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Τ
ήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες

Τεσσαρακοστήν καί προσκυ-

νήσαντες τά Πάθη καί τόν

Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού κα-

θιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου

Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πα-

νηγύρει καί ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλα-

λήτῳ τό κοσμοσωτήριον ἄγγελμα «Χριστός

Ἀνέστη»!

Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι

ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ

τό Πάσχα, ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά

του, ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται καί νοηματοδο-

τεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ

ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγω-

νίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου,

ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς συ-

στεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπεκαλύφθη

τό νόημα τοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’

εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν»1 καί

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῶ Ἁγίῳ Πάσχᾳ
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δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς ὡς

δώρου τῆς χάριτος ὄχι μόνον δέν περιορί-

ζει, ἀλλά ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν μας συγ-

κατάθεσιν εἰς τήν δωρεάν, καί ἐνδυναμώνει

τήν πορείαν μας καί τήν ἀναστροφήν μας

ἐν τῇ νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει

καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης

σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν

Χριστῷ ἐλεύθερος δέν ἐγκλωβίζεται εἰς

«γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχον-

τες ἐλπίδα»10. Ἡ ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ Χρι-

στός, ἡ ἐν Αὐτῷ ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ

λαμπρότης καί ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότη-

τος. Τά βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς δέν ὁρί-

ζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ θάνατος δέν εἶναι

τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. «Μηδείς φοβεί-

σθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ

Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ’ αὐτοῦ

κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ᾍδην ὁ κατελ-

θών εἰς τόν ᾍδην»11. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθε-

ρία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις»12 τοῦ ἀνθρώπου,

πρόγευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως

καί τῆς πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας

ἐν τῷ «νῦν καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε

οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πατρός» θά ζοῦν πρό-

σωπον πρός πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ,

«ὁρῶντες αὐτόν καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον

τήν ἀπ’ αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι»13.

Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία

θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη δι’

ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία Λει-

τουργία, κάθε προσευχή καί δέησις τῶν

πιστῶν, κάθε ἑορτή καί μνήμη Ἁγίων καί

Μαρτύρων, ἡ τιμή τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ

«περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν Χριστιανῶν (Β’

Κορ. η’, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγά-

πης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς

θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ

λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας,

ἐκπέμπουν πασχάλιον φῶς καί ἀναδίδουν

τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως. 

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν

πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα

τοῦ κόσμου, ἀπευθύνομεν πρός πάντας

ὑμᾶς, τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου

τιμιωτάτους ἀδελφούς καί τά προσφιλέ-

στατα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρτιον

ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύ-

νως, ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, Χριστόν

εἰς τούς αἰῶνας.     

τοῦ «καί εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποί-

ησεν, καί ἰδού καλά λίαν»2.

Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν»3, «ἡ

ἀνάστασις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις ὑπῆρξεν

ἀναστολή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός

τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ἐν Χριστῷ ἀναστάντι

ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπημένον τοῦ

Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως.

Συντελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό ὁποῖον

ἰᾶται τό «μέγα τραῦμα», τόν ἄνθρωπον. Εἰς

τήν ἐμβληματικήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως

ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας, ἀτενίζομεν τόν κα-

τελθόντα «μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύριον

τῆς δόξης καί καθελόντα θανάτου τό κρά-

τος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου,

συνανιστῶν τούς γενάρχας τῆς ἀνθρωπότη-

τος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό ἀνθρώπινον

γένος, ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων,

ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ

ἀλλοτρίου.

Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν

Χριστῷ ζωή ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθε-

ρία. «Τῇ ἐλευθερίᾳ ... Χριστός ἡμᾶς ἡλευθέ-

ρωσε»4. Τό περιεχόμενον, τό «ἦθος» αὐτῆς

τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει νά βιωθῇ

ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ ἐν τῇ

ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιω-

ματική πεμπτουσία τῆς «καινῆς κτίσεως».

«Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελ-

φοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν

τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε

ἀλλήλοις»5. Ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, τεθε-

μελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστα-

σιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρός τά ἄνω

καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι’ ἀγά-

πης ἐνεργουμένη»6. Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν

«Αἴγυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων

ἀλλοτριώσεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις

τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης ὑπάρ-

ξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρω-

πίζει τόν ἄνθρωπον.

Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν

Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει

ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη

ὁλοκληρωθῆ»7. Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστά-

σεως, τά ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν νέον

νόημα, ἐφ’ ὅσον εἶναι ἤδη μεταμορφωμένα

καί μεταμορφούμενα. Τίποτε δέν εἶναι

ἁπλῶς «δεδομένον». Τά πάντα εὑρίσκονται

ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελεί-

ωσίν των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά» πρός

τήν Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ’ ἐξοχήν

ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, προφυλάσσει

τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν

ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν πα-

ρουσίαν τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ’ ἑτέρου δέ

ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου «ἡ βα-

σιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τού-

του»8, τῆς διαφορᾶς δηλονότι μεταξύ τοῦ

«ἤδη» καί τοῦ «ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς

Βασιλείας, συμφώνως καί πρός τό θεολο-

γικώτατον «Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος

Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ»9. 

Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευ-

θερίας τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀνα-

στάσιμος παλμός, ἡ ἐγρήγορσις καί ὁ

4

2 Γεν. α’, 31.
3 Α’ Κορ. ε’, 7.
4 Γαλ. ε’, 1.
5 Γαλ. ε’, 13.
6 Γαλ. ε’, 6.  
7 Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις, μτφρ. Δ. Τσάμη, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ-

σαλονίκη 1976, σ. 37.
8 Ἰωάν. ιη’, 36.
9 Γεωργίου Φλωρόφσκυ, ὅ.π., σ. 99.

10 Α’ Θεσσ. δ’, 13
11 Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητήριος εἰς τήν ἁγίαν καί λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς ἐνδόξου

καί σωτηριώδους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως. 
12 Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΒΕΠΕΣ 61, σ. 227.
13 Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Δ’, 27 (100), Κείμενον, μετά-

φρασις, σχόλια Ν. Ματσούκα, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 452. 

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκα΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Προσευχόμαστε

εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριό μας νά περάσει.

Νά παρέλθει τό οὐράνιο καί ἀόρατο αὐτό

ἐπιτίμιο, πού συγκλονίζει τήν γῆ.

Ὑπάρχουν τά γήινα, ἀλλά καί τά οὐρά-

νια καί ὁ ἄνθρωπος συμμετέχει καί εἰς

τούς δύο κόσμους, ἑκούσια ἤ ἀκούσια.

Ὑπάρχει ὁ ὁρατός κόσμος, ἀλλά καί ὁ

ἀόρατος. Ἡ σχέση τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς

γῆς, ἡ συμπαντική ἰσορροπία καί ἑνότητα

ὁρατῶν καί ἀοράτων, ἔχει διαταραχθεῖ

ἐπειδή εἰδωλοποιήσαμε τά δημιουργήματά

μας. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς ὑπεν-

θυμίζει: «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν

εἰδώλων» (Α΄ Ἰωάν. ε΄, 21).

Ὁ Κύριός μας εἶναι Θεάνθρωπος. Θεός

καί ἄνθρωπος. Καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι

εἴμαστε σῶμα καί πνεῦμα. Ὕλη καί ψυχή.

Ὁ Κύριός μας ἀναστήθηκε. Διά τῆς Ἀνα-

στάσεώς Του ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς «τήν αἰώνιον

ζωήν καί τό μέγα ἔλεος». Ὁ Χριστός μᾶς προ-

σφέρει τήν αἰωνιότητά Του, μέσα εἰς τό

ἀνέσπερον φῶς Του. Οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμα

καί ἄν δέν τό πιστεύουμε, εἴμαστε αἰώνιοι

καί ἀθάνατοι, μέσα εἰς τό ἔλεος τοῦ Χρι-

στοῦ, ἐφ’ ὅσον ἀπό τήν γῆ, μέ τήν προ-

σευχή μας, συμμετέχουμε καί κοινωνοῦμε

μέ τόν Χριστό. Ἡ προσευχή μας εἰς τόν

Χριστό διαφυλάττει τήν ἑνότητα τῆς γῆς

μέ τόν οὐρανό. 

Ὁ πολιτισμός τοῦ αἰώνα μας, μᾶς ἔχει

αἰχμαλωτίσει εἰς ὑλόφρονα εἰδωλολατρική

βεβαιότητα, πού ὑπακούει εἰς τό δαιμονικό

δόγμα «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριο γάρ ἀπο-

θνήσκομεν» (Α΄ Κορ. ιε΄, 32). Ὅμως, εἰς

τήν Ἐκκλησία μας ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι

Χριστιανοί ψάλλουμε «Χριστός Ἀνέστη ἐκ

νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Ὅλες οἱ ψυχές τῶν ἐν Χριστῷ Ἀνα-

στάντι τελειωθέντων, μέ τίς ψυχές τῶν

ἀδελφῶν μας, πού πρόσφατα ἀναχώρησαν

ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπό τήν γῆ εἰς

τούς οὐρανούς, ἔχουν εἰσέλθει εἰς τόν φω-

τοφόρο πνευματικό κόσμο, πού ζεῖ μέ τόν

Ἀναστάντα Χριστό μας. 
Κύριος σκοπός καί στόχος τοῦ χριστια-

νικοῦ μας Ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ δέν μπο-

ρεῖ νά εἶναι κανένας ἄλλος, παρά μόνον ἡ

ἐν Χριστῷ πνευματικοποίησή μας, μέ προ-

σευχητικό κέντρο καί δοξολογική ἀναφορά

τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν. Εἶναι

τραγικό, οἱ ψυχές, εἰς τήν οὐράνια ζωή νά

μήν εἶναι μέ τόν Χριστό καί νά μήν φωτί-

ζονται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Ἀναστάν-

τος Χριστοῦ, ἀλλά νά εἶναι μέ τόν πονηρό

καί νά ζοῦν μέσα εἰς τό σκοτάδι τῆς ἀπό-

γνωσης καί εἰς τήν αἰώνια κατάθλιψη.

Ἀπόψε, ὅμως, ἀδελφοί μου, ἔχουμε

Ἀνάσταση. «Νῦν γάρ τά πάντα πεπλήρωται

φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια».

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει νά προσφέρει εἰς τόν

καθένα μας τίποτε ἄλλο, τίποτε λιγότερο ἤ

περισσότερο, κατά ρήση Χαλκηδόνος Με-

λίτωνος, παρά μόνον φῶς ἀπό τό φῶς Της.

«Φῶς ἐκ φωτός». Ἡ Ἐκκλησία ἀνάβει τήν

λαμπάδα μας καί αὐτό τό Πάσχα, μέ τό

Ἅγιον Φῶς. Μέ τό ἀνέσπερον φῶς, δῶρο

ἀπό «Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ».

«Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ἡμῶν, ἡ ἀγάπη μου μετά

πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀναστάντι»

(Α΄ Κορ. ιστ΄, 23-24).Ζ
οῦμε τό δεύτερο Πάσχα, ὅπου

ὁ πολιτισμός μας δοκιμάζεται

ἀπό τήν παγκόσμια ἐπιδημία,

ἀπό τόν ἀόρατο ἐχθρό, τόν κο-

ρωνοϊό. Ὑποφέρουμε, ἐνῶ ἑκατοντάδες

χιλιάδες συνάνθρωποί μας ἔχουν ἀναχω-

ρήσει διά τήν αἰωνιότητα ἀπό τόν κορω-

νοϊό. Πάμπολλοι εἶναι οἱ νοσοῦντες. 

Τό τραγικό αὐτό γεγονός μᾶς ὁδηγεῖ σέ

προβληματισμούς καί διαπιστώσεις διά τόν

πολιτισμό μας καί τή σχέση του μέ τή γῆ

καί τά οὐράνια, διά τίς ἀντοχές καί τίς συ-

νέπειες τῶν δημιουργημάτων μας, διά τίς

ἐπενδύσεις μας, διά τά χρηματιστήριά μας,

διά τά διαδικτυακά μας συστήματα, διά τά

κινητά μας τηλέφωνα, διά τά βιβλία μας.

Βλέπομε  τά εἴδωλα τοῦ πολιτισμοῦ μας νά

κλονίζονται, ἕνα καί πλέον χρόνο, ἀπό τήν

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί καί Πατέρες, χριστιανοί καί χριστιανές,

Η Ανάστασις του Χριστού, έργον Γ. Νικολαΐδου, 1963. 
Φορητή εικόνα της ενορίας Χουμερίου

ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2021
Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

+ Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
ΑΝΔΡΕΑΣ
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τόν Θεό γιά τίς ἐπιτυχίες τοῦ ἀγῶνα καί στίς
δύσκολες περιόδους τῆς Ἐπανάστασης ἔπαιρ-
ναν δύναμη, κουράγιο καί ἐλπίδα ἀπό τήν
πίστη καί τήν προσευχή τους στόν Χριστό.
Ἰδιαίτερα σέ κάποιες στιγμές, ὅπου ἀνθρω-
πίνως φαινόταν ἡ Ἐπανάσταση ὅτι θά
ἔσβηνε, κατά τρόπο θαυματουργικό ἀκολου-
θοῦσαν οἱ νίκες, ἐνδυναμωνόταν καί τελικά
τό 1821 ἐπικράτησε.

Ἡ Ἐπανάσταση ὑπῆρξε ἐπίτευγμα σύνο-
λου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Λαοῦ καί κλήρου, μέ
πρωτοπόρο στόν ἀγῶνα τόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη, Ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε΄, πού ἀπαγ-
χονίστηκε στήν Πύλη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου μας, ἡ ὁποία ἀπό τότε παραμένει
κλειστή. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐνέπνευσε μόνο
τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά τήν τρο-
φοδότησε καί τή στήριξε. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ
ὅτι στό βωμό τοῦ μαρτυρίου προσφέρθηκαν
ὡς μάρτυρες 11 Πατριάρχες, 100 Ἱεράρχες,
6.000 κληρικοί καί πλῆθος λαϊκῶν πιστῶν.

Στόν ἀγῶνα αὐτό ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης,
οἱ κληρικοί καί οἱ λαϊκοί πρόγονοί μας, ὄχι
μόνο πρωτοστάτησαν, ἀλλά καί κατέβαλαν
μεγάλο τίμημα αἵματος. Στήν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821 θυσιάστηκαν ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς
Κρήτης. Ὁ Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος,
οἱ Ἐπίσκοποι Κνωσοῦ Νεόφυτος, Χερρονή-
σου Ἰωακείμ, Λάμπης Ἱερόθεος, Σητείας Ζα-
χαρίας, Πέτρας Ἰωακείμ, Ρεθύμνης Γεράσιμος,
Κυδωνίας Καλλίνικος, Κισάμου Μελχισεδέκ
καί Διοπόλεως Καλλίνικος. Ἡ Ἐκκλησία τῆς

Κρήτης, ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά καί
τή θυσία τους, μετά τήν ἐπίσημη Ἁγιοκατάταξή
τους, τιμᾶ τά ἱερά Πρόσωπά τους καί ἐπικα-
λεῖται τίς ἀνύστακτες πρεσβεῖες τους ἀπό τά
σκηνώματα τοῦ Οὐρανοῦ.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σήμερα, δια-

κόσια χρόνια μετά, στέλνει στήν Ἑλλάδα τοῦ
2021 καί στόν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό ἕνα
μεγάλο καί διαχρονικό μήνυμα: Νά ἀγωνι-
ζόμαστε γιά νά κρατᾶμε ζωντανή τήν πνευ-
ματική μας κληρονομιά, οἱ σημερινοί Ἕλλη-
νες. Νά διακρατοῦμε μία μεγάλη καί ἱερή
παρακαταθήκη, πού διαφυλάξαμε, μέ κέντρο
ἀναφορᾶς τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο,
στούς δύσκολους αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς. Νά
δίνομε στήν καθημερινότητά μας προσωπι-
κές καί συλλογικές, πολύμορφες καί ποικίλες
μάχες, μέ τήν καρδιά, τό αἷμα καί τό πνεῦμα
μας, στόν ἱερό βωμό τῆς Παράδοσης τοῦ Γέ-
νους μας, γιά τή διαφύλαξη τῆς παρακατα-
θήκης καί τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνικοῦ Πο-
λιτισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδας μας.

Εὐχόμαστε μέ αὐτό τό ἦθος καί τό φρό-
νημα νά πορευθοῦμε ὅλοι μαζί, ὑπερβαίνον-
τας τούς ποικίλους πειρασμούς τῶν καιρῶν
μας, μέ συνείδηση τῆς εὐθύνης καί τῆς ἀπο-
στολῆς μας καί μέ τήν ὑπόσχεση στούς ἀγω-
νιστές τοῦ 1821 ὅτι θά διαφυλάξουμε δυνα-
μικά, στά νέα δεδομένα τοῦ 21ου αἰῶνα, τήν
Παράδοση, τόν Πολιτισμό καί τήν ταυτότητα
τῆς Ὀρθόδοξης Αὐτοσυνειδησίας μας.

Πρός τούς Αἰδεσιμολογιωτάτους Κληρικούς,

τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς καί τό εὐσεβές 

πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί μας,

Σ
ήμερα, αὐτή τή μεγάλη ἡμέρα
τῆς διπλῆς Ἑορτῆς τῆς Πίστεως
καί τῆς Πατρίδος, τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821,
ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, μέσα στίς δύσκολες
συνθῆκες τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, κα-
θώς ἑορτάζομε ὡς Ἕλληνες, μαζί μέ τόν ὅπου
γῆς Ἑλληνισμό, ἕνα μεγάλο γεγονός τῆς πο-
ρείας μας ὡς Ἔθνους καί τῆς Πολιτιστικῆς
μας ζωῆς, τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν
ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί τήν
Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

Τό 1821, σύνολος ὁ Ἑλληνισμός, οἱ
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, στό Ἰάσιο καί στίς πα-
ραδουνάβιες Ἡγεμονίες, στή Μακεδονία καί
στό Ἅγιον Ὄρος, στήν Κρήτη καί στή Μικρά
Ἀσία, στά νησιά τοῦ ἀρχιπελάγους καί στήν
Ἤπειρο, στά Ἑπτάνησα, στή Θράκη καί στά
Δωδεκάνησα, στή Στερεά Ἑλλάδα καί στήν
Πελοπόννησο, στήν Κωνσταντινούπολη, ξε-
κίνησαν ἕναν ἄνισο, πλήν ὅμως δίκαιο
ἀγῶνα αἵματος καί πνεύματος, ἐνάντια στήν
Ὀθωμανική αὐτοκρατορία.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὑπῆρξε γεγονός
μεγίστης σημασίας, ὄχι μόνο γιά ἐμᾶς τούς
Ἕλληνες, ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν βαλκα-
νική χερσόνησο καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἥπειρο.

Πρωτοπορήσαμε καί δημιουργήσαμε,
μέσα ἀπό πολύχρονους καί αἱματηρούς
ἀγῶνες καί μετά τή ναυμαχία τοῦ Ναβαρίνου,
τό 1827, τό πρῶτο ἐλεύθερο Ἐθνικό Κράτος
στά Βαλκάνια καί ἕνα ἀπό τά πρῶτα ἐλεύθερα
Κράτη στήν Εὐρώπη.

Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καθόρισε τίς με-
τέπειτα πανευρωπαϊκές ἐξελίξεις, διότι μετά

τό 1821, σέ ἕναν περίπου αἰῶνα διαλύθηκαν
καί κατέρρευσαν, ἀπό τίς λαϊκές Ἐπαναστά-
σεις, ὅλες οἱ Αὐτοκρατορίες στήν Εὐρώπη. 

Ἀπό ποῦ, ὅμως, ἀντλούσαμε δύναμη,
θάρρος καί ἀποφασιστικότητα στήν Ἐπανά-
σταση τοῦ 1821;

Οἱ ἀγωνιστές ὅλοι, χωρίς ἐξαιρέσεις,
εἶχαν πίστη, ἦταν ἀφοσιωμένοι, ψυχῇ τε καί
σώματι, στόν Χριστό καί στήν Ἁγία Του
Ἐκκλησία. Προσεύχονταν καθημερινά καί
ζητοῦσαν τήν βοήθεια καί τό ἔλεος τῆς Πα-
ναγίας καί τῶν Ἁγίων μας.

Ὅλοι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821, ἐπώνυμοι
καί ἀνώνυμοι, μικροί καί μεγάλοι, μέ τήν
πίστη στόν Χριστό καί μέ τίς συνεχεῖς προ-
σευχές τους, λάμβαναν δύναμη ἀπό τόν πνευ-
ματικό κόσμο τοῦ Θρόνου τῆς δόξης τοῦ Χρι-
στοῦ. Μέ τίς προσευχές τους ὑμνολογοῦσαν

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης 

για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Έργο του αγιογραφείου της Ι. Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων. 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

ddddddddddddddddddddddddddddddddd8
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νης Μπάκας, με θέμα: «1821: Λίγο πριν και

λίγο μετά στην Οθωμανική αυτοκρατορία και

τον ελληνισμό της».

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,

Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεο-

λογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, ο

οποίος ανέλυσε το θέμα: «Από την Εθναρ-

χούσα Εκκλησία στα Έθνη των Βαλκανίων».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πα-

νοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα

να παρακολουθήσουν ζωντανά και να συμ-

μετάσχουν στη συζήτηση, μέσω του διαδι-

κτυακού προγράμματος: Zoom Meeting. 

Οι εισηγητές αναφέρθηκαν διεξοδικά

στο πρόσωπο, τη δράση και την εποχή του

Αγίου Εθνοϊερομάρτυρα Γρηγορίου του Ε’,

ο οποίος γεννήθηκε στη Δημητσάνα το

1745, σπούδασε στην Σμύρνη και στην

Πάτμο, εκλέχθηκε τρεις φορές Οικουμενι-

κός Πατριάρχης, το 1797, το 1806 και το

1818 και απαγχονίστηκε ανήμερα της εορ-

τής του Πάσχα 10 Απριλίου 1821, στην

κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, που

έκτοτε παραμένει κλειστή.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολού-

θησε ενδιαφέρων και ζωηρός διάλογος, με-

ταξύ συμμετεχόντων και εισηγητών. 

Τέλος, ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε

τους ελλογιμοτάτους Καθηγητές για την αντα -

πόκριση στην πρόσκληση και τη συμμετοχή

τους, καθώς και όλους τους συμ μετέχοντες.

Την Δ’ Κυριακή των Νηστειών, 11 Α -

πριλίου, εορτή του Αγίου Ιωάννου του Σι-

ναΐτου, της «Κλίμακος», ο Σεβ. κ. Ανδρέας

τέλεσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου

Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρ-

καλοχώρι τη Θεία Λειτουργία, προς τιμήν

του εν Αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Ε’,

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Στη Θεία Λειτουργία παρευρέθησαν,

 μεταξύ άλλων, ο Διοικητής της 133 Σ.Μ.

Καστελλίου, Ιπτάμενος Σμήναρχος κ. Εμμα-

νουήλ Ζαμπουλάκης.
Η

Ιερά Μητρόπολή μας, το Σάβ-

βατο 10 Απριλίου, ημέρα κατά

την οποία η Αγία μας Εκκλησία

τιμά την μνήμη του Αγίου Ιε-

ρομάρτυρος Γρηγορίου του Ε’, Πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως, διοργάνωσε διαδι-

κτυακή εσπερίδα, με τίτλο: «1821-2021

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄ - 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΟΙ-

ΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ».

Εισηγητές ήταν: 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής

Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, της

Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., κ. Κώστας Χρή-

στου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο Γρηγό-

ριος ο Ε’ και η εποχή του».

Ο Καθηγητής του Τομέα Ιστορίας, Δόγ-

ματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών

Σχέσεων, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολο-

γίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, κ. Ιωάν-

Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το μαρτύριο 

του Οικουμενικού Πατριάρχη Αγίου Γρηγορίου Ε´

Ο Άγιος Ιεροεθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε'
μαρτύρησε στις 10 Απριλίου 1821

κ. Κώστας Χρήστου κ. Ιωάννης Μπάκας

ddddddddddddddddddddddddddddddddd10
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Μοναχοί, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού

Μεγάλης Εκκλησίας, εκπρόσωποι του Δη-

μάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου της Πό-

λεως και του Δημάρχου Χαλκηδόνος

(Kadıköy) και πλήθος πιστών από την

Πόλη και το εξωτερικό.

$

Βιογραφικό 

Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ

Ο Σεβ. Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμα-

νουήλ (Αδαμάκης) γεννήθηκε στον Άγιο Νι-

κόλαο Κρήτης την 19η Δεκεμβρίου 1958,

όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπου-

δές του.

Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία

Ηρακλείου Κρήτης και πραγματοποίησε ευ-

ρύτερες σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή

του Καθολικού Ινστιτούτου Παρισίων, πα-

ράλληλα προς τις Θεολογικές του σπουδές

στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σερ-

γίου Παρισίων.

Το 1984 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα

(Master) του Οικουμενικού Ινστιτούτου του

Καθολικού Πανεπιστημίου Παρισίων, το

δε επόμενο έτος το προδιδακτορικό δί-

πλωμα εκ του Πανεπιστημίου Σορβόννης

(Paris IV) στην Ιστορία των Θρησκειών.

