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\Aπόσπασµα ΣεπτοÜ εéχαριστήριου Γράµµατος

τοÜ Παναγιωτάτου Ο¨κουµενικοÜ Πατριάρχου µας 

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,

µετά τήν πρόσφατη âπίσκεψή Του,

στήν ^I. Μητρόπολή µας (16-10-2008)

«^Ως Ο¨κουµενικός Πατριάρχης âπισκεψάµε-
νοι προσφάτως τήν îστορικ΅ς πρωτόθρονον, τήν
àποστολοβάδιστον καί êγιοδόξαστον âπαρχίαν
•µ΅ν, µετά Προκαθηµένων καί âκπροσώπων τ΅ν
àδελφ΅ν \Oρθόδοξων \Eκκλησι΅ν, ε•ρέθηµεν καί
πάλιν ε¨ς τήν θεόλεκτον παροικίαν τ΅ν Γορτυ-
νίων, τήν àναδεχθεÖσαν πρωτογεν΅ς τό àθανατο-
ποιόν σπέρµα τÉς εéσεβείας διά χειλέων Παύλου
τοÜ \Aποστόλου, τήν εéαγγελικ΅ς µεταποιηθεÖσαν
ε¨ς ôµπελον εéκληµατοÜσαν διά τ΅ν àκαµάτων
χειρ΅ν τοÜ µαθητοÜ αéτοÜ Τίτου, τήν âκβλαστά-
νουσαν διαχρονικ΅ς κλάδους àγαθοεργίας καί
εéχύµους καρπούς τÉς χάριτος, ½ς δειγµατολει-
πτικ΅ς âπιµαρτυρεÖται àπό τό ζείδωρον αxµα
àπειροπληθ΅ν µαρτύρων τÉς πίστεως, àπό τό
θαλερόν δάκρυον καί τούς àλαλήτους στεναγµούς
δυσεξαριθµήτων àσκητ΅ν ε¨ς τάς σπηλαιώδεις
µονώσεις καί τά χαίνοντα βάραθρα τ΅ν \Aστερου-
σίων, àπό τήν χριστοµίµητον ποιµασίαν πνευµα-
τοφόρων ^Iεραρχ΅ν καί τήν âν γένει εéαγγελικήν
διαγωγήν τοÜ αéτόθι χριστωνύµου πληρώµατος.»



^H A.Θ.Π. ^O O¨κουµενικός Πατριάρχης
κ.κ. BAPΘOΛOMAIOΣ στήν \Aρχαία Γόρτυνα (16-10-2008)
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ΕΥΧΕΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Εûχοµαι àπό βάθους ψυχÉς πρός τόν
^I. ΚλÉρο, τά Μοναστήρια, τίς \Aρχές,

τό εéσεβές Πλήρωµα τÉς ̂I. Μητροπόλεώς
µας, τούς συνεργάτες της, πρός τούς àπό-
δηµους καί πρός ¬λους τούς âργαζόµενους
στήν περιοχή µας, νά διανύσουν τό νέο
öτος 2009, µέ τήν âσωτερική ε¨ρήνη, τήν
àπροσποίητη àγάπη καί τήν οéράνια
εéλογία τοÜ ΧριστοÜ.

Μέ πατρικές εéχές
† ^O Γορτύνης καί \Aρκαδίας

Μακάριος



^O Σεβασµιώτατος Mητροπολίτης
Γορτύνης & \Aρκαδίας κ. MAKAPIOΣ
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^O ≠Aγιος \Aπόστολος Τίτος
(‰Eργο τοÜ êγιογράφου κ. Π. Mόσχου)

\Aπολυτίκιον
^Aγίου
\Aποστόλου Tίτου

TοÜ Παύλου
συνέκδηµος και

µαθητής γεγονώς,
τήν Kρήτην
κατηύγασας, Tίτε
\Aπόστολε, τFÉ α€γλFη
τ΅ν λόγων σου· ½ς
οsν ταύτην âρρύσω,
σκότους τÉς
àσεβείας, ο≈τω καί
νÜν τούς πόθ̌ω σέ
τιµ΅ντας παµµάκαρ.
^Ως öχων παρρησίαν
πολλήν, ρÜσαι
παντός πειρασµοÜ.



ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ
Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΟN ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Κεφάλαιον 1
1 ΠαÜλος, δοÜλος ΘεοÜ, àπόστολος δb \IησοÜ ΧριστοÜ

κατa πίστιν âκλεκτ΅ν ΘεοÜ καd âπίγνωσιν àληθείας τÉς κατ’
εéσέβειαν 2 âπ’ âλπίδι ζωÉς α¨ωνίου, ≥ν âπηγγείλατο ï àψευ-
δcς Θεeς πρe χρόνων α¨ωνίων, 3 âφανέρωσε δb καιροÖς ¨δίοις
τeν λόγον αéτοÜ âν κηρύγµατι ¬ âπιστεύθην âγg κατ’ âπι-
ταγcν τοÜ σωτÉρος ™µ΅ν ΘεοÜ, 4 Τίτ̌ω γνησί̌ω τέκν̌ω κατa κοι-
νcν πίστιν· χάρις, öλεος, ε¨ρήνη àπ’ ΘεοÜ πατρeς καd Κυρίου
\IησοÜ ΧριστοÜ τοÜ σωτÉρος ™µ΅ν. 5 Τούτου χάριν κατέλιπόν
σε âν ΚρήτFη, ¥να τa λείποντα âπιδιορθώσFη, καd καταστήσFης
κατa πόλιν πρεσβυτέρους, ½ς âγώ σοι διεταξάµην, 6 ε€ τίς
âστιν àνέγκλητος, µιÄς γυναικeς àνήρ, τέκνα öχων πιστά, µc âν
κατηγορί÷α  àσωτίας ¦ àνυπότακτα. 7 δεÖ γaρ τeν âπίσκοπον
àνέγκλητον εrναι ½ς ΘεοÜ ο¨κονόµον, µc αéθάδη, µc çργίλον,
µc πάροινον, µc πλήκτην, µc α¨σχροκερδÉ, 8 àλλa φιλόξενον,
φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ¬σιον, âγκρατÉ, 9 àντεχόµενον
τοÜ κατa τcν διδαχcν πιστοÜ λόγου, ¥να δυνατeς ÷Fq καd παρα-
καλεÖν âν τFÉ διδασκαλί÷α τFÉ •γιαινούσFη καd τοfς àντιλέγοντας
âλέγχειν. 10 Ε¨σd γaρ πολλοd καd àνυπότακτοι, µαταιολόγοι
καd φρεναπάται, µάλιστα οî âκ περιτοµÉς, 11 ο≈ς δεÖ âπιστο-
µίζειν, ο¥τινες ¬λους ο€κους àνατρέπουσι διδάσκοντες ± µc
δεÖ α¨σχροÜ κέρδους χάριν. 12 εrπέ τις âξ αéτ΅ν €διος αéτ΅ν
προφήτης· ΚρÉτες àεd ψεÜσται, κακa θηρία, γαστέρες àργαί.
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13 ™ µαρτυρία α≈τη âστdν àληθής. δι’ ≥ν α¨τίαν öλεγχε αéτοfς
àποτόµως, ¥να •γιαίνωσιν âν τFÉ πίστει, 14 µc προσέχοντες
¨ουδαϊκοÖς µύθοις καd âντολαÖς àνθρώπων àποστρεφοµένων
τcν àλήθειαν. 15 πάντα µbν καθαρa τοÖς καθαροÖς· τοÖς δb
µεµιαµµένοις καd àπίστοις οéδbν καθαρόν, àλλa µεµίανται
αéτ΅ν καd ï νοÜς καd ™ συνείδησις. 16 Θεeν ïµολογοÜσιν ε¨δέ-
ναι, τοÖς δb öργοις àρνοÜνται, βδελυκτοd ùντες καd àπειθεÖς
καd πρeς πÄν öργον àγαθeν àδόκιµοι. 

