητήριο
της Έδεσσας μετά επιθυμία του, καθώς θέλησε
να βρίσκεται κοντά στο ποίμνιό του. Η μνή -
μη του τιμάται στις 8 Αυγούστου.

Δοξασμένο το όνομα της Αγίας και ομο-
ουσίου Τριάδος, που φανερώνει Α γίους
στους δύσκολους και κλονισμένους πνευμα-
τικά καιρούς που ζούμε, ως επιστηριγμό, ως
πνευματική «σανίδα σωτηρίας» για τον κάθε
άνθρωπο που θα θελήσει να πιαστεί. 

Επιπλέον φανερώνει διαρκώς και αδια-
λείπτως σε εμάς τους ανθρώπους ότι είναι
Θεός ζων, λέγοντάς μας ότι «τὸν ἐρχόμενον
πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω»7. 

Τέλος το χρέος μας  αλλά και το μήνυμα
των νέων Αγίων είναι η διαχρονική χρυσο-
στομική ρήση, «Αἱ τῶν μαρτύρων ἑορταί
οὐκ ἐν τῇ περιόδῳ τῶν ἡμερῶν μόνον, ἀλλά
καί τῇ γνώμῃ τῶν ἐπιτελούντων κρίνονται.
Οἷόν τι λέγω· ἐμιμήσω μάρτυρα; ἐζήλωσας
αὐτοῦ τήν ἀρετήν; κατ’ ἴχνος αὐτοῦ τῆς φι-
λοσοφίας ἔδραμες; καί οὐκ οὔσης ἡμέρας
μάρτυρος, ἑορτήν μάρτυρος ἐπετέλεσας. Τιμή
γάρ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος»· (μετάφρα-
ση: Οἱ ἑορτές τῶν μαρτύρων ὄχι μόνο τίς
ἡμέρες πού ἑορτάζονται, ἀλλά καί μέσα στήν
ψυχή ἐκείνων πού τίς ἑορτάζουν δικαιώνονται.
Αὐτό πού ἐννοῶ εἶναι τό ἑξῆς· μιμήθηκες
τόν μάρτυρα; ζήλεψες τήν ἀρετή του; ἀκο-
λούθησες τά ἴχνη τῆς εὐσέβειάς του; καί
χωρίς νά εἶναι ἡμέρα μάρτυρα, τέλεσες τήν
ἑορτή τοῦ μάρτυρα. Γιατί τιμή μάρτυρα εἶναι
ἡ μίμηση τοῦ μάρτυρα).9

7 Ιωάννης 6, 37. 
8Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς μάρτυρας ὁμιλία,

PG 50, 661-663 και ΕΠΕ, Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἔργα
τ. 36, πατερικαί ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», Θεσ-
σαλονίκη χ.χ., σ. 569.

Άγιος Ιωση ́φ Ησυχαστής

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Άγιος Καλλίνικος

Μητροπολι ́της Εδέσσης



T
ριάντα χρόνια παρήλθαν από

την είσοδο του μακαριστού Μη-

τροπολίτη Πέτρας κυρού Δημη-

τρίου εις την χώρα του αχωρή-

του. Εις το φως της αιωνιότητας. O Νίκος

Ψιλάκης, ο συγγραφέας του μνημειώδους

έργου «Τα Μοναστήρια της Κρήτης», δημοσί-

ευσε τότε το ποίημα  «Δημήτριε πώς εν
τάφω;» στην εφημερίδα  «Δημοκράτης» του

Ηρακλείου (13-07-1990), και τον απο -

χαιρέτησε, μεταξύ άλλων πολλών κειμένων

που γράφτηκαν εκείνες τις ημέρες της εκ -

Ο Πέτρας Δημήτριος 
Τριάντα χρόνια από την εκδημία του

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα 

«Άλαλος ενώπιόν Σου Δημήτριε,

περιπλέω την άβυσσο της μνήμης

ταπεινός Οδυσσέας της Αναζήτησης

διακρίνοντας στην άκρη της Ανατολής

έναν αστέρα που λάμπει

σαν το φως της Αλήθειάς Σου»
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δημίας του, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 1990.

Ο μακαριστός Πέτρας Δημήτριος γεννή-

θηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης

το 1921, στο Κάστρο ή Μεγάλο Κάστρο,

όπως αποκαλούσε τη γενέθλια πόλη του.

Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της

Χάλκης το 1944. Χειροτονήθηκε διάκονος

από τον Χαλκηδόνος Θωμά στις 13 Δεκεμ-

βρίου 1942 και πρεσβύτερος από τον Φι-

λαδελφείας Αιμιλιανό στις 4 Μαρτίου 1943.

Αρχιμανδρίτη τον χειροθέτησε ο πηδαλιού-

χων το Οικουμενικό Πατριαρχείο Γέρων

Χαλκηδόνος Μάξιμος, ο και παιδαριογέρων

επονομαζόμενος, διότι εις ηλικία τριάντα

πέντε ετών (1932) εξελέγη Γέρων Χαλκη-

δόνος.

Θα ακολουθούσε, μετά από τριετία, το

1935, η εκλογή του Μάξιμου στον Πατριαρ-

χικό Θρόνο, εκδημήσαντος του Πατριάρχη

Φωτίου Β΄. Διεγράφη όμως από τον κατά-

λογο των υποψηφίων από την Τουρκική κυ-

βέρνηση και Πατριάρχης εξελέγη ο Μάξιμος,

το 1946, εις διαδοχήν Βενιαμίν.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο νεαρός Δη-

μήτριος, υπηρέτησε στην κοινότητα της Πύ-

λης του Ρωμανού (Τοπ-Καπή) και Μεγάλου

Ρεύματος (Αρναουτ-κιοι). Επιστρέφει από

την Κωνσταντινούπολη το 1946 και υπηρετεί

ως Πρωτοσύγκελλος τους Μητροπολίτες

Κρήτης Βα  σίλειο και Ευγένιο. Αδελφός της

ιστορικής Ιεράς Μονής Αγκαράθου, το 1956

εκλέγεται και ενθρονίζεται εις την τότε Επι-

σκοπή Πέτρας, την οποία εποίμανε για

τριάντα τέσσερα χρόνια.

Ο Κώστας Μαντουβάς, ο υπουργός, την

ημέρα της εκδημίας του, μου είπε: «Ο Δημή-
τριος θα ήταν ένας Γερμανός Καραβαγγέλης, αν
ζούσε στους χρόνους του Μακεδονικού Αγώνα.
Στο μικρασιατικό μέτωπο θα είχαμε έναν εθνοϊ-
ερομάρτυρα, όπως τον Σμύρνης Χρυσόστομο,
στην δε Επανάσταση του 1821 έναν Παπα-
φλέσσα. Τέτοιοι δυναμικοί χαρακτήρες αδικούν-

ται, δεν ξεδιπλώνουν τα χαρίσματά τους σε επο-
χές σαν τη δική μας».

Κατά την επταετία, με την επιμονή του,

πέρασε το νέο δρόμο, από τον Άγιο Γεώργιο

στο Σεληνάρι. Διεξήχθη τότε, μεταξύ σοβα-

ρού και αστείου, με τον Πατακό ένας ωραίος

διάλογος.

«-Δημήτριε, θα σε εξορίσω στο Άγιον Όρος.
-Θα με στείλετε Αντιπρόεδρε στον φυσικό

μου χώρο, δεν ξέρω όμως εσείς που θα βρε-
θείτε.»

Στα τριάντα τέσσερα χρόνια της ποιμαν-

τικής του διακονίας υπήρξε υπόδειγμα τολ-

μηρού και απλού αρχιερέα, με δυσεύρετη

εντιμότητα, με βαθιά εκκλησιαστική συνεί-

δηση, με χαρακτήρα ρωμαλέο, παρορμητικό,

ανεξίκακο και ανυστερόβουλο. Άριστος χει-

ριστής του έλληνα λόγου και της κρητικής

διαλέκτου, με ρητορική δεινότητα, διηγη-

ματική παραστατικότητα με ευφυολογήματα

στον λόγο του. Αρεσκόταν να αναφέρεται

στις διηγήσεις του σε εκκλησιαστικά πρό-

σωπα, γεγονότα και εμπειρίες. Επιφυλακτι-

κός έως αρνητικός στα ρωμαιοκαθολικά

ανοίγματα της εποχής του.

Υπήρξε εκ των Ιεραρχών που προείδαν

και προείπαν το τέλος του. Είχε προηγηθεί

η πρόσκληση σε γεύμα στο μακαριστό Αρ-

χιεπίσκοπο Τιμόθεο, στην Ελούντα. «Τιμόθεε
να ξεχάσομε και να λησμονήσομε όσα συνέβη-
σαν μεταξύ μας. Να συγχωρεθούμε. Ζημιώθηκε
η Εκκλησία από τη διαμάχη και την αντιπαλό-
τητα και βεβαίως υπήρξε ο νικητής».

Θα ήθελα να κλείσω αυτό το ευλαβικό

και ταπεινό δημόσιο μνημόσυνο στον αεί-

μνηστο Γέροντά μου Πέτρας κυρό Δημήτριο

με το παρακάτω γεγονός. 

Πάσχα το 1990 είχαμε στις 15 Απριλίου.

Το Σάββατο του Λαζάρου, διάκονος τότε

στην Ενορία της Ελούντας και Λέκτορας στη

Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, επισκέ-

φθηκα τον γεραρό Δημήτριο στο επισκοπείο,
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στη Νεάπολη και συνομιλούντες στην αυλή,

με καλεί να με χειροτονήσει του Αγίου Γε-

ωργίου, στο Σεληνάρι. Του απάντησα ότι θα

ήθελα να με χειροτονήσει το καλοκαίρι στην

Αγκάραθο:

«—Το καλοκαίρι θα είμαι στους ουρανούς.
—Μα τι λέτε;
—Έλα να σε χειροτονήσω του Αγίου Γεωρ-

γίου στο Σεληνάρι και να σε χειροθετήσω Αρ-
χιμανδρίτη.

—Το καλοκαίρι θα με κάνετε στην Αγκά-
ραθο.

—Άκουσε, το καλοκαίρι θα είμαι στους ου-
ρανούς. Από τον Κρήτης Τιμόθεο θα πάρεις
όλες τις χειροτονίες. Κι εγώ από τον Γέροντά
μου, τον Ευμένιο (τον Λάμπης και Σφακίων),
δεν έλαβα κανένα μασούπι, αλλά πάντοτε τον
σεβόμουν και τον τιμούσα.» 

Και η πορεία των πραγμάτων τον δι-

καίωσε πλήρως. Το τελευταίο μου βιβλίο «Κέ-
λευσον, κελεύσατε» (2018) το αφιέρωσα «Στον
μακαριστό Πέτρας Δημήτριο (+1990) δια την
προφητεία της ανυπακοής…».

Ο πολιός Ιεράρχης κυρός Δημήτριος συν-

δεόταν ιδιαίτερα, από τους επιζώντες ιεράρ-

χες, με: τον Γαλλίας Εμμανουήλ, ο οποίος

πάντοτε με σεβασμό, θαυμασμό και ιδιαίτερη

εκτίμηση μνημονεύει του ονόματός του και

ενθυμείται τον Μητροπολίτη των παιδικών

και νεανικών του χρόνων. Τον Γορτύνης και

Αρκαδίας Μακάριο. Ενθυμούμαι τον νεαρό

τότε διάκονο και αρχιμανδρίτη Μακάριο,

μετά δέους να αφουγκράζεται τις τερπνότατες

και παραστατικότατες διηγήσεις του λευκο-

πώγωνος ιεράρχου, δι’ εκκλησιαστικά κυρίως

συμβεβηκότα. Τον Λεύκης Ευμένιο, τον οποίο

χειροτόνησε και του έδωσε το όνομα του Γέ-

ροντός του, Λάμπης και Σφακίων Ευμενίου.

Τέλος, με τον γράφοντα  Αρκαλοχωρίου, που

ξεκίνησα την εκκλησιαστική μου διακονία

από την ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης της Ελού ντας.

Ο Πέτρας Δημήτριος δεν πελαγοδρο-

μούσε σε θεωρητικές, φιλοσοφικές, πολύ

δε περισσότερο σε ευσεβιστικές αναζητήσεις

και βεβαιότητες περί του Θεού. Τον ακού-

σαμε να λέει, «κι αν μου πει ο Άγιος Πέτρος
ότι, δεν περνάς μέσα, θα του πω, την δουλειά
μου πράγματι δεν την έκανα όπως έπρεπε. Όμως,
κατά που έλεγε και ο Δυρραχίου, τρεις φορές
δεν τον αρνήθηκα και μάλιστα σε μία παιδίσκη.
Κάνε στην άκρη να μπω μέσα, για να δω κι εγώ
φως Θεού, κι ας μη το δικαιούμαι».

Ο Δημήτριος γνώριζε και βίωνε τον Τρια-

δικό Θεό, όπως αποκαλύπτεται στα κλέη,

στα πάθη και στις καθημερινότητες των αν-

θρωπίνων γεγονότων, από τους εις Χριστόν

πιστεύοντας και όχι μόνο. Μακριά από ευ-

σεβισμούς, υποκριτικούς καθωσπρεπισμούς,

ωραιοποιήσεις, εξιδανικεύσεις, δαιμονο-

ποιήσεις και ηθοπλαστικές παραμυθολογίες.

Αντιμετώπιζε όλα αυτά, μέσα από την γνήσια

εκκλησιαστική συνείδηση του Οικουμενικού

μας Πατριαρχείου και της Εκκλησίας Κρήτης,

που προσλαμβάνει και θεραπεύει τον όποιο

άνθρωπο, εν επιγνώσει ότι το κακό ως μη

ον δεν έχει υπόσταση κατά Μάξιμο Ομολο-

γητή αλλά και Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Απο-

τελεί το κακό αλλοίωση, σκουριά στο αγαθό,

στο καλό, διότι προσβάλει το δερμάτινο χει-

μώνα της πεπτωκυίας ανθρώπινης φύσης.

Θα ολοκληρώσω τη σύντομη αναφορά

μου στη μνήμη του πολιού Γέροντός μου

Πέτρας κυρού Δημητρίου, με τις σκέψεις

που δημοσί ευ σε ο Ν. Ψιλάκης: «Ιεράρχης με
σπάνια μόρφωση, ταπεινός ως Αρχάγγελος της
προσμονής, θαρραλέος ως Ξωπατέρας, Ακρίτας
Διγενής που προχώρησε αντρίκια προς τα μαρ-
μαρένια αλώνια, προτάσσων πάντα τα στήθη…
Ήταν Κρητικός. Από κείνη τη στόφα των αν-
θρώπων που κράτησαν σημαία της λεβεντιάς,
με ιδέες που ποτέ δεν απέκρυψε, με χαμόγελο
που ούτε τις ώρες του αγώνα δεν έσβησε, με
λόγο κοφτό, ορθό, ανεπίδεκτο αμφισβητήσεως».
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Τ
η Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

εκοιμήθη εν Κυρίω ο μακαρι-

στός Πρωτοπρεσβύτερος του

Οικουμενικού Θρόνου Κων-

σταντίνος Καλαϊτζάκης, συνταξιούχος κλη-

ρικός της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και πρώ-

τος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος αυτής.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 25

Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής

Κασταμονίτσας από τον Σεβ. Μητροπολίτη

μας κ. Ανδρέα με τη συμμετοχή δεκάδων Ιε-

ρέων και πλήθους κόσμου, οι οποίοι προ-

σήλθαν να αποτίσουν τον ύστατο ασπασμό

στον πολυσέβαστο και αγαπητό παπά-Κωστή.

Στον επικήδειο λόγο του ο Σεβ. κ. Αν-

δρέας αναφέρθηκε στην όλη βιωτή και την

ιερατική διακονία του εκλιπόντος κληρικού,

καθώς και στην ευλάβεια, το ήθος, τον ιερό

ζήλο και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία

και το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τονίζοντας

τον υποδειγματικό τρόπο προσέγγισης και

επικοινωνίας που είχε με τους όλους τους

ιερείς, τους ενορίτες αλλά και με όλους τους

ανθρώπους.

Τέλος, εξέφρασε τις συλλυπητήριες ευχές

του προς την πρεσβυτέρα, τα τέκνα και τα

εγγόνια του μακαριστού Ιερέως που τόσο

πολύ αγαπήθηκε από τον ευσεβή λαό της

ευρύτερης περιοχής της Πεδιάδος, ευχόμε-

νος όπως Κύριος ο Θεός αναπαύσει την

ψυχή του μετά των Αγίων και των Δικαίων.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Πα-

νοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης, Προϊστά-

μενος της Ενορίας Καστελλίου, ο εφημέριος

της Ενορίας Αγίας Κυριακής Κασταμονίτσας

Οικον. κ. Νικόλαος Βαρελάς, ο κ. Ιωάννης

Γιγουρτσής εκ μέρους των πρώτων υπαλλή-

λων της νεοσύστατης Ιεράς Μητροπόλεώς

μας, η κα Σοφία Ψαράκη-Σηφάκη, εκ μέρους

του Τοπικού Συμβουλίου Κασταμονίτσας, ενώ

ψηφίσματα αναγνώστηκαν  από το Μητρο-

πολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεώς

μας, την Ένωση Συνδέσμων Κληρικών Εκ-

κλησίας Κρήτης, τον  Ιερό Σύνδεσμο Κληρι-

κών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, τις Ενορίες

Κασταμονίτσας και Καστελλίου, το Κ.Υ. και

το ΚΑΠΗ Καστελλίου.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος συνό-

δευσε τη σορό του αειμνήστου π. Κωνσταν-

τίνου στο ενοριακό κοιμητήριο.

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου
μακαριστού Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη
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$
Συντομο Βιογραφικό

Ο μακαριστός Κωνσταντίνος γεννήθηκε

στην Κασταμονίτσα στις 29 Φεβρουαρίου

1932. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο της Κα-

σταμονίτσας και στο Γυμνάσιο Καστελλίου.

Μετά τις γυμνασιακές σπουδές εισήχθη στη

Σχολή Ικάρων της Αεροπορίας, όπου εκπαι-

δεύτηκε ως πιλότος αεροσκαφών. Δεν ακο-

λούθησε όμως το επάγγελμα του αεροπόρου

αλλά προτίμησε να ακολουθήσει άλλη πορεία.

Φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή Χανίων. 

Παντρεύτηκε τη Μαρία Φραγκιαδάκη με

την οποία απέκτισαν απέκτησαν τρία παιδιά

την Ειρήνη, τον Ευστάθιο και τη Βασιλική.

Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος

το 1957 από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο

Κρήτης κυρό Ευγένιο. Υπηρέτησε την Ενορία

Αμαριανού από τη χειροτονία του μέχρι το

1974 και την Ενορία Κασταμονίτσας μέχρι

το έτος 2010. 

Υπήρξε ο πρώτος Γενικός Αρχιερατικός

Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας από

συστάσεώς της, το 2001, μέχρι τις αρχές του

2005.

$
Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου

κ. Ἱεροθέου Χιώτη

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
σεβασμία τῶν πρεσβυτέρων καί διακόνων

χορεία, πενθηφοροῦσα πρεσβυτέρα, ἀπορφα-
νισθέντα τέκνα καί ἔκγονα, κατά σάρκα καί κατά
πνεῦμα, τοῦ μακαριστοῦ καί πολυκλαύστου,
Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν
Θρόνου Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη, τεθλιμμένο
ἐκκλησίασμα,

«Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι
τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς κα -
λὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ...» (Β’ Τιμ 2, 1-2)

Μέ τούς λόγους τούτους  τοῦ Ἀποστόλου
τῶν ἐθνῶν Παύλου πρός τόν μαθητή του Τιμό-

θεον, δυνάμεθα νά ἀποτυπώσουμε τή βιωτή τοῦ
ἐν τιμῇ, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας προπεμπομένου, σή-
μερον, κύκλῳ ἀνθέων καί πλήθους ἱερέων,
ἀπνοῦν δέ παπα-Κωστῆ. Καί τοῦτο διότι ὅλος
ὁ βίος του ἦτο μιά διαρκής κακοπάθησις πρός
δόξαν Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, τήν ὁποία
ἠγάπησε ὅσο τίποτα. Ζωσμένος μέ τά πνευματικά
ὅπλα κακοπάθησε ὡς γνήσιος καλός στρατιώτης
στήν καλλιέργεια τοῦ ἀμπελῶνος Του.

Εἰς τό θλιβερόν ἄγγελμα τῆς εἰς Κύριον ἐκδη-
μίας τοῦ παπα-Κωστῆ, οἱ πάντες συνεταράχθημεν
καί ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ διερωτήθημεν τίνος ἀπο-
στερούμεθα πατρός; τίνος πνευματικοῦ ἀνδρός
τυγχάνομε ὡς κοινωνία, ἀλλά καί Ἐκκλησία πτω-
χότεροι;

Εὑρισκόμαστε ἔμπροσθεν τοῦ σεπτοῦ σκη-
νώματός του καί ὡς ἄνθρωποι κλαίομεν ἐκ τῆς
ἀπωλείας ταύτης, ὅμως παρηγορούμεθα μέ τούς
Παύλειους λόγους: «εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς
ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς
κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ», (Α΄
Θεσ 4, 14), ἐνῶ διαβεβαιούμεθα ἐκ τοῦ Εὐαγ-
γελιστοῦ Ἰωάννου ὅτι:  «ἔρχεται ὥρα, ἐν ᾖ πάντες
οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ,
καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς
ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς
ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰω. 5, 28-29).