Διάκονος και Πρεσβύτερος χειροτονή-

θηκε το 1985. Το 1987 έλαβε μεταπτυχιακό

τίτλο (Master) εκ της Θεολογικής Σχολής

του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης και ανέλαβε

καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μη-

τρόπολης Βελγίου, διατελέσας και Ιερατι-

κώς Προϊστάμενος της Ενορίας των

Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ Βρυ-

ξελλών. Επί εικοσαετία (1994-2014) διηύ-

θυνε το Γραφείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1996 εξελέγη παμ-

ψηφεί, υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Επίσκο-

πος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκο-

πής Ρηγίου, ως Βοηθός Επίσκοπος του

Μητροπολίτη Βελγίου.

Την 20ή Ιανουαρίου 2003 εξελέγη παμ-

ψηφεί, υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπο-

λίτης Γαλλίας, ενώ του ανετέθη παράλληλα

και η εκπροσώπηση του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου στον Θεολογικό Διάλογο της

Ορθοδοξίας, μετά των Αρχαίων Ανατολι-

κών Εκκλησιών, ενώ ταυτόχρονα εξακο-

λουθεί να κατέχει την θέση του Προέδρου

των διμερών Ακαδημαϊκών Συναντήσεων

μετά του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Διαθρησκευτικού Ιδρύματος

KAICIID της Βιέννης, Συντονιστής (co-mo-

derator) του Διεθνούς Οργανισμού Reli-

gions for Peace και έχει διατελέσει

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών

Εκκλησιών (ΚΕΚ). 

Μετέσχε πολλών οικουμενικών και επι-

στημονικών συνεδρίων.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2021 εξελέγη παμ -

ψηφεί Γέρων Μητροπολίτης Χαλκηδόνος,

υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου.

$

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πα-

τριάρχης, στην προσφώνησή του προς τον

Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ομίλησε

με εγκάρδιους και πατρικούς λόγους:

«[...] Ασκείς, άγιε αδελφέ, ευόρκως, ήδη

επί εικοσιπενταετίαν όλην, επισκοπικόν έρ -

γον, το οποίον είναι διά τον κάθε επίσκο -

πον έμπρακτος ανάδειξις της μεταμορφωτικής

δυνάμεως της Εκκλησίας εν τω κόσμω, ως

τόπου και τρόπου της ελθούσης εν Χριστώ

χάριτος και της ερχομένης  Βασιλείας του Πα-

τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 

Σ
τις 16 Φεβρουαρίου, η Αγία και

Ιερά Σύνοδος του Οικουμενι-

κού μας Πατριαρχείου, υπό την

Προεδρία του Παναγιωτάτου

Οικουμενικού Πατριάρχου, εξέλεξε τον Σεβ.

Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ Αδα-

μάκη για την Γεροντική και Ιστορική Μη-

τρόπολη Χαλκηδόνος, στην οποία το 451

έλαβε χώρα η  Δ’ Οικουμενική Σύνοδος. 

Η ενθρόνιση του νεοεκλεγέντος Γέρον-

τος Χαλκηδόνος τελέσθηκε το Σάββατο 20

Φεβρουαρίου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό

της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, παρουσία

του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυ-

ρίου Βαρθολομαίου.

Τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεό -

δωρο εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης

Γουϊνέας κ. Γεώργιος, τον Μακαριώτατο

Πατριάρχη Ιεροσολύμων εκπροσώπησε ο

Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτά-

ριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην

Πόλη, ενώ τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη

Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιο

εκπροσώπησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Τσερ-

νιχίβ και Νιζχίν κ. Ευστράτιος.

Παρέστησαν Αρχιερείς του Οικουμενι-

κού μας Πατριαρχείου, από την Εκκλησία

Κρήτης οι Σεβ. Μητροπολίτες Αρκαλοχω-

ρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας,

Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος και

Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, εκ-

πρόσωποι άλλων Δογμάτων, ο Μουφτής

του Kadıköy, ο Υφυπουργός Εξωτερικών

της Ελλάδος, κ.  Κωνσταντίνος Βλάσης, ως

εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως,

η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

της Ελλάδος κ. Ζέττα Μακρή, οι Πρέσβεις

των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στην Τουρκία,

οι εν τη Πόλει Γενικοί Πρόξενοι της Ελλά-

δος, της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Βο-

ρείου Μακεδονίας, άλλοι διπλωμάτες, ο

Έπαρχος Χαλκηδόνος (Kadıköy), ο Δή-

μαρχος Αθηναίων, κληρικοί, Αγιορείτες

Εκλογή και ενθρόνιση 

του Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος 

κ. Εμμανουήλ

ddddddddddddddddddddddddddddddddd12
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κοινωνοὶ τῆς θρησκείας ὑπὲρ ἧς ἐτελεύτησεν,

ὡς ἀνδρείαν ὁμοῦ καὶ ἱερὰν τὴν παρθένον

θαυμάσαντες, πλησίον τοῦ ἱεροῦ τὴν θήκην

δειμάμενοι, καταθέμενοί τε τὴν λάρνακα τιμὰς

τελοῦσιν αὐτῇ καὶ τὴν ἐτήσιον ἑορτὴν κοινὴν

καὶ πάνδημον ποιοῦνται πανήγυριν."

Παναγιώτατε Δέσποτα, ἅγιοι ἀδελφοί

Ἀρχιερεῖς, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, ἐκπρόσωπε

τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Ἐξοχω-

τάτη, Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις καί μέλη

τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, Ἐντιμολογιώτατοι

Ἄρχοντες, Εὐλαβέστατοι κληρικοί, Λαέ περι-

ούσιε,

Τούτους τούς λόγους τοῦ μεγάλου Πατρός

Ἀστερίου Ἀμασείας ἐνεθυμήθην ὅτε ἐκ τῶν

Ὑμετέρων Σεπτῶν χειλέων ἐνωτίσθην τήν 16ην

παρελθόντος μηνός Φεβρουαρίου τό μήνυμα

τῆς εἰς Μητροπολίτην Χαλκηδόνος ἐκλογῆς

τῆς ἐλαχιστότητός μου, καθώς Χαλκηδών καί

Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εὐφημία ἡ πανεύφημος

ἕν εἰσί καί τό αὐτόν. Πόλις καί πολιοῦχος,

Χριστώνυμος δῆμος καί δημίου τό θεοπρό-

σφερτον σφάγιον, χώρα τυφλῶν καί ἡ τό φῶς

τό ἀληθινόν εὐροῦσα καί ὑποδεικνύουσα.

Χριστός τό ὑπό τῆς Μάρτυρος καταγγελλόμε-

νον μαρτύριον καί μήνυμα.

Ἤκουσα τήν φωνήν Θεοῦ πρός Ἀβραάμ,

ἐλαφρῶς πως παρηλλαγμένην, λέγουσαν:

ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας

σου καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω·

δεῦρο εἰς τόν οἶκον τοῦ πατρός σου."Διότι

ὄντως ἡ Δυτική Εὐρώπη ἐστάθη διά τήν τα-

πεινότητά μου ἡ γῆ καί ἡ συγγένειά μου, ὅμως

ἡ πατρική Ὑμῶν καρδία ἀποτελεῖ πάντοτε τόν

οἶκον τοῦ πατρός μου. Τοῦτο τό μήνυμα ἔλα-

βον καί ἔσπευσα ἀγαλλομένῳ ποδί νά προ-

σέλθω διά τό ὑπόλοιπον τοῦ ζῆν μου παρά

τούς πόδας τοῦ σοφωτάτου Γαμαλιήλ τοῦ ἐν

Φαναρίῳ χαριτοπλέγκτου Νόμου, τῆς Ὑμετέ-

ρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ὡς παῖς Αὐτῆς

γνήσιος καί εὐγνώμων.

Ἐκ τῆς πόλεως τοῦ φωτός, εἰς τήν παρά

τήν λυχνίαν τῆς Οἰκουμένης, ἐκ τοῦ "ἱεροῦ

ποταμοῦ" (Σηκουάνας) εἰς τά μαρτυρικῶς καί

ὁσιακῶς καθηγιασμένα ὕδατα τοῦ Βοσπόρου,

ἐκ τῆς Βηθανίας τῆς διακονίας μου εἰς τήν Βι-

θυνίαν τῶν πνευματικῶν ἡμῶν προγόνων. Με-

γαρέων ἡ ἀποικία, κατεκτήθη ὑπό τοῦ

πνεύματος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἐνταῦθα τό

τοῦ Ἀπόλλωνος περιάκουστον μαντεῖον, ἐσί-

γησεν ἐνώπιον τῶν καλῶς περί Ἰησοῦ Χριστοῦ

τοῦ Κυρίου ἡμῶν δογματισάντων μακαρίων

πατέρων, τῶν τῆς τετάρτης.

Μία ζωή, ἡ τῆς ταπεινότητός μου, μία

πόλις, ἡ σήμερον ὑποδεχομένη με, μία εἰκών,

τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον, πλήρη

μηνυμάτων πολλῶν διά τόν βουλόμενον συνιέ-

ναι δοῦλον Χριστοῦ. Δικαίως ὁ μακαριστός

καί εὐκλεέστερος τῶν ἀειμνήστων προκατόχων

μου Μελίτων ὁ ἀπό Ἴμβρου καί Τενέδου καί

Ἠλιουπόλεως καί Θείρων συνέδεε τήν Βοσπο-

ρίδα ὑδάτινον κίνησιν μετά τῆς μεταφορᾶς,

ἐλεύσεως καί ἐκπορεύσεως μηνυμάτων πρός

τόν ὑπόλοιπον κόσμον. Τά πάντα, ἀνάρχως,

εἶναι μία κίνησις, ἕν εὐάγγελον, ζωοποιοῦν

καί σωσίκοσμον μήνυμα τῆς μακαρίας καί

μόνης Τριάδος, εἰς τό θυσιαστήριον τῆς

Ὁποίας σήμερον, ὅλως ἀναξίως ἐνθρονίζομαι. 

Αὕτη ἡ κίνησις, ἡ ἄχρονος, ἄκτιστος,

αἰώνιος Ἐκκλησία ἔλαβε τό Εὐαγγέλιον, τό

καινόν τῆς ἀφθαρσίας μήνυμα, καί τό ἔθεσεν

ἐπί τῆς Τραπέζης τῆς τρυφῆς, ἱερουργοῦσα εἰς

τά ἐδάφη αὐτά τό μέγα Μυστήριον τῆς Χάρι-

τος, ἐξυφαίνουσα τό ἄλλοτε πορφυροῦν καί

ἄλλοτε αἱμάσσον ἔνδυμά Της, κατακοσμοῦσα

δόγμασι καί κανόναις τήν οὐρανόεσσαν

γαίαν, πράξιν καί ὑπόστασιν Αὐτῆς. Ἀποστο-

λικοί λόγοι, τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Πρωτοκλή-

του, Οἰκουμενικαί καί Τοπικαί Σύνοδοι,

Πατέρες μεγίστου βαληνεκοῦς, Ὅσιοι ἀπαρά-

μιλλοι, Μάρτυρες καλλίνικοι, μονασταί καί μι-

γάδες, Ὁμολογηταί κραταιοί, κήρυκες τῆς

χάριτος, πάντες τά σεμνεῖα τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἀνα-

τολῆς, ἀποτελοῦν τούς δέκτας καί τούς πομ-

Καλείσαι να συνεχίσης αυτό το υψηλόν

έργον διακονίας από μιάς διαφορετικής επάλ-

ξεως και να συντελής εις το μεγαλείον της

Αποστολικής και Μαρτυρικής Εκκλησίας της

Κωνσταντινουπόλεως, της εστολισμένης με

κατορθώματα αιώνια, πεποικιλμένης με ροάς

δακρύων, πεποτισμένης  με αίματα μαρτυ-

ρικά, πεπλουτηκυίας τιμίοις λειψάνοις. 

Έρχεσαι να διαποιμάνης από της σήμερον

την σπουδαίαν ταύτην Επαρχίαν, καταλιπών

την «πόλιν του φωτός» και τον περίλαμπρον

Καθεδρικόν  Ναόν του Αγίου Στεφάνου, διά

να εγκατασταθής εις την Πόλιν των πόλεων,

την Βασιλεύουσαν, και δη εις την πανεύμορ-

φον ασιατικήν Χαλκηδόνα, με καθέδραν τον

μεγαλοπρεπή τούτον Ιερόν Ναόν της Αγίας

Τριάδος. Σε αναμένει ο ευσεβής λαός της

Επαρχίας σου, τον οποίον είμεθα βέβαιοι ότι

θα διαποιμάνης εν θυσιαστική αγάπη και πα-

τρική στοργή. Δεν ευρίσκομεν σήμερον,

 Ιερώτατε, εις την ιστορικήν ταύτην Μητρόπο-

λιν, τα παλαιά μεγαλεία, το πολυάριθμον ποί-

μνιον, τας  σφυζούσας από ζωήν κοινότητας,

τα σχολεία και τα ιδρύματά μας. 

Υπενθυμίζομεν όμως εις σε και εις όλους

τους παρόντας, τους λόγους του  μακαριστού

Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, του

τιμιωτάτου προκατόχου αμφοτέρων ημών, εκ

της τελετής ενθρονίσεως αυτού, την 30ην

Οκτωβρίου 1966, πριν 55 περίπου έτη, οι

οποίοι ακόμη αντηχούν εις τον ιερόν τούτον

ναόν: “Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον· ότι ευ-

δόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βα-

σιλείαν” (Λουκ. ιβ΄, 32). 

Μη προδικάσωμεν την ανεξιχνίαστον

βουλήν του Θεού και μη προκαταλάβωμεν τα

θεία Αυτού σχέδια... Το τέλος πάσης δοκι-

μασίας είναι πάντοτε του Κυρίου, και το τέλος

του Κυρίου είναι πάντοτε αγαθόν. Διότι πο-

λυεύσπλαχνος και οικτίρμων ο Κύριος. Άλ-

λωστε, αδελφοί και τέκνα ημών εν Κυρίω,

γνωρίζετε καλώς, ότι πάντοτε οι ολίγοι εφύ-

λαξαν Θερμοπύλας… Μη λησμονώμεν, ότι

ολίγοι εβάστασαν σταυρούς υπέρ των πολ-

λών, και ότι εις εσταυρώθη υπέρ πάντων, ο

επί πάντων Χριστός, ο Αναστάς  από των νε-

κρών» (Χαλκηδόνια, σ. 44)»

Στη συνέχεια ακολούθησαν προσφωνή-

σεις του Θεοφιλ. Επισκόπου Δαφνουσίας κ.

Σμάραγδου, εκ μέρους του Ιερού κλήρου

της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκηδόνος, και εκ

μέρους του πληρώματός της, του Άρχοντος

Οφφικίαλου και Καθηγητή Πανεπιστημίου

κ. Γεωργίου Στεφανόπουλου.

Τέλος, ο νεοεκλεγής Γέρων Χαλκηδόνος

Εμμανουήλ εκφώνησε τον ενθρονιστήριο

λόγο του, εις δε το τέλος μίλησε τουρκικά,

αγγλικά και γαλλικά.

$

Ομιλία Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντος

Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ

"Γυνή τις ἱερὰ παρθένος, ἀκήρατον Θεῷ

τὴν σωφροσύνην καθιερώσασα, Εὐφημίαν

καλοῦσιν αὐτήν, τυράννου δέ ποτε τοὺς εὐσε-

βοῦντας ἐλαύνοντος, μάλα προθύμως τὸν ἐπὶ

θανάτῳ εἵλετο κίνδυνον· οἱ δὲ δὴ πολῖται καὶ

14
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στομον, επιστρέφοντα εἰς τήν Βασιλίδα, ἐπι-

θυμῶ νά εἶναι ὁ προσφιλῆς σας οἶκος, τό

ἀρραγές καταφύγιον, ὁ ἐπιστηριγμός καί τό

ἐχέγγυον ὅτι ἐκεῖ τό δάκρυον λύπης εἰς χαράν

γενήσεται, τό δάκρυον τῆς μετανοίας θέλει

 καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν καί τό δάκρυον

τῆς χαρᾶς γενέσθαι τό κοινόν ἡμῶν βίωμα. 

Εὐχαριστῶ θερμῶς τούς Μακαριωτάτους

Πατριάρχας Ἀλεξανδρείας κύριον Θεόδωρον

ἐκπροσωπούμενον σήμερον ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ

ἁγίου Γουϊνέας κυρίου Γεωργίου, Ἱεροσολύμων

κύριον Θεόφιλον, ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ

Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἀδελφοῦ

ἁγίου Ἀνθηδῶνος κυρίου Νεκταρίου, καθώς

καί τόν Μακ. Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κύριον Ἐπιφάνιον,

ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ ἁγίου

Τσερνίχωβ καί Νίζνας κυρίου Εὐστρατίου.

Εὐχαριστῶ θερμῶς τούς ἐκλέξαντάς με

ἁγίους Συνοδικούς ἀδελφούς διά τήν τιμίαν

ψῆφον των ἀλλά καί ἅπασαν ἀνεξαιρέτως τήν

σεβασμίαν ἱεραρχίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας

διά τά αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης πρός τό

ταπεινόν μου πρόσωπον.

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Τό πέρας τοῦ ἐπιβατηρίου ἀφιερωμένον

προς Ὑμᾶς, τόν πρῶτον καί ἔσχατον τῆς ζωῆς

μου, τόν ἐν θεωρίας ἐπιβάσει διάγοντα προ-

σωπικόν διδάσκαλον καί εὐεργέτην μου, τόν

στιβαρόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς τῶν ἀναβλεψάν-

των, τόν ἑβδομηκοντάκις ἑπτά συγχωροῦντα

τάς ἐλλείψεις ἡμῶν Ἄγγελον τῆς Ἐπταλόφου

Βασιλίδος, τόν ἐνδεδυμένον τόν ἀστερόεντα

μανδύα σειρᾶς ὅλης ἀοιδίμων Προκατόχων

Αὐτοῦ πλήρη τῶν εὐθυνῶν ἅς παραδεδώκασι

τῷ Κωνσταντινουπόλεως οἱ ἐνταῦθα συνελ-

θόντες μακάριοι Πατέρες, τόν μόνον διά τῆς

ἀποδοχῆς ἐκκλήτων τιμηθέντα, τόν ὑπερόριον

ἔχοντα τήν δικαιοδοσίαν καί δεχόμενον ὑπ΄

Αὐτόν πάντας τούς ἐκτός προγραφέντων

ἐδαφῶν λαούς, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην

οὗτινος ὁ πανίερος Θεσμός, ἀπό τοῦ 1991

κλεΐζεται διά τῆς πλέον ἐπιφανοῦς προσωπι-

κότητος τῆς Ἱστορίας αὐτοῦ, διά τῆς Ὑμετέρας

Σεπτῆς Κορυφῆς. Δέν προτίθεμαι νά ἀπαριθ-

μήσω ἐδῶ, Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,

τάς πρός με εὐεργεσίας Ὑμῶν, τήν πρός με

ἀνείπωτον στοργήν, ἄφραστον ἀγάπην καί

ἀνεξιχνίαστον πρόνοιαν. Ὑπάρχουν ἀνεξίτηλα

εἰς τό εἶναι μου ὁλόκληρον. Ὅμως ὑποβάλλω

τήν ἀπόλυτον εὐγνωμοσύνην μου, τήν ἕως τε-

λευταίας μου ἀναπνοῆς πιστότητα πρός τόν

Θεσμόν καί πρός τό Ὑμέτερον πρόσωπον, τήν

ἀταλάντευτον καί ἀδιαπραγμάτευτον ἀφοσίω-

σίν μου, τήν παραμονήν μου ὑπό τό ἱερόν

Ὑμῶν κέλευσμα καί ὡς συγκηρυναῖος ὑπό τόν

Σταυρόν τῶν εὐθυνῶν Ὑμῶν. 

Εὐγνωμονῶ, Παναγιώτατε, κατά

πάντα καί διά πάντα.

Λάλει, Δέσποτα, ὁ δοῦλος Σου

ἀκούει.

πούς ταυτοχρόνως τοῦ Κυριακοῦ μηνύματος. 

Μήνυμα ἐξαγγελτικόν εἰς ἐπιβατηρίους λό-

γους, ἀφορόν εἰς τήν ἀρχομένην ποιμαντο-

ρίαν, ἀπαιτεῖ τό ἔθος τῆς περιστάσεως.

Δοξάζω τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν

καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνῶ τήν ἐξουσίαν, καί,

στεντορεία τῇ φωνῇ, διακηρύσσω ὅτι τό πρό-

γραμμά μου εἶναι τό πρόγραμμα τῆς Ἐκκλη-

σίας, τό "ἀρπᾶσαι κόσμον, δοῦναι Θεῷ", τό

βιοῦσθαι τήν ἔνσαρκον οἰκονομίαν ἕως τῶν

ἐσχάτων, τό πορεύεσθαι ἀδιαλλείπτως ἐκ τοῦ

κατ΄εἰκόνα πρός τό καθ΄ὁμοίωσιν, τό γενέσθαι

μίαν ποίμνην μέ ποιμένα τόν Ἀρχιποίμενα

Χριστόν, τό ἱερουργεῖν τήν Ἄχραντον Εἰκόνα

Ἐκείνου, τό ζῆν ἐν Αὐτῷ καί κατ΄Αὐτόν.

Πρός τοῦτο, μετά συντριβῆς καί δέους

καρδίας, πρέσβεις φέρω τάς ἄνωθεν εὐχάς

πάντων τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει προηγηθέντων

εἰς τήν διαποίμανσιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης ὀλκά-

δος ἕως καί τοῦ πνευματικοῦ μου πάππου Μη-

τροπολίτου Μελίτωνος, ἐν ῇ σεβασμίᾳ ἁλύσει

διακρίνω τάς μορφάς τῶν κατά κόσμον συμ-

πατριωτῶν μου, τῶν ἐκ τῆς ἐν Μεσογείῳ ναυ -

αρχίδος τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

νήσου Κρήτης, τῆς κεκοσμημένης δι΄ἐννέα

λαμπρῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας,

ἑλκόντων τήν καταγωγήν αὐτῶν ἤτοι τῶν Γε-

ρασίμου (Ζερμιᾶ) τοῦ ἀπό Ἀδριανουπόλεως

καί Γρηγορίου (Ζερβουδάκη) τοῦ

ἀπό Κυζίκου, δύο ἐπιφανῶν προσω-

πικοτήτων τῆς Ἐκκλησίας. 

Καιρόν λαμβάνω ἐκ τῶν τιμίων

χειρῶν τῶν ἐν ζωῇ προκατόχων μου

ἤτοι τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς,

τοῦ δοκιμαζομένου μαρτυρικῶς Γέ-

ροντος Νικομηδείας κυρίου Ἰωακείμ,

τοῦ ἀρχοντικοῦ, τοῦ γενναιοδώρου,

τοῦ συνετοῦ, τοῦ νέου Ἰώβ τῆς

ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου Ὑμῶν, καί

τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου

πρῴην Χαλκηδόνος κυρίου Ἀθανα-

σίου, τοῦ λογίου ἱεράρχου. 

Μνημονεύω ταύτην τήν ἱεράν στιγμήν τῶν

ψυχῶν τῶν μακαρίων κληρικῶν, τῶν Ἀρχόντων

Ὀφφικιαλίων, τῶν Ἐφοροεπιτρόπων, τῶν διδα-

σκάλων, καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, καί πάντων

τῶν ἐν τοῖς Κοιμητηρίοις τῆς ταπεινῆς μου

Ἐπαρχίας καί ὑπό τήν γῆν αὐτῆς ἐπαναπαυο-

μένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν μέ πρώτων

τῶν Χρήστου καί Μερόπης, τῶν γεννησάντων

τόν ἐμόν εὐεργέτην. Πρός αὐτούς πάντας ἀνε-

ξαιρέτως ἐπικαλοῦμαι ὡς ὁ οἰκεῖος ποιμήν, τήν

συγχώρησιν καί ἄφεσιν τῶν ἑαυτῶν ἁμαρτιῶν

ἐξιλεούμενος τόν Πανάγαθον καί πανοικτίρ-

μονα Θεόν.

Στρέφων τόν λόγον μου πρός τό ἀγωνιζό-

μενον τόν άγῶνα τόν καλόν, ποίμνιόν μου,

τούς εὐλαβεῖς κληρικούς μέ πρῶτον τόν Θεο-

φιλέστατον Ἐπίσκοπον Δαφνουσίας κύριον

Σμάραγδον, τάς λευιτικάς οἰκογενείας, τούς

Ἄρχοντας ὀφφικιαλίους, τούς Προέδρους καί

τά μέλη τῶν ἐντίμων Ἐφοροεπιτροπῶν, τόν

Χριστώνυμον τοῦ Κυρίου λαόν, τούς διαβε-

βαιῶ ἐγκαρδίως ὅτι θέλω εἶναι δι΄αὐτούς

πατήρ ἀληθινός, ποιμήν γνήσιος καί ἀκατά-

βλητος, προστάτης κατά πνεῦμα, διδάσκαλος

διά τήν κατά Χριστόν πολιτείαν των. Ἡ Μη-

τρόπολις ἐπιθυμῶ νά καταστῇ διά πάντας

ὑμᾶς, ὦ τεκνία μου ἀγαπητά, ὁ εὔδιος τῶν

 Καλαμησίων λιμήν, ὡς διά τόν Ἱερόν Χρυσό-

16
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κατά κοινήν ομολογίαν, μία σεμνή, σεβαστή

και ιδιαιτέρως αγαπητή παρουσία εν Φαναρίω.

