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«Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες,
μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες,
εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε». (Α΄ Πέτρ. 3, 8-9)

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

περιεχόμενα
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Περί της
Θεομήτορος ....................................................... 3
Εξήντα έτη ιεροσύνης της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ............................................. 5
Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού
Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη.................... 7
Εκδημία Μίκη Θεοδωράκη ................................ 10
Πανήγυρη Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης ....... 13
Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης
Βόνης ................................................................ 16
Πανήγυρη Ιερού Καθεδρικού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Αρκαλοχωρίου................................................. 18
Παναγία Θυμιανή στα Σφακιά. 200 χρόνια
από το 1821 ..................................................... 19
1453: Άλωση Κωνσταντικουπόλεως
«Η Πόλις Εάλω». 1821-2021 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση. ........................ 20
Επίκαιρα ............................................................... 21
Εκδημίες ............................................................... 33
Δωρεές .................................................................. 38

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 52ο
ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου
Πολιτιστικό Πολύκεντρο, 703 00 Αρκαλοχώρι
Ηρακλείου
Τηλ.: 28910 22042 - 22069
Fax: 28910 24612
E-mail: imarkal1@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.imakb.gr
Υπεύθυνος Έκδοσης: Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης
Επιμέλεια κειμένων: Αρχιμ. Ιερόθεος Χιώτης,
π. Μιχαήλ Παπαϊωάννου
Διόρθωση κειμένων: Πρωτοπρ. Δημήτριος
Καπελλάκης, Γραμματέας Ιεράς Μητροπόλεως
≥
Εικόνα Εξωφύλλου: «Κυρία Οδηγήτρια», φορητή εικόνα του τέμπλου του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Καστελλίου Πεδιάδος. Χειρ
Ιωάννου Προσκυνητού, 1874.
Οπισθόφυλλο: Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος
Φωκάς
Σελιδοποίηση: Μαυρογιάννη Ελευθερία
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης
τηλ. 2810 382800, www.kazanakis.gr

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

ddddddddddddddddddddddddddddddddd

3

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Περί της Θεομήτορος
ταν η ψυχή κατέχηται εκ της αγάπης του Θεού, τότε τα πάντα είναι
ευχάριστα, ηγαπημένα και ευφρόσυνα! Η αγάπη όμως αύτη
συνεπάγεται οδύνην, και όσον βαθυτέρα είναι
η αγάπη, τοσούτον μεγαλυτέρα είναι η οδύνη.
Η Θεομήτωρ ουδέποτε ημάρτησεν, ουδέ
δια λογισμού, και ουδέποτε απώλεσε την
χάριν, αλλά και Αυτή είχε μεγάλας θλίψεις.
Ότε ίστατο παρά τον Σταυρόν, τότε ως ωκεανός απέραντος ήτο η θλίψις Αυτής, και οι
πόνοι της ψυχής Αυτής ήσαν ασυγκρίτως
μεγαλύτεροι του αδαμιαίου πόνου μετά την
έξωσιν εκ του Παραδείσου, διότι και η αγάπη
Αυτής ήτο ασυγκρίτως μεγαλυτέρα της αγάπης
του Αδάμ εν τω Παραδείσω.
Και εάν επέζησεν, επέζησε μόνον θεία δυνάμει, δια της ενισχύσεως του Κυρίου, διότι
η ευδοκία Αυτού ήτο όπως ίδη την Ανάστασιν,
και ύστερον, μετά την Ανάληψιν Αυτού, παραμείνη ως παράκλησις και χαρά των Αποστόλων και του νέου χριστιανικού λαού.
Ημείς δεν φθάνομεν εις το πλήρωμα της
αγάπης της Θεοτόκου, και δια τούτο δεν δυνάμεθα να εννοήσωμεν πλήρως το βάθος
της θλίψεως Αυτής. Η Αγάπη Αυτής ήτο τελεία. Ηγάπα απείρως τον Θεόν και Υιόν Αυτής, αλλ’ ηγάπα και τον λαόν αγάπη μεγάλη.
Και τί ησθάνετο άρα γε, ότε εκείνοι, τους
οποίους Αύτη τοσούτον ηγάπα και των
οποίων την σωτηρίαν επόθει έως τέλους,
εσταύρουν τον ηγαπημένον Υιόν Αυτής;
Δεν δυνάμεθα αν συλλάβωμεν τούτο,
διότι ολίγη είναι η αγάπη ημών δια τον Θεόν
και τους ανθρώπους. Καθώς άπειρος και
ακατάληπτος υπήρξεν η αγάπη της Παναγίας,
ούτως άπειρος ήτο και ο πόνος Αυτής, και
ακατάληπτος μένει δι’ ημάς.
Ώ Άσπιλε Παρθένε Θεοτόκε, ειπέ εις
ημάς, τα τέκνα Σου, πώς, ότε έζης επί της
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γης, ηγάπας τον Υιόν Σου και Θεόν; Πώς
ηγάλλετο το πνεύμα Σου επί τω Θεώ τω Σωτήρι Σου; Πώς προσέβλεπες εις το κάλλος
του προσώπου Αυτού; Πώς εσκέπτεσο ότι
Αυτός είναι Εκείνος, τον Οποίον διακονούν
μετά φόβου και αγάπης πάσαι αι δυνάμεις
των ουρανών;
Ειπέ εις ημάς τί ησθάνετο η ψυχή Σου,
ότε εβάσταζες εις τας χείρας Σου το Θαυμαστόν Νήπιον; Πώς ανέτρεφες Αυτό; Πώς
επόνει η ψυχή Σου, ότε μετά του Ιωσήφ επί
τρεις ημέρας εζήτεις Αυτόν εν τη Ιερουσαλήμ;
Οποίαν έζης αγωνίαν, ότε ο Κύριος παρεδόθη εις σταύρωσιν και απέθανεν επί του
Σταυρού;
Ειπέ εις ημάς: Οποία χαρά εγένετο εις
Σε δια την Ανάστασιν ή πώς επλήττετο η
ψυχή Σου εκ του πόθου του Κυρίου μετά την
Ανάληψιν; Αι ψυχαί ημών έλκονται, ίνα γνωρίσουν περί της ζωής Σου μετά του Κυρίου
επί της γης, Συ δε δεν ηυδόκησας να παραδώσης πάντα ταύτα τη Γραφή, αλλ’ εκάλυψας
δια της σιγής το μυστήριον Σου.
Πολλά θαύματα και ελέη είδον από του
Κυρίου και της Θεοτόκου, αλλά τελείως αδυνατώ να ανταποδώσω πως την αγάπην αυτήν.
Τί να ανταποδώσω εγώ εις την Υπεραγίαν
Δέσποιναν, Ήτις δεν απεστράφη εμέ τον πεπτωκότα εν τη αμαρτία, αλλ’ εν ελέει επεσκέφθη εμέ και εσυνέτισεν; Εγώ δεν είδον
Αυτήν, αλλά το Άγιον Πνεύμα έδωκεν εις
εμέ να αναγνωρίσω Αυτήν εκ των πλήρους
χάριτος λόγων Αυτής, και ευφραίνεται το
πνεύμα μου, και η ψυχή μου ούτως έλκεται
προς Αυτήν δια της αγάπης, ώστε και μόνον
η επίκλησις του ονόματος Αυτής γλυκαίνει
την καρδίαν μου.
Ότε ήμην νεαρός υποτακτικός, προσηυχόμην ποτέ ενώπιον της εικόνος της Θεομήτορος, και η προσευχή του Ιησού εισήλθεν
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εις την καρδίαν μου και ήρχισεν αφ’ εαυτής
να προφέρηται εκεί. Άλλοτε εν τω ναώ
ήκουον την ανάγνωσιν των προφητειών του
Ησαΐου και εις τας λέξεις «Λούσασθε, και
καθαροί γίνεσθε» (Ησ. α’ 16), εσκέφθην:
«Μήπως η Παναγία ήμαρτε ποτε, έστω και
δια του λογισμού»; Και ώ του θαύματος! Εντός της καρδίας μου φωνή τις, ηνωμένη μετά
της προσευχής, προέφερε ρητώς: «Η Θεομήτωρ ουδέποτε ήμαρτεν, ουδέ δια σκέψεως». Ούτως το Άγιον Πνεύμα εμαρτύρει
εν τη καρδία μου την αγνότητα Αυτής. Εν
τούτοις, κατά τον επίγειον βίον Αυτής, δεν
ευρίσκετο εισέτι εν τω πληρώματι της γνώσεως και υπέπεσεν εις αδιάβλητα τινα σφάλματα ατελείας. Τούτο είναι φανερόν εκ του
Ευαγγελίου, ότε, επιστρέφουσα από της Ιερουσαλήμ, δεν εγνώριζε πού είναι ο Υιός
Αυτής, και επί τρεις ημέρας μετά του Ιωσήφ
εζήτει Αυτόν (Λουκ. β’ 44-46).
Η ψυχή μου συνέχεται υπό φόβου και
τρόμου, όταν αναλογίζωμαι την δόξαν της
Θεομήτορος. Ενδεής είναι ο νους μου και
πτωχή και αδύνατος η καρδία μου, αλλ’ η
ψυχή μου χαίρει, και έλκομαι, ίνα γράφω
έστω και ολίγους λόγους δι’ Αυτήν. Η ψυχή
μου φοβείται να τολμήση, αλλ’ η αγάπη με
πιέζει να μη αποκρύψω τας ευεργεσίας της
ευσπλαγχνίας Αυτής.
Η Θεοτόκος δεν παρέδωκε τη Γραφή ούτε
τας σκέψεις, ούτε την αγάπην Αυτής προς τον
Θεόν και Υιόν Αυτής, ούτε τας οδύνας της
ψυχής Αυτής κατά τον καιρόν της σταυρώσεως, διότι και τότε πάλιν δεν θα ηδυνάμεθα
να συλλάβωμεν ταύτα. Η αγάπη Αυτής προς
τον Θεόν ήτο ισχυροτέρα και φλογερωτέρα
της αγάπης των Σεραφίμ και των Χερουβίμ,
και πάσαι αι δυνάμεις των αγγέλων και αρχαγγέλων εκπλήττονται δι’ Αυτήν.
Καίτοι η ζωή της Θεομήτορος καλύπτεται
υπό αγίας σιγής, ο Κύριος έδωκεν εις την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν ίνα γνωρίζη ότι δια
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της αγάπης Αυτής περιπτύσσεται τον κόσμον
όλον και εν Πνεύματι Αγίω βλέπει πάντας
τους λαούς της γης και, ως ο Υιός Αυτής, πάντας σπλαγχνίζεται και πάντας ελεεί.
Ώ, εάν εγνωρίζομεν ποτε πόσον αγαπά η
Παναγία πάντας τους φυλάσσοντας τας εντολάς
του Χριστού, και πόσον λυπείται και θλίβεται
δια τους μη μετανοούντας! Εγνώρισα τούτο
εκ πείρας. Δεν ψεύδομαι, λέγω την αλήθειαν
ενώπιον του Θεού, ότι εν πνεύματι γνωρίζω
την Άχραντον Παρθένον. Δεν είδον Αυτήν,
αλλά το Πνεύμα το Άγιον έδωκεν εις εμέ να
γνωρίσω Αυτήν και την αγάπην Αυτής δι’
ημάς. Άνευ της ευσπλαγχνίας Αυτής η ψυχή
μου θα απώλλυτο προ πολλού.
Εκείνη όμως ηυδόκησε να επισκεφθή
και νουθετήση εμέ, όπως μη αμαρτάνω. Είπεν εις εμέ: «Δεν είναι αρεστόν εις εμέ να
βλέπω τα έργα σου». Οι λόγοι Αυτής ήσαν
ευχάριστοι, ήρεμοι, πράοι και συνεκίνησαν
την ψυχήν. Παρήλθον υπέρ τα τεσσαράκοντα
έτη, αλλ’ η ψυχή μου δεν δύναται να επιλησθή εκείνης της γλυκείας φωνής, και δεν
γνωρίζω πώς να ευχαριστήσω την αγαθήν
ελεούσαν Μητέρα του Θεού.
Εν αληθεία, Αυτή είναι η Αντίληψις ημών
ενώπιον του Θεού, και μόνον το όνομα Αυτής
χαροποιεί την ψυχήν. Αλλά και ο ουρανός
όλος και όλη η γη χαίρουν δια την αγάπην
Αυτής.
Αξιοθαύμαστον και ακατάληπτον πράγμα! Ζη εν τοις ουρανοίς και αδιαλείπτως θεωρεί την δόξαν του Θεού, αλλά δεν επιλανθάνεται και ημών των πενήτων, και δια της
ευσπλαγχνίας Αυτής περιβάλλει όλην την
γην και πάντας τους λαούς.
Και αυτήν την Άχραντον Μητέρα Αυτού
ο Κύριος έδωκεν εις ημάς. Αύτη είναι η χαρά
και η ελπίς ημών. Αύτη είναι η κατά πνεύμα
Μήτηρ ημών, και είναι πλησίον εις ημάς
κατά φύσιν ως άνθρωπος, και εκάστη χριστιανική ψυχή έλκεται προς Αυτήν εν αγάπη.*

