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Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις
+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα τέκνα,
θάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα
Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμένου
ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό
ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι
«τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό
ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ
ὑπέροχον τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς
ἀνθρώπου οὐσίας
ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν
τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον
μένει διὰ παντὸς
ἔχων ἀνέκφαντον·
ὑπὲρ ἄνθρωπον
γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος»1.
Ἡ θεία Ἐνσάρ κωσις, ὁμοῦ μετά
τῆς φανερώσεως
τῆς ἀληθείας περί
τοῦ Θεοῦ, ἀποκαλύπτει καί τήν
ἀλήθειαν καί τόν
τελικόν προορισμόν τοῦ ἀνθρώ-
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που, τήν κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτατα,
ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας διακηρύσσει
ὅτι ὁ Χριστός «τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ
τέλειον πρῶτος καὶ μόνος ἔδειξεν»2. Ἔκτοτε,
ὁ τιμῶν τόν Θεόν ὀφείλει νά σέβεται καί τόν
ἄνθρωπον, καί ὁ ὑποτιμῶν τόν ἄνθρωπον
ἀσεβεῖ πρός τόν Θεόν, τόν προσλαβόντα τήν
ἡμετέραν φύσιν. Ἐν Χριστῷ, ὁ λόγος τῆς θεολογίας περί τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν ταὐτῷ καί λόγος περί τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἔνσαρκος Θεία
Οἰκονομία ἀναιρεῖ ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ ὡς δυνάστου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός εἶναι πανταχοῦ,
πάντοτε καί ἐν παντί ἡ ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως
τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ὑπερασπιστής τῆς ἐλευθερίας του. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἡ σάρξ
τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ3, ἐκπροσωπεῖ, ἐκφράζει
καί διακονεῖ αὐτό τό πανσωστικόν μυστήριον
τῆς θεανθρωπινότητος.
Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην
πλᾶσιν» τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν
συμπάσης τῆς κτίσεως, ἡ Ἐκκλησία δίδει καί
σήμερον τήν καλήν μαρτυρίανἔναντι ὅλων
τῶν ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, βιοῦσα καί κηρύττουσα τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας πνευματικῆς
ζωῆς καί τόν πολιτισμόν τῆς ἀγάπης καί τῆς
ἀλληλεγγύης. Διδοῦσα λόγον «περὶ τῆς ἐν
ἡμῖν ἐλπίδος»4, οὐδόλως θεωρεῖ τόν σύγχρονον πολιτισμόν ὡς τήν νέαν ἁμαρτόζωον
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Νινευί, ἐπικαλουμένη ὡς ὁ Ἰωνᾶς τήν θείαν
μῆνιν ἐπ’ αὐτόν καί τόν ἀφανισμόν του, ἀλλά
ἀγωνίζεται διά τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν
αὐτοῦ. Ἀπαιτεῖται εἰς τήν ἐποχήν μας ποιμαντική φαντασία, διάλογος ὄχι ἀντίλογος, μετοχή
ὄχι ἀποχή, συγκεκριμένη πρᾶξις ὄχι ἀπόκοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις ὄχι γενική ἀπόρριψις. Ὅλα αὐτά δέν λειτουργοῦν
εἰς βάρος τῆς πνευματικότητος καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀναδεικνύουν τήν ἀδιάσπαστον ἑνότητα τῆς λεγομένης «καθέτου» καί «ὁριζοντίου» διαστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς
παρουσίας καί μαρτυρίας. Πιστότης εἰς τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἐγκλωβισμός
εἰς τό παρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις τῆς πείρας
τοῦ παρελθόντος προσφυῶς ἐν τῷ παρόντι.
Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία
τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19 ἐταλάνισε τήν
ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ ἐλέους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς ἐπιστήμονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσματικῶν ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων διά τήν
ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν
ὅσους πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ
νά τό πράξουν, πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν τά
προτεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν
μέτρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη, ἐφ’ ὅσον λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον δῶρον τοῦ Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως τό δῶρον καί νά μή
παρασυρώμεθα ἀπό τάς ἀνευθύνους φωνάς
τῶν μή ἐπαϊόντων καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς
γνησίας πίστεως «πνευματικῶν συμβούλων»,
αὐτοαναιρουμένων ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς
ἀπουσίας ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν
τοῦ ὁποίου ἐκθέτουν εἰς μέγαν κίνδυνον.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα
τέκνα,
1
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα
Θεολογικὰ καὶ Οἰκονομικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας,
ἑκατοντὰς πρώτη, ΙΒ´, PG 90, 1184.
2
Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς,
PG 150, 680-81.

Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν ἑκάστου ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης κατευθύνει ὁ Θεός τῆς σοφίας καί
τῆς ἀγάπης, προσβλέπομεν εἰς ἕν αἴσιον
2022, τό ὁποῖον, ἀνεξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν δεδομένων καί τῶν ἐξελίξεων, θά εἶναι
δι’ ἡμᾶς πάντας ἔτος σωτήριον, ἐφ’ ὅσον καί
κατ’ αὐτό τήν πορείαν τῶν πραγμάτων κατευθύνει ὁ φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν Χριστός, «ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»5.
Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου
ἔτους, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ πανσέπτῳ
καθ’ ἡμᾶς Κέντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ τοῦ
Ἁγίου Μύρου. Θεωροῦμεν ἀνεπανάληπτον
θείαν δωρεάν πρός τήν ἡμῶν Μετριότητα,
ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προστῶμεν τῆς πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς τελετουργίας
διά τετάρτην φοράν κατά τήν διάρκειαν τῆς
ταπεινῆς ἡμῶν Πατριαρχίας. Δόξα τῷ Θεῷ
πάντων ἕνεκεν!
Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες
εὐσεβοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ τεχθέν παιδίον
Ἰησοῦν, στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός
τούς ἐκεῖσε ἀδελφούς Χριστιανούς μας καί
προσευχόμεθα διά τήν εἰρηνικήν καί ἁρμονικήν συνύπαρξιν ὅλων τῶν διαβιούντων εἰς
τήν Ἁγίαν Γῆν.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν, τοῖς
ἐγγύς καί τοῖς μακράν, εὐλογημένον τό Ἅγιον
Δωδεκαήμερον, ὑγιηρόν δέ, καλλίκαρπον ἐν
ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν θείων δωρημάτων
τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.
Χριστούγεννα ´βκα’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Πρβλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ
τῆς ἐξορίας, PG 52, 429.
4
Πρβλ. Α’ Πέτρ. γ’, 15.
5
Α’ Τιμ. β’, 4.

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
†Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου
Ἀνδρέας

«Η Γέννηση του Χριστού»
Αγιογραφία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης, 14ος αιώνας

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀδελφοί μου πεφιλημένοι καί τέκνα ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καί παράδοξον»
ορτάζομε καί αὐτή τή χρονιά
τό μέγα Μυστήριον τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Θεοφανείας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Εἶναι ὄντως ξένο, ἀλλά καί παράδοξο τό Μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, διότι ἡ
σχέση καί ἡ γνώση Θεοῦ καί ἀνθρώπου,
διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραμένει σέ παραδοξότητα, ὅσο κι ἄν ἀποκαλυφθεῖ.

Ε

Εἰς τήν πορεία τῆς ἐπίγειας ἐπικοινωνίας
μας μέ τόν Χριστό, διά τῆς προσευχῆς, ἀνοίγουν πολλές θύρες. Ὅσο ὁ Χριστός ἐγκαθίσταται εἰς τήν καρδιά μας, μέ τήν προσευχή
μας καί τά ἐξ αὐτῆς χαρίσματα: ταπείνωση,
φιλανθρωπία, ἀνεξικακία, τόσο καί περισσότερο γνωρίζουμε τό ξένο καί παράδοξο
Χριστουγεννιάτικο Μυστήριο, διά τῆς ὁρατῆς
καί ἀόρατης κοινωνίας καί σχέσης μαζί Του,
μέ συνέπεια νά ὁδηγούμεθα πέραν ἀπό τήν
γνώση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, εἰς τήν
ἄλλη νοοκαρδιακή ἐν Χριστῷ γνώση, γιά

6
τήν ὁποία ὁ Παῦλος γράφει: «πέντε λόγους
διά τοῦ νοός μου λαλῆσαι... ἤ μυρίους λόγους
ἐν γλώσσῃ» (Α΄ Κορ. ιδ΄, 19).
Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή τοῦ Θεϊκοῦ Μυστηρίου πρός τόν ἄνθρωπο, δέν εἶναι λίγες οἱ
φορές πού τελετουργεῖται, ὄχι μόνο μέ εὐλογίες, ἀλλά καί μέ πολλές δοκιμασίες, προβλήματα, πειρασμούς καί δεινά, προσωπικά
καί συλλογικά.
Ποῦ ἑδράζονται ὅμως αὐτοί οἱ παγκοσμιοποιούμενοι πειρασμοί, ἀλλά καί ἡ κάθε
ἁμαρτία, πού ἐκδηλώνεται μέ τόν ἐγωισμό
μας, τή σκληροκαρδία μας, τή φιλοχρηματία
μας, τήν ἐκδικητικότητά μας; Τά αἴτια τῆς
εὐλογίας ἤ τῆς δοκιμασίας εἶναι πνευματικά
καί μόνο πνευματικά. Δημιουργεῖται, μεγαλώνει καί θεριεύει μέσα μας ὁ πειρασμός,
ἐφ’ ὅσον φυγαδεύουμε τόν Χριστό ἀπό τήν
καρδιά μας.
Τίς ἑόρτιες αὐτές ἡμέρες, μέ χριστουγεννιάτικους στολισμούς καί ἄλλες ἐκδηλώσεις,
θέλουμε νά πλησιάσουμε τόν Χριστό. Ἀρκεῖ,
ὅμως, διά τήν ἐν Χριστῷ ἀνάπαυσή μας, ὁ
ἐξωτερικός αὐτός στολισμός; Ἐνῶ κραυγαλέα
εἶναι τά γεγονότα πού μᾶς ὑπενθυμίζουν τίς
δοκιμασίες μας καί τούς πειρασμούς μας,
ἐπειδή φυγαδεύουμε τό Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων ἀπό τή ζωή μας;

Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς δέν ὑπάρχουν
πνευματικά κενά. Γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν μέ
τίς πράξεις μας, ὁ Χριστός μᾶς ἐγκαταλείψει,
εἰς τή θέση του ἔρχεται καί ἐγκαθίσταται ὁ
μισόκαλος, ὁ παγκάκιστος, διά νά ἀκολουθήσουν πράξεις καί ἔργα δαιμονικά, πού
μᾶς βασανίζουν.
Σήμερα, δοκιμαζόμαστε καί ὑποφέρουμε
ἀπό τόν κορωνοϊό, πού εἶναι ὁ παγκόσμιος
πειρασμός τῶν ἡμερῶν μας. Εἰς τά σπίτια,
εἰς τά νοσοκομεῖα, εἰς τίς Μονάδες Ἐντατικῆς
Θεραπείας, συνάνθρωποί μας, πού εἰς τή
μεγάλη, ὅμως, πλειοψηφία τους εἶναι ἀνεμβολίαστοι, ἀσθενοῦν ἀπό τόν κορωνοϊό, τόν
ἀόρατο ἰό μέ γυμνό ὀφθαλμό καί κοινό μικροσκόπιο, πού ἔχει ἀναστατώσει καί τρομοκρατήσει τήν ἀνθρωπότητα.
Ἄς προσευχηθοῦμε, ἄς ἐκζητήσουμε ἀπό
τόν Χριστό νά μᾶς στείλει τά Χριστούγεννα
καί τά Θεοφάνεια τόν Παράκλητο, «τό Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας» (Ἰωάν., ιε΄, 26), διά νά λυτρώσει ὁ Λυτρωτής τῆς φάτνης τόν κόσμο, ἀπό
τόν τρόμο τοῦ κορωνοϊοῦ. Τέλος, ἐδῶ εἰς
τήν Μητρόπολή μας, νά μᾶς βοηθήσει νά
διαχειριστοῦμε τή δοκιμασία τῶν σεισμῶν.
«Ἡ χάρις μετά πάντων τῶν ἀγαπώντων τόν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν ἀφθαρσίᾳ·
ἀμήν». (Ἐφεσ. στ΄, 24)

Καλά Χριστούγεννα
καί καλή νέα χρονιά!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021
Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα
καί ἐπιφανέντα Κύριον
εὐχέτης πάντων Ὑμῶν
† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΣΔΟΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου,
ἐπὶ τῇ τριακοστῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ
ερώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, Λοιποὶ
ἀδελφοὶ ἐκ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου, Ἐξοχώτατοι, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι, μὲ
ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Μέγαν Λογοθέτην κ. Ἀγγελόπουλον, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
«Δόξα Σοι, Πάτερ ἄναρχε! Δόξα Σοι, Υἱὲ
συνάναρχε! Δόξα Σοι, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
τὸ ὁμοούσιον καὶ ὁμόθρονον, Τριὰς Ἁγία,
δόξα Σοι! Δόξα Σοι, ὁ Θεός. Ἀλληλούϊα!» Ὡς

Ι

πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός Σου, Κύριε!,
λέγομεν, ἀρχόμενοι τῆς ταπεινῆς ἐπετειακῆς
ὁμιλίας τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριακονταετίας αὐτῆς ἐπὶ τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ τούτου Θρόνου. Καὶ
τὸν δοξάζομεν τὸν ἅγιον Τριαδικὸν Θεὸν
τῶν πατέρων ἡμῶν, διότι τῷ ἀπείρῳ ἐλέει
Αὐτοῦ ηὐδόκησε νά φθάσωμεν εἰς τὸν σπάνιον τοῦτον σταθμὸν τῆς πρωθιεραρχικῆς
διακονίας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος,
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πρὸς «τὰ καθ᾽ ἡμᾶς σεμνοθέσμια», καίτοι
τὰ τριάκοντα ἔτη εἶναι σταγὼν μόνον ἐντὸς
τοῦ ὠκεανοῦ τῆς φλεγομένης καὶ μὴ κατακαιομένης βάτου τῆς οἰκουμενικῆς πατριαρχίας. Ναί! Σταγὼν ἐν τῷ ὠκεανῷ, τὸν ὁποῖον
οἱ ἀοίδιμοι προκάτοχοι ἡμῶν δὲν διῆλθον
–οὔτε ἡμεῖς διερχόμεθα– «ἀβρόχως», ὥς
ποτε τὸν βυθὸν ὁ Ἰσραήλ.
Ἐνθυμούμεθα ἐν συγκινήσει τὰς ἁπαρχάς,
τήν ἀφετηρίαν, τοῦ μακροῦ τούτου δολίχου:
Ὁ ταπεινὸς καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ Πατριάρχης Δημήτριος, ὁ ἀπὸ Ἴμβρου καὶ Τενέδου,
εἶχε κοιμηθῆ καὶ παραδοθῆ εἰς τὴν αἰωνιότητα. Καὶ καθὼς ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας συνεχίζεται ἀνεξαρτήτως ἡμῶν τῶν προσώπων,
συνεδρίαζεν ἡμέραν τινὰ τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ
1991 ἡ Ἐνδημοῦσα Σύνοδος ὑπὸ τὴν προεδρίαν ἡμῶν, ὅτε εἰδοποιήθημεν ὅτι εἶναι
εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ἐκκλησίας ὁ φάκελλος
μὲ τὰ ἐγκεκριμένα ὑπὸ τῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς τεταγμένων ἀρχῶν ὀνόματα ὑποψηφίων διὰ τὸν
Θρόνον. Ἐλήφθη καὶ ἠνοίχθη ὁ φάκελλος,
ἐγένετο αὐθημερὸν ἡ ἐκλογὴ καὶ ὁ κλῆρος
διὰ τῆς λίαν τιμητικῆς ψήφου τῆς σεβασμίας
Ἱεραρχίας ἔλαχεν ἐπὶ τὸν ὁμιλοῦντα Ματθίαν,
διὰ νὰ γίνῃ ὁ Ἐπίσκοπος τῆς «προκαθεζομένης πόλεως τῆς Εὐρώπης», ἵνα κατὰ τὸν
θεολόγον Γρηγόριον εἴπωμεν. Καὶ εἴπομεν
τότε μετὰ τοῦ Ἠσαΐου: Κύριε, «ἰδοὺ ἐγώ εἰμι·
ἀπόστειλόν με» (Ἠσ. στ´, 8). Καὶ τοῦτο οὐχὶ
ἄνευ συστολῆς καὶ ἀμηχανίας.
Ἡ εὐμενὴς πρὸς τὸν ἕως τότε Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Βαρθολομαῖον ψῆφος
τῶν ἁγίων Ἀδελφῶν, ὁμολογοῦμεν ὅτι, παρὰ
τὴν ἐπὶ δύο σχεδὸν δεκαετίας ἀδιάκοπον
διακονίαν ἡμῶν εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον καὶ
καθημερινὴν τριβὴν εἰς τὰ τῆς διοικήσεως
τῆς Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῆς πατρικῆς
ἀγάπης τοῦ σεπτοῦ Προκατόχου ἡμῶν καὶ
τὴν πολυετῆ παιδαγωγίαν καὶ δεξιὰν καθοδήγησιν τοῦ πολλοῦ τὴν σύνεσιν καὶ τὴν σοφίαν καὶ πολυπείρου Γέροντος ἡμῶν, ἀει-

μνήστου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, τοῦ μεγάλου ἐκείνου στύλου τῆς
Ἐσταυρωμένης Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ἐκλογὴ
ἡμῶν, λέγομεν, προὐξένησεν εἰς ἡμᾶς πρὸς
στιγμὴν φόβον καὶ δέος! Ἐγνωρίζαμεν ἐκ τοῦ
πλησίον τὸ πολυεύθυνον καὶ πολύπονον τοῦ
πράγματος. Εἴχομεν πλήρη αἴσθησιν τοῦ βάρους τῆς μακρᾶς ἱστορίας τοῦ ἱερωτάτου θεσμοῦ. Ἔφθανεν εἰς τὰ ὦτα ἡμῶν ἡ φωνὴ τῶν
προσδοκιῶν διὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον,
τόσον τοῦ ἀμέσου ποιμνίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τοῦ ὅλου ἐν Τουρκίᾳ πληρώματος, ὅσον καὶ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην προσφιλῶν τέκνων τοῦ Θρόνου, καὶ μάλιστα τῆς
νέας γενεᾶς, καὶ ᾐσθάνθημεν ἰσχυρὸν ψυχικὸν κλονισμόν. Στρέψαντες τότε ἐταστικῶς
τὸ βλέμμα, εἴδομεν εἰς τὰ σεβάσμια πρόσωπα
τῶν ἐκλεξάντων ἡμᾶς ἁγίων Ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν ἔκτυπον τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι
θὰ εὑρίσκωνται παρ᾽ ἡμῖν, πρόθυμοι συγκυρηναῖοι εἰς τὴν καθ᾽ ἡμέραν ἄρσιν τοῦ
Πατριαρχικοῦ σταυροῦ, εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ καὶ
φιλότιμοι συνεργάται εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,
οἰκοδομητικὸν τῆς Ἐκκλησίας, φιλογενές,
ἀντάξιον τῆς ἱερᾶς καὶ μακραίωνος παρακαταθήκης τῶν ἀοιδίμων Προκατόχων ἡμῶν,
τὸ ὁποῖον πρὸς δόξαν Θεοῦ ἠθέλομεν ἀναλάβει, καθὼς καὶ ὅτι θὰ εἶναι αὐτονοήτως
βέβαιοι συναντιλήπτορες εἰς πᾶσαν δυσκολίαν, πάντα πειρασμὸν καὶ κίνδυνον. Οὕτως
ἐστερεώθη ἀρκούντως ἡ καρδία ἡμῶν καὶ
εἴπομεν: Γενηθήτω τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου!
Ὑπ᾽ αὐτὰς τὰς συνθήκας καὶ προοπτικάς,
ἐκύψαμεν ἐν ὑπακοῇ τὸν αὐχένα, μὲ πλήρη
συναίσθησιν ὅτι, παρὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν
δυνάμεων ἡμῶν, παρὰ τὰς ἐλλείψεις, ἠλεήθημεν καὶ ἐκλήθημεν Θεόθεν νὰ ἀναλάβωμεν
τὰς βαρυτάτας εὐθύνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τοῦ Γένους, καὶ νὰ προχωρήσωμεν μετὰ τοῦ
Ἀρχηγοῦ τῆς σωτηρίας καὶ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοῦ Πραιτωρίου μέχρι
τοῦ Γολγοθᾶ καὶ ἐκεῖ νὰ συσταυρωθῶμεν