[…] Όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεο-

φόρος, εις την Εκκλησίαν του Χριστού, η οποία

είναι το σημείον της παρουσίας της Βασιλείας

του Θεού μέσα εις την ιστορίαν και συγχρόνως

παραπέμπει εις τον ερχόμενον Χριστόν και εις

την εσχατολογικήν πληρότητα των πάντων, ο

Επίσκοπος είναι «εικών» του Χριστού. Ο Επί-

σκοπος είναι συνδεδεμένος με το κατ' εξοχήν

κοινοτικόν μυστήριον της Εκκλησίας, την Θείαν

ευχαριστίαν, προεστώς της τελέσεως της οποίας

είναι. Όλον το λοιπόν έργον του Επισκόπου

είναι προέκτασις αυτής της λειτουργίας του. Τα

πάντα εις την εκκλησιαστικήν ζωήν, η δομή της

Εκκλησίας, η θεία λατρεία, η διοίκησις και η

διαποίμανσις, αποτελούν φανέρωσιν της ευχα-

ριστιακής ταυτότητος της Εκκλησίας την οποίαν

ενσαρκώνει κατ' εξοχήν ο Επίσκοπος.

$
Βιογραφικό Σημείωμα

Ο κατά κόσμον Παύλος Σοφιανόπουλος

γεννήθηκε στο χωριό Βάρδα Ηλείας, στις

18 Αυγούστου 1975. Σπούδασε τη Θεολο-

γία στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και

πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές

στο Στρασβούργο της Γαλλίας. 

Διάκονος χειροτονήθηκε από τον Μη-

τροπολίτη Αγαθονικείας Απόστολο. Υπηρέ-

τησε στην Πατριαρχική αυλή ως Πα-

τριαρχικός Διάκονος, ως τριτεύων των Πα-

τριαρχικών Διακόνων, ως Δευτερεύων και

ως Μέγας Αρχιδιάκονος (2014-2017). 

Τον Οκτώβριο του 2017 χειροτονήθηκε

Πρεσβύτερος και διορίστηκε Μέγας Πρωτο-

σύγκελλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στις 21 Μαρτίου 2021 χειροτονήθηκε

στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου

στο Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως Μη-

τροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών.

$
Ομιλία Σεβ. Μητροπολίτη

Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα

Παναγιώτατε καὶ πανσέβαστέ μοι, Πάτερ,

Αὐθέντα καὶ Δέσποτα

Σεβάσμιε τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ὅμιλε,

Φίλτατοι καὶ ἠγαπημένοι ἀδελφοί,

«Ἡ θεία ἐξαναλωτική τε τοῦ χείρονος, τοῦ

παντουργοῦ καὶ φωταυγοῦς, Πνεύματος δύνα-

μις […] θεοπρεπῶς πυρίνης γλώττης ἐν

σχήματι»1, διὰ τῶν στιβαρῶν καὶ τιμίων Πα-

τριαρχικῶν χειρῶν περικοσμεῖ ἐντός ὀλίγου τὴν

ἐμὴν ἐλαχιστότητα διὰ τῆς ἁλουργίδος τῆς

Ἀρχιερωσύνης καὶ ἐνεὸς καὶ ἐξαπορῶν, ὡς

«γλεύκους μεμεστωμένος» (πρβ. Πρξ. 2, 13),

ὡς «ἰσχνό φωνος καὶ βραδύγλωσσος» (Ἐξ. 4,

10), ὡς «μικρὸς […] ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ

νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου» (Ψλ.

Ἐξωθεν τοῦ ἀριθμ. 1), ἀλλ’ ἔτι ἐκτυπώτερον

συναισθανόμενος τὴν ἐρχομένην παντουργικὴν

καὶ πανσθενουργὸν Χάριν τοῦ Παρακλήτου,

ἵσταμαι κατενώπιον τῆς Ὑμετέρας τῶν Ὀρθο -

δόξων Ἀκρωρείας, Πάτερ Παναγιώτατε, μὴ δυ -

νάμενος φράσαι λόγους εὐχαριστίας καὶ

εὐγνωμοσύνης ἰκανούς, δι’ ὅσα ἡ μεγαλωσύνη

τῆς Ὑμετέρας πατριαρχικῆς καὶ πατρικῆς καρ-

δίας ἐπεφύλαξε διὰ τὸν ἐλάχιστον Ἀνδρέαν.

Τὸν Ἀνδρέαν τὸν συνεπώνυμον καὶ «ὁμο-

πάτριον» -ἐπιτραπήτω μοι ἡ ἐκφρασις- τοῦ

Πρωτοκλήτου Μαθητοῦ, ὅστις, ὅμως, μόνον

κατ’ ὄνομα ὁμοιάζει εἰς τὸν Ἀπόστολον, τὸν

ἱδρυτὴν αὐτὸν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινου-

πόλεως καὶ τὸν ἀκοίμητον φύλακα καὶ προστά-

την τῆς γενεθλίου πόλεως τῶν Πατρῶν. Καίτοι

ἀνάξιος, εἰς τὴν κληρουχίαν ταύτην τοῦ Πρω-

τοκλήτου, τοῦ αὐταδέλφου Πέτρου, κατέστην,

πατριαρχικῇ προβλήσει καὶ ἐπινεύσει καὶ ψή-

ψοις ἀρχιερατικαῖς, Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπο-

Τ
ην Τετάρτη 17 Μαρτίου, η Αγία

και Ιερά Σύνοδος του Οικου-

μενικού μας Πατριαρχείου,

υπό την προεδρία του Πανα-

γιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυ-

ρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, εξέλεξε παμ-

ψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ανδρέα

Σοφιανόπουλο, Μέγα Πρωτοσύγκελλο του

Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, Μητρο-

πολίτη Σαράντα Εκκλησιών.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 21 Μαρ-

τίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του

Αγίου Γεωργίου, τελέσθηκε η εις Επίσκο-

πον χειροτονία του εψηφισμένου Μητρο-

πολίτη κ. Ανδρέα. 

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πα-

ναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης

Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συμπαρα-

στατούμενος από τους Μητροπολίτες Χαλ-

κηδόνος Εμμανουήλ, Γουϊνέας Γεώργιο,

Μετρών και Αθύρων Δημήτριο, Καρπάθου

και Κάσου Αμβρόσιο, Προικοννήσου

Ιωσήφ, Σουηδίας Κλεόπα, Αυστραλίας Μα-

κάριο, και τον Αρχιεπίσκοπο Τσερνιγόβου

και Νιέζιν Ευστράτιο.

Μεταξύ των άλλων εκκλησιαζομένων,

ευρέθη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αν-

δρέας, ο οποίος μετέβη στο Σεπτό κέντρο

της Ορθοδοξίας προκειμένου με συμμετά-

σχει στις χαρές της Μητρός Εκκλησίας.

Προ της χειροτονίας του Θεοφιλ. Εψη-

φισμένου Μητροπολίτου της θρακικής

Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών, ο Οικουμε-

νικός Πατριάρχης απηύθυνε πατρικούς λό-

γους αγάπης και οικοδομής: 

«[…] Υπηρέτησες ευόρκως εις την Πατριαρ-

χικήν Αυλήν ως Πατριαρχικός διάκονος, ως

Τριτεύων, Δευτερεύων και από το 2014 ως

Μέγας Αρχιδιάκονος, ενώ από τον Οκτώβριον

του έτους 2017 μέχρι την πρόσφατον εκλογήν

σου εις τον τρίτον βαθμόν της ιερωσύνης, διε-

τέλεσες ημέτερος Πρωτοσύγκελλος. Απλούς,

αθόρυβος, πρόθυμος και συνεργάσιμος, αφω-

σιωμένος εις τον Πατριάρχήν σου, υπήρξες,

Εκλογή και Χειροτονία

του Σεβ. Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα

1 Ὄρθρος τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ

Πρωτοκλήτου, Κανών β', ᾨδὴ δ', Ἦχος α'.
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θέτει ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ τῶν ἀσθενικῶν ὤμων μου

σήμερον καὶ ὡς ἄχθος μέγα τὸ ἐκδέχομαι διὰ

τὴν πολλὴν μου ἀδυναμίαν. Καὶ διπλὴν καὶ

πολλαπλὴν αἰθάνομαι τὴν εὐεργεσιαν καὶ τὴν

τιμὴν καὶ τὴν εὐλογίαν, διότι καθίσταμαι ὄχι

μόνον Ἀρχιερεύς, ἀλλὰ Ἀρχιερεὺς τῆς Μεγά-

λης καὶ Οἰκουμενικῆς Καθέδρας τῆς Κωνσταν-

τινουπόλεως. Καὶ ὑπισχνοῦμαι καὶ ὀμνύω καὶ

καθομολογῶ, Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

ὅλῃ καρδίᾳ καὶ διανοίᾳ καὶ χείλεσι, τὴν βα-

θεῖαν καὶ ἀμετάθετον ἀφοσίωσιν καὶ ὑπακοήν

μου εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην

Ἐκκλησίαν καὶ εἰς τὸν Πατριάρχην μου ἕως

ἐσχάτης ἀναπνοῆς καὶ δυνάμεως καὶ ἰκμάδος.

Καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν ὥραν ταύτην τὴν εὔσημον

καὶ μοναδικὴν τὴν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας

Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου καὶ τοῦ ἁγίου

ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλή-

του διὰ νὰ μὴ ἀπογοητεύσω τὴν Ἐκκλησίαν καὶ

τὸν Πατριάρχην μου. 

Ἀναμιμνήσκομαι, ἔτι τὴν στιγμὴν ταύτην

τὴν ἀνεπανάληπτον, μετ’ εὐγνωμοσύνης καὶ

εὐχαριστίας μυχιοκαρδίου καὶ ἐκζητῷ τὰς

εὐχὰς καὶ τὰς προσευχὰς ὅλων ὅσοι, διὰ

πολλῶν καὶ ποικίλων εὐεργεσιῶν, ἐστάθησαν

ὁδοδεῖκται εἰς τὴν πορείαν μου καὶ ἀπέτελεσαν

ὀροθέσια διὰ τὴν ζωήν μου.

Ἐν πρώτοις, τὸν Γέροντα Μητροπολίτην Νι-

κομηδείας Ἰωακεὶμ τὸν Πρύτανιν τῆς Σεπτῆς

Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἔτι δὲ καὶ

τὸν πολυφίλητόν μοι Σεβ. Μητροπολίτην

Ἀδριανουπόλεως κον Ἀμφιλόχιον, οἵτινες μὲ

εἰσήγαγον εἰς τὰ ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος,

ἢτοι εἰς τὸ Μέγα Μοναστήριον τοῦ Φαναρίου

καὶ ἐνεφύσησαν εἰς τὴν καρδίαν μου τὴν

φλόγα καὶ τὴν ἀγάπην διὰ τὸν Πανιέρον

Θεσμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τὸν Πα-

ναγιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καὶ Δεσπότην. Ἑὰν

ἡ ἀρχὴ εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ παντός, κατὰ τὸ δὴ

λεγόμενον, τότε οἱ δύο Οὗτοι Ἀρχιερεῖς συνι-

στοῦν, οὐχὶ τὸ ἥμισυ ἀλλὰ τὸ ὅλον τῆς ἐκκλη-

σιαστικῆς ὑπάρξεώς μου.

Τὸν Γέροντα Μητροπολίτην Χαλκηδόνος

κον Ἐμμανουήλ, τὸν ἐμβληματικὸν καὶ ἀκάμα-

τον Ἱεράρχην τοῦ Θρόνου, διὰ τὴν πολλὴν ἀγά-

πην, τὴν στοργὴν καὶ τὴν προστασίαν, καθὼς

καὶ διὰ τὴν πολυχρόνιον καὶ ἀδιάπτωτον ἐμπι-

στοσύνην εἰς τὸ ταπεινόν μου πρόσωπον.

Τὸν Γέροντα Μητροπολίτην Δέρκων κον

Ἀπόστολον τὸν χειροτονήσαντά με Διάκονον,

τὸν προσηνῆ καὶ μειλίχιον καὶ ἀνεξίκακον,

πλησίον τοῦ Ὁποῖου ὑπηρέτησα ὡς δόκιμος εἰς

τὴν περίπυστον Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ μετὰ

τοῦ Ὁποίου συνειργάσθην τόσον ἁρμονικῶς εἰς

τὴν Μεγάλην Πρωτοσυγκελλίαν.

Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τούς ἁγίους

Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

διά τήν ἀγάπην των καί τήν τιμήν πρός τό τα-

πεινόν πρόσωπόν μου καθ' ὅλα τά ἔτη τῆς ἐν

Φαναρίῳ διακονίας μου.

Μετὰ βαθείας εὐγνωμοσύνης στρέφω τοὺς

ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Αὐλὴν καὶ

ἅπαντας τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀδελφούς,

ἐκζητῶν συγχώρησιν διὰ τοὺς τυχόντας παρα-

πικρασμούς.

Ἐκ τῶν ἐσωτάτων μερῶν τῆς ψυχῆς μου

εὐχαριστῶ τοὺς γονεῖς μου, τὸν ἐν οὐρανοῖς

αὐλιζόμενον πατέρα μου Φώτιον καὶ τὴν χαί-

ρουσα μητέρα μου Δήμητρα, καθὼς καὶ τοὺς

κατά σάρκα καί ἐξ ἀγχιστείας ἀδελφούς καί

ἀδελφάς μου.

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

ἡ ὥρα παρῆλθεν καὶ ὁ κόπος πολὺς καὶ ὁ

λόγος ἄτεχνος καὶ ὁ νοῦς κλυδωνιζόμενος καὶ

ἡ καρδία παλλομένη ἐκ τῆς ἀναμονῆς τῆς ἐπι-

πνοίας τοῦ παναγίου Πνεύματος καὶ δὲν ἐπι-

θυμῶ νὰ μηκύνω ἔτι περισσότερον τὴν

προσλαλιὰν ταύτην, ἀναλογιζόμενος ὅτι μόνον

σιωπὴ ἁρμόζει, τελικῶς, ἔμπροσθεν τῶν μεγα-

λείων τῆς Δωρεᾶς τοῦ Κυρίου.

Ἐπαναφέρω μόνον δι’ ὀλίγων καὶ πάλιν τὸν

λόγον εἰς τὸν Ὑμέτερον Πανσεβάσμιον Πρόσω-

πον, Παναγιώτατε Δέσποτα, καὶ παρακαλῶ ἐκ

βαθέων ὅπως εὔχθησθε διὰ τὴν εὐόδωσίν τῆς

ταπεινῆς μου διακονίας πρὸς Δόξαν Θεοῦ καὶ

τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Του. Ἀμήν!

λίτης τῆς ἁγιωτάτης Ἐπαρχίας τῶν Σαράντα

Ἐκκλησιῶν, τῆς Βυζαντινῆς Καράβου δηλονότι,

ἤτις ἐν «ἐμπόνῳ σιωπῇ καὶ προσευχητικῇ

σιγῇ»2, κατὰ τοὺς Πατριαρχικοὺς λόγους, οὐχὶ

ὡς ὄνομα ψιλόν, ἀλλὰ ὡς τόπος καὶ τρόπος,

ἄρρητός τε καὶ  μυστικός, ὡς ὄνειρον, ἀλλ’ οὐ

ὡς φαντασία πορεύεται τὴν ὁδὸν τῆς ἰδικῆς

Της, παρατεταμένης Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,

ἀναμένουσα τὴν ἐρχομένην Ἀνάστασιν. Καίτοι,

αἱ προγονικαὶ ἑστίαι ἠφανίσθησαν, αἱ χιλιάδαι

τῶν πιστῶν ἐξέλιπον, οἱ Ναοὶ τῆς Κοιμήσεως

τῆς Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Πάντων, τῶν ἁγίων

Τεσσαράκοντα Μαρτύρων κατήντησαν «γῆ καὶ

σποδὸς», τὸ ἀείφωτον Φανάριον, τῶν τόπων

καὶ τῶν τρόπων, τῶν ὀνείρων καὶ τῶν θρύλων,

φύλαξ ἀκοίμητος, διὰ τῆς ἐκλογῆς καὶ τῆς χει-

ροτονίας τῆς ἐλαχιστότητός μου, ἀποδεικνύει

διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὅτι εἶναι μέγεθος μετα-

ιστορικὸν καὶ ὑπέρχρονον, ἤτοι ἐσχατολογικόν,

μακρὰν κείμενον πάσης ἐννοίας κοσμικῆς δυ-

νάμεως καὶ τῆς πνιγηρᾶς λογικῆς τῶν ἀριθμῶν

καὶ μεγεθῶν.

Τὸ Φανάριον, ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία, τὸ

Μέγα ἐτοῦτο Μοναστήριον, μικρὸν καὶ μέγα ἐν

ταὐτῷ, ἀφανὲς καὶ ἀείφωτον, τεταπεινωμένον

καὶ δεδοξασμένον, ὀλίγον καὶ ἀμέτρητον, πε-

περασμένον καὶ ἄπειρον… Τὸ Φανάριον· φλὸξ

ὑποκαίουσα καὶ ὑποφώσκουσα, ἀλλὰ πυρπο-

λοῦσα καὶ λαμπρύνουσα… Τὸ Φανάριον τὸ

ἱστορικόν, ἀλλὰ κυρίως εἰπεῖν, τὸ ἀείποτε

 ἀνακαινιζόμενον… Τὸ Φανάριον καὶ ὁ Πα-

τριάρχης· ὁ μέγας Ἡγούμενος καὶ Πρῶτος

Ἱεροθύτης, ὁ ἄλλος Κυρηναῖος… Ὁ Πατριάρ-

χης καὶ Πατὴρ ἡμῶν εἰς τὸν Ὁποῖον χρεωστῶ

καὶ ὀφείλω τὰ πάντα!!!

Προαισθάνομαι εἰς τὰ ὦτα μου, συγκλονί-

ζουσαν καὶ πληροῦσαν τὴν ὑπάρξίν μου, τήν

βροντώδη πατριαρχικὴν φωνὴν «ἡ θεία Χάρις

ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα

ἀναπληροῦσα» καὶ συναισθάνομαι ἕως μυελοῦ

ὀστέων τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν μου, τὴν

ἀσθένειαν καὶ τὴν ἀνεπάρκειαν τῆς φύσεως,

τὰς ἐλλείψεις τοῦ χαρακτῆρος, τὰς δυσκολίας

τοῦ ἐγχειρήματος, τὸ ὑψηλὸν τοῦ ὑπουργήμα-

τος καὶ τὴν εὐθύνην τῆς διακονίας. Καὶ στρε-

φόμενος εἰς ἑαυτὸν ἰλιγγιῶ καὶ δειλιῶ, ἀλλ’

ὅμως στρεφόμενος εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν

καὶ εἰς τὸ Ὑμέτερον τιμιώτατον Πρόσωπον, Πα-

ναγιώτατε Δέσποτα, διανοίγονται οἱ ὀφθαλμοὶ

καὶ τὰ ὦτα τῆς καρδίας καὶ ἀκούω τὴν φωνὴν

τοῦ Κυρίου: «Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;»

(Μτ. 14, 31). Καὶ ἐνωτίζομαι τὴν φωνὴν τοῦ

Πατριάρχου μου, γλυκεῖαν καὶ παρηγορητικήν,

ἀλλὰ καὶ στεντορεία, ὡς αἱ σάλπιγγαι ἐκεῖναι

τῆς Ἱεριχοῦς, διαλύουσα τὰ νέφη τῆς ἀμφιβο-

λίας καὶ κατακρημνίζουσα τὸν φόβον τῆς ἀπο-

τυχίας. 

Τὸν φόβον καὶ τὴν ἀμφιβολίαν διὰ τὸ

«ὀστράκινον σκεῦος» καὶ τὴν «εὐτελὴν πηλίνην

διαρτίαν», καθὼς ἡ Μ. Ἐκκλησία δωροφορεῖ

σήμερον εἰς τὴν ἀναξιότητά μου τὸν θησαυρὸν

τῆς Ἀρχιερωσύνης, οὐχὶ ἀσφαλῶς ὡς δικαιω-

ματικὸν προνόμιον, ἀλλ’ ὡς δώρημα καὶ χάρι-

σμα, ἀφοῦ ἡ Ἀρχιερωσύνη ἀνήκει μόνον εἰς

τὸν Ἀρχιερέα Χριστὸν καὶ ἡμεῖς πάντες μετέ-

χομεν, καίτοι ὅλως ἀναξίως, εἰς τὴν δωρεὰν

ταύτην, χωρὶς οὐδόλως νὰ ἀνήκει εἰς ἡμᾶς. Καὶ

εἶναι ἡ δωρεὰ αὕτη ὑπηρετικὴ τοῦ Λαοῦ τοῦ

Θεοῦ, εἶναι ἡ δύναμις ἐκεῖνη ἥτις ὑπηρετεῖ τὴν

συνοχὴν καὶ τὴν σύστασιν τῶν κτιστῶν ὄντων,

καὶ τὴν ἀναφοράν των ὡς θυσίαν μυστικὴν εἰς

Αὐτὸν τὸν Δωρεοδότην Θεόν. Εἶναι, ἐν ἄλλαις

λέξεσιν, τὸ λειτούργημα τῆς συμφιλιώσεως τοῦ

κτιστοῦ μετὰ τοῦ Κτιστοῦ, ἤτοι ὁ ἀγιασμός3.

Τὸ χριστοδώρητον τοῦτον ἀξίωμα, τὸν

ἐλαφρὸν καὶ χρηστὸν ζυγὸν τοῦ Κυρίου, ἀπο-
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2 Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-

τριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Ἐνθρόνισιν

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου

(Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ) (24 ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016),

3 Πρβλ. Ν. Ματσούκα, ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΜ-

ΒΟΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Β΄, Ἐκδ. Κυριακίδη,

Θεσ/νίκη 2016. σ. 300-303.
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το Σουσουρλούκ (Kale Mh.), η Συγή (Kumyaka),
η Τρίγλια (Zeytinbaği), οι Ελεγοί (Kurşunlu)
και η Μεσαίπολη (Aydınpınar) αποτελούν τους
πολυτίμους λίθους, τους κοσμούντας το αρχιε-
ρατικόν στέμμα του εκάστοτε Μητροπολίτου Προ-
ύσης. Σήμερον, βεβαίως, ομού μετά του ολιγίστου
ποιμνίου σου, σώζονται μόνον δύο ιστορικοί
ναοί, ο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Συγής και
ο της Παντοβασιλίσσης Τριγλίας, τους οποίους
η θυσιαστική μέριμνα και η ποιμαντική φροντίς
του αμέσου προκατόχου σου, Ιερωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, εκλεκτού και
φιλτάτου αδελφού, εξησφάλισεν εις την Ιεράν
Μητρόπολιν. Και εσύ καλείσαι σήμερον, ως ποι-
μενάρχης πλέον αυτής, να χωρήσης εις την απο-
κατάστασιν των εν λόγω ιερών ναών, διά να επα-
νέλθουν και πάλιν εις το αρχαίον αυτών κάλλος,
να καταστούν δηλαδή τόποι λατρείας και αγια-
σμού των πιστών.

Είναι γεγονός ότι εντός των διαμορφωθεισών
εν τη συγχρόνω ιστορία συνθηκών, υπάρχει ως
δύναμις ζωής η Θεία Λειτουργία, υπάρχει η Με-
γάλη Εβδομάς μετά των πολλών μικρασιατικών
παραδόσεων, υπάρχουν οι Άγιοι και ο Χριστός,
οι οποίοι οδηγούν όλον τον πιστόν λαόν διά του
πάθους εις το γεγονός της Αναστάσεως. Η Εκ-
κλησία διά της Θείας Λειτουργίας  συνεχώς μας
υπομιμνήσκει την αιωνιότητα, η Αγία Γραφή,
όλη, διαπνέεται επίσης υπό του πνεύματος της
αιωνιότητος, έκαστος δε Αρχιερεύς προσφέρει το
σώμα και το αίμα του Χριστού “εις άφεσιν αμαρ-
τιών και εις ζωήν αιώνιον”. Αγιασμός των πιστών,
κατ᾽ ουσίαν, σημαίνει είσοδον εις την αιώνιον
Βασιλείαν του Θεού. Διό, οι δύο ιεροί ναοί της
επαρχίας σου, αλλά και η Θεία Λειτουργία, η τε-
λουμένη πλέον εν αυτή καθ᾽ έκαστον Σάββατον,
συνιστούν την απαρχήν της πνευματικής ανακαι-
νίσεως της θεοσώστου Μητροπόλεώς σου και της
μυήσεως των πιστών εις το μυστήριον της Εκκλη-
σίας, δηλαδή εις την αιωνιότητα, εις την μέλλου-
σαν πόλιν, εις την οποίαν οι χριστιανοί προσδο-
κούν να κατοικήσουν αιωνίως.

Αναλαμβάνεις την εν Προύση Εκκλησίαν εν
ημέραις, μικράς μεν πλην σταθηράς, αναγεννήσεως

και ανασυγκροτήσεως αυτής, χάρις εις το στορ-
γικόν ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου
διά τους εκεί Ορθοδόξους, όχι μόνον τους Έλλη-
νας, αλλά και εκείνους άλλης εθνικής προελεύσεως
και διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών. Επι-
τυχία της αρχιερατικής σου πορείας θα είναι το
να επαυξήσης την αγιαστικήν δύναμιν της Θείας
Λειτουργίας και των λοιπών Μυστηρίων της Εκ-
κλησίας μας. Επιτυχία διά σε θα είναι το να κα-
ταστή η αρχιερωσύνη σου, όχι απλώς μία κοσμική
προαγωγή και μία αφορμή κτήσεως δυνάμεως
και δόξης, αλλά μέσον μεταβάσεως εις την αι-
ωνιότητα και τρόπος διά να κατακτήσης δι᾽ αυτής
όχι τα πρόσκαιρα και φθαρτά, αλλά τα αιώνια
και άφθαρτα, τα οποία καλείσαι να προσφέρης
εις τον λαόν του Θεού διά την σωτηρίαν αυτού.

