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Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθεν σήμερον Τετάρτην, 12ην
Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐν  Ἡρακλείῳ, εἰς Τακτικήν Συνοδικήν Συνεδρίαν, παρόντων ἁπάν-
των τῶν Μελῶν Αὐτῆς, συνωδᾷ τῷ 3ῳ ἄρθρῳ τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστα-

τικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ψήφων κανονικῶν γενομένων, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου

Μηνᾶ Ἡρακλείου, προέβη εἰς τήν ἐκλογήν νέου Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας. 

Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας ἐξελέγη, παμψηφεί, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τό νενομισμένον Μικρόν Μήνυμα
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας κ. Κυρίλλου, θά δοθῇ ὑπ’ αὐτοῦ τήν Κυριακήν, 16ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 6.00 μ.μ.,
ἡ δέ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θά τελεσθῇ τήν Δευτέραν, 17ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ
Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

�Ἄγκυρα Ἐλπίδος

4

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀνα-
τολικῆς Κρήτης, κ. Κύριλλος (κατά κόσμον Γεώργιος Διαμαντάκης) γεν-
νήθηκε στίς Κάτω Ἀσίτες Ἡρακλείου στίς 19.7.1971. Τίς ἐγκύκλιες σπου-

δές ἔλαβε στή γενέτειρά του, στό Γυμνάσιο Ἁγίου Μύρωνος καί στό Γενικό Λύκειο
Ἁγίας Βαρβάρας Ἡρακλείου. Στή συνέχεια φοίτησε στό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀπ᾿ ὅπου ἔλα-
βε τό πτυχίο τόν Μάρτιο τοῦ 1995. Ἀπό τά ἐφηβικά του χρόνια συνδέθηκε μέ τήν
ἱστορική Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Γοργολαΐνι καί τόν τότε Ἡγούμενό της καί με-
τέπειτα Μητροπολίτη  Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιο (Πολίτη), τόν ὁποῖο καί ἀκο-
λούθησε ἀμέσως μετά τήν ἐνθρόνισή του στήν Ἱεράπετρα. Ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν
μακαριστό Γέροντά του Μητροπολίτη Εὐγένιο στίς 24.6.1995 στήν Ἱερά Πατριαρ-
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
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χική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἁγίου Ἰωάννου Θεο-
λόγου Τοπλοῦ Σητείας, καί στό Καθολικό τῆς ἴδιας Μονῆς στίς 25.6.1995 χειροτο-
νήθηκε Διάκονος. Στίς 17.5.1998 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στόν Ἱερό Καθεδρι-
κό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας καί τήν ἴδια ἡμέρα ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχι-
μανδρίτου. Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας διο-
ρίσθηκε ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Εὐγένιο στίς 1.1.1999, θέση ἀπό τήν ὁποία
διηκόνησε γιά δεκαοκτώ ἔτη. Διακόνησε τίς λειτουργικές καί διοικητικές ἀνάγκες
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας ἀπό διάφορες θέσεις, μεταξύ τῶν
ὁποίων τοῦ Γραμματέα αὐτῆς, τοῦ Γραμματέα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, τοῦ
Ἡγουμενοσυμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τοπλοῦ, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως στή Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», τοῦ Μέλους καί Γραμ-
ματέα τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Παναγία ἡ
Ἀκρωτηριανή» κ.ἀ.

Ἐκτός τήν ἐνασχόλησή του μέ τό λειτουργικό, τό κηρυκτικό καί τό διοικητικό ἔργο,
ἀσχολήθηκε μέ τήν ἀναστήλωση, συντήρηση καί ἀνάδειξη τῶν χριστιανικῶν μνη-
μείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐνῶ γιά εἰκοσιδύο συναπτά ἔτη  ἦταν ὑπεύθυνος καί ἐπι-
μελητής ὅλων τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, συμ-
περιλαμβανομένων τῆς διμηνιαίας περιοδικῆς ἐκδόσεως «Ἄγκυρα Ἐλπίδος» καί τῶν
ἔνθετων «Κοντά στόν Χριστό» γιά τά παιδιά καί «Νεανικά Ἀγκυροβολήματα» γιά
τούς νέους, τοῦ ἐτήσιου ἐγκολπίου ἡμερολογίου, ἀλλά καί τῶν ἐκδόσεων τοῦ Κοι-
νωφελοῦς Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή» κ.ἄ. 

Ἀπό τό ἔτος 2001 ἕως καί σήμερα, παράλληλα μέ τά καθήκοντά του στήν Πρω-
τοσυγκελλία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὑπηρέτησε καί στήν Ἱερά
Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπό διάφορες θέσεις διακονίας. Ἀπό τίς
6.6.2001 μέ Συνοδική Ἀπόφαση διορίσθηκε ἀρχικά Κωδικογράφος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Στίς 26.5.2005 ἐξελέγη παμψηφεί Ὑπο-
γραμματέας, ἐνῶ 12.9.2010 ἐπίσης παμψηφεί ἐξελέγη Ἀρχιγραμματέας Αὐτῆς ἕως
σήμερα. Μέ Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου στίς 30.10.2003 διορίσθηκε
Γραμματέας τοῦ ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος», καί
μέ Συνοδική Ἀπόφαση στίς 7.11.2006 διορίσθηκε Διευθυντής ἐκδόσεως, ἔχοντας ἐξ
ἀρχῆς τήν εὐθύνη τῆς προετοιμασίας καί τήν ἐπιμέλεια τῆς ἐκτυπώσεώς του μέχρι
τήν ἐκλογή του σέ Ἀρχιγραμματέα. 

Ὀνομαστήρια: 14 Ἰουνίου.



�Ἄγκυρα Ἐλπίδος

8

Μέσα σέ κλίμα ἱερῆς κατάνυξης πραγματοποιήθηκε τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς
16 Ὀκτωβρίου 2016, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρα-
κλείου, ἡ τελετή τοῦ Μεγάλου Μηνύματος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐψηφι-

σμένου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύ-

ριλλος ἔδωκε τό Μεγάλο Μήνυμα, ἐπί τῇ ἐκλογή του, ἐνώπιον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου καί τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια ὑπέγραψαν τό Πρακτικό τῆς
ἐκλογῆς. Ἀκολούθησε ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μη-
τροπολίτες τῆς Μεγαλονήσου καί Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος,
ἐνῶ παρόντες ἦταν πολλοί Κληρικοί καί πλῆθος πιστῶν.

τοῦ Θεοφ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ
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Sτή Συνοδική Θεία Λειτουργία γιά
τή χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολί-
του προεξῆρχε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος

Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος καί συλλειτούργησαν
ὅλα τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.
Δαμασκηνός, καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκο-
ποι Νεαπόλεως κ. Πορφύριος καί Χριστου-

πόλεως κ. Μακάριος. Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος
ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς
Συνόδου Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, ὁ
Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου
Ὄρους Ἀρχιμ. Ναθαναήλ, ὁ Προηγούμενος
αὐτῆς Ἀρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης, Πρω-
τοσύγκελλοι Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἡγού-
μενοι Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
καθώς καί Κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

Sύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική τάξη, μέ ἱερή συγκίνηση καί μεγάλη συμμετοχή 
τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν 

τελέσθηκε τή Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2016 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου 

Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου
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Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί ἀλλοῦ. Συμμε-
τεῖχαν συμπροσευχόμενοι πλῆθος Κληρικῶν,
μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν κατακλύσει ἀπό νωρίς τόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλεί-
ου καί ἀναφώνησαν τό «ἄξιος» μέ ἰδιαίτερη
θέρμη, παρατεταμένο χειροκρότημα καί
ἐπευφημίες.

Στόν χειροτονητήριο λόγο του ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύ-
ριλλος ἀναφέρθηκε στήν ὑψίστη τιμή τῆς
Ἀρχιερωσύνης, τονίζοντας ὅτι «ἡ
ἐπισκοπική πορεία εἶναι συ-
νεχής σταυρώσιμη ἀνάβαση
πρός τόν Γολγοθᾶ». Μέ
ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀνα-
φέρθηκε στήν αἰφνίδια
ἐκδημία τοῦ «ἐν οὐρα-
νίοις θαλάμοις» ἀνα-
παυομένου προκατό-
χου του καί πολύκλαυ-
στου Γέροντός του, μα-
καριστοῦ Μητροπολί-
του κυροῦ Εὐγενίου, καί
ὑποσχέθηκε νά στηρίξει
καί νά ἐπαυξήσει τό ἔργο του.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε ἀπό τά μύ-
χια τῆς καρδίας του τόν Σεβ. Ἀρχιε-
πίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, Πρόεδρο τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, καί ἕναν ἕκαστον
τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς - Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, πού τόν ἐμπιστεύθηκαν καί τόν τίμησαν
μέ τήν τίμια ψῆφο τους καί μάλιστα διά παμ-
ψηφίας, «παρά τούς πόδας» τῶν ὁποίων
ἐμαθήτευσε ἀπό τό ἔτος 2001 ὡς Κωδικο-
γράφος, Ὑπογραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, βιώνοντας
ἀπό κοντά τή σύνεση, τούς συνεχεῖς ἀγῶνες
τους γιά τά συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας, τό
ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης καί τίς ἄοκνες προ-

σπάθειές τους γιά τήν καλλιέργεια τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας. 

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος ἐπεσήμανε ὅτι:
«Οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τελοῦμε τή χειροτονία
σου, ὁ ἱερός Κλῆρος καί τό πλῆθος τοῦ
λαοῦ, οἱ συγχωριανοί σου, τό πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητεί-
ας, οἱ εὐλογημένοι γονεῖς σου, οἱ κατά σάρ-
κα καί κατά πνεῦμα δικοί σου ἄνθρωποι δια-

κατεχόμαστε ἀπό ἀληθινή χαρά. Ὅμως
μαζί μέ ὅλους ἐμᾶς ἀγάλλεται

σήμερα καί ὁ Οὐρανός. Βλέ-
πομε νοερά ἐκεῖ, εἰς τούς

οὐρανίους θαλάμους, τόν
μακαριστό γέροντά σου
Μητροπολίτη Εὐγένιο
νά συνευφραίνεται καί
νά συμπανηγυρίζει.
Νά καυχᾶται γιά τό
πνευματικό του παιδί.
Νά σεμνύνεται γιά τόν

διάδοχό του. Ἡ εὐχή
καί ἡ προσευχή του νά σέ

συνοδεύουν πάντοτε στό
ξεκίνημα τῆς ἀρχιερατικῆς

διακονίας καί πορείας […]. Γιά
δεκαπέντε συνεχῆ χρόνια ὑπηρέτη-

σες τήν ποιμαντική καί διοικητική καί πνευ-
ματική διακονία τοῦ συνοδικοῦ βουλευτηρίου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τώρα καλεῖσαι ὡς
ἰσάξιος καί ἰσότιμο μέλος του νά συμβάλλεις
ἀκόμη περισσότερο γιά τή μαρτυρία καί τήν
παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας στόν δύσκολο
κόσμο τῆς ἐποχῆς μας».

Στό τέλος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος διένειμε τό
ἀντίδωρο σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα καί ἔλαβε
τίς θερμές εὐχές ὅλων. Στή συνέχεια μέ ἅπα-
σα τήν Ἀρχιερατική στολή καί συνοδευόμε-



νος ἀπό τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καί
ἄλλους Ἀρχιερεῖς ἀνῆλθε στό Συνοδικό Μέ-
γαρο, ὅπου δέχθηκε τίς ἐγκάρδιες εὐχές
τους, ἐνῶ τό μεσημέρι προσφέρθηκε γεῦμα
σέ κέντρο ἑστίασης στήν Ἀνώπολη Πεδιάδος.     

Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία καί στήν
εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Μητροπολίτου
κ. Κυρίλλου παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Ἡρα-
κλείου κ. Βασ. Λαμπρινός,  Ἱεράπετρας κ. Θε-
οδόσιος Καλαντζάκης, Σητείας κ. Θεόδωρος

Πατεράκης, Μαλεβιζίου κ. Κων/νος Μα-
μουλάκης, Βιάννου κ. Παῦλος Μπαριτάκης,
ἡ Ἀντιδήμαρχος Ἁγίου Νικολάου κ. Δέσποι-
να Καρνιαδάκη, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρ-
χης Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη, ὁ Ἀντι-
περιφερειάρχης Δημόσιας Ὑγείας κ. Ἐμμαν.
Κλώντζας καί μέλη τοῦ Περιφερειακοῦ Συμ-
βουλίου, ὁ πρώην Νομάρχης Λασιθίου καί
πρώην  Δήμαρχος Ἱεράπετρας κ. Σ. Ἀναστα-
σάκης, ὁ πρώην Δήμαρχος Ἱεράπετρας κ. Νικ.
Χριστοφακάκης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι καί μέλη

τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων Ἱεράπετρας καί
Σητείας, πολιτευτές τῶν Νομῶν Λασιθίου καί
Ἡρακλείου, ὁ Γενικός Ἀστυνομικός Διευ-
θυντής Κρήτης Ὑποστράτηγος κ. Ἀνδρέας
Δασκαλάκης, οἱ Ἀστυνομικοί Διευθυντές
Ἡρακλείου καί Λασιθίου Ταξίαρχοι κ.κ.
Κων/νος Λαγουδάκης καί Ἐμμανουήλ Πε-
τάσης ἀντίστοιχα, ὁ Διοικητής τῆς Σ.Ε.Α.Π
Ταξίαρχος κ. Ἰωάννης Εὐσταθίου, ὁ Διοικη-
τής τῆς Ν.Π.Β. Κυριαμαδίου Σητείας κ. Ἀντι-

πλοίαρχος κ. Γεώργιος Καθεκλάκης, Καθη-
γητές τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, τοῦ Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, τοῦ Ι.Τ.Ε., τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ. καί τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θ. Χα-
ριτάκης καί ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καί
συλλόγων, καί πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Ἱερά-
πετρα, τή Σητεία, τό Ἡράκλειο, τίς Κάτω Ἀσί-
τες Ἡρακλείου, γενέτειρα τοῦ χειροτονη-
θέντος  Μητροπολίτου, καί ἀπό ἄλλα σημεῖα
τῆς Κρήτης καί τῆς ὑπόλοιπης χώρας.
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«Ἐπ᾽ ἀξιώματος ἐγένου μεγάλου καί ἀρχῆς
ἐπελάβου ποτέ ἐκκλησιαστικῆς;  Μή μέγα
φρόνει˙ οὐ σύ τήν δόξαν ἐκτήσω, ἀλλ᾽ ὁ Θεός
σε ἐνέδυσεν... Μή φυσῶ, μηδέ ἀλαζονεύου…
ἀλλά πένητα σαὐτόν εἶναι νομίζων καί ἄδο-
ξον» (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς Α΄
Κορ. ὁμιλ. 10,3, MPG. 61, 85).

Αὐτούς τούς λόγους τοῦ χρυσορρείθρου
ποταμοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου, ἔχω κατά νοῦν, τήν εὔσημον
ταύτην ἡμέραν τοῦ Κυρίου, τήν ἁγιωτάτη
αὐτή ὥρα τῆς θείας λατρείας, Σεβ. Πάτερ καί
Δέσποτα, εὑρισκόμενος κάτω ἀπό τούς
θόλους τοῦ περικαλλοῦς τούτου Ἱεροῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Μηνᾶ, τοῦ καβαλάρη τοῦ Μεγάλου
Κάστρου, καί λίγο πρίν ἀνέλθω τίς βαθμίδες
τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου καί εἰσέλθω εἰς τά
Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἀναμένοντας τήν κάθοδο
τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος,
γιά νά καταστήσει ἐμένα τόν ἁμαρτωλό καί
ἐλάχιστο διά τῆς χειροτονίας μου στόν τρίτο
καί ὕψιστο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, διά τῶν τι-
μίων καί σεπτῶν χειρῶν ἐσᾶς καί τῶν συλ-
λειτουργῶν σας καί μέ τίς προσευχές ὅλων
σας, Ἐπίσκοπο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς

καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μου δέν διστάζει νά

κηρύξει τόν ἔλεον, νά ὁμολογήσει τήν
εὐεγερσίαν καί νά ἀναφωνήσει: «Εὐλογητός
ὁ Θεός. Ὑπερύμνητον τό Ὄνομα τῆς μεγαλω-
σύνης Αὐτοῦ. Δόξᾳ τῇ ἁγίᾳ Τριάδι». Δόξα καί
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί Μητέρα τοῦ
Κυρίου μας. «᾽Εθαυμάστωσας ὄντως νῦν ἐπ᾽
ἐμοί Δέσποινα, τάς εὐεργεσίας καί τά ἐλέη
σου». Γιατί μόνο στῆς Κυρίας Θεοτόκου «τήν
πολλήν καί ἄμετρον κηδεμονίαν» μπορῶ νά
ἀποδώσω τό γεγονός ὅτι ὁ Υἱός Αὐτῆς καί
Θεός ἡμῶν Κύριος Ἰησοῦς Χριστός «ἐπί τήν
ἐμήν ταπείνωσιν» ἐπέβλεψε, καί ηὐδόκησε
ἵνα ψήφοις Κανονικαῖς τῶν τιμιωτάτων καί
ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων τῶν συγκροτούντων
τήν Σεπτήν καί Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκλεγῶ διά παμψη-
φίας Μητροπολίτης τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, στήν
ὁποία τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ καθιστᾶ Ἐπίσκοπο,
«ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ, ἥν περιποιήσατο διά τοῦ ἰδίου Αἵματος»
(Πράξ. 20,28).

Ἀπό ὅλα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ πού ἔχουν
χαρισθεῖ στόν χοϊκό ἄνθρωπο, ἡ Ἀρχιερω-

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, 17.10.2016

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖε, 
Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
Σεβασμιώτατoι Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σεπτά καί τίμια Μέλη 
τοῦ Ἱεροῦ Βουλευτηρίου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου,
Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατοι, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, 
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι πολιτειακῶν, πολιτικῶν, αὐτοδιοικητικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,
Σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί φίλοι, 

s



σύνη εἶναι τό μέγιστον καί τελειώτατον
δῶρον, διά τῆς ὁποίας «πᾶν δώρημα ἡμῖν καί
φωτισμός καταπέμπεται», ὅπως ἀναφέρει ὁ
ἅγιος Συμεών Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονί-
κης, προσθέτοντας «χωρίς ταύτης οὔτε θυ-
σιαστήριον ἔσται, οὔτε χειροτονία, οὔτε μύρον
ἅγιον, οὔτε βάπτισμα, οὔτε ἄρα χριστιανοί.
Δι᾽ αὐτῆς οὖν ὁ ἀληθής χριστιανισμός, καί τά
τοῦ Χριστοῦ δι᾽ αὐτῆς πάντα μυστήρια». Γιά
τόν λόγο αὐτό ὁ Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά εἶναι,
κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη,
«πηγή ὅλων τῶν χαρίτων… ἔμψυχος εἰκών
τοῦ Θεοῦ… καθρέπτης καθαρώτατος θεϊκῆς
μεγαλειότητος… δεκτικός ἀρχιφώτου καί θε-
αρχικῆς ἀκτῖνος καί λαμπρότητος», καί κατά
τόν ἱερομάρτυρα Ἰγνάτιο «θεοφόρος, χριστο-
φόρος, ἁγιοφόρος, κατά πάντα κεκοσμημένος
ἐν ταῖς ἐντολαῖς Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Εἰσερχόμενος εἰς τά «ἅγια τῶν ἁγίων», εἰς
τά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος, βεβαίως
καί συναισθάνομαι τήν ἀναξιότητά μου,
ὅμως ἐλπίζω στό μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας
καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἀντιλαμβάνομαι
ὅτι τό φορτίο εἶναι βαρύτατο καί οἱ ὦμοι μου
ἀσθενέστατοι, ἡ τιμή ὑψίστη ἀλλά ἡ εὐθύνη
τεράστια, τό ἔργο ἅγιο ἀλλά ἡ ἐκπλήρωσή
του ἐπίμοχθος. Γνωρίζω καλῶς ὅτι ἡ ἐπισκο-
πική διακονία εἶναι συνεχής σταυρώσιμη πο-
ρεία πρός τό Γολγοθᾶ καί ὅτι ἡ ἐπισκοπική
Μίτρα, ἄν καί καλύπτεται «ὑπό χρυσῆς
ἁλουργίδος», ἐντούτοις θά καταστεῖ πολλές
φορές στήν πορεία μου ἀκάνθινος στεφά-
νος. Καταλαβαίνω ὅτι ὀφείλω νά ἐκδαπα-
νηθῶ στήν ὑπηρεσία τοῦ ποιμνίου πού μοῦ
ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, νά τό παρηγορήσω
καί νά κάμω τήν ὀδύνη του δική μου ὀδύνη
καί τόν πόνο του δικό μου πόνο. Ὁμολογῶ
ὅτι πρέπει νά ζωσθῶ τό λέντιον τῆς ταπει-
νώσεως, τῆς ὑπερβάσεως καί τῆς ἀγάπης γιά
νά διακονήσω τόν ἄνθρωπο καί νά ὁδηγήσω
στή μετάνοια καί στήν ἀρετή, πρῶτα τόν
ἑαυτό μου καί κατόπιν τό ἐμπιστευθέν ποί-

μνιό μου. Ξέρω καλῶς ὅτι «παντί ᾧ ἐδόθη
πολύ, πολύ ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ, καί ᾧ
παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν
αὐτόν» (Λουκ. 12,48). Φρονῶ ἐν ὀλίγοις τα-
πεινῶς, ἐκεῖνο πού δίδασκε καί διακήρυττε
καί ὁ ἁγιώτατος Πάπας Ρώμης Γρηγόριος ὁ
Διάλογος, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι «δοῦλος τῶν
δούλων τοῦ Θεοῦ». Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον μέ ἐπεσκίασε «οὐ διά τάς
δικαιοσύνας μου (οὐ γάρ ἐποίησα ἀγαθόν τι
ἐπί γῆς), ἀλλά διά τά ἐλέη καί τούς οἰκτιρ-
μούς» (Εὐχή Θείας Λειτουργίας Μεγ. Βασι-
λείου), τούς ὁποίους πάντοτε ἐκχέει πλούσια
διά τῆς Ἐκκλησίας Του καί στήν Ἐκκλησία
Του ὁ Κύριος.

Ὑπό τίς προϋποθέσεις αὐτές, βεβαίως καί
αἰσθάνομαι ἀσθενής καί ἀδύναμος γιά τήν
ὑψηλή, «καί αὐτούς τούς ἀγγέλους ὑπερβαί-
νουσαν», Ἀρχιερατική χάρη. Πῶς νά μετα-
φέρω παντοῦ καί πάντοτε τό Φῶς καί τή
χαρά τοῦ Χριστοῦ, χωρίς τή σύνεση, τήν
ὀρθότητα τῶν τρόπων, τήν καθαρότητα τῆς
ζωῆς καί τήν ὑπεροχή στήν ἀρετή, πού οἱ
θειότατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαι-
τοῦν ἀπό τόν Ἀρχιερέα; Ὅταν, μάλιστα, ὁ
ἀγώνας πού ἀναλαμβάνω γιά τή σωτηρία
τῶν ἀδελφῶν δέν εἶναι ὅπως τονίζει ὁ μέγας
τῶν ἐθνῶν ἀπόστολος Παῦλος «πάλη πρός
αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός
τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ
σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12);

Ὅμως, παρ᾽ ὅλους τούς εὔλογους φό-
βους καί τόν τρόμο πού μέ διακατέχουν
τούτη τή μοναδική ὥρα τῆς ζωῆς μου, δέν
διστάζω νά ὁμολογήσω καί ἐγώ ὁ ἐλάχιστος,
μαζί μέ τόν οὐρανοβάμονα καί θεηγόρο
ἀπόστολο, ὅτι, παρά ταῦτα, «ἠλεήθην, ἵνα ἐν
ἐμοί πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστός τήν
πᾶσαν μακροθυμίαν» (Α΄ Τιμ. 1,16) καί νά μέ
διδάξει γιά πολλοστή φορά στή ζωή μου ὅτι:
«ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν
ἀσθενείᾳ τελειοῦται» (Β΄ Κορ. 2,9). Μπορεῖ,
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ὅπως λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, νά εἶναι
«πολλά τά κύματα καί χαλεπόν τό κλυδώ-
νιον. ἀλλ᾽ οὐ δεδοίκαμεν, μή καταπον-
τισθῶμεν. ἐπί γάρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν»
(Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Μigne
52,427). Καί αὐτή ἡ πέτρα εἶναι ὁ συνοδοι-
πόρος καί συνοδίτης μου Χριστός, στόν
ὁποῖο θά συνεχίσω να ἐναποθέτω τούς λο-
γισμούς, τά προβλήματα, τίς ἀμφιβολίες, τίς
μεταπτώσεις, τούς κλυδωνισμούς, τίς δύ-
σκολες περιστάσεις. Στό μέγα Του ἔλεος θά
ἐξακολουθῶ νά ἐλπίζω καί Ἐκεῖνος θά μοῦ
δώσει θάρρος, κουράγιο καί δύναμη στήν
ἀδυναμία μου, θά φωτίσει μέ φῶς τά σκοτά-
δια μου, θά δώσει διέξοδο στά ἀδιέξοδά μου
καί θά μέ ὁπλίσει μέ ταπείνωση, ἀγάπη καί
πίστη.

Μέ αὐτές τίς ἁπλές σκέψεις, δοξάζω γιά
μία ἀκόμη φορά, ἐν πρώτοις, τόν Ἄναρχο,
Ἀναλλοίωτο καί Ἀτελεύτητο Τριαδικό Θεό
γιά τό ἔλεος καί τήν φιλανθρωπία του καί
ψάλλω τό Δαυιτικό, «τό ἔλεός σου Κύριε κα-
ταδιώξει με, πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου»
(Ψαλμός 22,6).

Εὐχαριστῶ τήν Κυρία καί Δέσποινά μας
Θεοτόκο, τή Βασίλισσα γῆς καί οὐρανοῦ.
Αὐτή, ὡς γνήσια καί φιλόστοργος Μητέρα
καί Γερόντισσα, θά σκέπει καί θά ἐνισχύει
τόν ἀρχιερατικό μου βηματισμό στήν Ἐκκλη-
σία τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου.

Μετά τή δοξολογία μου πρός τόν ἐν
Τριάδι Ἅγιο Θεό, στρέφω τόν νοῦ καί τήν
σκέψη μου πρός τόν πρότριτα ἀφάτῳ βουλῇ
τοῦ Θεοῦ ἀδοκήτως τό ζῆν ἐκμετρήσαντα
καί «ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» ἀναπαυόμενο,
πολύκλαυστο Γέροντά μου, ἀοίδιμο Μητρο-
πολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιο, ἡ
πνευματική σύνδεση μέ τόν ὁποῖο ἀπό τά
παιδικά μου χρόνια, μόνο ἀγαθές ἀναμνή-
σεις καί πνευματικές ἐμπειρίες μοῦ πρό-
σφερε. 

Οἱ πληγές ἀπό τήν πρόωρη ἐκδημία σου,
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στοργικότατε Γέροντα, εἶναι ἀκόμα νωπές
καί ἡ θλίψη ἀπό τόν αἰφνίδιο θάνατό σου με-
γάλη καί δυσβάστακτη. Ἐσύ ὅμως μέ ἔμαθες
νά λέω σέ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς μου, ἀπό
τότε πού καθοδηγοῦσες τήν παιδική καί
ἄδολη ψυχή μου στίς αὐλές τοῦ ἀγαπημένου
σου μοναστηριοῦ, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Γοργολαΐνι, τότε πού μᾶς κατηχοῦσες ὅλα τά
παιδιά μέ τίς ὄμορφες καί διδακτικές ἱστο-
ρίες τῶν Κατασκηνώσεων καί τῆς ἀρχιερα-
τείας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης Εὐγενίου, τῶν σπουδῶν σου στή βυ-
ζαντινή Θεσσαλονίκη, τοῦ συνδέσμου σου
μέ τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τό Ἅγιον Ὄρος:
«Δόξα τῷ Θεῷ», «Μήν ἀνησυχεῖς, ἔχει ὁ
Θεός», «τό μέγα καί πλούσιό του ἔλεος τά
οἰκονομεῖ καί τά ρυθμίζει ὅλα, νά μήν ἀνησυ-
χεῖς γιά τίποτα. Ὁ Θεός δίδει στόν κάθε
ἄνθρωπο τήν κατάλληλη στιγμή, ὅ,τι τοῦ
χρειάζεται». Ἤμουν συνοδοιπόρος σου ἀπό
τήν πρώτη μέρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς
σου. Κοντά σου ἔζησα τήν σταυροαναστά-
σιμη εἰκοσιδυάχρονη ἀρχιερατική πορεία
σου. Στό πρόσωπό σου πάντοτε ἀτένιζα τήν
πιό πιστή ἔκφραση τῆς πατρικῆς στοργῆς,
τήν πιό ἐπιεική κρίση τῆς ἐν Θεῷ καρτερίας,
τήν σταθερή ποδηγεσία μέ ἀποστολική
ἁπλότητα. Πάντοτε εἶχα τήν αἴσθηση καί
βίωσα ἔντονα, ὅτι μαζί σου, ἀκόμη καί κατά
τίς πιό κρίσιμες στιγμές τῶν δυσκολιῶν τῆς
διοίκησης καί στούς κινδύνους καί φόβους
τῆς ἀρχιερατικῆς πορείας σου, συνεπο-
ρεύετο ὁ Ἀρχιποίμην Χριστός. Ἐσύ μέ δίδα-
ξες μέ τό παράδειγμά σου τήν ἄκρα
ἀφοσίωση στόν Πάνσεπτο Οἰκουμενικό
Θρόνο, τήν πορεία εὐθύνης καί μέχρι αὐτο-
θυσίας διακονία στά συμφέροντα τῆς
Ἐκκλησίας, τήν καρτερία στίς ἀνάγκες καί
τίς θλίψεις καί τήν χωρίς γογγυσμό ὑποταγή
στό θέλημα τοῦ Κυρίου. Σέ σένα ὀφείλω τό
πᾶν. Ὁ Κύριος οἰκονόμησε νά βρεθῶ δίπλα
σου κατά τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ἐπί γῆς

ζωῆς σου καί νά ζήσω τήν ἔξοδό σου ἐκ τοῦ
ματαίου τούτου κόσμου. Σοῦ εἶμαι εὐγνώ-
μων καί ὑπόχρεως γιά τήν πατρική στήριξη,
μέριμνα καί ἀγάπη, στήν ὁποία ὀφείλω σή-
μερα τήν διακονία μου στήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ. Δέν ἔζησες νά δεῖς αὐτήν τή μέρα,
πού τόσο περίμενες. Περίμενες, καί ὅμως σέ
μένα δέν ἔλεγες τίποτα, δέν μιλοῦσες, τό
κρατοῦσες μυστικό στήν ἀγαπῶσα καρδία
σου. Καί ἡ πατρική καρδιά σου δέν ἄντεξε,

ἔπαψε νά κτυπᾶ καί ἄνοιξε σάν τριαντά-
φυλλο καί ἡ ψυχή σου φτερούγισε στίς αὐλές
τοῦ ἠγαπημένου σου Νυμφίου, σκορπίζον-
τας εὐλογία, εὐωδία καί χάρη. Εἶμαι σίγου-
ρος ὅτι ἡ ἄδολη ψυχή σου, κατά τήν εὔσημη
αὐτή καί ἱερή ὥρα, θά χαίρεται ἀπό τούς
οὐρανούς “χαράν μεγάλην”, μαζί μέ τίς ψυχές
τῶν ἀγαπημένων σου Πατέρων καί
ἀδελφῶν, τῶν μακαριστῶν Ἀρχιεπισκόπων
Κρήτης Εὐγενίου καί Τιμοθέου καί τῶν ἀοι-
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δίμων Κρητῶν Ἀρχιερέων και συνεπσικόπων
σου Τίτου, Δημητρίου, Φιλοθέου, Θεοδώ-
ρου, Κυρίλλου, Ἀνθίμου, Γέροντος Εἰρηναίου
καί Νεκταρίου.

«Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καί ἐγένετο.
Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ
νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Αὐτό ἀναφωνῶ
διακατεχόμενος ἀπό αἰσθήματα χαρμολύ-
πης, καί σοῦ ὑπόσχομαι, ἀφοῦ ὁ Θεός οἰκο-
νόμησε κατ᾿ αὐτόν τόν μυστηριώδη καί

ἀνερμήνευτο τρόπο νά εἶμαι ὁ διάδοχός σου
στόν ἀμπελῶνα πού διακόνησα ὡς Συγκυ-
ρηναῖος σου, ὅτι θά συνεχίσω καί θά ἐπαυ-
ξήσω τό ποιμαντικό ἔργο σου καί θά τιμήσω
τήν ἱερά μνήμη σου, ὅση μοι δύναμις.
Πάντοτε θά ἀναπολῶ τή φωτεινή σου προ-
σωπικότητα καί θά διδάσκομαι καί θά ἀνα-
παύομαι ἐν ὥρᾳ θλίψεως καί ἀνάγκης ἀπ᾽
αὐτήν.