Κεφάλαιον 2
1 Σf δb λάλει ± πρέπει τFÉ •γιαινούσFη διδασκαλί÷α. 2 Πρε-

σβύτας νηφαλίους εrναι, σεµνούς, σώφρονας, •γιαίνοντας τFÉ
πίστει, τFÉ àγάπFη, τFÉ •ποµονFÉ. 3 Πρεσβύτιδας ½σαύτως âν
καταστήµατι îεροπρεπεÖς, µc διαβόλους, µc ο€νˇω πολλˇ΅
δεδουλωµένας, καλοδιδασκάλους, 4 ¥να σωφρονίζωσι τaς
νέας φιλάνδρους εrναι, φιλοτέκνους, 5 σώφρονας, êγνάς,
ο¨κουρούς, àγαθάς, •ποτασσοµένας τοÖς ¨δίοις àνδράσιν, ¥να
µc ï λόγος τοÜ ΘεοÜ βλασφηµÉται. 6 Τοfς νεωτέρους ½σαύ-
τως παρακάλει σωφρονεÖν, 7 περd πάντα σεαυτeν παρεχόµε-
νος τύπον καλ΅ν öργων, âν τFÉ διδασκαλί÷α, àδιαφθορίαν,
σεµνότητα, àφθαρσίαν, 8 λόγον •γιÉ, àκατάγνωστον, ¥να ï âξ
âναντίας âντραπFÉ µηδbν öχων περd ™µ΅ν λέγειν φαÜλον. 9
∆ούλους ¨δίοις δεσπόταις •ποτάσσεσθαι, âν πÄσιν εéαρέ-
στους εrναι, µc àντιλέγοντας, 10 µc νοσφιζοµένους, àλλa
πίστιν πÄσαν âνδεικνυµένους àγαθήν, ¥να τeν διδασκαλίαν
τοÜ σωτÉρος ™µ΅ν ΘεοÜ κοσµ΅σιν âν πÄσιν. 11 \Eπεφάνη γaρ
™ χάρις τοÜ ΘεοÜ ™ σωτήριος πÄσιν àνθρώποις, 12 παιδεύου-
σα ™µÄς ¥να àρνησάµενοι τcν àσέβειαν καd τaς κοσµικaς
âπιθυµίας σωφρόνως καd δικαίως καd εéσεβ΅ς ζήσωµεν âν τ̌΅
νÜν α¨΅νι, 13 προσδεχόµενοι τcν µακαρίαν âλπίδα καd âπι-
φάνειαν τÉς δόξης τοÜ µεγάλου ΘεοÜ καd σωτÉρος ™µ΅ν \Iη-
σοÜ ΧριστοÜ, 14 ¬ς öδωκεν ëαυτeν •πbρ ™µ΅ν, ¥να λυτρώσηται
™µÄς àπe πάσης àνοµίας καd καθαρίσFη ëαυτ̌΅ λαeν περιού-
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σιον, ζηλωτcν καλ΅ν öργων. 15 ΤαÜτα λάλει καd παρακάλει
καd öλεγχε µετa πάσης âπιταγÉς· µηδείς σου περιφρονείτω. 

Κεφάλαιον 3
1 ^Yποµίµνησκε αéτοfς àρχαÖς καd âξουσίαις •ποτάσσε-

σθαι, πειθαρχεÖν, πρeς πÄν öργον àγαθeν ëτοίµους εrναι, 2 µη-
δένα βλασφηµεÖν, àµάχους εrναι, âπιεικεÖς, πÄσαν âνδεικνυ-
µένους πρ÷αότητα πρeς πάντας àνθρώπους. 3 oHµεν γάρ ποτε
καd ™µεÖς àνόητοι, àπειθεÖς, πλανώµενοι, δουλεύοντες âπι-
θυµίαις καd ™δοναÖς ποικίλαις, âν κακί÷α καd φθόν̌ω διάγοντες,
στυγητοί, µισοÜντες àλλήλους· 4 ¬τε δb ™ χρηστότης καd ™
φιλανθρωπία âπεφάνη τοÜ σωτÉρος ™µ΅ν ΘεοÜ, 5 οéκ âξ
öργων τ΅ν âν δικαιοσύνFη zν âποιήσαµεν ™µεÖς, àλλa κατa τeν
αéτοÜ öλεον öσωσεν ™µÄς διa λουτροÜ παλιγγενεσίας καd
àνακαινώσεως Πνεύµατος êγίου, 6 οy âξέχεεν âφ’ ™µÄς πλου-
σίως διa \IησοÜ ΧριστοÜ τοÜ σωτÉρος ™µ΅ν, 7 ¥να δικαιω-
θέντες τFÉ âκείνου χάριτι κληρονόµοι γενόµεθα κατ’ âλπίδα
ζωÉς α¨ωνίου. 8 Πιστeς ï λόγος· καd περd τούτων βούλοµαί σε
διαβεβαιοÜσθαι, ¥να φροντίζωσι καλ΅ν öργων προΐστασθαι οî
πεπιστευκότες τ̌΅ Θε̌΅. ταÜτά âστι τa καλa καd èφέλιµα τοÖς
àνθρώποις· 9 µωρaς δb ζητήσεις καd γενεαλογίας καd öρεις καd
µάχας νοµικaς περιίστασο· ε¨σd γaρ àνωφελεÖς καd µάταιοι. 10
αîρετικeν ôνθρωπον µετa µίαν καd δευτέραν νουθεσίαν πα-
ραιτοÜ, 11 ε¨δgς ¬τι âξέστραπται ï τοιοÜτος καd êµαρτάνει üν
αéτοκατάκριτος. 12 ≠Oταν πέµψω \AρτεµÄν πρός σε ¦ Τυχικόν,
σπούδασον âλθεÖν πρός µε ε¨ς Νικόπολιν· âκεÖ γaρ κέκρικα
παραχειµάσαι. 13 ΖηνÄν τeν νοµικeν καd \Aπολλg σπουδαίως
πρόπεµψον, ¥να µηδbν αéτοÖς λείπFη. 14 µανθανέτωσαν δb καd
οî ™µέτεροι καλ΅ν öργων προΐστασθαι ε¨ς τaς àναγκαίας
χρείας, ¥να µc tσιν ôκαρποι. 15 \Aσπάζονταί σε οî µετ’ âµοÜ
πάντες. ôσπασαι τοfς φιλοÜντας ™µÄς âν πίστει. ̂H χάρις µετa
πάντων •µ΅ν· àµήν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΟ
(Σέ νεοελληνική àπόδοση)