μετ᾽ Αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τῶν τέκνων Του!
Διὰ νὰ βαστάσωμεν τὸν σταυρὸν τῆς ἱστορίας. Τοιουτοτρόπως ἀνέβημεν, Ἀδελφοὶ καὶ
τέκνα ἐν Κυρίῳ, τὰς βαθμίδας τοῦ πανιέρου
τούτου Θρόνου τῶν Χρυσοστόμων, τῶν Γρηγορίων καὶ τῶν Φωτίων καὶ ἐθέσαμεν τὰς
χεῖρας ἐπὶ τοὺς οἴακας τῆς Θεοτεύκτου Νηός.
Μὲ χαρὰν καὶ μὲ φόβον! Μὲ ὁραματισμοὺς
καὶ ἐλπίδας! Μὲ προσευχὴν καὶ μὲ προσοχήν! Μὲ ὁλοκληρωτικὴν παράθεσιν πάσης
τῆς ζωῆς ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ! Μὲ ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν μητρικὴν προστασίαν καὶ
βοήθειαν τῆς Παμμακαρίστου Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ εἰς τὰς ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβείας τοῦ
Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τῶν
ἐκ τῶν Προκατόχων ἡμῶν μεγάλων ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων καὶ Διδασκάλων,
Ὁσίων, Ὁμολογητῶν καὶ Ἱερομαρτύρων
Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως. Μὲ
ἀπόλυτον ἀποφασιστικότητα νὰ ἐκδικήσωμεν
τὸν τόπον ἡμῶν, ἤτοι τὰ «οἰκουμενικοῖς καὶ
συνοδικοῖς ψηφίσμασι» κατωχυρωμένα ἀπαράγραπτα κανονικὰ δίκαια τοῦ ἱερωτάτου Θεσμοῦ, ἐν πάσῃ ἐπιμελείᾳ, κατὰ Ἰγνάτιον τὸν
Θεοφόρον, καὶ νὰ σταθῶμεν ἑδραῖοι ὡς
ἄκμων τυπτόμενος (Πρὸς Πολύκαρπον, Ι,
ΙΙΙ), ἀψηφοῦντες τὰς θυελλώδεις συστροφὰς
τῶν περιστάσεων, τῶν ἔξωθεν καὶ τῶν ἔσωθεν, ἀφορῶντες μόνον εἰς τὰ ἱερὰ συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν
Γένους καὶ τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων,
καθὼς καὶ εἰς τὴν διαφύλαξιν καὶ αὔξησιν
τῆς πιστευθείσης ἡμῖν τιμαλφεστάτης ἱερᾶς
παρακαταθήκης.
Καὶ παρῆλθον ἔκτοτε, ἀγαπητοί, τριάκοντα
ὁλόκληρα ἔτη! Συγκινούμεθα βαθύτατα ἀναλογιζόμενοι ὅτι εἴμεθα ὁ μόνος μετὰ τὴν
Ἅλωσιν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ ὁποῖος
ἐπατριάρχευσεν ἐπὶ τόσα συναπτὰ ἔτη, πρὸ
δὲ τῆς Ἁλώσεως ὑπῆρξεν εἷς καὶ μόνον Προκάτοχος ἡμῶν, καὶ δὴ ἐκ τῶν ἀρχαιοτάτων,
ἀξιωθεὶς παρομοίας εὐλογίας, οὗτος δὲ ἦτο

ὁ Ἐπίσκοπος Βυζαντίου Τίτος, κρατήσας τῆς
ἀρχῆς ἀπὸ τοῦ ἔτους 242 ἕως τοῦ ἔτους 272.
Ἀκριβῶς ἐπὶ τριάκοντα ἔτη!
Κατὰ τὰ τριάκοντα αὐτὰ ἔτη τῆς ταπεινῆς
Πατριαρχίας ἡμῶν προσεπαθήσαμεν φιλοτίμως καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίας, «ὡς ὑπηρέτης
Χριστοῦ καὶ οἰκονόμος μυστηρίων Θε οῦ» (πρβλ. Α΄ Κορ. δ, 1), νὰ πράξωμεν πᾶν
τὸ δυνατὸν διὰ τὴν εὐστάθειαν καὶ ἐπισύστασιν τῆς Ἐκκλησίας. Διὰ τὴν φύλαξιν τῆς
παρακαταθήκης. Διὰ τὴν πιστὴν συνέχειαν
τῆς παραδόσεως. Διὰ τὴν διεύρυνσιν τῆς
Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς περὶ ἡμᾶς Συνόδου, ἐν τῇ
πεποιθήσει ὅτι ὁ συνοδικὸς θεσμὸς εἶναι
ἔκφρασις ὁμαλῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως
εἰς κάθε Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Διὰ τὴν
συντήρησιν καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸν ὅλων
σχεδὸν τῶν ἱερῶν σεβασμάτων μας. Διὰ τὸν
διαρκῆ ἀνεφοδιασμὸν τῆς ἱερᾶς Λυχνίας μὲ
ἔλαιον νέων καὶ προσοντούχων προσώπων
πρὸς διακονίαν τῶν ἀναγκῶν τοῦ Σεπτοῦ
Κέντρου, ὥστε νὰ δύναται νὰ φέγγῃ πάντοτε
τὸ Φανάριον καὶ νὰ ἐξακτινώνῃ λαμπρῶς
τὸ φῶς τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ τῆς εὐγενείας τοῦ Γένους εἰς τὸν
κόσμον ὡς ἡ φωταγωγὸς λυχνία αὐτοῦ. Διὰ
τὴν ἀνάστασιν πολλῶν πεπτωκυϊῶν σκηνῶνΜητροπόλεων εἰς διάφορα μέρη τῆς Χώρας.
Διὰ τὴν ἐπάνδρωσιν καὶ εὔρυθμον λειτουργίαν καὶ ἀνάπτυξιν τόσον τῶν ἐνταῦθα, ὅσον
καὶ τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῶ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου. Διὰ τὴν εὐκαιριακὴν λειτουργίαν
ἀρχαίων σεβασμάτων, ὅπου κάποτε ἐκαίετο
ἄφθονον τὸ θυμίαμα τῆς καθαρᾶς λατρείας
τῶν πατέρων μας. Διὰ τὴν ἀνάδειξιν καὶ ἀναγνώρισιν τῶν νέων Ἁγίων τῶν ἡμερῶν μας,
πρὸς στηριγμὸν καὶ παρηγορίαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ, ἀλλὰ καὶ πρὸς διαβεβαίωσιν
πάντων ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διαρκῶς, εἰς
πᾶσαν ἐποχήν, ἐργάζεται καὶ ἀναδεικνύει
θεοειδεῖς ἀνθρώπους καὶ Ἁγίους, ἐκ πάσης
τάξεως, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν, βοηθοῦν καὶ
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στηρίζουν τοὺς ἀδελφούς των Χριστιανοὺς
καὶ ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν! Ἀκόμη, διὰ τὴν σύσφιγξιν τῶν δεσμῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν κατὰ
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διὰ τὴν
ὁποίαν καθιερώσαμεν τὰς Συνάξεις τῶν
Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἅμα τῇ ἀναρρήσει ἡμῶν εἰς τὸν Θρόνον, καὶ πρὸς ἐνίας
ἐκ τῶν ὁποίων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν δὲν παρελείψαμεν νὰ προσφέρωμεν χεῖρα βοηθείας πρὸς ὑπέρβασιν
ἐπαχθῶν ἐσωτερικῶν αὐτῶν προβλημάτων.
Διὰ τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ποιμνίου, τοῦ ἐγγὺς
καὶ τοῦ μακρὰν ἕως τῶν ἀπωτάτων ἐσχατιῶν
τῆς γῆς. Διὰ τὴν πραγμάτωσιν τοῦ ὀνείρου
ἑκατονταετίας ὅλης πρὸς σύγκλησιν τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία θὰ ἔδιδε τὴν
φωνὴν τῆς Ἐκκλησίας καθαράν, ἀπερίτμητον
καὶ σύγχρονον εἰς τὸν ἐν συγχύσει κόσμον
τῶν ἡμερῶν μας. Διὰ τὴν δι᾽ ἐκδόσεως Τόμων Αὐτονομίας ἤ Αὐτοκεφαλίας ἐπίλυσιν
πολυχρονίων προβλημάτων ἀδελφῶν
Ἐκκλησιῶν. Διὰ τὴν ἀφύπνισιν συνόλου τῆς
ἀνθρωπότητος εἰς τὰ καίρια θέματα τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς
ἐπειγούσης ἀντιμετωπίσεως τῆς κλιματικῆς
ἀλλαγῆς καὶ τῆς ἐκ παραλλήλου προστασίας
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς εἰρήνης τῶν
λαῶν, τῆς καταλλαγῆς, τῆς καλλιεργείας φιλικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν
τοῦ Αἰγαίου Χωρῶν, τῆς διὰ διαλόγου διεκκλησιαστικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ ἀλληλογνωριμίας καὶ ἀλληλοκατανοήσεως, τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, τῆς
συγχρόνου δουλείας, τῆς πτωχείας καὶ τῆς
πείνης, διότι δὲν δικαιούμεθα νά εὐτυχῶμεν
μόνον ἡμεῖς, καί, συνελόντι εἰπεῖν, διὰ τὴν
δόξαν τοῦ παναγίου Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ
διὰ τὴν εὔκλειαν τοῦ Θρόνου! Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν. Διὰ τὸ Φανάρι,
«τὸ ἱερώτερον σημεῖον τῆς Εὐρώπης», ὡς
ἔλεγεν ὁ πολὺς ἡγούμενος τῆς Διονυσίου
Γαβριήλ.

Καὶ ταῦτα πάντα «οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ
οὐδὲ ἐν ἰσχύϊ, ἀλλ᾽ ἤ ἐν πνεύματι Κυρίου
Παντοκράτορος» (Ζαχ. δ, 6). Τί ἐπετύχομεν;
Πόσα κατωρθώσαμεν; Ποίαν συνέχειαν,
διάρκειαν ἤ ἐξέλιξιν θὰ ἔχουν; Ὁ Κύριος
οἶδεν! «Ὁ Κύριος τοῦ ἔργου». Ὁ Κύριος τοῦ
ἀμπελῶνος. Ὁ Κύριος τῆς δόξης. Ἡμεῖς δὲν
ἐπιτρέπομεν εἰς ἑαυτὸν οὔτε κρίσιν, οὔτε
ἐγκαύχησιν! Πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἐφ᾽ ὅσον
μάλιστα, παρὰ τὰς πολλὰς ἡμῶν προσπαθείας, εἷς ἐκ τῶν πρώτων στόχων τῆς Πατριαρχίας ἡμῶν, ἤτοι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς
ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Θεολογικῆς
ἡμῶν Σχολῆς, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος,
μέχρι σήμερον δυστυχῶς δὲν ἐπετεύχθη!
Ἄλλωστε, μᾶς συνέχουν ὅσα ὁ οὐρανοβάμων
καὶ πολὺς τὰ θεῖα Ἀπόστολος Παῦλος προειδοποιεῖ: «ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει ὅτι ἐν πυρὶ
ἀποκαλύπτεται καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν
ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον
μενεῖ ὅ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται,
αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός».
(Α' Κορ. γ, 13-15). Εὐχόμεθα μόνον καὶ
προσευχόμεθα τὸ ἐπιτελεσθὲν ἔργον νὰ
μείνῃ, νὰ ἔχῃ συνέχειαν καὶ αὔξησιν εἰς τὸ
μέλλον διὰ τῆς εὐλογίας καὶ προνοίας καὶ
χάριτος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅλοι ἀπὸ κοινοῦ νὰ
ἔχωμεν μισθὸν παρὰ Κυρίου!
Εἰσερχόμενοι λοιπὸν σήμερον εἰς τὴν
τετάρτην δεκαετίαν ἡμῶν ἐπὶ τοῦ πανσέπτου
Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπικαλούμεθα ἁπλῶς τὸ
ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ λέγομεν: Κύριε, ὅπως
Σὺ θέλεις, ἐὰν θέλῃς, καὶ ἐφ’ ὅσον χρόνον
θέλεις! Σὺ οἶδας! Σὺ γινώσκεις, Σὺ φιλεῖς
τὴν Ἐκκλησίαν Σου καὶ τὸ Γένος ἡμῶν! Σὺ
εἶσαι «ὁ τῶν κρυπτῶν ἔφορος Θεός». Μόνον
κράτει τοῦ βραχίονος ἡμῶν, Κύριε, καὶ ἐνίσχυε εἰς τὴν πρόθυμον καρποφόρον ἐργα-

σίαν τοῦ θελήματός Σου, πάσας τὰς ἐπιλοίπους ἡμέρας τοῦ βίου ἡμῶν, μέσα εἰς τὴν
δροσοβόλον ταύτην κάμινον.
Ἐπὶ τούτοις, ἐπιθυμοῦμεν νὰ εὐχαριστήσωμεν πάντας ὅσους ἔδωκαν δεξιὰν χεῖρα
βοηθείας εἰς τὸ ἔργον ἡμῶν καθ᾽ ὅλην τὴν
διαρρεύσασαν τριακονταετίαν. Πρωτίστως
τοὺς προσφιλεῖς ἁγίους Ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς,
καὶ μάλιστα ὅσους ἀνέλαβον κατὰ καιροὺς
Συνοδικὰ καθήκοντα. «Ἡ δάφνη τῆς νίκης
δὲν ἀνήκει μόνον εἰς τὸν ἀρχηγόν, εἶναι
κτῆμα ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν». Εὐγνώμονας
ἐκφράζομεν εὐχαριστίας πρὸς τοὺς τιμῶντας
ἡμᾶς σήμερον τιμιωτάτους ἐκπροσώπους
τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας,
Ἱεροσολύμων, Κύπρου καὶ Οὐκρανίας καὶ
πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτοὺς Μακαριωτάτους ἀδελφοὺς Προκαθημένους καὶ δεόμεθα ὑπὲρ τῆς μακροημερεύσεως αὐτῶν.
Εὐχαριστοῦμεν τὰ παλαιότερα καὶ τὰ νῦν
ἀφωσιωμένα μέλη τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν
Αὐλῆς. Τὸν εὐαγῆ Ἱερὸν ἡμῶν Κλῆρον, τὸν
ἐνταῦθα καὶ τὸν ἀνὰ τὸν κόσμον. Τοὺς στηρίξαντας καὶ στηρίζοντας ἡμᾶς διὰ τῶν ἁγίων
προσευχῶν των Μοναχούς, καὶ δὴ τοὺς ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει, καὶ τὰς Μοναχάς. Τοὺς κοσμήσαντας καὶ κοσμοῦντας τὰ Πατριαρχικὰ ἀναλόγια Πρωτοψάλτας, Λαμπαδαρίους καὶ
λοιποὺς Ἱεροψάλτας μας. Τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντας ὀφφικιαλίους τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας. Τοὺς Ἐλλογιμωτάτους ἐκπαιδευτικοὺς τῶν ὁμογενειακῶν σχολῶν μας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοὺς ἐξ Ἴμβρου ἐλθόντας διδασκάλους, κληρικοὺς καὶ λίαν
ἀγαπητοὺς μαθητάς – τὰ Ἰμβριωτάκια. Τοὺς
λογάδας τοῦ Γένους. Τοὺς Μεγάλους Εὐεργέτας καὶ Εὐεργέτας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας
καὶ τῶν εὐαγῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν Καθιδρυμάτων ἡμῶν, καὶ πάντας τοὺς ἀνὰ τὸν
κόσμον νομικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς ὑποστηρικτὰς καὶ πολιτικοὺς φίλους τοῦ Πατριαρχείου, μάλιστα δὲ τὴν Ἔντιμον Ἑλληνικὴν

Πολιτείαν, τὴν πάντοτε στοργικῶς ἐνδιαφερομένην διὰ τὸν ὕπατον θεσμὸν τοῦ Γένους
καὶ ἐπισήμως ἐκπροσωπουμένην σήμερον
ὑπὸ τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἐξοχωτάτου κ. Ἀνδρέου Κατσανιώτη.
Καὶ διὰ μὲν τοὺς ἤδη ἀπελθόντας εἰς τὰς
αἰωνίους μονὰς ἱκετεύομεν τὸν Κύριον τῆς
Ζωῆς καὶ εὐχόμεθα μακαρίαν ἀνάπαυσιν
αὐτῶν ἐν Χώρᾳ Ζώντων, ἐν τῷ ἀνεσπέρῳ
Φωτὶ τῆς Δόξης τῆς Τρισηλίου Θεότητος.
Τοὺς δὲ εἰσέτι εὐτυχῶς μεθ᾽ ἡμῶν ὄντας
καὶ συμπορευομένους τὴν ἀνάντη ὁδὸν τῆς
ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, πάντας ὑμᾶς,
πολύτιμοι συνεργοὶ καὶ λίαν ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοί, ἕνα ἕκαστον ὀνομαστί, ευχαριστοῦντες καὶ περιπτυσσόμενοι, παρακαλοῦμεν ὅπως καὶ τοῦ λοιποῦ, ἕκαστος εἰς
τὸν τομέα τῆς εὐθύνης του, «πᾶν ὅ,τι ἐὰν
ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ
καὶ οὐκ ἀνθρώποις, εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου
ἀπολήψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας τῷ γὰρ Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε» (Κολ.
γ, 23-24) καὶ ὄχι τῷ προσώπῳ τοῦ Πατριάρχου. Διὰ δὲ αὐτὸν τοῦτον τὸν ὁμιλοῦντα, ταπεινῶς παρακαλοῦμεν μετὰ Κλήμεντος Ρώμης: «Δεήθητε τοῦ Θεοῦ ἵνα τηρήσῃ με σοφὸν
εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκέραιον δὲ εἰς τὸ κακόν, μόνης τῆς Ἐκκλησίας τὴν φροντίδα ἔχοντα,
πρὸς δὲ τὸ διοικεῖν αὐτὴν καλῶς καὶ τοὺς
τῆς ἀληθείας λόγους παρέχειν, σκοπεῖν τοὺς
τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα βιοῦντας,
λειτουργοῦντα ἀμέμπτως τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μετὰ ταπεινοφροσύνης, ἡσύχως καὶ
ἀβαναύσως», ὥστε «οὐκ ἐλάττω παραδώσωμεν» τῶν ὅσων παρελάβομεν.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ! Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας διὰ τὴν τιμητικὴν παρουσίαν καὶ τὴν ἐνισχυτικὴν συμπροσευχήν
σας κατὰ τὴν εὔσημον αὐτὴν ἡμέραν καὶ σᾶς
εὐχόμεθα τὰ ἄριστα καὶ τὰ τῷ Θεῷ φίλα. Ὁ
Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν! Καὶ ἔστι καὶ ἔσται
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἀμήν.
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ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 30 ΕΤΩΝ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Πρός τούς Εὐλαβεστάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,
πάνσοφη πρόνοια καί ἡ ἀγάπη
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τόν
ἄνθρωπο ἐδώρησε ἐδῶ καί
ἤδη τρεῖς δεκαετίες τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ Ὁποῖος
ἐξελέγη παμψηφεί ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά
Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης τήν
22α Ὀκτωβρίου καί ἐνθρονίστηκε τήν
2α Νοεμβρίου 1991.