Ὁ παπα-Κωστῆς ὑπέμεινε, εἰς τά ἑξήκοντα
καί τρία ἔτη τῆς ἱερωσύνης του, θλίψεις, δοκι-
μασίες καί πειρασμούς, ὅμως δέν ἀπελπίστηκε,
διότι ὁ ἐπιστηριγμός καί ἡ ἐλπίς τοῦ ἦταν ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ λόγος πάλιν
τοῦ Παύλου: «μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ
οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α’ Θεσ. 4, 13) ἦταν πα-
ρηγορητικός καί τόν ὅπλιζε μέ ὑπομονή ἵνα ἄρει
τόν βαρύτατον σταυρόν τῆς ἱερωσύνης καί νά
πάει λίγο ἀκόμη παραπέρα, μέχρι τόν ἑπόμενο
πειρασμό, διότι ἡ ζωή τοῦ ἱερέως δέν εἶναι
στρωμένη μέ ροδοπέταλα, δέν ἀπολαμβάνει τιμές
καί δόξες, δέν δύναται νά κομπάζει διά τήν
θέση του ἐντός της κοινωνίας.

Ἡ θέσις τοῦ ἱερέως εἶναι σταυρός, εὐθύνη
μεγίστη πνευματική. Μέ τή χειροτονία του κα-

θίσταται φορέας τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία
εἶναι ἀνεξάντλητος καί ὄχι φορέας κοσμικῆς
ἐξουσίας, ἡ ὁποία εἶναι ἐφήμερος καί ἔξω ἀπό
κάθε ἁγιοπνευματική ζωή. Ὁ ἱερέας ζεῖ γιά νά
λειτουργεῖ τά ἄχραντα μυστήρια, νά ὑπηρετεῖ
τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, νά προσεύχεται,
νά ἐξομολογεῖται καί νά ἐξομολογεῖ, νά μεριμνᾶ
γιά τό λογικό ποίμνιό του πού ἡ Ἐκκλησία, διά
τοῦ Ἐπισκόπου του, τοῦ ἀνέθεσε καί γιά τό
ὁποῖο θά ἀποδώσει λόγο γιά τό τί ἔπραξε ἤ τί
ὡς ἄνθρωπος ἐπλημμέλησεν γιά ἐκεῖνο, ἐνώπιόν
της φρικτῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης εἶναι ἀτελεύτητο,
ἔχει μέν ἀρχή ἀλλ’ ὄχι τέλος. Δέν τελειώνει μέ
τήν συνταξιοδότηση τοῦ Ἱερέως, οὔτε μέ τό γῆρας,
πολλῶ δέ μᾶλλον τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά συ-
νεχίζει ἔξω καί πέραν τοῦ κόσμου τούτου.

Μεταβαίνει ἐκ τοῦ ἐπιγείου καί ἐφημέρου
κόσμου, τοῦ ὁρατοῦ καί μάταιου, εἰς τόν αἰώνιο
καί ἀληθινό. Μεταβαίνει εἰς τό οὐράνιο θυσια-
στήριο τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ διά νά συνεχίσει
τή Θεία Λειτουργία ἐκεῖ, ἐνδεδυμένος ἅπασα
τήν ἱερατικήν αὐτοῦ στολή μέ τό Εὐαγγέλιο ἀνά
χεῖρας γιά τό ὁποῖο κακοπάθησε ὡς καλός στρα-
τιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μεταβαίνει κεκαλυμμένος
μετά τοῦ «ἀέρος» εἰς τό πρόσωπόν του, ὅπως
ἀκριβῶς καί ὁ θεόπτης Μωϋσῆς, ἐκάλυψε τό
πρόσωπό του μετά τή συνομιλία του μέ τό Θεό
στό θεοβάδιστο Ὄρος[1], «καὶ εἶδον, φησίν, οἱ
Υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πρόσωπον Μωϋσέως ὅτι δεδό-
ξασται. Καὶ περιέθηκε  Μωϋσῆς κάλυμμα ἐπὶ
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ» (Ἔξοδ. 34, 35)».  Γι’ αὐτό
καλύπτεται καί τό πρόσωπο τοῦ Ἱερέως, γιατί ὁ
Ἱερεύς γεύεται τόν ἴδιο τόν Θεό κατά τήν ἱερά
ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ὁ παπα-Κωστῆς γεννήθηκε ἐδῶ εἰς τήν Κα-
σταμονίτσα, τήν 29η Φεβρουαρίου τοῦ 1932
καί ἦτο τέκνο πολυμελοῦς οἰκογενείας. Φοίτησε
εἰς τό Δημοτικό Σχολεῖο Κασταμονίτσας καί εἰς
τό Γυμνάσιο Καστελλίου. Μετά ἀπό ἐκεῖ εἰσήχθη
εἰς τή Σχολή τῆς ἀεροπορίας ὅπου ἐκπαιδεύτηκε
ὡς πιλότος. Ὅμως ὁ θεῖος ἔρως διά τόν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστό τόν ἥλκυσε ὡς μαγνήτης

γιά νά ἀκολουθήσει τήν ἱερατική κλίση. Ἀπο-
φοιτώντας ἐκ τῆς γεραρᾶς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τά Χανιά νυμ-
φεύεται τήν Μαρία Φραγκιαδάκη ἀπό τό μετόχι
Τοῖχος μέ τήν ὁποία ἀποκτοῦν τρία τέκνα.

Διάκονος χειροτονήθη ἐκ τοῦ ἀοιδίμου καί
μεγάλου της Ἐκκλησίας ἀνδρός Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου τήν 14η Σεπτεμβρίου
τοῦ 1957 εἰς τόν Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Θρα-
ψανοῦ καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἰδίου τήν 19η
Σεπτεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, εἰς τόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Εὐσταθίου Ἁμαριανοῦ, ὅπου ἐγκαταστά-
θηκε ἐφημέριος, διακονώντας τήν Ἐνορία γιά
δεκαεπτά ἔτη ἕως τοῦ 1974. Τό ἔτος 1974 με-
τατίθεται εἰς τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Κα-
σταμονίτσας, τήν ὁποία ὑπηρέτησε γιά τριάκοντα
καί ἕξι ἔτη, ἕως τοῦ 2010 ὅπου οἰκειοθελῶς πα-
ρετήθη ἐκ τῶν ἐνεργῶν αὐτοῦ καθηκόντων.

Διετέλεσε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς ΣΤ΄
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Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κρήτης ἀπό τοῦ 1979, θέση τήν ὁποία
διηκόνησε καί εἰς τήν νεοϊδρυθεῖσα Ἱερά Μη-
τρόπολή μας Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί
Βιάννου, παραδίδοντάς την εἰς τόν Πρωτοπρε-
σβύτερο π. Στυλιανό Βλαστό.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Ἀνδρέας, ἀμέσως μετά τήν ἐνθρόνισή του εἰς
τήν νεοσύστατο τότε Ἱερά Μητρόπολη, τοῦ ἀνα-
θέτει τήν ὑψηλή καί εὐθυνοφόρα θέση τοῦ Γε-
νικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τό ἔτος 2001,
θέση τήν ὁποία ἐκόσμησε καί ἐλάμπρυνε ἐκ τοῦ
παραδείγματος τῆς ὑγιοῦς ἐκκλησιολογίας πού
διακατείχετο, ἕως τήν 31 Ἰανουαρίου 2005. Κατά
τό ἔτος 2004, κατόπιν Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ
Γράμματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου Βαρθολαμαίου, τοῦ ἀπένειμε τό
ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου, τιμώντας διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ
τήν ὅλη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ θυσιαστική διακονία
αὐτοῦ.

Τό ἔτος 2018 ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρκαλοχωρίου,
Καστελλίου καί Βιάννου, διά χειρός τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου ἡμῶν Ποιμενάρχου κ. Ἀνδρέου,
ὕστερα ἀπό ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου, τίμησε αὐτόν δι΄ ἐγχαράκτου πλα-
κέτας, γιά τήν προσφορά του εἰς τήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας καί εἰς τήν Ἐκκλησία γενικότερον,
ἀναγορεύοντας τόν «Ἐπίτιμο  Πρόεδρο», σέ
τελετή πού πραγματοποιήθηκε εἰς τόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης
στό Ἀρκαλοχώρι.

Ἦτο ἀνεξίκακος, μακρόθυμος, πραΰς, μει-
λίχιος, εὐπροσήγορος, συγκαταβατικός. Ἔδρασε
εἰς ὅλη του ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονία ὡς πνευ-
ματικός, ὡς πάπλωμα καί ὡς κρουνός ὕδατος
κατασβένων τίς ὅποιες ἀναφυόμενες διοικητικές
φλόγες. Ἦτο ἄνθρωπος ταπεινός. Στή θεωρία
τοῦ προσώπου του μοῦ ἔρχονταν πάντοτε στό
μυαλό οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐ-
του,  «Ὅποιος ἑνώθηκε μ’ αὐτή τή νύφη πού τή
λένε ταπείνωση, εἶναι ἥμερος, γλυκόλογος, εὐκο-

λοκατανόητος, συμπαθητικός, γαλήνιος, χαρο-
ποιός, καλοκάγαθος, ἄλυπος, ἄγρυπνος, ἀκού-
ραστος»[2]. Οὗτος ἦν ὁ παπα-Κωστῆς.

Περαίνοντας, ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς, ἀντί
μύρου, ραίνουμε τό ἱερό σκήνωμά Σου μέ δά-
κρυα καί ἀναφωνοῦμε, «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ
καρδίᾳ», «Μακαρία ἡ ὁδός, ἢ πορεύει σήμερον,
ὅτι ἡτοιμάσθη σοὶ τόπος ἀναπαύσεως».

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἐνώπιόν της θύρας τῆς
οὐρανίου βασιλείας θά ἀκούσεις τήν μακαρία
ἐκείνη φράση «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε
εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. 25, 23)

Καλή ἀνάπαυση, καλή ἀντάμωση, καλή Ἀνά-
σταση πολυσέβαστέ  μας παπα-Κωστῆ.
______________
[1] Βλέπε Ἅγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἑορτοδρόμιον,

τόμος γ΄, ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη

1987.

[2] Βλέπε Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλῖμαξ, ἔκδοσις Ἱερᾶς

Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 1989.

$
Επικήδειος π. Νικολάου Βαρελά

εφημερίου Κασταμονίτσας

Παπά Κωστή  ήρθε και για σένα η στιγμή
για το μεγάλο ταξίδι σου στο Φως. Εμείς που
είχαμε τη χαρά και προσωπικά εγώ την τιμή να
σε γνωρίσω απορήσαμε στην είδηση αυτή. Διότι
πολλές φορές μας έδινες την εντύπωση ότι είσαι
άτρωτος και ικανός σχεδόν για τα πάντα παρά
την ηλικία σου.

Όσοι σε συναναστραφήκαμε αισθανόμασταν
πολύ έντονα την σχεδόν εφηβική σου όρεξη για
ζωή, για συναναστροφή, για κοινωνία με του
άλλους. Πόσες και πόσες φορές, δεν ντρέπομαι
να στο εξομολογηθώ και μάλιστα δημόσια, ότι
η νεανική σου ορμή και δίψα για ζωή με έκανε
να αισθάνομαι πως είμαι εγώ ο γηραιότερος. 

Σου εξομολογούμαι παππού –ας μου το επι-
τρέψουν η αγαπητή πρεσβυτέρα σου, τα παιδιά
και τα εγγόνια σου να σε αποκαλώ έτσι- Έτρεχα
για να σε προλάβω, μα πάντα αργοπορημένος,
λαχανιασμένος και ανεπαρκής σε έβλεπα να με

περιμένεις με αυτό το αστείρευτο, αληθινό και
γεμάτη αγάπη χαμόγελό σου να μου λες πάντα
«Νικολάκι μου δεν σου είπα να μην αγχώνεσαι;» 

Είναι χαραγμένη ανεξίτηλα στο μυαλό μου
η στιγμή που ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας με σύστησε για πρώτη φορά σε σένα νέος
εγώ τότε ιερέας  και σου είπε χαρακτηριστικά
«Παπα Κωστή αυτός είναι ο Νικόλαος πάρε τον

στην ενορία σου και άμα σου ταιριάζει κράτα
τον». Πάντα σου άρεσε να σου κάνω αυτή την
Ιστορία και γελούσαμε, το θυμάσαι; Δεν ξέρω
τελικά αν σου έκανα, αλλά για ένα είμαι ακρά-
δαντα σίγουρος, ότι οποιοσδήποτε και να ήταν
στη θέση μου θα σου έκανε. Όχι διότι μπορεί
κάποιος εύκολα να φτάσει τα χνάρια σου, αλλά
γιατί είχες μια καρδιά που χωρούσε όλο τον
κόσμο. Ξέρω πολύ καλά ότι τώρα μου θυμώνεις
που μιλώ για σένα, αλλά σου είπα αυτή είναι
η εξομολόγηση που ποτέ δεν σου έκανα.  

Σ’ ευχαριστώ παππού όχι μόνο για την
αγάπη  και τη στοργή τη δική σου, αλλά και
ολόκληρης  της οικογένειά σου αποδεικνύοντας
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρώτα με είχες
αγαπήσει εσύ. Σ ευχαριστώ παππού γιατί με
δίδαξες τα ιερατικά μου και διοικητικά μου κα-
θήκοντα, την συγχωρητικότητα όταν κάποιοι σε
πίκραιναν, αλλά και την ανιδιοτελή αγάπη προς
όλους. Για ένα πράγμα θα μου επιτρέψεις να
καυχιέμαι, ότι δάσκαλο μου είχα εσένα. 

Δεν μπορώ να αποτυπώσω σε λίγες γραμμές
τις στιγμές που έζησα δίπλα σου τόσο στην πο-

σότητα όσο και  την ποιότητα. Έλεγα συχνά ότι
είσαι η «Θεολογία στην πράξη». Ισχύει απόλυτα.
Δεν μιλούσες με υψηλό θεολογικό λόγο, αλλά
με ουσία και πράξεις. Δεν σου άρεσε η φλυαρία
αλλά η δημιουργική και διδακτική σιωπή.

Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου  το μπαστουνάκι
σου και τα βήματα σου κάθε φορά που ερχόσουν
στην  Εκκλησία  για κάποια ακολουθία. Δεν
σου κρύβω ότι αρκετές φορές όταν σκεφτόμουν
ότι κάποια στιγμή δεν θα  ξανακούσω  τα βήματά
σου με έπαιρνε το παράπονο. 

Συγχώρα με παππού που με βλέπεις θλιμμένο
και μελαγχολικό αλλά εκτός από την τεράστια
απουσία σου με θλίβει και το γεγονός ότι δεν
σου είπα μία συγγνώμη για όσες φορές άθελά
μου σε στεναχώρησα ή σε απογοήτευσα. 

Συγγνώμη για τις στιγμές που ήθελες να
είμαι κοντά σου και δεν ήμουν.

Συγγνώμη για τις φορές που μπορεί να σε
έκανα να αισθανθείς άβολα.

Συγγνώμη που δεν είχα το θάρρος να σου
πω ότι σ αγαπώ.

Είπαμε παππού, σήμερα θα ανεχτείς την
εξομολόγηση μου. Γιατί τελικά και σήμερα εσύ
πάλι θα δώσεις, όπως πάντοτε, αυτό που θέλω.
Τη συγχώρεση και την ευχή σου. Αν κάτι θα
ήθελα ακόμα να σου ζητήσω, ως άλλος Ελισαίος,
θα ήταν η αγάπη και η συχγωρητικότητά σου,
για να πορεύομαι το δρόμο της ζωής μου.

Η ρύση του αποστόλου Παύλου «τὸν ἀγῶνα

τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν

πίστιν τετήρηκα» στο πρόσωπό σου βρήκε από-
λυτη εφαρμογή. 

Θα τα πούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα
χαρούμε ο ένας την παρουσία  του άλλου,  όταν
ο Κύριος το αποφασίσει. Μέχρι τότε  εύχομαι
και προσεύχομαι ο Κύριος να στεφανώσει τον
δούλο του Θεού Κωνσταντίνο και να τάξη την
ψυχή αυτού ένθα οι Δίκαιοι αναπαύονται. Εύχομαι
και προσεύχομαι ο Πανάγαθος Κύριος να στέλνει
την εξ ύψους παρηγορία στην αγαπητή  πρεσβυ-
τέρα σου Μαρία, στα παιδιά και τα εγγόνια του.

Καλό ταξίδι παππού!
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Τ
ου ταλαιπώρου κράτους μας ήταν
μεγάλ’ η πτώχεια», γράφει ο Κα-

βάφης το 1925 στο ποίημα «Από
υαλί χρωματιστό». Αναφέρεται, με

αφορμή τη στέψη αυτοκράτορα, σε μια δύ-

σκολη εποχή, από την πορεία της υποστατικής

ταυτότητας του ελληνισμού. Κατακερματισμέ-

νος στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

(1204-1461), στο δεσποτάτο του Μυστρά

(1262-1460) και στο δεσποτάτο της Ηπείρου

(1204-1479), με νόμιμο και κανονικό αυτο-

κράτορα, όπως πάντοτε, τον κυρίαρχο και κά-

τοχο της Κωνσταντινούπολης, Ιωάννη Καν-

τακουζηνό (1341-1354), που ανήλθε στον

θρόνο και στέφθηκε αυτοκράτορας έπειτα από

εμφύλιο, ενώ εκουσίως αποσύρθηκε από τα

εγκόσμια και εκοιμήθη ως μοναχός Ιωάσαφ.

Ο Καβάφης τού αφιερώνει και ένα άλλο ποί-

ημα:  «Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερι-
σχύει» (1924). Είναι τυχαίο ότι ο Αλεξανδρι-

νός ασχολείται, σε δύο ποιήματά του, με έναν

αυτοκράτορα, φίλο του ησυχασμού; Σε άλλο

ποίημά του «Στην Εκκλησία» (1912) ο νους

του «πηαίνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας,
στον ένδοξό μας Βυζαντινι σμό», τότε που ο Οι-

κουμενικός Πατριάρχης έ στεφε τους αυτο-

κράτορές μας και τις αυτοκρατόρισσές μας

όχι «με λίθους τεχνητούς, ένα σωρό κομμάτια
από υαλί, κόκκινα, πράσινα ή γαλάζια».

Για τον «ένδοξό μας Βυζαντινισμό» ο Καβά-

φης γράφει το 1913, όταν έχουμε τους Βαλ-

κανικούς πολέμους, με τις ένδοξες προελά-

σεις του ελληνικού στρατού στην Ηπειρο και

τη Μακεδονία. Τρία χρόνια μετά τη Μικρα-

σιατική καταστροφή, το 1925, θα γράψει

περί «του ταλαιπώρου κράτους μας», ενώ ξεκα-

θαρίζει ότι «τίποτε το ταπεινόν ή το αναξιοπρεπές
δεν έχουν κατ’ εμέ τα κομματάκια αυτά».

Στον αιώνα της εθνικής μας ολοκλήρωσης

(1821-1923), που σφραγίστηκε με την εν-

σωμάτωση των Δωδεκανήσων (1948), συσ-

σωρεύεται στην ελληνική επικράτεια το όλον

πολιτιστικό και πνευματικό δυναμικό του γέ-

νους μας, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού.

Το «Ασμα ηρωι κό και πένθιμο» γραφόταν και

ξαναγραφόταν για έναν  αιώνα, από τη μια

γενιά στην άλλη, για να διαμορφωθεί το ση-

μερινό Ελληνικό Κράτος. Σε όλα τα εθνικά

κράτη των Βαλκανίων και στα καθ’ ημάς,

ακολουθήθηκε, εν μέσω μικρών ή μεγάλων

εθνοκαθάρσεων και εθνοκτονιών, η εθνική

ομογενοποίηση των ελληνοφώνων, ελληνι-

ζουσών, ελληνοπρεπών και ελληνικών διά-

σπαρτων κοινοτικών πυραμίδων, από τη Μι-

κρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Ρωμυλία,

αλλά και από όλα τα Βαλκάνια, με όριο τον

Δούναβη. Μεταξύ αυτών και βλαχόφωνοι,

Γυναίκες στην κορυφή της ηγεσίας του Γένους μας
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Τέταρτη γυναίκα
στην κορυφή της πολιτιστικής μας πορείας.

σλαβόφωνοι, τουρκόφωνοι, απαξάπαντες

Ορθόδοξοι, με κορυφαία στον εθνικό, θρη-

σκευτικό κατ’ ακρίβεια, πυρρίχιο του 1821

την αρβανιτιά. Πολεμούσαν τους αλλοπίστους

ως ορθόδοξοι χριστιανοί κι ας μη γνώριζαν

οι πολλοί ελληνικά.