*Αρχιμ. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, εκδ. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, 1995.
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Εξήντα έτη ιεροσύνης
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη
Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ξήντα έτη παρήλθαν από την ημέρα
εκείνη, κατά την
οποία ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Κύριος
Κύριος Βαρθολομαίος, ο τότε
νεαρός Δημήτριος Αρχοντώνης,
ελάμβανε τον πρώτο βαθμό της
Ιεροσύνης, του Διακόνου, στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη γενέτειρά του, Ίμβρο, το έτος
1961.
Την εις Διάκονον χειροτονία τέλεσε ο Γέροντάς του, ο
τότε Ίμβρου και Τενέδου και μετέπειτα Γέρων Χαλκηδόνος,
κυρός Μελίτων Χατζής, λαμβάνοντας το όνομα Βαρθολομαίος,
προς τιμήν του Ίμβριου ιερομονάχου και διδασκάλου του Γένους, Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού.
Στη συνέχεια, ο πλήρης χαρισμάτων εκ του Αγίου Πνεύματος Διάκονος Βαρθολομαίος,
το έτος 1969, λαμβάνει το δεύτερο βαθμό
της Ιεροσύνης, του Πρεσβυτέρου, καθώς
και το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη κυρό Αθηναγόρα.
Αργότερα, το έτος 1973, εξελέγη εκ της
Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, ενώ μετά την κοίμηση του αοίδιμου
Μητροπολίτη Μελίτωνος εξελέγη, το έτος
1990, παμψηφεί, Μητροπολίτης της Γερον-
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τικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Ενα χρόνο αργότερα, μετά την κοίμηση
του αοίδιμου Οικουμενικού Πατριάρχη
κυρού Δημητρίου, του από Ίμβρου και Τενέδου, ο Παράκλητος τον ανεβίβασε στον
Θρόνο του Αποστόλου Ανδρέα και τον κατέστησε Οικουμενικό Πατριάρχη.
Το έτος 2021 συμπληρώνει τριάντα έτη
ευκλεούς και πεπνυμένης Πατριαρχίας, τα
οποία τον ανέδειξαν σε εκκλησιαστική και
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όχι μόνο προσωπικότητα, παγκόσμιας εμβέλειας, κύρους, σεβασμού και αγάπης. Καθίσταται δε ο μακροβιότερος Οικουμενικός
Πατριάρχης στην πολυκύμαντη, μαρτυρική,

αλλά και αγιασμένη ιστορία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Με την ευκαιρία αυτή, της συμπληρώσεως εξήντα ετών Ιεροσύνης της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, η Ιερά
Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, υπό την
καθοδήγηση του Σεβ. Ποιμενάρχη της κ.
Κυρίλλου, διοργάνωσε επετειακές εκδηλώσεις, προκειμένου να τιμήσουν το πρόσωπο
του Πατριάρχη του Γένους.
Την Παρασκευή 13 Αυγούστου, στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Ίμβρου, τελέσθηκε λαμπρό Πατριαρχικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος της
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου και συλλειτουρ-
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γούντων της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής
κ. κ. Θεοδώρου και της Α.Μ. του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφανίου, οι οποίοι στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας προσφώνησαν καταλλήλως τον
Παναγιώτατο.
Συλλειτούργησαν, επίσης, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. Νεκτάριος, ο
οποίος ανέγνωσε το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας
Κύπρου και ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο
οποίος ανέγνωσε το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου, ως εκπρόσωπος της Ελλαδικής
Εκκλησίας.
Ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Γρηγόριος, ανέγνωσε
το μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου
Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ.
Τέλος, ομίλησε η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος.
Στις εκδηλώσεις παρόντες, μεταξύ
άλλων, ήταν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων
Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος
Τσερνίγιφ και Νιζίν κ. Ευστράτιος, οι Σεβ.
Μητροπολίτες Δράμας κ. Παύλος και Γουινέας κ. Γεώργιος, η Ελληνίδα Πρόξενος κ.
Γ. Σουλτανοπούλου και ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και οι Συνοδοί τους, εκπρόσωποι
τοπικών φορέων και συλλόγων, καθώς και
πλήθος κόσμου, οι οποίοι προσέτρεξαν να
τιμήσουν και να τιμηθούν από την μεγάλη
αυτή ιστορική στιγμή της εορτής των εξήντα
ετών Ιεροσύνης του Πατριάρχη του Ορθοδόξου Γένους.
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Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου
στην Κωνσταντινούπολη

υγκλήθηκε η Σύναξη της σεπτής Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, το διάστημα από
1 έως 3 Σεπτεμβρίου στην
Κωνσταντινούπολη, με σεπτή πατριαρχική
πρόσκληση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.
Την Τρίτη 31 Αυγούστου, στον πανηγυρικό Εσπερινό, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου
Πηγής Βαλουκλή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε σε Άρχοντα Οφφικιάλιο
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον
επικεφαλής της επιτροπής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, Καθηγητή κ. Σωτήρη
Τσιόδρα, εξαίροντας το επιστημονικό έργο
του και την προσήλωση του στην Εκκλησία.

Σ

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά
την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει την Σύναξη της Παναγίας της Παμμακαρίστου και
την αρχή της Ινδίκτου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τελέσθηκε ο Όρθρος και στη
συνέχεια η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, υπεγράφη η Πράξη της Ινδίκτου από την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο
Κύριο Βαρθολομαίο και από τους Σεβασμιωτάτους καί Πανιερωτάτους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους, καθώς και από
τους Θεοφιλεστάτους Επαρχιούχους Επισκόπους.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας άρχισαν
οι εργασίες της Συνάξεως της Ιεραρχίας του
Οικουμενικού Θρόνου, με την εισαγωγική
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ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη και
αμέσως μετά ακολούθησε η αντιφώνηση
από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ.
Οι Συνεδρίες που έλαβαν χώρα ήταν
τέσσερις, ενώ σύμφωνα με το ανακοινωθέν
που εκδόθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο· «...Τάς ἐργασίας τῆς Συνάξεως ἀπησχόλησεν, ὡς ἦτο φυσικόν, τό μέγα ζήτημα τῆς
ταλαιπωρούσης τήν ἀνθρωπότητα πανδημίας
τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου, ἐκτός τῶν ἁγίων
Ἀρχιερέων, προσεκλήθη καί ὡμίλησεν ὁ ἔγκριτος Καθηγητής Ἰατρικῆς Δρ Σωτήριος Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε, σύν τοῖς ἄλλοις, εἰς
σχετικάς ἐρωτήσεις τοῦ ἱεροῦ σώματος, διαφω-

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
υπογράφει τον Κώδικα της Ινδίκτου

τίσας αὐτό ἐπί τῶν διαστάσεων αὐτῆς.
Ἐξ ἄλλου, συνεζητήθησαν ἡ ἐξαγγελία τοῦ
Εὐαγγελίου κατά τόν 21ον αἰῶνα, αἱ σύγχρονοι
γεωπολιτικαί συνθῆκαι καί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ἐν αὐταῖς, αἱ διαχριστανικαί καί διαθρησκειακαί σχέσεις, ἡ ποιμαντική τοῦ γήρατος καί
τῆς νεότητος, ἀλλά καί ἡ πολύτιμος μαρτυρία
τοῦ μοναχισμοῦ, τό ἦθος καί ἡ διαρκής προσφορά του εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.
Κατά τήν διάρκειαν τόσον τῶν εἰσηγήσεων
ὅσον καί τῶν συζητήσεων ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν σύζευξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως μετά τῶν συγχρόνων
ἐπιστημονικῶν καί τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων,
ἀλλά καί τῶν μετασχηματισμῶν τῆς κοινωνίας
τοῦ μέλλοντος.
Εἰς τούς Διαχριαστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, κατεφάνη ἐξ ἄλλου ἡ
ἀνάγκη προβολῆς τῆς ἀληθοῦς καί γνησίας
Ὀρθοδόξου πίστεως ὡς προσφορᾶς εἰς τόν κόσμον, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη συνεχίσεως τῆς συνεργασίας κυρίως ἐπί θεμάτων κοινωνικοῦ,
οἰκολογικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχομένου
πρός ἄμβλυνσιν καί ἄρσιν τῶν προβληματικῶν
διαφορῶν καί τῶν συγχρόνων ἀνισοτήτων...».
Η Α’ Συνεδρία είχε τίτλο: «Πανδημία και
Εκκλησιαστική ζωή».
Ομίλησαν: ο Εντιμολ. Καθηγητής κ. Σωτήριος Τσιόδρας, ενώ στο δεύτερο οι Σεβ.
Μητροπολίτες Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος,
Αυστρίας κ. Αρσένιος, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος
Αυστραλίας κ. Μακάριος.
Η Β’ Συνεδρία είχε τίτλο: «Η εξαγγελία
του Ευαγγελίου εις τον ΚΑ΄ αιώνα».
Ομίλησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, οι Σεβ. Μητροπολίτες
Πισιδίας κ. Σωτήριος και Κορέας κ. Αμβρόσιος, οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Άσσου κ. Τιμόθεος, Ιλίου κ. Ραφαήλ και Αργυρουπόλεως
κ. Αμβρόσιος.

Η Γ’ Συνεδρία υπό τον τίτλο: «Εκκλησία
και Σύγχρονος Κόσμος».
Ομιλητές ήταν ο Εξοχ. κ. Δημήτριος
Παρασκευόπουλος, ο Σεβ. Μητροπολίτης
Κρήνης κ. Κύριλλος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο Εντιμολ.
Καθηγητής κ. Αριστοτέλης Παπανικολάου,
ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Βλαντής και ο Σεβ.
Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ.
Στην Δ’ και τελευταία Συνεδρία υπό τον
τίτλο «Διαλεγομένη Ποιμαντική», ομίλησαν
οι Σεβ. Μητροπολίτες Ίμβρου και Τενέδου
κ. Κύριλλος, Νεαπόλεως, Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβας και Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος της Ι.
Μονής Σίμωνος Πέτρας κ. Ελισσαίος και η
Οσιωτάτη Μοναχή κ. Υπαντία, Καθηγουμένη του Ιερού Μετοχίου Αγίας Σκέπης
Σολάν:
Τέλος, ακλούθησε η καταληκτήριος ομιλία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού
μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου και στη συνέχεια η Ακολουθία επί τη
λήξει των εργασιών της Ιεράς Συνάξεως.
Εν κατακλείδι, στο εκδοθέν ανακοινωθέν διαπιστώνουμε ότι «...Κατά τήν διάρκειαν
τόσον τῶν εἰσηγήσεων ὅσον καί τῶν συζητήσεων ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν σύζευξιν
τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως
μετά τῶν συγχρόνων ἐπιστημονικῶν καί τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ἀλλά καί τῶν μετασχηματισμῶν τῆς κοινωνίας τοῦ μέλλοντος.