Η Μήτηρ Εκκλησία, τη εισηγήσει και προβολή
της ημών Μετριότητος, σε εξέλεξε Μητροπολίτην
εις επιβράβευσιν των κόπων σου, της εργατικότητός
σου, της αφοσιώσεώς σου εις τε τον Πατριάρχην
και εις τα ιερά συμφέροντα του σεπτού Κέντρου,
αλλά και της ευλογημένης, ταπεινής και αθορύβου
διακονίας σου εις πολλάς θέσεις της Πατριαρχικής
Αυλής κατά τα δέκα και εννέα έτη της παραμονής
σου ενθάδε, κυρίως δε εις την νευραλγικήν θέσιν
του Αρχιγραμματέως. Είναι κοινώς αποδεκτόν ότι
διηκόνησες μετά προθυμίας, πιστότητος, εργατι-
κότητος και αποδοτικότητος εις την κλήσιν σου
ως Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου,
θέσις, ήτις απαιτεί μόρφωσιν, συνέπειαν, μνήμην,
κόπον και αφοσίωσιν. Απέδειξες διά της εργασίας
σου και της καλής και ευγενεστάτης συμπεριφοράς
σου ότι διαθέτεις όλα αυτά τα τάλαντα, διό και
εκέρδισες την εμπιστοσύνην του Πατριάρχου σου
και την εκτίμησιν των εκάστοτε μελών του ιερού
Βουλευτηρίου της ημετέρας Εκκλησίας.

Προτρεπόμεθά σε πατρικώς όπως παραμείνης
συνετός και ευγενής. Να συνεχίσης μετά της αυτής
προθυμίας και διαθέσεως να διακονής τους αδελ-
φούς σου, να προσφέρης και να σπεύδης προς
ανάπαυσιν του πλησίον σου· να γίνεσαι συνεχώς
χρήσιμος και να παρέχης χαράν, ως άχρι της
σήμερον μετά φρονήματος ταπεινού έπραττες, ων
πάντοτε εν εγρηγόρσει και ετοιμότητι, διά την

Τ
ην Τετάρτη 17 Μαρτίου, η Αγία
και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, υπό την προ-
εδρία του Οικουμενικού μας Πα-

τριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου,
εξέλεξε Μητροπολίτη Προύσης τον Αρχιγραμ-
ματέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πα-
νοσιολ. Αρχιμ. κ. Ιωακείμ Μπίλλη.

Αυθημερόν μετά την εκλογή τελέσθηκε το
Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα. 

Η χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου
κ. Ιωακείμ τελέσθηκε την Πέμπτη 25 Μαρτίου,
εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Πα-
ναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης  Κύριος
Κύριος Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος
από τους Σεβ. Αρχιερείς Γέροντα Χαλκηδόνος
κ. Εμμανουήλ, Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολο,
Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίο,
Μύρων κ. Χρυσό στο μο, Σασίμων κ. Γεννάδιο,
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.
Ανδρέα, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο και
Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε
προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο Ιωακείμ πα-
τρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για
τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε
η Μητέρα Εκ κλησία:

«[...] Ηλεήθης, Θεοφιλέστατε αδελφέ και τέ-
κνον εν Κυρίω, να εκλεγής εις μίαν ιστορικήν
Μητρόπολιν, η έδρα της οποίας ιδρύθη υπό του
βασιλέως της Βιθυνίας Προυσίου εις τας υπωρείας
του Ολύμπου της Μυσίας. Η θεόσωστος επαρχία
σου ήκμασε μετά την διάδοσιν του Χριστιανι-
σμού, έδρασαν δε εν αυτή σημαντικαί θεολογικαί
μορφαί προκατόχων σου επισκόπων, ως αυταί
του Αγίου Πατρικίου και του Αγίου Τιμοθέου,
και ανεπτύχθη αξιόλογος μοναστική παρουσία
εις τας μονάς της επαρχίας σου, κυρίως εις τας
παρυφάς του Ολύμπου. Κατά την βυζαντινήν πε-
ρίοδον η Προύσα αναφέρεται εις τον «Συνέκδημον
του Ιεροκλέους» (6ος αιών) ενάτη μεταξύ των
δεκαέξ πόλεων της Επαρχίας της Πρώτης Ποντι-
κής. Ένια των χωρίων της περιπύστου Μητρο-
πόλεώς σου: το Δεμιρδέσι (Demirtaş), το Παλ-
λαδάρι (Gündoğdu), ο Πλατύαινος (Yüneseli),
το Κελεσέν (Ismetiye), τα Μουδανιά (Mudanya),

Εκλογή και χειροτονία 

του Σεβ. Μητροπολίτη Προύσης κ. Ιωακείμ
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τάς παρυφάς αὐτοῦ πόλιν τῆς Προύσης, ἕδραν
τῆς ὁμωνύμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας, διά νά
ψάλῃ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν
πάντων τῶν ἀπ' αἰώ νων ἐκεῖ ἀναπαυομένων, εἰρη-
νικῶς κεκοιμημένων καί μαρτυρικῶς τελειωθέντων·
πάντων τῶν κλεΐσάντων τόν θρόνον αὐτῆς, ἐξαι-
ρέτως δέ τῶν κτητόρων τῶν περικαλλῶν ποτέ
Ναῶν, Μονῶν καί Ἁγιασμάτων αὐτῆς ἐν Θεου-
πόλει, Μουδανιοῖς, Σιγῇ, Ἐλεγμοῖς και Τριγλίᾳ.

Καί ἐκκινεῖ καί πάλιν ἡ ψυχή μου, ἐπειγομένη
νά φθάσῃ εἰς τήν Παναγίαν τήν Παντοβασίλισσαν
τῆς Ραφήνας, διά νά γνωρίσῃ τούς ἀπογόνους
τῶν κατοίκων τῶν ὡς ἄνω εὐλογημένων περιοχῶν,
καί νά ψάλῃ Παράκλησιν εἰς τήν Χάριν της, ὥστε
ἡ Δέσποινα τοῦς Γένους ἡμῶν νά κατευθύνῃ καί
εὐλογῇ τά ἔργα τῶν χειρῶν των, πρεσβεύουσα
πρός τόν οὐράνιον Θρόνον ὑπέρ καταπαύσεως
τῆς μάστιγας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ἀναστάτωσιν
καί ταραχήν ἐνέσπειρεν εἰς ὅλον τόν κόσμον, μή
ἐπιτρέπουσα τάς μετακινήσεις καί τήν προσωπικήν
γνωριμίαν καί ἐπικοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων.

Ἀλλά κι' ἐκεῖ δεν στέκεται ὁ λογισμός μου.
Λαχταρᾷ νά ἀνεβῇ εἰς τόν Ψηλορείτην, διά νά
προσλάβῃ ἐν εὐχαριστίαις εὐγνώμοσιν τούς Ἀρχιε-
ρεῖς, τούς Ἡγουμένους, καί ὅλον τόν εὐλαβῆ
κλῆρον και λαόν τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρῳοτόκου
Κρήτης, ἡ Ἱεραρχία τῆς ὁποίας ἐκπροσωπεῖται
σήμερον ὑπό τοῦ φλογεροῦ, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς
τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Διδασκάλου μου
ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.
Ἀνδρέου. Καί ἐκεῖθεν, ἀφοῦ σταθῇ διά νά προ-
σκυνήσῃ ἐν τῇ λαξευμένῃ εἰς τούς βράχους τῆς
ὀρεινῆς Εὐρυτανίας ἱστορικῇ Μονῇ Προυσσοῦ
τήν ἐκ Βιθυνίας θαυματουργόν ἐφέστιον εἰκόνα
τῆς Παναγίας, ποθεῖ νά ἀνηφορίσῃ εἰς τήν Μα-
κεδονίαν, διά νά γνωρίσῃ τούς ἐν Σερβίοις Κο-
ζάνης, ἐν Θεσσαλονίκῃ καί ἐν Νέᾳ Προποντίδι
Χαλκιδικῆς Προυσαλῆδες, ἀνθρώπους τοῦ κόπου
καί τοῦ μόχθου, ἡ γνησία πίστη τῶν ὁποίων με-
τέτρεψε τόν πόνον τοῦ ξεριζωμοῦ εἰς πεῖσμα ἐπι-
βιώσεως, δημιουργίας καί προκοπῆς μέ τόν ἱδρῶτα
τοῦ προσώπου των, ξαποσταίνων, τελικῶς,   ἐν τῇ

Ἱερᾷ Μητροπόλει Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως,
τήν στοργικήν μητέρα τῶν προσφυγικῶν Δυτικῶν
Συνοικιῶν τῆς Συμβασιλευούσης, ἐξ ἧς ὡδήγησε
τά βήματά του ὁ ὁμιλῶν πρό δεκαεννέα ἐτῶν,
ἐφωδιασμένος διά τῆς πατρικῆς ἀγάπης, τῶν ἐπι-
στηρικτικῶν εὐχῶν καί τῶν νουθεσιῶν τοῦ ἐγνω-
σμένης ἀφοσιώσεως εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρ-
χικόν Θρόνον Ποιμενάρχου αὐτῆς, τοῦ Γέροντός
μου, Σεβ. Μητροπολίτου κ.κ. Βαρνάβα, πρός ὅν
ἡ υἱϊκή εὐγνωμοσύνη μου εἶναι βαθυτάτη καί
ἀταλάντευτος.

Τελευταῖος σταθμός τῆς νοερᾶς ἀποδημίας
τῆς ψυχῆς μου, πρίν ἤ ἐπιστρέψω εἰς τό ἱερόν
Κέντρον, προκειμένου να ἀντικρυστῶ μέ τόν δρα-
στήριον Σύλλογον Προυσαίων εἶναι ἡ πρωτεύουσα
ποτέ τοῦ καπνεμπορίου, προσφυγομάνα Ἀνατο-
λικοθρακιωτῶν καί Ποντίων, πόλη τῆς Καβάλας,
ὅπου ἐγεννήθη καί ἔζησε τά παιδικά του χρόνια
ὁ μακαριστός πατέρας μου, μέχρι τῆς ἄνωθεν ἐπι-
βληθείσης μετακινήσεώς των περί τά τέλη τῆς δε-
καετίας τοῦ 1930 εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν
τοῦ Πολυκάστρου Κιλκίς, ἔνθα ἱδρύθησαν ἑπτά
μικρά χωρία, οἱ Νέες Καβάλες, μέ σκληράν προ-
σωπικήν ἐργασίαν τῶν ἐκεῖ ἐγκατασταθέντων κα-
πνεργατῶν. Ἀναπαυμένη ἄς εἶναι ἡ ψυχή του ἐν
οὐρανοῖς! Εὐλογημένοι καί εὐτυχεῖς προσεύχομαι
νά εἶναι καί οἱ οἰκογενεῖς μου, ἡ ἀναθρέψασα τά
τρία τέκνα της ἐν παιδείᾳ καί νουθεσία Κυρίου
μητέρα μου Σεβαστή, ἡ ἀδελφή μου Χριστίνα, ὁ
ἀδελφός μου Δημήτριος καί ὅλοι οἱ κατά σάρκα
συγγενεῖς μου, οἱ ἀδελφοί μου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ
Αὐλῇ καί ὅλοι οἱ διακονοῦντες τόν πανίερον θε-
σμόν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὧν τάς εὐχάς
εὐλαβῶς ἐξαιτοῦμαι.

Παναγιώτατε Δέσποτα, Καιρός! "Ἰδού ὁ δοῦλος
Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου"! Ρίψατε
ἔλαιον εἰς τήν κανδῆλα τῆς κατά Προύσαν Ἐκκλη-
σίας, εὐλογῶν τήν αὔξησιν καί κατά Θεόν πρόοδον
αὐτῆς. Ἡ Ὑμετέρα Ἱερά Πατριαρχική Αὐλή
καυχᾶται διά τόν Πατέρα αὐτῆς, τήν Ὑμετέραν
Σεπτήν Κορυφήν, Ἧς τό όνομα θά ἐγγραφῇ ἐν
βίβλῳ ζωῆς, ἡ δέ ἀλληλοδιαδοχή τῶν ἐτῶν θα
ἀδυνατήσῃ νά καλύψῃ το ὄνομα Ὑμῶν διά τοῦ
πέπλου τῆς λήθης. Γένοιτο!»

εξυπηρέτησιν των Ιεραρχών ημών και των κληρι-
κών της Πατριαρχικής Αυλής.

$

Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτη 
Προύσης κ. Ιωακείμ

«Παναγιώτατε Δέσποτα, Σεβασμία τῶν ἁγίων
Ἱεραρχῶν χορεία,

Ὅτι μέν ἤδεισαν οἱ Ἄγγελοι τήν, μέλλουσαν
ἔσεσθαι ἐπί σωτηρίᾳ τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Κυρίου
ἐνανθρώπισιν, οὐ δεῖ ἀμφιβάλλειν· ἐκεῖνο δε
ἔλαθεν αὐτούς: ἡ ἀνεκλάλητος τοῦ Κυρίου σύλ-
ληψις, καί ὁ τρόπος. Πῶς ὅλος ὤν ἐν πᾶσι, καί
πάντα πληρῶν, ὅλος ἦν ἐν τῇ γαστρί τῆς Παρθέ-
νου; Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, υἱός ἀνθρώπου γίνεται,
ἵνα τοῦ χείρονος μεταλαβών, μεταδῶ μοι τοῦ βελ-
τίονος. Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδάμ, καί Θεός οὐ γέγονε·
Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἵνα τόν Ἀδάμ ἀπεργά-
σηται”.

Πόσα μυστήρια, θαυμαστά και ἐξαίσια, φα-
νερώνει ἡ “ἀπαρχή καί κεφαλή ὅλων τῶν Δεσπο-
τικῶν ἑορτῶν”, κατά τόν Ὅσιο Νικόδημο, ἡ μεγάλη
ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ! Μά και ὅσα ζοῦμε κατ'
αὐτάς ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ, τά μεγάλην χαράν
μηνύσαντα εἰς αὐτήν, δεν εἶναι λαμπρά, ἐλπιδο-
φόρα και Ἀποκαλυπτικά; Μεταξύ ἄλλων, κατά
τάς παραμονάς τῆς ἑορτῆς, εὐηγγελίσατο ὁ ἅγιος
Μ. Ἐκκλησιάρχης ὅτι: “Ὁ Παναγιώτατος καί Σε-
βασμιώτατος ἡμῶν Αὐθέντης καί Δεσπότης, ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρ-
θολομαῖος, καί ἡ περί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Πα-
ναγιότητα Θεία καί Ἱερά τῶν Σεβασμιωτάτων καί
Θεοπρο βλήτων Μητροπολιτῶν ὁμήγυρις,
ἐξελέξαντο τήν ὑμετέραν Θεοφιλίαν Μητροπολίτην
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Προύσης”. Ἀσθενής
καί ἀτελής κληρικός Σας ἐξονομάζεται προστάτης,
Ποιμήν καί Ἀρχιθύτης τῆς κατά τήν Θεούπολιν
Προύσαν Ἐκκλησίας! Καλεῖται να καταστῇ “φορεύς
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁρατή παρουσία τοῦ ἀοράτου ἐν τῷ
κόσμῳ, ἐν τῷ χριστωνύμῳ πληρώματι τῆς πρω-
τευούσης τῆς Βιθυνίας”. Ἀποστέλλεται, Πατριαρ-
χικῇ και Συνοδικῇ ἀποφάσει, ἵνα φυλάξῃ “τόν

ἀκατάλυτον θησαυρόν τῆς Χριστιανικῆς κοσμο-
γονίας, τά μεταλεῖα τοῦ πλούτου τῆς προγονικῆς
σοφίας, τούς εὐγενεῖς ἀδάμαντας τῶν ὑψηλῶν
Χριστιανικῶν συναισθημάτων”, ὡς ἔλεγεν κατά
τήν τελετήν καθοσιώσεως τῶν ἀποφοίτων Χαλκιτῶν
Θεολόγων ὁ πρό τριάκοντα ἐτῶν ἀποχωρήσας ἐκ
τοῦ ματαίου τούτου κόσμου μακαριστός Μητρο-
πολίτης Σταυρουπόλεως κυρός Μάξιμος, Σχολάρ-
χης τῆς ἐπί πεντηκονταετίαν ὅλην ἀδίκως σιω-
πώσης περιπύστου Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Τον ὁμιλοῦντα κατακλύζει πλημμυρίς αἰσθη-
μάτων δοξολογίας πρός τόν πανοικτίρμονα Κύριον,
καί βαθυτάτης ἀφοσιώσεως καί εὐγνωμοσύνης
πρός τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Κορυφήν· τον ἄγοντα
το τριακοστόν ἔτος τῆς πεπνυμένης και ἱστορικῆς
Πατριαρχείας του, Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κύ-
ριόν μοι Κύριον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ· τόν πεπρο-
ικισμένον διά σπανίων ταλάντων καί δαψιλῶς
ἐνδυναμούμενον ὑπό τῆς ζώσης χάριτος τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος ἡγέτην, Ὅστις φιλομόχθως
ἐργαζόμενος νυχθημερόν, ἐπί τρεῖς δεκαετίας
τώρα, οἰκοδομεῖ καί ἀνακαινίζει, περιοδεύει τήν
οἰκουμένην λειτουργῶν, κηρύσσων, εὐλογῶν καί
ἁγιάζων· ἐπικοινωνεῖ πρός πάντα ἄνθρωπον μετά
τῆς αὐτῆς προσοχῆς, καί, διά τῆς μειλιχίου
μορφῆς Του καί τῆς χαρισματικῆς παρουσίας
Του, ἀγγίζει τάς ψυχάς πάντων, ἀνεξαιρέτως, τῶν
ἀνθρώπων, Χριστιανῶν καί ἀλλοθρήσκων, πλου-
σίων καί πτωχῶν, μικρῶν καί μεγάλων· σκηνώνει
εἰς τάς καρδίας ὅλων, ὅσοι Τον γνωρίζουν, ὁρα-
ματίζεται διά τούς νέους, ἐμπνέει χρηστάς ἐλπίδας
καί ἀγωνίζεται διά νά παραδώσῃ ἕνα καλύτερον
μέλλον εἰς τά πνευματικά του παιδιά, τούς νέους
κληρικούς Αὐτοῦ, ὧν τήν πρόοδον χαίρει στηρίζων
καί ἐπαινῶν· Ὅστις νουθετεῖ, μακροθυμεῖ και
συγχωρεῖ, καθώς πρεσβεύει τήν γνησίαν Ὀρθό-
δοξον πατρότητα, μακράν τοῦ ἐγωκεντρικοῦ καί
παθολογικοῦ Γεροντισμοῦ.

Ἡ καρδία μου, Παναγιώτατε, καμπτομένη ὑπό
τό βάρος τῆς συναισθηματικῆς φορτίσεως αὐτῶν
τῶν στιγμῶν, θέλει να "δραπετεύσῃ", νά φτερου-
γίσῃ, νά πετάξῃ ἐπάνω ἀπό τάς κορυφάς τοῦ Μι-
κρασιατικοῦ Ὀλύμπου, τοῦ ἁγίου Ὄρους τῆς Βι-
θυνίας, καί τήν χαριτωμένως ἐφαπλουμένην εἰς
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[...] Ο νέος πρεσβύτερος αναλαμβάνει το

υψηλότερον αξίωμα εις την Πατριαρχικήν

Αυλήν, με πολλήν εξουσίαν, και πολλαπλάς

αρμοδιότητας, αι οποίαι απαιτούν εγρήγορ-

σιν, δυναμισμόν, δικαιοκρισίαν, ευγένειαν, ει-

λικρίνειαν, ευαισθησίαν, υπευθυνότητα και

σοβαρότητα.

Όλαι αυταί αι ευθύναι οφείλουν να συμ-

βαδίζουν με το ήθος και την ταυτότητα του

πρεσβυτέρου και το διακονικόν πνεύμα του εκ-

κλησιαστικού λειτουργού. Όπως έχει γραφή

από σύγχρονον θεολόγον εκ Κρήτης, οι ιερείς

του Χριστού «δεν είναι εγκατεστημένοι, αλλά

απεσταλμένοι, δεν κάθονται αλλά πορεύονται,

υποτάσσοντας την ελευθερία τους στην υπα-

κοή του Χριστού».

$

Ομιλία 

του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου 

Αρχιμ. κ. Θεοδώρου

«Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 

Σεβασμία τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν χορεία,

Ἐξοχώτατε ἐκπρόσωπε τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς

Κυβερνήσεως κ. Βλάση, 

Ἐξοχωτάτη κυρία Ὑφυπουργέ Παιδείας καί

Θρησκευμάτων, 

Ἐξοχώτατοι διπλωμάται, 

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, 

Ἠγαπημένοι ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, 

διάκονοι τῶν φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων,

Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε.

“Ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνά-

πλεως πεφανέρωται σήμερον”, διά μίαν εἰσέτι

φοράν, εἰς τάς αὐλάς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ

Μεγάλης Ἐκκλησίας, κατά τήν εὔσημον ταύ-

την ἡμέραν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας,

καθ’ ἥν “οὐκ ἐν σοφίᾳ καί δυνάμει καί

πλούτῳ” καυχᾶται ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος

Ἐκκλησία καί δή τό Ἱερόν αὐτῆς Κέντρον,

“ἀλλ’ ἐν τῇ τοῦ Πατρός ἐνυποστάτῳ Σοφίᾳ

Θεοῦ”, τῷ Χριστῷ μόνον, “ἐπί τῷ Ὁποίῳ καί

εὐφραίνεται κράζουσα: Σύ μου ἰσχύς, Κύριε,

καί καταφυγή καί στερέωμα”.

Ὁ διαπρύσιος κῆρυξ καί ἀνυποχώρητος

προασπιστής τῆς ἀκαινοτομήτου σεσαρκωμέ-

νης Θείας ἀγάπης, ὁ πανίερος Οἰκουμενικός

Θρόνος, περιβεβλημένος ἐν ἱματισμῷ δια-

χρύσῳ πεποικιλμένῳ τάς ὑπό τῶν Οἰκουμε-

νικῶν Συνόδων καί τῆς διαχρονικῶς

καθηγιασμένης ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως

ἱεροκανονικάς του προνομίας, παρά τάς ὅποιας

ἀπέλπιδας καί καταδικασμένας εἰς ἀποτυχίαν

ἀμφισβητήσεις των, τάς ὑπό ὁμοδόξων ἀτυχῶς

πως ἐπ’ ἐσχάτων διατυπουμένας, διακηρύττει

ἐν ἀδιαπτώτῳ θυσιαστικῇ κενώσει τήν σωτη-

ριώδη Ὀρθόδοξον ἀλήθειαν, καί δή κατά τήν

τελευταίαν τριακονταετίαν τῆς πεπνυμένης καί

θεοστηρίκτου πατριαρχίας Σας, Παναγιώτατε,

μετά φωνῆς ἰσχυρᾶς καί προφητικῆς, ἐν μέσῳ

ἑνός κόσμου ἀπορουμένου ἐκ τῆς ἐντεινομένης

ἀπωλείας ὑπαρξιακοῦ νοήματος καί σαφοῦς

προσανατολισμοῦ, προσφάτως δέ καί ἐξ αἰτίας

τῆς ἐνσκηψάσης φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ κορω-

νοϊοῦ, ἡ ὁποία καθεῖλε πανθομολογουμένως,

καί δή κατά τρόπον ἠχηρόν ὡς ἐν συσσεισμῷ,

τάς ἀτομοκρατικάς ψευδαισθήσεις καί εὐδαι-

μονιστικάς βεβαιότητας τοῦ συγχρόνου

“ἀνθρωποθεοῦ”.

Ἐντός τῆς πολυταράχου ταύτης πραγματι-

κότητος, ἐκλήθην, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέ-

σποτα, χάρις εἰς τήν πατρικήν Ὑμῶν στοργήν

καί τήν ἀδιάπτωτον πρός τήν ἀναξιότητά μου

μέριμναν καί ἀγάπην, καί μάλιστα κατ’ ἄκραν

συγκατάβασιν, νά λάβω σήμερον, 21ην Μαρ-

τίου, ἡμερομηνίαν κατά τήν ὁποίαν ἐξεμέτρησε

τό ζῆν πρό τεσσαρακονταπενταετίας ἡ ἐν τῇ

Ἰωνικῇ γῇ γεννηθεῖσα καί ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης

ἀκουσίως μετεγκατασταθεῖσα το 1922 μήτηρ

τοῦ μακαριστοῦ πατρός μου Οὐρανία, ἐν τῷ

Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου,

τόν δεύτερον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν παρά τῶν

τιμίων καί ἐκ τῶν ἀτελευτήτων καμάτων καθη-

Τ
ην Τετάρτη 17 Μαρτίου, η
Α.Θ.Π ο Οικουμενικός μας Πα-
τριάρχης Κύριος Κύριος Βαρ-
θολομαίος ανακοίνωσε την

προαγωγή τού μέχρι πρότινος Μεγάλου Αρ-
χιδιακόνου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη στη
θέση του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου.

Η εις πρεσβύτερον χειροτονία και η χει-
ροθεσία του εις Αρχιμανδρίτη τελέσθη-
κε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 21 Μαρ-
τίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό,
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στην
οποία παρέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας. 

Ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος κ. Θεόδωρος
ανήκει στο δυναμικό των κληρικών της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ενώ είναι αδελ-
φός της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. 

Ο Οικουμε νικός Πατριάρχης, πριν από
την χειροτονία,  απηύθυνε προς τον νεοχει-
ροτονηθέντα π. Θεόδωρο πατρικούς λό-

γους, ενώ στο τέλος του απένειμε το οφφί-
κιο του Μέγα Πρωτοσυγκέλλου.