Η πολιτιστική μας ταυτότητα ξεκίνησε από

την αρχαία Ελλάδα, εξαπλώθηκε στους ελ-

ληνιστικούς χρόνους με τον Μέγα Αλέξανδρο,

στην τότε γνωστή Οικουμένη, για να εξελιχθεί,

να διαμορφωθεί, να μεγαλουργήσει και να

εξαπλωθεί με την αυτοκρατορία της Κων-

σταντινούπολης, το Βυζάντιο.

Διαφυλάχθηκε, εν μέσω των περιπετειών

της ιστορίας, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

η πολιτιστική μας ταυτότητα, κατά την περίοδο

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συνεχίζει

να πορεύεται στο Ελληνικό Κράτος που, με

πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, απέκτησε

γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν είναι,

όμως, η πρώτη γυναίκα που ανέρχεται στην

κορυφή της κρατικής μας οντότητας. Στο Γένος

μας, της Αικατερίνης προηγήθηκαν η Ειρήνη

η Αθηναία (797-802), η οποία συγκάλεσε

και Οικουμενική Σύνοδο, η Ζωή (1028-

1050), που κυβέρνησε με συμβασιλείς-συ-

ναυτοκράτορες και η Θεοδώρα (1055-1056).

Η Αικατερίνη είναι η τέταρτη γυναίκα που

ανέρχεται στην κορυφή της πυραμίδας στη

μακραίωνη πολιτιστική μας πορεία.

Η γείτων Τουρκία με βεβαιότητα προβάλ -

λει, προσβλέπει, ταυτίζεται και διεκδικεί το

αυτοκρατορικό και οθωμανικό της παρελθόν.

Σε όσους από τους καθ’ ημάς αρνούνται τη

δυναμική και οργανική μας σχέ ση με το Βυ-

ζάντιο, δηλαδή την αυτοκρατορία μας ή πε-

ριορίζονται μόνο στην αρχαιοελληνική πα-

ράδοση, αλλά και σε εκείνους που θεωρούν

ότι το αύριο και το μέλλον του πολιτισμού

μας ευρίσκεται στη διαμόρφωση «ουδετερό-

θρησκων» κρατικών δομών, ο Καβάφης

απαντάει σαφέστατα, αλλά και καυστικά με

τη δίστομη ρομφαία: «Οὐκ ἔγνως» (1928).

«Για τες θρησκευτικές μας δοξασίες – / ὁ
κούφος Ἰουλιανός εἶπεν “Ἀνέγνων, ἔγνων,/
 κατέγνων”. Τάχατες μᾶς ἐκμηδένισε/ με το
 “κατέγνων” του, ὁ γελοιωδέστατος. / Τέτοιες ξυ-
πνάδες ὅμως πέρασι δεν ἔχουνε σ’ εμᾶς/ τους
Χριστιανούς. “Ἀνέγνως, ἀλλ’ οὐκ ἔγνως· εἰ γαρ
ἔγνως,/ οὐκ ἄν κατέγνως” ἀπαντήσαμεν ἀμέσως».
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Αυτοκράτειρα Ζωή Πορφυρογέννητη,
ψηφιδωτό στον γυναικωνίτη της Αγίας

Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη

Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, 
ψηφιδωτό από τη βασιλική 

του Αγίου Βιταλίου στη Ραβένα

Ειρήνη η Αυγούστα, 
ψηφιδωτό, Αγία Σοφία,

Κωνσταντινούπολη
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M
ε λαμπρότητα και βυζαντινή με-

γαλοπρέπεια πραγματοποι-

ήθηκε η πανήγυρη του Ιερού

Μητροπολιτικού Ναού Αγίου

Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιερο-

σολυμίτου, Προστάτου και Εφόρου της πό-

λεως του Αρκαλοχωρίου.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το απόγευμα,

έμπροσθεν του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού,

πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Ιερού

Λειψάνου του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πά-

τμω, το οποίο κόμισε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος

Δορυλαίου και Ηγούμενος της Ιεράς Πα-

τριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας

Τριάδος Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνός.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο Μέγας Αρ-

χιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστά-

τησε ο εορτάζων Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.

Ανδρέας, συμπροσευχομένων του Σεβ. Μη-

τροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσο-

στόμου και των Θεοφιλ. Επισκόπων Κνωσού

κ. Προδρόμου και Δορυλαίου κ. Δαμασκη-

νού. Επίσης, παρέστησαν ο Πανοσιολ. Μέ-

γας Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης και ο

Ηγούμενος της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου

Όρους Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίος.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας ομί-

λησε καταλλήλως στο πολυπληθές εκκλη-

σίασμα, ευχαριστώντας τους παρισταμένους

Αρχιερείς, κληρικούς και λαϊκούς και τις

αρχές του τόπου για την παρουσία τους. Το

λόγο έλαβε έπειτα ο Θεοφιλ. Επίσκοπος

Κνωσού κ. Πρόδρομος, ευχόμενος καταλ-

λήλως στον εορτάζοντα Μητροπολίτη.

Ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας του

Λαμπρός εορτασμός του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Κρήτης του Ιεροσολυμίτου 

στο Αρκαλοχώρι

Αγίου Ανδρέα και των ιερών Λειψάνων στους

κεντρικούς δρόμους της πόλης του Αρκαλο-

χωρίου, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Στο δείπνο που ακολούθησε το παρών

έδωσε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ει-

ρηναίος, ο οποίος μετέφερε τις προσωπικές

του εγκάρδιες ευχές προς τον εορτάζοντα

Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.

Την κυριώνυμο ημέρα, στην ακολουθία

του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπο-

λίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος,

ενώ του αρχιερατικού Συλλείτουργου προ-

εξήρχε ο εορτάζων Σεβ. Ποιμενάρχης μας

κ. Ανδρέας, συλλειτουργούντων των Σεβ.

Αρχιερέων Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.

Δαμασκηνού, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυ-

σοστόμου και Ιεραπύτνης και Σητείας κ.

 Κυρίλλου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας

ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας εκφώ-

νησε πανηγυρική ομιλία. Αναφέρθηκε στη

βιωτή του Αγίου Ανδρέα, ευχαρίστησε εκ βά-

θους καρδίας τους παρευρισκομένους Αρχιε-

ρείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρό-

σκληση της τοπικής μας Εκκλησίας και όλους

που συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση της πα-

νηγύρεως, ευχόμενος στον ευσεβή λαό χρόνια

πολλά και ευλογημένα.

Εκ μέρους των αρχιερέων ομίλησε ο

Σεβ. κ. Δαμασκηνός ο οποίος, αφού ευχα-

ρίστησε για την άψογη φιλοξενία, ευχήθηκε

ο Άγιος Ανδρέας να περιφρουρεί υπό την

σκέπη και την προστασία του τον εορτάζοντα

Μητροπολίτη, αλλά και όλο τον κόσμο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγ-

ματοποιήθηκε η βράβευση των αριστευσάν-

των μαθητών των σχολείων του Αρκαλο-

χωρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020,

από την Ιερά Μητρόπολή μας, τα ονόματα

των οποίων παραθέτουμε.

Ακολούθησε εόρτια τράπεζα, στην οποία

προσήλθε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου

και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, ευχόμενος με

τη σειρά του στον εορτάζοντα Σεβ. κ. Ανδρέα

έτη πολλά και καρποφόρα.

Στους εορτασμούς του Ιερού Μητροπο-

λιτικού Ναού παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων,

ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Αχίλλιος Τσούτσουρας,

ο Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συ-

νόδου της Εκκλησίας Κρήτης Πανοσιολ. Αρ-

χιμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, ο Κωδικογράφος

αυτής Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ειρηναίος Μπα-

τσάκης και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Κ.Ε.Κ Αιδε-

σιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ζαχαρίας Αδαμάκης.
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Παρέστησαν, ακόμα, ο Άρχων Πρωτέκ-

δικος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκ-

κλησίας κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης, ο Άρ-

χων Μαΐστωρ της Αγίας του Χριστού

Μεγάλης Εκκλησίας     κ. Ανδρέας Γιακου-

μάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης

Κεγκέρογλου, κ. Σωκράτης Βαρδάκης και

κ. Γιώργος Λογιάδης, ο Δήμαρχος Μινώα

Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, ο Δή-

μαρχος Βιάννου κ. Μηνάς Σταυρακάκης, ο

Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Αλεξάκης,

οι πρώην Βουλευτές Ηρακλείου κ. Μανώλης

Στρατάκης και κα Μαρία Σκραφνάκη και

ο πρώην Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου κ.

Χαράλα μπος Γιαννόπουλος. Επίσης, παρόν-

τες ήταν ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της

Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχάλη Καραμα-

λάκη, Διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυν-

σης Ηρακλείου κ. Νίκος Σπυριδάκης, ο εκ-

πρόσωπος της Σ.Ε.Α.Π. Ηρακλείου

Ταγματάρχης κ. Γιώργος Καρφής, ο Υποδι-

οικητής του Α.Τ. Αρκαλο χωρίου κ. Ευάγγε-

λος Σταυρακάκης, Εκπρό σωποι της 133

Σ.Μ. Καστελλίου και της Πυροσβεστικής

Ηρακλείου και πλήθος πιστών.

Το εσπέρας της 4ης Ιουλίου ο Σεβ. κ.

Ανδρέας χοροστάτησε του μεθέορτου Εσπε-

ρινού και στο τέλος τέλεσε το κτητορικό μνη-

μόσυνο.

Οι αριστεύσαντες μαθητές 

της πόλεως του Αρκαλοχωρίου:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: α’ Τάξη:

Φωτεινή Μανουρά, β’ Τάξη: Γκιουλμιχάλη,

Μαρία, γ’ Τάξη: Ξεζωνάκης Ματθαίος.

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: α’ Τάξη:

Ζαχαρίας Αποστολάκης, β’ Τάξη: Εμμα-

νουέλα Γιακουμάκη, Αντιγόνη Ξεζωνάκη, γ’

Τάξη: Μαρία – Μαρκέλλα Τσακμοπούλου

ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: α’ Τάξη:

Ιωάννης Σταματάκης, β’ Τάξη: Εμμανουήλ

Κοκκινέλης, γ’ Τάξη: Μαρία Γκάγκα.

Μ
ε κατάνυξη και βυζαντινή με-
γαλοπρέπεια εορτάστηκε και
φέτος η μνήμη της Αγίας ενδό-
ξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνας

στην ομώνυμη Ιερά Μονή της, στη Βόνη
Πεδιάδος Ηρακλείου.

Η Ιερά Μητρόπολή μας, σε συνεργασία
με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, την Ελληνική
Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ,
τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους τοπικούς
φορείς συναποφάσισαν η πανήγυρη να διε-
ξαχθεί με πιστή τήρηση των μέτρων προ-
στασίας κατά του κορονοϊού covid-19, που
επιβάλλει η Ελληνική Πολιτεία και οι αρ-
μόδιες υγειονομικές αρχές της Χώρας.

Οι πιστοί προσέρχονταν από τις αρχές
του μηνός Ιουλίου κι έτσι αποφεύχθηκε ο
συνωστισμός. Όλες τις ημέρες που προηγή-
θηκαν της κυριωνύμου ημέρας,  οι  χιλιάδες
προσκυνητές που συνέρρευσαν στο Μονα-
στήρι της απ’ όλα τα μέρη της Κρήτης και
την υπόλοιπη Ελλάδα, είχαν την ευκαιρία
να λειτουργηθούν, να προσευχηθούν και να
προσκυνήσουν τα χαριτόβρυτα Λείψανα και
τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας.
Τελούνταν καθημερινά νυχτερινή Θεία Λει-

τουργία, ακολουθίες του Εσπερινού και της
Παράκλησης της Αγίας, ενώ ιερείς βρίσκον-
ταν όλο το εικοσιτετράωρο για τις ανάγκες
και την εξομολόγηση των πιστών.

Την παραμονή της εορτής, Πέμπτη 16
Ιουλίου το πρωί, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο
Καθο λικό της Ιεράς Μονής, ενώ το απόγευμα
της ίδιας ημέρας τελέστηκε ο Εσπερινός της
εορτής.

Στον πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε
ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμα-
σκηνός, Ηγούμενος της Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγ-
καρόλων και Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς
Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου,
ο οποίος απηύθυνε στο πολυπληθές εκκλη-
σίασμα πεπνυμένη ομιλία, αναφερόμενος
στη βιωτή και τα θαύματα που επιτελεί κα-
θημερινώς και αδιαλείπτως η Αγία Μαρίνα.
Κατάφερε δε με το λόγο του να στρέψει την
προσοχή όλων στο αείφωτο Φανάρι και στον
Πατριάρχη του Γένους και της Ορθοδοξίας
και ολόκληρης, Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟ, εκζητώντας την προσευχή όλων, ού-
τως ώστε η χάρη του Θεού, δια πρεσβειών

Η πανύγηρη της Αγίας Μαρίνας Βόνης

29



30

της Αγίας Μαρίνας της θαυματουργού, να
τον ενδυναμώνουν ιδιαίτερα στη δύσκολη
στιγμή που η Αγία Σοφία γίνεται Τζαμί. 

Στον Εσπερινό παρέστησαν, επίσης, συμ-
προσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρίκ-
κης και Σταγών κ. Χρυσόστομος και ο Ποι-
μενάρχης μας κ. Ανδρέας.

Την κυριώνυμο ημέρα, Παρασκευή 17
Ιουλίου, τελέστηκε ο Όρθρος και η πολυαρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης
και Σταγών κ. Χρισοστόμου, συλλειτουργούν-
των του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και
Σητείας κ. Κυρίλλου, του Μητροπολίτη μας
κ. Ανδρέα και του Θεοφιλ. Επισκόπου Δο-
ρυλαίου κ. Δαμασκηνού.

Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Μητροπο-

λίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος,
αναφερόμενος στην ευλάβεια των ανθρώ-
πων προς τους Αγίους και εισικότερα προς
την Αγία Μαρίνα, η οποία σε ηλικία μόλις
δεκαπέντε ετών, υπέστη το μαρτύριο του αί-
ματος, κερδίζοντας τον αμαράντινο της νίκης
στέφανο. Χαρακτήρισε δε την Ιερά Μονή
της πνευματική όαση, η οποία αναπαύει
όσους προσέρχονται σε αυτή.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Σεβ. κ.
Ανδρέας, ευχαριστώντας θερμά τους παρευ-
ρισκόμενους Αρχιερείς για την αποδοχή της
πρόσκλησης και και την συμμετοχή τους
στην πανήγυρη. Εξέφρασε την ευαρέσκειά
του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επι-
τυχή διεξαγωγή της πανηγύρεως. Τον Δήμο
Μινώα Πεδιάδος και τον Δήμαρχο κ. Μα-
νώλη Φραγκάκη, την Αστυνομική Διεύθυνση
Ηρακλείου, την Πυροσβεστική, το Σώμα
Εθελοντών Σαμαρειτών, το Ε.Κ.Α.Β Κρήτης,
το τηλεοπτικό σταθμό ΚΡΗΤΗ TV και ιδι-
αιτέρως τον κ. Αντώνη Δημητρίου, τη Διοι-
κούσα Επιτροπή της Ιεράς Μονής και τον
Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου κ. Στυ-
λιανό Βλαστό, τον Αρχιμανδρίτη κ. Μεθόδιο
Φλουρή, τους κληρικούς και λαϊκούς, τους
ιεροψάλτες, τους εθελοντές και τις εθελόν-
τριες, τις χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών,
τους οποίους επαίνεσε για τη συνετή στάση
που επέδειξαν ως προς τα μέτρα αποφυγής
της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ιδιαιτέρως
ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ.
Σταύρο Αρναουτάκη για την παρουσία του,
αλλά και για την μέριμνά του να ενισχυθούν
οι κοινωνικές δομές της Εκλησίας Κρήτης.

Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της θαυμα-
τουργής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων
της Αγίας Μαρίνας πέριξ της Μονής.

Το εσπέρας της Εορτής τελέστηκε ο με -
θεόρτιος Εσπερινός, στον οποίο χοροστά-
τησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
και προ της απολύσεως τελέστηκε το κτητο-
ρικό μνημόσυνο. 

Τ
ο Σάββατο 29 Φεβρουαρίου,

στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρί-

νης Βόνης Πεδιάδος, τελέ-

σθηκε η εις Διάκονον χειρο-

τονία του μοναχού Σεραφείμ Βιολάκη, ο

οποίος κατάγεται από τα Πάρτιρα Μονοφα-

τσίου και σπουδάζει στην Πατριαρχική

Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χο-

ροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και

στη συνέχεια προέστη της Θείας Λειτουργίας,

πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της

Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ. Αρχιμ.

κ. Κορνήλιο Αθανασάκη, τους Πανοσιολ.

Αρχιμ. κ. Φιλόθεο Πηγιάκη και κ. Σίμωνα

Βουτυριάδη, τους Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ

Κοσιδεκάκη και κ. Γεώργιο Μακράκη, τον

Ιερομ. κ. Ανδρέα Δημητρίου και τους Δια-

κόνους κ. Πέτρο Παναγιωτάκη, κ. Κωνσταν-

τίνο Αρμενάκη και κ. Σταύρο Φανουράκη.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του, απηύ -

θυνε λόγους πατρικούς, αναλύοντας την

ευαγγελική περικοπή, αλλά και τη σημασία

του Μυστηρίου της Ιερωσύνης. Μεταξύ άλ-

λων καλωσόρισε τον νέο Διάκονο στον αμ-

πελώνα του Κυρίου και αναφέρθηκε στον

πόθο του να υπηρετήσει την Εκκλησία.

Ακολούθησε η χειροτονία και αμέσως

μετά ο νέος Διάκονος δέχθηκε τις ευχές των

συγγενών του και του εκκλησιά σματος. 

Χειροτονία μοναχού Σεραφείμ Βιολάκη εις Διάκονον 
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Τ
ην Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου,

εορτή της Α’ και Β’ ευρέσεως της

Τιμίας Κεφαλής του Αγίου

Ιωάννου του Προδρόμου, τελέ-

σθηκε αρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιε-

πισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου στο Αρ-

καλοχώρι, προεξάρχοντος του Σεβ. Ποιμε-

νάρχη μας κ. Ανδρέα και συλλειτουργούντος

του Θεοφιλ. Επισκόπου Δορυλαίου κ. Δα-

μασκηνού, Ηγουμένου  της Ιεράς Πατριαρ-

χικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας

Τριάδας των Τζαγκαρόλων Χανίων.

Στην Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος, ο

Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας

Καλαβρύτων Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ευσέβιος

Σπανός, πνευματικός πατήρ του χειροτο-

νούμενου Αρχιδιακόνου, οι Πανοσιολ. Αρ-

χιμ. κ. Φιλάρετος Θεοδωρακόπουλος, κ. Φι-

λόθεος Πηγιάκης και κ. Ιερόθεος Χιώτης,

ο Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Κοσιδεκάκης, οι

Οικον. κ. Ευάγγελος Αναγιάννης και κ. Ελευ-

θέριος Γερακάκης, ο Πρεσβ. κ. Μιχαήλ Λια-

πάκης και ο Διάκονος Ιουστίνος Ζιβανίκ.

Αμέσως μετά την Μεγάλη Είσοδο, κατά

την τάξη, τελέσθηκε το Μυστήριο της εις

Πρεσβύτερον χειροτονίας του Αρχιδιακόνου

της Ιεράς Μητροπόλεώς μας π. Ανδρέου Δη-

μητρίου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας στην ομιλία

του, ευχήθηκε στον π. Ανδρέα να έχει πλού-

σια τη Χάρη του Παναγίου και Τελεταρχικού

Πνεύματος στη διακονία του και να αναδειχ-

θεί άξιος λειτουργός των Μυστηρίων του

Θεού και ακούραστος εργάτης στον αμπε-

λώνα της Εκκλησίας Του.

Προ της απολύσεως ο Πρόεδρος του Ιε-

ρού Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μη-

τροπόλεώς μας απένειμε εκ μέρους του Δ.Σ.

στον νέο Ιερέα ένα επιτραχήλιο. 

Το αντίδωρο διένειμε ο νέος Πρεσβύτε-

ρος π. Ανδρέας, δεχόμενος τις θερμές ευχές

των παρισταμένων και ακολούθησε κέρασμα

για όλο το εκκλησίασμα.

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον 
π. Ανδρέου Δημητρίου 

Τ
ην Κυριακή 12 Ιουλίου,  εορτή

του Οσίου Πατρός ημών Παϊ-

σίου του Αγιορείτου, ο Σεβ.

Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας

μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις

Αμουργιέλλες Μονοφατσίου, όπου ιερούρ-

γησε και τέλεσε την εις πρεσβύτερον χειρο-

τονία του Διακόνου π.Σταύρου Φανουράκη.