Μέσα ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς μου

εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, τόν σεπτό Πρόεδρο
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τόν ταπεινό,
εὐγενῆ, ἀθόρυβο, ἀκάματο καί πιστό διά-
κονο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί ἕνα
ἕκαστο τῶν τιμίων καί σεβασμίων Ἀρχιε-
ρέων καί Μελῶν Αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι μέ ἐμπι-
στεύτηκαν, μέ τίμησαν διά τῆς τιμίας ψήφου
τους καί μέ ἀνέδειξαν σέ Μητροπολίτη. Γιά
πολλά χρόνια, ἀπό τό ἔτος 2001, μαθήτευσα
παρά τούς πόδας σας, Σεβασμιώτατοι, ὡς
Κωδικογράφος, ὡς Ὑπογραμματεύς καί ὡς
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συ-
νόδου. Συνεργάσθηκα μαζί σας, διδάχθηκα
καί ἄκουσα τήν ἐμπειρία, τή σύνεση καί τή
σοφία σας. Γνώρισα ἀπό κοντά τούς παλ-
μούς τῶν καρδιῶν ὅλων σας ἀνεξαιρέτως,
τήν ἀγωνία καί τή μέριμνά σας γιά τά συμ-
φέροντα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς εὐαι-
σθησίες σας γιά τό ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης
καί τήν ἐπιτέλεση τοῦ ἀρχιερατικοῦ καθή-
κοντος, γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἑνότητος,
τήν ἀπροϋπόθετη διακονία καί τήν ἀφοσιω-
μένη διακονία σας στή θεσμικά συντεταγ-
μένη Ἐκκλησία Κρήτης, εὐθυγραμμισμένη
ἀταλάντευτα πρός τή Μητέρα Μεγάλη
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως σέ και-
ρούς χαλεπούς στή νέα διαμορφούμενη
παγκόσμια πραγματικότητα πού ὅλοι βιώ-
νομε. 

Ἀναφέρει σέ μία ὁμιλία του ὁ «χρυσοῦς
τήν γλῶτταν Ἰωάννης», πώς «τίποτε δέν
ἐνδιαφέρει τό Θεό τόσο πολύ, ὅσο τό νά εἴμα-
στε ἑνωμένοι καί συνδεδεμένοι μεταξύ μας»
καί ὅτι «ὅπου ὑπάρχει συνεργασία ποιμένων,
ἐκεῖ ὑπάρχει καί ἀσφάλεια προβάτων».
Αὐτήν τήν ἑνότητα ἔχει ἀνάγκη σήμερα ὁ
κουρασμένος καί ταλαιπωρημένος ἄνθρω-
πος. Αὐτή τήν ἑνότητα εὐχηθεῖτε νά ποθῶ
πάντοτε στή ζωή μου, τιμιώτατοι ἅγιοι
Ἱεράρχες τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας. Γι᾿ αὐτήν
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τήν ἑνότητα δι᾽ εὐχῶν σας θά προσπαθήσω
νά ἐργασθῶ καί θά ἀγωνιστῶ μέ ὅλες μου τίς
δυνάμεις. Ζητῶ μόνο τήν πατρική καί ἀδελ-
φική σκέπη καί εὐλογία σας. 

Ὅλως εὐγνωμόνως στρέφω τό ὄμμα τῆς
καρδίας μου πρός τό ἀείζωον, ἀειλαμπές καί
σταυροναστάσιμο Φανάρι, τόν οἶκο τοῦ πα-
τρός ἡμῶν, τήν κιβωτό τοῦ Γένους, τό Φάρο
τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ἱστορικό Οἰκουμενικό
Θρόνο, τή μαρτυρική Μεγάλη Ἐκκλησία,
ἀλλά καί πρός τή Σεπτή κορυφή τῆς ὑπ᾽
οὐρανόν Ὀρθοδοξίας, τόν αὐθέντη καί Δε-
σπότη ἡμῶν, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο, καί καταθέτω υἱικῶς τόν
εἰλικρινῆ σεβασμό, τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί
τήν παντοτινή ἀφοσίωσή μου.

Θερμῶς εὐχαριστῶ τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σου-
φλίου κ. Δαμασκηνό καί  τούς Θεοφιλε στά-
τους Ἐπισκόπους Νεαπόλεως κ. Πορφύριο
καί Χριστουπόλεως κ. Μακάριο, οἱ ὁποῖοι
ὅδευσαν ὁδόν μακράν καί συνῆλθαν στήν
χαράν ταύτην. Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τοῦ
κόπου καί τῆς ἀγάπης τους.

Εὐχαριστῶ τούς μετέχοντες Ἁγιορεῖτες
Πατέρες, τόν Ἡγούμενον καί τόν Προηγού-
μενον τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ἰβήρων Ἀρχιμαν-
δρίτες Ναθαναήλ καί Βασίλειον, οἱ ὁποῖοι
ἦρθαν ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας
μεταφέροντες τήν εὐλογία τῆς Παναγίας τῆς
Πορταΐτισσας. Θά εἶμαι ἐσαεί εὐγνώμων γιά
τήν πατρική καί ἀδελφική ἀγάπη καί συναν-
τίληψή τους καί ὑπόχρεως στήν Ἰβηριτική
Ἀδελφότητα.

Ἐγκάρδια ἀγάπη, εὐχαριστίες καί βαθύ-
τατο σεβασμό ἐκφράζω πρός τόν Καθηγού-
μενο τῆς Μονῆς τῆς μετανοίας μου
Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἁγίου τοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Τοπλοῦ Σητείας,
Ἀρχιμανδρίτη  Φιλόθεο Σπανουδάκη, ὁ
ὁποῖος πρίν ἀπό 21 χρόνια μέ ἀναδέχθηκε
στή μοναχική ζωή, μπροστά στή θαυμα-

τουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀμιάντου
καί μέ κατέστησε ἀδελφό τοῦ ἱστορικοῦ καί
σπουδαίου αὐτοῦ προπυργίου τῆς πίστεως,
τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀγάπης. Ἐκζητῶ
καί πιστεύω πάντοτε στήν ἀγαπῶσα, ἄδολη
καί φιλάνθρωπη καρδιά του καί ἐκζητῶ τίς
εὐχές καί τίς προσευχές του.

Ἐξαιρέτως αὐτήν τήν ἱερή στιγμή
ἐκφράζω τόν ἄπειρο σεβασμό, τήν παντο-
τινή εὐγνωμοσύνη καί τήν υἱική μου ἀγάπη
πρός τούς γονεῖς μου Νικόλαο καί Πελαγία,
οἱ ὁποῖοι μέ ἀνέθρεψαν ἐν παιδείᾳ καί νου-
θεσίᾳ Κυρίου καί μοῦ ἐνέπνευσαν τή λαϊκή
εὐσέβεια καί εὐλάβεια, τά κατά σάρκα ἀδέλ-
φια μου καί τούς λοιπούς συγγενεῖς, οἱ
ὁποῖοι σεβάστηκαν ἀπολύτως τήν ἀφιέρωσή
μου στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί μέ στή-
ριξαν καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο ὅλα τά χρόνια
τῆς διακονίας μου. Τούς εὐχαριστῶ καί εὔχο-
μαι ὁ Θεός νά τούς χαρίζει τήν πολυπόθητη
ὑγεία καί κάθε καταθύμιο δώρημα.

Μνημονεύω εὐχαριστιακά καί ἐν εὐγνω-
μοσύνῃ πολλῇ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τίς Μο-
ναστικές Ἀδελφότητες τῆς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης  καί Σητείας. Ἰδιαιτέρως δέ τούς
παραδελφούς καί συμμοναστάς μου Ἀρχιμ.
Πορφύριο καί Διάκονο Ἀμβρόσιο, τούς Πα-
τέρες τῆς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης
Ἀρχιμανδρίτες Παΐσιο καί Φιλάρετο, τούς
συνεργάτες μου στά Συνοδικά Σέκρετα, καί
ἐξαιρέτως τόν ἄξιο κατά πάντα διάδοχό μου
στήν Ἀρχιγραμματεία καί ἀδελφό γνήσιο καί
συνοδίτη Ἀρχιμ. Πρόδρομο, τόν Κωδικο-
γράφο Ἀρχιμ. Νήφωνα, τούς συνεργάτες
στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας καί ὅλους τούς φίλους
καί συμπαραστάτες τῆς ζωῆς μου, κληρικούς
καί λαϊκούς. Ὅλοι τους στίς δοκιμασίες μου
στάθηκαν ἀληθινοί προστάτες, βοηθοί ἄσει-
στοι καί πολύτιμοι ἀδελφοί. Ὑπόσχομαι ὅτι
θά μνημονεύω τόν καθένα ξεχωριστά στό
ἱερό θυσιαστήριο.
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Ὀφειλετικές εὐχαριστίες καί εὐγνωμο-
σύνη πολλή ἐκφράζω πρός τούς πολυσεβά-
στους καθηγητές καί διδασκάλους μου,
ὅλων τῶν βαθμίδων, γιά ὅσα μοῦ πρόσφε-
ραν, μέ δίδαξαν καί μέ ἐνέπνευσαν.

Ὅλως συγκινητική καί ἄκρως τιμητική
τυγχάνει ἡ παρουσία ὅλων ἐσᾶς, σεβαστῶν
κληρικῶν, μοναχικῶν ἀδελφοτήτων, ἐντιμό-
τατων ἀρχόντων, ἐκλεκτῶν διδασκάλων,
ἀγαπητῶν συγχωριανῶν μου ἀπό τό ἡρωϊκό
καί ἱστορικό χωριό τῶν Κάτω Ἀσιτῶν Ἡρα-
κλείου, καί πολύτιμων φίλων, πού συγκεν-
τρωθήκατε ἐδῶ, χωρίς νά ὑπολογίσετε
κόπους καί θυσίες, ὥστε νά μοιραστεῖτε σή-
μερα μαζί μου τή χαρά τῆς προσωπικῆς μου
Πεντηκοστῆς. Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά καί
εὔχομαι ὁ Τριαδικός Θεός νά ἀμείψει τήν
ἀγάπη σας.

Μένω ὑπόχρεος σέ ὅλους τούς ἀνώνυ-
μους φίλους, ὅσοι ἐκοπίασαν κατά τίς προ-
ετοιμασίες γιά τή σημερινή χαρά ὅλες αὐτές
τίς ἡμέρες, καί ὑπόσχομαι πώς θά κοπιάσω
καί ἐγώ ἀναλόγως καί φιλαδέλφως γιά
ὅλους στίς πρός Θεόν προσευχές μου.

Λαέ ἠγαπημένε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Ποίμνιο τοῦ Καλοῦ
Ποιμένος εὐλογημένο. Ἱερέ Κλῆρε καί
εὐσεβῆ λαέ. Εὐχαριστῶ βαθύτατα γιά τήν
ἀγάπη καί τίς ἐκδηλώσεις τῆς χαρᾶς σας.
Σᾶς γνωρίζω ὅλους καί μέ γνωρίζετε. Σᾶς
ἀγαπῶ καί μέ ἀγαπᾶτε. Μαζί σας ἔζησα  τίς
συγκινητικότερες στιγμές τίς ἱερατικῆς μου
διακονίας. Τώρα στέκομαι ἐκστατικός μπρο-
στά στή μεγάλη εὐθύνη πού ἀναλαμβάνω
ἀπέναντί σας. Ἔχω θάρρος ὅμως στό Θεό καί
προσεύχομαι, καί εἶμαι ἕτοιμος νά θυσιάσω
τόν ἑαυτό μου στή διακονία σας καί στή δια-
κονία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, καί νά σᾶς
κηρύξω, πολύ περισσότερο ἀπ᾽ ὅτι χάριτι
Θεοῦ προσπάθησα στό παρελθόν, μέ τή δύ-
ναμη τῆς Ἀρχιερωσύνης «Χριστόν Ἐσταυρω-
μένον καί Ἀναστάντα».

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι
Ἀρχιερεῖς, θεοτίμητοι Πατέρες, πιστέ λαέ
τοῦ Θεοῦ,

Ὑποχωρῶ στό θεῖο θέλημα, «οὐχί ἐκ βίας
ἤ ἀνάγκης, ἀλλ᾽ ἐξ ἀγάπης πρός τόν πάντας
ἀγαπῶντα Κύριον» καί ἐπικαλοῦμαι τή με-
σιτεία τῆς Παναγίας τῆς Κυρίας Ἀκρωτη-
ριανῆς, τῆς Κυρίας Φανερωμένης τῶν
Γουρνιῶν καί τοῦ Τράχηλα, τῆς Λιθινιώτισ-
σας καί τῆς Ἐξακουστῆς, τῆς Βρυωμένης καί
τῆς Γαλακτοχτισμένης, τοῦ Παπλινοῦ καί
τῆς Λυγιᾶς, τῆς Ἐλεούσας καί τῆς Κερα-
γραμμένης, τοῦ Γουρνιοῦ καί τῆς Καρυ-
διανῆς, τῆς Βαγιωνέας καί τῆς Κοτσυφιανῆς,
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ-
γίου τοῦ τροπαιοφόρου καί θαυματουργοῦ,
τοῦ καί προστάτου μου, τῆς Ἁγίας ἐνδόξου
μεγαλομάρτυρος παρθένου νύμφης τοῦ Χρι-
στοῦ Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου καί τῶν το-
πικῶν Ἁγίων Ζαχαρίου Νεομάρτυρος
Ἐπισκόπου Σητείας καί τῶν Ὁσίων Ἰωσήφ
τοῦ ἡγιασμένου τοῦ Σαμάκου, Ἰωσήφ τοῦ Γε-
ροντογιάννη, τοῦ Ἀγνώστου Ἡγιασμένου
καί τοῦ Χατζη-Ἀνανίου τοῦ νέου.  

Στό ἐρώτημα «φιλεῖς με;», πού ἀπευθύνε-
ται διαιωνίως πρός ὅλους τούς Ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας, ἀποκρίνομαι ἀδιστάκτως:

«Κύριε, σύ πάντα οἶδας, σύ γινώσκεις ὅτι
φιλῶ σε» (Ἰω. 21,17), διότι Κύριε, σέ σένα
ἀνήκει «πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις καί
ἀγάπη εἰς τούς αἰῶνας».

Ἀπό καρδίας ἀναφωνῶ τό τοῦ ἁγίου Συ-
μεών τοῦ Νέου Θεολόγου: «Ἐλθέ, ὅν ἐπό-
θησε καί ποθεῖ ἡ ταλαίπωρός μου ψυχή, ἐλθέ
ὁ μόνος πρός μόνον... Ἐλθέ ἡ πνοή μου καί ἡ
ζωή... ἐλθέ ἡ χαρά καί ἡ δόξα καί ἡ διηνεκής
μου τρυφή» καί ἐξαιτοῦμαι τίς προσευχές
ὅλων σας γιά νά ἀποτελέσω «σκεῦος
ἐκλογῆς» καί γιά νά ἐπισκηνώσει ἐπ᾽ ἐμέ δα-
ψιλῶς ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί
ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
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Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Μητρο-
πολῖτα Ἱεραπύτνης καί Σητείας κύ-
ριε Κυρίλλε,

Μέ πολλή χαρά καί ἀγαλλίαση, μαζί μέ
τούς συλλειτουργούντες Ἀδελφούς Ἁγίους
Ἀρχιερεῖς, ἑορτάζομε, κατά τήν σημερινή
Θεία Λειτουργία, τό εὐλογημένο θεῖο δῶρο
τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας σου, εἰς
τόν Ἱερόν αὐτόν Μητροπολιτικόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, μετά ἀπό τήν
πρόσφατη, μέ παμψηφία, ἐκλογή
Σου, ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύ-
νοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης, σέ διαδοχήν τοῦ Γέ-
ροντος καί Προκατόχου σου πλέον, ἀοιδίμου
Μητροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου.

Ἡ ζωή μας πορεύεται μέ τίς ἀνεξιχνίαστες
βουλές τοῦ Θεοῦ, γιά νά μαρτυρῆται τελικῶς,
ὅτι Ἐκεῖνος ἔχει τόν πρῶτο και τόν τελευταῖο
λόγο. Μέσα εἰς αὐτό τό πέλαγος τῆς Θείας
Πρόνοιας καί τοῦ Θείου Θελήματος κατα-
γράφονται, ὅλα ὅσα ζοῦμε τόν τελευταῖο και-
ρό. Καί μέσα σέ ὅλα αὐτά, τόσον τά λυπηρά,
ὅσον καί τά χαροποιά, ὑψώνουμε φωνή δο-
ξολογίας πρός τόν Τριαδικό Θεό μας, ὅπως
ὁ δίκαιος Ἰώβ, καί ἀναφωνοῦμε «Εἴη τό ὄνο-
μα Κυρίου εὐλογημένον», νά εἶναι εὐλογη-
μένο τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Μέ πάνδημη συμμετοχή τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του, μέ τήν συλλει-
τουργία τῶν Ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἀπό τήν
Κρήτη καί ὄχι μόνον, μέ τήν συμμετοχή
ἀδελφῶν Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, Μο-
ναστικῶν Ταγμάτων, τῶν Ἀρχόντων τοῦ
λαοῦ μας καί τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς

Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας,
ἀλλά καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν
Ἐπαρχιῶν, ζητοῦμεν ὅλοι μας μέ τρό-
πον ἐγκάρδιο, γιά τό δικό σου τό πρό-
σωπο, τόν φωτισμό, ἀπό τό Πανάγιο

καί Τελεταρχικό Πνεῦμα, γιά νά ἀνα-
δειχθεῖς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, «ὅσιος,
ἄκακος, ἀμίαντος», κατά τόν Ἀποστολικόν
λόγον, νά διακονεῖς «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς και
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καί ἐξ ὅλης τῆς διανοί-
ας σου» τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, τό ποίμνιον,
τό ὁποῖον ἔχει ἐμπιστευθεῖ εἰς τό πρόσωπόν
Σου ἡ Ἐκκλησία μας. Σήμερα, ἐσύ Θεοφιλέ-
στατε, γίνεσαι Πατέρας ἀληθινός τοῦ εὐλα-
βοῦς λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς σου, σέ καιρούς
χαλεπούς καί δύσκολους.

Θεοφιλέστατε,
Ἡ μέχρι σήμερα, πορεία σου, διαβεβαιώνει

καί γιά τήν εἰς τό μέλλον Ἀρχιερατική σου
πλέον Διακονία, πιστοποιεῖ δέ τό ἐκκλησια-
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στικό σου ἦθος καί τήν ἀφοσίωσή σου εἰς τήν
Ἐκκλησία. 

Μέχρι σήμερα, ὑπηρέτησες συνετά τήν
Ἐκκλησία μας, ἀπό ὑπεύθυνες διοικητικές θέ-
σεις. Ἐδιακόνησες τά Συνοδικά Γραφεῖα, ἀπό
ὅλες τίς θέσεις, τοῦ Κωδικογράφου, τοῦ
Ὑπογραμματέως καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως. Γιά
15 συνεχῆ χρόνια, ὑπηρέτησες τήν ποιμαν-
τική καί διοικητική διακονία τοῦ Συνοδικοῦ
Βουλευτηρίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί
τῶρα καλεῖσαι ὡς ἱσάξιο καί ἱσότιμο μέλος
τοῦ Βουλευτηρίου αὐτοῦ, νά συμβάλεις ἀκό-
μη περισσότερον, γιά τήν μαρτυρία καί τήν
παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τόν σύγ-
χρονο κόσμο, τήν δύσκολη ἐποχή μας. 

Ἀναφέρομεν, ἐπί πλέον καί μόνον ἐπι-
γραμματικῶς, τή συμβολή σου εἰς τήν ἔκδο-
ση τοῦ Ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ», τήν Μή Κυ-
βερνητική Ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας μας «ΦΙ-
ΛΟΞΕΝΙΑ» καί ἄλλες Συνοδικές Ἐπιτροπές,
οἱ ὁποῖες ἐπρόσφεραν πολύτιμο ἔργον εἰς τήν
Ἐκκλησία.

Τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί
Σητείας ἐδιακόνησες, λαϊκός, νέος εἰς τήν ἠλι-
κία, συνώδευες καί ἀκολουθοῦσες τόν ἀεί-
μνηστο Γέροντά Σου, τόν ἀοίδιμο Μητρο-
πολίτη Εὐγένιο, ἀπό τό ξεκίνημα τῆς ἰδικῆς
του Ποιμαντορίας. Ἀπό τόν εὐλογημένον
αὐτόν Ἐπίσκοπον, ἔγινες μοναχός, καί ἐχει-
ροτονήθηκες διάκονος και πρεσβύτερος.
Ἐδιακόνησες τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας ἀπό τήν ὑπεύθυνη θέση τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου της, γιά δεκαεπτά συνα-
πτά ἔτη. Ἀσχολήθηκες μέ τό λειτουργικό, τό
ποιμαντικό, τό κηρυκτικό ἔργο τῆς εὐλογη-
μένης αὐτής Μητροπόλεως. Ἐμερίμνησες
γιά τούς νέους, τή συντήρηση καί τήν προ-
βολή τῶν ἐκκλησιαστικῶν μνημείων, τό
πλούσιο ἐκδοτικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
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λεως, τήν ὁποίαν ἀγάπησες καί σέ ἀγάπησε. 
Σέ εὐχαριστοῦμε καί σέ συγχαίρομε γιά

ὅλα αὐτά. Γιά τούς κόπους καί τούς μόχθους
τῆς ἀγάπης σου. Γιά τήν πρόσφορά σου μέ-
χρι τῶρα εἰς τήν Ἐκκλησία, ἀπό διάφορες ἐπι-
τελικές καί νευραλγικές θέσεις. Ἔδωκες τή
σφραγίδα καί τήν μαρτυρία Σου. Ἐπρόσφε-
ρες πολλή σεμνότητα, ἀξιοπρέπεια, φιλότι-
μο καί ἐργατικότητα. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μέ
τό ἴδιο φρόνημα καί τό ἴδιο ἦθος, θά συνε-

χίσεις νά ἀγωνίζεσαι γιά τήν Ἐκκλησία, ἀπό
τήν ἔπαλξη πλέον καί τήν εὐθύνη τοῦ Ἐπι-
σκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τῶρα, καλεῖσαι, ἀπό ἄλλο μετερίζι, νά δια-
κονήσεις, ὡς Ἐπίσκοπος, ἀνθρώπους πού
γνωρίζεις καί σέ γνωρίζουν. Ἐπωμίζεσαι
εὐθύνη μεγάλη, σηκώνεις τόν Σταυρόν τῆς
Ἀρχιερωσύνης καί ἀνέρχεσαι πλέον εἰς τήν
Ἐπισκοπική Καθέδρα, ἡ ὁποία δέν εἶναι κα-
θέδρα δόξης καί τιμῆς μόνον, ἀλλά κυρίως κα-
θέδρα εὐθύνης, μαρτυρίου καί μαρτυρίας, καί

διαδέχεσαι τόν πολύκλαυστο Γέροντά Σου,
καί ἀγαπημένο Ἀδελφό μας Μητροπολίτη
Εὐγένιο.

Τούτη τήν ὥραν, πού ὁμιλῶ γιά ἐσένα, σέ
προτρέπω καί σέ παρακαλῶ, νά μείνεις, «εἰς
ἅ ἔμαθες καί ἐπιστώθης». Νά εἶσαι σταθερά
προσανατολισμένος εἰς το Φανάρι, τό Οἰκου-
μενικό μας Πατριαρχεῖο, τήν Μητέρα μας
Ἐκκλησία καί νά ἀποδίδεις πάντοτε τό πα-
τροπαράδοτον σέβας εἰς τό εὐσεβές Γένος

μας. Νά τιμᾶς καί νά διακρατεῖς τήν ταυτό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. Εἴμαστε συντεταγμένη Ἐκκλησία καί
ἔχομε πρωτίστως ἐμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς, πολύ με-
γάλη εὐθύνη νά διαφυλάξωμε τά ἱερά προ-
νόμια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τά ἐπαρε-
λάβαμε ἀπό τούς Προκατόχους μας. Ὁ μα-
καριστός μεγάλος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
Εὐγένιος ὡμιλοῦσε διαρκῶς γιά τήν Ἐκκλη-
σία. Ὅ,τι ἔκανε, ὅ,τι ἔλεγε, ὅ,τι ἐνεργοῦσε ἦταν
γιά τήν Ἐκκλησία. Ἐπίσης, ὁ ἀείμνηστος

Τούτη τήν ὥραν, πού ὁμιλῶ γιά ἐσένα, 
σέ προτρέπω καί σέ παρακαλῶ, νά μείνεις, 
«εἰς ἅ ἔμαθες καί ἐπιστώθης». 

Νά εἶσαι σταθερά προσανατολισμένος εἰς το Φανάρι, 
τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τήν Μητέρα μας Ἐκκλησία 

καί νά ἀποδίδεις πάντοτε τό πατροπαράδοτον σέβας 
εἰς τό εὐσεβές Γένος μας. 

Νά τιμᾶς καί νά διακρατεῖς τήν ταυτότητα 
τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. 
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ἄμεσος Προκάτοχός μας, Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης Tιμόθεος, ἐπανελάμβανε διαρκῶς,
«ἐμεῖς φεύγομε, ἡ Ἐκκλησία μένει». Τοῦτο νά
εἶναι τό φρόνημά καί ὁ προσανατολισμός τῆς
Ἀρχιερατείας σου, ὁ ἱερώτατος Θεσμός τῆς
Ἐκκλησίας μας.

Τούτη τήν ὥρα χαιρόμαστε ἀληθινά ὅλοι
μας. Οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τελοῦμε τήν Χει-
ροτονία Σου, ὁ Ἱερός Κλῆρος, τό πλῆθος τοῦ
λαοῦ, οἱ συγχωριανοί σου, τό πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητεί-
ας, οἱ εὐλογημένοι γονεῖς σου, οἱ κατά σάρ-
κα καί κατά πνεῦμα δικοί σου ἄνθρωποι.
Ὅμως, μαζί μέ ὅλους ἐμᾶς, ἀγάλλεται σήμε-
ρα καί ὁ οὐρανός. Βλέπομε νοερά, ἐκεῖ εἰς
τούς οὐρανίους θαλάμους, τόν μακαριστό Γέ-
ροντά Σου Μητροπολίτη Εὐγένιο, νά συνε-
φραίνεται, καί νά συμπανηγυρίζει. Νά
καυχᾶται γιά τό πνευματικό παιδί του. Νά σε-
μνύνεται γιά τόν Διάδοχό του. Ἡ εὐχή καί ἡ
προσευχή του νά σέ συνοδεύουν πάντοτε εἰς
τό ξεκίνημα τῆς Ἀρχιερατικῆς σου Διακονίας
καί πορείας.

Θεοφιλέστατε,
Εὐρίσκεσαι, αὐτή τήν στιγμή μπροστά εἰς

τό Ἅγιο Θυσιαστήριο, καθώς ἡ Χάρις τοῦ Πα-
ναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος ἐνεργεῖ,
γιά τήν χαρίτωση καί τήν πλήρωση τῆς
ψυχῆς καί τῆς ὑπάρξεώς σου. Τήν εἴσοδόν σου
εἰς τό πλήρωμα τῆς χαρᾶς καί τῆς χάριτος.
Ἄκουε τούς Παυλείους Ἀποστολικούς Λό-
γους, πρός τόν Ἀπόστολο Τιμόθεο καί νά γί-
νεσαι τῶν Ἁγίων Αὐτοῦ Ἀποστόλων μιμητής:
«Δίωκε δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγά-
πην, ὑπομονήν, πραότητα. Ἀγωνίζου τόν κα-
λόν ἀγῶνα τῆς πίστεως. Τήν παρακαταθήκην
φύλαξον». Ἄκουε τήν φωνή τῆς εὐθύνης
καί τοῦ χρέους, τοῦ Πάτρωνος καί Πρώτου
Ἐπισκόπου τῆς Κρήτης μας, τοῦ Ἁγίου Ἀπο-
στόλου Τίτου καί νά ζεῖς διαρκῶς τήν εὐθύ-

νη σου ὅτι προστίθεσαι στή χρυσή ἁλυσίδα
τῆς ἀρχιερατικῆς χάριτος, στήν Ἀποστολική
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης μας, ἀπό τόν Ἅγιον Τίτο
μέχρι σήμερον, ὅπως ἀποτυπώνεται χαρα-
κτηριστικά σέ ἕνα στιχούργημα τοῦ, πρό δε-
καετίας κοιμηθέντος, μακαριστοῦ Προκα-
τόχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, κυροῦ Τι-
μοθέου:

«Βαρύς ὁ κλῆρος σου Ἅγιε Τίτε, 
τοῦ Εὐαγγελίου στήν Κρήτη ν’ ἀπλώσης,
τή φωνή τή σωτήρια, “ἐπεφάνη ἡ χάρις”». 
Ἔντεινε, λοιπόν, προσφιλέστατε Ἀδελφέ,

καί προώδευε. Νά ἔχεις πάντοτε εἰς τήν
σκέψη καί τήν καρδιά σου αὐτή τήν ἀδιά-
ψευστη καί αἰώνια «σωτήρια φωνή». Νά
πορεύεσαι μέ τίς εὐχές καί τίς προσευχές ὅλων
μας. Ἔντεινε καί ἀρχιεράτευε, μέ εἰρήνην, ἀγά-
πη καί ἀλήθεια, κατά τήν ἐντολή τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τήν σωτη-
ρίαν ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ποιμνίου
σου.

Τό Πανάγιον Πνεῦμα ἤδη κατέρχεται εἰς
τό εὐλογημένο Πρόσωπό Σου. Εἴσελθε εἰς τήν
χαράν τοῦ Κυρίου Σου. Εἶσαι πάντοτε ἄξιος
εἰς τήν Ἀρχιερατικήν σου Διακονίαν. Δέξαι
τούτην τήν ὥραν τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, τόν
φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν καθο-
δήγηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ μας. 

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου μας καί
λάβε ἄμεσα τό μέγα αἰώνιον δῶρον τῆς
Ἀρχιερωσύνης σου.

Πρόσελθε τούτη τή στιγμή εἰς τόν φωτι-
σμό, τήν χάρη, τήν δόξα καί τήν τιμή του Ἁγί-
ου Πνεύματος καί τῆς δωρεᾶς τῆς Ἀρχιερω-
σύνης, τήν ὁποίαν θά λάβεις.
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Τήν Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου 2016, ὁ
νέος Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί
Σητείας κ. Κύριλλος ἔγινε δεκτός ἀπό

τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
στό Φανάρι. Τόν νεοεκλε-
γέντα καί νεοχειροτονηθέν-
τα Μητροπολίτη παρουσίασε
ἐνώπιον τοῦ Παναγιωτάτου ὁ
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος, Πρόεδρος τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ
ὁποῖος ἐξέφρασε τή χαρά
του γιά τήν διά παμψηφίας
ἐκλογή καί τήν ἱκανοποίησή
του γιά τή χειροτονία τοῦ
νέου μέλους τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου στόν Ἱερό Μητροπολιτι-
κό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρα-
κλείου, ἐν μέσῳ Ἐκκλησίας
πληθούσης.