Η

Δοξάζουμε καί εὐλογοῦμε τόν Θεό, διότι
ἡ Πατριαρχία του, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ τήν
λαμπρή πορεία Της μέχρι τῶν ἡμερῶν μας,
ἀποτελεῖ τή μακροβιότερη παρουσία τοῦ
ἰδίου Προκαθημένου στήν ἱστορική Καθέδρα
τῆς Πρωτόθρονης καί Πρωτεύθυνης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως σέ ὅλη τήν
Ἐκκλησιαστική ἱστορία.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, θέλοντας νά τιμήσει μέ τόν δικό
της τρόπο τήν ἱστορική καί μοναδική αὐτή
ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 30 ἐτῶν ἀπό τήν

ἄνοδο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό πολυεύθυνο
καί εὐαίσθητο πηδάλιο τῆς Οἰκουμενικῆς
εὐθύνης τῶν Ὀρθοδόξων, ἔχει ἀποφασίσει
ὁμόφωνα, ἤδη ἀπό τό περασμένο καλοκαίρι,
σειρά ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων, πολλές ἀπό
τίς ὁποῖες ἔχουν ἤδη πραγματοποιηθεῖ, ἐνῶ
ἄλλες ἀναμένεται νά λάβουν χώρα. Στό πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν αὐτῶν, ἐδῶ στή Μεγαλόνησο, ἐξαπολύει καί τήν παροῦσα Συνοδική Ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία ἀναγινώσκεται σέ
ὅλες τίς Ἐνορίες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Κρήτης σήμερα, λίγες μόνον ἡμέρες
μετά ἀπό τή μεγάλη Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ ὁποῖος
εἶναι ὁ Ἱδρυτής καί Πάτρωνας τῆς Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, πιστή καί ἀφοσιωμένη θυγατέρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τυγχάνει Ἡμιαυτόνομη
Ἐκκλησία καί ἔχει τήν κανονική ἐξάρτηση
καί πνευματική ἀναφορά της στό Ἱερώτατο
Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό γεγονός αὐτό
ἀποτελεῖ, πραγματικά, εὐφρόσυνη καύχηση
καί ξεχωριστή τιμή στήν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου, ἡ ὁποία παρά τίς δύσκολες ἱστορικές συγκυρίες τίς ὁποῖες ἐβίωσε ἀνά τούς
αἰῶνες, ἐξ αἰτίας ἰδίως τῶν πολλαπλῶν καί
συνεχῶν κατακτήσεών της ἀπό ξένους εἰσβολεῖς, οὐδέποτε ἀποσκίρτησε ἀπό τήν Μητέρα, Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία,
ἀλλά καί οὐδέποτε ἀπέβαλε τίς ξεχωριστές
εὐεργεσίες μέ τίς ὁποῖες Ἐκείνη τήν προίκισε,
ἀπό ἀγαθή φιλοτιμία Της. Οἱ δεσμοί ἔχουν
σφυρηλατηθεῖ ἀκόμη πιό δυνατά, ὥστε νά
λέγεται ἀπό τά χείλη τοῦ καταξιωμένου
διεθνῶς νῦν Προκαθημένου τοῦ μαρτυρικοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.κ. Βαρθολομαίου,

ὅτι ἡ Κρήτη «εἶναι ἕνα πολύτιμο διαμάντι στήν
κορώνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἡ ναυαρχίδα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου μέσα στή
Μεσόγειο»1, γι’ αὐτό καί «οἱ δεσμοί μεταξύ τῆς
Κρήτης καί τοῦ Φαναρίου εἶναι ἱεροί, εἶναι ὑπεραιωνόβιοι καί ἀκατάλυτοι»2.
Ἡ προσωπικότητα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἶναι, κατά κοινή ὁμολογία, πολυτάλαντη, προικισμένη μέ σπάνια καί ἰδιαίτερα χαρίσματα, μέ πλούσια τήν κατ’
ἄνθρωπον μόρφωση ἀλλά καί τήν κατά Θεόν
σοφία καί τή διάκριση τοῦ Πνεύματος. Οἱ
ἀντοχές του θεόσδοτες· ἡ μνήμη του παροιμιώδης· τά ὁράματά του μεγαλόπνοα· τά ἔργα
του γεμάτα ἀπό ζωή· ὁ ζῆλος του ἀκάματος·
ἡ ἀγάπη του ἁπλώνεται καί ἀγκαλιάζει κάθε
ἄνθρωπο· ἡ εὐαισθησία του γιά τό περιβάλλον καί τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ πρωτοπόρος· ἡ θεολογία του γνήσια, ἀκολουθεῖ
πιστά τά βήματα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, τῶν
προκατόχων τοῦ ἐσταυρωμένου Θρόνου Του·
ἡ εὔστροφη ἀνταπόκρισή Του μέ ἐπιτυχία
σέ κάθε κάλεσμα τῶν καιρῶν, ἡ στιβαρά
παρουσία Του καί ὁ πυρίπνοος λόγος Του
σέ ἐπίσημα διεθνῆ βήματα Κοινοβουλίων
καί Ὀργανισμῶν, ἀλλά καί ἡ πρόδηλη χαρά
καί ὁ συγκαταβατικός λόγος Του κατά τήν
συναναστροφή του μέ τούς ἁπλούς ἀνθρώπους, ἡ συμπάθεια καί ἡ ἀλληλεγγύη Του
στή θλίψη τῶν πονεμένων καί τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν, ὁ ἀγώνας του γιά τήν προάσπιση τῶν δικαίων καί προνομιῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πού ἔχουν παγιωθεῖ
μέ ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀλλά
καί Αὐτοκρατορικῶν χρυσοβούλων, ὥστε
νά μείνουν ἀπαρασάλευτα· ἡ ἀνύστακτη μέριμνά του γιά τήν εὐστάθεια καί την εὔθραυ-

[1] Προσφώνηση Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τό ἐκκλησίασμα, τήν Κυριακή, 17-11-2019, εἰς τόν
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.
[2] Προσφώνηση Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τό ἐκκλησίασμα, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 2019 εἰς τόν
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.
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στη καί πολυπόθητη ἑνότητα τῶν ἀνά τήν
Οἰκουμένη Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν· αὐτά,
καί ἀκόμη περισσότερα, ἔχουν καταξιώσει
στίς ψυχές καί στίς συνειδήσεις ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, ἀρχόντων καί ἀρχομένων παγκοσμίως, τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους ὡς
ἄνθρωπο μοναδικό καί μᾶλλον ἀνεπανάληπτο, ὁ ὁποῖος λαμπρύνει καί προβάλλει τόν
θεόσδοτο θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό ἔπακρον.
Ὁ πιστός καί πατροπαράδοτος Κρητικός
λαός μπορεῖ νά μαρτυρήσει τήν ἀλήθεια τῶν
προαναφερθέντων, καθώς πολλές φορές
ἔχει γευθεῖ τήν κοινωνία μετά τοῦ θεοπροβλήτου καί ἐξόχως χαρισματικοῦ προσώπου
τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ὀρθοδοξίας, μέσα ἀπό
τίς πολυπληθεῖς ἐπισκέψεις Του σέ ὅλες τίς
Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Νήσου, μέ
ἀφορμή σπουδαῖα γεγονότα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας, ἐπισκέψεις
πού ἔδωσαν σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά
ἀποτιμήσουμε τόν ὄντως ἀνεκτίμητο θησαυρό, πού ὁ Θεός περιφρουρεῖ καί διαφυλάττει, γιά νά λάμπει ὡς ἄλλος ἥλιος σέ ὅλη
τήν οἰκουμένη καί νά πηδαλιουχεῖ ἀμφιδέξια
καί στιβαρά τή δεσποτεία Του.
Ἀξίως, λοιπόν, καί δικαίως τιμῶνται φέτος τά τριάντα ἔτη τῆς ἱστορικῆς καλλίκαρπης
καί πολύκαρπης Πατριαρχίας του. Ἡ Ἱερά
Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
μέ τήν Ἐγκύκλιό της αὐτή ἐπιθυμεῖ νά ἐκφρά-

σει τήν ἀφοσίωσή της πρός τήν φιλτάτη Μητέρα, Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία
καί νά ἀφυπνίσει τίς μνῆμες ὅλων μας, ὥστε
νά ἀναπέμψομε λόγο εὐχαριστίας καί εὐχή
δοξολογίας πρός τόν Τριαδικό Θεό γιά τό
πολύτιμο αὐτό δῶρο πού μᾶς προσέφερε,
τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, στό πηδάλιο
τῆς Ἐκκλησίας. Βαθυσεβάστως δέ καί ἐγκαρδίως παρακαλοῦμε τόν Ἀρχιποίμενα Κύριο,
διά τῶν ἀκαταπαύστων πρεσβειῶν τῆς
Παναγίας Παμμακαρίστου καί τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, νά τοῦ χαρίζει ἀκλόνητη ὑγεία, δύναμη
καί κάθε ἐπιστηριγμό στήν πολυσχιδῆ καί
εὐθυνοφόρο ἀποστολή του, γιά νά ἀνταπεξέρχεται σωτήρια καί ἀποτελεσματικά κάθε
πρόσκομμα καί τρικυμία στήν πορεία τῆς
Ἐκκλησίας. Πιστεύουμε δέ ἀκράδαντα ὅτι
εὐεργετούμαστε καθημερινά μέ «τήν ἀμέριστον
πνευματικήν συμπαράστασιν, προστασίαν, στοργήν καί εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον, ἀπό
τοῦ ὕψους τοῦ Σταυροῦ του, σᾶς μεταδίδει
ἐλπίδα, ὑπομονήν, φῶς καί ζωήν Χριστοῦ. Ἔχετε
ὁλοκάρδιον τήν ἀγάπην τοῦ Πατριάρχου – οὐδέποτε σᾶς λησμονοῦμεν εἰς τάς προσευχάς μας!καί ὁλόθυμον τήν εὐχήν του», κατά τόν ἀψευδῆ
λόγο τοῦ Πανσεβάστου ἡμῶν Αὐθέντου καί
Δεσπότου.
Βαρθολομαίου τοῦ Παναγιωτάτου καί
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πολλά τά ἔτη!

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

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ
27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
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τις 27 Σεπτεμβρίου και ώρα
9:17’ σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στην ευρύτερη
περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι,
προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες.
Με εντολή της Ελληνικής Πολιτείας τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την
εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ». Κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις και συστάθηκε
το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο, με την
σύνολη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας,
του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, των Υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της ΕΜΑΚ, του κλιμακίου
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της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ)
του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και της
Ιεράς Μητρόπολής μας.
Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε αμέσως στο Αρκαλοχώρι και
επισκέφθηκε τις πληγείσες από το σεισμό
περιοχές, όπως και ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας, ο οποίος από την πρώτη
στιγμή παρέμεινε στο πλευρό των κατοίκων.
Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε, μαζί με τον
Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά, τον Γενικό
Γραμματέα κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, τον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.
Λευτέρη Αυγενάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο
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Μινώα Πεδιάδος κ. Μανώλη Φραγκάκη, τις
πληγείσες περιοχές και εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του.
Μέχρι το βράδυ, της ίδιας ημέρας του
μεγάλου σεισμού, στήθηκαν οι σκηνές στο

Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, όπου
συγκεντρώθηκαν οι σεισμοπαθείς, καθώς
και κουζίνα για την σίτισή τους, ενώ σε μικρό
χρονικό διάστημα ξεκίνησαν τη λειτουργία
τους κέντρα υποδοχής στα κλειστά γήπεδα

Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Μελεσών.
Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση
ευαισθητοποίηση από όλους τους ανθρώπους, φορείς, ενορίες, επιχειρήσεις, πολιτιστικούς συλλόγους κ.ά., οι οποίοι έσπευσαν
να προσφέρουν φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και ρούχα.
Ο επιχειρηματίας κ. Σταύρος Μίτσης, κατόπιν παρακλήσεως του Σεβ. Ποιμενάρχη μας
κ. Ανδρέα, προσέφερε, επί ένα μήνα, περί

κεντρικό καταυλισμό, παρηγορώντας και ενθαρρύνοντας ηθικά τους ανθρώπους. Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως, στα
προβλήματα των σεισμόπληκτων, ορίστηκε
ο Αρχιμ. κ. Αγαθάγγελος Γιανναράκης.
Με παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου κ.
Ανδρέα κατέφθασαν άμεσα οι οικίσκοι, προκειμένου να απομακρυνθούν οι άνθρωποι
από τις σκηνές και το κρύο και να μπορέσουν
να έχουν πιο ανθρώπινες συνθήκες δια-

τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) μερίδες φαγητού,
ενώ από την κουζίνα, που λειτουργούσε στην
Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας, παρασκευάστηκαν
και διανεμήθηκαν περί τις δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) μερίδες φαγητού, προσφορά της καθ’
ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
Η Ιερά Μητρόπολή μας συμμετείχε σε
όλα τα συντονιστικά συμβούλια, που έλαβαν
χώρα, με την παρουσία του Πρωθυπουργού
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
κ. Χρήστου Στυλιανίδη, των Πολιτικών Αρχηγών, Βουλευτών και Υπηρεσιακών παραγόντων, που επισκέφτηκαν την περιοχή,
ενώ κλήθηκε να επιλύσει πλειάδα καθημερινών προβλημάτων, που αναφύονταν στον

βίωσης, εν όψει δε και του χειμώνα. Προς
αυτή την κατεύθυνση καθοριστική στάθηκε
η συμβολή του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου
Μητροτάκη, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου
Στυλιανίδη, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Λευτέρη Αυγενάκη, καθώς και των Βουλευτών του νησιού. Αξίζει να σημειωθεί
ακόμη ότι οικίσκους προσέφεραν η οικογένεια του κ. Θεοδώρου και κας Γιάννας Αγγελοπούλου, καθώς ο επιχειρηματίας κ.
Ευάγγελος Μαρινάκης. Κατέφθασαν μάλιστα
και αίθουσες για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Σχολείων.
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Επιστολές συμπαράστασης Προκαθημένων

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
στο πλευρό των σεισμοπαθών

τις 28 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αρκαλοχώρι και τις
πληγείσες από το σεισμό περιοχές, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη, τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο
Τουρνά, τον Υφυπουργό Υποδομών κ.
Γιώργο Καραγιάννη, τον Υφυπουργό παρά
τω Πρωθυπουργώ, για θέματα Κρατικής
Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές
Καταστροφές, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, τον
Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο
Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Μίνωα Πεδιάδας κ. Μανώλη Φραγκάκη, το Δήμαρχο Αρ-
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χανών-Αστερουσίων κ. Μανώλη Κοκοσάλη
και τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Ο Πρωθυπουργός, με το επιτελείο του,
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρκαλοχώρι
και τις Μελέσες, προκειμένου να δει εκ του
σύνεγγυς το εύρος της καταστροφής και να
συνομιλήσει με τους κατοίκους, δίδοντάς
τους μήνυμα αισιοδοξίας και ασφάλειας.
Στη συνέχεια ακολούθησε γενικό συντονιστικό συμβούλιο, όπου ο Πρωθυπουργός εξέφρασε το ενδιαφέρον του προς τους
πληγέντες, υποσχόμενος ότι η Πολιτεία θα
σταθεί αρωγός, ενώ δεσμεύτηκε ότι δεν θα
καθυστερήσουν οι αποζημιώσεις για τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, δίνοντας παράλληλα τις πρώτες κατευθύνσεις για την
κάλυψη των αναγκών των σεισμοπαθών.
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Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου
στο Αρκαλοχώρι

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας
με τους σεισμοπαθείς
πό την πρώτη στιγμή του καταστροφικού σεισμού της 27ης
Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας βρέθηκε
στο πλευρό των εμπερίστατων αδελφών
μας, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν
κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Την Κυριακή
3 Οκτωβρίου, τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο
Εκθεσιακό Κέντρο στο Αρκαλοχώρι, όπου
διέμεναν οι σεισμόπληκτοι, ενώ προ της
απολύσεως ανέγνωσε τις σχετικές ευχές
«επί απειλής σεισμού» και ομίλησε καταλλήλως στους πιστούς, ενδυναμώνοντας την
πίστη τους στις δύσκολες αυτές στιγμές.
Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο
Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, τον
Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.
Θεόφιλο και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, για την στήριξη
και το ενδιαφέρον τους.
Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν, μεταξύ
άλλων, ο Αρχιμ. Αγαθάγγελος Γιανναράκης,
ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Παύλος Μπαριτάκης, η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου και οι Αντιδήμαρχοι κα Όλγα Δραμουντάνη και κ. Μιχαήλ Σαμωνάκης.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
τις επόμενες ημέρες, επισκέφτηκε τα χωριά,
Γαλατά, Βόνη, Ζωφόρους, Χουμέρι, Ζίντα,
Πατσίδερο, Νιπιδιτό, Παναγιά, Αποστόλους,
Ευαγγελισμό-Μουχτάρω και Καστέλλι, όπου
και συνομίλησε με τους εφημερίους και τον
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ην Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, ο
Προκαθήμενος της Εκκλησίας
της Ελλάδος, Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, μετέβη στο Αρκαλοχώρι, προκειμένου να επισκεφθεί τις σεισμόπληκτες περιοχές και να εκφράσει τη συμπάθεια και
τη συμπαράστασή του στους πληγέντες από
το σεισμό αδελφούς μας.
Ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπου συναντήθηκε
κατ’ ιδίαν με τον Σεβ. κ. Ειρηναίο. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες· Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων κ. Ειρηναίο, Γορτύνης και Αρκαδίας
κ. Μακάριο, τον Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα,
αλλά και τον Γενικό Διευθυντή της Μ.Κ.Ο.
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, επι-

Τ

σκέφθηκε το Συντονιστικό Κέντρο, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα των σεισμόπληκτων.
Ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών θα καλύψει
ανάγκες των πληγέντων με οκτώ (8) τόνους
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία
παραδόθηκαν στην Ιερά Μητρόπολή μας, η
οποία ανέλαβε τη σίτιση των σεισμοπλήκτων.
Τέλος, μετέβησαν όλοι στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών για την επίσκεψή του στη Μητρόπολή μας και για τις πράξεις αγάπης προς
τους πληγέντες, από τον σεισμό, αδελφούς
μας.

κόσμο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του. Δήλωσε δε πως η τοπική Εκκλησία είναι δίπλα τους σε οτιδήποτε χρειαστούν και ευχήθηκε άμεση επούλωση των
πληγών από τον σεισμό. Το Σάββατο 16
Οκτωβρίου, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ.
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Αγαθάγγελο Γιανναράκη και τον
Πρωτοπρ. Σπυρίδωνα Φουκαράκη, Αναπλ. Γενικό Αρχιερατικό
της καθ’ ημάς Μητροπόλεως, επισκέφτηκε την λαϊκή αγορά του
Αρκαλοχωρίου, η οποία επαναλειτούργησε πρώτη φορά μετά τον
μεγάλο σεισμό, συνομίλησε με
τους πολίτες καταβάλλοντας μια
προσπάθεια για την ηθική τόνωση και πνευματική ενδυνάμωσή τους.
Συχνότατες δε ήταν οι επισκέψεις του στο Εκθεσιακό Κέντρο
Αρκαλοχωρίου, στους σεισμόπληκτους στον κεντρικό καταυλισμό και στους εθελοντές που παρασκεύαζαν το φαγητό, με σκοπό
να τους ενδυναμώσει στη μεγάλη
αυτή δοκιμασία που βίωναν. Επίσης, επισκεπτόταν όλους τους καταυλισμούς στα χωριά Γάσι, Αρχοντικό, Γαλατά, Βόνη, Ζίντα και
συμπαραστεκόταν στους σεισμόπληκτους αδερφούς μας.

Η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη
στον Προφήτη Ηλία Αρκαλοχωρίου

ο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι
επισκέφτηκε, στις 17 Νοεμβρίου, η Υπουργός Πολιτισμού
κα Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να δει ιδίοις όμμασι το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του ο εγκέλαδος.
Την κα Υπουργό υποδέχτηκαν ο Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης
Φραγκάκης, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Όλοι μαζί ανέβηκαν στον Ιερό Ναό του
Προφήτη Ηλία, στον ομώνυμο λόφο του
Αρκαλοχωρίου, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον
Σεβασμιώτατο στον μακαριστό Ιάκωβο Τσαγκαράκη, που έχασε τη ζωή του την ημέρα
του μεγάλου σεισμού.
Η κα Μενδώνη επεσήμανε ότι ο Προ-
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φήτης Ηλίας αποτελεί σημείο αναφοράς για
τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου και της
ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου θα αποτελέσει,
με την οικοδόμησή του, ορατό σύμβολο της
πολιτιστικής μας ταυτότητας. Ανταποκρινόμενη στην παράκληση του Ποιμενάρχη μας
κ. Ανδρέα υποσχέθηκε ότι θα αποκατασταθεί
άμεσα στη μορφή την οποία είχε όταν κτίστηκε, τη δεκαετία του 1920.
Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε
την ευαρέσκεια της τοπικής Εκκλησίας για
την σύνολη βοήθειά της σε αποκαταστάσεις
βυζαντινών μνημείων κ.ά., της Ιεράς Μητρόπολής μας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο
Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας
κ. Μανώλη Φραγκάκη, την Προϊσταμένη της
ΕΦ.Α.Η. κα Βασιλική Συθιακάκη και όλους
τους αρμοδίους, καλώντας τους να συμβάλλουν από κοινού στην αποκατάσταση του
Προφήτη Ηλία, ενός Ναού σύμβολου για το
Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή.
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Ετοιμασία και διανομή φαγητού
από την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης

78η Επέτειος του Ολοκαυτώματος της Βιάννου

την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας
Βόνης της Ιεράς Μητρόπολής
μας, αμέσως μετά τον μεγάλο
σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου,
και συγκεκριμένα την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, οργανώθηκε «κουζίνα αλληλεγγύης»
στο μαγειρείο της Μονής, από το οποίο καθημερινά διανέμονταν περί τις πεντακόσιες
πενήντα (550) μερίδες φαγητού, μεσημεριανού και βραδινού, στα χωριά Γαλατάς,
Βόνη, Θραψανό, Ζωφόροι, Σαμπάς και
Αγιές Παρασκιές, σε όλους τους σεισμόπληκτους αδελφούς μας.
Η «κουζίνα αλληλεγγύης» οργανώθηκε
από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
της Ιεράς Μονής Αρχιμ. κ. Μεθόδιο Φλουρή
και τον Υπεύθυνο Συντονιστή Αρχιμ. κ. Ευμένιο Καμπουράκη.
Καθοριστική ήταν η εθελοντική προσφορά του Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου
κ. Μελχισεδέκ Αμπελικάκη, του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Α’ Αρχιερατικής Περιφέρειας κ. Φιλοθέου Πηγιάκη, της Οσιοτάτης Μοναχής Θεολογίας και των
εθελοντών· κας, Σταυρούλας, κ. Κωνσταντίνου, κ. Ελευθερίου κ.ά., καθώς και του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Αρχιμ. κ.
Αγαθάγγελου Γιανναράκη, ο οποίος είχε την
ευθύνη της καθημερινής διανομής οκτακοσίων (800) μερίδων φαγητού, εκ μέρους
της Ιεράς Μητροπόλεως.
Στο διάστημα αυτό παρασκευάστηκαν
και διανεμήθηκαν συνολικά, περί τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μερίδες φαγητού.