Κεφάλαιο 1
1 ^O ΠαÜλος, δοÜλος τοÜ ΘεοÜ, àπόστολος δb τοÜ \IησοÜ

ΧριστοÜ σύµφωνα µb τcν çρθc πίστη, τcν ïποία ï Θεeς àπε-
κάλυψε στοfς âκλεκτοfς του, καd τcν πλήρη γνώση τÉς àλή-
θειας, ποf ïδηγεÖ στcν εéσέβεια, 2 καd µÄς θεµελιώνει πάνω
στήν âλπίδα τÉς α¨ώνιας ζωÉς τcν ïποία ï àψευδcς καd
àληθcς Θεeς öχει •ποσχεθεÖ πρe πολλ΅ν α¨ώνων, 3 τcν âφα-
νέρωσε δb σέ καιρούς ποf ï €διος εrχε ïρίσει µb τeν λόγο του,
δηλαδc µb τe εéαγγέλιο, µb τe εéαγγελικe κήρυγµα, τe ïποÖο
κατa διαταγc τοÜ σωτÉρος µας ΘεοÜ εrναι âµπιστευµένο ½ς
πολύτιµος θησαυρeς σέ µένα. 4 Πρός τόν Τίτο, γνήσιο κατa
τcν κοινc µας πίστη πνευµατικό µου τέκνο, εrθε νa εrναι ™
χάρη, τe öλεος, ™ ε¨ρήνη àπe τe Θεe Πατέρα καd τeν Κύριο
\IησοÜ Χριστό, τeν ΣωτÉρα µας.