«[...] Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλη-

σία αποκτά σήμερον ... ένα νέον πρεσβύτε-

ρον, τον π. Θεόδωρον Μειμάρην, ο οποίος εις

το τέλος της Θείας Λειτουργίας θα χειροθε-

τηθή Μέγας Πρωτοσύγκελλος, εις διαδοχήν

του εψηφισμένου Μητροπολίτου Σαράντα Εκ-

κλησιών Ανδρέου.

Ο π. Θεόδωρος κατάγεται από το Ηρά-

κλειον της λεβεντογέννας και αγιοτόκου Κρή-

της. Αδελφός της Ιεράς Μονής Αγκαράθου εκ

νεότητος αυτού, διάκονος από το 2003, εισήλ-

θεν εις την Πατριαρχικήν Αυλήν το έτος 2005

και διήλθε δι' όλων των βαθμίδων της διακο-

νίας: Πατριαρχικός Διάκονος, Διάκονος της

Σειράς, Τριτεύων, Δευτερεύων και από τον

Οκτώβριον του 2017 Μέγας Αρχιδιάκονος.

Διπλωματούχος Βυζαντινής Μουσικής, προσέ-

φερε πολλά εις τα Αναλόγια και εις τον Σύν-

δεσμον Μουσικοφίλων Πέραν.

Χειροτονία Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη
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δίδαγμα, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ καί στάσιν προ-

τύπου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἐμπόνου

 σταυροαναστασίμου μαρτυρίας, τυγχάνει,

 Παναγιώτατε, ἡ ἐκ τοῦ εὐλάλου, εἴ καί σιω-

πηλοῦ, παραδείγματός Σας ἀπαράμιλλος μα-

κροθυμία, ἡ ἀνεξάντλητος συγχωρητικότης, ἡ

ἀδιάκριτος πρός πάντα ἀνεξαιρέτως τά τέκνα

Σας πατρική ἀγάπη καί πρόνοια, ἡ ἀπερίγρα-

πτος καρδιακή εὐρυχωρία, ἡ παραινετική ἐνί-

σχυσις εἰς τάς ἀναποφεύκτους ἀνθρωπίνας

πτώσεις καί τάς ἀστοχίας των, ἡ διακριτική

ἀνάπαυσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἀκαταπόνητος

ἐργατικότης καί ἡ ἀνυποχώρητος ὑπεράσπισις

τῶν καθηγιασμένων δικαίων τῆς Μητρός

Ἐκκλησίας, ἡ δυσεύρετος ποιμαντική εὐαι-

σθησία πρός πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελή-

σεως ἄνευ ἡλικιακῶν ἤ λοιπῶν διακρίσεων, ἡ

βίωσις τῆς καθ’ ἡμέραν λειτουργικῆς ζωῆς, ἡ

λιτότης τοῦ βίου καί ἡ πρός ἑαυτόν αὐστηρό-

της, ἡ ἐκστατική μέχρι θυσίας ἀγάπη καί ἡ

ὁλοτελῆς ἀνάλωσις ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τῶν

ἱερῶν ὑποθέσεων τοῦ σεπτοῦ Κέντρου, ὡς καί

ὁ ἀκατάπαυστος ὁραματισμός διά τό μέλλον

μέ ἀκράδαντον ἐμπιστοσύνην εἰς τήν θείαν

πρόνοιαν, τήν πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύου-

σαν καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσαν. 

Γνωστή τυγχάνει, Παναγιώτατε, ἡ μεταξύ

Φαναρίου καί Κρήτης μακραίων, ἄρρηκτος καί

ὀντολογικῶν χαρακτηριστικῶν κανονική σχέ-

σις, ὡς καταδεικνύει ἡ νεωτέρα ἐκκλησιαστική

ἱστορία καί ἐν προκειμένῳ, καθώς ἐκ τῆς θέ-

σεως τοῦ Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου διηκόνη-

σαν τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον: ὁ

Ναθαναήλ Κανώπιος ἐπί Κυρίλλου Λουκά-

ρεως τοῦ Ἀγκαραθίτου τό 1638, “Κρής τήν

πατρίδα, ὅστις ἐν ἔτει 1651ῳ ἐξελέγη Μητρο-

πολίτης Σμύρνης”, ὁ Ἱερεμίας, ὁ εἶτα Οἰκου-

μενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας ὁ Δ’, τό 1766,

“Κρής τήν πατρίδα, Μ. Πρωτοσύγκελλος τοῦ

κλεινοῦ Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερῆ, ὅστις

διώρισεν αὐτόν Μητροπολίτην Κρήτης”, ὁ με-

τέπειτα Μητροπολίτης Κρήτης καί ἐκ τῶν προ-

κατόχων Σας, Παναγιώτατε, Διονύσιος

Χαριτωνίδης τό 1856, ὅστις μεθ’ ἑξαετίαν ἐθε-

μελίωσε τόν περικαλλέστατον Ἱ. Μητροπολιτι-

κόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ

Ἡρακλείου, ἐν τῷ ὁποίῳ πρό πενταετίας περί-

που ἠξιώθητε παρά τοῦ δωρεοδότου παντός

ἀγαθοῦ, σεπτέ Πρωθιεράρχα καί Πρῶτε τῆς

ὑπ’ οὐρανόν Ὀρθοδοξίας, νά προεξάρχητε τοῦ

ἱστορικοῦ Συλλειτούργου Προκαθημένων ἐπί

τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγά-

λης Συνόδου, ἡ σύγκλησις καί μόνον τῆς

ὁποίας ἀρκεῖ ὥστε τό πανσέβαστόν Σας ὄνομα

νά καταγραφῇ ὑπό τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ μέλλον-

τος χρυσοῖς γράμμασιν εἰς τάς ἐκκλησιαστικάς

δέλτους διά τοῦ προσωνυμίου «Βαρθολομαῖος

ὁ Πάνυ». Τελευταῖος δέ Κρής, ὁ δίς διακονή-

σας ὡς Μέγας Πρωτοσύγκελλος, ἀναφέρεται

εἰς τάς ἱστορικάς δέλτους ὁ Κύριλλος Πηγᾶς

Παπαδάκης, τό τε 1858 καί τό 1861, ἐκλεγείς

μετέπειτα εἰς τήν Μητρόπολην Ρόδου.

Αὐτήν τήν ἀνυπέρβλητον σχέσιν ἐπιμαρ-

τυρεῖ καί ἡ κατά τήν ἀνεξιχνίαστον πρόνοιαν

του Θεοῦ προσευχητική καί λίαν ἐπιστηρικτική

δι’ ἐμέ παρουσία ἁγίων ἀρχιερέων ἐκ τῆς κατά

Κρήτην ὁλκάδος τοῦ Ἀποστόλου Τίτου, πρώτου

Ἐπισκόπου τῆς Μεγαλονήσου, ὡς καί τῶν ἐκ

Κρήτης ἑλκόντων τήν καταγωγήν καί διακρινο-

μένων διά τήν διαποίμανσιν νευραλγικῶν

ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου εἰς τήν ὑπερόριον ἀνά

τήν ὑφήλιον δικαιοδοσίαν του Ἱεραρχῶν, τῶν

τε ἐγγύς καί τῶν μακράν.

Κατά τήν ἰδιαιτέραν στιγμήν ταύτην, ἐπι-

καλοῦμαι ἐντονώτερον τάς μητρικάς πρεσβείας

τῆς “μόνης ἀκαταισχύντου ἐλπίδος, καί προ-

στασίας καί σωτηρίας μου” Παναγίας τῆς

Ὀρφανῆς, τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς παλαιφά-

του καί ἱστορικῆς Μονῆς Ἀγκαράθου, τῆς καί

τῆς μετανοίας μου, ἐν τῇ ὁποίᾳ τό 2003 ἐκά-

ρην μοναχός καί ἐχειροτονήθην διάκονος ὑπό

τοῦ εὐεργετήσαντός με Σεβ. Μητροπολίτου

Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.

Ἀνδρέου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

Θεσσαλονίκης, πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐνταῦθα

διακονίας καί μαθητείας μου, ἔχων ὡς πυξίδα

γιασμένων χειρῶν Σας, καθιστάμενος πλέον

οἰκονόμος τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῶν σω-

τηριωδῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, “ἐν τοῖς ὁποί-

οις”, κατά Νικόλαον Καβάσιλα, “ἡ Ἐκκλησία

σημαίνεται” καί τά ὁποῖα προσφέρονται “ὑπέρ

τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας”. 

Ἡ ὑψίστη αὕτη τιμή καί εὐλογία ὁλοκλη-

ροῦται διά τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς προαι-

ρέσεως καί φιλοτιμίας ὅπως χειροθετήσῃ με

εἰς τό ὑψηλόν ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Πρωτο-

συγκέλλου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ, διά τήν

ὁποίαν υἱϊκῶς εὐγνωμονῶ, εἰς διαδοχήν τοῦ

ὀλίγον μόλις πρίν χειροτονηθέντος Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ.

Ἀνδρέου, τόν ὁποῖον εὐχαριστῶ δημοσίᾳ διά

τήν ἄψογον συνεργασίαν καί τήν ἀνυπόκριτον

ἀδελφικήν του συναντίληψιν κατά τήν διακο-

νίαν του εἰς τό πολυεύθυνον καί πλῆρες ἀλα-

λήτων στεναγμῶν ὑπούργημα τοῦ πρώτου

συγκυρηναίου τῆς ἀείποτε ἐσταυρωμένης Πα-

τριαρχικῆς ἀγάπης.

Ὡς ὁ πλέον πρόσφατος κρίκος εἰς τήν

ὑπεραιωνόβιον ἀλυσίδα τῶν διατελεσάντων

Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων τῆς πρωτευθύνου

καί πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι-

νουπόλεως, μετ’ αἰσθημάτων δέους καί συ-

νοχῆς καρδίας στρέφω τόν νοῦν μου εἰς τό

βάρος τῶν ἀνατιθεμένων μοι πολυευθύνων κα-

θηκόντων, μή λησμονῶν τήν ὑπό τοῦ Μητρο-

πολίτου Παραμυθίας καί Πάργας Ἀθηναγόρου

βιωματικήν ἐπισήμανσιν ὅτι ὁ ἑκάστοτε Πρω-

τοσύγκελλος τῶν Πατριαρχείων “ἀφωσιωμένος

ψυχῇ καί σώματι, ἦτο ἕτοιμος νά ὑποστῇ ὑπέρ

τοῦ Πατριάρχου καί προϊσταμένου του πᾶσαν

θυσίαν”, ὡς σύνοικος καί ὁμόστεγος καί ὁμο-

δίαιτος καί ὁμόψυχος αὐτοῦ, ἀλλά καί ὡς

ἔμπιστος σύμβουλος καί συνεργός καί συναν-

τιλήπτωρ εἰς τό δυσχερές Πατριαρχικόν ἔργον.

Προερχόμενος ἐκ τῆς εὐάνδρου καί ἁγιο-

τόκου Κρήτης, τῆς ἐν τῇ Μεσογείῳ ναυαρχίδος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς καί πε-

φιλημένης, ὡς κατ’ ἐπανάληψιν τονίζετε, Πα-

ναγιώτατε, κληρουχίας τοῦ Θρόνου Σας, καί

δή ἐκ τοῦ Μεγάλου Κάστρου, μέ ἀνεξιτήλους,

ὅμως, μικρασιατικάς καταβολάς, τόσον ἐκ τοῦ

ἀειμνήστου πατρός μου Ἀριστείδου, τοῦ ἐκ

Κίκραγατς Μαγνησίας καταγομένου καί ἐν

οὐρανίοις νῦν θαλάμοις συναγαλλομένου, ὅσο

καί ἐκ τῆς εὐσεβοῦς μητρός μου Ἑλένης,

ἑλκούσης τήν καταγωγήν της ἐκ τῆς μαρτυ-

ρικῆς Σμύρνης καί τῆς παραθαλασσίου

 Παλαιᾶς Φωκαίας, ᾐσθάνθην τήν πρό δεκαε-

ξαετίας πρόσληψίν μου πρός διακονίαν εἰς

τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ὡς εὐλογημένην ἐπι-

στροφήν καί ἐνοίκησιν εἰς τόν ὑπέρ πάντα πο-

θητόν οἶκον τοῦ Πατρός μου, εἰς τόν Ὑμέτερον

Οἶκον, Παναγιώτατε, γεγονός διά τό ὁποῖον θά

Σᾶς εἶμαι εὐγνώμων ἐσαεί.

Εἰς τήν ἐνίσχυσιν καί διευκόλυνσιν τῆς

ἐνταῦθα διακονίας μου ἡ κενωτική προσφορά

τῆς πεφιλημένης κατά σάρκα ἀδελφῆς μου

Οὐρανίας, ἀναλαβούσης ἀποκλειστικῶς τήν

περίθαλψιν τοῦ γήρατος τοῦ ἀειμνήστου πα-

τρός μου καί τῆς ἐμπεριστάτου μητρός μου,

οὐδόλως ὑπῆρξεν ἀσήμαντος, καί διά τοῦτο

τῆς ὀφείλω θερμάς χάριτας καί εὐχαριστίας. 

Κατά τήν ἐνταῦθα διακονίαν μου, ἐδόθη

μοι ἡ μοναδική καί σπανία εὐκαιρία νά μα-

θητεύσω, εἰ καί ἀπροσδοκήτως, ἐν τῷ ἐν

 Φαναρίῳ διά βίου πανδιδακτηρίῳ τῆς Πα-

τριαρχικῆς Αὐλῆς, τῷ ἀναντικαταστάτῳ καί

ἀνωτάτῳ Πανεπιστημίῳ τῆς μυστηριακῆς μυή-

σεως εἰς τό αὐθεντικόν φαναριώτικον ἐκκλη-

σιαστικόν ἦθος, καί δή ἐν Κρανίου τόπῳ

κειμένῳ καί ἐν ἀτελευτήτῳ Γολγοθᾷ ἱσταμένῳ,

καί νά ἀφουγκρασθῶ ἐν τῇ πράξει, καί δή ἐκ

τοῦ σύνεγγυς, τούς δυνατούς παλμούς τῆς

καθ’ ἡμέραν παλλούσης Πατριαρχικῆς καρ-

δίας ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,

τῆς εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλη-

σιῶν καί τῆς διορθοδόξου συνεργασίας, τῆς

προαγωγῆς τῆς διαχριστιανικῆς ἑνότητος, τῆς

καταλλαγῆς μεταξύ τῶν θρησκειῶν καί τῶν

πολιτισμῶν καί τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ

περιβάλλοντος.

Τό μείζον, ὡστόσο, παιδαγωγικόν δι’ ἐμέ
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τάς ἀπευθυνθείσας Πατριαρχικάς παραινέσεις

εἰς πρόσφατον ἐν Φαναρίῳ χειροτονίαν, αἱ

ὁποῖαι ἀναμφιβόλως θά καταστοῦν σημεῖον

ἀναφορᾶς καί διά τούς ἐπιγενομένους, κατ’

ἀναλογίαν μάλιστα πρός τήν διαχρονικήν

ἀπήχησιν τῶν μνημειωδῶν λόγων καί ὁμιλιῶν

τοῦ Γέροντός Σας, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος

Μελίτωνος Χατζῆ τοῦ Μεγάλου: Ὡς μᾶς ἐνου-

θετήσατε, Παναγιώτατε, “...ἠμπορεῖτε, ὀφεί-

λετε νά ἀντλήσετε ἕνα δίδαγμα πού νά τό

ἔχετε φυλαχτό εἰς ὅλην τήν ζωήν σας: τήν τα-

πείνωσιν, τό ταπεινόν φρόνημα, καθ᾽ ὅτι

“πρῶτον καί χείριστον τῶν παθῶν, ἡ ἀλαζο-

νεία τε καί ἡ οἴησις”. Δι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος

“τελώνην μετριοπαθήσαντα, καί στεναγμοῖς

ἱλασμόν αἰτούμενον, ἐδικαίωσε”... ὡς τέκνα

μου ἀγαπητά, σᾶς νουθετῶ! (πρβλ. Α· Κορ.

δ·, 14):... μείνετε ταπεινοί. Μείνετε ἄνθρω-

ποι. Κοντά εἰς τούς ἀνθρώπους. Διάκονοι τοῦ

Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Χωρίς αὐτούς τί

νόημα ἔχει ἡ ἀποστολή μας ὡς κληρικῶν;

Ὅταν ὁ Σεφέρης ἔπαιρνε τό βραβεῖον Νόμπελ,

εἶπε μεταξύ ἄλλων εἰς τήν ὁμιλίαν του: “Σ᾽

αὐτόν τόν κόσμο πού ὁλοένα στενεύει, ὁ κα-

θένας μας χρειάζεται ὅλους τούς ἄλλους. Πρέ-

πει νά ἀναζητήσουμε τόν ἄνθρωπο ὅπου κι᾽

ἄν βρίσκεται”. Μείνετε μακρυά ἀπό τήν ἐπηρ-

μένην ὀφρύν! Μακρυά ἀπό τόν ναρκισσισμόν

καί τήν αὐταρέσκειαν! “Κύριος ὑπερηφάνοις

ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν”

(Παρ. γ·, 34).

Φυλάσσων ὡς πολύτιμον θησαυρόν καί

παρακαταθήκην τούς λόγους Σας τούτους, Πα-

ναγιώτατε, καί ὡς φωτεινόν πρότυπον τήν Ὑμε-

τέραν πολιτείαν, προτίθεμαι, διά τῶν τιμίων

εὐχῶν Σας, νά πορευθῶ εἰς τήν νέαν μου δια-

κονίαν κατά τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ ἐν κενώσει

καί θυσιαστικῇ διαθέσει, ἐν ἀδιαπτώτῳ

εὐγνωμοσύνῃ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἐν

εὐγνώμονι εὐχαριστίᾳ καί ἐν ἀπολύτῳ ἀφο-

σιώσει καί ὁλοτελεῖ ὑπακοῇ πρός τόν χειρο-

τονήσαντα καί χειροθετήσαντά με Αὐθέντην

καί Δεσπότην μου, ὑπισχνούμενος νά δια-

κρίνω τά χαρίσματα τῶν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ

Αὐλῇ καί τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἀρχιεπισκοπῇ Κων-

σταντινουπόλεως ὑπηρετούντων κληρικῶν καί

λαϊκῶν στελεχῶν καί μάλιστα νά τά ἀναδει-

κνύω καί οὐχί νά τά ἀποκρύπτω, νά ἀξιοποιῶ

τήν κλῆσιν παντός ἀνθρώπου διά τό καλόν καί

τήν πρόοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί

τῆς περί αὐτόν ἐνταῦθα φιλογενοῦς καί φιλο-

προόδου Ὁμογενείας, διακονῶν “οὐχί μόνῳ

λόγῳ, ἀλλ’ ἔργῳ καί ἀληθείᾳ” (Α’ Ἰωαν. γ’,

18), σταυρούμενος καί μή σταυρῶν, μακράν

διχαστικῶν πρακτικῶν, μνημονεύων διά παν-

τός τήν σωτήριον παραίνεσιν τοῦ Ἀποστόλου

Παύλου πρός Τίτον “μωρᾶς δέ ζητήσεις καί

ἔρεις καί μάχας κοσμικάς περιΐστασο, εἰσί

γάρ ἀνωφελεῖς καί μάταιοι”.

Καί νῦν, “Λάλει, Κύριε, ὅτι ἀκούει ὁ

δοῦλος σου”. 

Πολλά καί ὄλβια τά ἔτη Σας, Παναγιώτατε.»
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Τ
ην Τετάρτη 17 Μαρτίου, η

Α.Θ.Π ο Οικουμενικός μας Πα-

τριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθο-

λομαίος ανακοίνωσε την προ-

αγωγή του μέχρι πρότινος Υπογραμματέως

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμε-

νικού Πατριαρχείου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη

στη θέση του Αρχιγραμματέως.

Η εις πρεσβύτερον χειροτονία και η εις

Αρχιμανδρίτη χειροθεσία του τελέσθηκε την

ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 25η

Μαρτίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό,

από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. 

Προ του μυστηρίου της χειροτονίας, ο

Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε προς

τον νεοχειροτονηθέντα π. Γρηγόριο εγκάρ-

διους πατρικούς λόγους για τη νέα διακονία,

που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία:

«Συ, κατά πνεύμα υιέ Γρηγόριε, κατά φυ-

σικήν διαδοχήν καλείσαι να διακονήσης το Ιε-

ρόν Βουλευτήριον της Εκκλησίας, ως ο νέος

Αρχιγραμματεύς αυτού. Ο Πατριάρχης και η

Εκκλησία σε καλούν από της σήμερον να αφιε-

ρώσης όλας σου τας δυνάμεις εις την νέαν

αυτήν διακονίαν και να εργασθής θυσιαστικώς

και ανιδιοτελώς. Αγάπησε την εργασίαν και

μη μένης στάσιμος. Ο πιστός, εξ άλλου, ο κάθε

πιστός, είναι πάντοτε εν κινήσει, και πάντα

τολμά, ακόμη και αν υπάρχη το ενδεχόμενον

του λάθους. Να γνωρίζης ότι ο άνθρωπος ο

θεωρών ότι δεν σφάλλει και δεν αποτυγχάνει,

δεν ευρίσκει θέσιν εις την Ορθόδοξον Εκκλη-

σίαν. Και τούτο, διότι συμβιβάζεται, ασχολού-

μενος μόνον μεθ᾽ όσων είναι βέβαια, εύκολα

και δεδοκιμασμένα. Η Εκκλησία μας είναι ο

χώρος των τολμώντων διά το καινόν, το εύμορ-

Χειροτονία Αρχιγραμματέως 

Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

κ. Γρηγορίου Φραγκάκη

ddddddddddddddddddddddddddddddddd 31



τόν πλοῦν στό τρισσό τῶν ὑδάτων. Ἄν Τήν

ἐξέφραζα μέ ἤχους, θά ἦταν τό «Δόξα σοι, ὁ

Θεός» ἤ ἡ ἐπανάληψι τῆς φράσεως “ἄξιον καί

δίκαιον” κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-

γίας, ὅπως ὡς ψίθυρος βγαίνει ἀπό τά δικά

Σας χείλη, ὦ Πάτερ.

Καί ἐπειδή Ἕνας ὁ ἀπάτωρ ἐκ Μητρός, γι᾽

αὐτό καί στή δική μου ἀναγέννησι ἡ πατρική

φιγούρα τοῦ κατά σάρκα πατρός μου πρεσβυ-

τέρου Πολυκάρπου, ἀπό δωδεκαετίας καί πλέον

ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό Ἰδικό Σας Σεπτό Πρό-

σωπο, Παναγιώτατε. Δέν μέ ἐνδιέφερε τίποτε

περισσότερο γιά Ἐσᾶς, παρά νά καλλιεργῶ

στήν ψυχή μου τό ὅτι γιά μένα καί γιά τούς

ἀδελφούς μου εἶσθε ὁ κοινός μας γεννήτορας

καί εὐεργέτης. Ἐκεῖνος πού μέ ἀνέλαβε εἰς Χρι-

στόν. Ὁ Παράκλητος, ὁ Καθοδηγητής, ὁ πατήρ.

Κι ἄν ἀκόμη εἶχα πολλούς παιδαγωγούς ἐν

Χριστῷ, δέν εἶχα ὅμως πολλούς πατέρες. Διότι

Ἐσεῖς μέ ἀναγεννήσατε καί μιμητής Σας γυρεύω

νά γίνω στήν ἀγαθότητα.

Ὁ νοῦς μου, ὅταν μιλῶ γιά τή Μητέρα

Ἐκκλησία καί τόν Πατριάρχη μου, τρέχει πάντα

μέ ἐγκαύχησι στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου. Διότι

Κωνσταντινούπολις, Μεγάλη Ἐκκλησία, Φα-

νάρι, χω ρίς Σταυρό δέν λογίζονται. Ἐσταυρω-

μένες ἔννοιες γιά τή λογική τοῦ κόσμου πού

γυρεύει μιά ἀτομική καλοπέραση. Ἐσταυρω-

μένες πάνω στό Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ζωσμένες

μέ τό λέντιον τῆς διακονίας τοῦ Θεανθρώπου.

Ἔννοιες, ὅμως, αὐθεντικά ἀναστάσιμες, ἀθά-

νατες, αἰώνιες. Γι᾽ αὐτό καυχῶμαι καί θά

καυχῶμαι γιά πάντα πάνω στόν Σταυρό τοῦ

Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Σ᾽ ἐκεῖνον

τόν Σταυρό σταυρώθηκε ὁ ἐπίκτητος ἑαυτός

μου καί σταύρωσα τό ὄνειρο τῆς ζωῆς μου.

Αὐτό τό αἰώνιο καί τό ἀθάνατο τῆς Ἐκκλη-

σίας, πού ἐνέπνευσε τόν Μέγα Κωνσταντῖνο

καί ἔπηξε στά χώματα αὐτά τήν εἰκόνα τῆς

ἀφθαρσίας, ἐννοῶ τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ

Ἐκκλησία, μέ γοητεύει ἀπό τήν ἀρχή. Γι᾽ αὐτό

καί στίς φουρτοῦνες καί στούς πειρασμούς τῆς

Ἐκκλησίας γνωρίζω καί, βασιζόμενος στήν

ἀδιάκοπη ἐμπειρία τῶν Πατέρων, δέν ἀπελπί-

ζομαι, δέν βλέπω πουθενά τό ἀδιέξοδο. Ἡ

Ἐκκλησία δέν ἔχει ἀδιέξοδο. Εἶναι ἡ ἀναίρεσι

τῆς Ἐξόδου τῶν Πρωτοπλάστων καί ἡ Ἔξοδος

τοῦ Θανάτου στήν μέλλουσα ζωή.