Σ

ην Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, με
την παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας κας Αικατερίνης
Σακελλαροπούλου, πραγματοποιήθηκαν στον Αμιρά Βιάννου εκδηλώσεις
μνήμης, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου, προς τιμή και μνήμη
των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Επαρχίας Βιάννου, από τα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίων
Πάντων, δίπλα από το μνημείο των εκτελεσθέντων στη θέση «Σελί» Αμιράς Βιάννου.
Αμέσως μετά έλαβε χώρα η επίσημη Δοξολογία και ακολούθως, στο χώρο του μνημείου,
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, τον Σεπτέμβριο του 1943
στα χωριά της Βιάννου και της Ιεράπετρας.
Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο νεκρών,
απόδοση του Ύμνου της Βιάννου, από τη Μικτή Χορωδία της Π.Ε. Ηρακλείου, υπό την
διεύθυνση της Μαέστρου κας Λένας Χατζηγεωργίου και ακολούθησε βουβός πεντοζάλης

Τ

του πένθους, από τη σχολή χορού του κ. Χριστόφορου Μπριντάκη.
Μετά από την κατάθεση στεφάνου, από
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών και έγινε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στη συνέχεια,
σε μια ειδική τελετή στο χώρο του μνημείου
ακολούθησε η ανακήρυξη της Προέδρου της
Δημοκρατίας σε Επίτιμη Δημότη Βιάννου.
Παρεβρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβερνήσεως,
Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.
Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος Βιάννου
κ. Μηνάς Σταυρακάκης, Βουλευτές, θεσμικοί
εκπρόσωποι, Πρόεδροι των Περιφερειακών
Συμβουλίων της Χώρας, Αντιπεριφερειάρχες,
Δήμαρχοι, φορείς και πολίτες.
Ομιλία Σεβ. κ. Ανδρέα
Τον Σεπτέμβρη του 1943 και περί την
ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού,
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στην περιοχή της Βιάννου διαδραματίζεται
μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, που αρίθμησε
περί τους 400 νεκρούς.
Μετά τον θάνατο, στις 09 Σεπτεμβρίου,
δύο γερμανών στρατιωτών, ακολούθησε, στις
12 Σεπτεμβρίου, η συγκέντρωση μεγάλης
γερμανικής, στρατιωτικής δύναμης στην Άνω
Βιάννο, η οποία άρχισε να κατευθύνεται την
ίδια ημέρα προς τη Σύμη.
Σε μία μάχη που διήρκησε σχεδόν όλη
την ημέρα, οι Γερμανοί μέτρησαν πολλές απώλειες. Εβδομήντα περίπου σκοτώθηκαν, περί
τους σαράντα τραυματίστηκαν, δεκατρείς πιάστηκαν αιχμάλωτοι και οδηγήθηκαν στα βουνά.
Η είδηση για το ισχυρό πλήγμα μαθεύτηκε
γρήγορα και η εντολή που δόθηκε από το διοικητή Ηρακλείου στρατηγό Μίλερ ήταν σαφής: «Καταστρέψτε την επαρχία Βιάννου. Εκτελέστε πάραυτα και χωρίς διαδικασία τους άρρενες
που είναι πάνω από 16 ετών και όλους που συλλαμβάνονται στην ύπαιθρο, ανεξαρτήτως φύλου
και ηλικίας».
Άρχισε τότε από τον κατακτητή μία πρωτοφανής επιχείρηση εκκαθάρισης της περιοχής. Η 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα της Υψώσεως
του Τιμίου Σταυρού, αποτελεί την ημέρα της
σταυρώσεως για την Επαρχία Βιάννου. Περί
τους 400 νεκρούς θρήνησε η περιοχή, ενώ
στον ιερό τούτο τόπο εκτελέστηκαν 114 άνδρες από τον Αμιρά.
Τα χωριά της Βιάννου, αλλά και της Ιεράπετρας, Βαχός, Αμιράς, Κεφαλοβρύσι,
Κρεββατάς, Άγιος Βασίλειος, Πεύκος, Καλάμι,
Γδόχια, Μύρτος, Μουρνιές, Ρίζα, Μάλλες,
υπέστησαν τον εξανδραποδισμό του κατακτητή. Οι Γερμανοί ναζί, στο πέρασμά τους,
σκότωναν και κατέστρεφαν. Οικογένειες ολόκληρες ξεκληρίστηκαν, άμαχοι γνώρισαν και
βίωσαν τη σκληρότητα, την απανθρωπιά και
το μένος. Πόνος και δυστυχία σημάδεψαν
τον τόπο.
Σήμερα έχουν παρέλθει σχεδόν οκτώ δε-

καετίες από το μαρτύριο αυτό. Σχεδόν τρεις
γενιές. Εβδομήντα οκτώ χρόνια από το δραματικό μαρτύριο του 1943.
Η ιστορική προσέγγιση πολεμικών γεγονότων, τραγικότατων μάλιστα, όπως ο εξανδραποδισμός στη Βιάννο, συνδέεται, πολλάκις
μάλιστα εξαντλείται, με αναφορές σε ήρωες
και οπλαρχηγούς, μάχες θύματα και ανδραγαθίες. Τις ίδιες όμως ώρες και ημέρες ενός
ηρωικού γεγονότος, που προσεγγίζεται από
τους ιστορικούς και μελετάται αντικειμενικά,
υποκειμενικά, κάποτε μάλιστα και με μυθικές
διαστάσεις, χωρίς βεβαίως κανένας από του
παραπάνω χαρακτηρισμούς να αντιστοιχεί
στο δράμα της Βιάννου, την ίδια στιγμή μιας
εμπόλεμης τραγωδίας, κάποια χιλιόμετρα πιο
πέρα, έχουμε μητέρες να θηλάζουν τα παιδιά
τους, μαθητές να πηγαίνουν στα σχολεία τους,
νέους, γέρους και μεσήλικες να φυτεύουν και
να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να μαζεύουν
τους καρπούς της γης, να βόσκουν τα πρόβατά
τους, να εμπορεύονται, να δημιουργούν, να
ερωτεύονται. Οι ιερείς να παντρεύουν ζευγάρια, γονείς και παππούδες να βαπτίζουν τα
παιδιά ή τα εγγόνια τους, αλλά και να βλέπουν
τις προσδοκίες τους, μικρές ή μεγάλες, να
επιβραβεύονται ή να διαψεύδονται, μαζί με
τα μακρινά ή κοντινά όνειρά τους.
Η κοινωνία της Βιάννου, όπως κάθε άλλη,
πορεύεται έως την τραγωδία της σφαγής του
1943, με χαρές, θλίψεις, αιτούμενα, ελπίδες
και προσδοκίες. Όλα αυτά έως τη μάχη της
Σύμης και το αιματοκύλισμα που ακολούθησε.
Στη συνέχεια, στη Βιάννο, έχουμε τη σφαγή
και τη φωτιά, με 400 θύματα, που κατατάσσουν, στην Ελλάδα, το ολοκαύτωμα της Βιάννου μετά από αυτό των Καλαβρύτων. Η αγροτοποιμενική και τότε απομονωμένη επαρχία
της Βιάννου διαλύεται. Η καθημερινότητα
υφίσταται δραματική ανατροπή.
Τον εξανδραποδισμό αυτό θα προσεγγίσουμε α) αναζητώντας το ιδεολογικό – θεωρητικό υπόβαθρό του, και β) επειδή είναι γε-

γονός τομή στη βιαννίτικη ιστορία, θα προτείνουμε τη σύνθεση μίας ανθρωπογεωγραφίας της Βιάννου, στο πρώτο μισό του 20ού
αιώνα. Έτσι θα έχουμε μία σοβαρή προσέγγιση της βιαννίτικης ιστορίας.
Το πρώτο ερώτημά μας αφορά το ιδεολογικό υπόβαθρο της σφαγής:
Η Ευρώπη του 19ου και 20ού αιώνα, πορεύθηκε εν μέσω επαναστάσεων και συγκρούσεων, από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά
κράτη. Για την ολοκλήρωση της πορείας αυτής, η τότε αναδυόμενη ιδεολογία του έθνουςκράτους, έδωσε σκληρές μάχες. Θυσιάστηκαν
αναρίθμητοι νέοι άνθρωποι. Μεσσιανικοί
οραματισμοί, με μεταφυσικές προσδοκίες,
για μια κοινωνία παραδεισένια, επίγεια, ομογενοποιημένη, εντός των κρατικών ορίων.
Το μαρτύριο της Βιάννου δεν είναι έξω
και πέρα από αυτή την θεωρητική φόρτιση.
Η Γερμανία σε ιδεολογικό επίπεδο καλείται
να διαδραματίσει ένα μεσσιανικό ρόλο, υπό
την επίδραση του εθνικού ρομαντισμού γενικά
και του γερμανικού ρομαντισμού ειδικότερα.
Ο γερμανικός πολιτισμός, το Γ΄ Ράιχ, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο, θα αγωνιστεί για να μπολιάσει, για να επιβάλει στους
λαούς την γερμανική πειθαρχία, την τάξη, τη
στρατιωτική οργάνωση. Την πρώτη ιδεολογική επιρροή αυτής της πολιτικής αντίληψης,
που επηρέασε δραματικά την πορεία του ελληνισμού, τη συναντάμε στη ρήξη ΒενιζέλουΚωνσταντίνου το 1915. Τότε έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον κοινοβουλευτικό θεσμό στη λειτουργία του έθνους-κράτους. Την αγγλική και τη γερμανική.
Ήδη από το 19ο αιώνα ο Χέγκελ είχε διακηρύξει, ότι σε κάθε εποχή, το παγκόσμιο
πνεύμα εκφράζεται από τον πολιτισμό ενός
λαού, η δε γερμανική διανόηση ενστερνίστηκε, πίστεψε και διακήρυξε, ότι είχε πλέον
σημάνει η ώρα της παγκόσμιας κυριαρχίας
του γερμανικού πολιτισμού.
Ο πανγερμανισμός, που ανάγεται στον

Βίσμαρκ, πολύ περισσότερο όμως στον αυτοκράτορα Γουλιέλμο, ξεκινάει να κυριαρχήσει στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με το
ναζισμό, που αποτελεί τη γερμανική εκδοχή
του φασισμού. Εδώ, το άτομο πλέον υπάρχει,
ως μέλος της συλλογικής οντότητας, που εκφράζεται από το πολιτισμό και τη κυριαρχία
του έθνους. Του έθνους όμως, όχι ως έκφραση μίας πολιτιστικής και πνευματικής
συνεχιζόμενης πορείας, η οποία προσλαμβάνει, και με την πολιτιστική της δυναμική,
αφομοιώνει τους πληθυσμούς που εγκαθίστανται ή μεταναστεύουν στα κρατικά του
όρια, προκειμένου στη συνέχεια να τους εντάξει στο ευρύτερο εθνοκρατικό σύνολο,
όπως φρονεί, πιστεύει και εφαρμόζει η γαλλική, φιλελεύθερη για το έθνος αντίληψη.
Στη ίδια περί του έθνους σκέψη, πορεύονται
η Αμερικανική και Αγγλική διανόηση.
Για τη γερμανική σχολή, προσλαμβάνεται
το έθνος, ως φυλετικό γεγονός, που εδράζεται
στην καταγωγή, στη ράτσα, με συνέπεια να
δεσπόζει στο έθνος η ηγεμονική και ελιτίστικη
αντίληψη, που ζητάει από την ατομικότητα
να απορροφάται στο συλλογικό πνεύμα, να
ταυτίζεται με το κράτος που καλείται να το
κυβερνήσει μια ομάδα εκλεκτών.
Αυτά βέβαια συνθέτουν το ιδεολογικό επικάλυμμα του πραγματικού στόχου, και στοχεύουν στην απαλλαγή της αδικημένης Γερμανίας, από τους σκληρούς όρους των
συνθηκών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,
προκειμένου να πορευθεί, να εξέλθει στις
αγορές και τα λιμάνια, από τα οποία οι νικητές
της Αντάντ την είχαν αποκλείσει, ως ηττημένη.
Θα αδικούσαμε βέβαια τον γερμανικό λαό,
αν δεν επαινέσουμε το γερμανικό θαύμα του
μεσοπολέμου. Την οικονομική και οργανωτική συγκρότηση, την οπλική έκρηξη που
συντελέστηκε τότε στην Γερμανία. Και για να
είμαστε ειλικρινείς, ας μην αποσιωπήσουμε
την αποδοχή και την απήχηση, στο μεσοπόλεμο, του εθνικοσοσιαλισμού κυρίως στα
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λαϊκά στρώματα της δυτικής Ευρώπης.
Συνεπώς, το ολοκαύτωμα, εδώ στη Βιάννο
και στα χωριά της Ιεράπετρας, αλλά και τα
άλλα ολοκαυτώματα της Κρήτης, στην Κάνδανο, στα Ανώγεια, στο Αμάρι, εντάσσονται,
όχι μόνο σε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και
σε ιδεολογικές στοχεύσεις. Η Κρήτη, στη
Βιάννο γνώρισε τη μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή του γερμανικού ναζισμού, και η Ελλάδα
τη δεύτερη μετά τα Καλάβρυτα, ενώ ακολουθεί
η τρίτη στο Δίστομο. Τα σπίτια και τα χωριά
πυρπολήθηκαν και κατεδαφίστηκαν, με δυναμίτιδα. Η περιοχή κηρύχθηκε νεκρή ζώνη
και όλοι οι κάτοικοι που επέζησαν εκδιώχθηκαν.
Το μαρτυρικό αυτό δράμα της Βιάννου,
κι εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο σκέλος της
ομιλίας μας, μπορούμε να το προσεγγίσομε
με ερωτήματα και ευρύτερους προβληματισμούς, από αυτούς των εμπόλεμων συγκρούσεων και των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.
Το τραγικό γεγονός της σφαγής στη Βιάννο,
αποτελεί έναυσμα για τη σύνθεση μιας κοινωνικής ιστορίας ή μιας ανθρωπογεωγραφίας
για την επαρχία της Βιάννου. Η μελέτη αυτή
μπορεί να καλύπτει μισό αιώνα (1900 –
1950). Το δράμα του 1943 θα ενταχθεί μέσα
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ως μέρος μιας συνολικής κοινωνικής πορείας της επαρχίας,
με απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως:
Η Βιάννος περί το 1940. Το πληθυσμιακό
δυναμικό της. Η εργασιακή του απασχόληση.
Το δυναμικό των αγροτών και των ποιμένων.
Οι έμποροι ή οι εργάτες της Βιάννου. Οι κάτοικοί της και οι ιδιοκτησίες τους. Μικρές
και μεγάλες ιδιοκτησίες στη Βιάννο.
Αντικείμενο της έρευνας μπορεί να αποτελέσουν οι γάμοι στη Βιάννο, η ηλικία των
νυμφευομένων, ο αριθμός των παιδιών που
φέρνει στον κόσμο κάθε οικογένεια, οι νέοι
και οι νέες που παντρεύονται στην Επαρχία
της Βιάννου, ως γαμπροί και νύφες, από άλλες περιοχές, οι οικογένειες που εγκαθίσταν-

ται στη Βιάννο, για παράδειγμα μετακινήσεις
από το Λασίθι.
Το πληθυσμιακό δυναμικό των χωριών
και η πορεία του, το μορφωτικό επίπεδο των
κατοίκων. Σχολεία και μαθητές στη Βιάννο.
Το Γυμνάσιο της Βιάννου ένα εκ των πρώτων
της Κρήτης και οι μαθητές του, πτυχιούχοι
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, με
τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών τους.
Να μελετηθεί η οικογενειακή και οικονομική
κατάσταση των πτυχιούχων, πριν και μετά
τις σπουδές.
Να αριθμηθούν οι επιφανείς οικογένειες
της Βιάννου, με πρωτοπόρα την οικογένεια
Παπαμαστοράκη. Μεταξύ των άλλων υπάρχει
και η άποψη ότι η Βιάννος σφαγιάστηκε το
1943 γιατί είχαμε μια αριστερή κοινωνία που
έπρεπε να αποδυναμωθεί. Είναι απαραίτητες
και αναγκαίες οι αρχειακές έρευνες στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα ρωσικά ή τα γαλλικά
αρχεία εκείνης της εποχής, για να επιβεβαιώσομε ή να διαψεύσομε με αποδεικτικά τεκμήρια και ντοκουμέντα την άποψη αυτή.
Ένα επίσης ουσιαστικό ερώτημα είναι
πώς έγινε αυτή η ιδεολογική μεταστροφή
μιας αγροτοποιμενικής κοινωνίας, όπως αυτής της Βιάννου, στην αριστερή ιδεολογία;
Ποιά τα πρόσωπα, τα γεγονότα ή οι συνθήκες
που συντελούν σ’ αυτή τη μεταστροφή;
Επανέρχομαι στην οικογένεια Παπαμαστοράκη. Η κοινωνική ανθρωπολογική προσέγγιση της Βιάννου δεν γίνεται χωρίς τη μελέτη αυτής της οικογένειας. Ο Γιώργος
Παπαμαστοράκης, το 1908, υπήρξε ο Πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας και μαζί
με τους Μανούσο Κουνδούρο και Αντώνη
Μιχελιδάκη, γόνους μεγάλων και παραδοσιακών οικογενειών, βρίσκονται όλοι τους,
σταθερά και αταλάντευτα, απέναντι στο Βενιζέλο στην Κρητική Πολιτεία, αλλά και στη συνέχεια στην Ελλάδα και στον ελληνισμό, όταν
πλέον είχε και εκεί ανατείλει το άστρο του.

Γνώρισα την μακαρίτισσα Κυριακή Παπαμαστοράκη, πτυχιούχο της Φαρμακευτικής του
Εθν. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μου
είπε ότι στην Αθήνα, κατά τη φοίτησή της,
προχώρησε στην κομμουνιστική ιδεολογία.
Άλλο προς μελέτη ζήτημα είναι η εκλογική
συμπεριφορά στην Επαρχία Βιάννου. Το
εκλογικό σώμα της Επαρχίας Βιάννου πώς
συμπεριφέρεται για παράδειγμα, στις εκλογές
το 1920, κατά τη μικρασιατική εκστρατεία,
το 1915, όταν ξεκινάει ο διχασμός ή στο δημοψήφισμα το 1935, με την επιστροφή του
Βασιλέα Γεωργίου;
Έναν επίσης σπουδαίο παράγοντα, που
καλείται να αξιολογήσει και να εκτιμήσει ο
μελετητής ή ο ερευνητής της κοινωνικής ανθρωπολογίας, για να φωτιστεί η ιστορία της
Επαρχίας Βιάννου, είναι η δράση της Εκκλησίας.
Η Βιάννος υπήρξε, έως το 1901, η έδρα
του Επισκόπου Αρκαδίας. Ο Νικηφόρος Ζαχαριάδης παραμένει στη Βιάννο έως το 1887
και ο διάδοχός του Νικόδημος Κατσαράκης
ως το 1900, οπότε και εξεδήμησε. Ο Νικηφόρος Ζαχαριάδης, μια εξαίρετη εκκλησιαστική προσωπικότητα, στα Χανιά όπου μετατέθηκε, έγινε ο σύνδεσμος του ελληνικού
προξενείου με τους επαναστάτες του 1897.
Δια του Νικηφόρου, επηρεάζονται οι επαναστάτες και αποδέχονται τις επιλογές του εθνικού μας κέντρου, της Αθήνας. Αυτό αποδεικνύεται από τις δημοσιευμένες επιστολές του.
Συνεπώς, ποιά η επιρροή της Εκκλησίας και
μάλιστα των επισκόπων εδώ στη Βιάννο;
Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν οι ανεγέρσεις ναών, όπως του Μιχαήλ Αρχαγγέλου
στη Βιάννο, αλλά και ο αριθμός των ναών
που εγκαινιάστηκαν, μαζί με το δυναμικό των
κληρικών και των Μονών της Βιάννου. Του
Αγίου Αντωνίου στην Άρβη και της Αγιάς
Μονής.
Συμπερασματικά, συνοψίζουμε και καταλήγουμε. Είναι ανάγκη η έρευνα, η μελέτη