Ὁ νέος Μητροπολίτης
ὑπέβαλε τά σεβάσματά του
στόν Παναγιώτατο καί τόν εὐχαρίστησε γιά
τήν πατριαρχική στοργή καί τήν πατρική ἀγά-
πη, αἰσθήματα μέ τά ὁποῖα πάντοτε περι-
βάλλει ὅλη τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας

Κρήτης, καί ἐκζήτησε τίς θεοπειθεῖς πρός Κύ-
ριον εὐχές Του γιά τή νέα διακονία του. Ὡς
ἔκφραση υἱικῆς ἀφοσιώσεως καί βαθυτάτου
σεβασμοῦ τοῦ πρόσφερε ἕνα ἀρχιερατικό
ἐγκόλπιο καί ὁ Παναγιώτατος δώρισε στόν

νέο Ποιμενάρχη τῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Ἱεραπυτνίων καί τῶν
Σητειωτῶν σέτ ἀρχιερατικό
ἐγκόλπιο καί ἐπιστήθιο σταυ-
ρό καθώς καί τό ἐπετειακό
ἐγκόλπιο τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Συνόδου, πού πραγ-
ματοποιήθηκε στήν Κρήτη

τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.  
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος

Κρήτης κ. Εἰρηναῖος παρου-
σίασε, ἐπίσης, ἐνώπιον τοῦ
Παναγιωτάτου τόν νέο Ἀρχι-
γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης Ἀρχιμ. Πρόδρο-
μο Ξενάκη, ὁ ὁποῖος ὑπέβα-
λε σέβη καί ἔλαβε τήν πα-

τριαρχική εὐχή καί εὐλογία γιά τήν νέα
εὐθυνοφόρο καί ἐπιτελική θέση, πού τοῦ ἀνέ-
θεσε ὁμόφωνα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της.
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ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος
ὑπέβαλε σεβάσματα στήν Α.Θ.Π., 

τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο

Φανάρι, 21.10.2016
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μετά ἀπό ὁμόφωνη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της, σύσσωμη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἐκτός του Σεβ. Μητροπολί-
του Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, κωλυθέντος ἐκτάκτως, μετέβη στήν

Κωνσταντινούπολη τό διήμερο 21 καί 22 Ὀκτωβρίου 2016 καί ἔλαβε μέρος στούς ἑορτασμούς
τῆς συμπληρώσεως εἴκοσι καί πέντε (25) ἐτῶν Πατριαρχίας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιό-
τητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου, μετά ἀπό
τήν Πατριαρχική Χοροστασία, στήν ὁποία ἔλαβε μέρος «ἐν συγχοροστασίᾳ» , ἔγινε δεκτή ἀπό
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, σέ κατ᾿ ἰδίαν ἀκρόαση, καί ἐξέφρασε τήν χαρά
τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ φιλογενοῦς Κρη-
τικοῦ Λαοῦ γιά τή συμπλήρωση αὐτῆς τῆς σημαντικῆς ἐπετείου στή πορεία καί μαρτυρία τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας, ὑπέβαλε δέ στόν Παναγιώτατο, τά σεβάσματα, τήν ἀφοσίωση καί τήν ἀγά-
πη τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, «ναυαρχίδος» τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου. Ἐπίσης, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, παρουσίασε στόν Παναγιώ-
τατό τό νέο Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν Πατριαρ-
χική εὐχή στό ξεκίνημα τῆς Ἀρχιερατικῆς του Διακονίας.

Ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τή χαρά Του γιά τή συμμετοχή τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
καί παραλλήλως διετύπωσε τίς εὐχαριστίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, γιά τήν οὐσιαστική συμβολή της στήν πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν πολύτιμη ἐν γένει προσφορά καί
μαρτυρία Της, εὐχήθηκε δέ μακρά καί πολύκαρπη Ἀρχιερατεία στό νέο Μητροπολίτη Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο.

Ἡράκλειο, 24 Ὀκτωβρίου 2016

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Τό πρωί τῆς Πέμπτης 17 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στό Προεδρικό Μέγαρο
ἡ διαβεβαίωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, ἐνώπιον
τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου.

Στήν τελετή προέστη ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος καί συμμετεῖχαν οἱ Σεβ.
Μητροπολίτες Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου
κ. Δαμασκηνός καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτες π. Πρό-
δρομος Ξενάκης καί π. Νήφων Βασιλάκης, Ἀρχιγραμματεύς καί Κωδικογράφος ἀντίστοιχα
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Παν/τος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Τοπλοῦ Ἀρχιμ. Φιλόθεος Σπανουδάκης, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παΐσιος Δερ-
μιτζάκης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἱεράπετρας, ὁ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύ-
τερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεώργιος Μαλλιωτάκης ἐκ τῆς Ι.Α.Κ. καί ὁ Ἱερολ. Ἀρχι-
διάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας π. Ἀμβρόσιος Σκαρβέλης.

Ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων παρέστη ὁ Ὑφυπουρ-
γός κ. Δημήτριος Μπαξεβανάκης.

Στό τέλος τῆς τελετῆς ὑπέγραψαν τό πρακτικό τῆς διαβεβαίωσης ὁ Πρόεδρος τῆς Δη-
μοκρατίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
κ. Κύριλλος, στόν ὁποῖο ἅπαντες εὐχήθηκαν μακροημέρευση καί καλή Ποιμαντορία.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ἡ διαβεβαίωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλου 

ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

Προεδρικό Μέγαρο, 17.11.2016
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Μέ κάθε ἐπισημότητα, ἰδιαίτερη  λαμ-
πρότητα καί πάνδημη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 19

Νοεμβρίου ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, στήν
ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν Ἱεράπετρα.

Προηγήθηκε μία στάση ἐντός τῶν ὁρίων τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, στήν
πλατεία τοῦ Ἴστρου, ὅπου τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη κ. Κύριλλο ὑποδέχθηκαν ἐγκάρδια οἱ κά-
τοικοι τῆς Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μεραμβέλ-
λου καί τόν προσφώνησαν κατάλληλα  ὁ Δή-
μαρχος Ἁγίου Νικολάου κ. Ἀντ. Ζερβός καί ὁ
Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φι-
λάρετος Ζαχαριουδάκης, ἐνῶ ἀντιφώνησε ὁ
νέος Μητροπολίτης.

Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή ἔλαβε χώρα στίς 12:00΄
τό μεσημέρι στήν πλατεία τοῦ παραλιακοῦ
γυμναστηρίου τῆς πόλεως, ὅπου τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, πού συνό-
δευαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος καί οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς-Μέλη τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
ὑποδέχθηκαν ἐγκάρδια, μέ ἐπευφημίες καί θερ-
μές ἐκδηλώσεις ἀγάπης, σύσσωμος ὁ Ἱερός
Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ πολιτικές
καί στρατιωτικές ἀρχές τῆς Μεγαλονήσου καί
πλῆθος λαοῦ.  

Ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Ἱεράπετρας ὁ Δή-

μαρχος Ἱεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης
καλωσόρισε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κ. Κύριλλο, ἐξέφρασε τή χαρά καί
τή βαθιά ἱκανοποίηση τῆς τοπικῆς κοινωνίας γιά
τήν ἐπάξια ἐκλογή του στό πηδάλιο τῆς Τοπικῆς
Ἐκκλησίας καί εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο καί τήν περί Αὐτόν
Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἐπίσης, ἀνακοίνωσε τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἀνακήρυξη
τοῦ Σεβ. κ. Κυρίλλου ὡς Ἐπίτιμου Δημότη τοῦ
Δήμου Ἱεράπετρας «ὡς ἔνδειξη τιμῆς καί ἀνα-
γνώρισης τῆς σπουδαίας ἐπί σειρά ἐτῶν προ-
σφορᾶς του στήν κοινωνία τῆς Ἱεράπετρας
καί τοῦ ἀξιόλογου λειτουργικοῦ καί διοικητικοῦ
του ἔργου στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί
Σητείας σέ διάφορες θέσεις» καί τοῦ προσέφε-
ρε ὡς ἐνθύμιο δῶρο μιά ποιμαντορική ράβδο.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος στήν
ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε γιά τήν ὀργάνωση
τῆς ὑποδοχῆς του «ὡς κανονικοῦ Ποιμενάρχου
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεραπυτνίων καί τῶν
Σητειτῶν» καί γιά τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, πού τόν ἀνακήρυξε Ἐπί-
τιμο Δημότη. 

Στή συνέχεια σχηματίστηκε πομπή πρός τόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπε-
τρας μέ τή συνοδεία ἀγήματος ἀποδόσεως
τιμῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, Ἐθελοντῶν

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου

Ἱεράπετρα, 19.11.2016
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Σαμαρειτῶν καί Νοσηλευτριῶν τοῦ Ἐρυθροῦ
Σταυροῦ, Προσκόπων, μελῶν τῶν Σχολῶν κρη-
τικῶν χορῶν καί τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν
Ἱεράπετρας, ὑπό τούς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς
τοῦ Δήμου Ἱεράπετρας.

Κατά τήν τελετή τῆς Ἐνθρονίσεως ὁ Πα-
νοσιολογιώτατoς Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης,
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνέγνωσε τή Συ-
νοδική Ἐγκύκλιο ἐκλογῆς καί τό Προεδρικό Διά-
ταγμα ἀναγνωρίσεως καί καταστάσεως τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυ-
ρίλλου.

Ἀκολούθησε ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβ. Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, ἐκπροσώπου
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος σημείωσε ὅτι ἡ Μητέρα
Ἐκκλησία τῆς Κων/πόλεως ἔχει πλήρη γνώση
τῶν προτερημάτων, τῶν χαρισμάτων καί τῆς πο-
λύπλευρης διακονίας τοῦ νέου Μητροπολί-
του, γι’ αὐτό καί προσβλέπει σέ μιά εὐλογημέ-
νη καί καλλίκαρπη ποιμαντορία του.

Στήν προσφώνησή του ὁ Περιφερειάρχης
Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης εὐχήθηκε
στόν νέο Μητροπολίτη κάθε καλό καί διαβε-
βαίωσε ὅτι «θά συνεχίσουμε τή συνεργασία πού
εἴχαμε ἀναπτύξει μέ τόν Προκάτοχό σας, ὑλο-
ποιώντας ἀπό κοινοῦ ἔργα καί πρωτοβουλίες
πρός ὄφελος ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας».

Ὁ Δήμαρχος Σητείας κ. Θεόδωρος Πατε-
ράκης εὐχαρίστησε «τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ.
Εἰρηναῖο καί τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή  Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἐπιλογή ἑνός καθόλα
ἄξιου Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος θά ἀποτελέσει γιά
τόν τόπο πυλώνα ἀγάπης καί δημιουργίας,
πρότυπο πίστης καί ἀφοσίωσης».

Οἱ δύο Βουλευτές τοῦ Νομοῦ Λασιθίου κ.
Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης καί κ. Ἰωάννης Πλα-
κιωτάκης εὐχήθηκαν στόν Σεβ. Μητροπολίτη κ.
Κύριλλο ὑγεία καί δύναμη γιά τή ἐπιτέλεση τῶν
ὑψηλῶν ἀρχιερατικῶν καθηκόντων του.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρο-
νήσου κ. Γεράσιμος ἀναφέρθηκε στούς ἀοιδίμους

προκατόχους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυ-
ρίλλου, Ἀρτέμιο Παρδάλη, Ἰλλαρίωνα Κα-
τσούλη, Ἀμβρόσιο Σφακιανάκη, Φιλόθεο Μα-
ζοκοπάκη, Φιλόθεο Βουζουνεράκη καί Εὐγένιο
Πολίτη, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν πρότυπα διακονίας
καί φύλακες πίστεως. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε
παραδίδοντάς του τήν ράβδο τῆς Ποιμαντορίας
ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας: «Καλεῖσαι νά ἄρεις τόν
Σταυρό σου, νά διδάξεις καί νά στηρίξεις τό ἐμπι-
στευθέν σοί ποίμνιον. Ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί
ἀρχιεράτευε. Πλεῖστα ἔτη καί εὐδόκιμο Ἀρχιε-
ρατεῖα».

Στή συνέχεια ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παΐσιος
Δερμιτζάκης, ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου,
τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσε-
βοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης
καί Σητείας, προσφώνησε τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη κ. Κύριλλο, ἀναφερόμενος στή πολυετῆ δια-
κονία του καί πολυσχιδῆ προσφορά του στό ποι-
μαντικό, διοικητικό καί ἀναστηλωτικό ἔργο του
στήν Τοπική Ἐκκλησία, ὡς Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης, ἐξέφρασε
τήν ἀγάπη, τόν σεβασμό καί τήν ἀφοσίωση τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, ἐκ μέρους τοῦ ὁποίου προσέφερε
στόν Σεβασμιώτατο μία Ποιμαντορική ράβδο.

Ἀκολούθησε ὁ ἐνθρονιστήριος λόγος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.
Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν πλούσια
ἱστορία καί παράδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, στούς ἀοιδίμους προκατόχους του, καί ἰδι-
αιτέρως στόν ἄμεσο προκάτοχο καί Γέροντά του,
μακαριστό Μητροπολίτη κυρό Εὐγένιο, καί
στούς βασικούς ἄξονες στούς ὁποίους θά στη-
ριχθεῖ ἡ Ἀρχιερατική του διακονία.  

Ὁ Σεβ. κ. Κύριλλος διαβεβαίωσε ὅτι θά ἀγω-
νισθεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις «γιά νά παρα-
μείνομε κάτ’ ἀρχάς ἐντός τῆς μαρτυρικῆς ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν πλούσια
ἁγιοπατερική παράδοση καί τή μοναδική λαϊ-
κή εὐσέβεια, μέ τό ἀδούλωτο γενναῖο ἠρωϊκό
φρόνημα, μέ τό μοναδικό κρητικό φιλότιμο, μέ
τούς καλούς καί ἀληθινούς Ποιμένες, οἱ ὁποῖοι
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συνομιλοῦν μέ τό ποίμνιό τους ὡς πραγματικοί
Πατέρες καί φίλοι, προσανατολισμένοι καί
εὐθυγραμμισμένοι στήν πολύπαθη Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως, στό ἀειλαμπές καί μαρ-
τυρικό Φανάρι τοῦ Γένους μας καί στόν Πρῶτο
Ἡγούμενο τῆς ὑπ’ οὐρανόν Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, τόν Παναγιώτατο Αὐθέντη καί Δεσπότη
τόν Οἰκουμενικό ἡμῶν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λομαῖο, τίς πατρικές εὐχές τοῦ ὁποίου ταπεινά
ἐκζητῶ τήν ἱερή αὐτή ὥρα γιά τή νέα διακονία
μου καί ἐκ βάθους καρδίας εὐγνωμόνως καί ὁλο-
θέρμως εὐχαριστῶ γιά τήν
ὑψηλή ἐκπροσώπησή Του
διά τοῦ Προέδρου τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της κ. Εἰρηναίου». 

Μετά τό πέρας τῆς
Ἐνθρονίσεως, καί ἀφοῦ
δέχθηκε τίς εὐχές ὅλων
ταῶν παρισταμένων, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύ-
ριλλος τέλεσε Τρισάγιο
στόν τάφο τοῦ ἀοιδίμου
Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κυροῦ Εὐγενί-
ου.

Ἐκτός ἀπό τόν Σεβ.
Πρόεδρο καί ἅπαντα τά
Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, στήν ὑποδοχή καί τήν
Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυρίλου
παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύ-
ριλλος, οἱ Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλοι τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ Πανοσιολ. Ἡγούμενος τῆς
Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Ναθα-
ναήλ, Παν/τοι  Ἡγούμενοι Μονῶν, Μοναχοί καί
Μοναχές τῆς Μεγαλονήσου, σύσσωμος ὁ Ἱερός
Κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας καί ἄλλοι Κληρικοί, ὁ Περιφερειάρχης
Κρήτης κ. Στ. Ἀρναουτάκης, οἱ δύο Βουλευτές

τοῦ Ν. Λασιθίου κ. Ἐμμαν. Θραψανιώτης καί Ἰω.
Πλακιωτάκης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Λασιθίου
κ. Πελαγία Πετράκη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
Δημ. Ὑγείας κ. Ἐμμαν. Κλώντζας, οἱ Δήμαρχοι
τοῦ Νομοῦ Λασιθίου καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῆς
Τοπικῆς καί Περιφερειακῆς Αὐτοδιοίκησης,
πρώην Βουλευτές καί πολιτευτές, ὁ Διοικητής
τῆς 5ης Ταξιαρχίας Κρητῶν Ταξίαρχος κ. Ἀλέ-
ξανδρος Ἀλεξίου, ὁ Διοικητής τοῦ Πεδίου
Βολῆς Κρήτης Ταξίαρχος κ. Κων/νος Κούτρας,
ὁ Γενικός Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας

Κρήτης Ὑποστράτηγος κ.
Ἀνδρέας Δασκαλάκης, ὁ
Ἀστυν. Διευθυντής Λασιθί-
ου Ταξίαρχος κ. Ἐμμαν. Πε-
τάσης, ὁ Διοικητής τοῦ 3ου
Κ.Ε.Π. Ζήρου Σμήναρχος κ.
Ἐμμαν. Πάνου, ὁ Διοικη-
τής τῆς Ν.Π.Β. Κυραμαδίου

Ἀντιπλοίαρχος κ. Γεώρ-
γιος Καθεκλάκης, οἱ Λι-
μενάρχες Ἁγίου Νικολά-

ου Ἀντιπλοίαρχος Λ.Σ. κ.
Σπυρίδων Ἀγγελάκης, Ἱερά-
πετρας Ἀντιπλοίαρχος Λ.Σ.
κ. Ἰω. Παπαδάκης καί Ση-
τείας Ὑποπλοίαρχος Λ.Σ.
κ. Γεώργιος Παττακός, καί
ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων καί

τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἀπό ὅλη τήν Κρήτη,
οἱ δικαστικές, ἐκπαιδευτικές καί λοιπές Ἀρχές
τοῦ Νομοῦ Λασιθίου, Καθηγητές Πανεπιστη-
μίου, τῆς Ἀνωτάτης Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας
Κρήτης καί τοῦ Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ἄρχοντες Ὀφφι-
κίαλοι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ
Διευθυντής τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης
κ. Κων. Ζορμπᾶς καί πλῆθος πιστῶν ἀπό τή Μη-
τροπολιτική περιφέρεια τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ἀπό τίς Κάτω Ἀσίτες
Ἡρακλείου, γενέτειρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου,
καί ἀπό ἄλλες περιοχές. 
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Μέ αἰσθήματα βαθειᾶς εὐλάβειας καί
ἀγάπης, σύσσωμο τό χριστεπώνυμο
πλήρωμα τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Χαρα-

λάμπους Καλοῦ Χωριοῦ, ἀλλά καί σύμπας ὁ εὐσε-
βής λαός τῆς περιοχῆς, μαζί μέ τούς ἐκκλησια-
στικούς της ταγούς καί τούς πολιτικούς της
ἄρχοντες, ὑποδεχόμαστε σήμερα τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη κ. Κύριλλο στά ἀκρότατα
δυτικά ὅρια τῆς γεραρᾶς καί ἱστορικῆς Μητρο-
πόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, καί τόν εἰσο-
δεύουμε στή Μητροπολιτική περιφέρεια, στήν
ὁποία τόν ἔταξε ὁ Θεός «εἰς τόπον καί τύπον»
Χριστοῦ.

Στόν Ἀρχιερατικό Θρόνο τῆς ἐν λόγῳ Μη-
τροπόλεως θά ἀνέλθετε, Σεβασμιώτατε κ. Κύ-
ριλλε, ἐντός ὀλίγου μέ τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες
τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν
Κρήτῃ Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἀπονέμουμε ἐπί-
σης βαθύτατο σεβασμό καί ἐξιδιασμένη τιμή καί
ἀγάπη, ἐξαιρέτως δέ στόν Σεβ. Πρόεδρο τῆς Συ-
νόδου, τόν πολιόν καί σοφόν Γέροντα, τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον. Σᾶς συ-
νοδεύουν βεβαίως οἱ εὐχές καί ἡ ἀγάπη ὁλο-
κλήρου τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς μας

Μητροπόλεως. 
Δέν ἔχει παρέλθει πολύς χρόνος καί στά μά-

τια μας δέν ἔχουν στεγνώσει ἀκόμη τά δάκρυα
ἀπ᾿ τόν ἀδόκητο καί πρόωρο κατ᾿ ἄνθρωπον θά-
νατο τοῦ πολύκλαυστου, πολυσέβαστου καί πε-
φιλημένου πνευματικοῦ μας πατρός, τοῦ ἁρπα-
γέντος εἰς τούς οὐρανούς μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενί-
ου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Γέροντας καί πνευματικός
πολλῶν ἐξ ἡμῶν. Τά μάτια μας καί σήμερα εἶναι
πλημμυρισμένα καί πάλι ἀπό δάκρυα. Αὐτή τή
φορά ὅμως ἀπό δάκρυα χαρᾶς καί ὁ λόγος εἶναι
προφανής: 

Σήμερα ὑποδεχόμαστε τόν μέχρι χθές συνα-
δελφό μας, τόν συναγωνιστή, τόν Συγκυρηναῖο
στούς πνευματικούς μας ἀγῶνες, τόν συμπρο-
σευχητή μας στό ἱερόν παλλάδιον τοῦ καστρο-
μονάστηρου τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, τῆς
ἐφόρου καί προστάτιδας ὅλου τοῦ Μεραμβέλλου
καί ὅλου τοῦ Νομοῦ Λασιθίου.

Σήμερα ὑποδεχόμαστε τόν μέχρι χθές προ-
εξάρχοντα ἀλλά καί ἐκλεκτό συνδαιτυμόνα στίς
ἐνοριακές δράσεις καί συνάξεις τῆς Μητροπο-
λιτικῆς παροικίας τοῦ Καλοῦ Χωριοῦ. 
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Προσφώνηση Ἀρχιμ. Φιλαρέτου Ζαχαριουδάκη,

Ἐφημερίου Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μεραμβέλλου

Καλό Χωριό Δήμου Ἁγίου Νικολάου, 19.11.2016

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλε,

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



Σήμερα ὑποδεχόμαστε τόν πρῶτο ἐκ τοῦ
ἱεροῦ Κλήρου τῆς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, τόν μέχρι προτινός Πρωτοσύγκελλό
της.

Σήμερα ὑποδεχόμαστε τόν κατά πάντα ἄξιο
τῆς κλήσεως, τόν Ποιμενάρχη μας, τόν ὁποῖο ὁ
Θεῖος τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ, μέ τήν ἄκρα
Αὐτοῦ ἀγαθότητα καί εὐσπλαχνία, ἀπέστειλε σέ
μᾶς. 

Σεβασμιώτατε,
Στίς 17 τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου, ἐντός

του Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου με-
γαλομάρτυρος Μηνᾶ τῆς ἱστορικῆς πόλεως τοῦ
Ἡρακλείου, ἀναφερόμενος κατά τόν χειροτονη-
τήριο λόγο σας στό ποίμνιο τῆς Μητροπολιτικῆς
σας περιφέρειας εἴπατε καί τά ἑξῆς: «Σᾶς γνωρίζω
ὅλους καί μέ γνωρίζετε, ὅλους σᾶς ἀγαπῶ καί μ᾿
ἀγαπᾶτε». Μέ αὐτόν σας τόν λόγο γεμίσατε τίς
καρδιές μας μέ ἄφατη χαρά. Σᾶς διαβεβαιώνου-
με μέ τή σειρά μας ὅτι καί ἡ δική μας ἀγάπη πρός
τό πρόσωπό σας αὐξήθηκε στόν μέγιστο βαθμό.
Ἀλλά καί στήν πρόσφατη ἐπίσκεψή σας στή Μη-
τέρα Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τό ἀει-
λαμπές Φανάριον, πού ἡ ἀγαπῶσα καρδία σας θέ-

λησε νά συμπεριλάβει καί τήν ἀναξιότητά μου στή
συνοδεία σας, μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά προ-
σκυνήσω τόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου εἶναι κατατεθειμένη ἡ
ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης
ἀπό τήν πόλη Ἀρτάκη, πού βρίσκεται στά παράλια
τῆς Προποντίδας. Ἐκεῖ ἔλαβα μετά καί τῆς Σε-
βασμιότητός σας τήν πατρική εὐχή καί εὐλογία
τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου, καί ἀφουγκράστηκα μέ ἱερή συγκίνη-
ση καί δέος τήν ἀγωνία, τόν πόνο καί τήν ἀγά-
πη του γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ.

Σεβασμιώτατε,
Στό πρόσωπό σας στηρίζουμε τήν ἐλπίδα τῆς

ἐκπλήρωσης τῶν προσδοκιῶν, τῶν ὀνείρων καί
τῶν ὁραμάτων ὅλων μας. Καί προπάντων τῶν
νέων μας πού βιώνουν καί αὐτοί ἡμέρες δύσκο-
λες καί πλήρεις ἀγωνίας. Μετά ἀπό τήν εὔσημη
αὐτή ἡμέρα τῆς ἐνθρονήσεώς σας στόν ἱστορι-
κό θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί
Σητείας, σέ κάθε ἀναίμακτη ἱερά μυσταγωγία θά
ἐκφωνοῦμε μέ ἀγάπη καί βεβαιότητα τό «Ἐν πρώ-
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τοις, μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν
Κυρίλλου, ὅν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησί-
αις ἐν εἰρήνη, σῶον, ἔντιμον, ὑγιά, μακροημε-
ρεύοντα, καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς σῆς
ἀληθείας».

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖε καί λοιπή χορεία τῶν Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, 

Ἐπιτρέψατέ μου, ὡς Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας
τοῦ Καλοῦ Χωριοῦ Μεραμβέλλου, νά σᾶς εὐχα-
ριστήσω ἐκ μέσης καρδίας γιά τήν ὕψιστη τιμή
πού μᾶς ἐπιφυλάξατε ἐπιλέγοντας τήν Ἐνορία μας,

ὡς πρῶτο καί τελευταῖο σταθμό πρό τῆς ἀνόδου
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου
στόν Μητροπολιτικό θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, σέ καιρούς δί-
σεκτους καί κρίσιμους γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρω-
πότητα.

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα κ. Κύριλλε,
Σᾶς ἀσπαζόμαστε μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη καί

Σᾶς εὐχόμαστε μέ ταπείνωση νά Σᾶς χαρίζει ὁ Κύ-
ριος «ἔτη ὡς πλεῖστα ἐν εὐλογίαις χρηστότητος»,
καί νά πληρώσει «τάς ἀγαθάς ὑπέρ τῆς Ἐκκλη-
σίας βουλάς Αὐτοῦ». Ἄξιος!

�Ἄγκυρα Ἐλπίδος

40

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης

καί Σητείας κ. Κύριλλε,

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση σᾶς ὑποδεχό-
μαστε σήμερα ἐδῶ στό Καλό Χωριό,
ἕνα δυναμικό χωριό τοῦ Δήμου Ἁγίου

Νικολάου, στήν εἴσοδο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ἀπευθύνοντάς σας
τά θερμά καί εἰλικρινῆ συγχαρητήρια γιά τήν
ἐπάξια ἐκλογή σας στόν ἐπισκοπικό θρόνο, γε-
γονός πού σηματοδοτεῖ, ἄν μή τί ἄλλο, μία νέα
ἐποχή συνεργασίας, ἑνότητας, κοινωνικῆς προ-
σφορᾶς καί προκοπῆς γιά τόν τόπο μας, ἀφοῦ
ὁ Δῆμος Ἁγίου Νικολάου ἔχει τήν εὐτυχία νά ευ-
λογεῖται ἀπό δύο Μητροπόλεις, τή δική σας καί
τήν Ἱερά Μητρόπολη Πέτρας καί Χερρονήσου.

Ἡ ἐνθρόνισή σας μᾶς γεμίζει αἰσιοδοξία, δη-
μιουργώντας μας παράλληλα τή βεβαιότητα ὅτι,
ὡς πνευματικός πατέρας, ὡς ἄνθρωπος σεμνός
καί ταπεινός, μέ πνευματική ἐνάργεια, θά πε-
ριβάλλετε μέ στοργή καί ἀγάπη τό ποίμνιό σας,
ὄντας ἀρωγός στά μεγάλα καί καθημερινά
προβλήματα πού ταλανίζουν τά τελευταῖα
χρόνια τήν πατρίδα καί τούς πολίτες της. Τό ἔργο

Προσφώνηση Δημάρχου Ἁγίου Νικολάου κ. Ἀντωνίου Ζερβοῦ, 

κατά τήν ὑποδοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης 

καί Σητείας κ. Κυρίλλου στό Ἴστρον Καλοῦ Χωριοῦ Μερ/λου
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πού ἀναλαμβάνετε ἀσφαλῶς ἀπαιτεῖ δυναμισμό,
ἀνθρωπιά καί ἑνότητα. Νά πορευτεῖτε μέ τόλ-
μη καί σοφία στήν ἄσκηση τῶν ὑψηλῶν καθη-
κόντων πού ἀναλαμβάνετε καί νά φανεῖτε
ἄξιος τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ἐλπίδων τῶν
πιστῶν τῆς περιοχῆς μας. 

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς δίδει δύναμη καί
μακροημέρευση, γιά νά ἀνταπεξέλθετε μέ ἐπι-
τυχία στό θεάρεστο καί δημιουργικό σας ἔργο.
Ἄς εἶναι τό κάθε λεπτό τῆς ζωῆς σας καί μία δη-
μιουργία. Ἄλλωστε τό ἀξίζουν οἱ εὐγενέστατοι

καί  φιλόχριστοι ἄνθρωποι τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, μικρό ἀλλά ση-
μαντικό κομμάτι τῆς ὁποίας ἀποτελοῦν καί οἱ
Καλοχωριανοί. Θά ἤθελα νά σᾶς διαβεβαιώσω
ὅτι οἱ δημοτικές ἀρχές τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς σας,
ἄρα καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τήν ὁποία ἐκπρο-
σωπῶ ὡς Δήμαρχος, θά εἶναι στό πλευρό σας
ἀρωγοί τοῦ θεάρεστου ἔργου, πού καλεῖσθε νά
πραγματώσετε, γιά τήν κοινωνική συνοχή ἀλλά
καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας.

Καλῶς ὁρίσατε! Ἄξιος!

Πανοσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα π. Φιλάρετε,
Πρόεδρε τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου 
Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ, 
ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ Δήμαρχε Ἁγίου Νικο-
λάου κ. Ἀντώνιε Ζερβέ, 
ἀγαπητοί μου Καλοχωριανοί.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς
μου ὅλους σας γιά τούς θερμούς λόγους
καί γιά τήν ὀργάνωση τῆς αὐθόρμητης

καί συγκινητικῆς αὐτῆς ὑποδοχῆς στήν ὄμορ-
φη σέ φυσικά κάλλη καί πλούσια σέ ἱστορία καί
πολιτισμό κωμόπολη τοῦ Λασιθίου, τό ἡρωϊκό
Καλό Χωριό, τόν Πύργο καί τό Ἴστρο, πού ἀπο-
τελεῖ τήν πύλη εἰσόδου, τήν αὐλόπορτα, τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας,
στήν ὁποία ἡ χάρη τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ
ἐνεπιστεύθη στήν ἐλαχιστότητά μου νά δια-
ποιμάνω.

Σᾶς γνωρίζω καί μέ γνωρίζετε πολλά χρό-
νια, ἀφοῦ ἡ πρόνοια τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ εὐδό-
κησε νά ὑπηρετῶ στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο
τῆς Κρήτης, τό ὄμορφο Λασίθι, ὅλα τά χρόνια
τῆς ἱερατικῆς διακονίας μου, καί νά συνεργασθῶ
μαζί σας γιά τήν προαγωγή καί τήν πνευματι-

κή πρόοδο τῆς Ἐνορίας σας, πού χάρη στίς φι-
λότιμες προσπάθειες τοῦ ἀγαπητοῦ σας Ἐφη-
μερίου π. Φιλαρέτου ἀποτελεῖ πρότυπο Ἐνορίας.
Μπορεῖ τό Καλό Χωριό νά ἀνήκει διοικητικά
στόν κοσμοπολίτικο Δῆμο Ἁγίου Νικολάου,
ὅμως πνευματικά ἀνήκει στήν ἱστορική Ἱερά Μη-
τρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί μάλιστα
ἀποτελεῖ κόσμημα πολύτιμο καί ἀκριβό στολί-
δι της. Ἐξ ἄλλου, ὅπως πολλές φορές ἔχομε πεῖ,
ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξη δέν ἔχει σύνορα καί
ὅρια, -οἱ ἄνθρωποι βάζομε φραγμούς καί ὁρο-
θέσια-, καί ὅλοι μας ἀνήκομε στόν ἴδιο Δημι-
ουργό Θεό. Ἔτσι σᾶς αἰσθάνομαι καί ἐσᾶς ἐντι-
μότατε κ. Δήμαρχε καί ἐσᾶς ἀγαπητοί μου Κα-
λοχωριανοί, ὡς Λασιθιῶτες. Καί σᾶς διαβεβαι-
ώνω ὅτι ἀπό σήμερα, ὑπό τή νέα μου ἰδιότητα
τοῦ Ποιμενάρχου σας, θά ἔχετε ἕνα συμμέτοχο,
συμπαραστάτη καί ἀρωγό σέ κάθε προσπάθεια
γιά τήν πνευματική πρόοδο, τήν εὐημερία καί
τήν ἀνάπτυξη τοῦ προικισμένου πλούσια ἀπό
τόν Θεό μέ πολλές φυσικές ὀμορφιές καί βαριά
πολιτιστική καί ἱστορική κληρονομιά τόπου σας.

Καλῶς σᾶς ηὗρα καί ἡ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι
Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας, νά σκεπάζει τίς οἰκο-
γένειες καί τά παιδιά σας. Ἀμήν. 