Εἰς τούς Διαχριαστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, κατεφάνη ἐξ ἄλλου ἡ
ἀνάγκη προβολῆς τῆς ἀληθοῦς καί γνησίας
Ὀρθοδόξου πίστεως ὡς προσφορᾶς εἰς τόν κόσμον, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη συνεχίσεως τῆς συνεργασίας κυρίως ἐπί θεμάτων κοινωνικοῦ,
οἰκολογικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχομένου
πρός ἄμβλυνσιν καί ἄρσιν τῶν προβληματικῶν
διαφορῶν καί τῶν συγχρόνων ἀνισοτήτων.
Ἡ Σύναξις τῆς Ἱεραρχίας διεπίστωσε τήν
ἀνάγκην ἐνισχύσεως τοῦ αὐθεντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, ἀφοῦ μετά λύπης παρατηρεῖται διάθεσις ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου
ἐκκλησιολογίας, ὡς ἀποδεικνύεται περιτράνως
ἀπό τά τελευταῖα ἐκκλησιαστικά καί μή γεγονότα
(ἀποχή τεσσάρων κατά τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν ἀπό τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, Οὐκρανικόν Εκκλησιαστικόν ζήτημα, πανδημία), ὅπου διαπιστώνεται ἀπόκλισις τῶν
ἀποφάσεων ὡρισμένων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἐκ
τῆς κανονικῆς παραδόσεως, ἀπόκλισις, ἔναντι
τῆς ὁποίας ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία οὐδόλως δύναται νά ἀδιαφορῇ.
Ἅπαντες οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔσχον τήν μοναδικήν εὐκαιρίαν διά πρόσωπον πρός πρόσωπον
κοινωνίαν μετ᾿ ἀλλήλων, τήν γνωριμίαν τῶν παλαιοτέρων μετά τῶν νεωτέρων, τῶν ἐγγύς μετά
τῶν μακράν, τήν ἀνταλλαγήν ἐκκλησιαστικῆς
καί ποιμαντικῆς ἐμπειρίας καί τήν ἄντλησιν κατευθύνσεων καί ὁδηγιῶν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου
ἐν Φαναρίῳ, καί διά τόν ἀναβαπτισμόν εἰς τά
νάματα τῆς παραδόσεως τῆς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας...»
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Εκδημία Μίκη Θεοδωράκη

ην Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου,
έφυγε από τον κόσμο μια από
τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νεώτερης Ελλάδας,
ο Μίκης Θεοδωράκης, σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, πολιτικός και συγγραφέας, σε ηλικία 96 ετών.
Με το άγγελμα της εκδημίας του η Α.Ε.
ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε τριήμερο Εθνικό πένθος σε ένδειξη σεβασμού,
τιμής και αναγνώρισης του μεγάλου Έλληνα
μουσικοσυνθέση.
Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ως εκπρόσω πος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου και
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλη-

Τ
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σίας Κρήτης, μετέβη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου έλαβε μέρος στο
Τρισάγιο που τελέσθηκε υπέρ αναπαύσεως
του αείμνηστου Μίκη, χοροστατούντος του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου Β’.
Εν συνεχεία, η σορός μεταφέρθηκε στα
Χανιά και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Γαλατά, σύμφωνα με την
τελευταία του επιθυμία να ταφεί εκεί.
Την εξόδιο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας, με τη συμμετοχή των Σεβ.
Μητροπολιτών Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου και του επιχώριου Μητροπολίτη
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.
Επικήδειος ομιλία
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα

«Εξοχωτάτη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής
Δημοκρατίας,
Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως,
Εξοχώτατοι κ. Πρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
κ. Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κ. Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
κ. Δημάρχοι Χανίων και Σφακίων,
Σεβασμιώτατοι Άγιε Κισάμου κ. Αμφιλόχιε και
Κυδωνίας κ. Δαμασκηνέ,
Ως εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχη
Κυρίου Βαρθολομαίου και στη συνέχεια του
Πατριαρχικού Μηνύματος για την εκδημία του
Μίκη – Μιχαήλ Θεοδωράκη, μεταφέρω τις εγκάρδιες ευχές και προσευχές του Πατριάρχη
μας για την ανάπαυση της ψυχής του μεγάλου
μας κεκοιμημένου και τα θερμά συλλυπητήρια
Του Πατριάρχη μας προς την οικογένειά Του.
Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, είπε στο
μήνυμά Του για το Μίκη μας «Εμείς, εδώ, στην
Πόλη του Κωνσταντίνου, η Ρωμηοσύνη της
Πόλεως, θα τον θυμόμαστε πάντοτε για όλα
αυτά, και ιδιαιτέρως για την αγάπη και τον
σεβασμό του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς, επίσης, και για την αφοσίωσή
του στον σκοπό οικοδόμησης γεφυρών φιλίας και ειρηνικής συνυπάρξεως ανάμεσα
στις δύο ακτές του Αιγαίου…. Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε. Και σας καλούμε,
αγαπητοί αδελφοί, να προσευχηθούμε όλοι
μαζί, εν σιωπή, ο Θεός της αγάπης να αναπαύσει την ψυχή αυτού εν σκηναίς δικαίων
και να ενισχύει την οικογένειά του.»
Η Εκκλησία της Κρήτης την οποία εκπροσωπώ μετέχει με συγκίνηση και ιερά ανάμνηση,
στην πενθηφόρο τούτη σύναξη και εξόδιο ακολουθία για τον πρωτομάστορα του πολιτισμού
μας, για τον μακαριστό Μίκη-Μιχαήλ Θεοδω-

ράκη. Για τον πρωτοπόρο μουσικοσυνθέτη, τον
μεγάλο Έλληνα και σπουδαίο άνθρωπο. Τον ουρανομίκη Μίκη μας, στον οποίο ο εν Τριάδι
Θεός δώρισε πλούσια τα χαρίσματα και τα δώρα
της Παρουσίας Του.
Το δυσεύρετο μουσικό χάρισμα του Θεοδωράκη εκφράζει την ευλογία του θεϊκού αγγίγματος. Ο Μίκης μετέπλασε, επανασύνδεσε
και μεταμόρφωσε την πνευματική και πολιτιστική παράδοση της ρωμιοσύνης, του ελληνισμού και της Ελλάδας. Η αρχαία ελληνική
τραγωδία, τα κωνσταντινουπολίτικα βυζαντινά
μέλη, η κρητική μουσική, το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, συναντήθηκαν
στο Μίκη φιλοκαλικά, πνευματικά, ως νοητική
ενέργεια της χάριτος. Διαπλάστηκαν με την κλασική και τη σύγχρονη μουσική. Σαλπάρισαν
για να συγκλονίσουν ολάκερη την Οικουμένη.
Ο Μίκης, ο ακρογωνιαίος λίθος του πολιτισμού μας, ο οικουμενικός Έλληνας της ρωμιοσύνης, δεν περιχαρακώθηκε σε τείχη εγκόσμια,
φθαρτά και πεπερασμένα. Ήταν παντού και ανήκει σε όλους μας.
Ο Θεοδωράκης, ο Προμηθέας στον Καύκασο
του 20ού και 21ου αιώνα, προσλαμβάνει το
σκοτάδι των ψυχών και των σωμάτων μας. Το
μεταπλάθει, το μεταμορφώνει σε «φως ιλαρόν,
αγίας δόξης αθανάτου Πατρός».
Ασυμβίβαστος με το κακό και το άδικο, σ’
όλη του τη ζωή δεν δείλιασε να το πολεμάει με
πάθος, με ειλικρίνεια, πέραν και μακρά από
προκαταλήψεις. Ταυτίστηκε και αγωνίστηκε από
τη νεανική του ηλικία για τις πανανθρώπινες
αξίες του Ευαγγελικού λόγου. Την αγάπη, την
ελευθερία και τη δικαιοσύνη.
Ασυμβίβαστος και αδούλωτος, όπως το φρόνημα του ελληνισμού, το οποίο διακόνησε μέσα
από την τέχνη και την πολιτική. Δεν υπήρξε
ουτοπιστής ή ιδεαλιστής, αλλά ο ενσαρκωμένος
μαχητικός αγωνιστής. Δεν έμεινε κλεισμένος
στην ασφάλεια των μουσικών του επιτυχιών,
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Πανήγυρη Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης

αλλά κατέβηκε στο πεζοδρόμιο, διαπαιδαγώγησε
τον λαό και μακράν λαϊκισμών, πάλεψε για να
εξαγιάσει τον ιδρώτα της καθημερινότητας του
λαού. Πόνεσε και δοκιμάστηκε σκληρά για τις
πανανθρώπινες αξίες που πίστευε. Εξορίστηκε,
διώχθηκε, φυλακίστηκε, αλλά δεν κάμφθηκε.
Έμεινε πιστός αγωνιστής για την δημοκρατία,
την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την
καταλλαγή και τη λαϊκή συμφιλίωση.
Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε μία ευαίσθητη
ποιητική ψυχή και όπως αναφέρει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, «για να γίνει κανείς
χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, πρέπει
να γίνει ποιητής. «Χοντρές» ψυχές κοντά Του ο
Χριστός δεν θέλει».
Χάρη στο Μίκη ο ελληνικός λαός του μόχθου
και του μεροκάματου, γνώρισε και τραγούδησε
τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον Γκάτσο, τον Ρίτσο,
τον Λειβαδίτη.

Η Εκκλησία της Κρήτης, μεταφράζοντας τα
πενθηφόρα συναισθήματα ολάκερης της Κρήτης,
μετέχει στο πένθος, το συλλογικό το πανευρωπαϊκό, το πανελλήνιο, το πανανθρώπινο, και
καρδιακά προσεύχεται για την ανάπαυση της
ψυχής του μακαριστού Μίκη – Μιχαήλ, εκφράζει
δε τις θερμές συλλυπητήριες ευχές της προς τα
μέλη της οικογένειάς του.
Και νυν, αξιομακάριστε Μίκη, πορεύου εις
συνάντηση, με το αεί, στην χώρα του Ηλίου
του νοητού, της δικαιοσύνης, στην αγκάλη της
μεγάλης Μητέρας του Ρόδου του Αμάραντου,
όπου ευχόμαστε και προσευχόμαστε, η ποιητική,
ευαίσθητη και ρωμαλέα ψυχή σου, να βρει ανάπαυση στα κρυφά περιγιάλια των ουρανών, στο
φως και στις ανείδωτες χαρές της Βασιλείας του
Θεού, πλάι στην καλλιφωνότατη Μικρασιάτισσα
μητέρα σου από τον Τσεσμέ και στον Κρητικό
πατέρα σου, εδώ στο Γαλατά.»

ε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια
πραγματοποιήθηκε η πανήγυρη
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου
Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, στο Αρκαλοχώρι.
Οι Ενορίες και από τις τέσσερις Αρχιερατικές Περιφέρειες της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, με επικεφαλής τους Αρχιερατικούς Επιτρόπους, διοργάνωσαν προσκυνηματικές εκδρομές, τηρώντας τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, για την αποτροπή της διασποράς
του covid-19, προκειμένου να λάβουν την
χάρη του Αγίου Ανδρέα.
Το Σάββατο 3 Ιουλίου, έμπροσθεν του
Μητροπολιτικού Ναού, πραγματοποιήθηκε
η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου

Μ

Νικηφόρου του Λεπρού, το οποίο κόμισε ο
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ειρηναίος Μπατσάκης,
Κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, με τις ευλογίες
του Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου
κ. Αμφιλοχίου.
Στη συνέχεια τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, συμπροσευχομένων του Σεβ. Αυστραλίας κ. Μακαρίου εκ του παραθρονίου και των Θεοφιλ.
Επισκόπων Βαβυλώνος κ. Θεοδώρου και
Κνωσού κ. Προδρόμου, καθώς και του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη.
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Ακολούθησε η λιτάνευση της Εικόνας
του Αγίου Ανδρέα και των Ιερών Λειψάνων,
πέριξ του Ιερού Ναού και εν συνεχεία η ευλόγηση των άρτων.
Στο τέλος, το λόγο έλαβε
ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, ο
οποίος μετέφερε, εκ μέρους
των παρισταμένων Αρχιερέων, εγκάρδιες ευχές προς
τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη
μας, ευχόμενος έτη πολλά
και καρποφόρα.
Την κυριώνυμο ημέρα
της εορτής, Κυριακή 4 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος κ.
Ανδρέας χοροστάτησε στην
ακολουθία του Όρθρου και
προεξήρχε της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου και
του Θεοφιλ. Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.
Ιακώβου.
Εκ μέρους των Αρχιερέων μίλησε ο Σεβ.
κ. Κύριλλος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε
τον εορτάζοντα Μητροπολίτη για την φιλοξενία, του ευχήθηκε ο Άγιος Ανδρέας να τον
περιφρουρεί υπό την σκέπη και την προστασία του, καθώς και όλο τον κόσμο.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η βράβευση των αριστευσάντων μαθητών των Σχολείων του Αρκαλοχωρίου, για το σχολικό έτος 2020-2021, από
την Ιερά Μητρόπολή μας.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας κήρυξε το
Θείο λόγο, τόσο στον Εσπερινό όσο και στη
Θεία Λειτουργία, αναφερόμενος στο βίο του
Αγίου Ανδρέα. στη συνέχεια ευχαρίστησε
τους Αρχιερείς, που παρεβρέθηκαν και
όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση
της πανηγύρεως και ευχήθηκε σε όλους

χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Θεοφιλ.
Επισκόπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος χορο-

Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου,
Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ευμένιος, ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Πα-

στάτησε στο μεθέορτο Εσπερινό, στο τέλος
του οποίου ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, μαζί με τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Δορυλαίου και Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονή Αγίας
Τριάδος των Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνό
και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο κ. Ιάκωβο, τέλεσαν
το κτητορικό μνημόσυνο για τους ιερείς, ευεργέτες και δωρητές του Μητροπολιτκού Ναού.
Στους εορτασμούς του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων,
ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης, Πανοσιολ. Αρχιμ. του Οικουμενικού
Θρόνου κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Πανοσιολ Αρχιμ. κ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Υπογραμματέας της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Νήφων Βασιλάκης, ο Κωδικογράφος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ειρηναίος Μπατσάκης, ο