Τον Σεβ. κ. Ανδρέα κύκλωσαν στο Ιερό

 Θυσιαστήριο  ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Δαμα-

σκηνός  Κατσινούλας, κληρικός της Ιεράς

Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, ο

Πανοσ. Αρχιμ.  Ευμένιος Καμπουράκης, ο

Πρωτο πρεσβύτερος Σπυρίδων Φουκαράκης,

αναπλ.  Αρχιερατικός  Επίτροπος της

καθ΄ημάς Μη τροπόλεως, ο Οικονόμος  Μι-

χαήλ Λιαπάκης και οι Διάκονοι Κωνσταν-

τίνος Αρμενάκης και  Σεραφείμ Βιολάκης,

ενώ συμπροσευχόμενος παρέστη ο Πα -

νοσιολ. Αρχιμ. Φιλόθεος Πη γιάκης, Προ-

ϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγί ου  Γεωρ-

γίου Αγιών Παρασκιών και Αρχιερατικός

 Επίτροπος Α΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας. 

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο π. Σταύ-

ρος ανέπεμψε ευχαριστήριο ύμνο και δο-

ξολογία προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό

για την ιδιαίτερη ευλογία που Εκείνος επε-

φύλαξε στην ζωή του.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, απευθυ-

νόμενος στον π. Σταύρο, τόνισε την αξία και

το μέγεθος της Ιερωσύνης και ευχήθηκε ο

Πανάγαθος Θεός να του χαρίσει πλούσια τη

χάρη Του και να τον αναδείξει άξιο εργάτη

στον αμπελώνα της Εκκλησίας.

Προς της απολύσεως της Θείας Λειτουρ-

γίας τελέστηκε τρισάγιο από τον Σεβ. Μη-

τροπολίτη μας στη μνήμη του μακαριστού

Μητροπολίτη Πέτρας κυρού Δημητρίου, για

τα τριάντα χρόνια από την εκδημία του.

Το αντίδωρο διένειμε ο νέος πρεσβύτε-

ρος της Εκκλησίας  π. Σταύρος, ο οποίος

δέχτηκε τις θερμές ευχές όλων και ακολού-

θησε καφές και κέρασμα για όλο το εκκλη-

σίασμα.

Χειροτονία εις Πρεσβύτερον 
του Διακόνου Σταύρου Φανουράκη
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Τ
ην Κυριακή 2 Αυγούστου

2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης

μας κ. Ανδρέας,  κατόπιν κα-

νονικής αδείας του Παναγ.

Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου,

ιερούργησε στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Του

Σωτήρος Θεσσαλονίκης, όπου στο τέλος

χειροτόνησε σε διάκονο τον μοναχό Δημή-

τριο Κυριάκου, πτυχιούχο του τμήματος Θε-

ολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλο-

νίκης και υποψήφιο διδάκτορα.

Ο νέος Διάκονος, στο λόγο του, τόνισε

ότι δοξάζει τον Τριαδικό Θεό, που τον

αξίωσε να λάβει το πρώτο βαθμό της Ιερο-

σύνης και ευχαρίστησε τον Σεβ. Ποιμε-

νάρχη μας  κ. Ανδρέα για την αγάπη και την

εμπιστοσύνη, με την οποία τον περιέβαλε

από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους,

αλλά και όλους όσοι συνετέλεσαν και βοή-

θησαν στην ανατροφή του και την καλλιέρ-

γεια της ιερατικής κλίσης του.

Ο π. Δημήτριος, εκάρη μοναχός στη

Ιερά Μονή Αγκαράθου και με την άδεια του

Παναγ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Αν-

θίμου θα διακονεί στην Ενορία Μεταμορ-

φώσεως του Σωτήρος. 

Χειροτονητήριος Λόγος 

Μητροπολίτη κ. Ανδρέα

Με τη γέννησή του, κάθε άνθρωπος ει-

σέρχεται εις το μυστήριο του Θεού. Η σχέση

του ανθρώπου με το μυστήριο του Θεού,

συναρτάται από τη θρησκεία, στην οποία

εντάσσεται ο άνθρωπος, εκ του τόπου, του

χώρου και του χρόνου της γεννήσεώς του. 

Κατά τον μακαριστό π. Ιωάννη Ρωμα-

νίδη, όλες οι θρησκείες βοηθούν τον άν-

θρωπο να πορευθεί στον Θεό, όμως οι

Χειροτονία μοναχού Δημητρίου Κυριάκου εις Διάκονον θρησκείες διαγράφουν για τους πιστούς

των, αυτήν την πορεία μέχρι ενός ορισμέ-

νου σημείου. Πλησιάζουν ή πορεύονται

προς την αλήθεια, τελικά όμως σταματούν

αρκετά μακριά της αποκαλυπτικής αλήθειας

του Τριαδικού Θεού.

Η εν Χριστώ πίστη, που βιώνεται μέσα

στην Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή ακριβώς

δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι πέραν από

τη θρησκεία, οδηγεί τον άνθρωπο που βα-

πτίστηκε, εις το όνομα του Πατρός και του

Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις τους δαι-

δαλώδεις καρδιακούς πλατυσμούς και γλυ-

κασμούς της κοινωνίας του ανθρώπου με

τον Τριαδικό Θεό και εκφράζεται μέσα από

την εν Χριστώ αγάπη, την ειρήνη και την

καταλλαγή.

Στην Εκκλησία βιώνουμε την εγγύτερη

σχέση με το μυστήριο του Θεού. Η ουσία,

κατά τον Γρηγόριο τον Παλαμά, η καθ’ ολο-

κληρίαν αποκάλυψη του Θεϊκού μυστηρίου,

παραμένει απρόσιτη και άγνωστη εις τον

άνθρωπο, ακόμη και εις τους Αγίους «Σιγη-

σάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καί στήτω μετά

φόβου καί τρόμου, καί μηδέν γήινον ἐν ἑαυτῇ

λογιζέσθω».

Άκουσε λίαν αγαπητέ μου Υποδιάκονε

Δημήτριε, η είσοδός σου εις το μυστήριο

της ιερωσύνης και η εις διάκονον χειροτο-

νία σου, σηματοδοτούν τη βούλησή σου

για εγγύτερη σχέση και αναφορά με το

απρόσιτο, ακατάληπτο, επώδυνο αλλά και

σωτηριώδες μυστήριο του Τριαδικού Θεού.

Η απόφασή σου να ιερωθείς αποτελεί έκ-

φραση της ελεύθερης βούλησής σου. Σου

ανήκει, είναι δική σου. Δεν μπορούσες να

κάνεις όμως διαφορετικά. Όπως ακριβώς

ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδά-

κις, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ακόμα κι

αν δεν αφιερώνονταν, αν δεν ταύτιζαν τη

ζωή τους με τη μουσική, εντούτοις θα είχαν

και θα διατηρούσαν αυτή την ιδιαίτερη

σχέση με τους ήχους και τη μουσική. 

Θείον, θεϊκό και ανερμήνευτο το μυστή-

ριο του ανθρώπου. Το κοντέρ της λογικής

μηδενίζεται, ο διακόπτης του μυαλού κλεί-

νει, διότι στο δια ταύτα «Οὐχ ὑμεῖς με

ἐξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ

ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν

φέρητε» (Ιωάν. ιε΄, 16). Στο γιατί της εκλο-

γής αυτής έχουμε την αποκαλυπτική προ-

σέγγιση, με την ερμηνεία του Αγίου

Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Δια της

επισκέψεως του Παρακλήτου υπερέβη και

ο Άγιος Πορφύριος, όχι μόνο τους φραγ-

μούς και τα όρια των ανθρώπων, αλλά και

πολλών άλλων αγιοπνευματικών δυνάμεων

και δεδομένων. Ομιλεί για τον πνευματικό

κόσμο του φωτός και του σκότους, του

καλού και του κακού, του Χριστού και του

πονηρού. 

Ο κόσμος αυτός επενεργεί λογικά απρο -

σδιορίστως, στη σύλληψη, την κυοφορία,

στην ανάπτυξη και στη μετέπειτα πορεία της

ζωής του κάθε ανθρώπου. Στο μυστήριο

του πνευματικού κόσμου, των αγίων και

των αγγέλων, που εκπορεύονται από το

ανέσπερο Θείο φως του Τριαδικού Θεού,

αλλά κι εκείνο του άλλου, του αντιπάλου κό-

σμου, των πονηρών δηλαδή πνευμάτων,

που από τον εγωισμό των ξέπεσαν του θεϊ-

κού φωτός, ο άνθρωπος υπόκειται από τη

σύλληψή του.

Καθοριστικός παράγων προς το φως

του Χριστού,σ’ αυτή την πορεία της διαπά-

λης, με το σκότος του πονηρού, είναι η

προσευχή, η οποία δύναται ν’ ανατρέψει,

χάριτι Θεού, την αρνητική εξέλιξη των

πραγμάτων,από τον πονηρό και να ανακό-

ψει τις επιθέσεις, τις στοχεύσεις, τους σκο-

πούς του, την πορεία προς το σκότος και το

κακό. Η προσευχή γίνεται, όχι μόνο επί της

γης, αλλά την ίδια στιγμή και εν τοις ουρα-

νοίς, οπού δι’ εσέ, τη στιγμή αυτή αγαπητέ



Σ
το εργοτάξιο του νέου διεθνούς

αεροδρομίου στο Καστέλλι Πε-

διάδος μετέβη ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης μας κ. Αν-

δρέας με Ιερείς της ευρύτερης περιοχής του

Καστελλίου όπου, προκειμένου να παρευ-

ρεθεί στην τελετή θεμελίωσης του υπό κα-

τασκευή νέου διεθνούς αερολιμένος. 

Ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ. Κυριά-

κος Μητσοτάκης, έφθασε στον χώρο του ερ-

γοταξίου συνοδευόμενος από κυβερνητικό

κλιμάκιο υπουργών, επιθεώρησε τις εργα-

σίες του νέου αεροδρομίου και στη συνέχεια

πραγματοποίησε την τελετή θεμελίωσής του.

Κατά την τελετή ο Σεβ. Μητροπολίτης

μας συνάντησε τον κ. Πρωθυπουργό, του

ευχήθηκε εγκάρδια καλή διακονία στο ανώ-

τατο αξίωμα της χώρας και του επέδωσε ένα

αναμνηστικό δώρο. 

Στην τελετή παρόντες ήταν, μεταξύ άλ-

λων, ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ο αρμόδιος Υπουρ-

γός Μεταφορών κ. Κώστας Αχ. Καραμαν-

λής,  οι Υφυπουργόι Μεταφορών κ. Γιάννης

Κεφαλογιάννης, Αθλητισμού κ. Λευτέρης

Αυγενάκης, Παιδείας κ. Βασίλειος Διγαλά-

κης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος

Αρναουτάκης, o Ευρωβουλευτής κ. Εμμα-

νουήλ Κεφαλογιάννης, οι Βουλευτές Ηρα-

κλείου κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου και κ. Μά-

ξιμος Σενετάκης, ο Δήμαρχος Μινώα

Πεδιάδος κ. Μανώλης Φραγκάκης, εκπρό-

σωποι πολιτικών και τοπικών  φορέων, κα-

θώς της κατασκευαστικής εταιρείας, που έχει

αναλάβει την εκπόνηση του έργου.
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μου Δημήτριε, πρωτίστως προσεύχονται

κατά την πνευματική των κατάσταση οι μα-

κάρια τη λήξει τελειωθέντες πρόγονοί σου.

Πάπποι και προπάπποι.

Λίαν αγαπητέ μου Υποδιάκονε Δημήτριε, 

Τα πολλά χαρίσματά σου να τα διαφυλά-

ξεις με την διαρκή προσευχή και τον καθη-

μερινό κανόνα σου. Είσαι θεολόγος, έλαβες

μεταπτυχιακό δίπλωμα και είσαι υποψή-

φιος διδάκτορας στο Κανονικό Δίκαιο, με

σύμβουλο τον Καθηγητή σου Δημήτριο Νι-

κολακάκη. 

Στη νέα πορεία της ζωής σου, την οποία

πριν λίγες ημέρες ξεκίνησες με την κουρά

σου εις μοναχόν, σε συνοδεύουν οι ευχές

των εκλεκτών γονέων σου, Γεωργίας και

Δημητρίου, της αδελφής σου Ελευθερίας,

οι ευχές και οι προσευχές του συμμαρτυρή-

σαντός σε π. Νικολάου Παπαγεωργίου, που

κατέστησε τη ζωή σου ανιδιοτελή προ-

σευχή, στα καρκινοπαθή παιδιά του Ιππο-

κράτειου, αλλά και στην πνευματοφόρα

ενορία του, που παρέλαβε από τον γέροντα

Σεραφείμ Ζωγκα, τον πνευματικό του. Του

πρώτου σου πνευματικού π. Συμεών Βογια-

τζή. Βεβαίως, σε συνοδεύουν οι ευχές και

οι προσευχές του Παναγιωτάτου Μητροπο-

λίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, πολιού Ιε-

ράρχη, που αναλώνει την ζωή του στον

αγώνα τον καλό για την Εκκλησία και την

πατρίδα, του γεραρού αρχιερέα που μας δι-

δάσκει, με την αγάπη που περιέβαλλε τους

συνεργάτες του προκατόχου του Παντελεή-

μονος Β΄, εν τοις έργοις, ότι η εκκλησια-

στική διακονία έχει συνέχεια.

Σε συνοδεύουν και οι δικές μου ευχές,

ως επισκόπου και διδασκάλου σου, αλλά

και της παρισταμένης συναδέλφου κας Δή-

μητρας Κούκουρα, με το ιεραποστολικό

φρόνημα.

Είσελθε στο μέγα Μυστήριο της Εκκλη-

σίας. Στην ιερωσύνη σου γίνου διάκονος

και να παραμείνεις πάντοτε στο κάθε εκκλη-

σιαστικό μετερίζι, ένας απλός, ταπεινός,

αλλά και αξιοπρεπής διάκονος της Εκκλη-

σίας του Χριστού. Να μένεις πάντοτε μαθη-

τής του προστάτου σου, αλλά και της

Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, ως άλλος

Νέστορας και Λούπος. 

Να είσαι βέβαιος ότι η Παναγία η Ορ-

φανή, της Ιεράς και Ιστορικής Μονής της

Αγκαράθου, της Μονής της μετανοίας μας,

η Οποία την προηγούμενη Πέμπτη,ένα

ακόμα παιδί Της το κατέστησε επίσκοπο

στην Αρχιεπισκοπή του Καναδά, με πρωτό-

τοκό Της τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

 Θεόδωρο, θα σε ενισχύει και θα σε ενδυνα-

μώνει στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες,

που θα ανακύπτουν στην ευλογημένη πο-

ρεία σου, ως κληρικού της Εκκλησίας μας.
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
θεμελίωσε το Διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι 
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Σ
το Πολιτιστικό Πολύκεντρο της

Ιεράς Μητροπόλεώς μας στο

Αρκαλοχώρι, πραγματοποι-

ήθηκε την Κυριακή 2 Φε-

βρουαρίου το απόγευμα, η παρουσίαση του

βιβλίου του κ. Γεωργίου Καμπαναράκη

«ΙΛΑΡΙΩΝ ΣΙΝΑΪΤΗΣ Ο ΚΡΗΣ, (1765-1838)
– Μητροπολίτης Τυρνόβου Βουλγαρίας».

Η βιβλιοπαρουσίαση διοργανώθηκε από

την Ιερά Μητρόπολή μας, υπό την αιγίδα της

Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πε-

διάδος, της εκδοτικής εταιρίας «Ίτανος» και του

Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμάχας «ο Ιλαρίων».
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συ-

ριγωνάκης, ο οποίος και κήρυξε την έναρξή

της. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν η Αν-

τιδήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κα Όλγα Δρα-

μουντάνη και η υπεύθυνη της εκδοτικής εται-

ρείας «Ίτανος» κα Κάλλια Δετοράκη.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο κ.  Ιωάννης

Τσερεβελάκης, φιλόλογος – θεολόγος, Άρ-

χοντας Πρωτονοτάριος της Αγίας του Χρι-

στού Μεγάλης Εκκλησίας και ο κ. Γεώργιος

Στριλιγκάς, θεολόγος, συντονιστής εκπαι-

δευτικού έργου θεολόγων, ενώ συντόνιζε ο

κ. Ιωάννης Λίλης, Επ. Καθηγητής της Πα-

τριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακα-

δημίας Κρήτης.

Την παρουσίαση έκλεισε ο συγγραφέας

του βιβλίου, φιλόλογος κ. Γεώργιος Καμπα-

ναράκης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους

παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, ιδιαιτέ-

ρως δε τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο  Αντι-

περιφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος

Συριγωνάκης, οι αντιδήμαρχοι Μινώα Πε-

διάδος κα Όλγα Δραμουντάνη και κ. Κων-

σταντίνος Αραβιάκης, ο πρώην Δήμαρχος

κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Αρ-

χιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολής

μας  Πρωτοπρεσβύτερος κ. Πέτρος Ψυλλά-

κης, ο Αναπλ. Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος

Πρωτοπρεσβύτερος κ. Σπυρίδων Φουκαρά-

κης, κληρικοί και πλήθος κόσμου.

Βιβλιοπαρουσίαση:
«ΙΛΑΡΙΩΝ ΣΙΝΑΪΤΗΣ Ο ΚΡΗΣ, (1765-1838)
– Μητροπολίτης Τυρνόβου Βουλγαρίας»

Τ
ην Κυριακή 23 Φεβρουαρίου,

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό

του Aγίου Μηνά Ηρακλείου, τε-

λέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία

Λειτουργία, με την συμπλήρωση σαράντα

πέντε ετών Αρχιερατικής Διακονίας του Σε-

βασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ.

Ειρηναίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρχιακής

Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. 

Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχαν οι Σεβ.

Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης και οι

Θεοφιλ. Επίσκοποι Απαμείας κ. Παΐσιος,

Κνωσού κ. Πρόδρομος, Ευμενείας κ. Ειρη-

ναίος και Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, Πρω-

τοσύγκελλοι, Ηγούμενοι Ιερών Μονών, κλή-

ρος, αρχές και φορείς του τόπου και πλήθος

πιστών. 

Τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο

 Κύριο Βαρθολομαίο εκπροσώπησαν ο Σεβ.

 Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος

και ο Πανοσιολ. Μέγας Αρχιδιάκονος κ.

Θεόδωρος Μεϊμάρης, ενώ τον Πατριάρχη

Αλεξανδρείας εκπροσώπησε ο Θεοφιλ. Επί-

σκοπος Κνωσού κ. Πρόδρομος. 

Πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος

ανέγνωσε Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα, εκ

μέρους του Οικουμενικού μας Πατριάρχη

Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.

Επίσης, ο Θεοφιλ. κ. Πρόδρομος, Αρ-

χιγραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

της Εκκλησίας Κρήτης, ανέγνωσε Πατριαρ-

χικό Μήνυμα του Μακαριωτάτου Πάπα και

Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κυρίου Κυρίου

Θεοδώρου.

Επιπροσθέτως, εκ μέρους της Ιεράς

Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης,

τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Ειρηναίο προσφώ-

νησε, ομιλώντας καταλλήλως, ο Σεβ. Μη-

τροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

κ. Ειρηναίος. 

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος

Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, εμφανώς συγκινημέ-

νος, ευχαρίστησε τους προλαλήσαντες Αρ-

χιερείς και όλους τους παρισταμένους, κλη-

ρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι συμμετείχαν

στην εκδήλωση τιμής για την Αρχιερατική

του διακονία στην Εκκλησία. 

Σαράντα πέντε έτη Αρχιερατικής Διακονίας 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης 

κ.κ. Ειρηναίου (1975-2020)
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Σ
ε εορταστικό κλίμα πραγματο-

ποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ια-

νουαρίου, παραμονή της εορ-

τής των Τριών Ιεραρχών, η

καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Αγιο-

βασιλόπιτας της Ιεράς Μητρόπολής μας,

στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό

Ναό Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι, το

αριστερό κλίτος του οποίου είναι αφιερω-

μένο στους Τρεις Ιεράρχες, με σύνολη την

παρουσία των Ιερέων, εκκλησιαστικών συμ-

βούλων, ιεροψαλτών, νεωκόρων και ευ-

πρεπιστριών των Ενοριών.

Το απόγευμα της παραμονής τελέσθηκε

ο Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος

του Θεοφιλ. Επισκόπου Κνωσού κ. Προ-

δρόμου, εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του Οι-

κουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου

Βαρθολομαίου και συγχοροστατούντος του

Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα. Προ του

τέλους του πανηγυρικού Εσπερινού ο Πα-

νοσιολ. Αρχιμ. Βαρθολομαίος, Καθηγούμε-

νος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου

Όρους ομίλησε, αναφερόμενος εκτενώς

στους τρεις διδασκάλους Πατέρες και Προ-

στάτες της Παιδείας.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε τον Θε-

οφιλ. Επίσκοπο, τον Πανοσιολ. Καθηγού-

μενο, τους εκπροσώπους της πολιτικής και

στρατιωτικής ηγεσίας, τους ιερείς, τους εκ-

κλησιαστικούς συμβούλους, ιεροψάλτες, νε-

ωκόρους και τις ευπρεπίστριες,  καθώς και

τους εθελοντές που ενισχύουν πολλαπλώς

το έργο των Ενοριών.