και η συγγραφή μίας κοινωνικής ανθρωπολογίας, μίας ιστορίας που θα απαντήσει στα
ερωτήματα που θέσαμε, αλλά και σε άλλα
που θα προκύψουν. Στη μελέτη αυτή θα ενταχθεί ο παραλογισμός της τραγωδίας και
του εξανδραποδισμού του 1943, που θα ερμηνευθεί και θα συνδεθεί με την προ και
μετά τη σφαγή βιαννίτικη κοινωνία.
Το δράμα της Βιάννου έχει, όπως είπαμε,
την ιδεολογική του προέλευση στο γερμανικό
ρομαντισμό με την εθνοφυλετική, ρατσιστική
πορεία, προσέγγιση και αντίληψη περί
έθνους. Με τις ιδεοληψίες για κατώτερες και
ανώτερες φυλές και έθνη. Το δε γερμανικό
έθνος, κατά την αντίληψη κυρίως των ναζί,
υπερείχε όλων των άλλων.
Με το ολοκαύτωμα της Βιάννου, οι βιαννίτες συγκρούονται και απορρίπτουν τον
εθνοφυλετικό ρατσισμό του ναζισμού, που
ζητούσε να κατηγοριοποιήσει ανθρώπους και
κοινωνίες, ενώ με τη βία των όπλων του, οι
γερμανοί ναζί προσπάθησαν να διαρθρώσουν
τον κόσμο, τα κράτη και τα έθνη, και να επιβάλουν διαστρωματώσεις ανώτερων και κατώτερων φυλών και ανθρώπων. Υπάρχει
όμως και η άλλη, η ανθρώπινη περί έθνους
αντίληψη, αυτή των πολιτισμών, με την κυμαινόμενη, δομουμένη και αναδομουμένη
συνέχειά τους. Εδώ, οι άνθρωποι και οι κοινωνίες προσεγγίζονται με σεβασμό προς την
πολιτιστική τους οντότητα και ταυτότητα.
Ο Ελληνισμός, στους αιώνες, πορεύτηκε
ενδυναμούμενος από το του Ισοκράτους «Έλληνες εισί η της ημετέρας παιδείας μετέχοντες».
Τα θύματα και το μαρτύριο της Βιάννου
δίνουν σήμερα σ΄ ολόκληρη την Ευρώπη,
με το δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα, αλλά και με τη μετανάστευση
των λαών, των θρησκειών και των πολιτισμών, το μήνυμα του σεβασμού, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς προς τον άλλο.
Το μήνυμα της χριστιανικής αγάπης και ελπίδας.
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Επετειακή εκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Ὁμιλία στήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου Ἁγίου Μηνᾶ
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

ε την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 24 Οκτωβρίου, στο Ίλιον Αττικής,
εκδήλωση με θέμα: «Η Κρήτη και η Επανάσταση του 1821».
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την
Ενορία Αγίου Διονυσίου Ιλίου, τον Δήμο
Ιλίου και την Ένωση Κρητών Ιλίου, υπό την
αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως και της Π.Ο.Κ.Π.Σ.
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων), με ομιλητές τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., τον κ. Ιωάννη
Παναγιωτόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή της
Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και τον κ. Άγγελο
Κουτσολαμπρόπουλο, Ιστορικό-Ερευνητή,
MSc Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας
Ε.Κ.Π.Α.
Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου
Ιλίου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη
κ. Ανδρέα και συλλειτουργούντος του Σεβ.
Μητροπολίτη Κρήνης κ. Κυρίλλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης.
Κατά την Θεία Λειτουργία, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, με την ευλογία
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, τέλεσε
την εις Διάκονον χειροτονία του Νικολάου
Gongadze εκ Γεωργίας, ο οποίος θα διακονήσει τη νεοσυσταθείσα Πατριαρχική Εξαρχία
Μελίτης (Μάλτας).
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Θέατρο
«Άννα Συνοδινού», του Πολυδύναμου Κέντρου
«Μίκης Θεοδωράκης», του Δήμου Ιλίου, έλαβε
χώρα η εκδήλωση-εσπερίδα, η οποία άρχισε
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με την ομιλία του Αντιδημάρχου Ιλίου κ. Γιώργου Φραγκάκη, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου,
του οικείου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και του Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου
Ιλίου Αρχιμ. κ. Συμεών Αυγουστάκη.
Στην συνέχεια ομίλησαν, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, ο κ. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, και ο κ. Άγγελος Κουτσολαμπρόπουλος.
Με το τέλος των ομιλιών, ο Δήμαρχος
Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, απέδωσε τιμητική
πλακέτα στον Σεβασμιώτατο κ. Ανδρέα, για
την πολύτιμη προσφορά του στην νεώτερη
Ελληνική Ιστορία, ενώ στους άλλους δύο ομιλητές πρόσφερε το μετάλλιο της πόλης.
Την εκδήλωση τίμησαν, με την παρουσία
τους, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, Πατριαρχικός Έξαρχος Μελίτης και
Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης,
οι Βουλευτές κ. Γιάννης Λοβέρδος, κα Χαρά
Καφαντάρη, κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και κα Νάντια Γιαννακοπούλου, ο κ. Ανδρέας Λεωτσάκος, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού τομέα Αθηνών, ο κ.
Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, ο
κ. Άρης Τζιμόγιαννης, Αντιδήμαρχος του
Δήμου Ιλίου, ο κ. Κώστας Κάβουρας, Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος του συνδυασμού: «Αλληλέγγυα Πόλη-Συμμαχία για το
Ίλιον», Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο κ. Μανώλης
Πατεράκης Πρόεδρος της Π.Ο.Κ.Π.Σ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών
Σωματείων), εκπρόσωποι των πολιτιστικών
φορέων και συλλόγων και Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα
Ἡ ἑορτή καί πανήγυρη τοῦ
Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Μεγαλομάρτυρα, πολιούχου, προστάτου
καί ἐφόρου τῆς πόλης τοῦ Ἡρακλείου, συμπίπτει αὐτή τή χρονιά μέ τά 200
χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τότε
πού ὁ χῶρος αὐτός, μέ κέντρο τόν παλαιό,
μικρό ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ἔγινε τόπος
σφαγῆς καί φρικτοῦ μαρτυρίου γιά πολλούς
κληρικούς, ἀρχιερεῖς, μοναχούς, ἱερεῖς,
ἀλλά καί γιά 800 λαϊκούς. Τό ἐπετειακό γεγονός τῶν 200 χρόνων, ἀπό τό 1821, θά
τό συνδέσομε μέ τήν πολιτιστική συνέχεια
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στίς τελευταῖες χιλιετίες
καί αἰῶνες, σέ ἀναφορά μέ τήν Ἐπανάσταση
στήν Κρήτη.
Τό 1821 ἀποτελεῖ μία σπουδαία τομή
στήν πολιτιστική πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Οἱ διακυμάνσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀναμφίβολα, ποικίλουν στόν προχριστιανικό καί
χριστιανικό κόσμο.
Ἄς προβληματιστοῦμε, ὡς Ἕλληνες τοῦ
21ου αἰώνα, ἐνδεικτικά, στά παρακάτω ἐρωτήματα:
α) Τί συνδέει τόν σημερινό Ἑλληνισμό
μέ τήν ἀρχαία πόλη-κράτος τῆς Ἀθηναϊκῆς
συμμαχίας καί Σπαρτιατικῆς ἡγεμονίας ἤ μέ
τούς πρίν ἀπό τόν Φίλιππο, Μακεδόνες βασιλεῖς;
β) Πῶς προσλαμβάνει ὁ Ἑλληνισμός,
σήμερα, τό τοῦ Ἰσοκράτους: «καί μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τούς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας
ἢ τούς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας»; «Ἕλληνες
εἶναι ὅσοι μετέχουν στήν ἑλληνική παιδεία»; Ἤ
τόν Καβάφη ὅταν γράφει γιά τήν αὐτοκρα-
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τορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου:
«Κι ἀπ’ τήν θαυμάσια πανελλήνιαν ἐκστρατεία,
… τήν περίλαμπρη,
τήν περιλάλητη … βγήκαμ΄ ἐμεῖς·
ἑλληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.
Ἐμεῖς· οἱ Ἀλεξανδρεῖς, οἱ Ἀντιοχεῖς,
οἱ Σελευκεῖς, κι οἱ πολυάριθμοι
ἐπίλοιποι Ἕλληνες Αἰγύπτου καί Συρίας,
κι οἱ ἐν Μηδίᾳ, κί οἱ ἐν Περσίδι, κι ὅσοι ἄλλοι.
Μέ τές ἐκτεταμένες ἐπικράτειες…»;
γ) Πῶς ἑρμηνεύουμε τήν ἄποψη τοῦ Μεγάλου Δούκα Νοταρᾶ, λίγο πρίν τήν πτώση
τῆς Πόλεως τό 1453: «Κρειττότερον ἐστὶν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκου, ἢ καλύπτραν λατινικήν!»; Καλύτερα, δηλαδή, νά μποῦν στήν Πόλη Τοῦρκοι παρά
Λατίνοι. Ἤ στόν ἴδιο χρόνο τήν ὁμολογία
τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου: «Τό δέ τήν πόλιν σοι δοῦναι,
οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων
ἐν ταύτῃ· κοινῇ γάρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς
ἡμῶν»; «Ἀποφασίσαμε ὅλοι νά ἀποθάνομεν γιά
νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Κωνσταντινούπολη. Δέν
ὑπολογίζομε τή ζωή μας»;
Καί δ) Ποιά σχέση ἔχει ἡ Ἑλλάδα καί οἱ
Ἕλληνες σήμερα, στόν 21ο αἰῶνα, μέ αὐτό
πού ὁ Σαββόπουλος τραγουδάει: «εἴτε μέ τίς
ἀρχαιότητες, εἴτε μέ Ὀρθοδοξία τῶν Ἑλλήνων
οἱ κοινότητες φτιάχνουν ἄλλο γαλαξία»;
Ὅλα τά παραπάνω καί μόνο ὡς ἐρωτήματα, ἀναδεικνύουν πόσο μεγάλη τομή στή
σύνολη πολιτιστική διαδρομή τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξε ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, καί
τοῦτο διότι:
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1. Ὁ Ἑλληνισμός πρωτοπορεῖ τό 1821
καί ἀνέρχεται στό τρένο τοῦ νέου κόσμου,
πού τροχοδρομεῖται στόν δυτικοευρωπαϊκό
χῶρο, μέ τά νέα ἀξιακά δεδομένα τῆς ἀρχῆς
τῶν ἐθνοτήτων καί τῆς διαμόρφωσης
ἐθνικῶν κρατῶν, πού ἕπονται τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, μέ
συνέπεια, τό 1830, νά δημιουργηθεῖ, στά
Βαλκάνια, τό πρῶτο ἐθνικό κράτος κι ἕνα
ἀπό τά πρῶτα, ἔθνη – κράτη στήν Εὐρώπη.
Ἐδῶ, ὅμως, ἀποσαφηνίζουμε ὅτι, ἡ ἐπαναστατική πυραμίδα τοῦ 1821, σχεδόν στό
σύνολό της, μέ πρωτεργάτες τούς κλέφτες
καί τούς ἀρματολούς καί μέ τή συμμετοχή
σύνολης τῆς λαϊκῆς βάσης, ἀγροτοποιμενικῆς, σχεδόν στό μεγαλύτερο σύνολό της,
διεξαγάγει κλῆρος καί λαός, ἕναν ἀγῶνα
θρησκευτικό, ὅπου ἔχουμε τή σύγκρουση
τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν μέ τούς μουσουλμάνους.
2. Τό θεωρητικό πλαίσιο τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶναι δημιούργημα, κατά κανόνα, στοχαστῶν καί διανοουμένων, μέ προωθημένες, φιλελεύθερες ἀπόψεις, καί αὐτό
ἀποσαφηνίζεται στό περιεχόμενο τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου, πού ὀνομάστηκε
«Προσωρινή Διοίκηση τῆς Ἑλλάδος». Παρόμοιο
καί πιό ρηξικέλευθο εἶναι τό Σύνταγμα τῆς
Κρήτης, πού ἔχει τήν παράλληλη ὀνομασία,
«Προσωρινό Πολίτευμα τῆς Νήσου Κρήτης».
Καταστρώθηκε τό Κρητικό Σύνταγμα στούς
Ἀρμένους τό 1822, ἀπό τούς σαράντα περίπου ἐκπροσώπους τῆς Κρήτης.
Στό Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου, ὁ εὐρωπαϊκός φιλελευθερισμός, με τούς χωριστούς
ρόλους τῆς ἐκτελεστικῆς, νομοθετικῆς καί
δικαστικῆς ἐξουσίας, καταστρώνεται, κυρίως,
ἀπό τούς Φαναριῶτες, Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο καί Θεόδωρο Νέγρη. Μετά τό πέρασμά τους ἀπό τήν Εὐρώπη, γίνονται φορεῖς φιλελεύθερων δημοκρατικῶν ἰδεῶν
καί καθορίζουν τούς ἀξιακούς, συνταγματι-

κούς στόχους στήν Ἐπίδαυρο, ὅπου διετέλεσε πληρεξούσιος ὁ Πέτρος Ὁμηρίδης ἀπό
τή Σμύρνη, μέ ἐμπορικές δραστηριότητες
στή Μασσαλία. Ὁ Ὁμηρίδης, μέλος, στή συνέχεια, τῆς Συνέλευσης στούς Ἀρμένους, μεταφέρει τό Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου καί στήν
Κρήτη. Μέ μία ὅμως πιό ρηξικέλευθη διαφορά. Στό «Προσωρινό Πολίτευμα τῆς Νήσου
Κρήτης», ἡ χρονολόγηση γίνεται καί κατά τό
προηγούμενο τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης.
Διαβάζουμε: «Ἐν Ἀρμένοις τῇ 20ῇ Μαΐου 1822
καί Β΄ ἔτος τῆς Ἀνεξαρτησίας».
3. Καί στά δύο Συντάγματα, τῆς Ἐπιδαύρου καί τῆς Κρήτης, ὁ Ἕλλην ταυτίζεται μέ
τόν χριστιανό. Στό ἄρθρο Β΄ τοῦ Κρητικοῦ
Συντάγματος στούς Ἀρμένους, διαβάζουμε:
«Ὅσοι αὐτόχθονες τῆς Νήσου κάτοικοι πιστεύουν
εἰς Χριστόν εἶναι πολῖται, καί ἀπολαμβάνουσιν
ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν δικαιωμάτων».
Στό Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου ἔχομε παράλληλη διατύπωση: «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν
εἰς Χριστόν, εἰσίν Ἕλληνες καί ἀπολαμβάνουσιν
ἄνευ τινός διαφοράς ὅλων τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων».
Συνεπῶς, στήν Ἐπίδαυρο καί στούς
Ἀρμένους, ἔχουμε ταύτιση τῶν Ἑλλήνων μέ
τούς χριστιανούς πού «ἀπολαμβάνουσιν ὅλων
τῶν ἑλληνικῶν δικαιωμάτων». Τό ὄνομα «Ἕλλην»,
εἰσέρχεται σέ νέα τροχιά, ἀποφορτίζεται ἀπό
τήν ταύτισή του μέ τόν εἰδωλολάτρη, προσλαμβάνει ἐθνικό περιεχόμενο καί τελικά
προσδιορίζει τό ἑλληνικό ἔθνος – κράτος.
Ἡ διαμόρφωση, συνεπῶς, τῆς ἐθνικῆς
συνείδησης καί ταυτότητός μας, ξεκινάει μέ
ταύτιση τοῦ χριστιανοῦ μέ τόν Ἕλληνα. Καί
δέν μποροῦσε νά γίνει διαφορετικά, διότι
ἡ ἑλληνική γλῶσσα στήν Κρήτη δέν ἦταν
δυνατόν νά ἀποτελέσει προσδιοριστικό παράγοντα ἐθνικῆς ταυτότητας, ἐπειδή σχεδόν
σύνολη, ἡ σαφέστατα μικρότερη τῆς χριστιανικῆς, μουσουλμανική κοινότητα, μι-

λοῦσε καί αὐτή ἑλληνικά. Ἦταν Κρῆτες
Ὀρθόδοξοι πού ἐξισλαμίσθηκαν.
Στήν Πελοπόννησο καί στήν Στερεά Ἑλλάδα, ἐπειδή ἔχουμε πολλούς ἀρβανίτες, πού
δέν μιλοῦσαν ἑλληνικά, οὔτε κι ἐκεῖ ἡ ἑλληνική γλῶσσα μποροῦσε νά ἀποτελέσει τή βάση
γιά ἐθνικό προσδιορισμό καί διαμόρφωση
ἐθνικῆς συνείδησης καί ταυτότητας. Ὅμως,
αὐτή ἡ ταύτιση τοῦ χριστιανοῦ μέ τόν Ἕλληνα,
στό πρῶτο ἑλληνικό κρατίδιο, συμβάλλει καθοριστικά καί ἐνσωματώνει, καθόλη τή διάρκεια τοῦ 19ου καί 20οῦ αἰώνα, στόν ἑλληνόγλωσσο ἐθνικό κορμό, τούς ἀρβανιτόφωνους,
βλαχόφωνους, σλαβόφωνους, ἀλλά καί τουρκόφωνους Ὀρθοδόξους Ρωμιούς.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στή σύνολη πορεία του, ἰδιαιτέρως ὅμως, στήν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀφομοίωνε στήν πατριαρχική πυραμίδα του,
τους ἀλλόγλωσσους Ρωμιούς Ὀρθοδόξους.
Ἡ ἐπιλογή αὐτή βοήθησε οὐσιαστικά τόν
Ἑλληνισμό στόν Μακεδονικό ἀγῶνα.
4. Στό «Προσωρινό Πολίτευμα τῆς νήσου
Κρήτης», ἀλλά καί στήν «Προσωρινή Διοίκηση
τῆς Ἑλλάδος», καί στά δύο δηλαδή Συντάγματα, συναντᾶμε τούς νέους ὅρους: Ἔθνος,
εὐδαιμονία τοῦ Ἔθνους, Ἕλληνες, πανελλήνιος
βουλή, καί βεβαίως βρίσκουμε τή θεά Ἀθηνά
στήν σφραγῖδα τῆς διοικήσεως, ἡ ὁποία στή
συνέχεια θά καταστεῖ κυρίαρχο σύμβολο
στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
5. Πενήντα χρόνια πρίν τήν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821, στήν Κρήτη ἔχουμε τό 1770 τήν
Ἐπανάσταση τοῦ Δασκαλογιάννη. Στό τραγούδι τοῦ Δασκαλογιάννη γνωρίζουμε ποιός
ὑπαγορεύει καί ποιός γράφει. «Ὁ μπάρμπα
Παντζέλιο ἀπούτον τυροκόμος», ὑπαγορεύει τά
τῆς Ἐπανάστασης στόν Σήφη τοῦ Σκουλούδη, «Ἐγώ ἐκράθιου τό χαρτί κί ἐκράθιου
καί τή μπένα, κι ἐκεῖνος μοῦ διηγότανε καί τά
γραφά ἕνα-ἕνα».

Σέ κάθε Ἐπανάσταση, πρό αὐτῆς, κατά
τή διάρκειά της, ἀλλά καί μετά, διαμορφώνονται διάφορες τάσεις. Ἡ ἐπιφυλακτικότητα
γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ Δασκαλογιάννη
ἐκφράζεται ἀπό τόν Πρωτόπαπα. Διαβάζουμε
στό τραγούδι τοῦ Δασκαλογιάννη:
«Στά χώματα-ν τωνε, ποτέ Τοῦρκοι δέν ἐπατοῦσα, δοσίματα δέν ἔδιδα, οὔτε ἐγγαριές ἐκάνα,
τά δύο τῶν πόδια τῶν Τουρκῶν σ’ ἕνα παπούτσι
΄βάνα. Εἶχαν καί τά καράβια τῶν, που τῶνε κουβαλοῦσα, σᾶν μπέηδες καί πρίντζιπες εἰς τά
Σφακιά περνοῦσα.»
Ὁ Δασκαλογιάννης ἀπαντάει στόν Πρωτόπαπα:
«Σώπαινε μπλιό Πρωτόπαπα μά ὕστερις ἤ
πρῶτα, ἐγώ θά πάω τό Σταυρόν εἰς τῶ Χανιῶ
τή πόρτα. Ἐγώ θά πάω τό Σταυρό στήν πόρτα
νά κολλήσω… τήν Παναγία θέ νά ΄χωμε καί
τόν Χριστό βοήθεια».
Ὁ Δασκαλογιάννης, μέ τήν ἀπάντησή
του, ἀποσαφηνίζει τόν θεωρητικό στόχο τῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1770, πού διεξήχθη στό
πλαίσιο τοῦ φιλορωσικοῦ κινήματος τῶν
Ὀρλωφικῶν. Στόχος τοῦ Δασκαλογιάννη
εἶναι νά φέρει τό Σταυρό στή Χανιόπορτα,
μέ τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας.
Αὐτά, συνεπῶς, εἶναι καί τά ἀξιακά δεδομένα
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1770, ἡ ἰδεολογία
της, γιά νά κάνω χρήση πολιτικοῦ ὅρου.
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ὁδήγησε στήν
ἀγχόνη τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ καί τόν
προκάτοχό του Κύριλλο ΣΤ΄, μέ πλειάδα
ἄλλων ἀρχιερέων καί λαϊκῶν στήν Κωνσταντινούπολη καί σ΄ ὅλα τά ρωμαλεότερα
κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων,
Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Κύπρος,
Σμύρνη.
Στήν Κρήτη, στίς 23 Ἰουνίου 1821, στό
Ἡράκλειο, ἐδῶ πού σήμερα λειτουργοῦμε
καί στίς γύρω περιοχές, ἔσφαξαν τόν Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο Παρδάλη καί
τούς Ἐπισκόπους, Κνωσοῦ Νεόφυτο, Χερ-
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ρονήσου Ἰωακείμ, Λάμπης Ἱερόθεο, Σητείας
Ζαχαρία, Διοπόλεως Καλλίνικο. Σφαγιάστηκαν, ἐπίσης, ἡγούμενοι καί μοναχοί Ἱερῶν
Μονῶν καί Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί πολλοί
λαϊκοί. Οἱ ἱστορικές πηγές γράφουν γιά τίς
σφαγές, γιά τόν «μεγάλο ἀπερντέ», πρόκειται
γιά τή μεγάλη αὐτή σφαγή τοῦ Μεγάλου Κάστρου, πού σήμερα πανηγυρίζουμε τόν πολιούχο μας Ἅγιο Μηνᾶ.
Οἱ φανατικοί μουσουλμάνοι, πιστοί στή
σαρία, σφάζουν μαζί μέ τούς κληρικούς καί
800 λαϊκούς. Τά ἄψυχα σώματα τῶν μαρτύρων σφαγιάζονται στά Σπιτάλια καί στόν
Ἅγιο Ματθαῖο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἔμεινε
ἀκέφαλη καί τό 1823 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐξέλεξε Μητροπολίτη Κρήτης τόν
Καλλίνικο τόν ἐξ Ἀγχιάλου (1823 -1830).
Στίς 19 Μαΐου 1821, στήν πλατεία τῶν
Χανίων, ἀπαγχονίστηκε ὁ Ἐπίσκοπος Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκης. Ἀκολούθησε
ἡ σφαγή τοῦ Πέτρας Ἰωακείμ, ἐνῶ φυλακίστηκαν, ὁ Κυδωνίας Καλλίνικος Σαρπάκης
καί ὁ Ρεθύμνης Γεράσιμος Περδικάρης, τούς
ὁποίους στή συνέχεια ἀπαγχόνισαν.
Τά σπουδαιότερα ἐπαναστατικά γεγονότα
στήν Κρήτη εἶναι:
– Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1821, στά Γλυκά Νερά
ἐκλέγεται ἡ «Καγκελαρία τῶν Σφακίων», μέ
σφραγίδα της, τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού
ἔφερε τήν ἐπιγραφή «Παναγία τοῦ Λουτροῦ»,
ἐνῶ στίς 15 Ἀπριλίου 1821, στήν Παναγία
τή Θυμιανή, στά Σφακιά, γίνεται ἡ κήρυξη
τῆς Ἐπανάστασης.
– Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1823, ἡ Κρήτη
ἔζησε ἄλλη μία μεγάλη τραγωδία στό σπήλαιο
τῆς Μιλάτου, ὅπου ἐξανδραποδίσθησαν περί
τά 2.000 ἄμαχα γυναικόπαιδα.
– Ἀκολουθεῖ, τόν Ἰανουάριο τοῦ 1824,
τό δρᾶμα στό σπήλαιο τοῦ Μελιδονίου, ὅπου
οἱ Τοῦρκοι πνίγουν στούς καπνούς, περί
τούς 400 ἀμάχους.
– Τό Μάιο τοῦ 1828, ἔχουμε τή μάχη τοῦ