Ἀντιφώνηση Σεβ. Μητροπολίτου

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλου 

κατά τήν ὑποδοχή του ἀπό τήν Ἐνορία Καλοῦ Χωριοῦ 



 

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ.κ. Κύριλλε,                              

Ἔμπλεος εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί βαθύ-
τατου σεβασμοῦ, ὁ λαός τοῦ Δήμου
Ἱεράπετρας καί ὁλόκληρης τῆς Μητρο-

πολιτικῆς μας περιφέρειας, σᾶς ὑποδέχεται σή-
μερα στήν ἕδρα τῆς διακονίας σας, στήν Ἱερά
Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Μέ πίστη,
βαθιά ἐκτίμηση, εἰλικρινῆ αἰσθήματα σεβα-
σμοῦ καί ἀμέριστη συγκίνηση, ἔχω τήν τιμή ὡς
Δήμαρχος νά σᾶς καλωσορίζω στήν ἕδρα τῆς
Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας.

Ἡ Ἱεράπετρα, ἕνας τόπος μέ μακραίωνη ἱστο-
ρία καί παράδοση, μέ πλούσιο ἱστορικό πα-
ρελθόν καί ἀξιόλογες πνευματικές καταβολές,
ἔσμιξε μέ μεγάλους πολιτισμούς σέ σημαντικές
ἱστορικές ἐποχές. Ἡ ἀξιόλογη ἱστορία της καί
ἡ πλούσια γῆ της πού εὐλογήθηκε μέ εὐφορία,
προίκισαν τούς ἀνθρώπους της μέ τήν ἀρετή τῆς
φιλοξενίας, τή χαρά τῆς δημιουργίας καί τούς
ἐνέπνευσαν τίς ἀξίες τῆς συνεργασίας καί τῆς
ἀκούραστης προσπάθειας. Αὐτός ὁ εὐλογημέ-
νος τόπος τοῦ ἀλτρουισμοῦ καί τῆς ἀλληλεγ-
γύης, μέ τό σπουδαῖο φιλανθρωπικό καί κοι-
νωφελές ἔργο χάρη στήν πλούσια δράση τῶν
ἀνθρώπων, τῶν ἀξιόλογων σωματείων καί τῶν
συλλόγων του. Αὐτός ὁ τόπος μέ τίς ἰσχυρές
θρησκευτικές καταβολές πού διατηροῦνται
ἀκμαῖες χάρη στήν Ἐκκλησία καί τό μεγάλο ἔργο
τῶν ἀξιόλογων Κληρικῶν του.

Αὐτός ὁ τόπος σήμερα σᾶς καλωσορίζει, Σε-
βαστέ μας Πατέρα, εὐχόμενος τό ποιμαντορι-

κό σας ἔργο νά εἶναι πλούσιο, σέ μιά ἐποχή με-
γάλων ἀμφισβητήσεων καί προσδοκιῶν.

Πρόθυμοι νά ἐργαστοῦμε ἀπό κοινοῦ γιά τά
κοινά μας ὁράματα καί τούς στόχους πού θέ-
τουμε ὡς κοινωνία, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά πε-
ριβάλλετε τήν Ἱεράπετρα καί ὁλόκληρη τή
Μητροπολιτική Σας περιφέρεια μέ ἀγάπη καί κα-
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Προσφώνηση Δημάρχου Ἱεράπετρας

κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη κατά τήν ὑποδοχή

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου 

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ



τανόηση, ἀξιοσύνη καί θεία ἔμπνευση.
Σπέρνοντας στίς καρδιές μας τή δύναμη καί

τήν πίστη γιά νά φτάσουμε στήν ἐλπίδα καί νά
βγοῦμε νικητές, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά θερίσουμε
μαζί Σας τούς γόνιμους καρπούς τῆς σύμπρα-
ξης καί τῆς συνεργασίας σέ χαλεπούς καιρούς
καί δύσκολες ἐποχές.

Ἀπροσχημάτιστοι βοηθοί καί ἀκάματοι
συμπαραστάτες, θά εἴμαστε δίπλα σας γιά νά
ἀγωνιζόμαστε καί νά ἀγωνιοῦμε κι ἐμεῖς, ὅπως
κι Ἐσεῖς, γιά τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία τοῦ
τόπου μας καί τῶν ἀνθρώπων του.

Σήμερα, αὐτή τήν ἱερή καί συμβολική γιά τήν
Ἱεράπετρα ἡμέρα, Σᾶς καταθέτουμε τήν ἔντιμη
καί εἰλικρινῆ θέλησή μας νά συμπορευτοῦμε μαζί
Σας στήν νέα περίοδο τῆς πνευματικῆς καί
ἐκκλησιαστικῆς γιά τόν τόπο μας ζωῆς. Σᾶς
καταθέτουμε τή διάθεσή μας νά συνερ-
γαστοῦμε γιά νά παράσχουμε στήριξη
στούς ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας, γιά
νά ἐμπνεύσουμε τούς νέους μας σέ δημιουργι-
κούς προορισμούς, γιά νά κινηθοῦμε πρός τήν
κατεύθυνση τῆς γόνιμης συλλογικῆς δράσης σέ
τούτους τούς δύσκολους καιρούς.

Προκαταβάλλοντας τήν ἐπιτυχία τοῦ δύ-
σκολου καί πολυεπίπεδου ἔργου Σας, εἴμαστε
βέβαιοι ὅτι ἡ πνευματική Σας συγκρότηση, ἡ
παιδεία Σας, τό θρησκευτικό Σας ἦθος, ἡ ψυχική
εὐγένεια, ἡ ἐκκλησιαστική Σας ἐμπειρία καί ἡ
πραότητα τοῦ χαρακτήρα Σας  ἐπιμαρτυροῦν
τήν ἐπιτυχημένη ἀρχιερατική Σας θητεία, ἀπο-
τελώντας ἐχέγγυα τῆς ἀέναης ποιμαντικῆς καί
κοινωνικῆς Σας δράσης καί προσφορᾶς. 

Ἡ ἔλευσή Σας, Σεβασμιώτατε, ἁπαλύνει
τή θλίψη μας γιά τήν ἀπρόσμενη ἀπώλεια τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου
καί ἀναζωπυρώνει τήν προσμονή μας γιά μιά νέα
ἐποχή ἑνότητας, συνεργασίας, πνευματικότη-
τας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς.

Ἡ θερμή παρουσία τοῦ χριστεπώνυμου
πληρώματος πού γιορτάζει τόν ἐρχομό Σας ση-
ματοδοτεῖ τήν ἔλευση μιᾶς νέας ἐποχῆς γιά τήν
Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί τήν

εὐρύτερη κοινωνία τοῦ Δήμου Ἱεράπετρας.
Σέ μιά περίοδο δυσκολιῶν καί διάχυτης ἀνα-

σφάλειας, οἱ ὁλόψυχες εὐχές ὅλων μας νά
εἶναι τά ἔτη Σας μεστά ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ,
πολύκαρπα καί εἰρηνικά θά συντροφεύουν τό
δύσκολο καί εὐθυνοφόρο ἔργο πού ἐπωμίζεστε.

Θά εἴμαστε δίπλα Σας καί Σᾶς θέλουμε δί-
πλα μας, Σεβασμιώτατε, μέ λόγια καί μέ ἔργα,
ἀρωγό καί πνευματικό ταγό στόν καθημερινό
προσωπικό καί συλλογικό ἀγώνα μας.

Τήν ἱστορική ἐτούτη ὥρα γιά τόν τόπο μας
καί τήν Ἱεράπετρα, ὡς Δήμαρχος ἐπιθυμῶ νά
ἀπευθύνω τίς θερμές μου εὐχαριστίες στόν
Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρη-
ναῖο καί στήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο πού μᾶς

χάρισαν ἕνα καθ᾿ ὅλα προικισμένο Ποιμε-
νάρχη, ὁ ὁποῖος γνωρίζει καλά καί ἔχει ἀπο-

δείξει χρόνια τώρα πώς ἀγαπᾶ τή Μη-
τροπολιτική περιφέρεια Ἱεραπύτνης καί

Σητείας καί τήν Ἱεράπετρα!
Σεβασμιώτατε,
Ἡ Ἱεράπετρα καί ὅλοι ἐμεῖς, σᾶς καλωσο-

ρίζουμε μέ συγκίνηση, ἐλπίδα, ἀγάπη καί  σε-
βασμό. Σᾶς καταθέτουμε τά πιό εὐγενῆ μας
αἰσθήματα καί εὐχόμαστε ὁλόψυχα νά πρωτο-
πορήσετε στήν ἀνασύνταξη τῆς κοινωνίας μας,
διαδραματίζοντας ἕνα σημαντικό καί ἀξιόλογο
ρόλο.

Τό Δημοτικό Συμβούλιο Ἱεράπετρας σέ κα-
τεπείγουσα συνεδρίασή του στίς 14 Νοεμβρί-
ου 2016 μέ ὁμόφωνη ἀπόφασή του Σᾶς ἀνα-
κηρύσσει Ἐπίτιμο Δημότη Ἱεράπετρας σέ ἔνδει-
ξη τιμῆς στό πρόσωπό Σας καί ἀναγνώρισης τῆς
προσφορᾶς Σας στήν κοινωνία τῆς Ἱεράπετρας.

Μαζί μέ  τίς ὁλόψυχες εὐχές μας ὁ Δῆμος
Ἱεράπετρας Σᾶς προσφέρει  τήν ποιμαντορική
ράβδο μέ τίς εὐχές ὅλων μας γιά μακροημέρευση
καί μιά εὐλογημένη Ἀρχιερατική διακονία στήν
Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας.
Σεβασμιώτατε, καλῶς ὁρίσατε στήν πόλη μας!

Καλῶς ὁρίσατε στήν Ἱεράπετρα!
Νά εἶστε  ἄξιος, ὑγιής καί δυνατός!
Ἄξιος!
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Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε Ἱεράπετρας, τῆς
φημισμένης αὐτῆς πόλεως τοῦ νοτίου Κρη-
τικοῦ πελάγους, μέ τήν πλούσια ἱστορία καί τόν
πολιτισμό της, μέ τούς φιλογενεῖς, φιλήσυχους,
φιλοπρόοδους καί ἐργατικούς ἀνθρώπους της,
τῆς ἕδρας τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καί Σητείας.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὀργάνωση τῆς
ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς τῆς ἐλαχιστότητός μου,
ὡς κανονικοῦ Ποιμενάρχου τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας τῶν Ἱεραπυτνίων καί τῶν Σητειτῶν, εἰς δια-
δοχήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μου, τοῦ πρό-
ωρα ἀφάτῳ βουλῇ τοῦ Θεοῦ τό ζῆν ἐκμετρή-
σαντος, Μητροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου, μετά
τήν ὁμόφωνη ἐκλογή μου, κατόπιν σεπτῆς
Ἀποφάσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς
Μεγαλονήσου, τῶν συναποτελούντων τήν
Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης, πιστῆς καί ἀφοσιωμένης θυγατρός
τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσφώνηση ἀλλά
κυρίως γιά τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἀνακήρυξη τῆς τα-
πεινότητός μου ὡς ἐπίτιμου Δημότη τῆς πόλε-
ως αὐτῆς, στήν ὁποία μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ζῶ
εἴκοσι δύο (22) χρόνια καί αἰσθάνομαι ἀπό τήν
πρώτη στιγμή πού ἐγκαταστάθηκα ἐδῶ δημό-
της της. Μέ τήν πράξη σας αὐτή ἐπισφραγίζε-
τε τά αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης, ἐνδιαφέ-
ροντος καί πνευματικῆς προόδου, ὄχι μόνο ἐσᾶς
ὡς πρώτου πολίτου ἀλλά καί κάθε Δημότη τοῦ
Δήμου Ἱεράπετρας.

Σᾶς εὐχαριστῶ καί γιά τό ὡραῖο δῶρο σας,

τό ἄριστα φιλοτεχνημένο, τό ὁποῖο δέν εἶναι
καθόλου συμβολικό. Εἶναι μιά ποιμαντική ρά-

βδος, διακριτικό τοῦ Ἀρχιερέως, πού συμβολί-
ζει τήν πνευματική δύναμη καί διακονία, γιά νά
στηρίζομαι σ᾿ αὐτή, ἀλλά καί νά στρέφω τό
βλέμμα μου στά δύο φίδια πού βρίσκονται στήν
κορυφή της καί πλαισιώνουν τόν Τίμιο Σταυ-
ρό, γιά νά ἐνθυμοῦμαι πάντοτε ὅτι ἡ πορεία τοῦ
Ἐπισκόπου εἶναι πορεία σταυρική καί ὅτι οἱ δύο
ἐξουσίες, ἡ πνευματική καί ἡ κοσμική, τέμνον-
ται μπροστά στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυ-
ρίου μας, ἡ χάρη τοῦ Ὁποίου διώχνει κάθε πει-
ρασμό καί δυσκολία ἀπό τό λαό τοῦ Θεοῦ.

Κύριε Δήμαρχε, 
Ἀπό σήμερα ὁ Σεβ. Πρόεδρος καί τά τίμια

Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης μέ παραδίδουν στήν Τοπι-
κή Ἐκκλησία ὡς κανονικό Ποιμένα καί Πατέρα
πνευματικό τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου, τῶν φιλόθε-
ων Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐλο-
γημένου καί εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἀπό σήμερα σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι θά
ἔχετε ὄχι μόνο πατέρα πνευματικό, ἀλλά ἕνα
φίλο καί συνεργάτη, ἕνα συμπαραστάτη καί
ἀρωγό σέ κάθε καλό καί ὠφέλιμο γιά τήν
πνευματική πρόοδο, τήν προαγωγή καί ὑγιῆ
ἀνάπτυξη τοῦ εὐλογημένου τόπου μας.

Καί εἶμαι σίγουρος ὅτι στό πρόσωπό
σας θά ἐξακολουθῶ νά προσβλέπω γιά τήν
ἁρμονική συνεργασία καί συμπόρευση τοῦ
Δήμου Ἱεράπετρας μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησία
σέ καιρούς χαλεπούς καί δυσχειμέρους γιά
τούς ἀνθρώπους μας. 

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Ἀντιφώνηση Σεβ. Μητροπολίτου

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλου κατά τήν ὑποδοχή του 

στήν πλατεία τῆς Ἱεράπετρας 
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Eὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Διάκονοι, ὁσιώτα-
τοι Μοναχοί καί Μοναχαί καί λοιποί
ἁπαξάπαντες εὐλογημένοι Χριστιανοί

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας, τέκνα ἐν Κυρίῳ περιπόθητα, χάρις εἴη ὑμῖν
καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ, παρ᾽ Ἡμῶν δ᾽ εὐχή καί
εὐλογία.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός διά τήν
ἄπειρον Αὐτοῦ φιλανθρωπίαν ἐνανθρωπήσας
πρός σωτηρίαν ἡμῶν, καθίδρυσε τήν Ἁγίαν
Ἐκκλησίαν, ὑπέρ ἧς ἐξέχεε τό αἷμα Αὐτοῦ, πρός
τόν σκοπόν τῆς ἑνί ἑκάστῳ τῶν πιστῶν με-
ταδόσεως τῆς σωτηρίας διά τῆς διδασκαλίας, τοῦ
ἁγιασμοῦ καί τῆς καθοδηγήσεως αὐτῶν ὑπό τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν διαδόχων αὐτῶν
Ποιμένων αὐτῆς. Τούτους δέ καί συνεχιστάς ὥρι-
σε τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ Αὐτοῦ ἔργου εἰπών πρός
αὐτούς : «Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ κἀγώ
πέμπω ὑμᾶς», « Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει καί
ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ», «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς
ἐμέ δέχεται καί ὁ ἐμέ δεχόμενος δέχεται τόν ἀπο-
στείλαντά με» ( Ἰωάν. κ' 21, Λουκ. ι' 16, Ματθ. ι'
40). 

Ὡς ἡ Ἐκκλησία ἱδρύθη αἰώνιος, οὕτω καί τό
ἔργον, ὅπερ οἱ Ἀπόστολοι ἀνέλαβον, ὑπάρχει
αἰώνιον, μεταδιδόμενον διά τοῦ Παναγίου
Πνεύματος ἐν τῷ Μυστηρίῳ τῆς Ἱερωσύνης εἰς
τούς διαδόχους αὐτῶν. Ἄνευ αὐτῶν, Ἐκκλησία δέν
νοεῖται, «χωρίς τούτων Ἐκκλησία οὐ καλεῖται»
κατά τόν Ἀποστολικόν Πατέρα Ἰγνάτιον τόν Θε-
οφόρον. Οὔτε σώζεται ὁ πιστός ἐκτός τῆς
Ἐκκλησίας μένων, ἀλλ᾽ οὔτε καί ὠφελεῖται

μένων ἐν αὐτῇ,  ἄνευ τῶν οἰκονόμων τῶν θείων
Μυστηρίων Ποιμένων αὐτῆς καί Διδασκάλων.
Τούτων δέ προεξάρχει ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ἐγκεχει-
ρισμένος τό ἀνώτατον ἀξίωμα. Πρόδηλος ἄρα
καθίσταται ἡ ὑπερτάτη σημασία καί ἀναγ-
καιότης τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ.

Ἔστω τοίνυν γνωστόν πᾶσιν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά
Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς ἐν Κρήτῃ Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας κατ' ὀφειλήν ἀξιόχρεον με-
ριμνῶσα τό προσῆκον ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μη-
τροπόλεως, προήχθη νῦν εἰς ἐκλογήν κα-
ταλλήλου προστάτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ἐν χηρείᾳ διατελούσης,
ἅτε τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος Εὐγενίου
Ἀρχιερέως, εἰς Κύριον ἐκδημήσαντος.

Ψήφων κανονικῶν γενομένων ἐν τῷ Ἱερῷ
Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Μηνᾶ Ἡρακλείου, τῇ ἐπικλήσει
τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος
ἐξελέγη, διά παμψηφίας, τήν 12ην Ὀκτωβρίου
2016, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Διαμαντάκης,
ἀνήρ λίαν εὐφήμως γνωστός ἐκ τῆς εὐδοκίμου
καί καρποφόρου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίας
αὐτοῦ, κόσμιος τοῖς ἤθεσι καί ἱεροπρεπής, θεο-
σεβείᾳ τεθραμμένος, σεμνότητι καί πραότητι
διαπρέπων, τά θεῖα καλῶς ἐξησκημένος, παιδείᾳ
ἐκκλησιαστικῇ κεκοσμημένος, δυνάμενος πα-
τρικαῖς νουθεσίαις καί τῷ κατ᾽ αὐτόν ὑπο-
δείγματι ποιμαίνειν ποίμνιον πνευματικόν καί εἰς
νομάς σωτηρίους καθοδηγεῖν καί παρέχων ἐν
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναχικάς Ἀδελφότητας 
καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα 
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.

s



γένει ἅπαντα τά ἐχέγγυα καρποφόρου καί ζη-
λωτῆς ποιμαντορικῆς δράσεως, ὅς καί ἀνε-
δείχθη γνήσιος καί κανονικός Μητροπολίτης τῆς
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας, ἔχων τό δικαίωμα τοῦ εὐλογεῖν καί ἁγιάζειν
πάντας τούς Χριστιανούς καί πάντα τά Ἀρχιε-
ρατικά ἐπιτελεῖν μετά καί τῆς τοῦ Ἱεροῦ
Συνθρόνου ἐγκαθιδρύσεως, κρίνειν τε καί
ἀνακρίνειν πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν ὑπόθεσιν
κατά τούς Ἱερούς Κανόνας καί τούς Νόμους. 

Ὅθεν ἀσμένως κοινοποιοῦντες τοῦτο πᾶσιν

ὑμῖν, τοῖς εὐλαβεστάτοις Ἱερεῦσι καί Διακόνοις,
τοῖς ὁσιωτάτοις Μοναχοῖς καί Μοναχαῖς καί λοι-
ποῖς ἁπαξάπασιν εὐλογημένοις καί ἀγαπητοῖς
αὐτόθι Χριστιανοῖς, διά τοῦ παρόντος Συνοδι-

κοῦ Γράμματος, εὐχόμεθα καί εὐλογοῦμεν πα-
τρικῶς καί ἐντελλόμεθα καί παραγγέλομεν
ἐκκλησιαστικῶς, ὅπως τόν διαληφθέντα Σεβα-
σμιώτατον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας, ἀγαπητόν ἡμῶν ἀδελφόν καί συλλει-
τουργόν κ. Κύριλλον, γινώσκητε ἀπό τοῦδε
νόμιμον καί κανονικόν Μητροπολίτην καί εὐαγ-
γελικόν Ποιμένα τοῦ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ λογι-
κοῦ τοῦ Χριστοῦ Ποιμνίου καί Πατέρα πνευμα-
τικόν ἁπάντων ὑμῶν. Ἀφικνούμενον δέ αὐτόσε,
ὑποδέξησθε μετά τῆς ἀνηκούσης τῷ Ἀρχιερατικῷ
αὐτοῦ ἀξιώματι τιμῆς, ἀγάπης, εὐλαβείας καί ἀφο-
σιώσεως καί οἱ τοῦ ἱεροῦ Καταλόγου μνημο-
νεύητε τοῦ κανονικοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ὡς
νενόμισται, ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς Ἀκολουθίαις καί
Τελεταῖς. 

Προτρεπόμεθα, ὅπως οἱ πάντες πείθησθε καί
ὑποτάσσησθε ταῖς Ἀρχιερατικαῖς αὐτοῦ
ὑποθήκαις καί συμβουλαῖς, ὡς ἀφορώσαις εἰς τήν
ψυχικήν ὑμῶν ὠφέλειαν καί σωτηρίαν, εἰς τήν φυ-
λακήν τῶν πατρῴων δογμάτων καί τῶν χρι-
στιανικῶν παραδόσεων, καί ἐν γένει συμπε-
ριφέρησθε ὡς προσήκει εὐλογημένοις τέκνοις,
ἀφοσιωμένοις εἰς τόν πνευματικόν ὑμῶν Πατέρα
καί ποδηγέτην. 

Ἐπί δέ τούτοις, ἀπονέμοντες πᾶσιν ὑμῖν
ὁλόθυμον τήν πατρικήν Ἡμῶν εὐλογίαν, ἐξαι-
τούμεθα ὁλοψύχως ὑμῖν καί τοῖς χριστιανικοῖς
οἴκοις ὑμῶν πλούσια πάντοτε τά ἀγαθά τοῦ
δοτῆρος παντός ἀγαθοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος
ἡμῶν, Οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν
μετά πάντων ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2016, 
κατά μῆνα Νοέμβριον, 19ῃ.
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†  Ὁ Κρήτης ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, Πρόεδρος
†  Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ
†  Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ΕΥΓΕΝΙΟΣ
†  Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
†  Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
†  Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
†  Ὁ Κισάμου καί Σελίνου ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου ΑΝΔΡΕΑΣ



Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, 
Eὐλογημένε καί περιούσιε λαέ τοῦ Θεοῦ,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἱεραπύτνης καί
Σητείας κ Κύριλλε, νέε Ποιμενάρχα τῆς Θεο-
σώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί
Σητείας, 

Μέ αἰσθήματα ἀληθινῆς χαρᾶς, λαμβά-
νομε μέρος τούτη τήν ὥραν, εἰς τήν
Ἐκκλησιαστική τελετή τῆς ἐνθρονί-

σεώς Σας, εἰς τήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί συμμετέχομε εἰς
τήν χαρά τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν πρώτοις, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ
Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεταφέρω
τίς Πατριαρχικές εὐχές καί Πατρικές εὐλογίες
Αὐτοῦ πρός Ἐσᾶς, καθώς καί τήν προσδοκία
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅτι ἡ Ποι-
μαντορία Σας θά εἶναι καλλίκαρπη καί πολύ-
καρπη, συνετή καί εὐλογημένη, γιά τή δόξα
τοῦ Θεοῦ καί τήν καύχηση τῆς Μητρός Ἐκκλη-
σίας, εἰς τῆς ὁποίας τήν Ἱεραρχίαν πλέον συγ-
καταλέγεσθε. 

Σᾶς διαβεβαιώνομε γιά τά αἰσθήματα
στορ γῆς καί ἀγάπης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου μας, καί τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημέ-
νου του. Αὐτῶν τῶν αἰσθημάτων ἐγίνατε
κοινωνός κατά τήν πρόσφατη μετάβασή Σας
εἰς τήν Κωνσταντινούπολη, μέ ὅλη τήν Ἱερά
Ἐπαρχιακή μας Σύνοδο, πρίν ἀπό λίγες ἡμέ-
ρες. Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία Κωνσταντινουπό-
λεως καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός
Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος, Σᾶς πε-
ριέβαλε πάντοτε μέ στοργή καί ἀγάπη καί εἶχε

πείρα τῆς ἱκανότητας, τῆς προσφορᾶς καί τῆς
διακονίας Σας, ἀπό διάφορες μέχρι τώρα ἐπι-
τελικές θέσεις. Γι’ αὐτό καί ὁ Πάνσεπτος
Οἰκουμενικός Θρόνος, ἐχάρηκε γιά τήν ἐπά-
ξια ἐκλογή Σας εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας καί προσβλέπει εἰς τήν
ἐπιτυχημένη καί καλλίκαρπη Ποιμαντορία
Σας, μέ τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μαρτυρική Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, θά Σᾶς ὑπενθυμίζει διαρκῶς ἀφ’
ἑνός μέν, ὅτι ἡ Ἀρχιερωσύνη εἶναι διαρκής
Σταυρός καί ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ δόξα τοῦ ἀνθρώ-
που, κάθε Χριστιανοῦ εἶναι ὁ σταυρός, οἱ
ἀγῶνες καί οἱ θυσίες του. Μέ τόν σταυρό
εἰσέρχεται ἡ ἀληθινή χαρά καί μόνον μέ τόν
Σταυρό φανερώνεται ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης. 

Ἐσεῖς σήμερα, ἀνέρχεσθε εἰς τό ὕψος τοῦ
Σταυροῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης, ἔχοντας στραμ-
μένο τό βλέμμα Σας εἰς τήν μαρτυρική Μητέρα
μας Ἐκκλησία, τήν Ἐκκλησία «τῶν τοῦ Χρι-
στοῦ πενήτων». Σᾶς προτρέπω τοῦτο τό ἄσβε-
στο φῶς τοῦ Φαναρίου νά δαδουχεῖ τόν
Ἀρχιερατικό Σας βηματισμό καί νά ἐμπνέει τήν
πορεία Σας. Νά φωτίζει τά ποικίλα σκοτάδια
τῶν καιρῶν καί τίς δυσκολίες τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς πορείας καί νά Σᾶς ὑπενθυμίζει συνεχῶς,
ὅτι, ἡ κανονική μας ἀναφορά εἰς τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο, ἀποτελεῖ προνόμιο ἱερό,
εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί συνάμα εὐθύνη Διακο-
νίας καί Μαρτυρίας.

Ἀκολούθως, τούτη τήν ὥρα, μέ τήν ἰδιό-
τητα τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διατυπώνω τίς
θερμές ἐγκάρδιες φιλάδελφες εὐχές ὅλων τῶν
Ἀρχιερέων τῆς Μεγαλονήσου, μέ τούς ὁποί-
ους συναπαρτίζετε πλέον καί Ἐσεῖς τό Συνο-
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Προσφώνηση τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, 

Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 
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δικό Βουλευτήριο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Mνημονεύω ἰδιαιτέρως τόν Σεβ. Μητροπολίτη
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμο, Τοποτη-
ρητή μέχρι σήμερα τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπό-
λεως καί τόν εὐχαριστῶ γιά τήν ἄριστη
Τοποτηρητεία, στήν ἀπαρχή μάλιστα τῆς
ἰδικῆς του Ἀρχιερατικῆς Διακονίας.

Ἡ ἐκλογή Σας, Σεβασμιώτατε καί φίλτατε
Ἀδελφέ κ. Κύριλλε, μέ παμψηφία καί ἡ πάν-
δημη συμμετοχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τήν εἰς
Ἐπίσκοπον χειροτονία Σας, ἀλλά καί τήν ση-

μερινή ἐνθρόνισή Σας, ἀποτελοῦν εὐλογία καί
εὐθύνη. Ὅλοι μαζύ, ἑνωμένοι διακονοῦμε τήν
Ἐκκλησία μας, τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μιά
Ἐκκλησία συντεταγμένη, μέ τή δική της δι-
καιοδοσιακή ταυτότητα, ἀφοσιωμένοι εἰς τήν
Μητέρα μας Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πα-
τριαρχεῖο μας, ὅπου ἔχομε τήν κανονική μας
ἀναφορά. 

Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς προσβλέπομε εἰς τό
Πρόσωπό Σας μέ ὅλη μας τήν ἀδελφική ἀγάπη
καί τήν φιλαδελφία. Ἄλλωστε, ἡ διακονία Σας

εἰς τήν ὑπεύθυνη θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως,
Σᾶς κατέστησε ἤδη ἀπό ἐτῶν κοινωνό καί
συμμέτοχο τῆς ποιμαντικῆς καί διοικητικῆς
ἀγωνίας ὅλων τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων γιά τήν
προαγωγή καί τήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι δέν ὑπάρχει σήμερα
ἀνάγκη νά Σᾶς παρουσιάσουμε ἐδῶ. Εἶσθε
γνωστός καί ἀγαπητός. Ἔχετε προσφέρει ἤδη
πολλά εἰς τόν Τόπον αὐτόν. Ἔρχεσθε εἰς τήν
δική Σας Μητρόπολη. Εἰσέρχεσθε σέ ἀνοικτές
θύρες. Γνωρίζετε καί γνωρίζεσθε. Ἤδη γιά μιά
εἰκοσαετία, αὐτόν τόν εὐλογημένο λαό διακο-
νεῖτε. Τοῦτο τόν Ἱερό Κλῆρο ἀναστρέφεσθε.
Αὐτές τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες ὑπηρε-
τεῖτε. Γνωρίζετε ὅλους τούς εὐλογημένους
ἀνθρώπους αὐτοῦ τοῦ Τόπου κατ’ ὄνομα καί
Σᾶς γνωρίζουν καί ἐκεῖνοι οὐσιαστικά καί ἀλη-
θινά. Δόξα τῷ Θεῷ, γιά τήν ἀπαρχή τῆς Ποι-
μαντορίας Σας. Ἐφύγατε ἀπό τόν Τόπο αὐτό,
πρίν ἀπό μερικές ἑβδομάδες ὡς ἱερεύς καί
ἔρχεσθε σήμερα ὡς ὁ Ἐπίσκοπος καί ὁ Πνευ-
ματικός Πατέρας τοῦ Πληρώματος τῆς Το-
πικῆς ἐδῶ Ἐκκλησίας. 

Αὐτή τήν ὥρα μέ συγκίνηση μνημονεύο-
μεν, ὅλους τούς μακαριστούς Προκατόχους
Σας εἰς τήν Μητρόπολη αὐτή. Ἐπρόσφεραν
τόσα πολλά στήν Τοπική Ἐκκλησία καί ἄφη-
σαν ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τῆς ἀποστολῆς καί
τῆς Ἀρχιερατικῆς τους διακονίας. 

Σταματοῦμε ἰδιαιτέρως καί μέ πολύ σεβα-
σμό καί ἀγάπη, στόν ἄμεσο Προκάτοχο καί Γέ-
ροντά Σας, τόν πολύκλαυστο Μητροπολίτη
Εὐγένιο. Μαζύ του πορευθήκατε ὅλη τή ζωή
Σας. Ἐκεῖνος σᾶς εἰσήγαγεν εἰς τήν Ἱερωσύνη
καί ὑπήρξατε ὁ πλέον στενός συνεργάτης καί
συνοδοιπόρος του. Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἠθέ-
λησε, μέ ἀνερμήνευτο ἀνθρωπίνως τρόπο, νά
εἶσθε καί ὁ διάδοχός του, μετά ἀπό τήν αἰφνί-
δια ἐκδημία του. Εἴμαστε ὅλοι βέβαιοι ὅτι σή-
μερα ἡ μακαρία ψυχή του, ἐδῶ, μαζύ μας
συναγάλλεται καί συγχαίρει. Βλέπει εἰς τόν
Θρόνο του, Ἐσᾶς, τό δικό του παιδί καί τό
πνευματικό του ἀνάστημα, νά ἀναλαμβάνετε
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τή σκυτάλη καί νά συνεχίζετε τό ἔργο καί τήν
ἀποστολή του, ἡ ὁποία διακόπηκεν αἰφνίδια
καί  πρόωρα. Εἴθε νά εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία
καί ἡ ψυχή του νά ἀναπαύεται μέ τούς Ἁγίους
καί τούς δικαίους τοῦ Θεοῦ.