Κατόπιν τελέσθηκε η ευλόγηση και η

κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, ενώ ακολούθησε

συνεστίαση αγάπης στο κέντρο «Πάνθεον»

στο Αρκαλοχώρι, όπου η σχολή παραδο-

σιακών χορών της Μητροπόλεώς  μας πα-

ρουσίασε με απόλυτη επιτυχία χορευτική

εκδήλωση, με τη συμμετοχή παιδιών όλων

των ηλικιών.

Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων,  παρόντες

ήταν ο Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων

κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος Βιάν-

νου κ. Μηνάς Σταυρακάκης, ο Πρόεδρος

Ευλόγηση Αγιοβασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
στον Εσπερινό των Τριών Ιεραρχών

του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος

Μπαριτάκης, ο εκπρόσωπος του Ευρωβου-

λευτή κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη κ. Νικόλαος

Χρονάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Μινώα Πεδιάδος κα Ιφιγένεια

Μπουτιέρου – Σπυριδάκη, οι

Αντιδήμαρχοι Μινώα Πεδιάδας

κα  Όλγα Δραμουντάνη, κ. Μι-

χάλης Σαμωνάκης, κ. Κωνσταν-

τίνος Αραβιάκης και κ. Εμμα-

νουήλ Σμυρνάκης, η Πρόεδρος

του Τ. Δ. Αρκαλοχωρίου κα

Χρυσούλα Κεγκέρογλου- Μα-

θιανάκη, η Πρόεδρος του Τ. Δ.

Καστελλίου κα Μαρία Σκου-

λούδη, οι πρώην Βουλευτές κ.

Μανώλης Στρατάκης και κα Μα-

ρία Σκραφνάκη, ο Διοικητής της

133 Σ. Μ. Καστελλίου Ιπτάμενος

Σμήναρχος κ. Ιωάννης Σγουρά-

κης, ο εκπρόσωπος της Σ.Ε.Α.Π.

Αντισυνταγματάρχης κ. Εμμα-

νουήλ Μιχελάκης, ο Διευθυντής

Πυροσβεστικής Ηρακλείου Πύ-

ραρχος κ. Γεώργιος Τσικαλάς, ο

Διοικητής Α.Τ. Αρκαλοχωρίου

Υπαστυνόμος Α κ. Ευάγγελος

Σταυρακάκης, η Πρόεδρος του

Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκα-

λοχωρίου κα Νίκη  Μουράτη –

Σολάκη, ο Πρόεδρος του Αθλη-

τικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου κ.

Γιώργος Αλεβιζάκης, καθώς και το σύνολο

των Ιερέων,  των εκκλησιαστικών συμβού-

λων, ιεροψαλτών και νεωκόρων της Ιεράς

Μητροπόλεώς μας.
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Η νεανική ομάδα της θεατρικής έκφρα-
σης, βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής
της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου
πραγματοποίησε, το Σάββατο 4 Ιανουαρίου,
μια πανέμορφη εορταστική εκδήλωση, στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου.

Η παράσταση είχε τον τίτλο «Φρικαντέ-
λαινα». Μια διασκευή στην κρητική διάλεκτο
του παραμυθιού του Ευγένιου Τριβιζά, που
πλαισιώθηκε μουσικά από την χορωδία της
ενορίας και υποστηρίκτηκε καλλιτεχνικά από
την ομάδα ζωγραφικής της κας Μαρίας Δα-
σκαλάκη.

Η εκδήλωση έκλεισε με τον εγκάρδιο χαι-
ρετισμό και τις πατρικές ευχές του Σεβ. Ποι-
μενάρχη μας, ο οποίος ευχαρίστησε τους Ιε-
ρείς του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, Αρχιμ.
Ιερόθεο Χιώτη και Πρωτοπρ. Γεώργιο Μα-
ραυγάκη, την υπεύθυνη κα Αργυρώ Ρέππα
και όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν για

την προετοιμασία της θεατρικής παράστασης.
Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Αναπλη-

ρωτής Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρεσβύτερος Σπυ-
ρίδων Φουκαράκης, ο Αρχιερατικός της Β’
Αρχιερατικής Περιφέρειας Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Εμμανουήλ Παπακανδεράκης, ο Αντιδή-
μαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Μιχαήλ Σαμω-
νάκης, ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π. Μινώα
Πεδιάδος κ. Αδάμ Δαμιανάκης, ο Λυκειάρχης
του Λυκείου Καστελλίου και Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Εμμανουήλ Θεοδωρομανωλάκης
και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κα-
στελλίου κα Μαρία Σκουλούδη.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε
στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Κα-
στελλίου και Βιάννου η μεγάλη Δεσποτική
Εορτή των Θεοφανείων.

Το πρωί της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου, ο

Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας ιερούρ-
γησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ.
 Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκα-
λοχώρι και προεξήρχε της τελετής του
 Μεγάλου Αγιασμού. Στο τέλος, ο Σεβασμιώ-
τατος, οι κληρικοί και το εκκλησίασμα, μετέ-
βησαν  στο κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου,
όπου παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Εορταστική Εκδήλωση 
από τις νεανικές δράσεις 
της Ενορίας Καστελλίου Πεδιάδος

Τα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου
μας στην Ιερά Μητρόπολή μας
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τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων.
Παράλληλα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυ-

ρού Θραψανού, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αβύ-
δου κ. Κύριλλος, ως προσκεκλημένος και

ένοντας την κανονική άδεια του Σεβ. κ. Αν-
δρέα, τέλεσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαρι-
στίας, τον Μέγα Αγιασμό τον υδάτων και ομί-
λησε επίκαιρα στο πολυπληθές εκκλησίασμα. 

Στη συνέχεια, οι δύο αρχιερείς μετέβη-
σαν στο Λιμάνι του Καστρίου Βιάννου και
στον Τσούτσουρα, όπου τέλεσαν τον Αγια-
σμό των υδάτων.

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις παρόντες,
μεταξύ άλλων, ήταν ο Υφυπουργός Αθλητι-
σμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νίκος Συρι-
γωνάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ.
Μανώλης Φραγκάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου
κ. Μηνάς Σταυρακάκης, ο Πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου  κ. Παύλος Μπα-
ριτάκης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου –
Σπυριδάκη και οι Αντιδήμαρχοι κ. Εμμα-
νουήλ Σμυρνάκης και κ. Μιχαήλ Σαμωνά-
κης, ο πρώην Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου κ.
Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Αντιδήμαρχοι,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι των τοπι-
κών κοινοτήτων, καθώς και εκπρόσωποι
των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού. 

Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, στο τέλος της
Θείας Λειτουργίας για την Μεγάλη εορτή των
Θεοφανείων, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Αν-
δρέας απένειμε την ανώτατη τιμητική διά-
κριση της Εκκλησίας Κρήτης, τον Σταυρό των
Αγίων Ενδόξων και Πανευφήμων Αποστό-
λων Παύλου του Πρωτοκορυφαίου και Τίτου
πρώτου Επισκόπου Κρήτης, στον Δήμαρχο
Μινώα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκη,
εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Εκκλησίας της Κρήτης, τιμώντας δια του
τρόπου αυτού την όλη προσφορά του στην
Ιερά Μητρόπολή μας και ευρύτερα. 

Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε με ένθερμους
λόγους στον κ. Δήμαρχο, τον ευχαρίστησε για
την ολοπρόθυμη διακονία του και του ευχή-

Απονομή της ανώτατης τιμητικής
διάκρισης της Εκκλησίας Κρήτης
στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας 
κ. Εμμανουήλ Φραγκάκη
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θηκε καλή και απρόσκοπτη πορεία στη θέση
του Δημάρχου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

Στην αντιφώνησή του ο Δήμαρχος, εξέ-
φρασε τη συγκίνησή του για την γενομένη
προς αυτόν τιμή της τοπικής μας Εκκλησίας,

ευχαριστώντας παράλληλα τον Σεβ. κ. Ανδρέα
για την πρωτοβουλία του αυτή, επισημαίνον-
τας τις αγαθές σχέσεις και τη διάθεση συνερ-
γασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με την
Ιερά Μητρόπολή μας. 

Tην Κυριακή μετά τα Φώτα, 12
Iανουαρίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Ανδρέας ιερούργησε και κήρυξε τον θείο
λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στο Αλά-
γνι Πεδιάδος και τέλεσε το τεσσαρακονθή-
μερο μνημόσυνο του αείμνηστου Ηρακλή
Καλογερόπουλου, ο οποίος επί πολλά έτη
διακόνησε το αναλόγιο του Ιερού Ναού. 

Προ της απολύσεως ο Σεβ. κ. Ανδρέας
απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον

Εφημέριο της Ενορίας π. Ελευθέριο Γερα-
κάκη, ο οποίος επί σειρά ετών διακονεί με
ευσυνειδησία την Ενορία.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας συ-
ναντήθηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου με το

Απονομή οφφικίου Οικονόμου 
και μνημόσυνο 
Ηρακλή Καλογερόπουλου 

Συνάντηση με το Δ.Σ. Συλλόγου
φοιτητών της Π.Α.Ε.Α.Κ.

Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, εορτή της
Συνάξεως του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
και Βαπτιστού πανηγύριζε η Ιερά Μονή Καλ-
λέργη στο Καστέλλι Πεδιάδος.

Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ.
 Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, με τη συμμε-
τοχή του Ηγουμενεύοντος στην Ιερά Μονή
Αρχιμ. κ. Σίμωνα Βουτυριάδη και του Δια-
κόνου κ. Κωνσταντίνου Αρμενάκη, ενώ μετά
το πέρας της Λειτουργίας πραγματοποι-
ήθηκε, κατά το έθιμο της Μονής, η τελετή
αγιασμού των υδάτων και η ρίψη του Τιμίου

Σταυρού στην στέρνα της Μονής.
Να σημειώσουμε ότι στον εορτασμό της

Μονής το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδος κ. Μανώλης Φραγκάκης.

Εορτή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
στην Ιερά Μονή Καλλέργη

Δ.Σ. του Συλλόγου των φοιτητών της Πα-
τριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακα-
δημίας Κρήτης στο Αρκαλοχώρι. 

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας καλωσόρισε τους φοι-
τητές και στο γεύμα που προσφέρθηκε τους
μίλησε πατρικότατα και αφού αντάλλαξαν
απόψεις και σκέψεις, τους ευχήθηκε καλή
πρόοδο στις σπουδές τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου,
πραγματοποιήθηκε ο μέγας πολυαρχιερατι-
κός Εσπερινός στον Σκινιά Μονοφατσίου,
επί τη εορτή του Αγίου Αντωνίου, χοροστα-
τούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Ευμενείας
κ. Ειρηναίου και συγχοροστατούντων του Θε-
οφιλ. Επισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνού
και του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέου.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας καλωσόρισε εγκάρδια
τους δύο νέους Επισκόπους του Οικουμε -
νικού μας Πατριαρχείου, Ηγουμένους των
Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών
Γουβερνέτου και Αγίας Τριάδος Τζαγκαρό-
λων, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη νέα τους

αρχιερατική διακονία. 
Ακολούθως, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ευ-

μενείας ομίλησε εκτενώς για το πρόσωπο
και τον οσιακό βίο του τιμωμένου από την
Αγία μας Εκκλησία Αγίου Αντωνίου. Αμέσως
μετά την ομιλία του, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος
Δορυλαίου ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπο-
λίτη μας για την πρόσκληση και ευχήθηκε
χρόνια πολλά στο εκκλησίασμα.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, στο πνευ-
ματικό κέντρο της Ενορίας, ακολούθησε η
ευλόγηση της Αγιοβασιλόπιτας του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Σκινιά από τον Θεοφιλ.
Επίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό.

Τέλος, το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων,
ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης
Φραγκάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Αν-
τιδήμαρχος κ. Μανώλης Σμυρνάκης, ο
πρώην Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζα-
χαρίας Καλογεράκης, ο πρώην Δήμαρχος
Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος Γιαννόπου-
λος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μανώλης
Ζαμπουλάκης, κ. Ηρακλής Κριθινάκης, κ.
Ζαχαρίας Δερμιτζάκης, ο κ. Μανώλης Βλα-
στός και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
κ. Νικήτας Ζαμπουλάκης.

Πανήγυρη Αγίου Αντωνίου Σκινιά

Παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε

η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός
ημών Αντωνίου στον ομώνυμο πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό στο Καστέλλι Πεδιάδος.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστά-

Πανήγυρη Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Καστελλίου Πεδιάδος
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τησε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Δα-
μασκηνός, ανταποκρινόμενος στη πρό-
σκληση του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα,
ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αρχιε-
ρατικό συλλείτουργο,  προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου  κ. Ανδρέα και συλλειτουρ-
γούντος του Θεοφιλεστάτου κ. Δαμασκηνού.

Το Ιερό Θυσιαστήριο κύκλωσαν ο Πα-
νοσιολ. Αρχιμ. κ. Αμφιλόχιος Παπαγιαννά-
κης, Προηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος
των Τζαγκαρόλων Χανίων και όμοροι κλη-
ρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Τη δια-
κονία του Θείου λόγου ανέλαβε ο Θεοφιλ.
κ. Δαμασκηνός ομιλώντας επίκαιρα, ευχα-
ριστώντας παράλληλα τον Σεβ. κ. Ανδρέα
για την πρόσκληση που του έγινε. 

Ακολούθως, ο Σεβ. κ. Ανδρέας, αντιφώ-
νησε, ευχαριστώντας τον Θεοφιλέστατο για
τον πνευματικό του λόγο, συνεχάρη τους Ιε-
ρείς του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, Πα-
νοσιολ. Αρχιμ. Ιερόθεο Χιώτη και Πρωτοπρ.
Γεώργιο Μαραυγάκη για την άρτια προετοι-
μασία και διεξαγωγή της πανηγύρεως.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγ-
ματοποιήθηκε η βράβευση των αριστευσάν-
των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου
Καστελλίου, τα ονόματα των οποίων παρα-
θέτουμε. Επίσης, οι σημαιοφόροι και οι πα-

ραστάτες των Σχολείων της πόλεως του Κα-
στελλίου παρέστησαν με τις σημαίες των
Σχολείων τους κατά τη διάρκεια της Θείας
Λειτουργίας, τιμώντας έτσι τον Πολιούχο
τους Άγιο Αντώνιο. 

Στην πανήγυρη, τόσο στον Εσπερινό όσο
και τη Θεία Λειτουργία, παρόντες, μεταξύ άλ-
λων, ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ.
Εμμανουήλ Φραγκάκης, ο πρώην Δήμαρχος
κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Αντιδήμαρχος
κ. Μιχαήλ Σαμωνάκης, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Εμμανουήλ Θεοδωρομανωλάκης,
η Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Κα-
στελλίου κα Μαρία Σκουλούδη, ο εκπρόσω-
πος της 133 Σ.Μ. Καστελλίου Επισμηναγός
κ. Παναγιώτης Τσουλφίδης, ο Διοικητής του
Α.Σ. Καστελλίου Ανθυπαστυνόμος κ. Γεώρ-
γιος Μποχώτης και πλήθος πιστών. 

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου o Σεβ. κ.
Ανδρέας  μετέβη στον Ιερό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου Κεφαλοβρυσίου Βιάννου,
όπου ιερούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο.

Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας τέ-
λεσε το ιερό μνημόσυνο με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης σαράντα ημερών από την εις
Κύριον εκδημία της μακαριστής Ευαγγελίας

Θεία Λειτουργία 
στο Κεφαλοβρύσι Βιάννου και
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο

Την 30ή του μηνός Ιανουαρίου, εορτή
των Τριών Ιεραρχών, εγκαινιάστηκε το ιστο-
ρικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μελεσών, το οποίο

ανακατασκευάστηκε και αναβαθμίστηκαν συ-
νολικά οι κτιριακές υποδομές του.

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Ανδρέα, παρουσία του Αν-
τιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικο-
λάου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Αρχανών
– Αστερουσίων κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλη, του
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Παύλου Μπαριτάκη, καθηγητών της δη-
μόσιας εκπαίδευσης, γονέων και μαθητών.

Ποντικάκη, πεθεράς του Γραμματέα της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας,  Πρωτοπρεσβυτέρου κ.
Δημητρίου Καπελλάκη κι ευχήθηκε την εξ
ύψους παρηγορία στην οικογένεια της θα-
νούσης.

Στο ιερό μνημόσυνο παρέστη, μεταξύ άλ-
λων, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, καθώς και
αρκετός κόσμος. 

Έπειτα, κλήρος και λαός μετέβησαν στο
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κεφαλοβρυ-
σίου, όπου προσφέρθηκε μακαρία για την
ανάπαυση της ψυχής της αείμνηστης Ευαγ-
γελίας.

Εγκαίνια στο ανακατασκευασμένο
ιστορικό Σχολικό συγκρότημα
των Μελεσών

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, εορτή της
Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,

πανηγύριζε ο φερώνυμος  Ιερός Ναός της
Ενορίας Αυλής Πεδιάδος.

Στον πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, συμ-
παραστατούμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο
του Οικουμενικού Θρόνου κ. Στυλιανό Βλα-
στό, τον Πρωτοπρεσβύτερο κ. Εμμανουήλ
Φουκαράκη, εφημέριο της Ενορίας, τους Οι-
κονόμους κ. Νεκτάριο Δερμιτζάκη και κ. Εμ-
μανουήλ Βλαστό, τον Πρεσβύτερο κ. Ζαχαρία
Καλιακάκη και τον Διάκονο Κωνσταντίνο Αρ-
μενάκη.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας, αφού ευλόγησε τους
προσφερόμενους άρτους, ομίλησε εκτενώς
για την εορτή της Υπαπαντής του Χριστού και
τα μηνύματα που αυτή μας μεταφέρει και ευ-
χήθηκε χρόνια πολλά στο εκκλησίασμα.

Πανήγυρη της Υπαπαντής του
Χριστού στην Αυλή Πεδιάδος
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Στις 6 Φεβρουαρίου ο Σεβ. Μητροπολί-
της μας κ. Ανδρέας συναντήθηκε με την
Ένωση Συνδέσμων Κληρικών της Εκκλησίας
Κρήτης και με εκπροσώπους όλων των Συν-
δέσμων των Ιερών Μητροπόλεων της νή-
σου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Ανδρέα του Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι.

Αφού τους καλωσόρισε, συζήτησε μαζί
τους για τα τρέχοντα διοικητικά και ποιμαν-
τικά ζητήματα και τους ευχήθηκε καλό Τριώ-
διο και καλή δύναμη στο έργο τους.

Ακολούθως, τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη
των ιερέων που προσφάτως  εξεδήμησαν
εις Κύριον, π. Νικόλαο Επιτροπάκη, π. Νι-
κόλαο Τσαμάνδουρα και π. Ιωάννη Μπρίμη.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την πα-
ράθεση γεύματος σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους. 

Συνάντηση του Σεβ. κ. Ανδρέα
με την Ένωση Συνδέσμων 
Κληρικών Εκκλησίας Κρήτης
(Ε.Σ.Κ.Ε.Κ)

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου εορτά-
στηκε η μνήμη του Αγίου ενδόξου Ιερομάρ-
τυρος Χαραλάμπους.

Την παραμονή της εορτής, ο Σεβ. κ. Αν-
δρέας χοροστάτησε στον Μέγα πανηγυρικό
Εσπερινό, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στη
Λύττο (Ξυδά) Πεδιάδος, συμπαραστατούμε-
νος από τους Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Σίμωνα
Βουτυριάδη Ηγουμενεύοντα της Ιεράς Μο-
νής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη, κ. Ιερόθεο
Δασκαλάκη εκ της Ιεράς Μονής Επανωσήφη
και τους Πρωτοπρ. κ. Γεώργιο Γιακουμάκη,
κ. Κωνσταντίνο Ψυλλάκη και κ. Εμμανουήλ
Κιοστεράκη και τον Διάκονο Κωνσταντίνο
Αρμενάκη. Συμπροσευχόμενος παρέστη ο
εφημέριος της ενορίας και Αρχιερατικός Επί-
τροπος της Β’ Αρχιερατικής Περιφέρειας
Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Παπακανδεράκης,
τον οποίο ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε για
την καθοριστικής σημασίας διακονία, που
επιτελεί στην Περιφέρεια ευθύνης του, αλλά
και στην Ιερά Μητρόπολή μας ευρύτερα. 

Την επαύριο, κυριώνυμο ημέρα της εορ-
τής, ο Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στον
Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας,
στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Αρμά-
χας, με την συμμετοχή των Πρωτοπρ. κ. Πέ-
τρου Ψυλλάκη, Γενικού Αρχιερατικού Επι-
τρόπου της Ιεράς μας Μητρόπολης, κ.
Κωνσταντίνου Ψυλλάκη και κ. Εμμανουήλ
Κιοστεράκη, του Οικον. κ. Νικήτα Καπελ-
λάκη, του π. Ιωάννη Καπελλάκη, του Αρχι-
διακόνου Ανδρέα Δημητρίου και του Δια-
κόνου Κωνσταντίνου Αρμενάκη.