Φραγκοκάστελου, ὅπου οἱ Τοῦρκοι, μέ 8.000
στρατιῶτες, καταλαμβάνουν τό φρούριο καί
σκοτώνουν τούς ὑπερασπιστές.
-Τό Φεβρουάριο τοῦ 1828, ἔχουμε τήν
κατάληψη τῆς Μονῆς τῆς Ὁδηγήτριας στή Μεσαρά καί τόν θάνατο τοῦ Ξωπατέρα.
Ἡ Κρήτη τόν Ἰανουάριο τοῦ 1830, ὅταν
ὑπεγράφη τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου καί
δημιουργήθηκε τό Ἑλληνικό Κράτος, ἔμεινε
ἐκτός τῆς πρώτης Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.
Τότε τό Συμβούλιο τῶν Κρητῶν ἀγωνιστῶν
συνεδρίασε στίς Μαργαρίτες Μυλοποτάμου
τό Νοέμβριο τοῦ 1830 καί ἐξέδωσε μία
σπουδαία διακήρυξη: «Ἡ Κρήτη παρεσιωπήθη… ἐνῶ ἀκόμα μάλιστα ἔχει τόν ἐξολοθρευτικόν πόλεμον εἰς τούς κόλπους της καί οἱ Τούρκοι εἶναι περιορισμένοι εἰς μόνο τά φρούριά
τους ἀπό τούς Ἕλληνας… Ἡμεῖς δέν εὑρίσκομεν
ἀλλοῦ τήν σωτηρίαν μας παρά εἰς τά ὅπλα μας
καί εἰς αὐτόν ἔντιμον θάνατον…»
6. Μέ συνεχεῖς ἐπαναστάσεις καί δυναμικές διεκδικήσεις, ἡ χριστιανική πλειοψηφία τῆς Κρήτης, καθόλη τή διάρκεια τοῦ 19ου
αἰώνα, διεκδικεῖ τήν ἐνσωμάτωσή της στήν
Ἑλληνική Ἐπικράτεια. Τό ἐθνικό μας κέντρο,
ἡ Ἀθήνα, ἀξιοποιεῖ ποικιλόπροπα τίς ἐπαναστατικές ἤ τίς εἰρηνικές διεκδικήσεις τῶν
ὁμόγλωσσων χριστιανῶν τῆς Κρήτης.
Μέ τούς προξένους, μέ τούς συλλόγους,
μέ τήν ἔκδοση ἐφημερίδων, μέ τούς δασκάλους πού ἔρχονται ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἐφορμούμενοι ἀπό ἐθνικό δέος τό μεταδίδουν
στούς μαθητές τῆς Κρήτης, μέ τούς Κρῆτες
ἀποφοίτους τοῦ ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστημίου, πού ἐγκαθίστανται στήν
Κρήτη, Ἐλευθέριο Βενιζέλο, Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Γιαμαλάκη, Γιῶργο Μυλωνογιάννη, Γιῶργο Παπαμαστοράκη, Μανοῦσο Κούνδουρο, Ἀντώνη Μιχελιδάκη,
κ.ἄ. διαμορφώνεται καί ἐμπεδώνεται στήν
Κρήτη ἡ ἑλληνικότητα τοῦ ἔθνους – κράτους,
μέ τήν ἑλληνική σημαία, τόν ἐθνικό ὕμνο,

τόν ἐθνικό ἱστορικό, τόν ἐθνικό στρατό καί
τήν ἐθνική παιδεία.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης πρωτοπορεῖ, ὄχι
μόνο στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά καί
στίς Ἐπαναστάσεις τοῦ 1866, μέ τήν πυρπόληση τοῦ Ἀρκαδίου, καί τοῦ 1897. Οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Κρήτης, Πέτρας Τίτος Ζωγραφίδης,
Ρεθύμνης Διονύσιος Καστρινογιαννάκης, Κυδωνίας Νικηφόρος Ζαχαριάδης, Κισάμου
Δωρόθεος Κλωνάρης καί ὁ μετέπειτα Ρεθύμνης Χρύσανθος Τσεπετσάκης, πρωτοστατοῦν
στόν ἐθνικό ἀγῶνα, τοῦ 1897. Οἱ Κρῆτες
ἀρχιερεῖς προηγήθηκαν στήν πατριωτική
δράση τῶν μακεδονομάχων ἀρχιερέων.
Τέλος, ἡ χαρισματική μορφή του Ἐλευθερίου Βενιζέλου θά ὁδηγήσει τήν Κρήτη
στήν ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, ὁλοκληρώνοντας
τό 1913 τούς σκοπούς, τούς στόχους καί τίς
προοπτικές τῆς μεγάλης Ἐπανάστασης τοῦ
1821.
Συμπερασματικά, ἑορτάζουμε τά 200
χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, πού
δημιούργησε τό πρῶτο Ἑλληνικό Κράτος,
τό πρῶτο ἔθνος – κράτος στά Βαλκάνια.
Ὁ ἑορτασμός τῶν 200 χρόνων, ἀπό τήν
Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τελετουργεῖται, ἀπό
τήν Ἐκκλησία Κρήτης σήμερα, στήν ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, στόν 21ο αἰῶνα. Τά ἐπιτεύγματα τοῦ κόσμου τούτου δημιουργοῦνται,
μεταβάλλονται καί μετασχηματίζονται. Ὁ πολιτισμός, ὅμως, πού συμποσοῦται στή λέξη
Ἑλληνισμός καί Ἑλλάδα, μπορεῖ νά σταθεῖ
μέ φοβική ἐσωστρέφεια στή διαμόρφωση
τοῦ νέου κόσμου, αὐτοῦ τοῦ 21ου αἰώνα;
Τά ἐρωτήματα, πού θέσαμε στήν ἀρχή,
ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ πολιτισμός μας γνωρίζει

νά διαφυλάττει τήν παρακαταθήκη του, καί
νά τήν παραδίδει ἀπό γενιά σέ γενιά, στίς
πολύμορφες μεταβολές τοῦ κόσμου τούτου.
Ἔζησε, δημιούργησε, ἀλλά καί μεγαλούργησε
καί στά πολυπολιτισμικά σχήματα τῶν αὐτοκρατοριῶν.
Ξεκίνησε ἀπό τήν πόλη-κράτος καί συνέχισε στίς αὐτοκρατορίες: τή ρωμαϊκή, τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ κυρίαρχη στήν αὐτοκρατορία
τῆς ρωμιοσύνης, τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τήν
ἐλληνική παιδεία καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό.
Τό μυστήριο αὐτό, τῆς πολιτιστικῆς παρακαταθήκης, συνεχίστηκε καί μέσα στίς
ἀντιξοότητες καί τούς διωγμούς πού ἀκολούθησαν μετά τό 1453, ὅταν στήν Κωνσταντινούπολη κυριάρχησαν οἱ Ὀθωμανοί.
Χάρη, βεβαίως, στίς ποικίλες πρωτοβουλίες
καί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Μέσα ἀπό αὐτόν τόν ἑλληνικό κόσμο,
τόν μέγα, φθάσαμε στήν Ἐπανάσταση τοῦ
1821, δημιουργήσαμε τό Ἑλληνικό Κράτος
καί πορευόμαστε στόν 21ο αἰῶνα.
Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, στά συνταγματικά της κείμενα ταυτίζει τόν Ἕλληνα μέ
τόν χριστιανό. Διακόσια χρόνια μετά, τό
1821, καλεῖ τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνισμό
σέ πολιτιστική ἐγρήγορση, γιά νά ἔχει συνέχεια στήν παγκόσμια Οἰκουμένη, αὐτό τό
σπάνιο πνευματικό μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τῆς Ἑλλάδας. Γιά νά συνεχίζεται ἐδῶ, σ’
αὐτόν τόν ἱερό χῶρο, ὁ ἑορτασμός τοῦ πολιούχου μας Ἁγίου Μηνᾶ, γιά νά λαμβάνουν
τίς εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί οἱ ἑπόμενες
γενιές μετά ἀπό ἐμᾶς. Χρόνια πολλά!
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Χειροτονία Διακόνου
Δημητρίου Χριστοδουλάκη

Χειροτονίες Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Αρμενάκη
και Διακόνου Πέτρου Αράπογλου

η Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, εορτή
της Σύναξης των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην
Άνω Βιάννο, όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μιχαήλ
Αρχαγγέλου, με την πολυπληθή παρουσία
χριστιανών, που προσήλθαν για να προσκυνήσουν την ιερή τους εικόνα και να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.
Κατά τη Θεία Λειτουργία ο Σεβ. Ποιμε-

Τ

νάρχης μας τέλεσε την εις Διάκονον χειροτονία του π. Δημητρίου Χριστοδουλάκη, ο
οποίος εισέρχεται στον έγγαμο ιερό κλήρο
της Μητροπόλεώς μας. Ο νέος Διάκονος κατάγεται από τον Χόνδρο Βιάννου και είναι
υιός του Αρχιερατικού Επιτρ. της Δ’ Αρχιερατ.
Περιφέρειας και εφημερίου του Ναού, Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Χριστοδουλάκη.
Στη χειροτονητήρια ομιλία του ο π. Δημήτριος τόνισε ότι δοξάζει τον Τριαδικό Θεό,
που τον αξίωσε να λάβει τον πρώτο βαθμό
της Ιερωσύνης και ευχαρίστησε τον Σεβ. κ.
Ανδρέα για την αγάπη και την εμπιστοσύνη,
με την οποία τον περιέβαλε από την πρώτη
στιγμή της γνωριμίας τους.
Ο Σεβασμιώτατος, στη συνέχεια, ομίλησε
εκτενώς για την εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και συνεχάρη τον νέο εργάτη του
αμπελώνα του Κυρίου. Αναφέρθηκε στον
πόθο του χειροτονηθέντα να υπηρετήσει την
Εκκλησία και του απηύθυνε πατρικές συμβουλές και νουθεσίες.
Στην ακολουθία συμμετείχαν οι Πρωτοπρ. Στυλιανός Γεωργιαννάκης και Γεώργιος
Χριστοδουλάκης, ο Αρχιδιάκονος Κωνσταντίνος Αρμενάκης και ο Διάκονος Μαρίνος
Δασκαλάκης, ενώ συμπροσευχόμενοι παρέστησαν αρκετοί κληρικοί της Δ΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας, καθώς ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης και ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Μηνάς
Σταυρακάκης.

ο Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, εορτή
της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία στον Ι. Μητροπολιτικό
Ναό Αγ. Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης
του Ιεροσολυμίτη, στο Αρκαλοχώρι, με την
συμμετοχή του Αρχιμ. Κορνηλίου Αθανασάκη, Πρωτοσυγκέλλου της καθ’ ημάς
Μητροπόλεως, του Αρχιμ. Αγαθαγγέλου Γιανναράκη, των Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Δουκιαντζάκη, Δημητρίου Πάγκαλου και Δημητρίου
Σέγγου, του Πρεσβυτέρου Μιχαήλ Αναστασάκη και του Διακόνου Μαρίνου Δασκαλάκη.
Αμέσως μετά την Μεγάλη Είσοδο, κατά
την τάξη, τελέσθηκε το Μυστήριο της εις Πρεσβύτερον χειροτονίας του Αρχιδιακόνου της
Ι. Μητροπόλεώς μας π. Κωνσταντίνου Αρμενάκη, ο οποίος επί σειρά ετών διακόνησε τον
Ι. Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αρκαλοχωρίου, αλλά και την Ι. Μητρόπολή μας, με αυτοθυσία και αίσθημα ευθύνης.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας, στην ομιλία
του, αναφέρθηκε στα χαρίσματα του π. Κωνσταντίνου, εστιάζοντας στην λαϊκή ευσέβειά
του, το χιούμορ, την αγόγγυστη προσφορά
και την βαθειά του πίστη. Του ευχήθηκε δε,
να έχει πλούσια τη Χάρη του Παναγίου και
Τελεταρχικού Πνεύματος στη διακονία του
και να αναδειχθεί άξιος λειτουργός των Μυστηρίων του Θεού και ακούραστος εργάτης
στον αμπελώνα της Εκκλησίας Του.
Στη συνέχεια, πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κατά το Τυπικό της Εκκλησίας μας,
ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την εις Διάκονον χειροτονία του Υποδιακόνου κ. Πέτρου Αράπογλου, εκ Θραψανού ορμώμενου, ο οποίος θα
διακονήσει την Εκκλησία ως έγγαμος κληρικός.

Τ

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο νέος Διάκονος ανέπεμψε ευχαριστήριο ύμνο και δοξολογία προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό
για την ιδιαίτερη ευλογία που Εκείνος επεφύλαξε στην ζωή του, ευχαριστώντας όλους
εκείνους που συνετέλεσαν στην καλλιέργεια
της ιερατικής του κλίσης εξ απαλών ονύχων.
Ο Σεβ. κ. Ανδρέας, απευθυνόμενος στον
χειροτονηθέντα π. Πέτρο, τόνισε την αξία και
το μέγεθος της Ιερωσύνης, αναφέρθηκε στη
γνώση και παιδεία του στη Βυζαντινή Μουσική
και ευχήθηκε ο πανάγαθος Θεός να του χαρίσει πλούσια τη χάρη Του και να τον αναδείξει άξιο εργάτη στον αμπελώνα της Εκκλησίας και αγόγγυστο Διάκονο των Θειοτάτων
Μυστηρίων και της τοπικής Εκκλησίας.
Προ της απολύσεως, ο Αντιπρόεδρος του
Ιερού Συνδέσμου Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδων Φουκαράκης απένειμε εκ μέρους του Δ.Σ. στο νέο
Ιερέα ένα επιτραχήλιο και στο νέο Διάκονο
ένα Ιερατικό.
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Αγιασμός έναρξης νέου Σχολικού
Έτους 2021-2022

Πανήγυρη Τιμίου Σταυρού
Θραψανού
Με την πρέπουσα κατάνυξη τελέσθηκε και
φέτος η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και
Ζωοποιού Σταυρού στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Τιμίου Σταυρού, στο Θραψανό Πεδιάδος.
Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον

Την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη του νέου
σχολικού έτους 2021-2022, στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Αρκαλοχωρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκιών, στο Γυμνάσιο-Λύκειο
Μελεσσών και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Καστελλίου.
Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε, σε μαθητές
και καθηγητές, πατρικές εγκάρδιες ευχές και
νουθεσίες, ενώ ευχήθηκε καλή, ευλογημένη
και καρποφόρα σχολική χρονιά, με τη χάρη
και τον φωτισμό του πανσόφου Θεού.
Κατά τη διάρκεια των Αγιασμών παρόντες,
μεταξύ άλλων, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συριγωνάκης,
ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης
Φραγκάκης, ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, καθώς και
Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων.
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πανηγυρικό Εσπερινό και ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους. Ομίλησε κατάλληλα στο
εκκλησίασμα, αναφερόμενος στη δύναμη και
τα μηνύματα του Τιμίου Σταυρού στην ζωή
του κάθε χριστιανού, ενώ ευχήθηκε η χάρη
του Τιμίου Σταυρού να ευλογεί και να αγιάζει
πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο.
Την κυριώνυμο ημέρα, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην
ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία
Λειτουργία.
Την διακονία του Θείου Λόγου ανέλαβε,
με την ευλογία του Σεβ. Ανδρέα, ο Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Φιλόθεος Πηγιάκης, Αρχιερατικός
Επίτροπος της Α’ Αρχιερατικής Περιφέρειας,
ο οποίος έκανε αναφορά στη καθημερινή μας
σχέση με τον Τίμιο Σταυρό, τονίζοντας ότι

δεν είναι μόνο ευλογία και φυλακτήριο, αλλά
παράλληλα μας θυμίζει τη θυσία και την Ανάσταση του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος, αφού ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους, ευχήθηκε
στους πιστούς να έχουν τη δύναμη και την
προστασία του Τιμίου και Ζωηφόρου Σταυρού, του Εσταυρωμένου Κυρίου μας.
Παρόντες, μεταξύ άλλων, τόσο στον Εσπερινό, όσο και στη Θεία Λειτουργία, ήταν ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος Μινώα
Πεδιάδος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Ιφιγένεια Μπουτιέρου και οι Αντιδήμαρχοι κ.
Κωνσταντίνος Αραβιάκης και κα Όλγα Δραμουντάνη.

Πανήγυρη Αγίου Νικήτα Αχεντριά
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε και
φέτος η πανήγυρη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρα Νικήτα, στο ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα στον Αχεντριά Μονοφατσίου.
Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό και ομίλησε καταλλήλως
στο πολυπληθές εκκλησίασμα, ενώ την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, τέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, πλαισιωμένος από κληρικούς της
ευρύτερης περιοχής.
Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους πιστούς
και αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Νικήτα,
ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την χαρά του
για την γενομένη πανήγυρη. Ευχαρίστησε τη

Πανήγυρη Αγίας Σοφίας
Ρουσοχωρίων
Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, εορτή της
Αγίας Σοφίας και των θυγατερών αυτής Πί-

Διοικούσα Επιτροπή του Προσκυνήματος και
τον εφημέριο π. Αντώνιο Ψαρολογάκη για
την οργάνωση και εξέφρασε τη χαρά του για
την παρουσία του πλήθους των πιστών, οι
οποίοι προσέτρεξαν να προσκυνήσουν το
Ιερό Λείψανο και την Θαυματουργή Εικόνα
του Αγίου, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα
υγειονομικά μέτρα.
στεως, Ελπίδος και Αγάπης, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
πανηγυρικό Εσπερινό, στον ομώνυμο Ιερό
Ναό της Ενορίας Ρουσοχωρίων.
Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, επι-
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κεντρώθηκε στην βιωτή της Αγίας Σοφίας και
των θυγατέρων αυτής.
Ευχήθηκε στο πολυπληθές εκκλησίασμα
πλούσια την ευλογία και ευχαρίστησε τον
Εφημέριο της Ενορίας Πρωτοπρ. κ. Πέτρο
Ψυλλάκη, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της
Ιεράς Μητροπόλεώς μας, καθώς και τους κτήτορες του Ιερού Ναού κ. Ιωάννη και κα Άννα
Βλαστού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και
Τενέδου κ. Κύριλλος και ο Θεοφιλ.
Επίσκοπος Ευμενείας κ. Ειρηναίος
στην Ιερά Μητρόπολή μας
Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τένεδου κ. Κύριλλος και
ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ευμενείας κ. Ειρηναίος,
Καθηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Κυρίας των Αγγέλων
Γουβερνέτου Χανίων, επισκέφθηκαν τον Σεβ.
Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο οποίος τους
υποδέχθηκε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στο
Αρκαλοχώρι.
Στη συνέχεια μετέβησαν για προσκύνημα
στον Ι. Μ. Ναό Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου και ακολού-

Οικονομική βοήθεια από την
Τράπεζα Χανίων
Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, ο Διευθυντής
Δικτύου της Τράπεζας Χανίων κ. Γεώργιος
Επανωμεριτάκης συναντήθηκε, εκ μέρους του
Προέδρου κ. Μιχαήλ Μαρακάκη και της Διοίκησης της Τράπεζας, με τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, στα γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως στο Αρκαλοχώρι, και του επέδωσε ένα σεβαστό ποσό, εκ μέρους της Τράπεζας Χανίων, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό
την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους
προς τους σεισμοπαθείς αδελφούς μας.