Πρίν φύγω ἀπό τήν κατά κόσμον πατρίδα

μου, ὁ μακαριστός Γέροντας Πολύκαρπος Μαν-

τζάρογλου, ὁ συμμαρτυρήσας με, μοῦ μίλησε

γιά ἀπόλυτη καί ἀδιάκριτη ὑπακοή πρός Ἐσᾶς

καθώς καί γιά ταπείνωσι καί ὁ χειροτονήσας

μέ εἰς διάκονον, ἀδείᾳ καί προτροπῇ Ὑμετέρᾳ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπό-

λεως κύριος Ἄνθιμος, μοῦ ἔδωσε μερικές συμ-

βουλές, κάτω ἀπό τίς ἴδιες μέ σήμερα ἱερές

στέγες, οἱ ὁποῖες ἠχοῦν στά αὐτιά μου: “νά

ἀγαπήσῃς τό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου, ὄχι

ξερά τόν θεσμό! Νά μή κηρύξῃς ποτέ δίχως

νά ἀναφέρεσαι στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό!

Νά ζῇς καί νά χαίρεσαι τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας!”

Γι᾽ αὐτό καί προσπάθησα, ὄχι πάντοτε μέ ἐπι-

τυχία, Παναγιώτατε, νά σταυρώσω τή ζωή μου

μέ τήν εὐχή Σας. Νά σταυρώσω τό “ἐγώ” μου

στό δικό Σας κέλευσμα. Νά σταυρώσω τίς φωνές

πού μοῦ ἔλεγαν “κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ”

(Ματθ. κζ΄ 40), ἀκριβῶς διότι “διὰ τοῦ Σταυ-

ροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ”.

Παρατηρῶντας βαθιά τή φύσι τοῦ Γραφείου

τῆς Συνόδου ἔνιωσα ὅτι Ἀρχιγραμματεύς ἐν

Φαναρίῳ σημαίνει “ὅλως ἱερωμένος Θεῷ”, ση-

μαίνει φλέγομαι ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἱερῶν καί

τῶν ὁσίων, σημαίνει “ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται”.

Δέν εἶναι, εὐτυχῶς, καί δέν πόθησα νά εἶναι

ἁπλῶς μιά διεκπεραιωτική διαδικασία, ἀλλά

μιά ζωντανή σχέσι ἐκδαπανήσεως τοῦ ἑαυτοῦ

ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, πάντοτε ἐν τῷ προσώπῳ

τοῦ Πατριάρχου μου.

Πορεία πρός Γολγοθᾶ ἡ διακονία τοῦ ἑκά-

στοτε Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ-

νόδου καί τό κατενόησα ἀμέσως μόλις, μέ τήν

εὐχή Σας, ἀνέλαβα τά νέα μου καθήκοντα.

Μία θέσι εὐθύνης, νά διακονῇς ἀδιαπραγμά-
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φον, το επαναστατικόν, δι᾽ αυτό το οποίον τε-

λικώς οδηγεί εις την χαράν της εκπλήξεως και

εις την έκπληξιν του θαύματος. Πρόσεχε, λοι-

πόν, μήπως, κατά τον καιρόν της διακονίας

σου εις τα ιερά Σέκρετα, ευρεθής αργός, αδρα-

νής και ανέραστος, δίχως πάθος και όρεξιν

προς τας πολλάς υποχρεώσεις του Συνοδικού

Γραφείου. Να προχωρής και να εργάζεσαι ημέ-

ραν καθ᾽ ημέραν μετά δέους και υπομονής,

εντός του κλίματος της θείας στοργής, διά να

αντιληφθής, όχι αμυνόμενος ούτε επιτιθέμενος,

αλλά προσφέρων εαυτόν, ότι τελικώς η δημι-

ουργία και ο καρπός της διακονίας σου θα κα-

ταστούν ζωογόνοι διά την Μεγάλην Εκκλησίαν,

μόνον όταν συνοδεύωνται υπό της θυσιαστικής

αγάπης προς τον  Θεόν και τον πλησίον.

Ο Θεός σε εκόσμησε με πολλά χαρίσματα.

Πρωτίστως και κυρίως διακρίνεσαι διά το ανε-

πιτήδευτον αλλά και ζωηρόν και θεολογικώς

κατωχυρωμένον ενδιαφέρον σου περί τα προ-

νόμια και τα δίκαια της Μητρός Εκκλησίας.

Αι σπουδαί σου εις την Νομικήν Σχολήν και

η προσωπική σου μελέτη εις το Κανονικόν Δί-

καιον, ως και η σπουδή της Ιεράς Επιστήμης,

σε καθιστούν έμπειρον επί των ποικίλων ζητη-

μάτων νομικής, θεολογικής και κανονικής φύ-

σεως, άτινα καθ᾽ ημέραν καλούμεθα να αντι-

μετωπίσωμεν. Αλλά το σημαντικώτερον είναι

ότι μετά τας σπουδάς σου, απεφάσισες να

έλθης και να φοιτήσης εις την Σχολήν του Φα-

ναρίου, εν τη οποία «τα θειότατα τελεσιουρ-

γούνται» και όπου «την πράξιν εύρες εις θεωρίας

επίβασιν». Αναλώθητι διά την άρχουσαν και

πάσχουσαν Εκκλησίαν μας, κατατιθέμενος εις

την ιεράν κανδήλαν του Φαναρίου όχι μόνον

τας γνώσεις σου και τα πτυχία σου, όχι μόνον

τα πολλά σου χαρίσματα, αλλά την ζωήν σου

ολόκληρον. Διότι το Φανάριον αίρει τον σταυ-

ρόν της ιστορίας αυτού και η θυσία αυτού δεν

έχει επί ματαίω συντελεσθή [...]».

$

Ομιλία του Αρχιγραμματέα 

Αρχιμ. κ. Γρηγορίου

«”Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν

τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ,

δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ

κόσμῳ”. (Γαλ. ς΄ 14)

Παναγιώτατε Δέσποτα, 

Ἀδελφοί Χριστιανοί,

Μέ αὐτούς τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου τῶν

Ἐθνῶν Παύλου, παρμένους ἀπό τό ἀποστολικό

ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας τῆς εἰς διάκονον χει-

ροτονίας μου, ἐπιλέγω νά ἐκκινήσω σήμερα τήν

χοϊκή μου γλῶσσα ἐνώπιον τῆς σιγῆς τοῦ τε-

λουμένου Μυστηρίου καί τῆς Καθόδου τοῦ ἀεί

παρόντος εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίου

Πνεύματος. Καί ὄντως αἰσθάνομαι τήν ἐπίθεσι

τῶν Τιμίων χειρῶν Σας ὡς τήν συσσωμάτωσί

μου στήν προαιώνια καί ἀτελεύτητη Ἱερωσύνη

καί στά δικά μου βέβηλα χέρια ἡ Παρακαταθήκη

τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Ἀποκάλυψι καί ἡ εὐθύνη.

Αὐτήν τήν Ἐκκλησία, χωρίς κἄν νά γνωρίζω

ποιά εἶναι, ἀγάπησα ἀπό τίς πρῶτες στιγμές

τῆς ζωῆς μου ἐπί γῆς, καθώς ἐνεσπάρην στήν

μήτρα τῆς μακαριστῆς μητρός μου Χρυσῆς,

τῆς ὁποίας ἡ καρδιά ἔτρεφε μέ Χριστό κάθε

της συναναστροφή, πολλῷ δέ καί μᾶλλον τά

ἴδια αὐτῆς σπλάχνα. Ἔτσι γιά μένα Ἐκκλησία

καί Μητέρα εἶναι ἕνα καί τό αὐτό. Εἶναι Μητέρα

ἡ Ἐκκλησία καί ὡς Μητέρα Τήν ἀγάπησα καί

Τήν ἀγαπῶ. Προστρέχω σέ Ἐκείνην γιά νά

σωθῶ, ὄχι γιά νά Τή σώσω. Προστρέχω σέ

Ἐκείνην γιά ἀντιπελάργησι. Γιά νά Τήν ὑπε-

ρασπίσω, νά Τῆς κρατήσω τά χέρια, νά

ἀκούσω τήν ἀλάνθαστη φωνή Της. Εἶναι Μη-

τέρα ἡ Ἐκκλησία. Καί ἄν Τήν περιέγραφα μέ

λέξεις, θά τίς δανειζόμουν ἀπό τούς Τόμους

τοῦ Καισαρείας Καλλινίκου Δελικάνη. Ἄν Τή

ζωγράφιζα, θά ἦταν ἡ θέα τῆς Μεγάλης Ἐκκλη-

σίας πίσω ἀπό τήν ὁποία δύει ὁ ἥλιος, κατά
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τευτα τό δίκαιο, τίς ἱερές ὑποθέσεις τῆς Ἐκκλη-

σίας, τίς εὐθύνες τοῦ Θρόνου, τήν Ἀλήθεια,

κινδυνεύοντας ἀνά πᾶσα στιγμή νά μή γίνῃς

ἀρεστός στόν ἄνθρωπο, ἐπιδιώκοντας μόνο νά

γίνεσαι ἀρεστός στόν καλοῦντα σε Θεό καί

στό καθῆκον. Στίς πρῶτες στιγμές, πού ἀκο-

λούθησαν τόν ἀρχικό ἐνθουσιασμό, δείλιασα

καί τήν ψυχή μου κάλυψε τό σκότος. Στή μο-

ναξιά τῶν στιγμῶν ἐκείνων, ἡ γλυκιά μορφή

τῆς Εὐαγγελιστρίας, τοῦ πλέον ἱεροῦ προσώπου

τῆς ἱστορίας μας, Ἐκείνης πού σταύρωσε τή

δική Της ἀξιοπρέπεια πάνω στήν ἄσπορη σύλ-

ληψι τοῦ Σωτήρα καί τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου,

Ἐκείνης πού σταυρώθηκε μαζύ μέ τό σπλάγχνο

Της, ἀποτέλεσε τόν προσωπικό μου Εὐαγγελι-

σμό, καθώς θυμήθηκα τήν ἀγγελική ὑπόσχεσι:

"Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις

Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι" (Λουκ. α΄35) καί

ἀνεφώνησα μέ ἐλπίδα μέσα μου: “Τελικά, μέ

τίς πρεσβεῖες Της, “πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυ-

ναμοῦντί με Χριστῷ”(Φιλιπ. δ΄ 13). Θεοῦ γὰρ

βουλομένου, ῥᾳδίως περαίνεται καὶ τὰ παρά-

δοξα. (α΄ Κανών Εὐαγγελισμοῦ)”

Καί ἔχοντας μεγάλως, ἀλλά ποτέ ἀρκούντως,

σταυρωθῆ στόν ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,

θέλω νά Σᾶς ἐκφράσω τή βαθειά, τήν ἀπόλυτη

εὐγνωμοσύνη μου γιά αὐτό πού εἶμαι, γιά ὅ,τι

εἶμαι, τή "συγγνώμη" μου γιά ὅσα δέν ἔγινα,

καί τήν ταπεινή παράκλησί μου νά μή μέ ἀφή-

σετε ἡμιτελῆ στήν καθοδήγησι.

Διά τό προκείμενο στάδιο, μνημονεύω καί

παρακαλῶ γιά τίς εὐχές τῶν μακαρίων προκα-

τόχων μου εἰς τά σταυροαναστάσιμα σέκρετα,

ἀπό Γρηγορίου τοῦ Βυζαντίου ἕως καί Πριγ-

κηποννήσων Ἰακώβου, ἐνῶ ἐξαιτοῦμαι θερμῶς

νά τύχω τῆς ἐπιεικείας καί τῆς διδαχῆς τῶν

ἐν ζωῇ ἀπό ἐκείνους: τῶν ἐφησυχάζοντος Μη-

τροπολίτου κυρίου Παύλου, τοῦ εἰδήμονος τοῦ

Ἁγίου Μύρου καί τοῦ ἀνθρώπου τοῦ σπουδα-

στηρίου, Φιλαδελφείας κυρίου Μελίτωνος, τοῦ

χαλκεντέρου καί ἀκαταβλήτου, Ἀμερικῆς κυρίου

Ἐλπιδοφόρου, τοῦ δυναμικοῦ καί ὁραματιστοῦ,

Σμύρνης κυρίου Βαρθολομαίου, τοῦ φιλέργου

καί ἀποτελεσματικοῦ, καί Προύσης κυρίου

Ἰωακείμ, τοῦ ὁποίου ἡ ὑπομονή καί ἡ μέριμνα

πρός τήν ἐλαχιστότητά μου ὡς Ὑπογραμματέα

του ἀποτέλεσαν ἀνείπωτη εὐεργεσία.

Εὐγνωμονῶ καί ὑποβάλλω τόν βαθύτατο

σεβασμό μου πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιε-

ρεῖς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν ὁμό-

φωνη ἀποδοχή τῆς εὐμενοῦς εἰσηγήσεώς Σας,

Παναγιώτατε Εὐεργέτα μου, ἀλλά καί πρός

ὅλους τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Μητρός Ἐκκλη-

σίας, στό πρόσωπο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Γέροντος Χαλκηδόνος κυρίου Ἐμμανουήλ, ὑπό

τίς πτέρυγες τοῦ ὁποίου ἡ δική Σας πρόνοια

μέ ὡδήγησε, σέ κρίσιμες καί δύσκολες στιγμές,

ὥστε νά ἀξιωθῶ νά συνδεθῶ μαζί του μέ ἀπό-

λυτο καί ἄρρηκτο τρόπο.

Κατασπάζομαι μέ ἐγκαρδιότητα τούς ἀδελ-

φούς μου τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μέ ἐπί κε-

φαλῆς τόν Πανοσιολ. Μέγα Πρωτοσύγκελλο

κύριο Θεόδωρο, καθώς ἀπό ἐτῶν τά πρόσωπά

τους ἔχουν ἀντικαταστήσει στήν κοινή μας,

ὄχι ἀπείραστη πάντοτε, καθημερινότητα τά

κατά σάρκα καί ἐξ ἀγχιστείας ἀδέλφια μου,

Ἑλένη, Ζήση καί Μαριάνθη.

Τούς εὐλογημένους Χριστιανούς, πού ἀπο-

τελοῦν τό ἄμεσο ποίμνιό Σας, εὐχαριστῶ μέ

ὅλη μου τή δύναμι τῆς ψυχῆς, μέ κορυφή τόν

Ἐντιμολογιώτατο Ἄρχοντα Μέγα Χαρτοφύλακα

κύριο Παντελεήμονα Βίγκαγιά τά ὅσα φανερά

καί κυρίως ἀφανῆ ἐργάζεται ὑπέρ τῆς ἐλαχι-

στότητός μου.

Εὐχαριστῶ ὅλα τά πρόσωπα καί ὅλα τά

γεγονότα, τά ὁποῖα μέ ὡδήγησαν σήμερα στά

Ἅγια τῶν Ἁγίων. Γνωρίζει ὁ Θεός τά καθ᾽ ἕκα-

στα καί αὐτό εἶναι τό μεῖζον.

Καί τώρα, Δέσποτα, ἰδού ὁ δοῦλος Σου

στήκει ἐνώπιόν Σου, ὡς ὁ Πρόχορος πρός

Ἰωάννην. Ἄκουσον τῆς φωνῆς τοῦ Πνεύματος

καί ὑπαγόρευσον τῷ τῶν γραφέων σου πρώτῳ,

ὦ Πρῶτε τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί

τῆς Ἀποκαλύψεως Κύριε.
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Τ
ην Πέμπτη 8 Απριλίου 2021,

το μεσημέρι, εκοιμήθη ο σεβά-

σμιος και αγαπητός Φαναριώ-

της Ιεράρχης του Οικουμενικού

Θρόνου Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος σε

ηλικία 92 ετών, που νοσηλευόταν σε νοσο-

κομείο της Πόλης. Η είδηση του θανάτου

βύθισε σε βαθύ πένθος την ιεραρχία του

Οικουμενικού Πατριαρχείου και προκάλεσε

συγκίνηση στους κατοίκους της Μητροπό-

λεως Δέρκων, των Πριγκιποννήσων, στην

ομογένεια της Πόλης και στο εξωτερικό. 

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, το πρωί,

στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου

στο Φανάρι, τελέστηκε Αρχιερατική Θεία

Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, στο

τέλος της οποίας αναγνώσθηκε νεκρώσιμο

τρισάγιο από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Γέροντα Πριγκηποννήσων Δημήτριο. Στις

12.00 μ. μ. τελέστηκε η νεκρώσιμος ακο-

λουθία του από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Βαρθολομαίο και από αρχιερείς, σύμφωνα

με τα ισχύοντα μέτρα. 

Το πένθος της Μητρός Εκκλησίας έφεραν

οι Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος

και Μυριοφύτου και Περιστάσεων Ειρηναίος. 

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Υπο-

γραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Διάκονος Βοσπόριος Μαγκαφάς. 

Η σορός του εκλιπόντος Ιεράρχου ετάφη

σε οικογενειακό τάφο του στο κοιμητήριο

του Αγίου Ιγνατίου Χαλκηδόνος. 

Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας 

Κωνσταντίνος Χαρισιάδης (1929-2021)

Πασχάλη Βαλσαμίδη, 

Αν. Καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τ
ην Πρωτοχρονιά, Παρασκευή

1η Ιανουαρίου, ημέρα κατά την

οποία η Εκκλησία μας εορτάζει

τη Δεσποτική εορτή της Περι-

τομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και

τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου Ουρανοφάν-

τορος του Μεγάλου, ο Σεβασμιώτατος κ. Αν-

δρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό

Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιε-

πισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι και την

εις Διάκονο χειροτονία του κ. Μαρίνου Δα-

σκαλάκη, ο οποίος εισήλθε στον έγγαμο

ιερό κλήρο της Μητροπόλεώς μας. Ο νέος

Διάκονος κατάγεται από την Αυλή Πεδιάδος

και είναι πτυχιούχος της Πατριαρχικής Ανω-

τάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.

Ο π. Μαρίνος στον λόγο του τόνισε ότι

δοξάζει τον Τριαδικό Θεό, που τον αξίωσε

να λάβει το πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης και

ευχαρίστησε τον Σεβ. Ποιμενάρχη 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 βοήθησαν στην ανα-

τροφή του και την καλλιέργεια της ιερατικής

κλίσης του.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας, αφού συνεχάρη τον

νέο εργάτη του αμπελώνα του Κυρίου, ανα-

φέρθηκε στον πόθο του νεοχειροτονηθέντα

να υπηρετήσει την Εκκλησία και του απηύ-

θυνε πατρικές συμβουλές  για την υψίστης

σημασίας αποστολή του.

Στη συνέχεια  ο νέος Διάκονος δέχθηκε

τις ευχές των συγγενών του και του εκκλη-

σιάσματος.

Προ της απολύσεως ο Αιδεσιμολ. Πρω-

τοπρ. Σπυρίδων Φουκαράκης, Προϊστάμενος

του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού και Αναπλ.

Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μη-

τροπόλεώς μας, ανέγνωσε την Πατριαρχική

Απόδειξη επί τοις Χριστουγέννοις και στη

συνέχεια εψάλη ο πολυχρονισμός του Οι-

κουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου

Βαρθολομαίου.

Ακολούθησε η Δοξολογία για την έναρξη

του νέου έτους και η ευλόγηση της αγιοβα-

σιλόπιτας της Ενορίας από τον Ποιμενάρχη

μας, ο οποίος απηύθυνε σε όλους εόρτιες

ευχές για καλή και ευλογημένη χρονιά με

υγεία, αγάπη, ειρήνη και αλληλεγγύη.

Χειροτονία Διακόνου 

κ. Μαρίνου Δασκαλάκη
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μαίος στις 22 Ιουλίου 2004 σε συνεδρίαση

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου αποκατέστησε

την Γεροντική τιμή και αξία του Μητροπολί-

του Δέρκων και έκτοτε ο Μητροπολίτης της

Επαρχίας τιτλοφορείται και προσαγορεύεται

ως Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων. 

Τον Αύγουστο του 2011 υπέβαλε προς

την Εκκλησία την παραίτησή του από την

Μητρόπολη Δέρκων. Η Αγία και Ιερά Σύ-

νοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά

την συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2011

απεδέχθη την παραίτηση και κατόπιν προ-

τάσεως του Πατριάρχου Βαρθολομαίου εξέ-

λεξαν αυτόν στην Γεροντική Μητρόπολη Νι-

καίας. 

Με τον μακαριστό Μητροπολίτη Γέροντα

Νικαίας Κωνσταντίνο σχετιζόμουν από τα

παιδικά μου χρόνια και ήταν Γέροντάς μου.

Τον βοηθούσα στις ακολουθίες, που τελούσε

στη Μητρόπολη Δέρκων. Με καθοδηγούσε

πνευματικά και με βοήθησε σε όλα τα στάδια

των σπουδών μου. Χαιρόταν για την εξέλιξη

μου στο Πανεπιστήμιο. Ήταν βαθύς γνώσης

της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου

και έδινε ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα

και στις απορίες. Είχα μαζί του άπειρες εποι-

κοδομητικές συναντήσεις και συζητήσεις για

διάφορα εκκλησιαστικά θέματα και για την

ομογένεια της Πόλης.

Διακρινόταν για την πίστη του στο Θεό,

για τη φαναριώτικη διπλωματία του, για την

αυστηρή τήρηση της μακραίωνης λειτουρ-

γικής τάξης του τυπικού της Μεγάλης του

Χριστού Εκκλησίας και για την πειθαρχία

του. Ήταν άριστος λειτουργός του Υψίστου,

κήρυξ του Θείου λόγου, μορφή των παλαιών

παραδοσιακών ιεραρχών του Φαναρίου,

εκλεκτό στέλεχος της ιεραρχίας, απλός, άρ-

χοντας, ευγενικός, φιλικός, εργατικός, δρα-

στήριος, κοινωνικός, ευχάριστος με χιούμορ

και είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβα-

σμό όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου θρη-

σκεύματος. 

Επιτέλεσε αξιόλογο εκκλησιαστικό, ποι-

μαντικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό έργο,

ανακαίνισε ναούς, διέσωσε και συντήρησε

τα κατάλοιπα του κατεδαφισθέντος Μητρο-

πολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Θεραπείων

(1958) και ποίμανε την Μητρόπολη Δέρκων

35 έτη, με κόπο και μόχθο σε δύσκολες επο-

χές. Ακόμα επέδειξε κατανόηση στα προ-

βλήματα του ποιμνίου του και συνεργάστηκε

με όλους αφήνοντας άριστες εντυπώσεις.

Ήταν πνευματικός πατέρας πολλών και πρό-

θυμος να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του.

Βοήθησε φτωχούς και φρόντισε να σπουδά-

σουν μαθητές και φοιτητές. Συγχρόνως

έγραψε κείμενα διδακτικά, λόγους, κηρύγ-

ματα, διαλέξεις, άρθρα και μελέτες. Ομιλούσε

εκτός της μητρικής του γλώσσας, την τουρ-

κική και γνώριζε πολύ καλά την γαλλική. 

Με το θάνατό του κλείνει ακόμα μία σε-

λίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η

μνήμη του θα παραμένει άληστος σε όλους

που τον έζησαν, τον γνώρισαν, τον συμπά-

θησαν, τον αγάπησαν και που τον έχασαν. 

Αιωνία σου η μνήμη αλησμόνητε Γέ-

ροντα!

Ο αείμνηστος Ιεράρχης γεννήθηκε στην

Χαλκηδόνα στις 23 Ιουλίου 1929 από γονείς

τον Αλέξανδρο και την Αναστασία, το γένος

Δούκογλου. Διδάχθηκε τα εγκύκλια γράμματα

στην αστική σχολή της γενέτειράς του. Στη

συνέχεια ενεγράφη στη Μεγάλη του Γένους

Σχολή (1941-1944) και ακολούθως εισήχθη

στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την

οποία αποφοίτησε αριστούχος το 1950,

αφού πρώτα υπέβαλε εναίσιμο επί πτυχίω

διατριβή με θέμα «Περί της Διδαχής των

Δώδεκα Αποστόλων».

Στις 17 Δεκεμβρίου 1950 χειροτονήθηκε

διάκονος από τον Μητροπολίτη Δέρκων Ιά-

κωβο (1950-1977) στον Ναό του Αγίου Γε-

ωργίου Μακροχωρίου, τον οποίο διακόνησε

έως τον Ιούνιο του 1952. Στη συνέχεια διο-

ρίστηκε Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως

Δέρκων, θέση την οποία κατείχε έως τα τέλη

του 1953. Ακολούθως υπηρέτησε τη στρα-

τιωτική του θητεία στην Πάνορμο ως έφεδρος

αξιωματικός του Τουρκικού στρατού (1953-

1955). Επί Πατριάρχου Αθηναγόρα (1948-

1972) τον Μάιο του 1955 διορίστηκε στην

Πνευματική Διακονία του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου και τον Μάρτιο του 1956 επιμε-

λητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Στις 22 Απριλίου 1956 χειροτονήθηκε πρε-

σβύτερος και προχειρίσθηκε αρχιμανδρίτης

στο Ναό της Αγίας Τριάδος Χάλκης από τον

Σχολάρχη Μητροπολίτη Ικονίου Ιάκωβο

(1950-1965). Τον Οκτώβριο του 1958 διο-

ρίστηκε γραμματέας στη Θεολογική Σχολή

της Χάλκης, θέση την οποία υπηρέτησε έως

τον Σεπτέμβριο του 1962. Στη συνέχεια

εστάλη ως υπότροφος του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου στη Γαλλία για μεταπτυχιακές

σπουδές με ειδίκευση τον Πρακτικό Κλάδο

της Θεολογίας (Παρίσι, Ανώτατο Ινστιτούτο

Κατηχητικής-Ποιμαντικής, Ανώτατο Ινστι-

τούτο Λειτουργικής, Ινστιτούτο Ανατολικών

Γλωσσών, Ισλάμ και Θρησκείες της Αραβίας

στη Σορβόννη). Στις 15 Νοεμβρίου 1966

διορίστηκε από την Αγία και Ιερά Σύνοδο

του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθηγητής

της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και δί-

δαξε τα μαθήματα του κλάδου του: Κατηχη-

τική, Ποιμαντική και Ομιλητική. Κατ’ ανά-

θεση δίδαξε Εισαγωγή της Παλαιάς

Διαθήκης, Ιστορία Θρησκευμάτων, Θρησκευ-

τικά στο Λυκειακό τμήμα της Σχολής μέχρι

τον Ιούλιο του 1971, όποτε έκλεισε η Σχολή. 