Πανήγυρη Αγίου Χαραλάμπους

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέου Κρήτης
στο Αρκαλοχώρι, τελέσθηκε αρχιερατικό
συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβ.

 Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, συλλειτουρ-
γούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνού, όπου προ της απολύσεως ο
Θεοφιλέστατος, με την κανονική άδεια του
Σεβ. Ποιμενάρχη μας, απένειμε το οφφίκιο
του Οικονόμου στον Εφημέριο Αμουργιελ-
λών π. Μιχαήλ Λιαπάκη, υπεύθυνο του Βι-
βλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

Στην ομιλία του ο Σεβ. Κ. Ανδρέας ευ-
χαρίστησε τον Θεοφιλέστατο και ομίλησε με
πατρικούς λόγους προς τον νέο Οικονόμο
της Εκκλησίας, εξαίροντας τα χαρίσματά του. 

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος, τόσο
στον Εσπερινό, όσο και στη Θεία Λειτουργία,
αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Χαραλάμ-
πους, δίνοντας έμφαση στην ευσέβεια που
είχε και στην υπομονή που επέδειξε στο
μαρτύριό του. Παράλληλα, ευχήθηκε στους
ευσεβείς πιστούς χρόνια πολλά και κατά
πάντα ευλογημένα, κυρίως στους εορτάζοντες
και τις εορτάζουσες.

Αρχιερατικό συλλείτουργο και
απονομή οφφικίου Οικονόμου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
ύστερα από τα μέτρα που εξήγγειλε η Ελλη-
νική Πολιτεία για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού στις 16 Μαρτίου,
πραγματοποίησε συναντήσεις και στις τέσ-
σερις Αρχιερατικές Περιφέρειες της Ιεράς
Μητρόπολής μας, με τους Ιερείς οι οποίοι
δεν ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού. 

Στις συναντήσεις αυτές συζήτησαν από
κοινού την εξεύρεση του τρόπου τέλεσης
των ιερών ακολουθιών σε ενορίες της Ιεράς
Μητρόπολής μας κεκλεισμένων των θυρών,
σύμφωνα με την παράγραφο 6 της Κ.Υ.Α.
της 16ης Μαρτίου , η οποία αναφέρει επι-

Ποιμαντικές συναντήσεις 
Σεβασμιωτάτου με κληρικούς εν
μέσω καραντίνας του covid-19
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Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ημέρα της εορ-
τής του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτό-
κου, αλλά και της Εθνικής Επετείου, ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο
Θραψανό, όπου τέλεσε, με κλειστές τις θύρες
του ναού και χωρίς την παρουσία πιστών,
τη Θεία Λειτουργία της εορτής του Ευαγγελι-
σμού, στο πανηγυρίζον  αριστερό κλίτος του
Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Θραψανού. 

Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο π.
Εμμανουήλ Τσικριτσάκης, προϊστάμενος του
Ιερού Ναού και ο διάκονος π. Κωνσταντίνος
Αρμενάκης, ενώ ο π. Σπυρίδων Φουκαρά-
κης, Αναπλ. Γενικός Αρχιερατικός Επίτρο-
πος, με τον ιεροψάλτη και διδάσκαλο κ. Βα-
σίλη Δαμιανάκη έψαλαν από τα αναλόγια.

Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
την Θεία Λειτουργία απευθείας και ζωντανά
μέσω του διαδικτύου, αφού η συμμετοχή των
πιστών δεν επιτρεπόταν στους ναούς, λόγω
των έκτακτων μέτρων, που ελήφθησαν για
την μείωση της διασποράς του κορωνοϊού.

Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος
ανέπεμψε την σχετική δέηση υπερ υγείας,
που όρισε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της
Εκκλησίας Κρήτης και αναγνώστηκε η ειδική
ευχή του Σεβ. Μητροπολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ.

Ακολούθησε η Δοξολογία για την Εθνική
Επέτειο της Επανάστασης του 1821, ενώ στη
συνεχεία μετέβησαν στο μνημείο Ηρώων του
Θραψανού, όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη
δέηση των υπέρ της Πίστεως και της Πατρί-
δος πεσόντων.

γραμματικά ότι «…επιτρέπεται η τέλεση λει-
τουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό μετά-
δοσης από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τη-
λεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την
παρουσία του απολύτως αναγκαίου προσω-
πικού του μέσου». 

Κατά τις συζητήσεις, μεταξύ του Σεβα-
σμιωτάτου και των Ιερέων, εκφράστηκε η
αγωνία από πλευράς των κληρικών για τα
γενόμενα, ενώ υπήρξε θετική ανταπόκριση
στην προτροπή του Ποιμενάρχη μας για την
ζωντανή μετάδοση των Ακολουθιών με το
σύστημα των διαδικτυακών συνδέσεων. 

Ύστερα από τις συζητήσεις του κ. Αν-
δρέα, με τους κληρικούς της Ιεράς Μητρό-
πολής μας, αποφασίστηκε η μετάδοση των
Ιερών Ακολουθιών, μέσω live streaming
στο YouTube, από τις ενορίες του Ιερού Μη-
τροπολιτικού Ναού στο Αρκαλοχώρι, Κα-
στελλίου, Θραψανού, Αγιών Παρασκιών,
Σκινιά, Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου,
Συκολόγου, Άρβης, Χόνδρου και Αμιρά. 

Πανήγυρη του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, αριστερού κλίτους του
ενοριακού Ναού Θραψανού

Την Τρίτη 7 Απριλίου, ο Πρωτοσύγκελ-
λος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Αρχιμ. κ.

Κορνήλιος Αθανασάκης, ο Αναπλ. Γεν. Αρ-
χιερατικός Επίτροπος και Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπό-
λεώς μας Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδων Φουκαρά-
κης και ο Γραμματέας αυτού Πρωτοπρ. κ.
Ελευθέριος Σκουλάς, επισκέφτηκαν τη Διοι-
κήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κα Λένα Μπορμ-
πουδάκη στο γραφείο της στο Ηράκλειο.

Η επιτροπή μετέφερε στη Διοικήτρια τις

ευχές του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα,
ενημερώνοντας την παράλληλα για τις απο-
φάσεις από τη σύσκεψη της Ιεράς Μητρο-
πόλεως και αφορούν στην εθνική προσπά-
θεια ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, αλλά
και εκείνης της Υγειονομικής Περιφέρειας
Κρήτης για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού
Covid-19.

Παράλληλα, όπως γνωστοποιήθηκε στην
κα Μπορμπουδάκη, η Ιερά Μητρόπολη Αρ-
καλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου θα πα-
ράσχει ως ευγενική χορηγία στην 7η Υ.Π.Ε.
Κρήτης, για τα νοσοκομεία ευθύνης της, μια
συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης, δη-
λώνοντας επίσης τη διάθεση των κληρικών
για εθελοντική εργασία σε υγειονομικές δο-
μές, σε όποιο τομέα κριθεί απαραίτητο. 

Η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες της για τη σημαντική
δωρεά της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στην
προσπάθεια ενδυνάμωσης των δημόσιων
νοσοκομείων της Χώρας και της Κρήτης με
εξοπλισμό, επισημαίνοντας τη διαχρονική
συμβολή της Εκκλησίας στην κοινωνική συ-
νοχή και αλληλεγγύη.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χο-
ροστάτησε στις παρακάτω ακολουθίες των
Χαιρετισμών και του Ακαθίστου Ύμνου.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στην ακο-
λουθία της A΄ Στάσεως των Χαιρετισμών,
στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στη Γαρίπα
Μονοφατσίου.  

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στην ακο-
λουθία της Β΄ Στάσεως των Χαιρετισμών,
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Κασ-
σάνους Πεδιάδος,

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στην ακο-
λουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα του Ιεροσο-

Οι Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία
Θεοτόκο και ο Ακάθιστος Ύμνος
στην Ιερά Μητρόπολή μας

Χορηγία συσκευής αναπνευστικής
υποστήριξης στην 7η ΥΠΕ



5352

λυμίτου στο Αρκαλοχώρι, χωρίς την παρου-
σία πιστών. 

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στην ακο-
λουθία της Δ΄ Στάσεως των Χαιρετισμών
προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Ναό
Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο. Η
ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας μέσω του
διαδικτύου.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου, στην ακο-
λουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπε-
ραγία Θεοτόκο, στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρή-
της του Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι. 

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας δεν παρέλειψε να ευ-
χηθεί καλή δύναμη για την περίοδο της
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που δια-
νύουμε, αναφερόμενος στα σοφά λόγια του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.
κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τα οποία λέγουν:
«Αυτό που κινδυνεύει δεν είναι η πίστη,
αλλά οι πιστοί, δεν είναι  ο Χριστός, αλλά οι
Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Θεάνθρωπος,
αλλά εμείς οι άνθρωποι».

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι  «Οι
ορθόδοξοι χριστιανοί, ο χριστιανικός κό-
σμος και όλες η θρησκείες απαντάμε στην
πανδημία του κορονοϊού με πάνδημη παγ-
κόσμια προσευχή» και τόνισε ότι πρέπει όλοι
να συμμορφωνόμαστε στα μέτρα και στους
κανόνες υγιεινής και να υπακούμε στις εν-
τολές, με συλλογική και προσωπική ευθύνη.

Επίσης, προέτρεψε όλους να εντείνουνε
την προσευχή μας προς την Υπεραγία Θεο-
τόκο, ώστε σύντομα να παρέλθει η φοβερή
αυτή επιδημία. Υπογράμμισε την υποχρέωση
που έχουμε όλοι να συμμορφωνόμαστε
στους κανόνες υγιεινής και να τηρούμε τα
μέτρα πρόληψης και τις εντολές των ειδικών,
μετατρέποντας παράλληλα τα σπίτια μας σε
κατ’ οίκον εκκλησιές τις δύσκολες αυτές ημέ-
ρες που διέρχεται η πατρίδα μας και ο κό-
σμος ολόκληρος.

Οι ακολουθίες των Χαιρετισμών μετα-
δόθηκαν απευθείας μέσω της ιστοσελίδας
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, σύμφωνα με
το άρθρο 6 της ΚΥΑ 2867/Υ1 περί «τέλεσης
λειτουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό με-
τάδοσης από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας
τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο», ή μέσω
των διαδικτυακών συνδέσεων.

Ο Σεβασμιώτατος, στις παραπάνω ακο-
λουθίες, προ της απολύσεως, τέλεσε την ει-
δική δέηση για τον κορωνοϊό. 

Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την

παρουσία πιστών, τελέσθηκαν οι ακολουθίες

της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και του

Πάσχα σε όλους τους Ναούς της Ιεράς Μη-

τρόπολής μας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση της 6ης Απριλίου 2020. 

Σε πολλούς Ιερούς Ναούς υπήρξε η δυ-

νατότητα ζωντανής μετάδοσης των ακολου-

θιών από το διαδίκτυο, μέσα από το οποίο

ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας είχε τη

δυνατότητα να απευθύνει στους πιστούς που

παρακολουθούσαν από τα σπίτια τους, τις

κατ΄ οίκον εκκλησίες τους, πατρικούς ενθαρ-

ρυντικούς λόγους, εν όψει της πανδημίας του

κορωνοϊου covid-19 και να τους προτρέψει

να κάνουν την αυτοκριτική τους και να πο-

ρευθούν κατά το δυνατόν με αυτομεμψία στην

Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.   

Να αναφερθεί δε ότι στο τέλος κάθε  Θεί ας

Λειτουργίας και Ιερής ακολουθίας, ο Σεβα-

σμιώτατος ανέπεμπε δέηση για τους προ-

σβληθέντες από τον κορωνοϊό και ανεγίγνω-

σκε τις ευχές της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

της Εκκλησίας Κρήτης και του Σεβ. Μητρο-

πολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ. 

Το πρόγραμμα 

του Σεβασμιωτάτου κ. Ανδρέα

Την Κυριακή των Βαΐων 12 Απριλίου,

προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό

Ναό του Αγίου Γεωργίου στις Αγιές Παρα-

σκιές Πεδιάδος, ενώ το απόγευμα χοροστά-

τησε εκ του παραθρονίου στην ακολουθία

του Όρθρου της Μ. Δευτέρας, στον Ιερό Κα-

θεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Αρκαλοχωρίου.

Το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 13

Απριλίου, χοροστάτησε στην Ακολουθία του

Όρθρου της Μ. Τρίτης, στον Ιερό Ναό Αγίων

Κεκλεισμένων των θυρών 
οι ακολουθίες της Αγίας 
και Μεγάλης Εβδομάδας 
και στην Ιερά Μητρόπολή μας

Κυριακή των Βαΐων, πρωί

Κυριακή των Βαΐων, εσπέρας

Μεγάλη Δευτέρα, εσπέρας

Μεγάλη Τρίτη, εσπέρας
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Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στην Άρβη

της Επαρχίας Βιάννου.

Τη Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου, μετέβη

στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Θραψανού,

όπου χοροστάτησε στον Όρθρο της Μ. Τε-

τάρτης, κατά την οποία ο ιεροψάλτης του

Ναού κ. Βασίλειος Δαμιανάκης απέδωσε με

ιερότητα και κατάνυξη το τροπάριο της Κσσια-

νής, δοξαστικό των αποστίχων «Κύριε, ἡ ἐν

πολλαῖς ἁμαρτίαις, περιπεσοῦσα γυνή…».

Τη Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου, τέλεσε

το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και χορο-

στάτησε στην ακολουθία του Όρθρου της Μ.

Πέμπτης, στον Ιερό Ενοριακό Ναό στους

Αποστόλους Πεδιάδος.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου, ιερούρ-

γησε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου «Αγιάς Μονής» Βιάννου, όπου τέλεσε

την Εσπερινή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου

Βασιλείου. Μετά δε την απόλυση τέλεσε τρι-

σάγιο υπέρ αναπαύσεως του Επισκόπου Αρ-

καδίας κυρού Νικοδήμου, ο οποίος είναι εν-

ταφιασμένος στον περίβολο της Ιεράς Μονής.

Στην ακολουθία των Αγίων Παθών του

Κυρίου μας χοροστάτησε στον Ιερό Ναό Αγίου

Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος. Ανέγνωσε

το πρώτο Ευαγγέλιο και ευλόγησε δια της Αγίας

Λόγχης τους Ιερείς και τους ιεροψάλτες.

Την Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου

χοροστάτησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Με-

ταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου

και τέλεσε τις Μεγάλες Βασιλικές Ώρες και

τον Μέγα Εσπερινό της Αποκαθηλώσεως,

στο τέλος του οποίου τέλεσε τρισάγιο επί του

Ιερού Επιταφίου, υπέρ αναπαύσεως των ψυ-

χών των κεκοιμημένων αδελφών.

Στη συνέχεια πορεύθηκε στις Ενορίες Γα-

σίου, Αρχοντικού-Αλιτζανής, Γαλατά, Αγιών

Παρασκιών, καθώς και στην Ιερά Μονή Αγίας

Μαρίνης Βόνης, όπου προσκύνησε τους ευ-

πρεπισμένους με άνθη Ιερούς Επιταφίους.

Το απόγευμα χοροστάτησε στον Όρθρο

του Μεγάλου Σαββάτου στον Ιερό Μητροπο-

Μεγάλη Τετάρτη, Ιερό Ευχέλαιο

Μεγάλη Πέμπτη πρωί, Τρισάγιο στον Αρκαδίας
Νικόδημο

Μεγάλη Πέμπτη, εσπέρας

Μεγάλη Παρασκευή, Αποκαθήλωση

λιτικό Ναό Αγ. Ανδρέα Αρκαλοχωρίου και

προέστη της περιφοράς του Επιταφίου εντός

του Ιερού Ναού. 

Το Μέγα Σάββατο 18 Απριλίου το πρωί,

τέλεσε τον Μέγα Εσπερινό και τη Θεία Λει-

τουργία του Μεγ. Βασιλείου στην Ι.Μ. Αγίας

Μαρίνας στη Βόνη Πεδιάδος, όπου έψαλε το

«Ἀνάστα, ὁ Θεός...» ραίνοντας το Καθολικό

με φύλλα δάφνης. 

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου προέστη

της τελετής της Αναστάσεως στον Ιερό Μη-

τροπολιτικό Ναό του Αγίου Ανδρέου Κρήτης

στο Αρκαλοχώρι. Μετέδωσε το Άγιο Φως,

από την ακοίμητη κανδήλα του Ιερού Ναού

και τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία,

στο τέλος της οποίας αναγνώσθηκαν ο Κα-

τηχητικός Λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου και

η πασχαλινή εγκύκλιος. 

Την Κυριακή του Πάσχα, 18 Απριλίου,

τελέσθηκε ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιε-

πισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι, όπου

αναγνώσθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο στην Ιταλική,

Βουλγαρική και Ρουμανική γλώσσα.

Την Τετάρτη της Διακαινησίμου 22 Απρι-
λίου, ο  Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό
στον Ιερό Ενοριακό Ναό του Μεγαλομάρτυ-
ρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στο Αστρί-
τσι, ενώ την επαύριο, Πέμπτη της Διακαι-
νησίμου 23 Απριλίου, ιερούργησε στον

Πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου

Μεγάλη Παρασκευή, Επιτάφιος θρήνος

Μεγάλο Σάββατο πρωί, Ανάστα ο Θεός

Μεγάλο Σάββατο βράδυ, Ανάσταση

Κυριακή του Πάσχα, Εσπερινός της Αγάπης
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Την Δευτέρα 4 Μαΐου ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Εσπερινό
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Εν-
δόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης στην Έμπαρο.

Η ακολουθία τελέστηκε κεκλεισμένων των
θυρών, χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ
στο Θείο Λόγο του ο Σεβασμιώτατος ανα -
φέρθηκε στον βίο της Αγίας Ειρήνης και  ευχήθηκε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου
της Ενορίας Κάτω Βιάννου και μίλησε επί-
καιρα.

Οι ακολουθίες τελέσθηκαν κεκλεισμένων
των θυρών, χωρίς την παρουσία πιστών και
με διαδικτυακή μετάδοση από την Ενορία
της Κάτω Βιάννου.

Εσπερινός της Αγίας Ειρήνης 
στην Έμπαρο

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, ημέρα κατά
την οποία τιμάται η επανακομιδή της Τιμίας
Κάρας του Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επι-
σκόπου Κρήτης, εορτάζει ο Ιερός Σύνδεσμος
Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «Από-
στολος Τίτος».

Στο Νιπιδιτό Πεδιάδος μετέβη την Τετάρτη
13 Μαΐου ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Αν-
δρέας, και χοροστάτησε στον Εσπερινό του
πανηγυρίζοντος  κλίτος του Ιερού Ναού Αγίου
Παντελεήμονος, που τιμάται στη μνήμη του
Αγίου Ισιδώρου του εν Χίω.

Πριν την απόλυση,   κήρυξε τον θείο λόγο,
αναφερόμενος στο μαρτύριο του Αγίου Ισι-

δώρου και ευχήθη κε σε όλους έτη πολλά και
ευλογημένα.

Εσπερινός του Αγίου Ισιδώρου 
του εν Χίω στο Νιπιδιτό

Εορτή Συνδέσμου Κληρικών 
της Ιεράς Μητρόπολής μας

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, εορτή των Αγίων
Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και Ισαπο-
στόλων Κωνσταντίνου και Ελένης πανηγύριζε
το βόρειο κλίτος του Ιερού Καθεδρικού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου. 

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας προεξήρχε,
τόσο του Εσπερινού όσο και της Θείας Λει-
τουργίας. Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην
βιωτή των Αγίων και ευχήθηκε οι πρεσβείες
τους να σκέπουν όλους μας και ιδιαιτέρως
όσους και όσες φέρουν το όνομά τους.

Μετά το πέρας του Εσπερινού πραγματο-
ποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανεία της Ιεράς
Εικόνας στους κεντρικούς δρόμους του Αρ-
καλοχωρίου. 

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Πρόεδρος
του Ιερού Συνδέσμου Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιε-
ρόθεος Χιώτης, στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης
του Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι, συλλει-
τουργούντων των Πρωτοπρ. κ. Πολυχρόνη
Μπριντάκη και κ. Ελευθερίου Σκουλά, καθώς
και του Διακόνου κ. Σταύρου Φανουράκη.

Στο Ιερό Βήμα παρέστη προσευχόμενος
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο
οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρ-

τους και ομίλησε για το επικείμενο άνοιγμα
των Εκκλησιών προς τους πιστούς και τα μέ-
τρα προστασίας και υγιεινής που θα υπάρ-
χουν στους Ιερούς Ναούς.

Παρόντες ήταν επίσης, ο Προϊστάμενος
του Μητροπολιτικού Ναού και Αναπλ. Γεν.
Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρ. κ. Σπυ-
ρίδων Φουκαράκης, ο Πρωτοπρ. κ. Εμμα-
νουήλ Τσικριτσάκης, ο Οικον. Νικήτας Κα-
πελλάκης, ο Οικον. κ. Ελευθέριος Γερακάκης
και ο Πρεσβ. κ. Ιωάννης Καπελλάκης.