νοσιολ. Αρχιμ. κ. Νικηφόρος Κουνάλης, ο
Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου κ. Γεωργιος Λαδουκάκης, ο Γραμματέας της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντίνος Πετρογιάνννης, ο Πρόεδρος της
Ε.Σ.Κ.Ε.Κ. Πρωτοπρ. κ. Ζαχαρίας Αδαμάκης,
ο Πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου κληρικών
της Ιεράς Μητρόπολής μας π. Εμμανουήλ
Πνευματικάκης, οι Άρχοντες Οφφικιάλιοι
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,
Πρωτέκδικος κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης,
Μαΐστωρ, κ. Ανδρέας Γιακουμάκης, Διδάσκαλος του Γένους, κ. Απόστολος Μπουρνέλης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης, οι Περιφερ. Σύμβουλοι κ. Νίκος
Σκουλάς και κ. Γιώργος Ματαλλιωτάκης, οι
Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και κ. Γιώργος Λογιάδης, οι πρώην
Βουλευτές κα Μαρία Σκραφνάκη και κ. Εμ-

μανουήλ Στρατάκης, ο πρώην Δήμαρχος του
τέως Δήμου Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος
Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος του Ε.Α.Π και
πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Οδυσσέας Ζώρας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου, ο κ. Βασίλειος Βασιλειάδης,
Ταξίαρχος ΣΕΑΠ, αντιδήμαρχοι του
Δήμου Μινώα, εκπρόσωποι της 133
Σ.Μ. Καστελλίου, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων.
Ονόματα αριστευσάντων μαθητών:
Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου.
Α΄τάξη: Βραχνάκη Ελευθερία του
Νικολάου με βαθμό Δεκαεννέα και δώδεκα δέκατα τέταρτα (19.2) Άριστα.
Β΄ τάξη: Μανουρά Φωτεινή του Μενελάου με βαθμό Είκοσι (20) Άριστα
και Μουράτης Κυριάκος του Μάρκου
με βαθμό Είκοσι (20) Άριστα.
Γ΄ τάξη: Γκιουλμιχάλη Μαρία του Δημητρίου με βαθμό Δεκαεννέα και επτά δέκατα
τέταρτα (19.7) Άριστα.
Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου.
Α΄τάξη: Παπακωνσταντίνου ΕλένηΙωάννα του Βασιλείου με βαθμό Δεκαεννέα
και οκτώ δέκατα (19.8) Άριστα.
Β΄ τάξη: Αποστολάκης Ζαχαρίας του
Κωνσταντίνου με βαθμό Δεκαεννέα και εννέα
δέκατα (19.9) Άριστα.
Γ΄ τάξη: Γιακουμάκη Εμμανουέλλα του
Αποστόλου με βαθμό Είκοσι (20) Άριστα.
1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου.
Α΄τάξη: Μαθιουδάκη Ιωάννα του Δημητρίου με βαθμό Δεκαοκτώ και τέσσερα δέκατα
(18.4) Άριστα.
Β΄τάξη: Σταματάκης Ιωάννης του Στυλιανού με βαθμό Δεκαεννέα και εννέα δέκατα
(19.9) Άριστα.
Γ΄ τάξη: Μικρογιαννάκη Σοφία του Νεκτάριου με βαθμό Είκοσι (20) Άριστα.
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Πανήγυρη Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης Βόνης
ε κατάνυξη, μεγαλοπρέπεια και με
πιστή
τήρηση
των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού
covid-19 που επιβάλλει η Ελληνική Πολιτεία και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της
Χώρας, εορτάστηκε και φέτος
η μνήμη της Αγίας ενδόξου
μεγαλομάρτυρος
Μαρίνας
στην ομώνυμη Ιερά Μονή της,
στη Βόνη Πεδιάδος.
Όλες τις ημέρες που προηγήθηκαν της κυριωνύμου
ημέρας, οι χιλιάδες προσκυνητές, απ’ όλα τα μέρη της Κρήτης
και της Ελλάδας που συνέρρευσαν στο Μοναστήρι, είχαν την
ευκαιρία να λειτουργηθούν, να
προσευχηθούν και να προσκυνήσουν τα χαριτόβρυτα Λείψανα και τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας.
Προς αποφυγήν του συνωστισμού, από τις αρχές του μηνός Ιουλίου, τελούνταν καθημερινά νυχτερινή Θεία
Λειτουργία, οι ακολουθίες του
Εσπερινού και της Παράκλησης της Αγίας, ενώ ιερείς βρίσκονταν όλο το εικοσιτετράωρο
για τις ανάγκες και την εξομολόγηση των πιστών.
Την παραμονή της εορτής,
Παρασκευή 16 Ιουλίου το
πρωί, κατά το έθος, ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
στο Καθολικό της Ιεράς Μονής. Το απόγευμα
της ίδιας ημέρας, τελέστηκε ο Μέγας πανη-

Μ

γυρικός Εσπερινός της εορτής, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Βαβυλώνος κ.
Θεοδώρου, ο οποίος απηύθυνε στο εκκλησίασμα ψυχωφελή ομιλία, αναφερόμενος

στη βιωτή και τα θαύματα που επιτελεί η
Αγία Μαρίνα, ευχαριστώντας παράλληλα τον
επιχώριο Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ανδρέα για
την γενομένη προς αυτόν τιμή.
Αργά το βράδυ, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία από τον Μέγα Πρωτοσύγκελλο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Θεόδωρο
Μεϊμάρη, με τη συμμετοχή του Διακόνου κ.
Πέτρου Παναγιωτάκη, εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Την κυριώνυμο ημέρα, Σάββατο 17 Ιουλίου, τελέστηκε ο Όρθρος και τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του
Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ.
Αμφιλοχίου, συλλειτουργούντων του Σεβ.
Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα.
Τη διακονία του ιερού κηρύγματος επωμίστηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος,
ο οποίος εκφώνησε πνευματικό λόγο οικοδομής. Αναφέρθηκε στην ευλάβεια των ανθρώπων προς την Αγία Μαρίνα στο μαρτύριο
του αίματος που υπέμεινε, κερδίζοντας τον
αμαράντινο της νίκης στέφανο.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Σεβ. κ. Ανδρέας, ευχαριστώντας θερμά τους παρευρισκόμενους Αρχιερείς για την αποδοχή της
πρόσκλησης και της συμμετοχής τους στην
ιερά πανήγυρη. Επεσήμανε δε την ευθύνη
που έχουμε όλοι στο ουράνιο επιτίμιο του
κορονοϊού και προέτρεψε τους πάντες να
προσευχηθούν για τον πνευματικό αυτό πειρασμό και να λάβουν το εμβόλιο κατά του
covid-19, προκειμένου να σταματήσει η διασπορά και πνευματικά και εν τοις πράγμασι.
Είπε, επίσης, ότι η αγκαλιά της Εκκλησίας
είναι ανοιχτή για όλους, και για τους εμβολιασμένους και για τους μη εμβολιασμένους.
Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της πανηγύρεως,
τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τον Δήμαρχο

κ. Μανώλη Φραγκάκη, την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη, το Α.Τ. Αρκαλοχωρίου, την Τροχαία
Ηρακλείου, την Πυροσβεστική, τον Τηλεοπτικό Σταθμό «ΚΡΗΤΗ TV» και ιδιαιτέρως
τον πρόεδρό του κ. Αντώνη Δημητρίου, το
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, το Ε.Κ.Α.Β
Κρήτης, τη Διοικούσα Επιτροπή της Ιεράς
Μονής, τον Αρχιμανδρίτη κ. Μεθόδιο
Φλουρή και τον Πρωτοπρ. του Οικουμενικού
Θρόνου κ. Στυλιανό Βλαστό, τους κληρικούς
και λαϊκούς, τους ιεροψάλτες π. Νικόλαο
Σταματάκη, κ. Μιχάλη Καπελλάκη και κ. Βασίλειο Δαμιανάκη, τη χορωδία του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα Κρήτης, τον κ. Μιχάλη Κορναράκη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ερφαλής», την μεγάλη
δωρήτρια των τοιχογραφιών του Καθολικού
της Ιεράς Μονής κα Μαρία Πάππας και τη
δωρήτρια των ανθοστολισμών κα Μαρία
Συντηχάκη, τους εθελοντές και τις εθελόντριες, τις χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών,
τους οποίους επαίνεσε για τη συνετή στάση,
που επέδειξαν ως προς τα μέτρα αποφυγής
της εξάπλωσης του κορονοϊού.
Προσευχόμενοι στο Ιερό Βήμα παρέστησαν, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου
Προδρόμου Καλλέργη Πανοσ. Αρχιμ. κ. Σίμων Βουτυριάδης, ο Αναπλ. Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ.
Σπυρίδων Φουκαράκης και ο Διάκονος κ.
Εμμανουήλ Κυριακάκης, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.
Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της θαυματουργής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων
της Αγίας Μαρίνας, πέριξ της Μονής.
Το εσπέρας της Εορτής, τελέστηκε ο μεθέορτος Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ.
Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέας, στο τέλος του
οποίου τελέστηκε το κτητορικό μνημόσυνο.
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Πανήγυρη Ιερού Καθεδρικού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου

Την Πέμπτη 5 Αυγούστου, παραμονή της
Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τελέσθηκε στον ομώνυμο Καθεδρικό Ναό του
Αρκαλοχωρίου ο πανηγυρικός Εσπερινός,
χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ και συγχοροστατούντος
του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα.
Το Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ιωσήφ,
αναφερόμενος στην παρουσία της Τριαδικής
Θεότητας στο όρος Θαβώρ και στην ανάγκη
του φωτισμού μας από το Θεϊκό φως και όχι
από τα κοσμικά φώτα. Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας πέριξ του Ιερού
Ναού και η ευλόγηση των άρτων.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, στον αύλειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού,
έλαβε χώρα επετειακή εκδήλωση με θέμα:
«Το Αρκαλοχώρι στο χρόνια της Τουρκοκρατίας»,
στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Εθνική μας παλιγγενεσία.
Συνδιοργανωτές ήταν η Ιερά Μητρόπολή
μας, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο ΔΟΠΑΠ,
η Κοινότητα Αρκαλοχωρίου, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Αρκαλοχωρίου και ο Αθλητικός
Σύλλογος Αρκαλοχωρίου.
Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Παρασκευή 6 Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης

Προικοννήσου κ. Ιωσήφ χοροστάτησε στον
Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας,
συλλειτουργούντος του Σεβ. Ποιμενάρχη μας
κ. Ανδρέα.
Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. κ. Ιωσήφ,
ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός της Μεταμορφώσεως, αλλά και στην Επανάσταση
του 1821, ευχαριστώντας παράλληλα τον
Σεβ. κ. Ανδρέα για την τιμητική προς αυτόν
πρόσκληση.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, ο οποίος ευχαρίστησε τον
Μητροπολίτη Προικοννήσου για την αποδοχή της πρόσκλησης και ευχήθηκε σε όλο
το εκκλησίασμα το Φως της Θείας Μεταμορφώσεως να φωτίζει τις ζωές όλων μας.
Παρόντες στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων,
ήταν οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου και κ. Νικόλαος Ηγουμενίδης,
ο Δήμαρχος Μίνωα Πεδιάδος κ. Μανώλης
Φραγκάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Μηνάς
Σταυρακάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης,
ο τέως Δήμαρχος του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, ο
Διευθυντής του Α.Τ. Αρκαλοχωρίου κ. Ευάγγελος Σταυρακάκης, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
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Παναγία Θυμιανή στα Σφακιά. 200 χρόνια από το 1821

την ιστορικό Ναό της Παναγίας
της Θυμιανής στα Σφακιά, απ’
όπου ξεκίνησε η Επανάσταση του
1821 στην Κρήτη, τελέστηκε ο
επίσημος εορτασμός για τη συμπλήρωση των
200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής
Επανάστασης στην Κρήτη.
Το πρωί της Κυριακής 6 Ιουνίου, Κυριακή
του Τυφλού, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε την Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας της
Θυμιανής, συμπροσευχομένου του επιχώριου
Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε
Δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας κήρυξε τον
Θείο Λόγο προς το ευσεβές εκκλησίασμα, αναλύοντας την ευαγγελική περικοπή της ημέρας,
της θεραπείας ενός τυφλού ανθρώπου από
τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αναφέρθηκε επίσης στην εκδήλωση που έγινε με τη συμπλή-