Στις 11 Ιανουαρίου 1972 εξελέγη από

την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού

Πατριαρχείου επίσκοπος Απολλωνιάδος και

στις 16 του ιδίου μηνός έγινε η χειροτονία

του στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωρ-

γίου στο Φανάρι. Τον Μάρτιο του ιδίου έτους

ο Πατριάρχης Αθηναγόρας (1948-1972) τον

τοποθέτησε στην Αρχιερατική Προϊσταμενία

Ταταούλων της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντι-

νουπόλεως. Στις 29 Ιουλίου 1972 ο Πα-

τριάρχης Δημήτριος (1972-1991) του ανέ-

θεσε την τοποτηρητεία της Μεγάλης

Πρωτοσυγκελλίας. 

Στις 26 Μαρτίου 1974 προήχθη στη

 Μητρόπολη Πριγκηποννήσων και στις 15

Μαρτίου 1977 μετατέθηκε στη Μητρόπολη

Δέρκων. Συμμετείχε σε πατριαρχικές αντι-

προσωπείες ή εξαρχίες στο Άγιο Όρος, στην

Κρήτη, στη Γαλλία, την Αμερική, την Εσθονία

και συνόδεψε τον Πατριάρχη Δημήτριο στα

ταξίδια του στην Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα,

Μονή Σινά, Ελλάδα και Πολωνία. Επίσης

συνόδεψε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη

Γαλλία (δύο φορές), Βέλγιο, Ολλανδία, Λου-

ξεμβούργο, Σουηδία και Φιλανδία. Έλαβε

μέρος ως τακτικός ομιλητής ή παρέστη μόνο

στα ετήσια λειτουργικά συνέδρια του Αγίου

Σεργίου από το 1982 και εξής. Μετέσχε και

μίλησε σε θεολογικό συμπόσιο στη Βοστώνη

με θέμα τον Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων

Χριστιανών και Μουσουλμάνων. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
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Με κατάνυξη εορτάσθηκε και φέτος σε
όλες τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
η μεγάλη δεσποτική Εορτή της Γεννήσεως
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με πιστή
τήρηση των περιοριστικών μέτρων της Πολι -
τείας, για την προστασία της δημόσιας υγείας
από την πανδημία του ιού COVID-19. 

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αν-
δρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυ-
μίτου στο Αρκαλοχώρι, τελέστηκε η πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων
ιερουργούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Αβύ-
δου κ. Κυρίλλου, νυν Μητροπολίτη Κρήνης,
ο οποίος ανταποκρίθηκε στη πρόσκληση του
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα. 

Κατά τη Θεία Λειτουργία, ο Πανοσιολ. Αρ-
χιμ. Νήφων Βασιλάκης, Υπογραμματέας της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς μας, ανέγνωσε το Χριστουγεννιάτικο
Μήνυμα του Σεβ. κ. Ανδρέα. 

Τέλος, ο Θεοφιλ. κ. Κύριλλος τέλεσε την
ειδική δέηση για την προστασία από την λοι-
μική νόσο της πανδημίας του κορωνοϊού, ευ-
χαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την φιλοξε-
νία και ευχήθηκε στο εκκλησίασμα και ο
ενανθρωπήσας Θεός να χαρίζει ειρήνη και
αγάπη στις καρδιές όλων.

Παράλληλα, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.

Ανδρέας μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, όπου χοροστά-
τησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουρ-
γία, στο τέλος της οποίας αναγνώστηκε από
τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Πανοσιολ.
Αρχιμ. Ιερόθεο Χιώτη, το Χριστουγεννιάτικο
Μήνυμα του Ποιμενάρχου μας.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ομίλησε
επίκαιρα, αναφερόμενος στα μηνύματα της
εορτής των Χριστουγέννων και ευχήθηκε σε

Χριστούγεννα 
στην Ιερά Μητρόπολή μας

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, εορτή της με-
γάλης δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων, ο
Θεοφιλ. Επίσκοπος Βαβυλώνος κ.κ. Θεόδω-
ρος, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ιε-
ρούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ.
Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλο-
χώρι και προεξήρχε της τελετής του Μεγάλου
Αγιασμού, ανταποκρινόμενος στην πρόσκλη -
ση του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.

Στο κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος, αφού
ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την τιμη-
τική πρόσκληση που του έγινε, μετέφερε τις
ευχές του Προκαθημένου του Δευτερόθρονου
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο συμβολισμό και
τη σπουδαιότητα της εορτής των Θεοφανείων
και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και να
έχουν τον φωτισμό του Θεού στη ζωή τους.

Παρών, μεταξύ άλλων, ήταν ο Δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Μιχαήλ
Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο και τέλεσε

Η Εορτή των Αγίων Θεοφανείων

Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, ο Σεβ. κ. Αν-
δρέας ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα για το προ -
σωπικό των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας και ευχαρίστησε τους κληρικούς και λαϊκούς
υπαλλήλους των Γραφείων για την προσφορά
τους. Ευχήθηκε δε καταλλήλως για το νέο έτος
2021 και διένειμε την Αγιοβασιλόπιτα.

όλους χρόνια πολλά με υγεία, ομόνοια και
προκοπή.

Πριν από την απόλυση της Θείας Λει-
τουργίας, σύμφωνα δε με τη σχετική απόφα -
ση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκ-
κλησίας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε ειδική

δέηση για την λοιμική νόσο του κορωνοϊού
που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Δή-
μαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ
Φραγκάκης και η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Καστελλίου κα Μαρία Σκουλούδη.

Ευλόγηση Αγιοβασιλόπιτας στα 
γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
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τον Μέγα Αγιασμό. Στο κήρυγμά του ευχή-
θηκε όπως ο Επιφανείς Θεός να ευλογεί,
να φωτίζει και να αξιώνει όλους της Ου -
ρανίου Βασιλείας Του, ενώ προ της απο -
λύσεως τέλεσε δέηση για την προστασία

από τη λοιμική νόσο του κορωνοϊού.
Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Πρόε -

δρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύ-
λος Μπαριτάκης και ο Δήμαρχος Βιάννου κ.
Μηνάς Σταυρακάκης.

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου, ο Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στον Σκινιά
Μονοφατσίου, όπου χοροστάτησε στον πα-
νηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αν-
τωνίου, κεκλεισμένων των θυρών και ομίλησε
εκτενώς για το πρόσωπο και τη βιωτή του τι-
μωμένου Αγίου και ευλόγησε τους άρτους.

Την επαύριον, Κυριακή 17 Ιανουαρίου,

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

Την παραμονή της πανηγύρεως, ο Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε
στον Εσπερινό, ομίλησε καταλλήλως και ευ-
λόγησε τους προσφερόμενους άρτους.

Το αναλόγιο διακόνησαν ο Αρχιερατικός
Επίτροπος της Β’ Αρχιερατ. Περιφέρειας
Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπακανδε-
ράκης και ο κ. Ιωάννης Ατσαλάκης.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού ο Σε-
βασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο για τους πατέρες
της Μονής και στη συνέχεια ευλόγησε την
αγιοβασιλόπιτα.

Την κυριώνυμο ημέρα, ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Θεόδωρος, εκ του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, με την κανονική
άδεια του Σεβ. κ. Ανδρέα, τέλεσε την Θεία
Λειτουργία, ευλόγησε τους άρτους και μίλησε

επίκαιρα, ευχόμενος καταλλήλως στον Ηγου-
μενεύοντα Αρχιμ. Σίμωνα Βουτυριάδη και
τους πατέρες της Ιεράς Μονής.

Πανήγυρη Ιεράς Μονής 
Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη
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Πανήγυρη Αγίου Αντωνίου

παραβρέθηκε στο Καστέλλι Πεδιάδος, όπου
χοροστάστησε στον Όρθρο και τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία. Στην ομιλία του αναφέρ-
θηκε στον βίο και τις αρετές του καθηγητή
της ερήμου Μεγάλου Αντωνίου, και ευχή-
θηκε πατρικώς για την νέα χρονιά.

Μετά την ευλόγηση των προσφερόμενων
άρτων, τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο του μακαριστού Μητροπολίτη Πηλου-
σίου κυρού Νήφωνος και τέλεσε την ειδική
δέηση για την προστασία από την λοιμική
νόσο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στην Ενορία του Σκινιά και του Καστελ-
λίου, υπήρχε μετάδοση των τελουμένων από
το YouTube.

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ο Σεβ. κ.
Ανδρέας μετέβη στον Νιπιδιτό Πεδιάδος,
όπου εόρταζε ο φερώνυμος Ιερός Ναός του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Στρα-
τηλάτη και τέλεσε τον πανηγυρικό Εσπερινό. 

Προ της απολύσεως κήρυξε τον θείο
λόγο, αναφερόμενος στο μαρτύριο του εορ-
τάζοντα Αγίου και ευχήθηκε σε όλους έτη
πολλά και ευλογημένα.

Επίσης, συνεχάρη τον Πρόεδρο Πανο-
σιολ. Αρχιμ. κ. Επιφάνιο Ζαχαράκη και τα
Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για

την οργάνωση της πανηγύρεως υπό τις συν-
θήκες τις πανδημίας του κορωνοϊού. 

Πανήγυρη Αγίου Θεοδώρου 

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου
Χαραλάμπους, της Ενορίας Αρμάχας Πε-
διάδος, τέλεσε την ακολουθία του Εσπερι-
νού, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρ-
τους, κήρυξε επίκαιρα και ευχήθηκε σε
όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. 

Πανήγυρη Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους
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Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, παραμονή
της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου
Επισκόπου Σεβαστείας, ο Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας μετέβη στον ομώνυμο Ιερό Ναό
στο Αλάγνι, χοροστάτησε στον Εσπερινό και
ευλόγησε τους άρτους.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στα χαρίσματα
του Αγίου, ιδιαίτερα δε στην αγάπη και την
ταπείνωσή του. Δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει τον κλήρο και τον λαό για την παρουσία τους, ευχόμενος χρόνια πολλά με υγεία.

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, ανήμερα
της πανηγύρεως, ο Σεβασμιώτατος μετέβη
στην Ενορία Λύττου (Ξυδά) Πεδιάδος, όπου
χοροστάτησε στον Όρθρο, τέλεσε την Θεία
Λειτουργία και ευλόγησε τους άρτους. 

Στο κήρυγμά του, τόσο στον εσπερινό
όσο και τη Θεία Λειτουργία, αναφέρθηκε
στο πρόσωπο του μεγάλου Αγίου της Εκ-
κλησίας μας και στις αναρίθμητες θαυμα-
τουργικές του παρεμβάσεις.

Πανήγυρη Αγίου Βλασίου 
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Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών 4 Απρι-
λίου, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στον
Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στο Θραψανό
Πεδιάδος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο
και τέλεσε την Θεία Λειτουργία.

Στην ομιλία του ο σεπτός Ποιμενάρχης
μας τόνισε την σημασία του Τιμίου Σταυρού
στην ζωή κάθε Χριστιανού, καθώς και τον
λόγο για τον οποίο η Αγία μας Εκκλησία,
ακριβώς στην μέση της Αγίας και Μεγάλης
Τεσσαρακοστής, προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό,
προκειμένου οι πιστοί να αντλήσουν δύναμη
για να συνεχίσουν με ζήλο τον πνευματικό

τους αγώνα, ώστε να εορτάσουν αξίως τα
Άχραντα Πάθη Του Κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού και την Αγία Του Ανάσταση. Προ της
απολύσεως ανέγνωσε την ειδική δέηση για
την πανδημία από τη νόσο του κορωνοϊού
και τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του μακαριστού π. Ιωάννη Νιργιανάκη.

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
στο Θραψανό Πεδιάδος

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
χοροστάτησε και ομίλησε επικαίρως στις
παρακάτω ακολουθίες των Χαιρετισμών
και του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπε-
ραγία Θεοτόκο. 

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, στην
ακολουθία της A΄ Στάσεως των Χαιρε-
τισμών, στην Παναγία των Βλαχερνών,
με την κανονική άδεια του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρ-
θολομαίου, συμπροσευχομένου του Σεβ.
Μητροπολίτη Αλικαρνασσού κ. Ανδρια-
νού, προϊσταμένου στη Βλαχέρνα.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου, στην
ακολουθία της Β΄ Στάσεως των Χαιρετι-
σμών, στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου
στα Βαφέικα Ξάνθης, με την κανονική
άδεια του Σεβ. Μητροπολίτη Ξάνθης και
Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα.

Την Παρασκευή 2 Απριλίου, στην
ακολουθία της Γ΄ Στάσεως των Χαιρετι-
σμών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέα του Ιεροσολυμίτου στο
Αρκαλοχώρι. 

Την Παρασκευή 9 Απριλίου, στην
ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των Χαιρε-
τισμών, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου Διαβαϊδέ Πεδιάδος.

Την Παρασκευή 16 Απριλίου στην
ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, στον
Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Γάσι
και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης
του Ιεροσολυμίτου, στο Αρκαλοχώρι.

Ο Σεβασμιώτατος στις παραπάνω
ακολουθίες προ της απολύσεως τελούσε
την ειδική δέηση για την πανδημία του
κορωνοϊού.

Οι Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο και ο Ακάθιστος Ύμνος 
από τον Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
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Με κατάνυξη τελέσθηκαν και φέτος οι Ιερές
ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος
και του Πάσχα σε όλους τους Ναούς της Ιεράς
Μητρόπολής μας, με τα απαραίτητα μέτρα που
επέβαλλε η Πολιτεία. Σε πολλούς δε Ιερούς
Ναούς υπήρξε και η δυνατότητα ζωντανής με-
τάδοσης των ακολουθιών μέσω live streaming
από το YouTube.

Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου κ. Ανδρέα
Την Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου, ιε-

ρούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στις Αγιές Παρασκιές Πεδιάδος, ενώ το από-
γευμα χοροστάτησε εκ του παραθρονίου στην
ακολουθία του Όρθρου της Μ. Δευτέρας, στον
Ι. Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σω-
τήρος Αρκαλοχωρίου. 

Το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 26
Απριλίου, χοροστάτησε στην Ακολουθία του
Όρθρου της Μ. Τρίτης, στον Ιερό Ναό Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στην Άρβη
της Επαρχίας Βιάννου. 

Τη Μεγάλη Τρίτη, 27 Απριλίου, μετέβη
στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Θραψανού,
όπου χοροστάτησε στον Όρθρο της Μ. Τετάρ-
της, κατά την οποία ο ιεροψάλτης του Ναού
κ. Βασίλειος Δαμιανάκης απέδωσε με ιερότητα
και κατάνυξη το τροπάριο της Κασσιανής, «Κύ-

ριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις, περιπεσοῦσα

γυνή...» (Δοξαστικό Αποστίχων). 
Τη Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου, τέλεσε

το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και χορο-
στάτησε στην ακολουθία του Όρθρου της Μ.
Πέμπτης, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου στον Αχεντριά. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου, ιερούρ-
γησε στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω
Βιάννου, όπου τέλεσε την Εσπερινή Θεία Λει-
τουργία του Μεγάλου Βασιλείου. 

Στην ακολουθία των Αγίων Παθών του Κυ-
ρίου μας χοροστάτησε στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, όπου ανέ-
γνωσε το πρώτο Ευαγγέλιο και ευλόγησε δια
της Αγίας Λόγχης τους Ιερείς και τον πιστό λαό.

Την Μεγάλη Παρασκευή, 30 Απριλίου, το
πρωί, χοροστάτησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Μεταμορφώσεως 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 ψυχών των
κεκοιμημένων αδελφών. 

Στη συνέχεια πορεύθηκε στις Ενορίες, Αρ-
χοντικού-Αλιτζανής, Γαλατά, Βόνης, Θραψα-
νού, Αποστόλων, καθώς και στην Ιερά Μονή
Αγίας Μαρίνης Βόνης, όπου προσκύνησε τους
ευπρεπισμένους με άνθη Ιερούς Επιταφίους. 

Το απόγευμα χοροστάτησε στον Όρθρο
του Μεγάλου Σαββάτου, στον Ιερό Μητροπο-
λιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρκαλοχωρίου και
προέστη της περιφοράς του Επιταφίου πέριξ
του Ιερού Ναού. 

Το Μέγα Σάββατο, 1 Μαΐου το πρωί, τέλεσε
τον Μέγα Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία
του Μεγάλου Βασιλείου στην Ιερά Μονή 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 και
τέλεσε την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, στο
τέλος της οποίας αναγνώσθηκαν ο Κατηχητικός
Λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου και η πασχα-
λινή εγκύκλιος. 

Την Κυριακή του Πάσχα, 2 Μαΐου, τελέ-
σθηκε ο Εσπερινός της Αγάπης στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκό-
που Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι, όπου
αναγνώσθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο στην Ιταλική,
Γαλλική, Βουλγαρική και Σλαβονική γλώσσα.

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα
στην Ιερά Μητρόπολή μας

Κυριακή των Βαΐων, πρωί

Κυριακή των Βαΐων, εσπέρας

Μεγάλη Δευτέρα, εσπέρας

Μεγάλη Τρίτη, εσπέρας

Μεγάλη Τετάρτη, Ιερό Ευχέλαιο

Μεγάλη Πέμπτη πρωί

Μεγάλη Πέμπτη, εσπέρας

Μεγάλη Παρασκευή, Αποκαθήλωση
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Μεγάλη Παρασκευή, Επιτάφιος θρήνος Μεγάλο Σάββατο πρωί, “Ανάστα ο Θεός...”

Μεγάλο Σάββατο βράδυ, Ανάσταση Κυριακή του Πάσχα, Εσπερινός της Αγάπης

Το «Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής» της Ι. Μητρόπολής μας, αφουγκρα-
ζόμενο την εμπερίστατη ανάγκη που βρίσκον-
ται πολλοί αδελφοί μας, πτωχοί, νεόπτωχοι,
παιδιά και άνεργοι, ιδιαιτέρως δε την περίοδο
αυτή που ολόκληρη η ανθρωπότητα μαστίζεται
από την πανδημία του κορωνοϊού, προχώρησε
στη συλλογή και διανομή δεμάτων στους δι-
καιούχους κάθε Ενορίας, από το χώρο του
Πολιτιστικού Πολυκέντρου στο Αρκαλοχώρι.

Κατά την εορτή των Χριστουγέννων και
συγκεκριμένα τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
2020, διένειμε περί τα εκατόν πενήντα (150)
και πλέον  δέματα με τρόφιμα (λάδι, μακα-
ρόνια, ρύζι,  γάλα, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη,
αλλαντικά, γιαούρτι, ψωμί τοστ, κοτόπουλο),
ενώ εν’ όψει της εορτής του Πάσχα διένειμε,

τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, εκα-
τόν ενενήντα (190) και πλέον  δέματα με τρό-
φιμα (λάδι, μακαρόνια, ρύζι, γάλα, όσπρια,
αλεύρι, ζάχαρη, φρέσκα λαχανικά), καθώς
και τριακόσια (300) κιλά κοτόπουλο.  

Στην ετοιμασία και διανομή των πακέτων,
καθοριστική στάθηκε, όπως κάθε φορά, η
προσφορά των εφημερίων της Ι. Μητροπό-
λεώς μας, αλλά και λαϊκών εθελοντών.

Η Ιερά Μητρόπολή μας εκφράζει θερμές
ευχαριστίες σε όλους όσοι συνετέλεσαν στη

Διανομή Δεμάτων Αγάπης κατά
τις εορτές των Χριστουγέννων
και Πάσχα

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αστρι-
τσίου μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας, ο οποίος χοροστάτησε στον πανη-
γυρικό Εσπερινό και ευλόγησε τους άρτους.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στο γεγονός
της Αναστάσεως και στην βιωτή του Αγίου
Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαιοφό-
ρου, ευχόμενος χρόνια πολλά και φωτεινά
από το ανέσπερο φως της Αναστάσεως.

συγκέντρωση των τροφίμων και τη διανομή
των δεμάτων. Ιδιαιτέρως δε ευχαριστεί τους
επωνύμους και ανωνύμους αδελφούς μας,

οι οποίοι, από το υστέρημα ή το λιγοστό
πλέον περίσσευμά τους, ενισχύουν τους σκο-
πούς του Κέντρου Αλληλεγγύης.

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου
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Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, 3 Μαΐου,
το απόγευμα, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Αν-
δρέας μετέβη στον Χόνδρο Επαρχίας Βιάννου,
όπου χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

Ο Σεβασμιώτατος, αφού ευλόγησε τους
προσφερόμενους άρτους, ομίλησε επικαίρως
στο εκκλησίασμα. Αναφέρθηκε στον τρόπο
φανέρωσης της Χάριτος του Θεού δια των
Αγίων Του, όπως στην περίπτωση των Νεο-
φανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης, οι οποίοι, όταν ήλθε το πλήρωμα του

χρόνου, κατά παραχώρηση του Θεού, φανε-
ρώθηκαν στον επίγειο κόσμο. Τέλος, ευχή-
θηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα
παρά του Αναστάντος Κυρίου.

Πανήγυρη Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 4 Μαΐου,
το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας
μετέβη στα Φιλίσια Πεδιάδος, όπου τέλεσε
τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του
Αγίου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του νεοφανούς
και ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους. 

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον τιμώ-
μενο Άγιο και στην μεγάλη παρρησία Του
προς τον Θεό, με τα αναρίθμητα θαύματα
που επιτελεί καθημερινά η χάρη Του και εξέφρασε την χαρά του για την πανήγυρη.

Πανήγυρη Αγίου Εφραίμ
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Ολοκληρώθηκαν οι εμβολιασμοί κατά της
Covid-19, στη Νηστικάκειο Μονάδα Φροντί-
δας Ηλικιωμένων Πολυθέας Καστελλίου. 

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου χορηγήθηκε
από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και η δεύτερη
δόση του εμβολίου σε μέρος του προσωπικού
και των τροφίμων της Μονάδας, που είχαν

λάβει στις 12 Φεβρουαρίου την πρώτη δόση.
Οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν στην

ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο χώρο της
Μονάδας και την όλη επίβλεψη για την ομαλή
τήρηση της διαδικασίας είχε ο εθελοντής Ια-
τρός και μέλος του Δ.Σ. της Μονάδος Φρον-
τίδας Ηλικιωμένων κ. Γεώργιος Γρινάκης.

Το προσωπικό του ΕΟΔΥ αποτελούνταν
από την κα Αγγελική Παππά, την κα Ρομίνα
Σελιμάϊ, την κα Ευαγγελία-Βασιλεία Μαρκα-
τάτου και την κα Άρτεμις Σουφλιά.

Ολοκλήρωση των εμβολιασμών 
στη Νηστικάκειο Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την 26η Δεκεμβρίου
εκοι μήθη ο μακαριστός Δη-
μήτριος Χιώτης, πατέρας του
Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιεροθέου
Χιώτη, Προϊσταμένου της
Ενορίας  Καστελλίου.

Την επομένη, ο Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο Κοιμη-
τήριο της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστέλλι
Πεδιάδος, όπου τέλεσε την εξόδιο ακολουθία

του αοιδίμου Δημητρίου. 
Στο λόγο του αναφέρθηκε με

εγκαρδιότητα στο πρόσωπο και
τη ζωή του εκλιπόντος και ευχή-
θηκε την εξ ύψους παρηγορία
στους οικείους του και ιδιαίτερα
στον υιό του π. Ιερόθεο.

Στο τέλος της ακολουθίας
ανεγνώσθησαν τα ψηφίσματα του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της

Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου, καθώς
και του Ιερού Συνδέσμου κληρικών της καθ΄
ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Εκδημία 
Δημητρίου Χιώτη

Την Πέμπτη 31 Δεκεμ-
βρίου, ο Σεβ. κ. Ανδρέας με-
τέβη στο Αρχοντικό – Αλι-
τζανή, όπου τέλεσε την εξόδιο
ακολουθία του αειμνήστου Γε-

ωργίου Πλεύρη, στον Ιερό Ναό
Αγίου Ανδρέου.

Στο λόγο του  ο Σεβασμιώτα-
τος ομίλησε για το μυστήριο του
θανάτου, εξαίροντας παράλληλα
τη ζωή του εκλιπόντος και  ευχή-
θηκε την εξ ύψους παρηγορία
στους οικείους του.

Εκδημία
Γεωργίου Πλεύρη

ΕΚΔΗΜΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, ο Σεβ. Ποιμε-
νάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο Ίνι Μονο-
φατσίου, όπου τέλεσε τρισάγιο επί του τάφου
για την ανάπαυση της ψυχής του αοιδίμου
Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου
Νικολάου Κοκολάκη, με την συμπλήρωση 40
ημερών από την εις Κύριον εκδημία του. 