Πανήγυρη Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Αρκαλοχώρι

Με την ευκαιρία της Αποδόσεως της
Εορτής του Πάσχα τελέσθηκε την 26η Μαΐου
το βράδυ, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του
Ιεροσολυμίτου στο Αρκαλοχώρι, η Αναστά-
σιμη Θεία Λειτουργία.

Των Ιερών Ακολουθιών της τελευταίας
ημέρας της πασχάλιας περιόδου, προεξήρχε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αν-
δρέας, ο οποίος στο κήρυγμα του αναφέρ-
θηκε στα χαρμόσυνα μηνύματα της Αναστά-
σεως και ευχήθηκε καταλλήλως, ψάλλοντας
για τελευταία φορά το «Χριστός Ανέστη».

Απόδοση της Εορτής του Πάσχα
στην Ιερά μας Μητρόπολη
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Τo εσπέρας της Παρασκευής 29 Μαΐου
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη
στο Ιερό Ησυχαστήριο «Άξιον Εστί» Ιεράπε-
τρας, όπου, με την κανονική άδεια του Σεβ.
Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυ-
ρίλλου, χοροστάτησε στην ακολουθία του
Εσπερινού και τέλεσε Τρισάγιο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της μακαριστής Μονα-
χής Άννης (Τζανιδάκη).

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε εγκάρδια
τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο για την
φιλόξενη αγάπη και την ευλογία να τελέσει
Τρισάγιο με τη συμπλήρωση εννέα μηνών
από την εις Κύριον εκδημία της, το οποίο,
όπως σημείωσε, θεώρησε ιερό χρέος του
προς τη μακαριστή Μοναχή Άννα, αφού οι
πολλαπλές αρχιερατικές υποχρεώσεις δεν
του επέτρεψαν να παραστεί στην εξόδιο ακο-
λουθία και στα άλλα μνημόσυνα.

Ο Σεβασμιώτατος είχε γνωρίσει τη μα-
καριστή μοναχή ως διδάσκουσα στην Παι-
δαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, όντας υπό-
δειγμα άδολης αγάπης, ταπείνωσης και
γνήσιας προσφοράς. Ευχήθηκε δε ο Κύριος
της ζωής και του θανάτου να αναπαύει την

ψυχή της μέσα στο ανέσπερο φως και να
την κατατάξει μεταξύ των δικαίων, αφού την
αξίωσε και έλαβε το Μεγάλο και Αγγελικό
Σχήμα, λίγο πριν κοιμηθεί.

Μετά το πέρας του Αρχιερατικού Εσπε-
ρινού οι δύο Σεβ. Αρχιερείς μετέβησαν στον
τάφο της μακαριστής Μοναχής, όπου ο Σεβ.
κ. Ανδρέας τέλεσε Τρισάγιο επί του τάφου,
όπου αναπαύεται αιώνια η κτητόρισσα του
Ιερού Ησυχαστηρίου.

Πριν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της εικόνας
της Αναστάσεως και των ιερών Λειψάνων
του Αγίου Ανδρέα στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ενώ στην κεν-
τρική πλατεία, οι Ενορίες του Μητροπολιτι-
κού Ναού και του Καθεδρικού Ναού, συ-
ναντήθηκαν και τελέσθηκε δέηση από τον
Σεβασμιώτατο. Στο τέλος της λιτανείας οι πι-
στοί πέρασαν κάτω από την εικόνα της Ανα-

στάσεως, η οποία ήταν τοποθετημένη στην
κεντρική είσοδο του Μητροπολιτικού Ναού.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πε-
διάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, οι Αντι-
δήμαρχοι κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκης και  κα
Όλγα Δραμουντάνη, ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδος κ. Ηρακλής Κρι-
θινάκης και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αρκαλοχωρίου κα Νίκη Μουράτη
– Σολάκη.

Τρισάγιο για τη μακαριστή 
Μοναχή Άννα

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτει-
νής Ιεράπετρας μετέβη την Κυριακή 14 Ιου-
νίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,

Ονομαστήρια του Σεβ. 
Μητροπολίτου Ιεραπύτνης 
και Σητείας κ. Κυρίλλου

Το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου,
ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας χοροστά-
τησε στον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής
των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
στον φερώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Κασ-
σάνων Πεδιάδος.

Την επαύριο, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ο Σεβ.
κ. Ανδρέας  μετέβη στην Έμπαρο, όπου τέ-
λεσε τη Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα
ιστορικό Ναό του Αγίων Αποστόλων.

Ο Σεβασμιώτος ομίλησε επίκαιρα, τόσο
στον Εσπερινό όσο και στη Θεία Λειτουργία,
αναφερόμενος στο μεγάλο έργο των Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, για τη διά-
δοση του Ευαγγελίου έως τα πέρατα της οι-
κουμένης, ευχόμενος παράλληλα χρόνια
πολλά και ευλογημένα.

για τον εορτασμό των ονομαστηρίων του
Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας
κ. Κυρίλλου. 

Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο άγων τα
ονομαστήριά του επιχώριος Μητροπολίτης κ.
Κύριλλος και συλλειτούργησαν ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάν-
νου κ. Ανδρέας και ο Σεβ. Μητροπολίτης

Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος. 
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος

κ. Ανδρέας, αναφερόμενος στην εορτή των
Αγίων Πάντων, όπου η Εκκλησία μας τιμά
τη μνήμη όλων ανεξαιρέτως των αγίων,
γνωστών και αγνώστων, όλων εκείνων που
ευαρέστησαν τον Θεό, έχοντας προσωπική
σχέση και κοινωνία μαζί Του. Με τη χάρη
του Παρακλήτου σήμερα βρίσκονται στην αι-
ώνια μακαριότητα της δόξης του Θεού.

Ευχήθηκε πλούσια τη χάρη πάντων των
Αγίων στον εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Κύ-
ριλλο, που, όπως είπε, διακρίνει η απλό-
τητα, η σεμνότητα και η τιμιότητα και τον
οποίο ομόφωνα και παμψηφεί η Ιερά Επαρ-
χιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εξέ-
λεξε Μητροπολίτη και του παρέδωσε τη
διαποίμανση της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύν-
της και Σητείας.

Πανήγυρη των Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 



6160

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, το απόγευμα, ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη
στον Βυζαντινό Ιερό Ναό Εισοδίων της Θε-
οτόκου στο Χουμέρι Μονοφατσίου, όπου χο-
ροστάτησε στον Εσπερινό και τέλεσε τρισά-
γιο για την ανάπαυση της ψυχής του
μακαριστού Γεωργίου Χρονάκη, πατρός του
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Χρονάκη
εφημερίου Παρτίρων, με την συμπλήρωση
ενός έτους από την εκδημία του.

Ομίλησε κατάλληλα στο εκκλησίασμα και
εξέφρασε την βαθιά του εκτίμηση προς το
πρόσωπο του εκλιπόντος, συλλυπούμενος
τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του αδελ-
φού Γεωργίου.

και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι  Διοικητές

των Ενόπλων Δυνάμεων της 115 Π.Μ. και

του Πεδίου Βολής Κρήτης, ο Αστυνομικός

Δ/ντης Χανίων κ. Γεώργιος Λυμπινάκης,

Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, ο

γνωστός Ποινικολόγος κ. Σάκης Κεχαγιόγλου,

τοπικοί άρχοντες και φορείς, επιχειρηματίες,

δημοσιογράφοι, φίλοι και συγγενείς.

Ετήσιο μνημόσυνο στο Χουμέρι
Μονοφατσίου

Την Τρίτη 07 Ιουλίου εορτή της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πανηγύριζε ο
ομόνυμος Ιερός Ναός στην Κασταμοντίστα
Πεδιάδος.

Την παραμονή Δευτέρα 6 Ιουλίου τελέ-
στηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστα-
τούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και συγχοροστα-
τούντος τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
και με την παρουσία αρκετών κληρικών.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ευγένιος,
ο οποίος αναφέρθηκε στην μεγάλη πίστη
που είχε η Αγία Κυριακή και προέτρεψε
όλους μας να της ομοιάσουμε. Τόνισε χαρα-
κτηριστικά: «όλοι μας οφείλουμε να είμαστε

Κυριακοί στη ζωή μας, δηλώνοντας ότι ανή-
κουμε στον Κύριό μας και όπως η Αγία κρατά

Πανήγυρη Αγίας Κυριακής στην
Κασταμονίτσα Πεδιάδος

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, ο Σεβ. Μητρο-

πολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Ιερά Πα-

τριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας

Τριάδος των Τζαγκαρόλων, προκειμένου να

συμμετάσχει στο τεσσαρακονθήμερο μνημό-

συνο του αείμνηστου Θεοχάρη Λιονάκη, κατά

σάρκα πατρός του Θεοφιλ. Επισκόπου Δο-

ρυλαίου κ. Δαμασκηνού.

Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία,

που τελέστηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μο-

νής, προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.

Ανδρέας, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μη-

τροπολιτών Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.

Ευγενίου, του επιχωρίου Μητροπολίτη Κυ-

δωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού,

Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου και Ιε-

ραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο οποίος

κήρυξε το Θείο λόγο.

Προ της απολύσεως τελέστηκε το τεσσα-

ρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Θε-

οχάρη Λιονάκη.

Την Αυτού Εξοχότητα τον Πρωθυπουργό

της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, εκπρο-

σώπησε η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα

Μενδώνη, ενώ το παρών έδωσαν, επίσης, ο

Υφυπουργός Παιδείας κ. Βασίλειος Διγαλά-

κης, η Βουλετής κα Ντόρα Μπακογιάννη, ο

Βουλευτής κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο

πρώην Υπουργός κ. Χρήστος Μαρκογιαννά-

κης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος

Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

κ. Νικόλαος Καλογερής, ο Υπαρχηγός της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αν-

δρέας Δασκαλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης

Πολιτισμού κ. Κων/νος Φασουλάκης, ο Δή-

μαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηρά-

κης, ο Δήμαρχος Αποκορώνου κ. Χαράλαμ-

πος Κουκιανάκης, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Κ. κ.

Ελευθέριος Κοπάσης, ο Διευθύνων Σύμβου-

λος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης, ο

Διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων κ. Γε-

ώργιος Μπέας και ο Υποδιοικητής κ. Εμμα-

νουήλ Μπολώτης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
του μακαριστού Θεοχάρη Λιονάκη

Τη Νηστικάκειο Μονάδα Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου επι-
σκέφτηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, η κινητή μο-
νάδα του ΕΟΔΥ νομού Ηρακλείου,
πραγματοποιώντας δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους για τον κορονοϊό covid-19.

Τα δείγματα λήφθηκαν από το προσω-
πικό, τους εθελοντές και τη διεύθυνση του
Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα όλων των δειγ-
μάτων ήταν αρνητικά.

Αναφέρουμε ότι υπεύθυνος της κινητής
μονάδας του ΕΟΔΥ νομού Ηρακλείου ήταν
ο πνευμονολόγος κ. Παναγιώτης Μαματζά-
κης, τα δείγματα έλαβε η νοσηλεύτρια κα
Μαρία Θεοδωρακάτου, οδηγός ήταν η κα
Αργυρώ Καταχανάκη, ενώ την ιατρική ευ-
θύνη της Μονάδας Ηλικιωμένων έχει ο δια-
κεκριμένος ιατρός και μέλος του Δ.Σ. κ. Γε-
ώργιος Γρηνάκης. 

Η κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ 
στη Νηστικάκειο Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων
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στην Ιερά Εικόνα της το Σταυρό στο χέρι,
έτσι και εμείς θα πρέπει να κρατάμε τον
Σταυρό για να πάμε όχι μπροστά αλλά ψηλά,
για να συναντήσουμε τον Κύριο μας». Στο
τέλος της ομιλίας του δεν παρέλειψε να ευ-
χαριστήσει τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας για την

πρόσκληση να τελέσει τον εόρτιο Εσπερινό
της Αγίας Κυριακής στην Κασταμονίτσα.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας, ευχαριστώντας θερμά τον
Σεβ. κ. Ευγένιο για την παρουσία του, αλλά
και για τον πεπνυμένο λόγο που απηύθυνε
στο Εκκλησίασμα, ευχόμενος παράλληλα σε
όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Εικόνας και
του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Κυριακής σε
όλο χωριό, με την συμμετοχή πλήθους πι-
στών. Στο τέλος της περιφοράς τελέστηκε τρι-
σάγιο έμπροσθεν του Ναού για την ανάπαυση
της ψυχής του αοιδίμου Πρωτοπρεσβυτέρου
του Οικ. Θρόνου Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη,
πρώτου Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας και πρώην εφημε-
ρίου της Ενορίας Κασταμονίτσας.

Στην πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Παρα-
σκευής Μαζίου Μεγάρων, μετέβη ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ως εκπρόσωπος
της Α.Θ.Π του Οικουμενικού μας Πατριάρχη
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, όπου μετέ-
φερε τις Πατριαρχικές ευχές και ευλογίες
στους χιλιάδες προσκυνητές της Ιεράς Μο-

νής, στους συγχοροστατήσαντες και συλλει-
τουργήσαντες Αρχιερείς, Αδριανουπόλεως
κ. Αμφιλόχιο και Ολβίας κ. Επιφάνιο και
στον Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής
Μονής Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Χρυσόστομο.

Ο Σεβασμιώτατος, στον λόγο που εκφώ-
νησε, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στους
προκατόχους του Σεβ. Μητροπολίτη Αδρια-
νουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, που διετέλεσαν
εκπρόσωποι του Οικουμενικού μας Πατριάρ-
χου στην Αθήνα και στο πολύτιμο και ση-
μαντικό έργο τους, καθώς και για τη συνετή
διακονία του συνεχιστή τους, Σεβ. κ. Αμφι-
λοχίου.

Πανήγυρη Ιερας Παριαρχικής 
και Σταυροπηγιακής Μονής
Αγίας Παρασκευής Μαζίου 
Μεγάρων

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου παραμονή της
Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,  στον
ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό
Ναό στο Αρκαλοχώρι, τελέσθηκε ο Μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.

Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ανδρέας,
αναφερόμενος στην παρουσία της Τριαδικής
Θεότητας στο όρος Θαβώρ και στην ανάγκη
του φωτισμού μας από το Θεϊκό φως και όχι
από τα κοσμικά φώτα του κόσμου τούτου. 

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Ει-
κόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως,
με την πάνδημη συμμετοχή του κόσμου, ενώ
τέλος τελέσθηκε η ευλόγηση των άρτων.

Την κυριώνυμο ημέρα της Εορτής, Πέμ-
πτη 6 Αυγούστου, τελέσθηκε Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβ. Ποι-
μενάρχη μας κ. Ανδρέου. Το Θείο λόγο κή-
ρυξε ο Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου
κ. Μιχαήλ Κανιαδάκης, κληρικός της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο οποίος και ομί-
λησε επίκαιρα σχετικά με το γεγονός της Με-
ταμορφώσεως.  Ο Σεβασμιώτατος στην αν-
τιφώνηση του ευχαρίστησε το π. Μιχαήλ για
το κήρυγμά του και ευχήθηκε σε όλο το εκ-
κλησίασμα το Φως της Θείας Μεταμορφώ-
σεως να φωτίζει τις ζωές όλων μας.

Προ της Απολύσεως ο Σεβ. κ. Ανδρέας
χειροθέτησε σε Αρχιδιάκονο τον κ. Κων-
σταντίνο Αρμενάκη, Διάκονο του Ιερού Κα-
θεδρικού Ναού και του ευχήθηκε πλούσια
τη χάρη του Μεταμορφωθέντος Χριστού στη
ζωή του και στην διακονία του στην τοπική
μας Εκκλησία.   

Παρόντες στην πανήγυρη, τόσο στον
Εσπερινό όσο και στη Θεία Λειτουργία, ήταν:

ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκε-
ρογλου, ο Δήμαρχος Μίνωα Πεδιάδος κ.
Μανώλης Φραγκάκης, Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Μινώα Πεδιάδας και πλήθος πιστών,
ο οποίοι προσήλθαν στην Ιερά πανήγυρη,
τηρώντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής και τις
σχετικές αποστάσεις 

Πανήγυρη Ιερού Καθεδρικού
Ναού Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Αρκαλοχωρίου
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Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου,
εξεδήμησε εις Κύριον ο μακαρι-
στός πρωτοπρεσβύτερος Νικό-
λαος Επιτροπάκης σε ηλικία 95
ετών, συνταξιούχος κληρικός, με
καταγωγή από τα Καλύβια Μονο-
φατσίου. Στην ιερατική του πο-
ρεία διακρίθηκε για την πίστη, το
ήθος και την ταπεινότητά του και
υπήρξε ακούραστος εργάτης στον αμπελώνα
του Κυρίου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεση-
μέρι της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου, στον υπό
του αοιδίμου ιερέως ανεγερθέντος, Ιερό Ναό
Αγίου Τίτου στα Καλύβια Μονοφατσίου  χο-
ροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα, παρουσία πλήθους ιερέων και κό-
σμου.

Ο Σεβασμιώτατος  αναφέρθηκε στο ατε-
λεύτητο μυστήριο της ζωής και του θανάτου
κι εξέφρασε την αγάπη του και τα συλλυπη-
τήριά του προς τα παιδιά του εκλιπόντος, ο
οποίος είχε προειπεί ότι θα αναχωρούσε εκ
του κόσμου τούτου το Σάββατο.

Σύντομο επικήδειο εκφώνησε ο γιος του
μακαριστού ιερέα κ. Γιάννης Επιτροπάκης,
ενώ ψηφίσματα ανεγνώστηκαν  από τον  Σύν-
δεσμο Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας και την Ενορία Καλυβίων.

Στη συνέχεια η σορός του αειμνήστου π.
Νικολάου ενταφιάσθηκε στο ενοριακό κοι-
μητήριο.

Σύντομο Βιογραφικό:
Ο μακαριστός π. Νικόλαος Επιτροπάκης

γεννήθηκε στα Καλύβια Μονοφατσίου στις
25 Οκτωβρίου 1925. Τελείωσε το δημοτικό
σχολείο στο χωριό του τα Καλύβια και συ-
νέχισε  το γυμνάσιο στη Βιάννο, το οποίο
διέκοψε τα χρόνια της κατοχής. Τελικά απο-

φοίτησε   από το γυμνάσιο  Κα-
στελλίου.

Υπηρέτησε  3 χρόνια (1946-
1949) την στρατιωτική του θη-
τεία  ως ασυρματιστής, όπου
τραυματίστηκε από νάρκη και
σώθηκε από θαύμα, με τραύματα
που έφερε στο σώμα του σε όλη
τη ζωή.  Το 1951 παντρεύεται
την Ευαγγελία Δασκαλογιαννάκη
από το διπλανό χωριό Νεοχώρι,
ορφανή κοπέλα και από τους δύο

γονείς.  Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Ιωάννη,
τον Εμμανουήλ, τη Μαρία και τη Στυλιανή.

Ο τότε ιερέας Καλυβίων–Νεοχωρίου, μα-
καριστός Σπυρίδων, θείος της συζύγου του
Ευαγγελίας, τον γνωρίζει με τον αοίδιμο Αρ-
χιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Ευγένιο Ψαλιδάκη,
ο οποίος τον χειροτονεί κληρικό. Φοίτησε
δύο χρόνια στο Ανώτερο Εκκλησιαστικό
Φροντιστήριο Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων,
Χανίων.

Το 1957 χειροτονήθηκε  στον πρώτο
βαθμό Ιεροσύνης,  ως Διάκονος  στο Δεμάτι
και μετά τρεις μήνες στο δεύτερο  βαθμό Ιε-
ροσύνης, ως Ιερέας στα Καλύβια,  από τον
μακαριστό Επίσκοπο Γορτύνης και Αρκαδίας
κυρό  Τιμόθεο.

Από το 1957 μέχρι το 2001 ήταν εφη-
μέριος της ενορίας Καλυβίων, με σημείο
αναφοράς την ανέγερση νέου Ιερού Ναού.
Με τις συνδρομές των ενοριτών, με εράνους
από την ευρύτερη περιοχή,  προς την Ενορία
Καλυβίων Μονοφατσίου και με την καθο-
δήγηση του μακαριστού Ιερέα Νικολάου,
κτίσθηκε ο τρίκλιτος, ωραιότατος Ιερός Ναός,
του Αγίου Αποστόλου Τίτου, της Αναλήψεως
του Σωτήρος και  του Αγίου Νικολάου. Τα
Ιερά εγκαίνια τελέστηκαν την Κυριακή 5
Οκτωβρίου 1997 από τον μακαριστό  Μη-
τροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας κυρό Κύ-
ριλλο.

Πρωτοπρεσβυτέρου 
Νικολάου Επιτροπάκη

ΕΚΔΗΜΙΕΣ

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
2019, εξεδήμησε εις Κύριον
ο μακαριστός πρωτοπρεσβύ-
τερος Γεράσιμος Σκαρτής, σε
ηλικία 63 ετών, απεσπασμέ-
νος κληρικός της Ιεράς Μη-
τροπόλεώς μας, στην Ιερά Μη-
τρόπολη Γαλλίας, με καταγωγή από την Άμμο
Ζακύνθου. 