Σ

ρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση κι
ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης
Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίο.
Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, η Πρόεδρος της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης
κ. Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές κ. Μανούσος Βολουδάκης, κ. Βασίλης Διγαλάκης
και κ. Παύλος Πολάκης, ο Δήμαρχος Σφακίων
κ. Μανούσος Χιωτάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης και εκπρόσωποι
του Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
Στο τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε γεύμα
από τον Δήμο Σφακίων, ο οποίος ανακήρυξε
σε επίτημο δημότη την κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Στη συνέχεια ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας προσέφερε συμβολικά
δώρα στο Δήμαρχο κ. Μανούσο Χιωτάκη και
στην κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.
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1453: Άλωση Κωνσταντινουπόλεως «Η Πόλις Εάλω».
1821-2021 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Πανήγυρη Αγίας Φωτεινής
της Σαμαρείτιδος
κ. Κώστας
Χρήστου

Μοναχός Πατάπιος
Καυσοκαλυβίτης

Ιερά Μητρόπολή μας διοργάνωσε το Σάββατο 29 Μαΐου,
διαδικτυακή συνεδρίαση, μέσω
Zoom Meeting, με τίτλο: «1453:
Άλωση Κωνσταντινουπόλεως «Η Πόλις Εάλω».
1821-2021 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
Εισηγητές ήταν:
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, της
Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., κ. Κώστας Χρήστου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «1453 και
1821: Το αίτημα της Ελευθερίας».
Ο Οσιολ. Μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης με θέμα: «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες του
Γένους. Φως στο σκοτάδι μετά την Άλωση».
Ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρος
Παπαπολυβίου, ο οποίος ανέλυσε το θέμα:
«Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και η Ελληνική Επανάσταση του 1821».
Ο Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Σταματόπουλος, με θέμα: «Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και η συνέχεια των αυτοκρατοριών»

Η

κ. Πέτρος
Παπαπολυβίου

κ. Δημήτριος
Σταματόπουλος

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, Καθηγητής
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Οι εισηγητές αναφέρθηκαν διεξοδικά στα
γεγονότα της Άλωσης, αλλά σε όσα ακολούθησαν μέχρι την Ελληνική Επανάσταση του
1821 και μετά, ενώ μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε ενδιαφέρων και ζωηρός
διάλογος, μεταξύ συμμετεχόντων και των εισηγητών.
Τέλος, ο Σεβ. κ. Ανδρέας ευχαρίστησε
τους ελλογιμοτάτους κυρίους Καθηγητές για
την ανταπόκριση στην πρόσκληση και τη συμμετοχή τους, καθώς και όλους όσοι παρακολούθησαν την διαδικτυακή συνεδρίαση.
Μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν, ήταν ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Εισαγγελέας Ηρακλείου κ. Ευστάθιος Θεοφανίδης, ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου
Ακαδημίας Κρήτης δρ. κ. Κωνσταντίνος
Ζορμπάς και ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Γιώργος Λογιάδης.

Την Κυριακή 30 Μαΐου, εορτή της Αγίας
ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου
Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στα
Ρουσοχώρια Πεδιάδος.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στο μεγάλο
θεολογικό περιεχόμενο και τη σημασία της
συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα,
στο Φρέαρ του Ιακώβ, όπου στάθηκε η αφορμή για την ομολογία και τη μεταμέλειά της,
για να καταστεί, ακολούθως, η διαπρύσια κήρυκας, ιεραπόστολος και μεγαλομάρτυς Αγία
Φωτεινή.
Στη συνέχεια, εξέφρασε τη χαρά του για
την γενομένη πανήγυρη και ευχαρίστησε τον
εφημέριο της Ενορίας και Γενικό Αρχιερατικό

Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πρωτοπρ.
κ. Πέτρο Ψυλλάκη, καθώς και όλους τους συνεργάτες του.
Προ της απολύσεως τέλεσε τρισάγιο υπέρ
αναπαύσεως του Κωσταντίνου Παλαιολόγου
και των συν αυτώ τελειωθέντων κατά την
Άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453.
Στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας
κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης.

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία για
τους μαθητές του Αρκαλοχωρίου
Εν όψει της επικείμενης έναρξης των προαγωγικών και πανελλαδικών εξετάσεων, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας τέλεσε την Τετάρτη
2 Ιουνίου Ιερά Παράκληση και στη συνέχεια
νυκτερινή Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα του Ιεροσολυμίτου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι.
Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον Θείο λόγο
στους πολλούς υποψηφίους πού συμμετείχαν

και κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων,
ευχόμενος καλή επιτυχία στις εξετάσεις και
καλή πρόοδο στη ζωή τους.
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Συνάντηση του Σεβ. κ. Ανδρέα
με τον Υφ. Οικονομικών
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Την Τρίτη 8 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος κ.
Ανδρέας μετέβη στην Αθήνα, προκειμένου
να συναντηθεί με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, αρμόδιο για
τα κληροδοτήματα.
Σκοπός της συναντήσεως, για την οποία
μερίμνησαν οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και κ. Μάξιμος Σενετάκης,
ήταν να υλοποιηθεί ο σκοπός του Ψαράκειου

Ιδρύματος, σχετικά με την λειτουργία της Ψαρακείου Μονάδας Αλτσχάιμερ – Γηροκομείου
στο Αρκαλοχώρι.

Εκδήλωση για την Μάχη της
Κρήτης στη Μαχαιρά
Την Κυριακή 13 Ιουνίου το εσπέρας, ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας παρευρέθηκε σε εκδήλωση μνήμης για την Μάχη
της Κρήτης, στη Μαχαιρά Μονοφατσίου, για
τους Μαχαιριανούς που αγωνίσθηκαν κατά
την περίοδο της γερμανικής κατοχής και έπεσαν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση.
Κεντρική ομιλήτρια στην επετειακή εκδήλωση ήταν η κ. Άννα Χρονάκη, ενώ μεταξύ
άλλων ομίλησαν ο κ. Κωνσταντίνος Μπαντουβάς, πρώην βουλευτής, ο οποίος έδωσε
τέσσερα (4) χρηματικά βραβεία σε άριστους
μαθητές, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς τον τίμησε με εγχάρακτη πλακέτα.

Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτη
Ιεραπύτνης και Σητείας
κ. Κυρίλλου
Την Δευτέρα 14 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου
Ιερομάρτυρος Κυρίλλου, Επισκόπου Γορτύνης, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
μετέβη στην Ιεράπετρα προκειμένου να συμμετάσχει στα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου

και να του ευχηθεί δια ζώσης «έτη πολλά».
Την ημέρα της εορτής τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου, στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας, χοροστατούντος του εορτάζοντος Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυρίλλου και ακολούθησε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ.
κ. Κυρίλλου και συλλειτουργούντων του Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα και του Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.
Εκ μέρους των συλλειτουργούντων και
παρισταμένων Αρχιερέων ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας εξέφρασε τη δεδηλω-

μένη αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό
τους προς τον εορτάζοντα κ. Κύριλλο.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ο Σεβ.
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Δαμασκηνός, Ηγούμενος της Ιεράς
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής
Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας
και Αποκορώνου, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, καθώς και εκπρόσωποι
τοπικών φορέων και συλλόγων.

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ
της Περιφέρειας Κρήτης και
της Ιεράς Μητρόπολής μας

Στην εκδήλωση παρέστησαν και ομίλησαν
οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και κ. Νικόλαος Ηγουμενίδης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ
Φραγκάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου και ο κ.
Γεώργιος Ματαλλιωτάκης, ως εκπρόσωπος
του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Στις 17 Ιουνίου, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της
Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολής μας, η οποία αφορά στην εν γένει αποκατάσταση των παρακάτω Ιερών Ναών, που
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης: Αγίου Ανδρέα Αρχοντικού – Αλιτζανής, Μιχαήλ Αρχαγγέλλου Άνω Βιάννου, Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Γασίου, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αρχαγγέλου
και Αγίου Ιωάννη Φιλίππων.
Στην υπογραφή της Σύμβασης παρόντες
ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νι-

Η εορτή της Πεντηκοστής
Την παραμονή της Μεγάλης εορτής της
Πεντηκοστής, Σάββατο 19 Ιουνίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
μέγα Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγίας
Τριάδος, της Ενορίας Αποστόλων Πεδιάδος.
Την κυριώνυμο ημέρα, Κυριακή 20 Ιουνίου, χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη

κόλαος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Γιώργος Αλεξάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο Περιφ. Σύμβουλος κ.
Γεώργιος Πιτσούλης, υπηρεσιακά στελέχη της
Περιφέρειας και οι εφημέριοι των συμβαλλόμενων Ιερών Ναών.
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Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Αρκαλοχώρι.
Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την
τάξη, τέλεσε τον μέγα Εσπερινό του Αγίου
Πνεύματος ή αλλιώς της Γονυκλισίας.
Στην ομιλία του, τόσο στον Εσπερινό όσο
και στη Θεία Λειτουργία, αναφέρθηκε στη σημασία της εορτής της Πεντηκοστής, ευχόμενος
η ζωοποιός δύναμη του Αγίου Πνεύματος να
φωτίζει και να καθοδηγεί όλους μας.

Πανήγυρη Αγίας Κυριακής
Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη της
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στην Κασταμονίτσα Πεδιάδας.
Στην ακολουθία του Εσπερινού την παραμονή της εορτής, χοροστάτησε, με την κανονική
άδεια του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα,
ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, πλαισιωμένος από κληρικούς της Μητροπόλεώς μας. Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος
αναφέρθηκε στη σταθερότητα της πίστεως που
κατείχε η Αγία Κυριακή και προέτρεψε όλους
μας να μείνουμε σταθεροί σ’ αυτήν, όπως η
Αγία. Περαίνοντας το λόγο του ευχαρίστησε
από καρδιάς τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας για τη
δυνατότητα να παραβρεθεί στην εορτή της
Αγίας Κυριακής ευχόμενος πλούσια τη χάρη
Της στην ζωή όλων μας.
Την επαύριον, Τετάρτη 7 Ιουλίου, τελέστηκε
η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητρόπολής μας Αρχιμ.
κ. Κορνηλίου Αθανασάκη, ενώ στο τέλος ακο-

Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος
Την Κυριακή 20 Ιουνίου, παραμονή της
εορτής του Αγίου Πνεύματος, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
Εσπερινό, στο ομώνυμο εξωκλήσι της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Πεδιάδας, όπου παρέστη, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης.
Την επαύριον, Δευτέρα 21 Ιουνίου, μετέβη
στον Ι. Ν. του Αγίου Πνεύματος στο Οροπέδιο
του Ομαλού στον Αμιρά Βιάννου, όπου, με τη
παρουσία πλειάδας ιερέων και ευλαβών προσκυνητών από την ευρύτερη περιοχή, τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία της εορτής. Ακολούθησε
επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες, κατά
την Εθνική Αντίσταση στο χώρο του παρακείμενου μνημείου και η κατάθεση στεφάνων.
Στο κήρυγμά του, τόσο στον Εσπερινό όσο
και στη Θεία Λειτουργία, ομίλησε για το ομοούσιο και την ενότητα της Αγίας Τριάδας,
εστιάζοντας στον Παράκλητο, το Πνεύμα το
Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το
οποίο φωτίζει και αγιάζει κάθε άνθρωπο με
τη βάπτιση και το χρίσμα, καθώς και για τις
δωρεές Του στους Αποστόλους, κατά την
ημέρα της Πεντηκοστής, οι οποίοι «ἤρξαντο
λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις» (Πραξ. 2, 4) διαδίδοντας εις πάντα τα έθνη το Ευαγγέλιο του
Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Παρόντες στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση, μεταξύ άλ-

λούθησαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου
Πνευματικού κέντρου της Ενορίας, το οποίο
μετονομάσθηκε σε «Πνευματικό Κέντρο Ιερέας
Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης».

Πανήγυρη Αγίας Μακρίνας
στα Φιλίσια Πεδιάδος

λων, ήταν οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου και κ. Χάρης Μαμουλάκης, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.
Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ.
Μηνάς Σταυρακάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, ο Δήμαρχος
Αρχανών-Αστερουσίων κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου κ. Νικήτας Μελεσσανάκης, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Βιάννου κ. Αριστομένης Συγγελάκης και
εκπρόσωποι τοπικών φορέων της Βιάννου.