Μετά το τρισάγιο ο Σεβασμιώτατος, στη
σύντομη προσλαλιά του, αναφέρθηκε στην

προσωπικότητα του π. Νικολάου και στα χα-
ρίσματά του, ενώ συλλυπήθηκε εγκάρδια την
πρεσβυτέρα, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Τρισάγιο στο μακαριστό 
π. Νικόλαο Κοκολάκη

ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των
Αγίων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο
πανηγυρίζον βόρειο κλίτος του Ιερού Καθε-
δρικού Ναού στο Αρκαλοχώρι.

Την Πέμπτη 20 Μαΐου, στον πανηγυρικό
Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης
Κρήνης και Πατριαρχικός Έξαρχος Μάλτας κ.
Κύριλλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση
του συγχοροστατούντος Σεπτού Ποιμενάρχη
μας κ. Ανδρέα.

Την κυριώνυμο ημέρα της πανηγύρεως,
Παρασκευή 21 Μαΐου, στην ακολουθία του
Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης
κ. Κύριλλος, ο οποίος προεξήρχε και στο Αρ-
χιερατικό Συλλείτουργο που ακολούθησε,
συλλειτουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας
κ. Ανδρέα.

Τη διακονία του Θείου λόγου, τόσο στον
Εσπερινό όσο και στη Θεία Λειτουργία, ανέ-
λαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος, ο
οποίος αναφέρθηκε εκτενώς, με γλαφυρότητα
και σαφήνεια στη σπουδαία βιωτή των Αγίων
και απηύθυνε αναστάσιμες ευχές σε όλο το
εκκλησίασμα.

Τέλος, ο Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης μας
αφού ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο για

την ανταπόκριση της πρόσκλησής του, ευχή-
θηκε οι πρεσβείες των Αγίων Θεοστέπτων
Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και
Ελένης να σκέπουν όλους μας και ιδιαιτέρως
όσους και όσες φέρουν το όνομά τους.

Στην πανήγυρη παρευρέθηκαν, μεταξύ άλ-
λων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μα-
νώλης Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Μινώα
Πεδιάδας κ. Ηρακλής Κριθινάκης και η
πρώην Βουλευτής κα Μαρία Σκραφνάκη.

Πανήγυρη Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Αρκαλοχώρι



Το Σάββατο 27 Φεβρουα-
ρίου τελέστηκε στις Αγιές Πα-
ρασκιές η εξόδιος ακολουθία
του π. Ματθαίου Ζηδιανάκη,
συνταξιούχου ιερέως και πρώ -
ην εφημερίου της Ενορίας των
Αγιών Παρασκιών.

Στην ακολουθία συγχορο-
στάτησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.
Ευγένιος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ.
Πρόδρομος και ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ.
Ανδρέας. 

Βιογραφικό σημείωμα

Ο π. Ματθαίος γεννήθηκε στις Αγιές Πα-
ρασκιές Πεδιάδος το 1931. Αποφοίτησε από
το 8τάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου και
ακολούθως από την Εκκλησιαστική Σχολή
Αγίας Τριάδος Χανίων.

Νυμφεύθηκε το 1958 την Μαρία Ζαχα-
ριάδου (εγγονή του αγιογράφου, Ευαγγέλου
Μαρκογιαννάκη) και απέκτησε τρία τέκνα.

Χειροτονήθηκε ιερέας τον Ιούλιο του
έτους 1958 και διακόνησε την Ενορία των
Αγιών Παρασκιών από την αρχή έως τη
 συνταξιοδότησή του, το 2002.

Το 1983 εισήχθη στην Θε-
ολογική Σχολή του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Διετέλεσε Πρόεδρος του
Συνδέσμου Κληρικών, καθώς
και Αρχιερατικός Επίτροπος της
Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 

Κατά το χρόνο της διακονίας
του μερίμνησε για την ανέγερση
τεσσάρων ναών στις Αγιές Πα-
ρασκιές· Αγίου Νεκταρίου, Αγί -
ου Ιωάννη, Αγίας Παρασκευής

και Αγίου Χριστοφόρου, καθώς και για την
συντήρηση και αναστήλωση του Καθεδρικού
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και των λοιπών
ναών της περιοχής. 

Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου ανήγειρε αίθουσα εκδηλώ-
σεων και γραφεία, καθώς και αποθήκες, μέ-
ρος των οποίων παραχωρήθηκε στον Αγρο-
τικό Συνεταιρισμό Αγ. Παρασκιών, στον
οποίο διετέλεσε και Γραμματέας. Δημιούργησε
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, έφτιαξε παιδική
χαρά στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν. Αγίας
Ζώνης, η οποία λειτουργεί έως σήμερα, ενώ
μερίμνησε για την θεμελίωση και ανέγερση
του κτιρίου, που φιλοξενεί το αγροτικό ιατρείο
των Αγίων Παρασκιών.

Απεβίωσε την 26η  Φεβρουαρίου 2021.

Εκδημία Πρωτοπρ. 
Ματθαίου Ζηδιανάκη

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, κα-
τόπιν κανονικής αδείας του Σεβ. Αρχιεπισκό-
που Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, προεξήρχε της
Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικο-
λάου στο Γάζι, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μη-
τροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασί-

μου, συμπροσευ-
χομένου δε του
Θεοφιλ. Επισκό-
που Κνωσού κ.
Προδρόμου και
τέλεσε το τεσσαρα-
κονθήμερο μνη-
μόσυνο του μακα-
ριστού Ευαγγέλου
Βερνιδάκη, κατά

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
Ευαγγέλου Βερνιδάκη
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σάρκα αδερφού του Πρωτοσυγκέλλου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπή Κρήτης, Πανοσιολ. Αρ-
χιμ. του Οι κουμενικού Θρόνου κ. Μεθοδίου
Βερνιδάκη.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας,
στην ομιλία του αναφέρθηκε στην Ευαγγε-
λική περικοπή του Ασώτου Υιού, καθώς στο
πρόσωπο και τις αρετές του αείμνηστου
Ευαγγέλου.

Την Πέμπτη 4 Μαρτίου, ο Σεβ. κ. Αν-
δρέας βρέθηκε στον Σκινιά Μονοφατσίου,
όπου τέλεσε τρισάγιο με τη συμπλήρωση εν-
νέα ημερών από την εκδημία του αείμνηστου
Παναγιώτη Νικολουδάκη, ο οποίος έχασε

Τρισάγιο στο μακαριστό 
Παναγιώτη Νικολουδάκη

Την Τρίτη 2 Μαρτίου, εκοιμήθη εν Κυρίω
η Πρεσβυτέρα Βασιλεία Πατεροπούλου–Μα-
ραγκάκη, σύζυγος του συνταξιούχου ιερέα και
πρώην εφημερίου της Ενορίας Ευαγγελισμού
Πεδιάδος Πρωτοπρ. Νικολάου Μαραγκάκη.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας με-
τέβη στο κοιμητήριο της Ενορίας Ευαγγελισμού
Πεδιάδος και τέλεσε την νεκρώσιμη ακολουθία
της αείμνηστης πρεσβυτέρας.

Λίγες μέρες αργότερα, την Παρασκευή 19

Μαρτίου, εξεδήμησεν εις Κύριον και ο σύζυγός
της ο π. Νικόλαος, η εξόδιος ακολουθία του
οποίου εψάλη το μεσημέρι της 20ής Μαρτίου.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας, την Κυριακή 4 Απρι-
λίου, βρέθηκε στον τάφο του π. Νικολάου και
τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του, ενώ συλλυπήθηκε τους οικείους και τους
παρισταμένους.

Βιογραφικό σημείωμα
Ο π. Νικόλαος γεννήθηκε στον Ευαγγελι-

σμό Πεδιάδος στις 15 Μαΐου 1937. Παντρεύ-
τηκε την Βασιλεία Πατεροπούλου, από το Γε-
ράκι Πεδιάδος και απέκτησαν δύο τέκνα.

Στις 26 Αυγούστου 1979 χειροτονήθηκε
Διάκονος και στις 30 Αυγούστου 1980 Πρε-
σβύτερος, από το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κυρό Τιμόθεο.

Από το 1980 έως το 1982 διακόνησε την
Ενορία Κατωφυγίου Πεδιάδος και από το
1982 έως το 2015 την Ενορία Ευαγγελισμού.

Το 2008 ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Ανδρέας
του απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυ-
τέρου για την διακονία του.

Εκδημία Πρωτοπρ. Νικολάου και
Πρεσβυτέρας Ευαγγελίας Μαραγκάκη
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Την Παρασκευή 5 Μαρτίου, ο Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας μετέβη στο κοιμητήριο της Ενο-
ρίας Ευαγγελισμού (Μουχτάρω) Πεδιάδος και
τέλεσε τρισάγιο επί του τάφου στην αείμνηστη
φιλόλογο Ευαγγελία Πετρουγάκη–Μπουνάκη,
με την συμπλήρωση εννέα ημερών από την
εκδημία της. Συλλυπήθηκε εγκάρδια τους οι-

κείους της και ευχήθηκε ο Θεός να την κατα-
τάξει εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων.  

την ζωή του σε εργατικό ατύχημα, σε ηλικία
44 ετών.

Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε στη σύζυγο
και στα παιδιά του λόγους πατρικούς και

παρηγορητι κούς, ευχόμενος όπως ο Θεός
να τους χαρίζει ειρήνη και την εξ ύψους πα-
ρηγορία στην οδύνη από την απώλεια του
αεί μνηστου Παναγιώτη.

Τρισάγιο στη μακαριστή 
εκπαιδευτικό Ευαγγελία 
Πετρουγάκη–Μπουνάκη

Την Κυριακή της Τυρινής, ο Σεβ. κ. Αν-
δρέας μετέβη στο Καστέλλι Πεδιάδος, όπου
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, κεκλεισμένων των
θυρών και χωρίς την παρουσία πιστών. 

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας
ανεγνώσθη ο Κατηχητήριος λόγος της  Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου
Κυρίου Βαρθολομαίου, επί τη ενάρξει της
Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, από τον
Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιερόθεο Χιώτη. Στο τέλος
ο Σεβ. κ. Ανδρέας τέλεσε την ειδική δέηση
για την προ στασία από την λοιμική νόσο της
πανδημίας του κορωνοϊού και ανέγνωσε ει-
δική ευχή.

Προ της απολύσεως τέλεσε το εννιάμηνο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
πιλότου της Πολεμικής μας Αεροπορίας, αεί-
μνηστου Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη.

Έπειτα ο Σεβασμιώτατος, με τους Ιερείς,
μετέβη στο κοιμητήριο της Ενορίας, όπου τέ-

λεσε τρισάγιο επί του τάφου για τον μακαριστό
πιλότο και απηύθυνε στοργικούς λόγους προς
τους γονείς και την αδελφή του.

Εννιάμηνο μνημόσυνο του 
πιλότου της Π.Α. 
Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη 

55

Το Σάββατο 27 Μαρτίου εξε-
δήμησεν εις Κύριον ο συνταξιού-
χος ιερέας και πρώην εφημέριος
της Ενορίας Άνω Καστελλιανών,
Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Κρα-
σονικολάκης σε ηλικία 90 ετών.

Την επομένη τελέστηκε η εξό-
διος ακολουθία του αοιδίμου Ιε-
ρέως, στην οποία προεξήρχε ο
Πανοσιολ. Αρχιμ. Κορνήλιος Αθανασάκης,
Πρωτοσύγκελλος της καθ΄ημάς Μητροπό-
λεως, με τη συμμετοχή κληρικών της ευρύτε-
ρης περιοχής. Ο π. Κορνήλιος, αφού εκφώ-
νησε τον επικήδειο λόγο, εκφράζοντας την
κατ’ άνθρωπον θλίψη για την εκδημία του
μακαριστού Ιερέως της τοπικής Εκκλησίας,
μετέφερε τις πατρικές ευχές και τα ειλικρινή
συλλυπητήρια του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα, ο οποίος ευρισκόταν στο Οικουμε-
νικό μας Πατριαρχείο.

Ψηφίσματα αναγνώστηκαν από την ενορία
Άνω Καστελλιανών και από τον τοπικό Πο-
λιτιστικό Σύλλογο.

Την Κυριακή 4 Απριλίου, μετά την Θεία
Λειτουργία, ο Σεβ. κ. Ανδρέας μετέβη στα Άνω
Καστελλιανά, όπου τέλεσε τρισάγιο για το εν-
νεαήμερο μνημόσυνο, εις μνήμη του μακαρι-
στού π. Μιχαήλ Κρασονικολάκη, συλλυπού-
μενος τους οικείους του και ευχόμενος την εξ
ύψους παρηγορία και δύναμη στην απώλεια
του προσφιλούς μακαριστού π. Μιχαήλ.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο π. Μιχαήλ Κρασονικολάκης γεν -
νήθηκε στα Άνω Καστελλιανά, στις 17 Ια-
νουαρίου του 1931. Φοίτησε στο δημοτικό
σχολείο Άνω Καστελλιανών και στη συνέ-
χεια στο Γυμνάσιο, σε Καστέλλι και Βιάννο,
ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Ανώ-
τερο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Χα νίων,

στην Αγία Τριάδα.
Το 1956 παντρεύτηκε

την Μαρία Κριτσωτάκη
και απέκτησαν τρεις κόρες
και ένα γιο. Χειροτονή-
θηκε διάκονος και ιερέας
στη Λαγούτα, από τον μα-
καριστό Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κυρό Ευγένιο το
1956. Στη συνέχεια υπη-
ρέτησε σε Λαγούτα και Βα-
κιώτες για τρία χρόνια,

ενώ ακολούθως και για 40 έτη διακόνησε
την Ενορία Άνω Καστελλιανών, όπου και συν-
ταξιοδοτήθηκε το 1999.

Διακρίθηκε για το ποιμαντικό και φιλαν-
θρωπικό του έργο. Αξίζει να αναφερθεί ότι
επί των ημερών του ανηγέρθη ο κεντρικός
ναός του χωριού, ο Προφήτης Ηλίας, ο
οποίος εγκαινιάστηκε το 1986.

Επικήδειος λόγος Γρηγόρη 
Κρασονικολάκη

«Πολυσέβαστέ μας παπά-Μιχάλη, 
Ξεκίνησες ένα μεγάλο ιεραποστολικό

αγώνα το 1956 σε ηλικία 25 χρονών, όταν
τελείωσες το Ανώτερο Εκκλησιαστικό Φρον-
τιστήριο της Κρήτης. Απ’ αυτό και την οικο-
γένειά σου πήρες την αγάπη προς τον Θεό,
την ευλάβεια και τον σεβασμό προς τα Θεία
και έλαβες το χάρισμα της ιερωσύνης από
τον τότε αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευ-
γένιο Ψαλιδάκη το 1956. 

Στη συνέχεια διέθεσες τον εαυτό σου στην
Εκκλησία. Ανέλαβες καθήκοντα εφημερίου
στις Ενορίες Λαγούτας και Βακιωτών για δύο
έτη 1956-58, ενώ αργότερα στην ενορία Άνω
Καστελλιανών και Φιλίππων που υπηρέτησες
42 χρόνια, μέχρι την συνταξιοδότηση σου
τον Ιούνιο του 1999, παραδίδοντας τη σκυ-
τάλη στον ισάξιο γαμπρό σου εφημέριο του
χωριού μας π. Γεώργιο Φανουράκη. 

Στο διάστημα της εφημεριακής σου υπη-

Εκδημία Πρωτοπρ. 
Μιχαήλ Κρασονικολάκη
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ρεσίας υπήρξες ενεργό κύτταρο και αφιερώσες
τη ζωή σου στο ναό, στο εκκλησίασμα και στην
Ωραία Πύλη. Υπήρξες ο πνευματικός μας πα-
τέρας που μας ενίσχυσες με τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος για το Μυστήριο του Βαπτίσματος.
Μέσω του Ιησού Χριστού, μας ένωσες δια του
μυστηρίου του γάμου. Κάτω πετραχήλι σου
βρήκαμε ψυχική ηρεμία δια το Μυστήριο της
Ιεράς Εξομολογήσεως και μας δυνάμωσες με
το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Υπήρξες ο
πνευματικός μας σύμβουλος σε πολλά θέματα
αψηφώντας χρόνο και κόπο.

Πρωτεργάτης στην θεμελίωση, ανέγερση
και αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Προ-
φήτη Ηλία. Ίδρυσες τον Θρησκευτικό Σύλλογο
με ομιλίες και παρακλήσεις. Υπήρξες ιδρυτής
του κατηχητικού σχολείου. Μεγάλη η προ-
σφορά σου στους αναλφάβητους κατοίκους της

περιοχής μας. Μεγάλο το φιλανθρωπικό σου
έργο στην Παγκρήτια Οργάνωση Ελληνοσερ-
βικής Αλληλεγγύης με τρόφιμα και ρούχα.

Παπά-Μιχάλη, κοντά σου θα θυμόμαστε
πάντα τις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων
και της Ανάστασης που μας καλούσες με το
σημαντήρι για να γιορτάσουμε όλοι μαζί δε-
μένοι και αγαπημένοι. Να γιορτάσουμε και
να ακούσουμε όλοι μαζί “η Παρθένος σήμε-
ρον...”, το “Χριστός Ανέστη...” και τα φώτα
το “Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...”.
Εποχές ευχάριστες, που οι άνθρωποι έβρι-
σκαν την ηρεμία κοντά στο Χριστό και την
Εκκλησία.

Σε προπέμπομε σήμερα στην τελευταία
σου κατοικία. Δέξου τα δάκρυά μας με την
ευχή ο Θεός να τάξει την ψυχή σου μετά των
δικαίων. Αιωνία σου η μνήμη.» 

Την Κυριακή του Θωμά,
9 Μαϊου 2021, ο Σεβ. Ποιμε -
νάρχης μας κ. Ανδρέας μετέ -
βη στην Ποταμίδα Κισάμου,
όπου ιερούργησε στον Ι. Ν.
Αγίας Παρασκευής, συμπρο-
σευχομένων των Σεβ. Μη-
τροπολιτών Λάμπης, Συβρί-
του και Σφακίων κ. Ειρηναίου και του επιχω-
ρίου Ιεράρχη, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφι-
λοχίου και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνη-
μόσυνο  υπέρ αναπάυσεως της ψυχής του μα-
καριστού Νικολάου Χαιρετάκη, ανιψιού του
Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης κ. Ειρηναίου.  

Στην ομιλία του ο Σεβ. κ. Ανδρέας ανα-
φέρθηκε στο «ειρήνη υμίν» που απηύθυνε ο
Χριστός στους μαθητές Του και συνεχίζει να
επευλογεί με την εν Χριστώ ειρήνη «την πάντα
νουν υπερέχουσα» και εμάς τους σημερινούς
μαθητές του 21ου αιώνα . Ομίλησε για την

επίγεια και ουράνια μακαριό-
τητα των μη ειδόντων και πι-
στευσάντων, καθώς και για το
μακαριστό Νικόλαο ενώ συλλυ-
πήθηκε τον Σεβ. Γέροντα Λάμ-
πης κ. Ειρηναίο.

Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως  τον
Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου κ.
Αμφιλόχιο για την αγάπη και
την καλαίσθητη φιλοξενία του,
ο οποίος με την σειρά του αντα-
πέδωσε, ευχαριστώντας τον Σε-

βασμιώτατο κ. Ανδρέα για την παρουσία του
και τους  πνευματικούς λόγους οικοδομής.

Αργότερα μετέβησαν στο κοιμητήριο της
Ενορίας, όπου ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου
τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του αειμνήστου
Νικολάου Χαιρετάκη και στη συνέχεια στο
Επισκοπείο, όπου παρατέθηκε από τον επι-
χώριο ποιμενάρχη κ. Αμφιλόχιο, κατά την
παράδοση, γεύμα εις μνήμη του μακαριστού
αδελφού  Νικολάου. Ο Σεβ. Γέρων Λάμπης
κ. Ειρηναίος, δεόντως ευχαρίστησε αμφότε-
ρους τους αρχιερείς.
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Τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο 
Νικολάου Χαιρετάκη

Την Κυριακή των Μυροφόρων, 16 Μαΐου,
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, με την
κανονική άδεια του Τοποτηρητή Σεβ. Μητρο-
πολίτη Σερρών κ. Θεολόγου, μετέβη στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, όπου
συλλειτούργησε μετά του Σεβ. κ. Θεολόγου και
τέλεσε το εξάμηνο μνημόσυνο του αοιδίμου
Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης
κυρού Ιωάννου.

Τη διακονία του Θείου λόγου ανέλαβε ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ο οποίος αφού ευχα-
ρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Θεολόγο, ανα-
φέρθηκε στα πρόσωπα των Μυροφόρων γυ-
ναικών, καθώς στο ρόλο που διαδραμάτισαν,
υπογραμμίζοντας το γενναίο και ανδρείο φρό-
νημα που επέδειξαν, κάνοντας δε αναφορά και
στους σήμερον τιμώμενους Αγίους. Παράλ-
ληλα, κατέθεσε και μερικές από τις προσωπικές
του αναμνήσεις από την πολύχρονη γνωριμία
που είχαν με τον αοίδιμο Ιεράρχη κυρό Ιωάννη
και την στενή φιλία που τους συνέδεε από τα
χρόνια, όπου ο κοιμηθείς Ιεράρχης υπηρε-
τούσε στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό των
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης.

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«[...] Τελούμε το μνημόσυνο του αδελφού

μας Ιωάννου, Ιεράρχου που ηνάλωσε τη ζωή
του στη διακονία της Εκκλησίας. Πνευματικό
ανάστημα του μακαριστού Θεσσαλονίκης Παν-
τελεήμονος Χριστοφάκη, ο οποίος υπήρξε φι-
λάγιος και ανυπόκριτος εις την ζωή του. Ο
Ιωάννης ήτο φιλάνθρωπος και ελεήμων. Ως
διάκονος, λειτουργούσα στον Άγιο Κύριλλο και
οφείλω να ομολογήσω ότι είδα την ελεήμονα
καρδία του και την αγαπητική του διάθεση.
Πολλά είναι τα παιδιά, οι κληρικοί, οι αγιορεί-
τες, οι γνωστοί και οι άγνωστοι που φιλοξενή-

θηκαν στην Αγία Θεοδώρα ή στον Άγιο Αντώ-
νιο, που τους εξασφάλισε φαγητό και στέγη,
που τους έδωσε οικονομικά βοηθήματα για να
αντιμετωπίσουν τα προς το ζην. Συνέχισε τη
διακονία του, ως Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μη-
τρόπολης Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Μη-
τροπολίτης Λαγκαδά, όπου εργάστηκε, δημι-
ούργησε, ανακαίνισε και αναγέννησε [...]»

Τον λόγο, ακολούθως, έλαβε ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Σερρών κ. Θεολόγος, ο οποίος ευ-
χαρίστησε τον Σεβ. κ. Ανδρέα για την παρουσία
του και την ομιλία του. Έπειτα, οι Σεβασμιώτα-
τοι μετέβησαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
της Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, όπου τέλεσαν
τρισάγιο επί του τάφου, στο μακαριστό Μη-
τροπολίτη κυρό Ιωάννη, ο οποίος είναι εντα-
φιασμένος όπισθεν του Ιερού Βήματος.

Στη Θεία Λειτουργία και το ιερό μνημόσυνο
παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής της
Ν.Δ. κ. Σάββας Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος
Λαγκαδά κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, εκπρόσωποι
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ο Πρό-
εδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχο-
λής του Α.Π.Θ., Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος
Χρήστου, οι καθηγητές κ. Απόστολος Κραλίδης
Αν. Πρόεδρος, κ. Σίμος Πασχαλίδης, πρ. Πρό-
εδρος, κ. Βασίλης Τσίγκος, καθώς και οι κατά
σάρκα συγγενείς του μακαριστού Αρχιερέως,
μετά της αδελφής του Μαρίας, κληρικοί και
λαϊκοί, συνεργάτες και πνευματικά του παιδιά.

Εξάμηνο μνημόσυνο 
μακαριστού Μητροπολίτη 
Λαγκαδά κυρού Ιωάννου



1 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΟΥ (Ιε-
ροψάλτης)

2 ΕΝΟΡΙΑ ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ

3 ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

4 ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΙΩΤΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5 ΖΕΡΒΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΕΙΣ ΜΝΗ-
ΜΗΝ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ιερέα)

7 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΜΙΧΑΗΛ (Πρεσβυτέρα)

8 ΚΥΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
9 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΧΑΡΑΛΑΜΠ.
10 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
11 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
12 ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ - ΜΠΡΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
13 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14 ΦΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ - ΖΕΡΒΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΙΣ ΜΝΗ-

ΜΗΝ ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16 ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΚΡΟ-

ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

(16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021)

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 ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. ΜΙΝΩΑ

ΠΕΔΙΑΔΟΣ 
12 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ «ΕΡΓΑΝΟΣ»
13 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μ & ΣΙΑ ΟΕ (SUPER MARKET

«ΟΛΑ»)
15 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ – ΤΥΡΙΑ
16 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
18 ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
19 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
20 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)
21 ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
22 ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

22 ΜΟΝ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΑΣΑ-
ΝΑΚΗΣ)

23 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑ-
ΚΗΣ ΑΕ 

24 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «KALDERA»
25 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NANA BEACH»
26 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «RINELA  BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗ-

ΤΣΗΣ
27 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
28 ΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ
29 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
32 ΠΙΝΔΟΣ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
33 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
34 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
35 ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ
36 ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
37 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
38 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
39 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ – ΑΥΓΑ
40 ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ «ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ»
41 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΚΑΪ – «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΟΡΟΥΜΕ»
42 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

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
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