Ο π. Γεράσιμος, στην ιερατική του πο-
ρεία, διακρίθηκε για την πίστη, το ήθος, την
ολοπρόθυμη και ακούραστη προσφορά του
στην Εκκλησία.

Σύντομο βιογραφικό
Ο π. Γεράσιμος γεννήθηκε

το 1954 δίπλα στο Μοναστήρι
του Αγίου Διονυσίου, στη συ-
νοικία του Άμμου Ζακύνθου.
Ήταν πτυχιούχος του Τμήμα-
τος Ποιμαντικής Θεολογίας
του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπη-
ρέτησε με θυσιαστικό φρό-

νημα τις Ιερές Μητροπόλεις Ζακύνθου, Γερ-
μανίας, Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας της
Νοτίου Αφρικής και Γαλλίας. Ήταν Εφημέ-
ριος του Ελληνορθόδοξου Ναού του Αγίου
Γεωργίου της πόλεως Grenoble, στη νοτιοα-
νατολική Γαλλία.

Πρωτοπρεσβυτέρου 
Γερασίμου Σκαρτσή

Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου,
εορτή της συνάξεως του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, εξε-
δήμησεν εις Κύριον ο αγαπητός
σε όλους μας Χαντζή – Γιάννης
Καπελλάκης, σε ηλικία 83 ετών,
ο οποίος καταγόταν από τον
Αχεντριά Μονοφατσίου. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τε-
τάρτη 8 Ιανουαρίου από τον Σεβ.  Μητροπο-
λίτη μας κ. Ανδρέα, με την συμμετοχή ιερέων,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα
Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη,
στο Αρκαλοχώρι. 

O Σεβ. κ. Ανδρέας, που είχε κάνει ανα-
γνώστη τον Χαντζή- Γιάννη, μίλησε για το πρό-
σωπο του εκλιπόντος, εστιάζοντας στο γεγονός
ότι διακόνησε ως φύλακας του Ιερού Προ-
σκυνήματος Αγίου Νικήτα Αχεντριά, το οποίο

υπηρέτησε για 25 και πλέον
χρόνια. Επικήδειο, επίσης, εκ-
φώνησε ο συντοπίτης του,
οδοντίατρος  κ. Αλέξανδρος
Κατσαπρακάκης, τον οποίο δη-
μοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα
της Ιεράς Μητροπόλεως.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Χαντζή – Γιάννης Καπελ-

λάκης γεννήθηκε στον Αχεν-
τριά το 1936 και ήταν το τέταρτο και τελευταίο
παιδί της οικογένειας του Δημητρίου και της
Μαριάνθης Καπελλάκη.  Μεγάλωσε στον
Αχεντριά με πολλές δυσκολίες, στερήσεις και
κακουχίες. Το 1977 πήγε στους  Αγίους Τό-
πους προσκυνητής, όπου βαφτίστηκε στον
Ιορδάνη ποταμό κι έλαβε το όνομα «Χαντζής».
Το 1985 εγκαταστάθηκε στο Προσκύνημα
του Αγίου Νικήτα, το οποίο διακόνησε αγόγ-
γυστα και παρά την δυσκολία της υγείας  του,
το αναστήλωσε και το ανέδειξε.

Χαντζή-Γιάννη 
Καπελλάκη
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Κρή της κ. Ειρηναίου, Προέδρου της Ιεράς Επαρ-

χιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυδωνίας και

Αποκορώνου, Θεοπρόβλητε Ποιμενάρχα της Θε-

οσώστου ταύτης Επαρχίας, κ. Δαμασκηνέ,

Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς,

Κύριε πρ. Υπουργέ,

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα,

Κύριοι Δήμαρχοι πρώην και νυν,

Άγιοι Πρωτοσύγκελλοι, Καθηγούμενοι, Πα-

τέρες και αδελφοί, Γερόντισσες, χριστιανοί και

χριστιανές,

Ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού

μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου,

εις την εξόδιο ακολουθία του αειμνήστου Θεο-

χάρη Λιονάκη, μεταφέρω τις ευχές και τις προ-

σευχές του Πατριάρχου μας, δια την ανάπαυση

της ψυχής του αδελφού μας Θεοχάρη και τα

εγκάρδια συλλυπητήριά Του εις τον αγαπητό

μου αδελφό Επίσκοπο Δορυλαίου κ. Δαμασκηνό,

Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυ-

ροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

Χανίων και Πρωτοσυγκελλεύοντα εις την Ιερά

Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Συλλυπείται ο Παναγιώτατος, μετά του Θε-

οφιλεστάτου, την μητέρα του κα Νίκη, την

αδελφή του κα Κλειώ και όλους τους οικείους,

συγγενείς και φίλους του σπουδαίου και ξεχω-

ριστού  αυτού ανθρώπου, που υπήρξε πολύτιμος,

πατέρας, οικογενειάρχης και αδελφός, με πέντε

αδελφές.

Αφειδώλευτα, με τον πλατυσμό της καρδιάς

του, σκορπούσε την αγάπη του, ως ήλιος δι-

καιοσύνης, στην γυναίκα του, στα παιδιά του,

στους συγγενείς, στους φίλους, στους συνεργάτες

του, στη σύνολη κοινωνική και επαγγελματική

εξακτίνωση της ζωής του και πορεύτηκε με βρα-

χίονές του την οικογένειά του, τους πορτοκαλεώνες

του, την εργασία του στον ΟΤΕ.

Φιλότιμος, φιλαλήθης, έντιμος, απλός, φι-

λάνθρωπος, ανεξίκακος, ίστατο με σεβασμό στα

Όσια και τα Ιερά του Γένους και της Εκκλησίας

μας, δίνοντας το παρών σε χαρές και λύπες.

Από τον δικό μας επίγειο βίο, ανέρχεται πλέον

η ψυχή του στον κόσμο της αιωνιότητας «ἔνθα

οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ

ζωὴ ἀτελεύτητος». Εκεί, στη χώρα των εν ετέρα

μορφή ζώντων, θα αυλίζεται μέσα στη Χάρη και

το Θείον έλεος της ζωής, που φωτίζεται από το

αΐδιον, ανέσπερον και άκτιστον φως της τριση-

λίου Θεότητος.

Ο άνθρωπος γεννάται, το πρώτον, όταν έρ-

χεται εις τον κόσμο, το δεύτερον όταν βαπτίζεται

και λαμβάνει «δυνάμει» τας πλουσίας δωρεάς

του Παρακλήτου, για να τας καταστήσει«εν ενερ-

γεία», μέσα από τον πνευματικό του αγώνα, και

το τρίτον όταν η ψυχή του ανέρχεται εις την αό-

ρατον αιωνιότητα, χωριζομένη του φθαρτού σώ-

ματος που εισέρχεται «εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη».

Η ψυχή ανέρχεται εις τον αόρατο και νοητό

κόσμο.Εκεί θα πορευθούμε όλοι οι άνθρωποι

ανεξαιρέτως, ασχέτως από τα πιστεύματα, τις

ιδεολογικές, τις νομικές ή όποιες άλλες θεωρη-

τικές προσεγγίσεις. Το ζητούμενο είναι εάν θα

βρεθούμε εις την αιωνιότητα του σκότους ή εις

την αιωνιότητα του Φωτός της Χάριτος του Χρι-

στού, όπου πορεύεται για να αυλισθεί η ψυχή

του αδελφού Θεοχάρη, χάρη στον προσωπικό

και συλλογικό του προσπορισμό, επί της κλί-

μακος των εν Χριστώ αρετών.

Δεν είναι πνευματικά απροϋπόθετο το γεγο-

νός ότι, ο μακαριστός Θεοχάρης, δοκιμαζόμενος,

υπέμεινε την ασθένειά του καρτερικά, εν προ-

σευχή, με τη βοήθεια του Αγίου Νικηφόρου

του Λεπρού, για ένα τέταρτο του αιώνα και

φεύγει από τον ορατό μας κόσμο, έξι περίπου

μήνες μετά την ανθρωπίνως απροσδόκητη, γι’

αυτόν τουλάχιστον τον καιρό, παμψηφεί εκλογή

του υιού του Δαμασκηνού εις Επίσκοπον, από

την Αγία και Ιερά Σύνοδο, προτάσει του Πανα-

γιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου. Γεν-

ναιόδωρος ο οβολός των ουρανών εις τον αδελφό

μας Θεοχάρη. 

Αιωνία του η μνήμη».

Εκοιμήθη ο Επίσκοπος Αν-
δίδων κυρός Χριστοφόρος τα με-
σάνυχτα της 14ης Φεβρουαρίου
2020. Η εξόδιος ακολουθία του
μακαριστού Επισκόπου τελέστηκε
το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Εισοδίων της Θεοτόκου Λιβα-
δειάς, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, συμπα-
ραστατούμενος από ιερείς της Μητροπόλεως.

Στη συνέχεια ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γε-
ώργιος, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο,
μετέφερε τις συλλυπητήριες ευχές του κ. Ιε-
ρωνύμου στους συγγενείς του μακαριστού

Επισκόπου, καθώς και τις συλ-
λυπητήριες ευχές του Αρχιεπι-
σκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου, ο
οποίος δεν μπόρεσε να παρευ-
ρεθεί στην εξόδιο ακολουθία.

Ο Σεβασμιώτατος έκλεισε την
ομιλία του λέγοντας ότι ο μακα-
ριστός Επίσκοπος επιστρέφει εκεί
από όπου ξεκίνησε, στη Μονή
της μετανοίας του, την Ιερά Μονή
του Οσίου Λουκά, όπου και ετάφη

στο Κοιμητήριο της Μονής, δίπλα στον Ιερό
Ναό του Αγίου Χαραλάμπους.

Ο Θεοφιλέστατος κυρός Χριστοφόρος κατ’
έτος προσέρχονταν και λειτουργούσε στην
πανήγυρη του Μητροπολιτικού μας Ναού
Αγίου Ανδρέα του Ιεροσολυμίτη και είχε τε-
λέσει τα εγκαίνια στον τρίκλιτο Ιερό Ναό του
Αγίου Μύρωνα στο Καστρί Βιάννου. 

Επισκόπου Ανδίδων
κυρού Χριστοφόρου

Eκοιμήθη την 1η Ιουνίου

o πατέρας του Θεοφιλ. Επι-

σκόπου Δορυλαίου κ. Δαμα-

σκηνού, Καθηγουμένου της Ιε-

ράς Πατριαρχικής και

Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος των

 Τζαγκαρόλων και Πρωτοσυγκελλεύοντος της

Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκο ρώνου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την

Τρίτη 2 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-

μητρίου Πλατανιά, όπου προεξήρχε ο Σεβ.

Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυ-

σόστομος, με την συμμετοχή των Σεβ. Μη-

τροπολιτών Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.

Ευγενίου, του οικείου Ποιμενάρχου Κυδω-

νίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Ιε-

ραπύτνης και Σητείας κ. Κυ-

ρίλλου και των Θεοφιλ. Επι-

σκόπων Κνωσού κ. Προδρό-

μου, ο οποίος εκπροσώπησε

τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρή-

της κ. Ειρηναίο και Ευμενείας

κ. Ειρηναίου, Καθηγουμένου

της Ιεράς Πατριαρχικής και

Σταυροπηγιακής Μονής Κυ-

ρίας των Αγγέλων Γουβερνέ-

του.

Στην εξόδιο ακολουθία, την Α.Θ.Π. τον

Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο

Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Σεβασμιώ-

τατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας.

Επικήδεια ομιλία Σεβ. Μητροπολίτη 

Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα 

«Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Κνωσού κ. Πρόδρομε,

εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Θεοχάρη Λιονάκη, 
πατρός του Θεοφιλ.
Επισκόπου Δορυλαίου
κ. Δαμασκηνού
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Σε κλίμα βαθειάς θλίψης τελέσθηκε το
Σάββατο 20 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του
αεροπόρου της Πολεμικής μας Αεροπορίας,
αείμνηστου Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη, στον
Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι
Πεδιάδος, ο οποίος έφυγε αιφνίδια σε ηλικία
33 ετών ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που
είχε στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Στην νεκρώσιμη ακολουθία προεξήρχε
ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ. Πρόδρομος,
με την κανονική άδεια του Σεβ. Ποιμενάρχου
μας κ. Ανδρέα, ο οποίος ευρισκόταν στο Σαμ-
πεζύ της Γενεύης για τις εργασίες της Αγίας
και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου. 

Στο τέλος της κηδείας ψηφίσματα και επι-
κήδειοι αναγνώστηκαν από την Πολεμική
Αεροπορία, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καστελλίου κ. Βασίλειο Εργαζάκη,
την εκπαιδευτικό κ. Αικατερίνη Τσαμασλίδου,
και τον Προϊστάμενο της Ενορίας Καστελλίου
Αρχιμ. Ιερόθεο Χιώτη. Στη συνέχεια ο Θεο-
φιλ. κ. Πρόδρομος απηύθυνε παρηγορητι-
κούς λόγους στους γονείς και την αδελφή
του κεκοιμημένου Εμμανουήλ, μεταφέροντας
παράλληλα τις θερμές συλλυπητήριες ευχές
του Σεβ. κ. Ανδρέα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας κ. Ανδρέας, αφού επέστρεψε
από το Σαμπεζύ, μετέβη στο Καστέλλι και στο
κοιμητήριο της Ενορίας του Αγίου Αντωνίου,

όπου τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του εκλιπόντος αεροπόρου. Στη συ-
νέχεια επισκέφτηκε την οικία του εκδημή-
σαντος νέου, όπου για πολλή ώρα συμπαρα-
στάθηκε με λόγους πατρικούς στους γονείς,
την αδελφή και στους οικείους του Εμμα-
νουήλ.

Κατά την επίσκεψή του στο Καστέλλι ο
Σεβασμιώτατος παρατήρησε το βαρύ κλίμα
και τον βουβό θρήνο από τον αδόκητο χαμό
του αγαπητού στην ευρύτερη κοινωνία Εμ-
μανουήλ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Πολιτιστικοί
Σύλλογοι Καστελλίου, Πολυθέας και Δια-
βαϊδέ, ακύρωσαν τις προγραμματισμένες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις τους, ως ελάχιστο φόρο
τιμής στη μνήμη του Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη.

Σύντομο Βιογραφικό:
Ο Εμμανουήλ Γεραφαλάκης γεννήθηκε

στο Καστέλλι Πεδιάδος το έτος 1987. Τις εγ-
κύκλιες σπουδές του πραγματοποίησε στα εκ-
παιδευτήρια του Καστελλίου. Στη συνεχεία ει-
σήχθη στην Σχολή της Αεροπορίας, από την
οποία πραγματοποίησε το όνειρό του να γίνει
πιλότος. Ήταν μέλος της ομάδας Ζεύς της Πο-
λεμικής μας Αεροπορίας. Ήταν άγαμος.

Πιλότου της Πολεμικής 
Αεροπορίας 
Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη Την Τρίτη 4 Αυγούστου εξε-

δήμησε εις Κύριον ο επί ενενήντα
έτη ιεροψάλτης της Ενορίας Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Πολυθέας, μα-
καριστός Σπυρίδων Κομπολάκης,
σε ηλικία 106 ετών. 

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου,
στον Ενοριακό Ναό της Πολυ-
θέας, τελέσθηκε η εξόδιος ακολουθία προ-
εξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Αν-
δρέα και τη συμμετοχή αρκετών ιερέων από
την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι με την πα-
ρουσία τους τίμησαν τη μνήμη του εκδημή-
σαντος κυρ- Σπύρου.

Εκφωνήθηκαν επικήδειοι από τον υιό του
μακαριστού, Γεώγιο Κομπολάκη, εκ μερους
της οικογένειας και τον Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. κ.
Εμμανουήλ Κιοστεράκη, οι οποίοι δημοσι-
εύονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως. Επίσης, εκ μέρους της Ενορίας ανεγνώ-
σθη ψήφισμα, που δημοσιεύουμε παρακάτω:

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ομίλησε
για την σχέση που είχε ο μακαριστός Σπυρί-
δων και την έλξη του Παρακλήτου στη ζωή
του, δια των μυστηρίων και όλων των τελου-
μένων ακολουθιών στην Εκκλησία.

Αναφέρθηκε στο γενογός ότι ο κυρ-Σπύ-
ρος, στην ψαλτική του πορεία στον Ναό της
Παναγίας στην Πολυθέα, διακόνησε δεκαεπτά
ιερείς, με τους οποίους είχε άριστη σχέση κά-
νοντας υπακοή στο μυστήριο της Ιερωσύνης.

Σύντομο βιογραφικό
Ο μακαριστός Σπυρίδων Κομπολάκης

 γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1914 στην

Πολυθέα Πεδιάδος, από τους
Ιωάννη και Χριστίνα Κομπολάκη.
Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Κομ-
πολάκη και απέκτησαν τέσσερα
παιδιά. 

Διακόνησε αφιλοκερδώς επί
ενενήντα και πλέον έτη το ανα-
λόγιο της ενορίας Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Πολυθέας . Το 2012 ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας

κ. Ανδρέας τον χειροθέτησε σε αναγνώστη.

Ψήφισμα:

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ενοριακού Ναού  Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Πολυθέας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, μετά την προς
Κύριον εκδημία του Σπυρίδωνος Κομπολάκη,
επί πολλά έτη διατελέσαντος αφιλοκερδώς Ιε-
ροψάλτης στην Ενορία μας, αναγνωρίζοντας
δε την προσφορά του προς την Εκκλησία και
ευρύτερα  σε όλο το Χωριό μας, αποφάσισε
τα εξής:

1. Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία
σύσσωμο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.  

2. Να εκφραστούν οι συλλυπητήριες ευχές
στους οικείους του εκλιπόντος.

3. Να  κατατεθεί εις μνήμη του το ποσό
των 150 ευρώ στην Νηστικάκειο Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων.

4. Να γραφεί το όνομά του στο Βραβείο
της Ενορίας και να αναρτηθεί η φωτογραφία
του μεταστάντος στο γραφείο της Ενορίας.

5.  Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα,
και να επιδοθεί στους οικείους του. 

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδωνα Κομπολάκη
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1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2 ΓΕΡΑΚΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. (ΙΕΡΕΥΣ) ΕΙΣ ΜΝΗ-
ΜΗΝ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ) 

3 ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ

4 ΕΝΟΡΙΑ ΙΝΙΟΥ
5 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ)
6 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΡΙΘΙΝΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΣΤΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑ-

ΛΑΙΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ)
8 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΛΑΙ-

ΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ)
9 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΤΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
10 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
11 ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔ. ΚΛΗΡΙΚΩΝ Ι.Μ.ΑΚΒ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ)
12 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Πρεσβυτερα) ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ)
13 ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΟΛΓΑΣ
14 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥ-

ΖΥΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑ-

ΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΙΕΡΕΥΣ)

16 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΟ Ι.ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΖΗΝΤΑΣ)

17 ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

18 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

19 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ

20 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΟΥΒΑΡΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ΄ ΑΜΑΛΙΑΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ

21 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΠΙΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

22 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ

23 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΨΥΛΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΕΜΜ.ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ

24 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΨΥΛΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ κ΄ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ

25 ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ

26 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ

27 ΠΑΠΑΔΩΚΟΣΤΑΚΗ-ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
28 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
29 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.ΠΕΤΡΑΚΗ
30 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ ΣΑΚΑΒΕΛΗ
31 ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ ΕΜΜ.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΜΜ.ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ
32 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΟΥΡ-

ΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
33 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΜ-

ΠΡΑΚΗ ΟΛΓΑΣ
34 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΥΛΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΑΜ-

ΠΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑΣ
35 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
36 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
37 ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 
(21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020)

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 ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤ. Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 
11 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΕΜΠΑΡΟΥ «ΕΡΓΑΝΟΣ»

17 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
18 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
19 ΜΟΝ. ΠΑΡΑΓ. ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
20 ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 
21 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA”
22 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
23 ΞΕΝΟΔ. «RINELA  BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
24 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
27 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Ι. Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προετοιμάζει
και προσφέρει καθημερινά δωρεάν μεσημεριανά γεύματα και δεκατιανά
σε παιδιά και μαθητές Δημοτικών Σχολείων από εμπερίστατες οικογέ-
νειες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πε ρισ σότερες
πληροφορίες στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως στο Αρκαλοχώρι.

Υπεύθυνος: π. Πέτρος Ψυλλάκης. Τηλ: 6974 753116

Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχω-
ρίου, Καστελλίου και Βιάννου και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λει-
τουργεί 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

• Βιβλία όλων των 

Εκδοτικών Οίκων

• Cd’ s και κασέτες ψαλτικής

• Εκκλησιαστικά είδη

• Εικόνες

• Μοσχοθυμίαμα

• Παιδικά βιβλία 

• Είδη δώρων

Στο βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως 
στο Αρκαλοχώρι θα βρείτε:

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ.-Φαξ 28910 24630
Υπεύθυνος: π. Ευάγγελος Αναγιάννης

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 προσω-
πικούς 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

• 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

Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη 
της Ιεράς Μητροπόλεως

Οι σχολές της Ιεράς Μητροπόλεως

Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος

Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο