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἱεραπύτνης
καί Σητείας καί φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
κύριε Κύριλλε,

Πορεύου μέ τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου καί μέ τή στοργή τῆς Μη-

τέρας μας Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας. Πορεύου μέ τίς φιλάδελφες εὐχές καί τή
στήριξη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου,
ὅλων τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀδελφῶν.

Πορεύου μέ τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό τοῦ
εὐλογημένου Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς Σας Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τῆς
ὁποίας τό πηδάλιο ἀναλαμβάνετε ἀπό σήμε-
ρον, αὐτήν τήν ὥραν!

Ἄξιος, πολυχρόνιος καί στερεωμένος! 
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Προσφώνηση Περιφερειάρχη Κρήτης

κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε
Κρήτης, Σεβασμιώτατοι, 
σεβαστoί Πατέρες, 
κύριοι Βουλευτές,
ἀγαπητοί συνάδελφοι στήν
Αὐτοδιοίκηση, 
κυρίες καί κύριοι,

Σήμερα, Σεβασμιώτατε
Μητροπολίτη Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας κ.κ. Κύ-

ριλλε, λαός καί κλῆρος, σᾶς
ὑποδεχόμαστε μέ μεγάλη χαρά,
ἱκανοποίηση καί ἐλπίδα στήν τε-
λετή τῆς ἐνθρονίσεώς σας, ὡς
νέου Ποιμενάρχη στήν ἀνατο-
λικότερη καί νοτιότερη περιοχή
τῆς Κρήτης μας. Ὅλα αὐτά τά
συναισθήματα πηγάζουν ἀπό
τήν προσδοκία ἀλλά καί τή βε-
βαιότητα ὅτι στό πρόσωπό σας,
βρίσκουμε ἕναν ἄξιο, ἠθικότα-
το, ἱκανό καί πεπειραμένο πνευ-
ματικό πατέρα. 

Σήμερα ὁ ναός τῆς Ἁγίας
Φωτεινῆς πανηγυρίζει τό με-
γάλο γεγονός. Ἡ κοινωνία τῆς
Ἱεράπετρας φιλόξενα ἀνοίγει

τίς ἀγκαλιές της, ὑποδεχόμενη
τό νέο Ἱεράρχη, πού ἀπό τήν
Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου
Γοργολαΐνι, ξεκίνησε τά πρῶτα
βήματα στό στίβο τῆς πνευμα-
τικῆς ἄσκησης, δίπλα στόν μα-
καριστό Εὐγένιο, καί πού ἀπό
σήμερα θά προσφέρει ἄριστες
πνευματικές ὑπηρεσίες στό
ποίμνιό του, ἐπιτελώντας ἔργο
ἱερό καί θεάρεστο. Ἕνα ἔργο
πού γιά πολλά χρόνια προσέ-

φερε μέ συνέπεια, ὡς Πρωτο-
σύγκελλος στήν ἴδια Μητρό-
πολη. Ἡ πληρότητα τῶν
γνώσεων καί τῶν ἐμπειριῶν
τοῦ νέου Μητροπολίτη, ἡ σύ-
νεση πού τόν χαρακτηρίζει
ἐγγυῶνται  μιά δεύτερη ἐπι-
τυχῆ περίοδο γιά τήν Ἱερά
αὐτή Μητρόπολη. Ὡς βαθύς
γνώστης τῆς Ὀρθόδοξης πί-
στης, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι σέ μιά
ἐποχή δύσκολη γιά τήν κοινω-
νία τό ἔργο πού θά προσφέρει
ὁ νέος Ποιμενάρχης θά εἶναι
μεγάλο, ἀξιόλογο καί ἀνάλογο
τοῦ προκατόχου του. 

Σεβασμιώτατε, ἀπό τήν
πλευ ρά μας ὡς Περιφέρεια
Κρήτης, σᾶς εὐχόμαστε κάθε
καλό καί σᾶς βεβαιώνουμε ὅτι
θά συνεχίσουμε τή συνεργασία
πού εἴχαμε ἀναπτύξει μέ τόν
προκάτοχό σας, ὑλοποιώντας
ἀπό κοινοῦ ἔργα καί πρωτο-
βουλίες πρός ὄφελος ὁλόκλη-
ρης τῆς κοινωνίας.  Ἄξιος!



Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, 
σεβαστό Ἱερατεῖο, 
ἀξιότιμε κ. Περιφερειάρχη, 
κύριοι Βουλευτές, 
ἀγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι 
καί ἐκπρόσωποι τῆς Αὐτοδιοίκησης, 
κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν 
καί ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν,
ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
ἀγαπητοί συμπολίτες,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κ.κ. Κύριλλε, οἱ κάτοικοι καί
οἱ φορεῖς τῶν Δήμων τῆς Μητροπολι-

τικῆς σας περιφέρειας, ἀπό τήν Ἱεράπετρα καί
τή Σητεία, σᾶς ὑποδέχονται σήμερα στήν Ἱερά-
πετρα, ἐδῶ στό καινούργιο σας ρόλο. Σᾶς κα-
λωσορίζουμε σήμερα ὅλοι, Κλῆρος καί λαός,
ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι, μικροί καί μεγάλοι, μέ
βαθιά συγκίνιση, χαρά, ἐκτίμηση καί σεβασμό,
καί ὑποδεχόμαστε ταπεινά τή θερμή ποιμενική
σας στοργή, τήν σκέπη σας καί τήν ἁγιωσύνη
σας. Ἡ καινούργια περίοδος στήν ἐκκλησιαστική
καί πνευματική ζωή τοῦ τόπου μας, πού ἐγκαι-
νιάζεται μέ τήν ἐνθρόνισή σας,
πιστεύουμε ὅτι θά ἐνδυναμώσει
τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως καί θά διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο στήν καθημερι-
νότητα τῶν ἀνθρώπων τοῦ ποι-
μνίου σας, τοῦ ὁποίου ἕνα με-
γάλο μέρος περνᾶ δύσκολα
στούς χαλεπούς καιρούς πού
διανύουμε. Νά εἶστε βέβαιος ὅτι
ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση καί οἱ
πολίτες θά σταθοῦμε δίπλα
σας, συμπαραστάτες στό πο-
λύπλευρο ἔργο σας. Ὡς Δημο-
τική Ἀρχή θά στηρίξουμε τίς
πρωτοβουλίες σας πού ἀνα-

λαμβάνετε γιά τούς συμπολίτες μας, τούς ὁποί-
ους εἶναι σίγουρο ὅτι θά στηρίξετε καί θά ἀγκα-
λιάσετε μέ ἀγάπη. Κλῆρος, λαός καί Τοπική Αὐτο-
διοίκηση τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφέρειας,
ἀνοίγουμε σέ ἐσᾶς τήν ἀγκαλιά μας μέ τήν
εὐχή ἡ θεία χάρη νά σᾶς στηρίζει καί νά σᾶς δί-
δει δύναμη στό δύσκολο ἔργο σας. 

Διαδεχθήκατε τόν μακαριστό Μητροπο-
λίτη κυρό Εὐγένιο. Τό κενό τοῦ πνευματικοῦ
μας ἡγέτη πληρώθηκε μέ τήν ἐκλογή σας ἀπό
τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή  Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης. Μέ τήν παρουσία σας, τήν ἐργατικό-
τητα καί τή μεθοδικότητά σας, τή συνεργασία
μέ τά ἄξια στελέχη σας ἀλλά καί μέ τό σύνολο
τῆς κοινωνίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
εἶμαι βέβαιος ὅτι θά εἶσθε συνεχιστής τοῦ με-
γάλου ἔργου πού παραλαμβάνετε. 

Ἐκ μέρους τοῦ συνόλου τῆς Τοπικῆς Αὐτο-
διοίκησης τῆς Μητροπολιτικῆς αὐτῆς περιφέ-
ρειας θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Εἰρηναῖο καί τήν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἀπόφασή τους
νά σᾶς ἀναθέσουν τό ὕψιστο ἐκκλησιαστικό
ἀξίωμα τοῦ τόπου μας. Ἡ ἀπόφαση αὐτή τιμᾶ

τίς προσδοκίες μας γιά ἕναν
καθ’ ὅλα ἄξιο Ποιμενάρχη, ὁ
ὁποῖος εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά
ἐμπνεύσει τό ποίμνιό του καί
θά καταστεῖ πυλώνας ἀγάπης
καί δημιουργίας, πρότυπο πί-
στης καί ἀρετῆς, ὁ ὁποῖος ἐπί-
σης θά ἀφουγκράζεται τήν
ἀγωνία καί τόν καθημερινό
μας ἀγώνα.

Σεβασμιώτατε Μητροπο-
λίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας
κ.κ. Κύριλλε,

Ἐγκαθίσταστε σέ μία Μη-
τρόπολη πού ἀποτελεῖται ἀπό
τή μία της ἄκρη μέχρι τήν
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Προσφώνηση Δημάρχου Σητείας

κ. Θεοδώρου Πατεράκη
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Προσφώνηση Βουλευτῆ Ν. Λασιθίου 

κ. Ἐμμανουήλ Θραψανιώτη

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης 
κ.κ. Εἰρηναῖε, 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Πέτρας 
καί Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμε, Τοποτηρητή τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, 
Σεβασμιώτατοι,
κύριε Περιφερειάρχη, 
κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν 
καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, 
ἀγαπητοί πολίτες,

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία στόν Νομό μας γυρί-
ζει κυριολεκτικά σελίδα μέ τήν ὁλο-
κλήρωση τῆς διαδοχῆς

στόν θρόνο τῶν Μητροπολιτῶν
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πέτρας
καί Χερρονήσου, καί Ἱεραπύτνης
καί Σητείας. Βιώσαμε σέ λιγότερο
ἀπό ἕνα χρόνο τήν ἀπώλεια δύο
καθ’ ὅλα ἄξιων Ἱεραρχῶν, πρῶτα
τοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί
Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου
καί ἔπειτα τοῦ Μητροπολίτου
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ
Εὐγενίου, σέ ἡλικία πού πολλά
εἶχαν ἀκόμα νά προσφέρουν στήν
κοινωνία τοῦ Νομοῦ μας. Ἡ θλί-
ψη μας γιά αὐτές τίς ἀπώλειες βρί-

σκει παρηγορία στούς καθ’ ὅλα ἄξιους διαδόχους
τους, στό Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερ-
ρονήσου κ.κ. Γεράσιμο καί τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.κ. Κύριλλο, στήν
ἐνθρόνιση τοῦ ὁποίου ὀφείλεται ἡ σημερινή μας
σύναξη. 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κ.κ. Κύριλλε,

Μέ τήν ἐνθρόνισή σας ἐπωμίζεσθε ἕνα δύ-
σκολο καί βαρύ ἔργο, σέ μία περίοδο πού λόγῳ
κρίσιμων περιστάσεων ἡ κοινωνία ἔχει ἀνάγκη
ἀπό φροντίδα, ἀλληλεγγύη, ἀγάπη, ἑνότητα,

καί ὄχι τή μισαλλοδοξία καί
τίς διαχωριστικές γραμμές,
γιά νά μπορέσει νά σταθεῖ
ὄρθια, νά βαδίσει μέ ὁμόνοια
καί εἰρήνη γιά πρόοδο καί
προκοπή.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά πο-
ρευτεῖτε μέ τόλμη, σοφία καί
εἰλικρινή διάθεση προ-
σφορᾶς κατά τήν ἄσκηση
τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων
σας καί θά φανεῖτε ἄξιος τῶν
προσδοκιῶν καί ἐλπίδων τοῦ
λαοῦ τῆς περιοχῆς μας, ἀρω-
γός στά προβλήματά του. 

ἄλλη μόνο ἀπό φιλήσυχους, ἐργατικούς, ἔντι-
μους καί δημιουργικούς ἀνθρώπους. Μία κοι-
νωνία, πού θά τολμήσω νά πῶ ὅτι εἶναι ἕνα
ἀπό τά πλέον ἀξιόλογα κοινωνικά κύτταρα
τοῦ νησιοῦ μας, παρά τίς δυσκολίες καί τούς
κινδύνους τῆς πολυπολιτ ισμι κότητας καί τῆς
ἔντονης τουριστικῆς προόδου πού γνωρίζει ὁ
τόπος τίς τελευταίες δεκαετίες. Εἶσθε ἕνας
ἄξιος νέος ἄνθρωπος πού ἀντιλαμβάνεσθε τίς
ἀνάγκες τῶν καιρῶν γιά τούς νέους ἀνθρώ-
πους πού πρέπει νά βοηθήσουμε μαζί.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἤδη ἀπό σήμερα νιώθετε
ἕνα κομμάτι ἀπό ἐμᾶς καί ἐμεῖς ἀπό σήμερα
κιόλας ἀνακαλύπτουμε ἕνα καινούργιο μας
πρότυπο πού θά ἀκολουθεῖ τή ζωή μας. Ζη-
τοῦμε τήν εὐλογία σας, καί προσωπικά σας
εὔχομαι καλή δύναμη στό σημαντικό σημαν-
τικό πνευματικό, κοινωνικό καί ποιμαντορικό
ἔργο πού ἀναλαμβάνετε. 

Ἄξιος!



Ἡ πνευματική καλλιέργεια, ἡ ἐπιστημονική
σας κατάρτιση καί ἡ προσφορά σας μέχρι σή-
μερα ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιά τήν ἐπιτυχῆ θη-
τεία σας στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί
Σητείας. Σᾶς δίνετε ἡ δυνατότητα νά ὑλοποι-
ήσετε ἔργο ἐμπνευσμένο ἀπό ἰδανικά ριζωμένα
στήν ἀνθρωπιστική παράδοση τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι θά εἶμαι
ἀλληλέγγυος στό ἀνθρωπιστικό σας ἔργο. Ἡ
πορεία μας δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι κοινή,
συλλογική, μέ ἀλληλοσεβασμό καί κατανόηση,

γιά νά εἶναι καί ἀποτελεσματική.
Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλή δύναμη καί

προπάντων ὑγεία, γιά νά ἀνταπεξέλθετε μέ ἐπι-
τυχία στό ἀνθρωπιστικό σας ἔργο σέ μιά ἐποχή
πού ἡ κρίση τῶν ἀξιῶν εἶναι ἐμφανής.

Σᾶς εὔχομαι ἡ ἀγάπη νά σᾶς δίνει δύναμη,
καθαρή σκέψη καί ἀνοικτή καρδιά καί νά ἐπι-
τελεῖτε ἔργο δικαιοσύνης, νά καταφέρετε νά
ἐμψυχώσετε καί νά δυναμώσετε τήν κοινωνία
μας. Ἄξιος!
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Προσφώνηση Βουλευτῆ Ν. Λασιθίου 

κ. Ἰωάννου Πλακιωτάκη

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, 
Σεβαστoί Πατέρες, 
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ.κ. Κύριλλε,

Mέ βαθιά τιμή καί ἀλλά καί χαρά σᾶς
ὑποδεχόμαστε στήν Ἱεράπετρα ὡς
Ποιμενάρχη πλέον αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως.  Ὅλα αὐτά τά χρόνια ὁ ἱερός
Κλῆρος ἀλλά καί ὁ λαός τῆς περιοχῆς μας ἐξε-
τίμησε τά πλούσια προσόντα τῆς
προσωπικότητάς σας, καί βέβαια
σήμερα σᾶς ὑποδεχόμαστε μέ χαρά
ἀλλά καί ἰδιαίτερη ἀγάπη. Εἶναι γε-
γονός ὅτι σέ μιά ἐποχή μεγάλων

ἀλλαγῶν καί προκλήσεων,  χρειαζόμαστε  ἡγε-
σίες ἐκκλησιαστικές, πνευματικές, πού μπο-
ροῦν μέ ὑψηλή αἴσθηση τοῦ καθήκοντος, μέ διά-
θεση συνεργασίας καί συνεννόησης νά ἀντα-
ποκριθοῦν στίς προκλήσεις καί τά μεγάλα προ-
βλήματα τῆς ἐποχῆς.

Σεβασμιώτατε, εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ἀντα-
ποκριθεῖτε στά ὑψηλά καθήκοντά σας. Ἔχετε
τήν ἐμπειρία, τήν ἱκανότητα νά ἀνοίξετε δρό-
μους, νά ὁδηγήσετε ξανά τόν συνάνθρωπό μας
μέσα ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό καί τήν

Ἐκκλησία. Καλή δύναμη,
καλές ἀντοχές στήν ὑψηλή
ἐκκλησιαστική σας διακο-
νία.

Ἄξιος!

s s



Σεβασμιώτατε,

Xάριτι καί ἐπινεύσει τῆς Παναγίας καί
Ζωοποιοῦ Τριάδος, τοῦ Πανοικτίρμο-
νος Θεοῦ, ἀνέρχεσαι σήμερον τοῦ

ἀρχιερατικοῦ θρόνου τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τήν ὁποί-
αν καλεῖσαι νά διακονήσῃς θυσιαστικῶς, ὀρθο-
τομῶν τόν λόγον τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας καί
κατευθύνων τόν λαόν, ὅν δέδωκέ Σοι Κύριος, εἰς
νομάς σωτηρίους.

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί
εὐφροσύνης διά τήν κατά Ἱεράπετραν καί Ση-
τείαν Ἐκκλησίαν, καθ’ ἥν ἀναλαμβάνεις ἐπισή-
μως τήν ὑπάτην διακονίαν αὐτῆς.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἐμφανίζεσαι τό
πρῶτον ἐνώπιον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μετά
τήν ἀνάδειξίν Σου, ψήφοις κανονικαῖς τῶν
ἁγίων Ἀρχιερέων, τῶν συγκροτούντων τήν
Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης καί τήν χειροτονίαν Σου εἰς Ἐπίσκοπον
τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας καί Μητροπολίτην τῆς θεοσώστου
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. 

Ἐμφανίζεσαι σήμερον ἐνώπιον Κλήρου καί
λαοῦ ἐφοδιασμένος μέ τάς εὐχάς καί εὐλογίας
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πρώ-
του τῆς ὑπ’ Οὐρανόν Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γέ-
νους ἡμῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τήν κατά
νόμον ἀναγνώρισιν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πο-
λιτείας.

Ἀναβιβάζεσαι εἰς τάς ἱεράς βαθμίδας τοῦ
ἀρχιερατικοῦ θρόνου, τόν ὁποῖον ἐκόσμησαν
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅπως ὁ Νέος Ἱερομάρτυς Ἐπί-
σκοπος Σητείας Ζαχαρίας καί πλεῖστοι ὅσοι θε-
οσεβεῖς καί πνευματοφόροι, ὅπως ὁ μετά ταῦτα

Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Ἀρτέμιος Παρδά-
λης, ὁ ὁποῖος ἐπέδειξε σημαντικήν ἐθνικήν
δράσιν εἰς τά δίσεκτα χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως καί ἐκλέισαν λόγιοι Ἱεράρχαι,
ὅπως ὁ Ἐπίσκοπος Ἰλαρίων Κατσούλης, ὁ
ὀργανωτής τῆς παιδείας, ὁ θεοσεβής καί λαο-
φιλής Ἀμβρόσιος Σφακιανάκης, ὁ ὁραματιστής
Φιλόθεος Μαζοκοπάκης, ὁ δραστήριος καί νο-
μομαθής Φιλόθεος Βουζουνεράκης καί ὁ φιλά-
γιος Μητροπολίτης Εὐγένιος Πολίτης, πού ἐν
τῷ προσώπῳ Αὐτοῦ διηκόνησας μετ’ ἰδιαιτέρας
ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως τήν Ἁγίαν τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίαν.

Τίθεσαι σήμερον ἐπί τήν λυχνίαν, πρῶτος
διάκονος τῆς ἐπαρχίας ταύτης. Καθίστασαι
ὑπερασπιστής τῆς Πίστεως, φύλαξ καί προ-
στάτης τῶν ἱερῶν προνομίων αὐτῆς. Καλεῖσαι
δέ νά ὑψώσῃς τήν δεξιάν σου διά νά εὐλογήσῃς
τό ἐμπεπιστευθέν σοι ποίμνιον. Νά ἀνοίξῃς τήν
ἀγκάλην καί τήν καρδίαν σου διά νά χωρέσουν
ἅπαντα τά τέκνα σου, ὁ εὐαγής Ἱερός Κλῆρος,
οἱ Μοναχοί καί ὁ θεόλεκτος λαός τῆς Θεοσώ-
στου ἐπαρχίας σου. 

Ὁ λαός, τόν ὁποῖον καλεῖσαι νά διακο-
νήσῃς εἶναι εὐγενής, πεπαιδευμένος, φιλότιμος
καί φιλοπρόοδος. Διακρίνεται διά τήν ἀγάπην
καί τήν προσήλωσίν του πρός τήν Ἐκκλησίαν
καί τάς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους.
Ὁ θεοσεβής λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καί Σητείας ἰδιαιτέρως Σέ τιμᾶ καί
Σέ σέβεται. Σέ ἔχει ἤδη ἐνθρονίσει εἰς τήν καρ-
δίαν του, ἐκτιμῶν τό ἀνεπίληπτον τοῦ ἦθους
Σου,  τήν ἐργατικότητα καί προσφοράν Σου
κατά τήν πολυετῆ διακονίαν Σου εἰς τήν Ἱερά
Μητρόπολιν ταύτην.

Σεβασμιώτατε,
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Προσφώνηση τοῦ Τοποτηρητοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, 

Σεβ. Μητροπολίτου 
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου 
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Ἀνέρχεσαι σήμερον ἐπί τοῦ θρόνου Σου.
Καλεῖσαι νά ἄρεις τόν σταυρόν Σου καί νά βα-
δίσῃς τήν στενήν εὐαγγελικήν ὁδόν, διά τήν
ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ Κύριος, ἔχων ἐπί τῶν ὤμων
Σου τόν χρηστόν ζυγόν τοῦ ὠμοφορίου Σου.
Καλεῖσαι νά διδάξῃς τό ἐμπεπιστευθέν Σοι λο-
γικόν ποίμνιον ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,
ἐπί τῷ θεμελίῳ τοῦ Εὐαγγελίου Του καί τῶν

Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι διέπουν
τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας.

Καλεῖσαι νά ὁμιλήσῃς μέ τήν εὐγλωττίαν
τῆς κατά Θεόν διδαχῆς καί προσευχῆς. Νά
ἐμπνεύσῃς μέ τήν ἀγαθότητά Σου. Νά ἐπι-
βληθῇς μέ τήν ἀνεξικακίαν Σου. Νά ἀναδειχθῇς
καλός ποιμήν καί Ἐπίσκοπος εἰς τύπον καί
τόπον Χριστοῦ.

Ἔχεις τά προσόντα νά διακονήσῃς τήν
Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπίσκοπος. Ἔχεις τήν πνευματι-
κήν δύναμιν νά φανῇς ἀντάξιος τῆς ἱστορίας
καί τῆς διαχρονικῆς μαρτυρίας τῆς Ἁγίας τοῦ

Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ὡς Ἱεράρχης
αὐτῆς καί ἐκφραστής τῶν αἰωνίων παραδό-
σεων τῆς Ρωμιοσύνης. Ἡ παιδεία, ἡ πείρα, ἡ
εὐρεία πνευματική Σου κατάρτισις, ἡ ἀφοσίω-
σίς Σου εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως αὕτη διεγνώ-
σθη ἕως σήμερον, διακονήσας ἀπό τάς ὑψηλάς
καί ὑπευθύνους θέσεις τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως καί τοῦ Ἀρχι-
γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτελοῦν ἐχέγγυα
καρποφόρου ἐπισκοπικῆς διακονίας.

Ἐν τῇ διακονίᾳ Σου θά ἔχεις τήν ἀγάπην καί
τήν βοήθειαν πάντων ἡμῶν. Ἐξαίρομεν μετ’
εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεόν, τό ὁμόθυμον

τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τό
ὁμόφωνον τῆς ἐκλογῆς σου, δεῖγμα τρανόν τῆς
ἀγάπης αὐτῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τοῦ συ-
ναισθήματος τῆς εὐθύνης, ἀπό τό ὁποίον δια-
κατέχεται διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ παρόντος
καί τοῦ μέλλοντος τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης.

Ἔντεινε, λοιπόν, ἀδελφέ καί κατευοδοῦ καί
ἀρχιεράτευε. Ἔχε ἀκλόνητον τήν πεποίθησιν
τῆς παρουσίας τοῦ Καλέσαντός Σε κλήσει
ἁγίᾳ. «Αὐτός Κύριος, Αὐτός ἐπακούσει».

Σοῦ παραδίδω ὡς τοποτηρητής τήν ποι-
μαντορίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας, εὐχόμενος ἐκ κέντρου καρδίας
τά ἔτη Σου νά εἶναι πλεῖστα καί ἡ ἀρχιερατεία
Σου εὐδόκιμος ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί
δόξῃ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. 

Ἄξιος καί πολλάκις ἄξιος.
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Καλεῖσαι νά ὁμιλήσῃς 
μέ τήν εὐγλωττίαν τῆς 
κατά Θεόν διδαχῆς καί 

προσευχῆς. Νά ἀναδειχθῇς 
καλός ποιμήν καί Ἐπίσκοπος 
εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ.



Ἐὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι
Κυρίου». Ἐκπροσωπώντας τόν Ἱερό
Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερα-

πύτνης καί Σητείας, σᾶς ὑποδέχομαι, Σεβα-
σμιώτατε, μέ αἰσθήματα βαθιᾶς συγκίνησης, σε-
βασμοῦ, ἀγάπης καί ἐκτίμησης, στήν  Ἱερά
Mητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Τήν Ἱερά
Μητρόπολη, πού γιά εἴκοσι δύο χρόνια θεάρε-
στα διακονήσατε ἀπό τή θέση τοῦ κληρικοῦ καί
τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καί σήμερα σᾶς ὑποδέ-
χεται ὡς Mητροπολίτη αὐτῆς γιά νά τήν ποι-
μάνετε, νά τήν ἁγιάζετε, νά τήν διδάσκετε, καί
νά ὁδηγεῖτε εἰς νομάς σωτηρίους τό πλήρωμα
τῆς Ἐπαρχίας σας.

Εὐχαριστοῦμε τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπί-
σκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο καί τά μέλη τῆς
σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
γιά τή θεοπρόβλητη πλήρωση τῆς ἕδρας τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως, καθώς καί τόν Σεβασμιώτατο
Mητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γε-
ράσιμο, Τοποτηρητή μέχρι σήμερα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, γιά τή διαποίμανση αὐτῆς

καί γιά τήν πατρική του ἀγάπη πού μᾶς περιέ-
βαλε στό σύντομο διάστημα τῆς χηρείας της. 

Ἡ πρόνοια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ κατηύθυνε
τίς ἐπισκοπικές ψήφους καί ἐξελέγη παμψηφεί
ἡ ὑμετέρα σεβασμιότης σέ διαδοχή τοῦ πολύ-
κλαυστου Ποιμενάρχου μας κυροῦ Εὐγενίου.
Οἱ πληγές ἀπό τήν πρόωρη ἐκδημία του εἶναι
ἀκόμα νωπές καί ἡ θλίψη ἀπό τόν αἰφνίδιο θά-
νατό του πολύ μεγάλη. Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε,
ἤσασταν ὁ σταθερός καί ἀκούραστος συνερ-
γάτης καί συνοδοιπόρος του, ἀπό τήν πρώτη
μέρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του, μέχρι τά
εἰρηνικά τέλη του. Κοντά σέ αὐτόν βιώσατε τήν
εἰκοσιδυάχρονη ἀρχιερατική πορεία του καί ὡς
ἄλλη ἐκλεκτή μέλισσα λαμβάνατε τά μελιστά-
λαχτα λόγια του καί τίς πατρικές του συμβου-
λές ὡς παρακαταθήκη καί ὁδοδείκτη στήν δική
σας πορεία καί διακονία. 

Ἡ μνήμη μας μεταφέρετε εἴκοσι δύο χρόνια
πρίν, ὅταν ἐσεῖς, λαϊκός, νέος, τελειόφοιτος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς, ἤρθατε ἐδῶ στήν Ἱερά
Μητρόπολή μας, ἀπό τό Ἡράκλειο, μαζί μέ τόν
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Προσφώνηση τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παϊσίου Δερμιτζάκη, 

ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων 

καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἱεραπύτνης καί Σητείας

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. κ. Εἰρηναῖε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
Σεβασμιώτατε Mητροπολῖτα Πέτρας καί Χεροννήσου κ. Γεράσιμε, Τοποτηρητά 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας,
Σεβασμία χορεία τῶν Ἱεραρχῶν,
Εὐλαβέστατοι Κληρικοί, 
Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι πολιτειακῶν, πολιτικῶν, αὐτοδιοικητικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, 
καί ὅλων τῶν φορέων τοῦ τόπου,
Εὐλογημένε λαέ τοῦ Θεοῦ,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἱεραπύτνης καί Σητείας καί σεπτέ Ποιμενάρχα μας κ.κ. Κύριλλε,

»
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πολυφίλητο Γέροντα καί Ποιμανάρχη μας κυρό
Εὐγένιο. Ἡ καλογερική ὑπακοή πού κάνατε
στόν Γέροντα καί Ἐπίσκοπό σας, ἡ καλοσύνη
καί ἡ ἁπλότητα, μέ τήν ὁποία συναναστρεφό-
σασταν τόν κάθε ἄνθρωπο, καί ἡ εὐγένεια καί
ἡ ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα σας ἐντυπω-
σίασε ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅλους τούς
ἀνθρώπους στήν Ἱερά Μητρόπολη.  

Ἐνθρονίζεστε λοιπόν σήμερα, Σεβασμιώ-
τατε στήν Ἱερά Μητρόπολη, ἔχοντας ἐνθρονι-
στεῖ πρωτίστως στίς καρδιές μας. Τά ὅσα

κοσμοῦν τήν Σεβασμιότητά σας εἶναι γνωστά
στούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ ὅλο τό διάστημα τῆς
ἐδῶ ἱερατικῆς σας διακονίας εἶναι πλήρες ἐργα-
τικότητας, προσφορᾶς καί ἀγωνίας.

Μᾶς γνωρίζετε καί σᾶς γνωρίζουμε. Μᾶς
ἀγαπᾶτε καί σᾶς ἀγαπᾶμε. Ἐδῶ εἶναι τό σπίτι
σας. Ὅλα αὐτά τά χρόνια, συνεργαστήκαμε
μαζί σας καί διδαχτήκαμε ἀπό ἐσᾶς. Γευτήκαμε
τό ἀδελφικό σας ἐνδιαφέρον καί νιώσαμε τήν
ἀνύσταχτη πατρική σας φροντίδα. Ὡς Κληρι-
κοί ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς στό πρόσωπό σας εἴχαμε

ἕναν ἀληθινό ἀδελφό καί συμπαραστάτη. Ὡς
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
πάντοτε μᾶς στηρίζατε, μᾶς ἐνθαρρύνατε καί
μᾶς ἐνισχύατε στό ποιμαντικό μας ἔργο. Ἤσα-
σταν καταδεκτικός νά μᾶς ἀκούσετε καί νά συ-
ζητήσουμε ὅ,τι μᾶς ἀπασχολοῦσε. Μᾶς
συμβουλεύατε μέ καλοσύνη γιά ὅτι σᾶς ζητού-
σαμε καί κάνατε δικά σας τά δικά μας προβλή-
ματα. Μέ πολύ προθυμία καί μεγάλο
ἐνδιαφέρον ἐπιβλέπατε κάθε ἐργασία πού τε-
λούσαμε στούς ναούς καί στίς ἐκκλησίες προ-
σφέροντάς μας πολύτιμη βοήθεια μέσα ἀπό τή
μακρά πείρα σας. Ἡ ἐργατικότητα καί ἡ ἀκού-
ραστη προσφορά σας σέ ὁ,τιδήποτε σᾶς ζη-
τούσαμε, ἦταν γιά ἐμᾶς τούς Κληρικούς ἡ
βακτηρία, πού μᾶς στήριζε καί μᾶς ἐνδυνάμωνε
γιά νά συνεχίσουμε μέ μεγαλύτερο ζῆλο καί
ἱεραποστολική διάθεση καί ὄρεξη τό ἔργο μας.  

Ἡ πόρτα τοῦ γραφείου σας ἦταν πάντοτε
ἀνοικτή γιά τόν συνάνθρωπό μας. Νά ἀκού-
σετε, νά παρηγορήσετε, νά ἀνακουφίσετε, νά
στηρίξετε καί νά βοηθήσετε τόν καθένα πού
σᾶς ἐπισκεπτόταν ἤ σᾶς συναντοῦσε. Ἐξάλλου,
ὅλοι σᾶς γνώριζαν προσωπικά καί ὅλους τούς
γνωρίζατε προσωπικά. Τούς συμπαραστεκό-
σασταν στίς δύσκολες στιγμές τους. Τρέχατε
στίς χαρές καί τίς λύπες ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Ἤσασταν ὁ πρόσχαρης καί ἐγκάρδιος φίλος, ὁ
προσιτός καί εἰλικρινής ἀδελφός, ὁ οἰκτίρμων
καί εὔσπλαχνος πνευματικός πατέρας. Πηγαί-
νατε σέ πανηγύρια καί ἐκδηλώσεις καί στά πιό
μικρά καί ἀπομακρυσμένα χωριά καί στά πιό
δύσβατα ἐξωκκλήσια. Ἱερουργούσατε, κηρύτ-
τατε καί διδάσκατε συνεχῶς τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ. 

Ὅλα αὐτά συνέβαλαν ὥστε ὅλος ὁ Κλῆρος
καί ὁ λαός νά σᾶς αἰσθάνεται τό δικό του
ἄνθρωπο, τό δικό του παιδί, τό δικό του
ἀδελφό, τό δικό του πατέρα καί ἔτσι νά ἁπαλύ-
νει τώρα τόν πόνο καί τή θλίψη του γιά τήν
ἀπρόσμενη ἀπώλεια τοῦ μακαριστοῦ Ποιμε-
νάρχη τους καί νά τή μετατρέψουν σέ χαρά καί
ἀγαλλίαση. Μέ τήν ἀναγγελία τοῦ ὀνόματός
σας στήν ἐκλογή τοῦ νέου Μητροπολίτη τους,
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ἡ ἔκφραση εὐγνωμοσύνης καί ἱκανοποίησης
ἦταν ἔκδηλη σέ κάθε ἄνθρωπο, σέ κάθε χωριό
τῆς ἐπαρχία σας. «Τοιοῦτος γάρ ἡμῖν ἐπρεπεν
ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος» (Ἑβρ.
7,26). Ὁ δοῦλος γίνεται δεσπότης, ὁ ἐργάτης
γίνεται μισθαποδότης, ὁ ἀδελφός γίνεται καί
πατέρας. Τοποθετῆστε, λοιπόν, ἀπό σήμερα ὡς
λύχνος ἐπί τήν λυχνίαν, λύχνος «ὁ καιόμενος
καί φαῖνον».  

Ἡ ἐκκλησιαστική καί ἱερατική σας διακονία
στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί στήν Ἀρχιγραμ-
ματεία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, προοιωνίζουν τή συνέ-
χιση τῆς ἀγλαόκαρπης Ἀρχιερατίας καί τήν ἀπό
ὑψηλότερης σκοπιᾶς ἐπιτυχῆ καί θεοφιλῆ ποι-
μαντορία. 

Σεβασμιώτατε, θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω,
διερμηνεύοντας τίς σκέψεις  καί τά ἐγκάρδια
αἰσθήματα τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅτι ὅλοι σᾶς ὑποδε-
χόμαστε μέ ψυχική ἀγαλλίαση καί ἀνέκφραστη
χαρά, γνωρίζοντας ὅτι θά συνεχίσετε καί θά
ἐπαυξήσετε τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ καί πολυ-
φίλητου ἀοιδίμου προκατόχου σας κυροῦ
Εὐγενίου, ἡ ψυχή τοῦ ὁποίου τώρα θά ἀγάλλε-
ται καί θά εὐφραίνεται ἀπό τό οὐράνιο θυσια-
στήριο πού βρίσκεται. Ἡ εὐχή του καί οἱ
πρεσβεῖες του εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά σᾶς ἀκο-

λουθοῦν καί θά σᾶς στηρίζουν στήν ἀρχιερα-
τική σας διακονία καί ἡ δική μας ἀφοσίωση καί
ὑπακοή θά σᾶς δίνουν δύναμη καί κουράγιο γιά
νά αὐξηθεῖ καί νά καρποφορήσει τό πολυποί-
κιλο πνευματικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας. 

Ἅπαντες, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Μοναστικές
Ἀδελφότητες καί ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ,
σᾶς καλωσορίζουμε δεόμενοι στόν Ἀρχιποί-
μενα Κύριο νά Σᾶς διαφυλάττει «σῶον, ἔντιμον,
ὑγιά, μακροημερεύοντα, ὀρθοτομοῦντα τόν
λόγον τῆς ἀληθείας». Εὐχόμαστε ἐγκαρδίως

μακράν, εὐδόκιμον καί θεοτίμητον ποιμαντο-
ρίαν. Πολλά καί εὐάρεστα τά ἔτη σας.

Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου θά μοῦ ἐπι-
τρέψετε, Σεβασμιώτατε, μέ βαθύτατο σεβασμό
καί υἱική ἀγάπη, νά σᾶς προσφέρω αὐτήν τήν
ἀρχιερατική ράβδο, ὥστε ἐσεῖς, ὡς ἄλλος
Μωυσῆς, σταυρόν χαράσσων ἐπ’ εὐθείας
ράβδο, νά καθοδηγεῖτε τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὥστε
νά διαπερνᾶ ἀδιαλώβητο καί «ἁβρόχοις ποσί»
«τήν τοῦ βίου τούτου ἁλμυράν θάλασσαν καί
τά ἀχθηφόρα τῶν ἡδονῶν κύματα». Νά πο-
ρεύεται ἀσφαλές ὑπό τήν πατρική προστασία
Σας πρός τήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τό μυστικό
καί αἰώνιο Πάσχα ἐν οὐρανοῖς.

Ἄξιος!
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Ἐνθρονίζεστε λοιπόν σήμερα, Σεβασμιώτατε 
στήν Ἱερά Μητρόπολη, ἔχοντας ἐνθρονιστεῖ 

πρωτίστως στίς καρδιές μας. Τά ὅσα κοσμοῦν 
τήν Σεβασμιότητά σας εἶναι γνωστά στούς 
ἀνθρώπους, ἀφοῦ ὅλο τό διάστημα τῆς ἐδῶ 

ἱερατικῆς σας διακονίας εἶναι πλήρες 
ἐργατικότητας, προσφορᾶς καί ἀγωνίας.



Ἡ Χάρις τοῦ παναγίου καί τελεταρχικοῦ
Πνεύματος κατόπιν τῆς τιμίας ψήφου
τῶν θεόθεν ὁδηγηθέντων ἁγίων Ἀρχιε-

ρέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης μέ ἀνέδειξε Ἐπί-
σκοπο καί Μητροπολίτη τῆς ἁγιωτάτης καί
ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί
Σητείας θέτοντας τήν ἐλαχιστότητά μου πνευ-
ματικό πατέρα καί ποδηγέτη τοῦ εὐαγοῦς ἱεροῦ
κλήρου, τῶν φιλοθέων μοναστικῶν ἀδελφοτή-
των καί τοῦ εὐλαβοῦς καί εὐλογημένου πιστοῦ
λαοῦ τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας.

Διακατέχομαι τούτη τή μοναδική στιγμή
τῆς ἐπί γῆς πορείας μου ἀπό αἰσθήματα ἱεροῦ
δέους, φόβου, χαρμολύπης καί συγκινήσεως,
γιατί ἀξιώνομαι νά πατήσω τά ἱερά χώματα τῆς
εὐλογημένης αὐτῆς Μητροπόλεως, μέ τή νέα
μου ἰδιότητα, αὐτή τοῦ κανονικοῦ Ἐπισκόπου
καί Μητροπολίτου. Δέν ἀπουσιάζω σωματικά
πολύ καιρό ἀπό κοντά σας. Μά πιστέψτε με,

εἰλικρινά εἶχα ἀρχίσει νά σᾶς νοσταλγῶ ὅλους
ἀνεξαιρέτως. Νά ἐπιποθῶ νά συναντήσω πρό-
σωπα οἰκεῖα καί ἀγαπητά, ἀνθρώπους φιλόθε-
ους, φιλάγιους, φιλογενεῖς, φιλότιμους,
φιλάνθρωπους, φιλόξενους, φιλοπρόοδους, φι-
λότεχνους, φιλομαθεῖς καί φιλεπίσκοπους.
Ἀνθρώπους πού πρωτοποροῦν στίς τέχνες, τά
γράμματα, τόν τουρισμό, τίς θερμοκηπιακές καί
ἀγροτικές καλλιέργειες, τό ἐμπόριο καί τή ναυ-
τιλία. Νά λαχταρῶ νά ἐπισκεφθῶ ξανά τόν
τόπο ἐκεῖνο στόν ὁποῖο ἔζησα καί διακόνησα
γιά εἰκοσιδύο συνεχόμενα ἔτη τήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ κοντά στόν μακαριστό Γέροντα
καί προκάτοχό μου ἀοίδιμο Μητροπολίτη Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας Εὐγένιο. Νά ἀναπαυθεῖ ὁ
νοῦς καί ἡ ψυχή μου ἀτενίζοντας τό εὐλογη-
μένο καί προικισμένο μέ σπάνιες φυσικές
ὀμορφιές ἀπό τό Θεό ἀνατολικό κομμάτι τῆς
Κρητικῆς γῆς, μέ τά ὄμορφα ἀρχοντικά καί
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ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ 

κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
Ἱερός Καθεδρικός Ναός 

Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς Ἱεραπέτρας, 19.11.2016

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουρ-
γοί, Μέλη τετιμημένα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ρόδου κ. Κύριλλε,
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε Ἱεράπετρας, 
Ἐντιμότατοι κύριοι Περιφερειάρχα Κρήτης, κα Ἀντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, 
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε Σητείας, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες και λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν,
στρατιωτικῶν, δικαστικῶν, ἀστυνομικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί λιμενικῶν Ἀρχῶν, 
ἐντιμότατοι κ. Πρόεδροι τῶν Τοπικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐπαρχιῶν Ἱεράπετρας καί Σητείας, 
Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, ὁσιώτατοι Ἡγούμενοι, Μοναχοί καί Μοναχές,
ἠγαπημένε, πιστέ καί εὐλογημένε λαέ τῆς ἱστορικῆς ἐπαρχίας Ἱεραπύτνης καί Σητείας, 



γραφικά χωριά, μέ τά ἱστορικά καί μεγαλο-
πρεπῆ μοναστήρια, μέ τά ἱερά σπήλαια-ἀσκη-
ταριά τῶν παλαιῶν πατέρων καί ἐρημιτῶν, μέ
τά δεκάδες τοιχογραφημένα μεταβυζαντινά
ἐκκλησάκια καί τά χριστιανικά καί ὄχι μόνο
μνημεῖα πολιτισμοῦ, μέ τούς σπάνιους ἀρχαι-
ολογικούς χώρους, πού μαρτυροῦν τή διαχρο-
νικότητα τῆς πολιτισμικῆς παράδοσης καί
κληρονομιᾶς, μέ τά πανέμορφα πευκόφυτα
βουνά καί τά σπάνιας ὀμορφιᾶς ἐπιβλητικά φα-
ράγγια, μέ τά δαντελωτά ἤρεμα καί μοναδικά
ἀκρογιάλια, μέ τούς κατάφυτους ἀπό ἐλαιῶνες,
ἀμπέλια καί πρώιμα κηπευτικά κάμπους. Ἀνα-
τολική Κρήτη: τόπος εὐλογημένος ἀπό τόν ἐν
Τριάδι Θεό, κατάφορτος ἀπό πλούσια ἱστορία,
ἐκκλησιαστική καί ἐθνική, τόπος ἰδιαιτέρου
φυσικοῦ κάλλους, τόπος φωτός καί ἠρεμίας,
τόπος πού ἀσκεῖ ἐξαιρετική γοητεία στήν ψυχή
τοῦ κάθε ἐπισκέπτη, τόπος πού σμιλεύει τήν
ψυχοσωματική ὕπαρξη τοῦ κάθε μόνιμου κα-
τοίκου καί τόν βοηθᾶ νά προσεγγίσει τόν Δη-
μιουργό Θεό. 

Καί ἰδού σήμερα, ἐλεημένος πλούσια ἀπό
τόν δωρεοδότη πολύελεο καί φιλάνθρωπο
Κύριο, ἔρχομαι ἀνάμεσά σας ὡς κανονικός Ποι-
μενάρχης τοῦ τόπου αὐτοῦ, διαδεχόμενος μία
σειρά Ἀρχιερέων πού ποίμαναν θεοφιλῶς καί
θεαρέστως τήν ἱστορική Ἱερά αὐτή Μητρό-
πολη, μεταξύ τῶν ὁποίων -γιά νά ἀναφερθῶ
μόνο σ᾽ ἐκείνους τῶν 19ου καί 20οῦ αἰώνων- ὁ
ἐθνομάρτυς καί ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Ζα-
χαρίας Σητείας, καί οἱ ἀοίδιμοι Ἱεράρχες Ἱερᾶς
καί Σητείας Ἀρτέμιος Παρδάλης (1811-1921),
Γεράσιμος Μαγγανάρης (1832-1841), Καλλίνι-
κος (1841-1845), Ἱλαρίων Κατσούλης (1846-
1869), Νεόφυτος Καλογερίδης (1869-1878),
Μισαήλ (1879), Γρηγόριος Παπαδοπετράκης
(1880-1889), Ἀμβρόσιος Σφακιανάκης (1890-
1929), Διονύσιος Μαραγκουδάκης (1933-
1936), Φιλόθεος Μαζοκοπάκης (1936-1960),
Φιλόθεος Βουζουνεράκης (1961-1993), καί ὁ
πρότριτα κοιμηθείς ἀοίδιμος Μητροπολίτης
Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος Πολίτης
(1994-2016), ὁ πολύκλαυστος Γέροντας καί

πνευματικός μου πατέρας καί ποδηγέτης. Ἐπι-
καλοῦμαι τίς εὐχές ὅλων τῶν μακαρίων προ-
κατόχων μου καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά μέ
συνοδεύουν στό ἐπίμοχθο καί βαρύ ἔργο πού
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μοῦ ἀνέθεσε. Μέ
βαθιά συγκίνηση ἀπό τόν θρόνο πού ἐκεῖνοι
ἐκλέισαν καί ἐδόξασαν ἀναφωνῶ: Εἴη ἡ μνήμη
αὐτῶν αἰωνία καί ἄληστος!

Μέ αἰσθήματα ἐγκαρδιότητας ἀγκαλιάζω
τήν εὐσεβεστάτη καί ἱστορική Μητρόπολη τῆς
Ἱεράπετρας καί τῆς Σητείας. Τήν προέκταση
τῆς ὀροσειρᾶς Δίκτη καί τῆς Θρυπτῆς καί τήν
ἀπόληξη τῆς λεβεντόκορμης Κρήτης. Βουνό
καί θάλασσα εἶναι ἡ γεωγραφική καρδιά της,
εὐσέβεια, ἁπλότητα καί πλούσια ἱστορία ἡ
ἀρχοντική ματιά της. Ἀρχαιότητα καί πολιτι-
σμός ἡ κοινωνική μορφή της. Ἔχει δύο θυγατέ-
ρες, ἐξίσου προικισμένες, ὄμορφες,
χαριτωμένες, ἰσάξιες στά κάλλη, τά χαρίσματα,
τήν ἱστορία, τήν εὐσέβεια, τήν πίστη. Τήν
«ἀρχόντισσα καί ρήγισσα Γεράπετρα» (Ν.
Στρατάκης), τήν «ἡλιοπερίχυτη κι ἀτλαζο-
πλουμισμένη νεράιδα» (Γιάννης Γεωργακάκης),
τήν Κύρβα, Κάμιρο καί  Ἱεράπυτνα τῶν Δωρι-
έων τῆς προϊστορικῆς καί ἱστορικῆς περιόδου,
μέ τίς μινωικές πόλεις καί οἰκισμούς τοῦ Μύρ-
του, τῆς Μάλλας, τῆς Ὠλέρου, τῆς Λάρισσας,
τῆς Βασιλικῆς, τῶν Γουρνιῶν, τῆς Ψείρας καί
τοῦ Καβουσίου. Καί τή ξακουστή Σητεία, τήν
ἀρχαία Ἤτις ἤ Ἠτεία, τήν πατρίδα τοῦ ἑνός ἀπό
τούς ἑπτά σοφούς τῆς ἀρχαιότητας Μύσωνα
καί τοῦ ποιητῆ τοῦ Ἐρωτόκριτου τοῦ καί νεό-
τερου Ὁμήρου τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων Βι-
τσέντζου Κορνάρου, τή χώρα τῶν Ἑτεοκρητῶν
μέ τίς περίφημες ἀρχαῖες ὀργανωμένες πόλεις
τῆς Πραισσοῦ, τῆς Ἰτάνου καί τῆς Κάτω Ζά-
κρου. Καί οἱ δύο πόλεις φημισμένες. Ἄντεξαν
μέσα στόν χρόνο καί μοιράσθηκαν τίς ἱστορι-
κές περιπέτειες τῆς Κρήτης μας ἀγόγγυστα. Δί-
δοντας καί παίρνοντας σέ ὅλες τίς ἐποχές καί
φάσεις τῆς ἱστορικῆς πορείας μας. Στήν προ-
ϊστορική καί ἱστορική περίοδο, τή ρωμαϊκή, τήν
πρωτοβυζαντινή καί δευτεροβυζαντινή πε-
ρίοδο. Στά χρόνια τῆς Ἑνετοκρατίας μέ τήν
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πνευματική ἄνθιση καί ἀναγέννηση καί τά ζο-
φερά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας τῶν ἐπανα-
στάσεων καί τοῦ ξεσηκωμοῦ. Στά νέωτερα
χρόνια τῆς Κρητικῆς Πολιτείας καί τῆς ἐνσω-
μάτωσης μέ τό νεοσυσταθέν Ἑλληνικό κράτος,
στά χρόνια τῶν βαλκανικῶν πολέμων, τῆς μι-
κρασιατικῆς καταστροφῆς, τοῦ ξεριζωμοῦ καί
τῆς ὑποδοχῆς τῶν προσφύγων, τοῦ μεσοπολέ-
μου, τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, τῆς ἀνασυγκρό-
τησης τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, τῆς
δικτατορίας τῶν συνταγματαρχῶν
καί τῆς μεταπολίτευσης. Στά
χρόνια τῆς οἰκονομικῆς ἀνά-
πτυξης καί τοῦ νεοπλουτι-
σμοῦ, στά χρόνια τῆς
σύγχρονης νεοελλη-
νικῆς πραγματικότη-
τος τῶν μνημονίων,
τῆς οἰκονομικῆς κρί-
σεως καί ὑφέσεως,
τῆς ἀνεργίας καί νε-
οπτωχείας. 

Μέ ἱερό δέος καί
εὐλάβεια μνημο-
νεύω τίς δύο ἱστορι-
κές Ἐπισκοπές πού
κατά καιρούς θρονιά-
στηκαν στήν ψυχή τῆς
Ἱεραπετρίτικης καί Ση-
τειακῆς γῆς: τῆς Ἱεραπύτ-
νης πού μαρτυρεῖται ἀπό τό
343 καί τῆς Σητείας, πού
ἀρχικῶς ἦταν ἑνωμένες σέ μία,
ἐνῶ ἀργότερα τόν 8ο αἰώνα χωρίστη-
καν σέ δύο γιά νά ἑνωθοῦν σέ μία, στήν Ἱερο-
σητείας, μετά τήν σφαγή τῶν Ἐπισκόπων τῆς
Μεγαλονήσου τό Πάσχα τοῦ 1824 στό Με-
γάλο Κάστρο, ἀργότερα στήν Ἱερᾶς καί Ση-
τείας, γιά νά καταλήξει στή σημερινή της
ὀνομασία Ἱεραπύτνης καί Σητείας μέ τόν
ἰσχύοντα Καταστατικό Χάρτη τοῦ 1961.

Ἀδελφοί μου ἀγαπημένοι, εὐλογημένε καί
περιούσιε λαέ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας,

Δέν σᾶς ἀντικρύζω γιά πρώτη φορά, δέν
σᾶς γνωρίζω τώρα. Σᾶς γνωρίζω καί μέ γνωρί-
ζετε. Σᾶς ἀγάπησα καί μέ ἀγαπήσατε. Ἤμουν
συμπαραστάτης σας εἰκοσιδύο ὁλόκληρα χρό-
νια. Χαιρόμουν μέ τίς χαρές σας, καμάρωνα μέ
τίς ἐπιτυχίες σας, ἀγωνιοῦσα ὅπως καί σεῖς γιά
τό μέλλον σας, γιά τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ
τόπου, θλιβόμουν μέ τίς θλίψεις σας, συμπο-
νοῦσα μέ τόν πόνο καί τούς καϋμούς σας, σᾶς

συμπαραστεκόμουν καί προσευχόμουν
γιά τά προβλήματά σας, ἐπιθυ-

μοῦσα τήν προκοπή, τήν προ-
αγωγή καί τήν πρόοδό σας.

Σᾶς αἰσθανόμουν δικούς
μου ἀνθρώπους, ἄμπελο

τοῦ Θεοῦ, φυτευμένη σέ
τοῦτο τόν εὐλογημένο
τόπο ἀπό τή δεξιά τοῦ
Κυρίου μας, καλλιερ-
γημένη ὄμορφα, ἐπι-
σκεπτόμενη καί
αὐξανόμενη ἀπό τόν
παντεπόπτη Κύριο
καί καταρτισμένη
στήν ἐπουράνιο Βα-
σιλεία Του. 

Σᾶς διαβεβαιώνω
τούτη τήν εὐλογημένη

ἀπό τόν Κύριο ὥρα καί
μοναδική στιγμή τῆς ζωῆς

μου, τήν ἱερά ὥρα τῆς
ἐνθρονίσεώς μου στόν ἱστο-

ρικό καί ἀποστολικό θρόνο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί

Σητείας, ὅτι τό ἴδιο θά συνεχίσω νά πράττω
ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς. Ἀπό τή νέα ἔπαλξη, πού
μοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θά προ-
σπαθήσω μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις καί θά ἀγω-
νίζομαι γιά τήν πνευματική πρόοδο καί
καλλιέργειά σας, γιά τόν εὐαγγελισμό καί τήν
κατήχησή σας στά νάματα τῆς ὀρθοδοξου πί-
στεως καί ζωῆς, γιά τήν προσήλωση στήν
λαϊκή εὐσέβεια καί παράδοση τοῦ τόπου μας,
γιά τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καί τήν ὑπα-
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κοή στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, γιά τήν κατά Χρι-
στόν μορφοποίησή σας, γιά τή Χριστοποίηση
καί Θεοποίησή σας. 

Μπορεῖ ὡς ἄνθρωπος νά δειλιῶ καί νά ἀπο-
θαρρύνομαι, νά διακατέχομαι ἀπό αἰσθήματα
ἀτολμίας καί φόβου. Ὅμως, ἀκούω μέσα μου νά
πάλλεται ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ πού μέ καλεῖ γιά τό
σκοπό αὐτό. Ἡ ἴδια φωνή τοῦ Κυρίου πρός τόν
Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, λίγο προτοῦ νά εἰσέλθει στή
γῆ τῆς ἐπαγγελίας: «ἰδού ἐντέταλμαί σοι· ἴσχυε
καί ἀνδρίζου, μή δειλιάσῃς, μηδέ φοβηθῇς, ὅτι
μετά σοῦ Κύριος ὁ Θεός σου εἰς πάντας, οὗ ἐάν
πορεύῃ» (Ἰησοῦς Ναυῆ 1,9). Ἀλλά καί ἡ φωνή
τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του:
«Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς
τόν Θεόν, καί εἰς ἐμέ πιστεύετε» (Ἰωάν. 14,1).

Δέν ἐπιθυμῶ τούτη τήν ὥρα νά προβῶ σέ
προγραμματικές δηλώσεις, οὔτε νά ἀναπτύξω
τά σχέδια μου, οὔτε νά δώσω ὑποσχέσεις.
Ἄλλωστε στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας δέν ἁρμό-
ζουν τέτοιου εἴδους συμπεριφορές, ἀφοῦ ὁ Κύ-
ριος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι «ὅταν ποιήσητε πάντα
τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί
ἐσμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν»
(Λουκ. 17,10). Δέν ἐπαγγέλομαι τίποτε τό δια-
φορετικό, τίποτε τό καινούργιο, ἀπό ἐκεῖνο πού
παραλάβαμε ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο καί τούς
Πατέρες μας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Σ᾽
αὐτό τό πλαίσιο θά προσπαθήσω νά κινηθῶ καί
νά στηρίξω τήν ἀρχιερατική μου πορεία καί
διακονία. Ἤδη ὁ μακαριστός Γέροντας μου, ἀοί-
διμος Μητροπολίτης Εὐγένιος, εἶχε θέσει τήν
χεῖρα του ἐπί τό ἄροτρον καί εἶχε ἀρχίσει τήν
πνευματική καλλιέργεια καί σπορά. Τό πλού-
σιο πνευματικό ἔργο του καλοῦμαι σήμερα νά
συνεχίσω, νά ἐπαυξήσω καί νά ὁλοκληρώσω.
Δοξάζω τόν ἐν Τριάδι ἀληθινό Θεό, διότι τυγ-
χάνω κοινωνός τῶν κόπων του, τῆς ἀνυστά-
κτου μέριμνας, τῶν ἀγώνων καί τῆς
ἀρχιερατικῆς ἀγωνίας του γιά τόν κατά Χρι-
στόν καταρτισμόν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Δέν θά σᾶς ὑποσχεθῶ ὅτι θά συνεχίσω νά
εἶμαι κοντά σας, ὅπως ἤδη προεῖπα. Αὐτό τυγ-
χάνει αὐτονόητο, ἱερό καθῆκον καί ὑποχρέωσή

μου ἀπέναντι ὄχι μόνο σέ σᾶς ἀλλά καί στόν
μακαριστό Γέροντα μου, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἄς
εἶναι αἰωνία καί ἄληστος. Ὅμως αὐτονόητο θε-
ωρεῖται ὅτι θά συνεχίζω νά συνεργάζομαι μέ
τούς Μοναχούς καί τούς Κληρικούς καί πρώ-
τους συνεργάτες μου, ὅτι θά ἀγωνίζομαι γιά
τόν καταρτισμό τους, γιά τή καλλιέργεια τῶν
μοναχικῶν καί ἱερατικῶν κλήσεων, γιά τήν
μαρτυρία πού καλεῖται νά δώσει ὁ ὀρθόδοξος
Μοναχός καί Κληρικός στόν πάσχοντα σημε-
ρινό ἄνθρωπο. Ὅτι θά συνεχίσω νά ἀγωνίζομαι
γιά τή φανέρωση καί καθιέρωση τῆς λογικῆς
λατρείας ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς τήν ὁποία
ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται νεκρή, μέ τήν ἐνίσχυση
τῆς ἤδη λειτουργούσης Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς. Ὅτι θά συνεχίσω νά προσπαθῶ γιά
τήν ἐκκλησιαστική ἀγωγή καί τόν ἐπανευαγ-
γελισμό τῶν νέων κυρίως ἀνθρώπων μέ σύγ-
χρονους τρόπους καί μεθόδους, ἰδιαίτερα
προσιτούς στά παιδιά καί τούς νέους, μέ τή
χρήση τῶν νέων τεχνολογιῶν, μέσα ἀπό τίς
ἐπισκέψεις στά σχολεῖα, τίς νεανικές συντρο-
φιές, τίς κατασκηνώσεις, τίς Σχολές Γονέων,
τούς ἀθλητικούς ἀγῶνες, ὅπως εἶναι τά καθιε-
ρωμένα «Νεστόρεια» καί ὁ «Γύρος Σητείας», τή
γνώση τῆς τοπικῆς ἱστορίας καί τῆς πλούσιας
πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, τήν εὐαισθητο-
ποίηση σέ θέματα προστασίας τοῦ περιβάλ-
λοντος, ἐκμάθησης παραδοσιακῶν χορῶν καί
ὀργάνων, παραδοσιακῶν τεχνῶν ἁγιογραφίας,
ξυλογλυπτικῆς, ψηφιδωτοῦ καί ἄλλων δρα-
στηριοτήτων. Ὅτι θά συνεχίσω νά συμπαρα-
στέκομαι στόν πάσχοντα καί ἐνδεῆ
συνάνθρωπό μας μέ τήν ἐνίσχυση τοῦ Γενικοῦ
Φιλοπτώχου Ταμείου, τῶν Φιλοπτώχων Τα-
μείων τῶν Ἐνοριῶν, τή συνέχιση τῆς λειτουρ-
γίας τοῦ Συσσιτίου στή Σητεία καί τήν ἔναρξη
τοῦ Συσσιτίου στήν περιοχή τῆς Ἱεράπετρας.
Ὅτι θά συνεχίσω τήν ἔκδοση ἐκκλησιαστικῶν
βιβλίων καί ἐντύπων, ἰδιαιτέρως τοῦ καλαί-
σθητου περιοδικοῦ «Ἄγκυρα Ἐλπίδος». Ὅτι θά
ἐξακολουθῶ νά δίδω βάρος στήν ἀναστήλωση,
συντήρηση καί ἀνάδειξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν
μνημείων καί πολιτιστικῶν θησαυρῶν σέ συ-
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νεργασία μέ τήν ἁρμόδια Ἐφορεία Ἀρχαιοτή-
των. Ὅτι θά συνεχίζω μέ τά ἀξιότιμα Μέλη τοῦ
Δ.Σ. ἀπό τή θέση πλέον τοῦ Προέδρου νά ἀγω-
νίζομαι γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων καί τῶν
σκοπῶν τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή»
στήν περιοχή τῆς Σητείας γιά τήν καλῶς νοού-
μενη πολυπόθητη ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς, τή
δημιουργία θέσεων ἐργασίας γιά τούς νέους
τοῦ Λασιθίου, τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας
καί τήν ἐν γένει ἀναβάθμιση τοῦ τόπου μας.
Ὅτι θά συνεχίσω νά συνεργάζομαι μέ τούς το-
πικούς ἄρχοντες καί φορεῖς, ἰδιαιτέρως μέ τούς
Δήμους Ἱεράπετρας καί Σητείας καί τήν Πε-
ριφέρεια Κρήτης, γιά τήν
ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν
καί δράσεων γιά τήν προ-
αγωγή τοῦ κοινωνικοῦ
ἔργου τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας μας, τήν προώθηση
τοῦ προσκυνηματικοῦ-
θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ,
τήν προβολή καί ἀνά-
δειξη τῆς πλούσιας πολιτι-
στικῆς μας κληρονομιᾶς,
μέσα ἀπό σύγχρονα ἀνα-
πτυξιακά ἔργα καί ὑποδο-
μές. Ὅτι ἡ Τοπική μας
Ἐκκλησία, ἀφουγκραζό-
μενη τίς σύγχρονες ἀνάγκες θά συνεχίσει νά
πρωτοπορεῖ καί νά συνεργάζεται μέ κρατικούς
φορεῖς καί πανεπιστημιακά Ἱδρύματα γιά νά
καινοτομεῖ, ὅπως μέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία
στήν Ἱεράπετρα τοῦ Κέντρου Ἀγροτικῆς Και-
νοτομίας καί Ἐπιχειρηματικότητας Κρήτης
(BIC) γιά τήν ἐνίσχυση καί ἐκπαίδευση τῶν
ἀγροτῶν μας. 

Σέ ὅλα τά παραπάνω μέχρι σήμερα ἔργα
«τά καλά καί ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις» (Τιτ.
3,8) μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ μετεῖχα, ὡς Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτ-
νης καί Σητείας. Ἀπό σήμερα ὅμως καλοῦμαι
νά προΐσταμαι αὐτῶν ὡς Ἐπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Αἰσθάνομαι τούτη τήν ὥρα ἀπεσταλμένος
τοῦ Θεοῦ ὡς Ἐπίσκοπος ἀνάμεσά σας γιά νά
ποιμάνω τήν Ἐκκλησία. Καί ὁ Ἐπίσκοπος κά-
θηται στό μέσον τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόπον καί
τύπον Χριστοῦ, γιατί θεωρεῖται φορέας τοῦ
πνεύματος τῆς ἑνότητος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώματος. Καί ὁ Ἐπίσκοπος κατά τούς Πατέρες
πράττει περισσότερα μέ τή σιωπή καί τήν προ-
σευχή, παρά μέ τά μάταια λόγια, πού πολλές
φορές ἀποδεικνύονται «ψεύτικα, μάταια καί
μεγάλα». Δέν ἐπιθυμῶ νά ἐκθέσω ἀναλυτικά
προγράμματα καί νά κάνω ἐξαγγελίες. Προ-
τιμῶ τή σιγή ἀντί τῶν λόγων. Καί αὐτός θά
εἶναι ὁ κανόνας τῆς διακονίας μου. Μάρτυρες

καί κριτές προτιμῶ νά εἶστε
ἐσεῖς καί ὁ δικαιοκρίτης
Θεός.

Βασικός στόχος τῆς ἐπι-
σκοπικῆς μου διακονίας εἶναι
νά ἐργασθῶ εὐαγγελικά, νά
ἐπιτελέσω τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς καί νά
ἀποκαλύψω στόν λαό του

τό σωτήριο ἔργο τῆς θείας
οἰκονομίας του, τό ὁποῖο γιά
τόν κάθε ἄνθρωπο χωριστά
ἀλλά καί γιά ὅλο τόν κόσμο
ἐπιτέλεσε ἡ θεία καί ἀπέ-
ραντη ἀγάπη του. Γνώμονάς

μου στήν προσπάθεια αὐτή θά ἀποτελεῖ πάν-
τοτε ἡ στέρεα προσκόλλησή μου στήν λει-
τουργική καί θεσμική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
μας, κατά τήν παύλεια προτροπή «Στήκετε καί
κρατεῖτε τάς παραδόσεις» (Β´ Θεσ. 2,15).

Θά ἀγωνισθῶ μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις γιά
νά παραμείνομε κατ᾽ ἀρχάς ἐντός τῆς μαρτυ-
ρικῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ τήν
πλούσια ἁγιοπατερική παράδοση καί τή μονα-
δική λαϊκή εὐσέβεια, μέ τό ἀδούλωτο γενναῖο
ἡρωϊκό φρόνημα, μέ τό μοναδικό κρητικό φι-
λότιμο, μέ τούς καλούς καί ἀληθινούς Ποιμέ-
νες, οἱ ὁποῖοι συνομιλοῦν μέ τό ποίμνιό τους
ὡς πραγματικοί Πατέρες καί φίλοι, προσανα-
τολισμένοι καί εὐθυγραμμισμένοι στήν πολύ-
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Βασικός στόχος 
τῆς ἐπισκοπικῆς μου 
διακονίας εἶναι νά 

ἐργασθῶ εὐαγγελικά, 
νά ἐπιτελέσω τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς καί 
νά ἀποκαλύψω στόν λαό 
του τό σωτήριο ἔργο τῆς 
θείας οἰκονομίας του... 



παθη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, στό
ἀειλαμπές καί μαρτυρικό Φανάρι τοῦ Γένους
μας καί στόν Πρῶτο Ἡγούμενο τῆς ὑπ᾽ οὐρα-
νόν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν Παναγιώτατο
Αὐθέντη καί Δεσπότη τόν Οἰκουμενικό ἡμῶν
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τίς πατρικές
εὐχές τοῦ ὁποίου ταπεινά ἐκζητῶ τήν ἱερή αὐτή
ὥρα γιά τή νέα διακονία μου καί ἐκ βάθους
καρδίας εὐγνωμόνως καί ὁλοθέρμως εὐχα-
ριστῶ γιά τήν ὑψηλή ἐκπροσώπησή Του διά
τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου. 

Ἐπιθυμῶ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ.
Εἰρηναῖε, νά μεταφέρετε πρός τή θεοστήρικτη
κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας τόν Πατριάρχη τοῦ Γέ-
νους μας, μαζί μέ τίς ταπεινές εὐχαριστίες, τήν
εὐγνωμοσύνη καί τά αἰσθήματα ἀφοσιώσεώς
μου πρός τό πάνσεπτο τῆς Ὀρθοδοξίας Κέν-
τρο, καί τή διαβεβαίωσή μου ὅτι μαζί μέ ἐσᾶς,
τόν Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
μας, καί τά τίμια Αὐτῆς Μέλη καί συνεπισκό-
πους μου, τούς Σεβ. Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, θά ἀγωνισθῶ μέ ὅλες μου τίς
δυνάμεις γιά νά διατηρήσομε τόν ἱερό σύνδε-
σμο καί τήν εὐλογημένη σχέση μας ὡς Ἐκκλη-
σία Κρήτης κάτω ἀπό τίς πτέρυγες, τήν
ἔμπνευση καί τήν αἰγίδα τῆς Μητρός Ἐκκλη-
σίας, ἀναλογιζόμενοι τό ἰδιαίτερο ἔργο καί τή
σημαντική ἀποστολή τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης στούς δύσκολους καιρούς μας καί
στά προβλήματα πού ταλανίζουν τόν σύγ-
χρονο ἄνθρωπο στή νέα πλέον διαμορφούμενη
παγκόσμια πραγματικότητα.

Εὐχαριστῶ ὅλως ἰδιαιτέρως τόν Τοποτη-
ρητή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί
Σητείας, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό Σεβ. Μη-
τροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερά-
σιμο, τόν ὅμορο Μητροπολίτη, γιά τούς
κόπους, τή φιλόστοργο μέριμνα, τήν πατρική
ἀγάπη πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, τήν ἄψογη συ-
νεργατικότητα καί τό βάρος τῆς τοποτηρη-
τείας, πού ὁλοπρόθυμα καί μέ ἀρχοντική
διάκριση ἐβάστασε ὅλο αὐτό τό διάστημα ἀπό

τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μου
μέχρι καί σήμερα, χωρίς νά φεισθεῖ κόπου καί
χρόνου, γιά τήν θεοφιλῆ διαποίμανση καί
ὁμαλή λειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τόν Σεβ. Μητροπο-
λίτη Ρόδου κ. Κύριλλο καί τόν Πανοσιώτατον
Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων
Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Ναθαναήλ γιά τήν ἀγάπη
τους, οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σέ πολύ κόπο καί
ὅδευσαν ὁδόν μακράν γιά νά παρευρεθοῦν στή
σημερινή χαρά μου.

Ἐκφράζω καί διατρανώνω αὐτήν τήν ὥρα
τήν ἀγάπη, τήν ἐκτίμηση καί τήν ὑπόληψή μου
πρός τίς Μοναχικές Ἀδελφότητες, τόν ἐκλεκτό
Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τούς Πρε-
σβυτέρους καί τούς Διακόνους, τούς Θεολό-
γους μας, τούς Κατηχητές καί τίς Κατηχήτριες,
τούς πολύτιμους συνεργάτες μας στό πολυσχι-
δές ἔργο τῆς διαποίμανσης τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
καί μάλιστα σέ καιρούς δύσκολους. Σᾶς εὐχα-
ριστῶ ὅλους ἀνεξαιρέτως,  σᾶς εὐλογῶ καί σᾶς
θεωρῶ πολύτιμους ἀρωγούς καί συμπαραστά-
τες στό εὐθυνοφόρο ἔργο πού ἀναλαμβάνω.

Ἐκφράζω τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη μου καί τό
ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον μου γιά τή Νεότητα.
Σᾶς εὐλογῶ καί σᾶς ἀσπάζομαι. Σᾶς εὐχαριστῶ
πού προσπαθεῖτε νά παραμείνετε ὄρθιοι. Συ-
ναγωνιῶ μαζί σας, σᾶς συμπαραστέκομαι καί
εἶμαι συναντιλήπτορας σέ κάθε προσπάθεια,
πάλη καί ἀγώνα πού καταβάλλετε γιά νά κρα-
τηθεῖτε ζωντανοί στή ζωή, νά βρεῖτε λύση στά
ἀδιεξόδά σας, νά συνεχίσετε νά ὀνειρεύεσθε σέ
ἕνα παγκοσμιοποιημένο κόσμο πού καθημε-
ρινά συγκλονίζεται ἀπό συνεχεῖς ἀνατροπές,
ἀκόμη καί ἄν ἐμεῖς σᾶς τσακίσαμε τά φτερά καί
σᾶς ἀπογοητεύσαμε μέ τίς λανθασμένες ἐπιλο-
γές καί τίς ὑπερβολές μας. Εἶστε τό μέλλον τοῦ
τόπου μας. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι μπορεῖτε νά προ-
σβλέπετε στό ταπεινό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκό-
που σας, σάν νά μιλᾶτε σέ ἕνα ἔμπιστο φίλο
σας καί νά μοιράζεστε μαζί του τίς ἀγωνίες,
τούς προβληματισμούς, τίς ἀμφισβητήσεις, τά
προβλήματα καί τίς ἀνάγκες σας.

Ἐκ μέσης καρδίας εὐχαριστῶ τούς ἐντιμό-
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τατους τοπικούς ἄρχοντας τῶν δύο ἐπαρχιῶν
Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τούς λοιπούς ἀξιότι-
μους ἄρχοντας τῆς Μεγαλονήσου, τούς προ-
σφιλεστάτους ἐκπροσώπους φορέων, ἀρχῶν
καί ὑπηρεσιῶν, τούς ἀγαπημένους συνεργάτες
μου, τούς φίλους καί ἀδελφούς, ἕνα ἕκαστον ἐξ
ἡμῶν, πού ἀποτελεῖτε τό φιλάγιο πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἄνδρες καί γυναῖκες,
πάσης ἡλικίας καί τάξεως γιά τήν ὁλόθερμη
ὑποδοχή πού μοῦ ἐπιφυλάξατε καί ὅλους ἀπό
τά διάφορα μέρη τῆς Κρήτης καί ἀλλοῦ, ὅσοι
ὑποβληθήκατε στόν κόπο νά παρευρεθεῖτε στή
σημερινή μοναδική στιγμή τῆς ζωῆς μου. Ἰδιαι-
τέρως μνημονεύω τούς ἀγαπητούς συγχωρια-
νούς μου ἀπό τή γενέτειρά μου τό
παραδοσιακό καί ἡρωικό χωριό τῶν Κάτω
Ἀσιτῶν Ἡρακλείου, οἱ ὁποῖοι μέ συγκίνησαν
βαθύτατα μέ τόν αὐθορμητισμό καί τήν ἄδολη
ἀγάπη τους.

Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖε,
Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας Κρήτης καί ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ
Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεπτά Μέλη
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,

Ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω γιά μία ἀκόμη
φορά ἕνα ἕκαστο καί ἐκφράσω τήν εὐγνωμο-
σύνη μου πρός τά τίμια πρόσωπά σας γιά τήν
ὑψίστη τιμή πού ἐπιφυλάξατε στήν ἐλαχιστό-
τητά μου, μέ τήν ὁμόφωνη ἐκλογή καί ἀνάδειξή
μου στή θέση τοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης
καί Σητείας, εἰς διαδοχήν τοῦ μακαριστοῦ Γέ-
ροντός μου κυροῦ Εὐγενίου, σᾶς διαβεβαιώνω
τούτη τήν ἱερή ὥρα, ἔχοντας πλήρη συναί-
σθηση τῶν εὐθυνῶν πού ἀναλαμβάνω, ὅτι θά
ἐπιτελέσω τό ἔργο τῆς ἀποστολῆς πού μοῦ
ἀναθέτει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐνσυνείδητα
καί ἐν φόβῳ Θεοῦ καί ὅτι θά ἀναλώσω τόν
ἑαυτό μου ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μου ἐργα-
ζόμενος «πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς
ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος
τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4,12), πρός δόξαν Θεοῦ καί
ἔπαινον τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας του.

Γιά ὅλα αὐτά ἐκζητῶ πρωτίστως τή βοήθεια

τοῦ Θεοῦ, Ἐκείνου πού μέ καταξίωσε νά ὑπει-
σέλθω στόν Εὐαγγελικό ζυγό καί μέ κατακό-
σμησε μέ τήν Ἀρχιερατική ἀξία, καί
ἐπικαλοῦμαι τήν ἐπιφοίτηση καί δύναμη καί
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά προσπα-
θήσω νά ἀποδειχθῶ ἀντάξιος τῆς ἱερᾶς ἀπο-
στολῆς μου καί νά διατηρήσω ἀνεπίληπτη τήν
Ἀρχιερωσύνη μου καί νά μπορῶ νά ἐκζητῶ ἀπό
Ἐκεῖνο τά πρός σωτηρίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ
αἰτήματα. Νά ἀναδειχθῶ γνήσιος μιμητής τοῦ
ἀληθινοῦ Ποιμένος Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά θυσιάζω
τήν ψυχή μου γιά τό ἐμπιστευθέν μοι ποίμνιο,
νά γίνω ὁδηγός τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει,
παιδευτής τῶν ἀφρόνων, διδάσκαλος νηπίων,
νά ἀναδειχθῶ φωστήρας στόν κόσμο καταρτί-
ζοντας ἐν Χριστῷ τίς ψυχές πού ἡ χάρις του
μοῦ ἐμπιστεύθηκε. 

Ἐπικαλοῦμαι πρός τοῦτο τίς πρεσβεῖες τῆς
Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Ἀκρωτηριανῆς καί τῆς
Φανερωμένης, καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἰδιαιτέ-
ρως δέ τῶν τοπικῶν Ἁγίων, τῶν Ὁσίων Ἰωσήφ
τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ καί Σαμάκου, Ἰωσήφ τοῦ
Γεροντογιάννη, τοῦ ἐν Καψᾶ, Ἀγνώστου
Ὁσίου, τοῦ καί Ἁγιασμένου, Ἀνανίου τοῦ νέου,
τοῦ καί Χατζηανανίου, καί τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
νεομάρτυρος Ζαχαρίου Ἐπισκόπου Σητείας.
Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου, πολιούχου καί προστάτου
τῆς πόλεως Ἱεράπετρας, τῆς ἁγίας ἐνδόξου με-
γαλομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Φωτεινῆς τῆς
Σαμαρείτιδος, καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλο-
μάρτυρος παρθένου νύμφης τοῦ Χριστοῦ
Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, πολιούχου καί
προστάτου πόλεως Σητείας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί
σᾶς παρακαλῶ νά γίνετε πολύτιμοι συνοδοι-
πόροι καί συνεργάτες στό πολύτιμο καί εὐθυ-
νοφόρο ἔργο μου.

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινω-
νία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων
ὑμῶν» (Θεία Λειτουργία ἁγίου Ἰωάννου Χρυ-
σοστόμου). Ἀμήν!
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Eἰδικότερα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος χορο-
στάτησε κατά τήν ἀκολουθία τοῦ

Ὄρθρου καί στή συνέχεια προέστη στήν Πο-
λυαρχιερατική Θ.Λειτουργία, κατά τήν ὁποία
συνιερούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ρόδου
κ. Κύριλλος, Κισάμου καί Σελίνου
κ. Ἀμφιλόχιος καί Πέτρας καί Χερ-
ρονήσου κ. Γεράσιμος. Στή Θεία
λειτουργία συμμετεῖχε ὁ Πανο-
σιολ. Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἰβήρων Ἁγίου  Ὄρους Ἀρχιμ. Να-
θαναήλ καί ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς πό-
λεως.

Τόν Σεβ. κ. Κύριλλο προσφώ-
νησε κατάλληλα ὁ ἐκ Κρήτης ὁρμώμενος Σεβ.
Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος
παρότρυνε τόν εὐσεβή λαό τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας νά εἶναι
κοντά στόν νέο Ἐπίσκοπό του, πού γιά 22
ὁλόκληρα χρόνια διακόνησε τήν τοπική
Ἐκκλησία ὡς Κληρικός της, ὥστε νά διαφυ-
λάσσεται ἡ ἑνότητα πού εἶναι τόσο ἀναγκαία
ὄχι μόνο στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί στή χώρα
μας καί στό ἔθνος μας, εὐχήθηκε δέ στόν Σε-

βασμιώτατο πλεῖστα ἔτη Ἀρχιερατείας καί
καλλίκαρπης Ποιμαντορίας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας κ. Κύριλλος εὐχαρίστησε ἀπό καρδιᾶς,
τόσο τόν προσφωνήσαντα Σεβ. Μητροπολίτη
Ρόδου κ. Κύριλλο γιά τά ἐγκάρδια λόγια του,

ὅσο καί τούς Σεβ. Μητροπολίτες
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλό-
χιο, πού ὅδευσε ὁδόν μακράν, καί
Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερά-
σιμο, ὁ ὁποῖος κατά τό μεταβα-
τικό διάστημα τῆς χηρείας μέ
ἰδιαίτερη σύνεση καί διάκριση δι-
ηύθυνε τήν Ἱ. Μητρόπολη Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας ὡς

Τοποτηρητής αὐτῆς, συμμετέχοντας καί οἱ
τρεῖς στήν Ἐνθρόνισή του καί τήν πρώτη
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Μητρο-
πολιτική του περιφέρεια.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε ὅλους γιά τή θερμή
ὑποδοχή καί τίς ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις
ἀγάπης πού τοῦ ἐπεφύλαξαν κατά τήν Ἐνθρό-
νισή του καί τούς κάλεσε στούς χαλεπούς
καιρούς πού διανύουμε σέ συμπόρευση, μέ
πνεῦμα ἀλληλεγγύης καί συναντίληψης, ἐπι-
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Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου

στήν Ἱ. Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας
Ἱερός Καθεδρικός Ναός 

Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς Ἱεραπέτρας, 20.11.2016

Tήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ.
Κύριλλος τέλεσε τήν πρώτη του Θεία Λειτουργία ἐντός Μητροπολιτικῆς 
περιφέρειας στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας.
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σημαίνοντας τή σημασία τῆς ἑνότητας τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος πού ἔχει κεφαλή
τόν Ἴδιο τόν Κύριό μας. Ἐπίσης, διαβεβαίωσε
ὅτι ὡς Ἐπίσκοπος θά εἶναι πάντοτε δίπλα
τους, ἀρωγός καί συμπαραστάτης. Τέλος,
εὐχαρίστησε τούς Ἱεροψάλτες καί ἰδιαίτερα
τούς δύο χοράρχες, τόν Πρωτοψάλτη κ. Ἰω.
Ἀρώνη καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Νι-
κόλαο Ἀλεξάκη, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν γιά νά
διδάξουν σωστά καί νά μεταλαμπαδεύσουν
τή Ἐκκλησιαστική Μουσική καί τή γνήσια
ἱεροψαλτική μας παράδοση. Τέλος, εὐχαρί-
στησε τούς παριστάμενους ἐκπροσώπους τῆς
Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τούς λοιπούς

ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν τονίζον-
τας ὅτι προσβλέπει στή συνεργασία μαζί τους
γιά ἔργα «καλά καί ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις».

Ἀκολούθως ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πορφύ-
ριος Ἀγγελάκης, Προϊστάμενος τοῦ ναοῦ, ἐκ
μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς,
ἀφοῦ ἐξέφρασε τά συναισθήματα χαρᾶς καί
συγκινήσεως ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν του, προσέ-
φερε στόν Σεβασμιώτατο σέ ἔνδειξη σεβα-
σμοῦ, υἱικῆς ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως ἕνα
ζευγάρι δικηροτρίκηρα, εὐχόμενος ἔτη πολλά,
πολύκαρπη καί εὐλογημένη ποιμαντορία.

Ὁ Σεβ. κ. Κύριλλος εὐχαρίστησε τό

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας καί
τόν π. Πορφύριο, μέ τόν ὁποῖο τόσα χρόνια
διέμεναν κάτω ὑπό τήν ἴδια στέγη τοῦ Ἐπι-
σκοπείου καί ὑπό τήν κοινή πνευματική
σκέπη τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του Μη-
τροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου. Ὅπως τόνισε,
κάθε φορά πού θά ἱερουργεῖ καί θά εὐλογεῖ μέ
αὐτά τά δικηροτρίκηρα τόν εὐσεβή λαό πού ὁ
Θεός τοῦ ἐμπιστεύθηκε γιά νά ποιμάνει, θά
θυμᾶται αὐτούς καί τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό
τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς Ἱερά-
πετρας, ὅπου τόν Μάιο τοῦ 1998 ἔλαβε τόν
δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης.

Μετά τήν Ἀπόλυση καί τή διανομή τοῦ

ἀντιδώρου ἀπό τόν Σεβ. κ. Κύριλλο, προ-
σφέρθηκε καφές στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ
παρακείμενου «Κέντρου Πολιτιστικῆς καί
Κοινωνικῆς Μέριμνας». 

Στήν πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
παρέστη πλῆθος πιστῶν τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν οἱ πρώην Δή-
μαρχοι Ἱεράπετρας κ. Σ. Ἀναστασάκης καί Ν.
Χριστοφακάκης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Ἐμμ.
Φραγκούλης καί κ. Χαρ. Κορνάρος, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Λασιθίου κ. Νικ. Παπαδάκης καί ὁ
Διοικητής Τροχαίας Ἱεράπετρας κ. Νεκτ. Φρο-
νιμάκης.
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Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἐπαρχίας Σητείας,
οἱ τοπικοί ἄρχοντες καί οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῶν στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν,

λιμενικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν, ἄγημα ἀπόδοσης
τιμῶν τοῦ 3ο Κ.Ε.Π. Ζήρου, ἡ Φιλαρμονική τοῦ
Δήμου Σητείας, οἱ Ἐθελοντές Διασῶστες Ἐκτά-
κτων Ἀναγκῶν Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) Σητείας,
Ἐθελόντριες Νοσοκόμες τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ,
μαθητές καί πλῆθος πιστῶν ὑποδέχθηκαν μέ
αἰσθήματα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης τόν νέο Ποι-
μενάρχη τους, κατά τήν πρώτη ἐπίσκεψή του
μετά τήν Ἐνθρόνισή του.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο προ-
σφώνησε ἀρχικά ὁ Δήμαρχος Σητείας κ. Θεό-
δωρος Πατεράκης, ὁ ὁποῖος τόν καλωσόρισε
μέ θερμά λόγια, σημειώνοντας ὅτι γιά πολλά
χρόνια συνεργάστηκε μαζί του, ὅταν ἐκεῖνος
ἦταν Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως ἀλλά καί Γραμματέας τοῦ Κοινωφελοῦς
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρω-
τηριανή» καί ὑποσχέθηκε τή σύμπλευση τῆς
Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης μέ τήν Τοπική Ἐκκλη-
σία, προκειμένου νά ὑπάρξει ἡ μέγιστη δυνατή
ὠφέλεια γιά τόν τόπο. Ἐπίσης, ὁ κ. Πατεράκης,
ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Σητείας, προσέφερε στόν
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο ἕνα Ἀρχιερατικό
ἐγκόλπιο.

Στή συνέχεια τόν Σεβασμιώτατο προσφώ-
νησε ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελα-
γία Πετράκη, ἡ ὁποία ἀφοῦ ὑπογράμμισε τά
ποιοτικά χαρακτηριστικά τῶν ἀνθρώπων καί
τῆς κοινωνίας τῆς Σητείας τοῦ εὐχήθηκε καλή
καί πολυχρόνια Ποιμαντορία, καί τοῦ ἐπέδωσε,
ἐκ μέρους τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Λασι-
θίου, ἕνα ἐπίχρυσο Εὐαγγέλιο.

Ἀκολούθως τόν Σεβ. κ. Κύριλλο προσφώ-
νησε ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Σητείας
ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Φιλοκτή-
μων Αὐγουστινάκης, ἱερατικῶς Προϊστάμενος
Ἱερό Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου πόλεως
Σητείας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν κενωτική
διακονία τούς Ἀρχιερέως, ἐπισημαίνοντας ὅτι
ἦταν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ ὁ γνωστός σέ ὅλους
γιά τό ἄμεμπτο ἦθος, τήν ἁπλότητα τοῦ χα-
ρακτῆρος, τήν προσήνεια, τή θεολογική παι-
δεία καί τή μεγάλη προσφορά του στήν Τοπική
Ἐκκλησία, καί μέχρι πρότινος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας νά ἐκλεγεῖ
Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὑπο-
σχέθηκε δέ τήν καλή συνεργασία καί τήν υἱική
ἀγάπη καί ἀφοσίωση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς πε-
ριοχῆς πρός τόν Ἐπίσκοπό του.

Ἀκολούθησε ἡ ἀντιφώνηση τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε γιά
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ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου

Tό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 2016, στόν αὔλειο χῶρο τοῦ πανηγυρίζοντος 
Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, σύσσωμος ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ Ἀρχές 

τοῦ τόπου ὑποδέχθηκαν τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο 
στήν πόλη τῆς Σητείας, ὅπου τοῦ ἐπεφύλαξαν θερμή ὑποδοχή 

ἀναφωνώντας «ἄξιος» καί ραίνοντάς τον μέ ροδοπέταλα.



τή θερμή ὑποδοχή καί τίς ἐκδηλώσεις ἀγάπης.
Στή συνέχεια τελέσθηκε ὁ Μέγας πανηγυρικός
Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος
καί εὐλόγησε τούς προσφερόμενους ἄρτους, πε-
ριστοιχούμενος ἀπό πλειάδα Κληρικῶν. 

Στόν τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. κ. Κύριλ-
λος εὐχήθηκε χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ
ὅλο τό ἐκκλησίασμα, στό ὁποῖο καί διένειμε
τόν ἄρτο, καί εὐχαρίστησε τούς παριστάμενους
ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί
στρατωτικῶν Ἀρχῶν, καί συγκεκριμένα τόν
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταῦρο Ἀρναου-

τάκη, τόν Δήμαρχο Σητείας κ. Θεόδωρο Πα-
τεράκη, τήν Ἀντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ.
Πελαγία Πετράκη, τόν Περιφερειακό Σύμ-
βουλο Π.Ε. Λασιθίου κ. Γεώργιο Ζερβάκη, τόν
Ἀστυνομικό Διευθυντή Λασιθίου Ταξίαρχο κ.
Ἐμμαν. Πετάση, τόν Διοικητή τοῦ 3ου Κ.Ε.Π.
Ζήρου Σμήναρχο κ. Ἐμμαν. Πάνου, τόν Διοι-
κητή τῆς Ν.Π.Β. Κυριαμαδίου Ἀντιπλοίαρχο κ.
Γεώργιο Καθεκλάκη, τόν Διοικητή τοῦ Α.Τ. Ση-
τείας Ὑπαστυνόμο Α΄ κ. Γεώργιο Μάλλιο, τόν
Διοικητή τοῦ Πυροσβεστικοῦ Κλιμακίου Ση-
τείας κ. Παῦλο Καπετανάκη καί τόν Λιμενάρχη
Σητείας Ὑποπλοίαρχο κ. Γεώργιο Παττακό.
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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης
καί Σητείας κ.κ. Κύριλλε, Σᾶς καλωσο-
ρίζουμε σήμερα ὅλοι, Κλῆρος, τοπικές

Ἀρχές καί εὐσεβής λαός, στή Σητεία, τήν πόλη
τοῦ Μύσωνα καί τοῦ πολιτισμοῦ, μέ τούς ἐγκάρ-
διους, φιλήσυχους, ἐργατικούς, ἔντιμους, δημι-
ουργικούς καί ἰδιαίτερης  κουλτούρας ἀνθρώπους
της καί μέ τό μοναδικῆς ὀμορφιᾶς φυσικό πε-
ριβάλλον της.

Διαδεχθήκατε τόν μακαριστό Μητροπολίτη
κυρό Εὐγένιο. Τό κενό τοῦ πνευματικοῦ μας
ἡγέτη πληρώθηκε μέ τήν ἐκλογή σας ἀπό τήν
Ἱερά Ἐπαρχιακή  Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά ἐμπνεύσετε τό ποί-
μνιό σας καί θά καταστεῖτε πυλώνας ἀγάπης
καί δημιουργίας, πρότυπο πίστης καί ἀρετῆς,
πού θά ἀφουγκράζεστε τήν ἀγωνία καί τόν
καθημερινό μας ἀγώνα. Μέ τήν παρουσία σας,
τήν ἐργατικότητα, τή μεθοδικότητά σας καί μέ
τή συνεργασία σας μέ τό σύνολο τῆς κοινωνίας
μας εἶμαι ἀπολύτως σίγουρος ὅτι θά εἶσθε συ-
νεχιστής τοῦ μεγάλου ἔργου πού παραλαμβά-
νετε. 

Προσφώνηση Δημάρχου Σητείας κ. Θεοδώρου Πατεράκη, 

κατά τήν ὑποδοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου στήν πόλη τῆς Σητείας



Σεβασμιώτατε, 
Εἶσθε ἕνας ἄξιος νέος ἄνθρωπος πού ἀντι-

λαμβάνεσθε τίς ἀνάγκες τῶν καιρῶν. Αὐτό τό
γνωρίζω πολύ καλά ἀπό τήν ἀγαστή καί πολύ-
χρονη συνεργασία μας, ἐγώ ὡς Δήμαρχος καί
Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κοινωφελοῦς Ἐκκλησια-
στικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή»
καί ἐσεῖς ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, Μέλος καί Γραμματέας τοῦ
Ἱδρύματος.

Σᾶς ὑποσχόμαστε τή σύμπλευση τῆς Το-
πικῆς Αὐτοδιοίκησης μέ τήν τοπική μας Ἐκκλη-

σία, προκειμένου νά ὑπάρξει ἡ μέγιστη δυνατή
ὠφέλεια γιά τόν τόπο μας. 

Σέ ἀνάμνηση τῆς σημερινῆς πρώτης ἐπίση-
μης παρουσίας σας στή Σητεία ὡς Μητροπολί-
της Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ἐκ μέρους τοῦ
Δήμου Σητείας καί ἐκπροσωπώντας τούς ἀγα-
πητούς συμπολίτες καί συνδημότες μου, σᾶς
προσφέρουμε ἕνα Ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο καί
σᾶς ζητοῦμε τήν εὐλογία σας. 

Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς καλή δύναμη στό
σημαντικό πνευματικό, κοινωνικό καί ποιμαν-
τορικό ἔργο πού ἀναλαμβάνετε. Ἄξιος!
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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης 
καί Σητείας κ. Κύριλλε, 
κ. Δήμαρχε,
κ. Περιφερειάρχη, 
κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν 
καί ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν,
ἀγαπητοί συμπολίτες,

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή ὁ ἱερός
Κλῆρος, οἱ τοπικές Ἀρχές καί ὁ λάος
τῆς Σητείας ὑποδεχόμαστε σήμερα

στήν πόλη τῆς Σητείας τόν μέχρι πρότινος καί
ἐπί δεκαοκτώ (18) ἔτη Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας μέ τή νέα
ἰδιότητά του, αὐτή τοῦ Μητροπολίτου Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας.

Σεβασμιώτατε, 
Πρόκειται γιά μιά ἰδιαίτερη στιγμή γιά

τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Σητείας,
καθώς σᾶς ὑποδεχόμαστε στόν τόπο μέ τή με-
γάλη ἱστορία πού ξεκινᾶ ἀπό τούς Ἑτεοκρῆτες
Μινωΐτες. Εἶναι ἡ πόλη τοῦ Μύσωνα, ἑνός ἀπό
τούς ἑπτά σοφούς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, τοῦ

Προσφώνηση Ἀντιπεριφερειάρχου Λασιθίου κ. Πελαγίας Πετράκη,

κατά τήν ὑποδοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου στήν πόλη τῆς Σητείας



Βιτσέντζου Κορνάρου, μέ τή μεγάλη πνευμα-
τική ἀνάπτυξη, κυρίως κατά τήν περίοδο τῆς
Ἑνετοκρατίας. Ἡ πορεία αὐτοῦ τοῦ τόπου μαρ-
τυρεῖ τόν πνευματικό πλοῦτο καί τήν ἰδιαίτερη
ψυχική εὐαισθησία τῶν Σητειακῶν στά γράμ-
ματα καί τίς τέχνες.Οἱ ἄνθρωποι τῆς Σητείας,
ὡς φορεῖς μιᾶς μεγάλης παράδοσης, διατηροῦν
ἀνόθευτα τά ἤθη καί τά ἔθιμα, τήν κουλτούρα
καί τόν πολιτισμό τοῦ τόπου καί συνθέτουν μία
κοινωνία μέ διακριτά ποιοτικά χαρακτηριστικά,
ὅπως εἶναι οἱ ὑψηλές ἀνθρωπιστικές, πνευμα-
τικές καί αἰσθητικές ἀξίες ζωῆς τῶν Σητειακῶν.

Αὐτοῦ τοῦ εὐγενοῦς καί καλλιεργημένου λαοῦ
εἴσαστε πλέον ὁ Ποιμενάρχης καί πνευματικός
καθοδηγητής.  

Στό ξεκίνημα αὐτό τῆς Ἀρχιερατικῆς πο-
ρείας σας, ἐκ μέρους τῆς Περιφερειακῆς
Ἑνότητας Λασιθίου, σᾶς προσφέρουμε ἕνα ἐπί-
χρυσο Εὐαγγέλιο, καί εὐχόμαστε ὁλόψυχα
κάθε ἐπιτυχία στό δύσκολο ἔργο σας. Καλή,
καρποφόρα καί πολυχρόνια Ποιμαντορία στήν
ἱστορική Ἱερά Μητρόπολη Ἱεραπύτνης καί Ση-
τείας. 

Ἄξιος!
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Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς καί ζεούσῃ καρδίᾳ ὁ
ἱερός Κλῆρος, οἱ ἐντιμότατοι Ἄρχοντες
καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς πό-

λεως καί τῆς ἐπαρχίας Σητείας σᾶς ὑποδεχόμε-
θα σήμερον εἰς τήν δευτέραν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μας ἀναφωνοῦντες ὁλοθύμως τό
«Ἄξιος» ὡς καί τό «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος»
τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Σᾶς ὑποδέχεται ἡ πόλη τοῦ σοφοῦ Μύσωνα
καί τῆς Πανσόφου Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκα-
τερίνης. Μαζί μέ τήν πολιοῦχον Ἁγίαν μας τήν
εἴσοδόν σας δορυφορεῖ καί ἐπευλογεῖ ἡ Κυρία
Θεοτόκος ἡ Εὐαγγελίστρια καί ὁ Ἅη Γιώργης ὁ
Καβαλάρης.

Σᾶς ὑποδεχόμεθα στήν ἑτεοκρητική Σητεία
«πού ᾿χει καρδιά πλατειά ὡσάν τό πέλαγο,
λιόχαρο πρόσωπο ὁλοφώτεινο σάν τοῦ Ρωτό-
κριτου καί σάν τῆς Ἀρετούσας καί μιά μανναγ-
καλιά ὁλάνοικτη ζεστή» κατά πώς τή ζεῖ καί τή
φαντάζεται ἡ καλλιεπής μοῦσα τῆς ὑψίκομης

καί ἀγλαόκαρπης ἀναδενδράδος αὐτῆς τῆς
εὐλογημένης γῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Σᾶς ὑποδέχεται ἐπ’ ἐλπίδι ὁλόκληρη ἡ
Ἐπαρχία Σητείας: Τά μοναστήρια της, τῆς Κυ-
ρίας Ἀκρωτηριανῆς καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου Τοπλοῦ, τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Καψᾶ, ἡ Παναγία ἡ Φανερωμένη καί ἡ Λιθι-
νιώτισσα.

Οἱ Ἅγιοί της, ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Γεροντο-
γιάννης μέ τόν ἅγιο ὑποτακτικό του Ὅσιο
Χατζη-Ἀνανία ὡς καί ὁ Ἅγιος νέος Ἱερομάρτυς
Ζαχαρίας, Ἐπίσκοπος Σητείας.

Σᾶς ὑποδέχεται σήμερα ἐν χαρᾷ ἀνακλα-
λήτῳ καί ὁ εὐλογημένος φιλόθεος, φιλόχρι-
στος, φιλάγιος, φιλάνθρωπος, φιλότιμος,
φιλήσυχος καί φιλοπρόοδος λαός μας ἕτοιμος
νά ἀσπασθῆ τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου του καί νά
σᾶς χαρίση τόν πλατυσμόν τῆς καρδίας του. 

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυ-
ρίου»!

Ἔρχεσθε ἐκ τοῦ ὑπερώου τῆς Πεντηκοστῆς

Προσφώνηση τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Φιλοκτήμονος Αὐγουστινάκη, 

ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, 

κατά τήν ὑποδοχή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου στή Σητεία



τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας σας κομίζοντες
εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν σας ὡς ἀναμμέ-
νην λαμπάδα, κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν
Παλαμᾶν, διά τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς «τήν
ζωοποιόν χάριν καί τήν δωρεάν καί διά τόν διά
τοῦ Εὐαγγελίου φωτισμόν τοῦ θείου Πνεύμα-
τος» (Λόγος εἰς τήν Πεντηκοστήν).

Ἔρχεσθε ὡς «καλός ποιμήν», εἰς τόπον καί
τύπον Χριστοῦ, γιά νά εὐφραίνετε ἐκ τῶν πο-
ταμῶν τῆς χάριτος τῆς Ἀρχιερωσύνης σας «τήν
πόλιν τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμ. 45,5), τά λογικά
πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά
τά ὁδηγεῖτε ἀσφαλῶς εἰς νομάς
σωτηρίους.

Ὁ λύχνος τοῦ Χριστοῦ ὁ
καιόμενος «ἐτέθη ἐπί τήν
λυχνίαν» τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἱεραπύτνης
καί Σητείας «ἵνα λάμπῃ
πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ καί
ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι
βλέπωσι τό φῶς» (Λουκ.
8,16). Ἡ Ἀρχιερωσύνη
εἶναι ζυγός Εὐαγγελικός,
λυχνία Ἀποστολική. Ὁ
θρόνος τοῦ Ἀρχιερέως δέν
εἶναι θρόνος ἀνέσεως, ἀλλά
Σταυρός μαρτυρίου καί μαρτυ-
ρίας. Καί ἡ Ἀρχιερατική διακονία
εἶναι πορεία πρός τόν Γολγοθᾶ, μέ
ἔκδηλα τά στίγματα τῆς ἐναγώνιας προσευχῆς
τοῦ κήπου τῆς Γεθσημανῆ, τούς θρόμβους τοῦ
αἵματος ἀπό τόν ἀκάνθινον στέφανον καί τούς
τύπους τῶν ἥλων, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀενάως
βρύουσα ἐκ τῆς καρδίας τοῦ Ἐπισκόπου κενω-
τική, συγχωρητική, ἀνεκτική, θυσιαστική καί
ἐσταυρωμένη ἀγάπη, κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοί-
ωσιν τῆς κενωτικῆς ἀγάπης τοῦ δι’ ἡμᾶς πα-
θόντος καί σταυρωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σ’ αὐτήν τήν χαρμολύπεια σταυρική σας
πορεία, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, τα-
πεινοί συγκυρηναῖοι θά εἴμεθα ὅλοι ἐμεῖς, ὁ

ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῆς Θεο-
φρουρήτου Μητροπόλεώς μας. Σᾶς διαβεβαι-
ώνομε ὅτι ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ καί ἐν
πνεύματι ὑπακοῆς Χριστοῦ θά συμπορευόμεθα
ὑπό τήν σκέπην τοῦ Ἱεροῦ Ὡμοφορίου  σας συ-
νειρμοσμένοι «ὡς χορδαί ἐν κιθάρᾳ» κατά τήν
ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
γιά νά ἄδεται ὡς ἐξ ἑνός στόματος τό ἐναρμό-
νιον μέλος τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ
προσώπῳ τοῦ Ἐπισκόπου πρός δόξαν τοῦ ἐν

Τριάδι Ἁγίου Θεοῦ καί τοῦ Ἀρχιποίμενος
αὐτῆς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀλήθεια, Σεβασμιώτατε, δέν
εἶσθε ξένος πρός ἡμᾶς ἀλλ’

οἰκεῖος ἡμῶν, ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν.
Ἡ πολυετής διακονία σας
εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν
μας καί μάλιστα ἀπό τῆς
ὑψηλῆς θέσεως τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου, ἡ πο-
λύτιμος Ἐκκλησιαστική
πείρα σας ὡς Ἀρχιγραμ-
ματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου τῆς

Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ἐν
Χριστῷ μαθητεία καί ὑπα-

κοή σας εἰς τόν πολυφίλη-
τον Γέροντα καί προκάτοχόν

σας, ἀοίδιμον Μητροπολίτην
Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυρόν

Εὐγένιον, ἡ θεολογική σας παιδεία, ἡ
ἁπλότης τοῦ χαρακτῆρος σας καί ἡ ταπεινή

μεθ’ ἡμῶν ἀναστροφή σας ἐγγυῶνται πολλάς
καί χρηστάς ἐλπίδας διά τήν τοπικήν μας
Ἐκκλησίαν.

Εὐελπιστοῦμεν δέ μετά βεβαιότητος ὅτι τό
θάμβος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία
μόνον ὡς κενωτική διακονία ἑρμηνεύεται ὑπό
τοῦ Κυρίου, καί ἡ «κακία» τοῦ πονηροῦ οὐδε-
ποσῶς θέλει «ἀλλάξῃ τήν σύνεσιν, ἤ δόλος
ἀπατήσῃ τήν ψυχήν» ὑμῶν, κατά τό θεόπνευ-
στον Ἁγιογραφικόν λόγιον τῆς Σοφίας Σο-
λομῶντος (4,7).
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Σεβασμιώτατε, τίμιε Πάτερ καί Δέσποτα,
καί πάλιν μετ’ ἐπιτάσεως ἀναφωνοῦμεν ἐκ
μέσης καρδίας: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου». Δόξα τῷ Τριασαγίῳ Θεῷ δι’
ὅσα θαυμαστά ἐποίησεν ἡμῖν. Ὄντως ἀνεξι-
χνίαστοι αἱ βουλαί τοῦ Θεοῦ! Λοιπόν, «περίζω-
σαι τήν ρομφαίαν σου ἐπί τόν μηρόν σου,
δυνατέ», τοὐτέστιν τό λέντιον τῆς ταπεινώ-
σεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ νί-
πτειν τούς πόδας τῶν μαθητῶν, καί «ἔντεινον
καί κατευοδοῦ καί βασίλευε» ἐπί τῶν ψυχῶν
τοῦ ποιμνίου σου «ἕνεκεν ἀληθείας καί πραό-
τητος καί δικαιοσύνης καί ὁδηγήσει σε θαυ-
μαστῶς ἡ δεξιά τοῦ Ὑψίστου» (Ψαλμ. 44,4-5). 

Ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής λαός τῆς Ση-
τείας εἶναι ἕτοιμοι νά σᾶς ἐνθρονίσουν εἰς τήν
εὐγενῆ καί ἀγαπῶσαν καρδίαν τους. Μετ᾿
εὐλαβείας, βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ἀφοσιώ-
σεως ἐπιθέτομεν ἐπί τήν Ὑμετέραν σεπτήν Δε-
ξιάν τό φίλημα τῆς υἱικῆς στοργῆς καί
παρακαλοῦμεν:

Πάτερ καί Δέσποτα, ἐπάρας τάς ὁσίας
ἀρχιερατικάς χεῖρας σου εὐχήθητι εἰς τόν Θεόν
ὑπέρ ἡμῶν καί εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς.

Εἴησαν δέ τά ἔτη τῆς ἀρχιερατείας σας
πολλά, ὑγιεινά, πολύκαρπα καί ἀγλαόκαρπα.
Ἀμήν.
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Aἰσθάνομαι βαθιά καί ἰδιαίτερη συγκί-
νηση, γιατί ἀποδεχόμενος τοῦ ἐν Τριά-
δι ἀληθινοῦ Θεοῦ τήν κλήση καί τῆς

Ἐκκλησίας τήν σεπτή ἐντολή ἀξιώνομαι νά πα-
τήσω γιά πρώτη φορά τά ἱερά χώματα τῆς εὐλο-
γημένης καί ἀγλαόφημης Σητειακῆς γῆς, μέ τή
νέα μου ἰδιότητα, αὐτή τοῦ κανονικοῦ Ἐπισκό-

που καί Μητροπολίτου τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, εἰς ἄμε-
σον διαδοχήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μου Μη-
τροπολίτου κυροῦ Εὐγενίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἱερά
μνήμη ἄς εἶναι αἰωνία και ἄληστος.

Γονατίζω νοερά καί προσκυνῶ τό μυρο-
βόλο χῶμα αὐτῆς τῆς ἁγιασμένης,  ἱστορικῆς

Ἀντιφώνηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλου

κατά τήν ὑποδοχή του στήν πόλη τῆς Σητείας

Ἱ. Κ. Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, 25.11.2016

Ἀξιότιμε καί ἀγαπητέ Δήμαρχε Σητείας κ. Θεόδωρε Πατεράκη,
Αἰδεσιμολογιώτατε π. Φιλοκτήμων, ἐκπρόσωπε τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Σητείας,  
Ἐντιμότατε κύριε Περιφερειάρχη Κρήτης, 
Ἐντιμότατος κύρια Ἀντιπεριφερειάρχης Λασιθίου καί λοιποί ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς 
καί Περιφερειακῆς Αὐτοδιοίκησης, τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν, 
ἐκπαιδευτικῶν καί λιμενικῶν Ἀρχῶν,  
Πανοσιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Τοπλοῦ Ἀρχιμ. κ. Φιλόθεε,
Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ, 
ἠγαπημένε, πιστέ καί εὐλογημένε λαέ τῆς Σητείας, 



καί ἡρωϊκῆς γῆς, πού ἀποτελεῖ τήν πόλη τοῦ
Πνεύματος, τῶν Γραμμάτων, τῶν Τεχνῶν καί
τοῦ Πολιτισμοῦ, ἀλλά καί τήν μία ἀπό τίς δύο
ἐξ ἴσου λατρευτές, προικισμένες, χαριτωμένες,
ὄμορφες καί ἀκριβές θυγατέρες, τήν μία ἀπό τίς
δύο πόλεις τῆς ἱστορικῆς καί περιώνυμης Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. 

Ἀναπαύεται ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή μου κάθε
φορά πού ἀτενίζω τό εὐλογημένο καί προικι-
σμένο μέ σπάνιες φυσικές ὀμορφιές ἀπό τό Θεό

ἀνατολικότερο τούτο κομμάτι τῆς ἁγιοτόκου
καί ἡρωοτόκου Κρήτης, τῆς Σητειακῆς γῆς, μέ
τά ὄμορφα ἀρχοντικά καί γραφικά χωριά, μέ τά
ἱστορικά καί μεγαλοπρεπῆ μοναστήρια τῆς
Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου Τοπλοῦ, τόν τόπο τῶν πρώτων
ἀσκητικῶν ἀγώνων καί σκαμμάτων τοῦ Ὁσίου
Ἰωσήφ τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ καί Σαμάκου, ἀπό
τόν Ἀξωκέραμο, καί τήν ἐπιβλητική ἀετοφωλιά
τοῦ Τιμίου Προδρόμου Καψᾶ, στό νότιο Κρη-
τικό πέλαγος, τόν τόπο ἀσκήσεως τοῦ Ὁσίου
Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, τόν ἱερό τοῦτο τόπο

μέ τά σπήλαια καί ἀσκηταριά τῶν παλαιῶν πα-
τέρων καί ἐρημιτῶν, μέ τά δεκάδες τοιχογρα-
φημένα μεταβυζαντινά ἐκκλησάκια καί τά
χριστιανικά καί ὄχι μόνο μνημεῖα πολιτισμοῦ,
μέ τούς σπάνιους ἀρχαιολογικούς χώρους, πού
μαρτυροῦν τή διαχρονικότητα τῆς πολιτι-
σμικῆς παράδοσης καί κληρονομιᾶς, μέ τά πα-
νέμορφα πευκόφυτα βουνά καί τά σπάνιας
ὀμορφιᾶς ἐπιβλητικά φαράγγια, μέ τά δαντε-
λωτά ἤρεμα καί μοναδικά ἀκρογιάλια, μέ τούς

κατάφυτους ἀπό ἐλαιῶνες καί ἀμπέλια μικρούς
κάμπους. 

Ἡ Ἀνατολική Κρήτη καί εἰδικότερα ἡ Ση-
τεία εἶναι τόπος εὐλογημένος ἀπό τόν ἐν Τριάδι
Θεό, κατάφορτος ἀπό πλούσια ἱστορία, ἐκκλη-
σιαστική καί ἐθνική, τόπος ἰδιαιτέρου φυσικοῦ
κάλλους, τόπος φωτός καί ἠρεμίας, τόπος πού
ἀσκεῖ ἐξαιρετική γοητεία στήν ψυχή τοῦ κάθε
ἐπισκέπτη, τόπος πού σμιλεύει τήν ψυχοσωμα-
τική ὕπαρξη τοῦ κάθε μόνιμου κατοίκου καί
τόν βοηθᾶ νά προσεγγίσει τόν Δημιουργό Θεό. 

Κάθε φορά πού βρίσκομαι στόν εὐλογη-
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μένο τοῦτο τόπο αἰσθάνομαι αὐτήν τήν ἀκτι-
νοβολία πού ἐκπέμπει ἡ πολύτιμη πνευματική
καί ἡ βαριά πολιτισμική κληρονομιά, ἡ ὁποία
κοσμεῖ τήν εὔγονη αὐτή γῆ τῆς ἀρχαίας Ἤτις ἤ
Ἠτείας, τῆς πατρίδας τοῦ ἀρχαίου ἑνός ἀπό
τούς ἑπτά σοφοῦ Μύσωνα, τή χώρα τῶν Ἑτεο-
κρητῶν μέ τίς περίφημες ἀρχαῖες ὀργανωμένες
πόλεις τῆς Πραισσοῦ, τῆς Ἰτάνου καί τῆς Κάτω
Ζάκρου, τή γενέτειρα τοῦ ποιητῆ τοῦ Ἐρωτό-
κριτου τοῦ καί νεότερου Ὁμήρου τῶν Ἑλλη-
νικῶν Γραμμάτων, Βιτσέντζου Κορνάρου, τή γῆ
πού γέννησε τόν Καλογερίδη, τόν Δερμιτζο-
γιάννη καί τόν ποιητή Κωστῆ Φραγκούλη.
Πάντοτε καμάρωνα γιά τήν ἱστορία καί τήν πα-
ράδοση τῆς Σητείας, γιά τή διαχρονική προ-
σφορά της στά γράμματα καί τόν πολιτισμό,
γιά τήν εὐγένεια καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων
της.

Ἔρχομαι σήμερα γιά πρώτη φορά στήν ἀγα-
πημένη μου Σητεία, ἀφότου ἡ Χάρις τοῦ πανα-
γίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος, κατόπιν τῆς
τιμίας ψήφου τῶν θεόθεν ὁδηγηθέντων ἁγίων
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀνέδειξε
Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη τῆς ἁγιωτάτης καί
ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί
Σητείας θέτοντας τήν ἐλαχιστότητά μου πνευ-
ματικό πατέρα καί ποδηγέτη τοῦ εὐαγοῦς ἱεροῦ
κλήρου, τῶν φιλοθέων μοναστικῶν ἀδελφοτή-
των καί τοῦ εὐλαβοῦς καί εὐλογημένου πιστοῦ
λαοῦ τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας. Ἔρχομαι,
λοιπόν, μέ ἐντολή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς πατέρας
τῆς μεγάλης πνευματικῆς μας οἰκογένειας, γιά
νά συμπορευθοῦμε. 

Μέσα ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς μου εὐχα-
ριστῶ τόν Τριαδικό Θεό πού μοῦ χάρισε τό με-
γάλο δῶρο νά Σᾶς ἔχω παιδιά καί ἀδέλφια μου.
Καί θεωρῶ ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπό τό Θεό ὅτι
αὐτή ἡ πρώτη μου ἐλεύση μέ τή νέα μου ἰδιό-
τητα συνέπεσε μέ τήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Κα-
θεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος τοῦ
Χριστοῦ Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου, ἡ ἀνοικο-
δόμηση τῆς ὁποίας ἦταν ἕνα ἀπό τά πρῶτα με-
γάλα ἔργα πού θεμελιώθηκαν πρός τό τέλος

τοῦ 19ου αἰώνα πάνω στά ἐρείπια τῆς παλαιᾶς
πόλης, στή νέα πρωτεύουσα τῆς Ἐπαρχίας, τόν
Λιμένα Σητείας. Ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει
τό σπουδαιότερο οἰκοδόμημα, διότι ἡ Ἁγία
Αἰκατερίνα ἔγινε ἡ πολιοῦχος καί ἡ προστά-
τιδα, πού ἡμέρα καί νύκτα φρουρεῖ τούς κατοί-
κους τῆς σύγχρονης καί συνεχῶς αὐξάνομενης
πόλης τῆς Σητείας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό
τά σπουδαιότερα ἀστικά κέντρα τῆς Κρήτης.
Ἡ Σητεία εἶναι συνεδεμένη μέ τήν Ἁγία Αἰκα-
τερίνα καί ἡ Ἁγία θεωρεῖ τούς Σητειακούς δικά
της παιδιά.

Ἡ θερμή ὑποδοχή πού ἐπιφυλάσσετε στόν
Ἐπίσκοπο Σας μέ συγκινεῖ βαθύτατα, μοῦ δίδει
πολλή δύναμη γιά τήν κενωτική Ἀρχιερατική
διακονία μου καί μέ κάνει νά αἰσθάνομαι γιά
ἄλλη μιά φορά ὅτι εἶμαι ἕνας ἀπό ἐσᾶς, ἕνας
συμπολίτης σας. Ἡ σημερινή ἐγκάρδια ὑπο-
δοχή σας φανερώνει ἔκδηλα τήν ἀρχοντιά καί
τήν παραδοσιακή φιλοξενία τῶν Σητειακῶν. Ἡ
τιμή πού γίνεται στό πρόσωπό μου μέ αὐτή τήν
ὑποδοχή σας κατά τήν πρώτη ἐλευσή μου στήν
πόλη τῆς Σητείας μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Μητρο-
πολίτου καί κανονικοῦ Ποιμενάρχου ἀποδίδε-
ται στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἐκείνη καί ἡ
ἀγάπη Σας μέ ἔφεραν στό μέγα τῆς Ἀρχιερω-
σύνης ἀξίωμα.

Ἀπό τήν πλευρά μου τό μόνο πού ὑπόσχο-
μαι εἶναι ὅτι «ἤδιστα ἐκδαπανηθήσομαι» ὑπέρ
πάντων ὑμῶν. Θά ἀγωνισθῶ μέ ὅλες μου τίς
δυνάμεις γιά διατηρήσουμε τήν πλούσια ἁγιο-
πατερική παράδοση καί τή μοναδική λαϊκή
εὐσέβεια, μέ τό ἀδούλωτο γενναῖο ἡρωϊκό
φρόνημα, μέ τό μοναδικό κρητικό φιλότιμο, μέ
τούς καλούς καί ἀληθινούς Ποιμένες, οἱ ὁποῖοι
συνομιλοῦν μέ τό ποίμνιό τους ὡς πραγματι-
κοί Πατέρες καί φίλοι, προσανατολισμένοι καί
εὐθυγραμμισμένοι στήν πολύπαθη Ἐκκλησία
Κωνσταντινουπόλεως, στό ἀειλαμπές καί μαρ-
τυρικό Φανάρι τοῦ Γένους μας.

Τούτη τήν ὥρα χαίρομαι ἰδιαίτερα διότι
ἀντικρύζω πρόσωπα οἰκεῖα καί ἀγαπητά,
ἀνθρώπους φιλόθεους, φιλάγιους, φιλογενεῖς,
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φιλότιμους, φιλάνθρωπους, φιλόξενους, φιλο-
πρόοδους, φιλότεχνους, φιλομαθεῖς καί φιλε-
πίσκοπους. Ἀνθρώπους γεμάτους εὐσέβεια,
ἁπλότητα, φιλοξενία καί πλούσια ἱστορία, πού
πρωτοποροῦν στίς τέχνες, τά γράμματα, τόν
τουρισμό, τίς ἀγροτικές καλλιέργειες, τό ἐμπό-
ριο καί τή ναυτιλία. 

Δέν σᾶς βλέπω γιά πρώτη φορά, δέν σᾶς
γνωρίζω τώρα. Σᾶς γνωρίζω καί μέ γνωρίζετε.
Σᾶς ἀγάπησα καί μέ ἀγαπήσατε τά εἰκοσιδύο
ὁλόκληρα χρόνια, πού διακόνησα τήν Τοπική
μας Ἐκκλησία, κοντά στόν μακαριστό Γέροντα
καί προκάτοχό μου ἀοίδιμο Μητροπολίτη Ἱερα-
πύτνης καί Σητείας Εὐγένιο, ἀπό τή θέση τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου. Ὅλα αὐτά τά χρόνια χαιρό-
μουν μέ τίς χαρές σας, καμάρωνα μέ τίς ἐπιτυ-
χίες σας, ἀγωνιοῦσα ὅπως καί σεῖς γιά τό
μέλλον σας, γιά τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ τόπου,
θλιβόμουν μέ τίς θλίψεις σας, συμπονοῦσα μέ
τόν πόνο καί τούς καϋμούς σας, σᾶς συμπαρα-
στεκόμουν καί προσευχόμουν γιά τά προβλή-
ματά σας, ἐπιθυμοῦσα τήν προκοπή, τήν
προαγωγή καί τήν πρόοδό σας. Σᾶς αἰσθανό-
μουν δικούς μου ἀνθρώπους, ἄμπελο τοῦ Θεοῦ,
φυτευμένη σέ τοῦτο τόν εὐλογημένο τόπο ἀπό
τή δεξιά τοῦ Κυρίου μας, καλλιεργημένη
ὄμορφα, ἐπισκεπτόμενη καί αὐξανόμενη ἀπό
τόν παντεπόπτη Κύριο καί καταρτισμένη στήν
ἐπουράνιο Βασιλεία Του. 

Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι τό ἴδιο θά συνεχίσω
νά πράττω καί τώρα ὡς Ἐπισκοπός σας. Τό
μόνο πού σᾶς ζητῶ εἶναι νά συμπορευτοῦμε
ὅλοι μαζί οἱ Φορεῖς τοῦ τόπου. Ἐάν ἔχουμε
κοινή πορεία καί ἑνότητα, δοξάζοντας «ὁμο-
θυμαδόν ἐν ἑνί στόματι τόν Θεόν καί Πατέρα
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (Ρωμ. 15,5), δέν ἔχουμε
νά φοβηθοῦμε τίποτα, ἀκόμα καί στούς δύ-
σκολους καί δυσχειμέρους καιρούς μας.  Διότι
«εἰ ὁ Θεός μεθ᾿ ἡμῶν οὐδείς καθ᾿ ἡμῶν».  

Ἡ ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἀνοικτή, δέχεται «τόν ἔσχατο καθάπερ καί
τόν πρῶτο», ἀναπαύει τούς κουρασμένους ἀπό
τίς δυσκολίες αὐτῆς τῆς ζωῆς ἀνθρώπους.

Ἀγκαλιάζω ὅλους τούς ἀνθρώπους, τούς νέους
καί τούς μεγαλύτερους, τούς ἐπιστήμονες καί
τούς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου καί τῆς ἐργασίας,
τούς μαθητές, τούς φοιτητές καί τούς δασκά-
λους τους. Ὅλους ἀνεξαιρέτως καί ὄχι μόνο
αὐτούς πού δηλώνουν ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὅλους ὅσους κατοικοῦν στόν τόπο αὐτόν
ἀλλά καί ὅσους τόν ἐπισκέπτονται.

Εὐχαριστῶ καί τούς προλαλήσαντες γιά
τούς ἀγαθούς λόγους τους, πού διαπνέονται
ἀπό τήν ἀγάπη τους στήν Ἐκκλησία μας ἀλλά
καί ἀπό τήν καλή ἀγωνία τους γιά τήν ἀπο-
στολή της σήμερα. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ ἐσᾶς,
ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε, γιά τό πολύτιμο δῶρο
σας, τό Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο, τό ὁποῖο ἀπο-
τελεῖ μέρος τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἀμφίων. Μέ
πολύ χαρά τό ἀποδέχομαι ὡς ἔκφραση τῆς
ἀφοσιώσεως τῶν φιλογενῶν ἀνθρώπων τοῦ
Δήμου Σητείας πρός τήν Ἐκκλησία τους. Τό
Ἐγκόλπιο αὐτό, ἄριστα φιλοτεχνημένο, ἀπει-
κονίζει τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας,  καί θά τό
φέρω πάντοτε κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν
Θεοφανείων, πού θά ἑορτάζουμε ὅλοι μαζί σέ
τοῦτο τόν περιώνυμο Ἱερό Καθεδρικό Ναό καί
στή συνέχεια κατά τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ στό λιμάνι τῆς πόλεως, καί θά ἐνθυ-
μοῦμαι τούτη τή σημαντική στιγμή. 

Ἐπίσης εὐχαριστῶ ἐσᾶς, ἐντιμότατος κ.
Ἀντιπεριφερειάρχης, γιά τό δῶρο σας, ἕνα ἱερό
Εὐαγγέλιο, ὁ λόγος τοῦ ὁποίου θά εἶναι ὁ ὁδη-
γός μου στήν Ἀρχιερατική μου πορεία. Προ-
σβλέπω γιά τήν ἁρμονική συνεργασία καί
συμπόρευση τοῦ Δήμου Σητείας, τῆς Περιφέ-
ρειας Κρήτης καί ὅλων τῶν Φορέων τοῦ τόπου
μέ τήν τοπική μας Ἐκκλησία σέ καιρούς χαλε-
πούς καί δυσχειμέρους γιά τή χώρα μας, γιά
ὅλα τά μεγάλα ζητήματα τοῦ τόπου μας. Γιά
τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν προ-
βλημάτων, πού ἀπασχολοῦν τούς ἀνθρώπους
μας. Θά συνεχίσω νά ἀγωνίζομαι μέ ὅλες μου
τίς δυνάμεις ἀπό τή θέση τοῦ Προέδρου τώρα
πιά τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Παναγία Ἀκρωτηριανή»
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γιά τήν ὑλοποίηση τῶν καταστατικῶν σκοπῶν
του γιά τή μεγάλη καί πολυπόθητη τουριστική
ἐπένδυση σέ ἐκτάσεις στόν Κάβο Σίδερο, μετά
καί τήν ἔγκριση τοῦ «Εἰδικοῦ Σχεδίου Χωρικῆς
Ἀνάπτυξης Στρατηγικῆς Ἐπένδυσης “ Ἴτανος
Γαία”», ἔργο πού θά σημάνει νέες θέσεις ἐργα-
σίας, οἰκονομική ἀνάπτυξη ὄχι μόνο τῆς Ση-
τείας ἀλλά καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς
Ἀνατολικῆς Κρήτης. Θά συνεχίσω, ὡς ἀδελφός
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τοπλοῦ, νά συμπαρίσταμαι
στό πολυσχιδές ἔργο της καί στή σημαντική
προσφορά της στόν πολιτισμό, τήν κοινωνία,
στόν τόπο καί τούς ἀνθρώπους του, πάντοτε
μέ σεβασμό στό περιβάλλον καί στήν προστα-
σία τῆς κτίσεως.

Βλέπω καθαρά στά μάτια σας τή θέληση νά
μείνετε πιστοί στήν Ἐκκλησία πού μᾶς ἀνα-
γεννᾶ καθημερινά, πιστοί στίς πατρογονικές
μας παραδόσεις, καί νοιώθω τήν ἀνάγκη νά
σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι θά ἔχετε ὄχι μόνο πατέρα
πνευματικό, ἀλλά ἕνα φίλο καί συνεργάτη, ὄχι
ἁπλά δίπλα σας ἀλλά μαζί σας. Θά ἔχετε ἕνα
συμπαραστάτη καί ἀρωγό σέ ἔργα «καλά καί
ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις»  (Τίτ. 3,8), γιά τήν
πνευματική πρόοδο, τήν προαγωγή καί τήν
ὑγιῆ ἀνάπτυξη τοῦ εὐλογημένου τόπου μας,
γιά τό καλό τοῦ ὁποίου σᾶς καλῶ νά γίνουμε
ὅλοι συνοδοιπόροι.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιά τίς ἐκδηλώσεις
τῆς ἀγάπης σας πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκό-
που σας.

Ζητῶ τίς προσευχές σας γιά νά ἀναδειχθῶ
ἄξιος αὐτῆς τῆς ὕψιστης κλήσεως, ἀλλά καί τῆς
μεγάλης ἐμπιστοσύνης σας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά καί εὔχομαι
ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τήν κοινή μας πορεία.

Καλῶς σᾶς ηὗρα καί ἡ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι
Θεοῦ, διά πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυ-
ρος, παρθένου καί πανσόφου νύμφης τοῦ Χρι-
στοῦ Αἰκατερίνης, νά εἶναι μαζί σας, νά
σκεπάζει τίς οἰκογένειες καί τά παιδιά σας.
Ἀμήν. 

�Ἄγκυρα Ἐλπίδος

78

Μέ πολλή σεβασμό καί ἀγάπη 
οἰκογένεια Γεωργίου καί Αἰκατερίνης 
Σακκαδάκη.
Σητεία 12-1-2017

Συγχώρα με ἅγιε Δέσποτα 
πού δέν μπορῶ νά σκύψω,
νά κάνω μιά ὑπόκλιση 
νά σέ καλωσορίσω.

Χίλια καλῶς ὁρίσατε,
χίλια καί δυό χιλιάδες, 
ὁ κάμπος μέ τά λούλουδα 
καί μέ τίς πρασινάδες.

Χίλια καλῶς ὁρίσατε, 
χίλια καί δυό χιλιάδες, 
ἡ Στεία σᾶς ὑποδέκτηκε 
μέ ἀνοικτές ἀγκάλες.

Διαμαντοδακτυλίδι μου 
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνας,
σοῦ πέρασε στό χέρι 
σου στίς 19 τοῦ μήνα.

Ἄξιος ἤσουνα γι᾿ αὐτό 
σοῦ ᾿βαλε δακτυλίδι,
νά χαίρεσαι τό ἀξίωμα 
καί τήν Ἱερωσύνη.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
καί Ἁγία Αἰκατερίνη
προστάτες καθοδηγητές 
μές στή ζωή σου νά ᾿ναι.

Χαρίζοντάς σου ἁπλόχερα 
ὑγεία, χαρά, εἰρήνη.

s
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