Πανήγυρη Αγίας Πελαγίας
Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου το απόγευμα,
παραμονή της εορτής της Αγίας Πελαγίας, ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην
Αυλή Πεδιάδος, όπου χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και ομίλησε καταλλήλως.
Την ημέρα δε της εορτής, Παρασκευή 8
Οκτωβρίου, μετέβη στον Κάτω Καρουζανό
Πεδιάδος, όπου τέλεσε τη Θεία Λειτουργία
και κήρυξε το Θείο λόγο, αναφερόμενος στη
βιωτή και τα θαύματα της Αγίας Πελαγίας.
Στη συνέχεια, ευλόγησε τους άρτους και πριν
την απόλυση ανέπεμψε δέηση για το σεισμό,
διαβάζοντας τις σχετικές ευχές για την απειλή
του σεισμού και ευχήθηκε καταλλήλως στο
εκκλησίασμα.

Ο κ. Ανδρέας ευχαρίστησε τον κ. Διευθυντή, καθώς και τον κ. Πρόεδρο για την έμπρακτη συμπαράσταση της Τράπεζας προς τους
δοκιμαζόμενους από το σεισμό αδελφούς μας.

θως στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου,
όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Μινώα
Πεδιάδας κ. Μανώλη Φραγκάκη.
Τέλος, όλοι μαζί βρέθηκαν στο χώρο του
Εκθεσιακού Κέντρου, όπου βρίσκονταν οι
σεισμόπληκτοι, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και ευχόμενος ηθική ενδυνάμωση.

Ανθρωπιστική βοήθεια από τη
Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και
Αποκορώνου
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ.
του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αμφιλόχιο Παπαγιαννάκη, Προηγούμενο της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, μετέβησαν στο Πολιτιστικό
Πολύκεντρο της Ι. Μητροπόλεώς μας στο Αρκαλοχώρι, όπου παρέδωσαν αγαθά πρώτης
ανάγκης, τρόφιμα, γραφική ύλη και ιματισμό,
για τους σεισμόπληκτους αδελφούς μας, δαπάνη του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι.

Επίσκεψη Σοφίας Σακοράφα στην
Ιερά μας Μητρόπολη
Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, η Βουλευτής
κα Σοφία Σακοράφα επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα,
συνοδευόμενη από τον Βουλευτή Ηρακλείου
κ. Γιώργο Λογιάδη.
Ο Σεβασμιώτατος τους υποδέχθηκε στον

Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τους
υποδέχθηκε εγκάρδια, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Σεβ. κ. Δαμασκηνό, για την ευλογημένη αυτή αποστολή
αγάπης και συμπαράστασης.
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Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, στο
Αρκαλοχώρι, όπου συζητήθηκαν θέματα που

αφορούν τους σεισμόπληκτους της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου, μετά τον
μεγάλο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.

Αγιασμός επαναλειτουργίας
Δημοτικού Σχολείου Θραψανού
Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο Θραψανό και τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού
στις νέες λυόμενες αίθουσες διδασκαλίας, καθώς το Δημοτικό Σχολείο υπέστη σοβαρές
ζημιές από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.
Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε, σε διδάσκοντες και διδασκομένους, πατρικές εγκάρδιες ευχές, ενώ ευχήθηκε καλή συνέχεια στη
σχολική χρονιά, με τη χάρη και τον φωτισμό
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Στον Αγιασμό παρέστησαν, μεταξύ άλ-

λων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συριγωνάκης
και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου
Θραψανού κ. Γιώργος Καλογεράκης.

Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτη
Πέτρας και Χερρονήσου
κ. Γερασίμου
Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Νεάπολη Λασιθίου δια να συμμετάσχει στα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας και
Χερρονήσου κ. Γερασίμου.
Την ημέρα της εορτής τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη
κ. Γερασίμου, και προεξάρχοντος της τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα και του Θεοφιλ. Επισκόπου Κνωσού κ.
Προδρόμου. Συμπροσευχομένοι παρέστησαν, επίσης, οι Σεβ. Μητροπολίτες Λάμπης,
Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος και Ιεραπύτνης

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Αγίου
Θεοδώρου στο Νιπιδιτό Πεδιάδος
Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε την ακολουθία των Θυρανοιξίων στον προσφάτως
ανακαινισμένο Ιερό Κοιμητηριακό Ναό του
Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου, στο Νιπιδιτό Πεδιάδος.
Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, επαίνεσε τον εφημέριο της Ενορίας Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ. Επιφάνιο Ζαχαράκη και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, εκφράζοντας παράλληλα
την ευαρέσκεια της τοπικής Εκκλησίας για
την πρωτοβουλία της ανακαίνισης του παλαιού Ναού του Αγίου Θεοδώρου.
Στη συνέχεια, ο π. Επιφάνιος ευχαρίστησε
τον Σεβασμιώτατο για την στήριξη και την
ευλογία του, καθώς και όλους εκείνους, τους
φανερούς και αφανείς δωρητές, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης.
Παρόντες στα Θυρανοίξια, μεταξύ άλλων,
ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Μα-

Πανήγυρη Αγίου Δημητρίου

και Σητείας κ. Κύριλλος.
Εκ μέρους των συλλειτουργούντων Αρχιερέων ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας ευχήθηκε καταλλήλως και εξέφρασε
τις ευχές των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων
προς τον εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Γεράσιμο.
Στο τέλος της ακολουθίας ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του
μακαριστού Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου.

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, παραμονή
της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
μετέβη στον εορτάζοντα Ιερό Ναό στο Μοναστηράκι Μονοφατσίου, όπου χοροστάτησε
στον πανηγυρικό Εσπερινό, ευλόγησε τους
προσφερόμενους άρτους και ομίλησε κατάλληλα στο πολυπληθές εκκλησίασμα.
Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της
εορτής, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην
ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια
τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγιά Πεδιάδος, αφού ο μεγαλοπρεπής Ναός του
Αγίου Δημητρίου πληγώθηκε από τον μεγάλο σεισμό.

νώλης Φραγκάκης, ο Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδων
Φουκαράκης, Αναπλ. Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος, Ιερείς της ευρύτερης περιοχής και
πλήθος κόσμου.

49

48
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον βίο
και τα χαρίσματα του Αγίου Δημητρίου, ενώ
ακολούθως ευλόγησε τους προσφερόμενους
άρτους και προ της απολύσεως τέλεσε τρι-

σάγιο στους μακαριστούς Οικουμενικό Πατριάρχη κυρό Δημήτριο και Μητροπολίτη
Πέτρας και Χερρονήσου κυρό Δημήτριο.

Θυρανοίξια στο παρεκκλήσι του
Πολιτιστικού Πολυκέντρου,
επ’ ονόματι του Αγίου Νέστορος
Το απόγευμα της Τρίτης 26ης Οκτωβρίου,
ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας τέλεσε
την ακολουθία των Θυρανοιξίων στο Ιερό
Παρεκκλήσιο του Αγίου Νέστορος, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Ακολούθησε ο πανηγυρικός
Εσπερινός και η ευλόγηση των προσφερόμενων άρτων.
Τη επαύριον, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε
την Θεία Λειτουργία, ομίλησε κατάλληλα για

Πανήγυρη Ανακομιδής των
Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου
στα Κελλιά Πεδιάδος
το βίο του τιμωμένου Αγίου και ευχήθηκε
στο προσωπικό των Γραφείων της Ιεράς
Μητροπόλεως, καθώς και στο εκκλησίασμα
χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Επέτειος του «ΟΧΙ»
στο Αρκαλοχώρι
Με συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για
την 28η Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι, μετά τον
καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τέλεσε, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, την Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο του έπους του 1940, παρουσία εκπροσώπων των Αρχών του τόπου. Στη συνέχεια
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση έξω από το
Ναό, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και
η μαθητική παρέλαση.
Παρόντες στην Δοξολογία και στην επιμνημόσυνη δέηση ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πε-

Πανήγυρη Αγίων Αναργύρων
στο Αφρατί Πεδιάδος

ρικό Εσπερινό του εορτάζοντα Ιερού Ναού
των Αγίων ενδόξων Αναργύρων Κοσμά και
Δαμιανού.
Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο βίο των Αγίων Αναργύρων, ενώ
δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον εφημέριο
της Ενορίας Πρωτοπρ. κ. Γεώργιο Κουναλάκη
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την γενομένη πανήγυρη.

ριφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο
Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης
Φραγκάκης, οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, κ. Σωκράτης Βαρδάκης, κ.
Νίκος Ηγουμενίδης και κ. Μανώλης Συντυχάκης, μαθητές, γονείς και πλήθος κόσμου.
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Ανδρέας μας μετέβη στο Αφρατί
Πεδιάδος, όπου χοροστάτησε στον πανηγυ-

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου, παραμονή της
εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων
του Αγίου Γεωργίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας μετέβη στα Κελλιά Πεδιάδος και
χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό,
αφού ο μεγαλοπρεπής Ναός του Αγίου Γεωργίου, της Ενορίας των Αγιών Παρασκιών,
επλήγη από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου.
Αφού ευλόγησε τους προσφερόμενους
άρτους και τον οίνο της καινούριας χρονιάς,
ομίλησε καταλλήλως και ευχήθηκε στον Δήμαρχο του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
κ. Μανώλη Κοκοσάλη, καθώς και στο εκκλη-

σίασμα χρόνια πολλά. Δεν παρέλειψε δε να
επαινέσει τον Πρόϊστάμενο της Ενορίας και
Αρχιερατικό Επίτροπο της Α’ Αρχιερατικής
Περιφέρειας, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Φιλόθεο
Πηγιάκη, καθώς τον Εφημέριο Πρωτοπρ. κ.
Αλέξανδρο Παναγιωτάκη και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, για την οργάνωση της πανηγύρεως.

Απονομή Οφφικίου
Πρωτοπρεσβυτέρου
Ανήμερα της εορτής της Ανακομιδής των
Ιερών Λειψάνων του Αγίου μεγαλομάρτυρα
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας
Εμπάρου, της Επαρχίας Βιάννου.
Προ της απολύσεως, απένειμε το Οφφίκιο
του Πρωτοπρεσβυτέρου στον Εφημέριο της
Ενορίας π. Ευάγγελο Αναγιάννη, ο οποίος,

από τη θέση του Υπευθύνου του Βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολής μας, έχει προσφέρει πολλά στην τοπική μας Εκκλησία.

51

50
Ο Σεβασμιώτατος, στην ομιλία του, εξήρε
τις αρετές και τα χαρίσματα του π. Ευαγγέλου,
εστιάζοντας στο ταπεινό φρόνημά του και στην
πρόθυμη και αγόγγυστη προσφορά του στην
Ιερά Μητρόπολη και του ευχήθηκε καλή δύναμη στο γεώργιο του αμπελώνα του Κυρίου.

Τέλος, να αναφερθεί ότι εκείνη την ημέρα
ο Σεβ. κ. Ανδρέας συμπλήρωσε είκοσι (20)
έτη Αρχιερατικής διακονίας, από την ημέρα
της εις Επίσκοπον χειροτονίας του, στις 3
Νοεμβρίου 2001, στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

Πανήγυρη Αγίου Νεκταρίου –
χειροθεσία Οικονόμου
Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Νοεμβρίου,
παραμονή της εορτής του Αγίου Νεκταρίου,
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού, στην
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Αρκαλοχώρι, η οποία καλύπτει τις θρησκευτικές
ανάγκες της Ενορίας του Ιερού Καθεδρικού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αφού
οι Ιεροί Ναοί της επλήγησαν από τον σεισμό
της 27ης Σεπτεμβρίου.
Την επαύριον, ανήμερα της εορτής, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον
ομώνυμο Ιερό Ναό της Ενορίας Μάρθας,
Επαρχίας Βιάννου, όπου προ της απολύσεως
χειροθέτησε σε Οικονόμο τον Εφημέριο της
Ενορίας, π. Ανδρέα Τσικανδυλάκη ευχόμενος
καλή διακονία στον αμπελώνα του Κυρίου.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος, τόσο
στον Εσπερινό, όσο και στη Θεία Λειτουργία,
αναφέρθηκε στα μεγάλα χαρίσματα του Αγίου

Το Θείο λόγο κήρυξε, εκ μέρους της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας, ενώ πριν από το τέλος της
Θείας Λειτουργίας τελέστηκε επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ των της πίστεως και της πατρίδος
πεσόντων αγωνιστών, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών, από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση του
Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του προστάτη
του Μεγάλου Κάστρου, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Κυβερνητικό κλιμάκιο
στο Αρκαλοχώρι

του 20ού αιώνα, εστιάζοντας στην αγάπη και
την ταπείνωσή του. Παράλληλα ευχαρίστησε
τον κλήρο και τον λαό δια την παρουσία τους
και ευχήθηκε χρόνια πολλά.

Πανήγυρη Αγίου Μηνά,
πολιούχου Ηρακλείου
Με λαμπρότητα τιμήθηκε και φέτος ο
Άγιος Μηνάς, ο πολιούχος του Ηρακλείου.
Οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της
νήσου, ηγούμενοι, ιερείς, μοναχοί και μοναχές Ιερών Μονών και πλήθος κόσμου συνέρρευσαν, τόσο την παραμονή, όσο και την
ημέρα της εορτής, στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Μηνά, για να ανάψουν ένα

Λείψανα και την Ιερή εικόνα Του.
Της τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας,
που τελέστηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και
Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού.
Συμπροσευχομένοι παρέστησαν, οι Σεβ. Μητροπολίτες Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.
Ειρηναίος, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και
ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ. Πρόδρομος.

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, κλιμάκιο της
Ελληνικής Κυβερνήσεως βρέθηκε στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς Μητροπόλεώς
μας, προκειμένου να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς, για τις έως τώρα ενέργειες, με
σκοπό την ανακούφιση των σεισμόπληκτων
περιοχών και τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων.
Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για
θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης
από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη και τον
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ευάγγελο Τουρνά, τους οποίους καλωσόρισε ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας.

Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου
κ. Αμφιλοχίου

κερί και να προσκυνήσουν τα χαριτόβρυτα

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου
Αμφιλοχίου, Επισκόπου Ικονίου, ο Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στο
Καστέλι Κισάμου, προκειμένου να μετάσχει
στα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτη

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης, ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλης Φραγκάκης, ο
Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων κ. Μανώλης Κοκοσάλης, ο Δήμαρχος Βιάννου κ.
Μηνάς Σταυρακάκης και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος.
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Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέστηκε τρισαρχιερατική
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του εορτάζοντος Μητροπολίτη κ. Αμφιλοχίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα και Κυδωνίας και
Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού. Συμπροσευχομένοι παρέστησαν, ο Σεβ. Μητροπολίτης
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος και
ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ευμενείας κ. Ειρηναίος.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Αμφιλόχιος, αφού
κήρυξε καταλλήλως, ευχαρίστησε τους Αρχιερείς που συνιερούργησαν και συμπροσευχήθηκαν την ημέρα των ονομαστηρίων του.
Εκ μέρους των παρόντων Αρχιερέων ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ευχήθηκε
καταλλήλως και εξέφρασε τις ευχές τους, στον
εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Αμφιλόχιο, ενώ
στο τέλος τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου
κυρού Ειρηναίου.

Ενθρόνιση Σεβ. Μητροπολίτη
Πολυανής και Κιλκισίου
κ. Βαρθολομαίου
Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και
Κιλκισίου, για να συμμετάσχει στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη κ. Βαρθολομαίου,
ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.
Τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο εκπροσώπησε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος,
τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων
κ.κ. Θεόφιλο, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου
στην Αθήνα Πανοσιολ. Αρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ενώ τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο, ο Τοποτηρητής της
Ιεράς Μητροπόλεως, Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος.
Στην ενθρόνιση παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες· Βεροίας κ. Παντελεήμων, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Δημητριάδος κ.
Ιγνάτιος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Εδέσσης κ. Ιωήλ, Ν.
Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Ιερισσού κ. Θεόκλητος,
Κίτρους κ. Γεώργιος, Ελασσώνος κ. Χαρίτων,
Ν. Κρήνης κ. Ιουστίνος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Λαγκαδά κ. Πλάτων, Καστορίας κ. Καλλίνικος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος.

Ομιλία Σεβ. Μητροπολίτη
κ. Ανδρέα, εκπροσώπου της Α.Θ.Π.
«Σεβασμιώτατε και πολύ ἀγαπητέ Ἀδελφέ,
Μητροπολῖτα Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖε,
Ἔχω τήν εὐλογίαν, εἰς τήν ἐνθρόνισίν Σας,
νά ἐκπροσωπῶ τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν
ἡμῶν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Βαρθολομαῖον.
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Σας κυροῦ Ἐμμανουήλ, τῇ
εὐμενῇ εἰσηγήσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Κυρίου Ἱερωνύμου, ψήφων
δέ κανονικῶν γενομένων, Σᾶς ἐξέλεξε Ἐπίσκοπον,
τιμήσασα σύνολον τήν εὐδόκιμον ἐκκλησιαστικήν
Σας διακονίαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, εἰς τήν
ἐνορίαν Σας, ἀλλά καί τήν ἐθνικήν δραστηριότητά
Σας, χάρις εἰς τήν ὁποίαν ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐγνώρισε τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπαναστάσεως
τοῦ 1821, ἐκ τῆς ὁποίας ἐδημιουγήθη τό πρῶτον
ἐθνικόν Κράτος εἰς τά Βαλκάνια, τό Ἑλληνικόν.
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἠθέλησε ὁ ἐκκλησιαστι-

κός Σας βηματισμός νά ξεκινήσει ἀπό τήν Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν τῆς Πάτμου, τῆς ὁποίας
ἀδελφός τυγχάνετε, ἀλλά καί Διάκονος καί Πρεσβύτερος νά χειροτονηθεῖτε, ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἔξαρχου, μακαριστοῦ καλοπροαιρέτου Ἐπισκόπου Τράλλεων κυροῦ Ἰσιδώρου, τοῦ καί
Γέροντός Σας.
Σήμερον, ὡς Ἐπίσκοπος καλεῖσθε νά ποιμάνετε τήν εὐλογημένην καί τετιμημένην Ἱεράν Μητρόπολιν Πολυανῆς καί Κιλκισίου, εἰς τήν γῆν
τῆς Μακεδονίας μας, ἡ ὁποία ἀνέδειξε τόν παγκόσμιον Ἕλληνα, τόν Ἀλέξανδρον τόν Μακεδόνα.
Ἔχετε κοινάς ρίζας καί ὁμότροπον πορείαν μέ
τό χριστεπώνυμον ποίμνιόν Σας. Προσφυγικῆς
καταγωγῆς, Ἅγιε Ἀδελφέ, ὅπως καί ὁ πιστός λαός,
πού ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ Σᾶς ἐνεπιστεύθη, ὁ ὁποῖος
ἐγκατεστάθη είς τήν λαχοῦσαν Ὑμῖν Ἐπαρχίαν,
ἀπό τόν Πόντον, τήν Μικράν Ἀσίαν καί τήν Ἀνατολικήν Θράκην.
Αἱ κοιναί ρίζαι, αἱ παράλληλοι πορείαι καί τά
ὅμοια βιώματα ποιμένος καί ποιμαινομένων, ἐνισχύουν καί ἐνδυναμώνουν τήν ποιμαντικήν διακονίαν Σας καί ἐπιφέρουν μεγάλη ἐγγύτητα εἰς τάς
καρδίας τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ του.
Οἱ πρόγονοί Σας μετά τοῦ ποιμνίου Σας ἦλθαν
εἰς τήν Μακεδονίαν πρόσφυγες διωγμένοι, ἀλλά
μέ λαμπρόν πολιτισμόν καί δυσεύρετον εἰς Χριστόν πίστιν. Ὑπερήφανοι καί ἀξιοπρεπεῖς, ἐγκατεστάθησαν, ἠγωνίσθησαν, ἐδούλεψαν, ἐμόχθησαν ενισχυόμενοι δε ἀπό τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν
προώδευσαν καί ἠγάπησαν τήν ἐδῶ νέαν καί
δευτέραν πατρίδα των, τήν μπόλιασαν μέ τόν πολιτισμόν τῆς καθ’ ἡμᾶς λαγγεμένης Ἀνατολῆς.
Σεβασμιώτατε,

Πανήγυρη Αγίας Βαρβάρας στους
Ασκούς Πεδιάδος
Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, ο Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε
στον πανηγυρικό Εσπερινό, επί τη μνήμη της
Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας,
στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό,
στους Ασκούς Πεδιάδος.