Την Κυριακή 18 Ιουλίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, επί τη μνήμη της Αγίας
Μακρίνας, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Φιλίσια Πεδιάδος, όπου κήρυξε τον Θείο λόγο
και ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους.
Δεν παρέλειψε να εκφράσει τη χαρά του
για την γενομένη πανήγυρη, την τήρηση των
υγειονομικών μέτρων κατά του covid-19, τις
ευχαριστίες του στον εφημέριο της Ενορίας

Η Εορτή του Προφήτη Ηλία
Την Δευτέρα 19 Ιουλίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
πανηγυρικό Εσπερινό στον ομώνυμο Ιερό

Πανοσ. Αρχιμ. κ. Παρθένιο Πελεκανάκη και
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ευχόμενος σε
όλο το εκκλησίασμα πλούσια τη χάρη της
Αγίας Μακρίνας.
Ναό της Ενορίας Σαμπά Πεδιάδας, ενώ την
κυριώνυμο ημέρα, Τρίτη 20 Ιουλίου, μετέβη
στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. του Προφήτου Ηλία
στο λόφο του Αρκαλοχωρίου, όπου τέλεσε
την Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας
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ματος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Αρκαλοχώρι, όπου τέλεσε τον αγιασμό, ευχόμενος στο Δήμαρχο κ. Μανώλη Φραγκάκη και
σε όλο το επιτελείο του, καλή και ευλογημένη
διακονία για το καλό όλων των δημοτών.
Παρόντες στην τελετή, μεταξύ άλλων ήταν,

ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου και κ. Γιώργος Λογιαδης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης,
ο τέως Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης,
αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

Πανήγυρη Αγίας Άννης
διάβασε τρισάγιο στη μνήμη του κτήτορα του
Ναού, αείμνηστου Γεωργίου Χαραλαμπάκη.
Τόσο την παραμονή, όσο και ανήμερα της
εορτής, ομίλησε εκτενώς, αναφερόμενος στην
αγία μορφή και προσωπικότητα του Προφήτη
Ηλία και στην ενότητα μεταξύ Παλαιάς και

Καινής Διαθήκης. Αναφέρθηκε δε στον αποκαλυπτικό τρόπο ανέγερσης του ναού, στο
Αρκαλοχώρι περί το 1927 και ευχήθηκε ο
εν πυρφόρω άρματι αναβάς εις τους ουρανούς
Προφήτης Ηλίας να ευλογεί τη ζωή και τα
έργα όλων.

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

Εγκαίνια νέου Δημοτικού
Καταστήματος στο Αρκαλοχώρι

κ. Νικόλαο Μαθιουδάκη, στενό συνεργάτη
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας παρευρέθηκε
στα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Καταστή-

Το Σάββατο 24 Ιουλίου, παραμονή της
Κοιμήσεως της Αγίας Άννας, Μητέρας της
Υπεραγίας Θεοτόκου, ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας μετέβη στο ομώνυμο εξωκλήσιο της Ενορίας Γερακίου, στην τοποθεσία
«Γερακιανή Λαγκάδα», προκειμένου να τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό.
Παρόντες στον Εσπερινό, μεταξύ άλλων,
ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου.
Την Κυριακή 25 Ιουλίου, ανήμερα της
εορτής, μετέβη στους Κασσάνους Πεδιάδος,
όπου τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό.
Στην ομιλία του, τόσο στον Εσπερινό, όσο
και ανήμερα της εορτής, αναφέρθηκε στο βίο
της Αγίας Άννας, ευχαριστώντας παράλληλα
το πλήθος των πιστών που προσήλθαν στη

χάρη Της, ενώ στο τέλος ανέπεμψε δέηση για
την φοβερά του σεισμού απειλή.

Εορτή Αγίας Παρασκευής
Την Δευτέρα 25 Ιουλίου, εορτή της Αγίας
ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής
της Αθληφόρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Ανδρέας χοροστάτησε στην ακολουθία του
πανηγυρικού εσπερινού, στον ομώνυμο Ιερό
Ναό της ενορίας Καραβάδω και ευλόγησε
τους προσφερόμενους άρτους.
Στο τέλος της ακολουθίας ανέπεμψε δέηση για την απειλή του σεισμού και ομίλησε
καταλλήλως στους ευσεβείς πιστούς. Ακολούθως ευχαρίστησε τον εφημέριο της Ενορίας,

π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκη και το εκκλησιαστικό συμβούλιο για την άψογη προετοιμασία
της πανηγύρεως.
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Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου, ο Πρόεδρος της Τοπικής

Κοινότητας κ. Δημήτριος Παναγιωτάκης και
ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ.
Μαρίνος Αλεξάκης.

Πανήγυρη Αγίου Παντελεήμονος

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Τρίτη
27 Ιουλίου, μετέβη στον Κερατόκαμπο της
Επαρχίας Βιάννου, όπου τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό
Ναό, κηρύσσοντας τον Θείο λόγο στο φιλάγιο
εκκλησίασμα, ευχόμενος παράλληλα ο Ιαματικός Άγιος Παντελεήμων να θεραπεύει πάσα
νόσο, πνευματική και σωματική.

Την Δευτέρα 26 Ιουλίου, παραμονή της
εορτής του Αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Εσπερινό
του ομώνυμου Ιερού Ναού στον Τσούτσουρα
Μονοφατσίου και ομίλησε κατάλληλα στο πολυπληθές εκκλησίασμα.

Πανήγυρη Αποστόλου Ματθία
Την Κυριακή 8 Αυγούστου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην
ακολουθία του Εσπερινού στο πανηγυρίζον
νότιο κλίτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του
Ιεροσολυμίτου, στο Αρκαλοχώρι, το οποίο
είναι αφιερωμένο στον Απόστολο Ματθία.
Κήρυξε τον Θείο λόγο, αναφερόμενος
στην εκ κλήρου εκλογή του τιμωμένου Αποστόλου, ο οποίος έλαβε τη θέση του Ιούδα,

ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και
ευχήθηκε στο εκκλησίασμα χρόνια πολλά και
ευλογημένα και καλή Παναγιά.

Απονομή οφφικίου Οικονόμου
Το Σάββατο 14 Αυγούστου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τέλεσε το Μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου και απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον π. Ιωάννη Καπελλάκη, στον
οποίο απηύθυνε πατρικούς λόγους αγάπης
και του ευχήθηκε καλή διακονία, με ταπείνωση και αίσθημα πνευματικής ευθύνης.
Επίσης, τέλεσε τα τεσσαρακονθήμερα
μνημόσυνα των αειμνήστων Μαρίας Ανδρουλάκη και Χρήστου Δουλγεράκη, ενώ μνημό-

Πατριαρχική Χοροστασία
στην Παναγία την Βεφά
Την Τρίτη 3 Αυγούστου, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Κύριος Κύριος
Βαρθολομαίος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, στο
ιστορικό Αγίασμα της Παναγίας της Βεφά,
στην Περιφέρεια Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου.
Στο τέλος της ακολουθίας ο Παναγιώτατος
ευλόγησε τους παρευρισκόμενους πιστούς,
παρουσιάζοντάς τους τον συμπροσευχόμενο
Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, στον οποίο
έδωσε τον λόγο για να κηρύξει στο εκκλησίασμα.
Ο Σεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε την
Σεπτή Κορυφή της Ορθοδοξίας για την γενομένη προς εκείνον τιμή, να ομιλήσει ενώπιόν

νευσε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Αρχιερέων Νεαπόλεως κυρού Διονυσίου και Ρεθύμνης κυρού Ανθίμου.

Η Εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου

του στους πιστούς, αναφέρθηκε στη σταυροαναστάσιμη πορεία της Κυρίας Θεοτόκου, παραλληλίζοντάς την με την πορεία του Παναγιωτάτου, καθώς, στην υπερδισχιλιετή ζωή
της Κωνσταντινοπολίτιδος Εκκλησίας, η οποία
έχει αγιοπνευματική εμπειρία και δύναται με
σοφία να δίδει λύσεις σε αναφυόμενα προβλήματα, όπως του Ουκρανικού.

Με λαμπρότητα, θρησκευτική κατάνυξη
και με πιστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων
κατά της διασποράς του covid-19, εορτάστηκε
η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου σε όλους
του Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητρόπολής μας.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, την παραμονή της εορτής, Σάββατο 14 Αυγούστου,
μετέβη στην Παναγία Κεραλιμενιώτισσα στην
Συνδωνία-Ψαρή Φοράδα, όπου χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, έψαλε τα
εγκώμια της Παναγίας, ευλόγησε τους άρτους

και ομίλησε επίκαιρα.
Προ της απολύσεως απένειμε το οφφίκιο
του Πρωτοπρεσβυτέρου στον π. Νικόλαο
Κονσολάκη, εφημέριο Κεφαλοβρυσίου και
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Χειροθεσία Πρεσβυτέρου

του ευχήθηκε να διακονεί με ταπείνωση το
λαό του Θεού και να τον οδηγεί στο δρόμο
της σωτηρίας.
Στην ακολουθία παρευρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Βασίλης
Κεγκέρογλου και κ. Σωκράτης Βαρδάκης, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.
Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ.
Μηνάς Σταυρακάκης, ο Διοικητής του Α.Τ.
Βιάννου κ. Νικήτας Μελεσσανάκης και εκατοντάδες πιστοί.
Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Κυριακή
15 Αυγούστου, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πολυθέα Πεδιάδας, όπου τέλεσε το Μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας, ευλόγησε τους προ-

σφερόμενους άρτους και ομίλησε καταλλήλως.
Παρόντες στην πανήγυρη, μεταξύ άλλων,
ήταν ο Πρόεδρος τοπικής Κοινότητας Πολυθέας κ. Γεώργιος Τριβιζάκης, η Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου κα Μαρία
Σκουλούδη και πλήθος πιστών.
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος, τόσο
στον Εσπερινό, όσο και στη Θεία Λειτουργία,
αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Παναγίας και
την ταπείνωση που επέδειξε στο Θείο θέλημα,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί το σχέδιο
της Θείας Οικονομίας, που σκοπό είχε ο Υιός
και Λόγος του Θεού να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, ώστε να σώσει τον άνθρωπο
και να τον αποκαταστήσει καινό, δια της Αναστάσεως, στον Παράδεισο.

Ονομαστήρια Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου
Την Δευτέρα 23 Αυγούστου, ημέρα κατά
την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του
Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου
Λουγδούνου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος ήγαγε τα σεπτά
ονομαστήριά του.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ευχήθηκε στον Πρόεδρο της Ιεράς Επαρχιακής
Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, να είναι
υγιής με μακρότητα ημερών, εκφράζοντας παράλληλα την υιϊκή του αγάπη και ευγνωμοσύνη στο σεπτό πρόσωπό του.

Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Ειρηναίος εξέφρασε
τη χαρά του για την παρουσία του Σεβ. κ. Ανδρέα και τον ευχαρίστησε εγκάρδια για τις
ευχές και τη δεδηλωμένη αγάπη του.

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Αποστόλου
Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον περικαλλή ομώνυμο Ιερό Ναό στα Καλύβια
Μονοφατσίου.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον τιμώμενο Άγιο και στην πνευματική παρακαταθήκη που άφησε στην Κρήτη, ευχόμενος χρόνια πολλά στο εκκλησίασμα και ιδιαιτέρως
στους εορτάζοντες. Προ της απολύσεως απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου
στον εφημέριο της Ενορίας και Αρχιερατικό
Επίτροπο της Γ΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας

π. Eμμανουήλ Σταυρακάκη, στον οποίο απηύθυνε πατρικούς λόγους αγάπης και πνευματικές συμβουλές, προτρέποντάς τον, να σηκώσει με ταπείνωση τον Τίμιο Σταυρό και να
οδηγήσει τους ενορίτες του στην οδό της σωτηρίας.

. d dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ΕΚΔΗΜΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
. d dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Ετήσιο μνημόσυνο
Θεοχάρη Λιονάκη
Το Σάββατο 29 Μαΐου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, μετέβη στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Πλατανιά Χανίων, όπου χοροστάτησε στον Εσπερινό, στο τέλος του
οποίου τέλεσε επί του τάφου το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Θεοχάρη Λιονάκη,
πατρός του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνού.
Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε επίκαιρα και
παράλληλα εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Θεοφιλ. κ. Δαμασκηνό. Στον
Εσπερινό, συμπροσευχόμενοι, παρέστησαν
οι Σεβ. Μητροπολίτες: Μετρών και Αθύρων
κ. Δημήτριος, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δα-

μασκηνός, Ανέων κ.
Μακάριος, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Βαρθολομαίος, Καθηγούμενος της Ιεράς
Μονής Εσφιγμένου
Αγίου Όρους, καθώς και κληρικοί
της Μητροπόλεως
Κυδωνίας.
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Εκδημία Μιχαήλ Λιαπάκη
Την Πέμπτη 3 Ιουνίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας μετέβη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον Χόνδρο της Βιάννου, όπου τέλεσε την εξόδιο ακολουθία του
αειμνήστου Μιχαήλ Λιαπάκη, Αραχαιοφύλακα
της Επαρχίας Βιάννου από το 1981 έως 2013,
πατρός του ιερέως Εμμανουήλ Λιαπάκη, κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Ετήσιο μνημόσυνο Εμμανουήλ
Γαρεφαλάκη
Την Κυριακή 13 Ιουνίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και
το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αειμνήστου πιλότου της πολεμικής μας
αεροπορίας Εμμανουήλ Γαρεφαλάκη, με τη
συμπλήρωση ενός έτους από της εκδημίας του.
Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Βουλευτής
Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης και η Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Καστελλίου κα Μαρία Σκουλούδη.
Στο τέλος της ακολουθίας ομίλησε για τον
μακαριστό πιλότο, ο κ. Δημήτριος Μούκας
(Σμηναγός ε.α.), ο οποίος ήταν εκείνος που
«μύησε» τον αείμνηστο Μανώλη στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκδημία Άρχοντος Διδασκάλου
του Ευαγγελίου της ΜτΧ
Εκκλησίας Νικηφόρου Ψυλλάκη
Εξεδήμησε εις Κύριον σε ηλικία 81 ετών,
ο Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου της Αγίας
του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Νικηφόρος
Ψυλλάκης.
Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε την Πέμπτη 8 Ιουλίου, τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου

Προ της απολύσεως, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο μυστήριο
του θανάτου, ενώ
εξήρε τη ζωή του
εκλιπόντος Μιχαήλ
ευχόμενος την εξ
ύψους παρηγορία
στους οικείους του.

Καστελλίου Πεδιάδος, χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Κνωσού κ. Προδρόμου.
Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου
κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκης, εκ μέρους του
Προέδρου της Εστίας Θεολόγων Χάλκης, ο
Άρχων Μέγας Πρωτονοτάριος της ΜτΧ Εκκλησίας και Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Θεοχάρης Δετοράκης, ο Ελλογιμ. τέως Λυκειάρχης του Λυκείου Καστελλίου
κ. Κωνσταντίνος Στρατάκης, ενώ ψηφίσματα
ανέγνωσαν εκ μέρους του Γυμνασίου Καστελλίου η Καθηγήτρια κα Αικατερίνη Ψυλλάκη
και εκ μέρους της Ενορίας Αγίου Αντωνίου
Καστελλίου Πεδιάδος ο Προϊστάμενος της Ενορίας Αρχιμ. κ. Ιερόθεος Χιώτης.
Στην επικήδεια προσλαλιά του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα
και το διδακτικό έργο του εκλιπόντος και εξήρε
τα χαρίσματά του, ενώ τόνισε την στενή σχέση
του με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, αλλά και
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τέλος, μετέφερε τις συλλυπητήριες ευχές και την συμπάθεια του Σεπτού Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα,
ο οποίος ευρίσκετο εκτός Κρήτης.
Παρόντες ήταν, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, η Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου κα Μαρία
Σκουλούδη, ο τέως Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο τέως Δήμαρχος του τέως Δήμου Αρκαλοχωρίου κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, καθηγητές τέως και νυν,
συμφοιτητές του στην Ιερά Θεολογική Σχολή
της Χάλκης, πλήθος ιερέων και κόσμου.
Σύντομο βιογραφικό:
Ο αείμνηστος Νικηφόρος Ψυλλάκης γεννήθηκε στο Καστέλλι Πεδιάδος στις 13 Μαΐου
του 1940. Υιός του Ιερέως Εμμανουήλ Ψυλλάκη, κοινώς παπά-Ψύλλου και της Πρεσβυτέρας Καλλιόπης Ξυδάκη.
Εισάγεται στην Ιερά Θεολογική Σχολή της
Χάλκης και αποφοιτεί το έτος 1963. Διορίζεται

καθηγητής της μέσης εκπαιδεύσεως, ενώ υπηρέτησε ως Γυμνασιάρχης του ιστορικού Γυμνασίου Καστελλίου.
Τιμήθηκε με το Οφφίκιο του «Αρχοντος
Διδασκάλου του Ευαγγελίου» της ΜτΧ Εκκλησίας από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο και με την ανώτατη
τιμητική διάκριση της Εκκλησίας Κρήτης, τον
Σταυρό των Αποστόλων Παύλου και Τίτου
ιδρυτών της Εκκλησίας Κρήτης, από τον Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ.κ. Ανδρέα.
Επίσης, η Ενορία Αγίου Αντωνίου Καστελλίου του απένειμε εγχάρακτη πλακέτα, εκφράζουσα, δια του τρόπου αυτού, την ευγνωμοσύνη
της στην όλη διακονία του.
Επικήδειος λόγος εκ μέρους του Προέδρου της
Εστίας Θεολόγων Χάλκης Ομ. Καθηγητή κ. Νικολάου Ξεξάκη δια του Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκη:
«Ο Ελλογιμώτατος Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου κ. Νικόλαος Ξεξάκης, Πρόεδρος της Εστίας Θεολόγων Χάλκης, ο οποίος
λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών μη δυνάμενος
να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του
Νικηφόρου Ψυλλάκη, ανέθεσε στον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου π. Δασκαλάκη Εμμανουήλ, να
τον εκπροσωπήσει και να αναγνώσει τον επικήδειο λόγο που απέστειλε:
Με βαθύτατη θλίψη
πληροφορήθηκε η Εστία
Θεολόγων Χάλκης την
προς Κύριον εκδημίαν
του φίλτατου ομογαλάκτου αδελφού και επιλέκτου μέλους της Νικηφόρου Ψυλλάκη.
Η Εστία, την οποία
τόσο πολύ αγάπησε και
στήριξε ο κοιμηθείς σε
όλες τις δραστηριότητές
της. Πάντοτε παρών στις
εκδηλώσεις και συνελεύ-
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σεις της συμμετέχοντας ενεργά και εποικοδομητικά, εκφράζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
αγάπη, την αφοσίωση, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το Σεπτό Οικουμενικό
Πατριαρχείο και την κοινή πνευματική Μητέρα,
Χαλκίτιδα Θεολογική Σχολή, στην οποία γαλουχήθηκε «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»,
με τα νάματα της Ορθόδοξης πίστεως και Θεολογίας, κατά τα έτη 1959-1963.
Κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα πρόσφερε
με χαρά, επί Ηγουμενίας του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μοσχονησίων και τώρα
Γέροντος Μητροπολίτου Δέρκων κ. Αποστόλου,
τις υπηρεσίες του και τη συμπαράστασή του
στη φιλόστοργη πνευματική Μητέρα Χαλκίτιδα
Σχολή. Ανελλιπής και συνεχής υπήρξε η παρουσία του εκδημήσαντα ομογαλάκτου αδελφού στις ετήσιες προσκυνηματικές συνάξεις
της Εστίας στο γοητευτικό λόφο της Ελπίδας.
Πάντοτε διεκρίνετο με το χαμόγελο, την ευχάριστη διάθεση, τη ζωντάνια και δυναμικότητα,

την καταδεχτικότητα και την ευγένεια. Αισθανόταν ιδιαίτερη υπερηφάνεια και τιμή για την
απονομή στο πρόσωπό του, του οφφικίου του
Άρχοντα Διδασκάλου του Ευαγγελίου της Αγίας
του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δια χειρός
του Ομογαλάκτου, Παναγιωτάτου Οικουμενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Κατά την ιερή και συγκινητική αυτή στιγμή
της εξοδίου ακολουθίας, απευθύνω προσωπικώς και υπό την ιδιότητα του Προέδρου της
Εστίας Θεολόγων Χάλκης (δυστυχώς από μακριά, λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της φοβεράς πανδημίας του κορωνοϊού) τον ύστατο
χαιρετισμό όλων των μελών της Εστίας, προς
τον ομογάλακτο αδελφό Νικηφόρο.
Είθε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου
να κατατάξει την ψυχή σου αγαπητέ Νικηφόρε,
εν σκηναίς δικαίων, ένθα ουκ έστι πόνος, ου
λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος και
στους οικείους σου να δώσει την εξ ύψους παρηγορίαν».

Ετήσιο μνημόσυνο
Γεωργίου Πετρογιάννη

αναφέρθηκε και
στο πρόσωπο του
εκλιπόντος Γεωργίου, εξαίροντας τις
αρετές του, συλλυπούμενος παράλληλα τον υιό και
όλους τους οικείους
του. Στη συνέχεια
μετέβησαν στο κοιμητήριο της ενορίας όπου τέλεσε τρισάγιο επί του τάφου.

Το Σάββατο 24 Ιουλίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, με την κανονική άδεια του
Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, ιερούργησε στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Τεμένους και τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο
του αειμνήστου Γεωργίου Πετρογιάννη, πατρός
Πρωτοπρεσβυτέρου Κων/νου Πετρογιάννη,
γραμματέως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Στο κήρυγμά του ομίλησε καταλλήλως, ενώ

Μνημόσυνο στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Τιμόθεο
Στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής Ελληνοπεραμάτων μετέβη τη Δευτέρα 26 Ιουλίου
ο Σεβ. κ. Ανδρέας, όπου, έχοντας την κανονική
άδεια του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και το Ιερό

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου, επί τη συμπληρώσει δεκαπέντε ετών
(26-07-2006) από την εις Κύριον εκδημία του.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ομίλησε
καταλλήλως για το μακαριστό Γέροντα Κρήτης
κυρό Τιμόθεο, ενώ μετά το μνημόσυνο τέλεσε
τρισάγιο επί του τάφου.

Τεσσαρακονθήμερα μνημόσυνα
Άρχοντος Νικηφόρου Ψυλλάκη και
Αναγνώστου Γεωργίου Εργαζάκη
Την Κυριακή 8 Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας ιερούργησε στον
Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος και τέλεσε τα τεσσαρακονθήμερα μνημόσυνα υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των αειμνήστων Νικηφόρου Ψυλλάκη, Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,
Αποφοίτου της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης, Καθηγητή Θεολόγου και τέως Γυμνασιάρχη του ιστορικού Γυμνασίου Καστελλίου,
καθώς και του Γεωργίου Εργαζάκη, ιεροψάλτη
της Ενορίας για πενήντα και πλέον έτη.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας, αλλά και στα πρόσωπα των αειμνήστων
Νικηφόρου και Γεωργίου, οι οποίοι πολλά
πρόσφεραν στην Ενορία Καστελλίου και στην
Ιερά Μητρόπολή μας γενικότερα, συλλυπούμενος παράλληλα τους οικείους τους.

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου
Γεωργίου Τσαγκατάκη
Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου, εξεδήμησεν εις
Κύριον ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσαγκατάκης, σε ηλικία 90 ετών, συνταξιούχος κληρικός της Ι. Μητροπόλεώς μας.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την Τρίτη
24 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών της Ενορίας Γαρίπας Μονοφατσίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.
Ανδρέα. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο
ατελεύτητο μυστήριο της ζωής και του θανάτου,
καθώς στη ιερατική πορεία του παπά-Γιώργη,

Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Αιδεσιμολ.
Πρωτοπρ. του Οικουμενικού Θρόνου κ. Εμμανουήλ Δασκαλάκης, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου κα
Μαρία Σκουλούδη.
ο οποίος διακρίθηκε για την πίστη, το ήθος
και την ταπεινότητά του, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και τα συλλυπητήριά του προς
την πρεσβυτέρα και τα παιδιά του.
Σύντομο επικήδειο εκφώνησε ο Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας της Κρήτης π. Νήφων Βασιλάκης,
ενώ ψηφίσματα ανεγνώσθησαν από τον Ιερό
Σύνδεσμο Κληρικών της Ιεράς Μητρόπολής
μας και την Ενορία Γαρίπας.
Σύντομο Βιογραφικό:
Ο π. Γεώργιος Τσαγκατάκης γεννήθηκε στη
Γαρίπα, το 1931, όπου τελείωσε το δημοτικό
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σχολείο και μετά την κατοχή φοίτησε στο γυμνάσιο Καστελλίου. Το 1953 και για δύο έτη
φοίτησε στην Ιερατική Σχολή Κρήτης, στην
Αγία Τριάδα. Το 1957 χειροτονήθηκε διάκονος
και το ίδιο έτος πρεσβύτερος, από τον μακαριστό Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας
κυρό Τιμόθεο. Διακόνησε την ενορία της Γαρίπας επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες. Το
2002 ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας
τον χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο.
Λόγος αποχαιρετιστήριος
του Αρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη

«Σεβασμιώτατε, Πατέρες κι αδελφοί, ένθρηνος πρεσβυτέρα, περίλυπα τέκνα κι έγγονα του
μακαριστού, πενθηφορούντες παρεστώτες,
Με βαθεία θλίψη και απέραντη συγκίνηση
σήμερον αποχαιρετούμε τον πολιό πρωτοπρεσβύτερό μας, τον καλό, τον σωστό, τον τίμιο,
που αγιασμένα υπηρέτησε το ιερό θυσιαστήριο,
πλέον των ενενήκοντα ετών κι όμως ζωντανά,
ενεργά και δραστήρια, πρόσφερε όσα λίγοι.
Σπανία και μεγάλη προσωπικότητα ο παπά
Γιώργης μας, αγαπητός, καθώς ηγάπησε το Χριστό κι ακολούθησε ευσυνείδητα τον δρόμο της
θείας διακονίας, εδώ στην ενορία της Γαρίπας,
όπου άφησε πασιφανώς πλούσιο έργο ποιμαντικό και το πέρασμά του αναμφίβολα άληστον.
Φιλτάτη θυγατέρα του μακαριστού, Μαρία,
υπέρ τα ενενήκοντα έτη ο αγαπητός πατέρας
και πράγματι η αξία του δεν μειώνεται από το
πολυχρόνιον, αντιθέτως επαυξάνεται δίκαια
και πανθομολογουμένως. Στην Παλαιά Διαθήκη το πολυχρόνιο σημαίνει ευμένεια κι ευλογία Θεού. Αγαπητέ υιέ του τεθνεώτος, Σπύρο
μας, ο καλός παπάς προφορικά δια λόγων αυθεντικών άνευ απαισίας υποκρισίας, χωρίς
ζημιογόνους θεατρινισμούς και δίχως μάταιες
πολιτικολογίες, μας παρέδωσε για πολλά έτη
τα διδάγματα του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού, την παράδοση της Εκκλησίας μας. Όσα
δηλαδή σαν ιερά παρακαταθήκη παρέλαβε
από τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμό-

θεον, όταν σαν Μητροπολίτης Γορτύνης και
Αρκαδίας τον χειροτόνησε.
Καλή μας Καλλιόπη, κόρη του κεκοιμημένου, μας έδωσε και προσφάτως γραπτώς εντυπωσιακές πληροφορίες ο καλός ιερεύς, σχετικώς προς τα εξωκλήσια της Γαρίπας, όπου
σαν εφημέριος λειτούργησε για 46 συναπτά
έτη και γνώσεις και εμπειρίες, πρόσωπα και
γεγονότα σαφώς θυμάται κι αποτύπωσε εντύπως πολλά εξ αυτών διηγηματικά. Με γλώσσα απλή
και όμορφη, παρουσίασε
την ιστορία των Ναών της
Ενορίας, από ιδρύσεώς
τους, εξ αρχής της χριστιανικής κατοικήσεως του χωριού. Με εξίσου έντιμη
γλώσσα σωστικά έπραξε τα
απαραίτητα για το λογικό
εις αυτόν εμπιστευθέν ποίμνιο του Αρχιποίμενος
Χριστού.
Πρεσβυτέρα μας, πιστή Ελένη, ευτυχώς
προλάβαμε προ δύο ετών μια μικρή, μα πολύ
ουσιαστική εκδήλωση τιμής να κάνωμε πρωτοβουλία μας, με την πάνδημη και ολόψυχη
συμμετοχή όλων μας, για να του πούμε ένα
ελάχιστο ευχαριστώ από τα πολλά που του
πρέπουνε επάξια κι αληθινά. Όλοι θυμούμαστε
την ανυπόκριτη συγκίνηση όλων μας, μα και
την εδική του.Βαθυσέβαστε μακαριστέ Γέροντα
αξέχαστα τότε είπες: «Σας ευχαριστώ, αυτή την
ώρα δεν ξέρω αν πατώ στη γη ή αν πετάω
στον ουρανό» και σήμερα πραγματικά πετάτε
στους ουρανούς, ολοταχώς για τον Παράδεισο,
τον οποίο ακούσαμε όλοι από εσένα για πρώτη
φορά, γιατί εσύ μας δίδαξες στις ομιλίες σου,
αλλά και στα κατηχητικά σου μαθήματα για το
δρόμο του Θεού, που σίγουρα, ασφαλώς και
βεβαίως, οδηγεί στη Βασιλεία του Πατρός και
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή
στην κατοίκηση του Παραδείσου.
Σήμερα ήδη εσύ προγεύεσαι των αιωνίων

αγαθών μετά των Αγίων και των δικαίων! Δεν
αρκεί ο χρόνος τούτη τη στιγμή να καταμετρήσουμε τον χαριτωμένο βίο και την τετιμημένη
πολιτεία σου, άλλωστε τα εγκώμια δεν χωρούν
τέτοιες στιγμές. Μα σου πρέπει ο δίκαιος έπαινος, αν κι ο δίκαιος Κριτής καλά σε γνωρίζει
από την ενοριακή σου προσφορά, από την
καλή σου οικογένεια, από όσα πολλά και πολύτιμα γενναιόδωρα μας άφησες σαν παρακαταθήκη σου. Η καλή σου πρεσβυτέρα δακρυσμένη σήμερα από θλίψη και τα καλά
παιδιά σου κι όλοι μας, ανθρωπίνως κλάματα
πολλά, μα σε ανθρώπους και κληρικούς σαν
εσένα δεν αρμόζουν τα δάκρυα, αλλά συγχαρητήρια δυσεξαρίθμητα αξίζουν για όσα ως
παράδειγμα χρηστής ζωής μας δώρισες.
Σε ευχαριστούμε και θα θυμόμαστε το αγαπητό και σεβαστό Πρόσωπό σου με ευγνωμοσύνη αιώνια. Κάτι, «μια μικρή πλάκα» δεν προλάβαμε να βάλουμε στη θέση της, μα Θεού θέλοντος σύντομα κι αυτό θα γίνει, πριν τα σαράντα
σου ενδεχομένως, όπως αξίζει και πρέπει.
Σεβασμιώτατε, Πατέρες και αδελφοί, αγαπητή μας πρεσβυτέρα πιστή, τέκνα ενάρετα κι
εγγόνια ευλαβή του μακαριστού γέροντα, ευγνωμονούντες παρόντες, ο παπά Γιώργης
έφυγε, σήμερα αναχωρεί προς την «άνω Γαρίπα», την ουράνια, την αιώνια, μα δεν μας
αφήνει πίσω κι εμείς δεν τον ξεχνάμε όσα
χρόνια κι αν παρέλθουν.

Ο καλός μας ποιμένας πλέον βρίσκεται,
δι´ ευχών Σας Δέσποτα Άγιε, εν κολποις
Αβραάμ, μετά των Αγίων και των δικαίων! Ο
παπά Γιώργης προσεύχεται από ψηλά για
όλους μας κι εμείς από εδώ όλοι μαζί ενωμένοι, καθανείς από την θέση του, προσευχόμαστε για τον άκακο λευίτη, τον δυναμικό
λειτουργό, τον συνετό άνθρωπο του Θεού.
Πολλά ευχαριστήρια πανευλαβώς στον
αγαπητό μας π. Γιώργη για το επιτυχές έργο
του, για όσα πολύτιμα μας χάρισε, για την
ωραία ανάμνηση! Η μνήμη του αγία, όντως
αγαθή, αιωνία!
Πολλά τα ενθύμιά Σου σεβαστέ, μακαριστέ
κι αγαπητέ μας Γέροντα, πολλά τα ενθύμιά Σου
κι όλα μεστά κάλλους, ανθρωπιάς και αγαθότητος. Σε ευχαριστούμε ευγνωμόνως και Σε
θυμούμαστε πάντες εν χαρά και πάντοτε πρόσχαρο, χαμογελαστό, θερμό χαριτωμένα.
Καλό ταξίδι, αιωνία Σου η μνήμη! Τις προσευχές μας, παρακαλώ πολύ, μετέφερε σε
όλους τους ποτέ τεθνεώτας ενορίτας Σου, δώσε
τις ευχές μας εις πάντας τους κεκοιμημένους
Γαριπιανούς στη γειτονιά πλέον του κοιμητηρίου μας, της Αγιάς Μαρίνας, που είναι πολίτες
της Χώρας των ζώντων ευελπιστούμε, ως μέλη
τίμια του Παραδείσου, και καλή Ανάσταση,
άλλωστε εσύ μας δίδαξες αδιάλειπτα, άλυπα,
αδιάψευστα να προσδοκούμε «Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Αμήν!»

Εκδημία Αικατερίνης Δουβάκη

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Προ της απολύσεως, ομίλησε για το
μυστήριο του θανάτου εξαίροντας παράλληλα τη ζωή της
εκλιπούσης και ευχήθηκε την εξ ύψους
παρηγορία στους οικείους της.

Το Σάββατο 28 Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, έχοντας την κανονική
άδεια του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, μετέβη στην Ενορία του Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου και τέλεσε την εξόδιο ακολουθία της μακαριστής Αικατερίνης Δουβάκη,
μητρός του π. Μελίτωνα, ο οποίος είναι μοναχός
στο Άγιον Όρος και του π. Στυλιανού Δουβάκη,
εφημερίου της Ενορίας Αγίου Εφραίμ Φιλοθέης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου
Λειτουργεί από το έτος 2009 στην Πολυθέα Πεδιάδας και φιλοξενεί
περί τους 35 γέροντες. Οι διαβιούντες ηλικιωμένοι στη Νηστικάκειο
Μονάδα απολαμβάνουν:
• Άριστες συνθήκες διαβίωσης σε άνετα δίκλινα δωμάτια με προσωπικούς χώρους υγιεινής και ευρύχωρους κοινόχρηστους χώρους. •
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μόνιμη ιατρική παρακολούθηση.
• Φροντίδα, αγάπη, συμπαράσταση και ζεστό, σχεδόν οικογενειακό,
περιβάλλον.
Διεύθυνση:
Αρχιμ. Μεθόδιος Φλουρής και Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Κιοστεράκης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28910 32223 και 28910 32033

(16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021)
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. «ΥΓΕΙΑ» ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝ. ΥΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΕΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ιερέας)
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

9 ΜΕΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10 ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΤΕΡΓΙΟΣ
11 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12 ΠΟΔΟΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΙΦΝΟΣ)
13 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ιερέας)
15 ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ((ιερέας)

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

ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΥΜΑΤΑ)
1 «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ» (ΠΕΖΑ)
2 «ΜΠΟΥΡΔΑΜΗΣ» ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
3 «ΟΛΑ» ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
4 HOTEL ΜΙΤΣΗΣ
5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
7 ΑΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΝΙ)
8 ΑΦΟΙ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ)
9 ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ)
10 ΑΧΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ
11 ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΟΤΑΝΑ)
12 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ)
13 ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
14 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ. ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ
15 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΕΜΠΑΡΟΥ «ΕΡΓΑΝΟΣ»
16 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μ & ΣΙΑ ΟΕ (S. MARKET «ΟΛΑ»)
18 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ – ΤΥΡΙΑ
19 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
21 ΚΕΝΤΡΟΝ «ΠΑΝΘΕΟΝ»
22 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΡΟΥΤΑ)
23 ΚΡΙΒΕΚ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
24 ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ
25 ΚΥΒΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
26 ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΚΑΛ.)

27 ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
28 ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
29 ΜΟΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
30 ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
31 ΞΕΝΟΔ. «KALDERA»
32 ΞΕΝΟΔ. «NANA BEACH»
33 ΞΕΝΟΔ. «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
34 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΘΕΜΙΣ»
35 ΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ
36 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΗ
37 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΦΟΥΡΝΟΣ «ΣΙΤΟΣ»)
40 ΠΙΝΔΟΣ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
41 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
42 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
43 ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ
44 ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
45 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
46 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ HOTEL GALAXY
48 ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ – ΑΥΓΑ
49 ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ «ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ»
50 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΚΑΪ – «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
51 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ
52 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

Υπεύθυνος: π. Πέτρος Ψυλλάκης. Τηλ: 6974 753116

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

Βιβλιοπωλείο - Εκκλησιαστικά είδη
της Ιεράς Μητροπόλεως
Στο βιβλιοπωλείο της Ι. Μητροπόλεως
στο Αρκαλοχώρι θα βρείτε:
• Βιβλία όλων των
Εκδοτικών Οίκων
• Cd’ s και κασέτες ψαλτικής
• Εκκλησιαστικά είδη

• Εικόνες
• Μοσχοθυμίαμα
• Παιδικά βιβλία
• Είδη δώρων

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

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