Ἔχετε ὅλας τάς προϋποθέσεις γιά νά ποιμάνετε
ἐν Χριστῷ τό ἐμπιστευθέν, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας,
ποίμνιόν Σας, νά τό παιδαγωγήσετε εἰς Χριστόν.
Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης
Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου
ὁ μακαριστός γέροντάς Σας Σᾶς ἐνεπιστεύθη, γνωρίζει τόν σεβασμόν Σας, τήν ἀγάπην καί τήν ἀφοσίωσίν Σας πρός τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό μαρτυρικόν
Φανάριον, τοῦ ὁποίου τήν δυσεύρετον καί άνεκτίμητον προσφοράν πρός τόν Ὀρθόδοξον καί Χριστιανικόν πολιτισμόν καλῶς γνωρίζετε καί ἐκ τῆς
ἐνασχολήσεώς Σας μέ τήν ἱστορίαν εὐρύτερα, ἀλλά
καί κατά τάς ἑορτάς τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.
Ὁ Παναγιώτατος ἰδιαιτέρως χαίρει διά την
έγκατάστασιν καί ένθρόνισίν Σας εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι
Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου. Γνωρίζει τήν ἀφοσίωσιν,
τήν ἀγάπην και τόν σεβασμόν Σας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία θά ἔχει ἀνοικτή πάντοτε
τήν ἀγκάλην Της πρός τό σεβάσμιον πρόσωπόν
Σας, γιά νά Σᾶς καλοσωρίζει καί νά Σᾶς ὑποδέχεται κατά τάς ἐπισκέψεις Σας εἰς τάς αὐλάς
Αὐτῆς, ἀλλά καί εἰς τάς Συνάξεις, εἰς τάς ὁποίας
θά προσκαλεῖσθε, ὡς Ἱεράρχης ἔχων τήν πνευματικήν του ἀναφοράν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Μέ αἰσθήματα ἰδιαιτέρας ἀγάπης, ἐκτιμήσεως
καί ἐν Χριστῷ φιλαδελφείας ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία,
ἀπό τήν Οἰκουμενικήν της ἕδραν, τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν κιβωτόν καί κολυμβήθραν τοῦ
Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ, Σοῦ εὔχεται ἐγκαρδίως
πολλά καί πάμπολλα τά ἔτη Σου, ἡ δέ ποιμαντορική Σου διακονία νά εἶναι καλλίκαρπος, ἀγλαόκαρπος καί θεοφόρος.»
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Ευλόγησε τους άρτους και ομίλησε για
τον βίο της Αγίας Βαρβάρας, ενώ εξέφρασε
τη χαρά του για την παρουσία του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Β’ Αρχιερατικής Περιφέρειας Πρωτοπρ. κ. Εμμανουήλ Παπακανδεράκη, καθώς και των όμορων εφημερίων.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Εφημέριο
Πρωτοπρ. κ. Γεώργιο Γιακουμάκη και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Ασκών,
για την άρτια διοργάνωση της πανηγύρεως
και να ευχηθεί στο πλήθος των προσκυνητών
χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Πανήγυρη Αγίου Νικολάου
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
Εσπερινό, επί τη μνήμη του εν Αγίοις πατρός
ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της
Λυκίας, πολιούχου της Ενορίας Ζήντας Μονοφατσίου, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, η οποία καλύπτει τις θρησκευτικές
ανάγκες της Ενορίας, αφού οι Ιεροί Ναοί της
Ενορίας επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης
Σεπτεμβρίου, ενώ ανήμερα της εορτής Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, χοροστάτησε στον Όρθρο
και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου στις Αμουργιέλλες Μονοφατσίου.
Ο Σεβασμιώτατος, στο κήρυγμά του, τόσο
στον Εσπερινό, όσο και στη Θεία Λειτουργία,
αναφέρθηκε στη ζωή και τα χαρίσματα του
Αγίου Νικολάου, υπογραμμίζοντας την πίστη,
την ταπείνωση, την πραότητα και την αγάπη
Του προς τον Θεό.
Τέλος, ευχαρίστησε τους Εφημερίους των

Ο Σεβ. κ. Ανδρέας στις εσκαφές
του νέου Ιερού Ναού της Ενορίας
Καστελλίου
Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, συνοδευόμενος
από τον Αναπλ. Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
Πρωτοπρ. κ. Σπυρίδωνα Φουκαράκη και τον
Αρχιερατικό Επίτροπο της Β’ Αρχιερατικής
Περιφέρειας Πρωτοπρ. Εμμανουήλ Παπακανδεράκη, επισκέφθηκε το ιδιόκτητο οικόπεδο της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Καστελλίου

Πεδιάδος, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες θεμελίωσης, για να ανεγερθεί, χάριτι Θεού, ο νέος
μεγάλος Ιερός Ναός της Ενορίας.
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά του
για την πρόοδο των εργασιών θεμελίωσης
και ευχαρίστησε την Προϊσταμένη της ΕΦΑΗ
κα Βασιλική Συθιακάκη για την ευαισθησία
και την λυσιτελή μέριμνά της, καθώς και τον
Αρχαιοφύλακα κ. Σταύρο Παπαδημητρίου, ο
οποίος επέβλεπε τις εργασίες. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα

Μενδώνη, για τη σύνολη τη συμπαράστασή
της στη Ιερά Μητρόπολή μας, αρχής γενομένης από την Παναγία Κεραλιμενιώτισσα στη
Βιάννο.
Τέλος, ευχήθηκε στον Προϊστάμενο της
Ενορίας Αρχιμ. κ. Ιερόθεο Χιώτη, στον Εφημέριο Πρωτοπρ. κ. Γεώργιο Μαραυγάκη και
στο Εκκλ. Συμβούλιο, καλή ευόδωση του Ιερού
αυτού σκοπού, για την ανέγερση του νέου μεγάλου Ιερού Ναού, ο οποίος θα καλύψει τις
λατρευτικές ανάγκες της Ενορίας Καστελλίου.

Δράση Τμήματος
AHEPA Hj-6 «Crete Kydon»
για τους σεισμοπαθείς

Ενοριών∙ Ζήντας π. Μιχαήλ Αλεξάκη και
Αμουργιελλών π. Σταύρο Φανουράκη, καθώς
τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια και το εκκλησίασμα, ευχόμενος χρόνια πολλά.

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, το Τμήμα
AHEPA Hj-6 «Crete Kydon», παρέδωσε μεγάλη ποσότητα ειδών πρώτης ανάγκης, ατομικής υγιεινής, υλικών καθαριότητας, στρωμάτων και κλινοσκεπασμάτων, υποδημάτων,
τηλεοράσεων κ.ά., στην Ιερά Μητρόπολή μας,
προκειμένου να ανακουφίσουν τις ανάγκες
των σεισμοπαθών.
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από δωρεές
των μελών του Τμήματος, μελών της AHEPA

Περιφέρειας Ελλάδος, τοπικούς φορείς και
επιχειρήσεις, καθώς και με τη συμβολή μελών
της AHEPA από την Αμερική και τον Καναδά
και της Pancretan Association of America.

Πανήγυρη Αγίου Σπυρίδωνος
στην Κάτω Βιάννο
Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου
Τριμυθούντος του Θαυματουργού, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην Κάτω Βιάννο.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας ομίλησε
επίκαιρα για την βιωτή και τα πλούσια χαρίσματα του τιμωμένου Αγίου, εκφράζοντας
την ευαρέσκειά του για την γενομένη πανήγυρη, ευχαριστώντας τον εφημέριο της

Ενορίας π. Αντώνιο Ψαρολογάκη, ενώ ευχήθηκε σε όλο το εκκλησίασμα χρόνια
πολλά και ευλογημένα, δια πρεσβειών του
Αγίου Σπυρίδωνος.
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«Χριστουγεννιάτικο χωριό»
στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, στο χώρο του Πολιτιστικού Πολυκέντρου, πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση
του «Χριστουγεννιάτικου χωριού» από τον
Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Ο Σεβασμιώτατος, αφού καλωσόρισε
τους παρευρισκομένους, μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.
Αγαθάγγελο Γιανναράκη, Αναπλ. Πρόεδρο

του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής της Μητροπόλεώς μας και τα Μέλη
του, για τον κόπο και την πολυήμερη εργασία που προσέφεραν, προκειμένου να δημιουργηθεί το «Χριστουγεννιάτικο χωριό»,

καθώς και όλους τους χορηγούς και εθελοντές του εγχειρήματος.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η χορωδία των νεανικών συνάξεων της Ενορίας
Θραψανού, την οποία συντόνισε άρτια ο χοράρχης κ. Βασίλειος Δαμιανάκης, έψαλε
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από όλη την Ελλάδα.
Το «Χριστουγεννιάτικο χωριό» ήταν ανοικτό καθημερινά μέχρι τις 6 Ιανουαρίου και
σκοπό είχε την ηθική τόνωση των κατοίκων
των σεισμόπληκτων περιοχών, πέριξ του
Αρκαλοχωρίου και ειδικά των μικρών παιδιών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια
πληθώρα δράσεων, όπως θεατρικά παιχνίδια, θεματικά εργαστήρια, αθλητικά και μουσικά δρώμενα και πολλές
ακόμα δραστηριότητες.
Το παρών έδωσαν, μεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.
Παύλος Μπαριτάκης, οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Μινώα Πεδιάδας κα Όλγα Δραμουντάνη και κ. Κωνσταντίνος Αραβιάκης, καθώς
και πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή.

Δωρέαν διανομή απορροφητήρων
στους σεισμόπληκτους
των οικίσκων του Αρκαλοχωρίου
Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, με την
παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας κ. Μανώλη Φραγκάκη και του εφημερίου του Κοιμητηριακού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου
Αρκαλοχωρίου, π. Κωνσταντίνου Αρμενάκη,
διανεμήθηκαν (23) απορροφητήρες στους σεισμόπληκτους, που είναι εγκατεστημένοι στους
οικίσκους, απέναντι από το Εκθεσιακό Κέντρο

Αρκαλοχωρίου, δωρεά του Συλλόγου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου και των εργαζομένων του Ξενοδοχείου Galaxy Ηρακλείου.

Χριστούγεννα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αρκαλοχωρίου
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε η
μεγάλη Δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σε όλους τους
Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας χοροστάτησε στον
Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου
Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτου, στο Αρκαλοχώρι.
Οι καμπάνες του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού ήχησαν χαρμόσυνα, μεταφέροντας το
χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Χριστού
στον κόσμο. Πολλοί πιστοί προσήλθαν για
να ακούσουν το «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες,
τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς
Παρθένου καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας» και να κοινωνήσουν των Αχράντων
Μυστηρίων.
Προ της απολύσεως, ο Πρωτ. Σπυρίδων
Φουκαράκης, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού
και Αναπλ. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, ανέγνωσε το
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα.
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος κάλεσε το πολυ-

πληθές εκκλησίασμα να προσεγγίσει το μεγάλο Μυστήριο της Γέννησης του Χριστού με
πίστη, αγάπη και ταπείνωση και ευχήθηκε σε
όλους χρόνια πολλά με υγεία, ομόνοια και
πνευματική προκοπή. Παρότρυνε δε, για μια
ακόμη φορά, τους πιστούς να τηρούν τα υγειονομικά μέτρα της Πολιτείας για την προστασία από τη νόσο covid-19 και κάλεσε τους
πιστούς που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί
να το πράξουν.
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Ιακώβου Τζαγκαράκη
Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου
ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας μετέβη στην Μάρθα
Επαρχίας Βιάννου, όπου τέλεσε την εξόδιο ακολουθία του
αειμνήστου Ιάκωβου Τζαγκαράκη, στον Ιερό Ναό του
Αγίου Νεκταρίου.
Ο μακαριστός Ιάκωβος έχασε την ζωή
του, την ώρα του φονικού σεισμού, το πρωί
της 27ης Σεπτεμβρίου, αφού καταπλακώθηκε
από την οροφή του Ι. Ν. Προφήτη Ηλία στο
Αρκαλοχώρι. Ο εκλιπών, μετά από προσωπικό του τάμα προς τον Προφήτη Ηλία, είχε
αναλάβει να αποκαταστήσει τις ζημιές της εκκλησίας, που είχαν προκληθεί από τους προηγούμενους σεισμούς.

Μαρίας Κατσοπρινάκη
Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις Άνω Αρχάνες, τελέστηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου, η εξόδιος ακολουθία της Μαρίας
Κατσοπρινάκη, η οποία εκοιμήθη σε ηλικία 89 ετών.
Η εκλιπούσα εργάσθηκε
για πολλά έτη στην Ιερά Μονή
της Αγκαράθου και στην Ιερά
Μονή Επανωσήφη. Την ακολουθία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ανδρέας, ο οποίος
ομίλησε καταλλήλως.

Ο Σεβασμιώτατος, στην επικήδεια ομιλία
του, αναφέρθηκε στο ακατάληπτο μυστήριο
του θανάτου και εστίασε στον χαρακτήρα και
τη ζωή του εκλιπόντος.
Εξέφρασε την θλίψη, τόσο τη δική του
όσο και της τοπικής εκκλησίας, καθώς την
συμπαράστασή του και ευχήθηκε καλή δύναμη και την εξ ύψους παρηγορία στους οικείους του.

Μεταξύ άλλων, παρέστησαν, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης, Υπογραμματέας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης, ο οποίος εκφώνησε
επικήδειο λόγο, ο π. Μερκούριος Καπανταϊδάκης, εκ
της Ιεράς Μονής Αγκαράθου,
ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιερόθεος
Δασκαλάκης, εκ της Ιεράς
Μονής Επάνωσήφη, οι ιερείς
της Ενορίας, π. Ανδρέας Καλιοντζάκης, π. Γεώργιος Κασαβετάκης, π. Γεώργιος Λυδάκης και π. Γεώργιος
Γεράκης και πλήθος κόσμου.

Γαλάτειας Μαυρίκου-Πατεράκη

Άννας Πετροπούλου

Την Κυριακή
10 Οκτωβρίου, ο
Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας
τέλεσε, στον Ιερό
Μη τροπολιτικό
Ναό του Αγίου
Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης
του Ιεροσολυμίτη,
την εξόδιο ακολουθία της μακαριστής Γαλάτειας Μαυρίκου - Πατεράκη, η οποία
εκοιμήθη σε ηλικία 54 ετών και ευχήθηκε
στους οικείους της την εξ’ ύψους παρηγορία
και την άνωθεν δύναμη στους οικείους της.

Την Τετάρτη
20 Οκτωβρίου, ο
Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τέλεσε στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Ανδρέα
Αρχιεπισκόπου
Κρήτης του Ιεροσολυμίτη στο Αρκαλοχώρι, την εξόδιο
ακολουθία της μακαριστής Άννας Πετροπούλου, ομίλησε καταλλήλως, ενώ εξέφρασε τις συλλυπητήριες ευχές του προς
τους οικείους της.

Γεωργίου Κουνενάκη
Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, ο Σεβ. Ποιμενάρχης
μας κ. Ανδρέας τέλεσε την
εξόδιο ακολουθία του αείμνηστου Γεωργίου Κουνενάκη,
συνταξιούχου εκπαιδευτικού,
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, στο
Αρκαλοχώρι.

Ο Σεβασμιώτατος στην επικήδεια προσλαλιά του, έκανε
αναφορά στο «Ὄντως φοβερώτατον, τοῦ θανάτου μυστήριον»
κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, εξήρε τα χαρίσματα
του εκλιπόντος και συλλυπήθηκε καταλλήλως τους οικείους του.

Αντωνίου Καλογεράκη
Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Ανδρέας μετέβη στο Διαβαϊδέ Πεδιάδος, όπου τέλεσε
την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Αντωνίου Καλογεράκη, πατρός του Διευθυντή
του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού και Ιστορικού κ. Γεωργίου Καλογεράκη.

Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην
προσωπικότητα του εκλιπόντος
εξαίροντας τα αγαθά χαρίσματά
του και εξέφρασε τις θερμές
συλλυπητήριες ευχές του, στη
σύζυγο, τα τέκνα, τα εγγόνια και
σε όλους τους συγγενείς, ιδιαιτέρως δε στον υιό του Γεώργιο,
ο οποίος εμφανώς συγκινη-
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μένος εκφώνησε εγκάρδιο επικήδειο λόγο.
Στην εξόδιο ακολουθία, παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος
Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος του Δήμου Μι-
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νώα Πεδιάδος κ. Εμμαννουήλ Φραγκάκης,
η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου κα Μαρία Σκουλούδη, ο πρώην
Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο
Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κ. Αδάμ Δαμιανάκης και πλήθος κόσμου.

Χρυσούλας Κασσαπάκη

Ιωάννη Μιζεράκη

Την Δευτέρα
15 Νοεμβρίου ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας
τέλεσε στον Ι.
Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου
Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, την εξόδιο ακολουθία της μακαριστής
Χρυσούλας Κασσαπάκη.
Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο κ.
Αλέξανδρος Κατσαπρακάκης και η κα Άννα
Μανουκάκη – Μεταξάκη, ενώ προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καταλλήλως, συλλυπούμενος τους οικείους της.

Το Σάββατο
12 Δεκεμβρίου ο
Σεβασμιώτατος
κ. Ανδρέας μετέβη στην Ενορία
ΕυαγγελισμούΜουχτάρω Πεδιάδος, όπου τέλεσε την εξόδιο
ακολουθία του
Ιωάννη Μιζερά κη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία
106 ετών. Ομίλησε σχετικά με το ανερμήνευτο του θανάτου και ευχήθηκε όπως καταταγεί μετά των Αγίων της Εκκλησίας μας.
Ο εκλιπών διετέλεσε Πρόεδρος της
Κοινότητας Ευαγγελισμού-Μουχτάρω για
σχεδόν 20 χρόνια.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΑΜΟΝΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΜΑΡΙΑΝΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΜΙΡΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΜΑΧΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ–ΜΟΥΧΤΑΡΩ
ΕΝΟΡΙΑ ΘΩΜΑΔΙΑΝΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΛΥΘΕΑΣ
ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛ. ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ–ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49

50
51
52
53
54

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ιερεύς)
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ"
ΠΑΝΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΜ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Νηστικάκειος Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων στην Πολυθέα Καστελλίου

(16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
1 6ο ΓΥΜΝ. ΗΡΑΚΛ. ΕΙΣ ΜΝ. π. ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ
2 ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΕΙΣ ΜΝ. ΧΡΥΣΑΣ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
3 ΔΗΜΗΤΖΑΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑ ΕΙΣ ΜΝ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ
4 ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΕΙΣ ΜΝ. ΧΡΥΣΑΣ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
5 ΕΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΜΝ. ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΑΚΗ
6 ΕΝ. ΜΟΥΣΟΥΤΑΣ ΕΙΣ ΜΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ
7 ΖΗΘΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Πρεσβυτέρα) ΕΙΣ ΜΝ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΖΗΘΙΑΝΑΚΗ
8 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣ ΜΝ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
9 ΚΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10 ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΑΝΤ. & ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΣ ΜΝ. ΕΙΡ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
12 ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ
13 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ
14 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΥΤ. τ. ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝ. ΧΡΥΣ. ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
15 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΤ. τ.ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝ. ΧΡΥΣ. ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
16 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ.ΝΙΚ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΧΡΥΣΑΣ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
17 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝ. ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
18 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝ. ΔΕΣΠ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
19 ΑΡΧΙΜ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΑΝΑΡΟΥΛΑΣ (ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ)
20 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΣ ΜΝ. ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ
21 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝ. ΕΙΡ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
22 ΜΠΟΤΖΑΚΗ-ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΥΑ ΕΙΣ ΜΝ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ
23 ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΑΕ
24 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΕΙΣ ΜΝ. ΔΕΣΠ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ
25 ΟΙΚ. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΙΣ ΜΝ. π. ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ
26 ΟΙΚ. ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝ. ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ
27 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΕΙΣ ΜΝ. ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
28 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΑΡΙΣΤ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
29 ΠΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ
30 ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ
31 ΠΟΘΟΣ ΗΛΙΑΣ
32 ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝ.
ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ
33 ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ
34 ΣΥΛΛΓΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΣΑΠΑΚΗ
35 ΧΑΝΙΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΕΙΣ ΜΝ. ΧΡΥΣΟΥΛ. ΚΑΣΣΑΠΑΚΗ
36 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΗΣ
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ
37 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ιερέας)

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 ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤ. Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
15 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΕΜΠΑΡΟΥ «ΕΡΓΑΝΟΣ»
16 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (S/M «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.)

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

27 ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
28 ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
29 ΜΟΝ. ΠΑΡΑΓ. ΚΡΕΑΤΟΣ (ΜΑΡΚ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
30 ΞΕΝΟΔ. «CACTUS HOTELS» Θ.ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
31 ΞΕΝΟΔ. «KALDERA»
32 ΞΕΝΟΔ. «NANA BEACH»
33 ΞΕΝΟΔ. «RINELA BEACH» ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
34 ΞΕΝΟΔ. «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 ΜΟΡΟΥΜΕ»
51 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ
52 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

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

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

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

• Εικόνες
• Μοσχοθυμίαμα
• Παιδικά βιβλία
• Είδη δώρων

Οδός Γεωργίου Ψαράκη - Τηλ.-Φαξ 28910 24630
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