5 ^O λόγος àκριβ΅ς πού σέ ôφησα, στcν Κρήτη, εrναι γιa
νa çργανώσεις καλύτερα καd νά συµπληρώσεις, καd νa âγκα-
ταστήσεις σέ κάθε πόλη πρεσβυτέρους, ¬πως âγg σb διέταξα.
6 Καd προκειµένου νa âκλέξεις πρεσβύτερο, θa âξετάζεις πρ΅-
τον, âάν κανεdς εrναι àνεπίληπτος καd àκατηγόρητος, σύζυγος
µιÄς γυναίκας ε¨ς ëνeς γάµου κοινωνία, âaν öχει παιδιά πιστά,
τa ïποÖα δbν κατηγοροÜνται ½ς ôσωτα ¦ àνυπότακτα. 7 ∆ιότι
πρέπει ï âπίσκοπος, •πe τcν ¨διότητά του ½ς âπιστάτη âκ
µέρους τοÜ ΘεοÜ, νa εrναι ôµεµπτος καd àκατηγόρητος, ùχι
αéθάδης οûτε εéερέθιστος καd çργίλος, νa µc εrναι µέθυσος,
νa µc χειροδικεÖ, νa µc âπιδιώκει παράνοµα καd α¨σχρa κέρ-
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δη. 8 \Aλλa νa εrναι φιλόξενος, φιλάγαθος, συνετeς καd φρό-
νιµος, δίκαιος, εéλαβcς καd σεµνός, âγκρατής, 9 νa µένει προ-
σηλωµένος στeν àξιόπιστο λόγο, τeν σύµφωνο µb τcν διδαχc
τοÜ Κυρίου καd τ΅ν \Aποστόλων, γιa νa εrναι öτσι îκανeς καd
δυνατeς νa νουθετεÖ, νa προτρέπει σύµφωνα µb τcν çρθc καd
êγία διδασκαλία, àκόµη δb καd νa àποστοµώνει τοfς àντι-
λέγοντας, àποδεικνύων àνυπόστατα τa λόγια των. 10 Γιατί
•πάρχουν πολλοd ποf προέρχονται àπe τοfς \Iουδαίους πού
εrναι àνυπότακτοι καί διδάσκουν ψεύτικα καd âπιβλαβÉ
πράγµατα, âξαπατώντας τούς àνθρώπους. 11 Αéτοfς πρέπει
κανείς νa τοfς àποστοµώνει. Αéτοd εrναι âκεÖνοι ποf àνα-
στατώνουν ïλόκληρες ο¨κογένειες, διδάσκοντας πράγµατα
ποf δbν πρέπει, χάρη τοÜ α¨σχροÜ κέρδους, ½ς îεροκάπηλοι.
12 Εrπε δb κάποιος δικός τους àπe αéτοfς τοfς Κρητικούς,
ποf τeν θεωροÜν ½ς προφήτη· «οî ΚρÉτες εrναι πάντοτε ψεÜ-
στες, κακa καd àνήµερα θηρία, àχόρταστες κοιλιές». 13 ^H
µαρτυρία αéτή εrναι àληθινή. Γιa τοÜτο öλεγχέ τους öντονα
καd àπότοµα, γιa νa κατορθώσουν öτσι νa κρατήσουν àνό-
θευτη καd •γιÉ τcν πίστη, 14 χωρdς νa δίδουν καµµία προσο-
χc σέ ̈ ουδαϊκοfς µύθους καd σέ âντολές àνθρώπων, ποf àπο-
στρέφονται τcν àλήθεια. 15 Νa µc λαµβάνουν •π’ ùψη τους
¬σα περd καθαρ΅ν καd àκαθάρτων φαγητ΅ν διδάσκουν οî
ψευδάδελφοι \IουδαÖοι. Γιατί ε¨ς µbν τοfς καθαροfς κατa τcν
καρδιά εrναι ¬λα καθαρά· ε¨ς δb τοfς µολυσµένους àπe τcν
êµαρτία καd àπίστους τίποτε δbν εrναι καθαρό, àλλa öχει µο-
λυνθεÖ ï νοÜς τους καd ™ συνείδησή τους. 16 ^OµολογοÜν µb τa
λόγια, ¬τι γνωρίζουν τeν Θεό, µb τa öργα τους ¬µως τeν àρνοÜ-
νται. Εrναι δb öτσι βδελυροd καd àποτρόπαιοι καd àπειθεÖς καd
γιa κάθε καλe öργο àνίκανοι καd àνάξιοι.
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Κεφάλαιο 2
1 \Eσύ ¬µως δίδασκε âκεÖνα ποf πρέπει καd ταιριάζουν

στήν çρθc καd σωστή διδασκαλία. 2 ∆ίδασκε τούς γέροντες νa
εrναι προσεκτικοd καd ôγρυπνοι, σεµνοί, φρόνιµοι καd συνε-
τοί, •γιεÖς καd ρωµαλέοι στcν çρθc πίστη, στcν àγάπη, στcν
•ποµονή. 3 \Eπίσης τίς ™λικιωµένες γυναÖκες νa εrναι στcν
âµφάνιση καd âνδυµασία îεροπρεπεÖς,· νa µc παρασύρονται
σέ διαβολές καd συκοφαντίες, νa µcν εrναι •ποδουλωµένες
στό κρασί, νa διδάσκουν τa καλa καd àληθινά, 4 γιa νa νουθε-
τοÜν καd σωφρονίζουν τίς νέες, œστε αéτές νa àγαποÜν τοfς
ôνδρες τους καί τa παιδιά τους, 5 νa εrναι êγνές, νά öχουν σω-
φροσύνη, νά φροντίζουν γιa τa σπίτια τους, àγαθές, νά θa
•ποτάσσονται στοfς ôνδρες τους, γιά νa µc βλασφηµεÖται ï
λόγος τοÜ ΘεοÜ. 6 \Eπίσης τοfς νεώτερους νa τοfς προτρέπεις
νa εrναι σώφρονες, 7 καί âσύ νά συµπεριφέρεσαι öτσι œστε σέ
¬λα νά εrσαι παράδειγµα καλ΅ν öργων καd ™ διδασκαλία σου
νa εrναι àνώθευτη, êγνc καd καθαρή. 8 Νa εrναι ï λόγος •γιcς
καd àπαλλαγµένος àπe τcν àσθένεια τÉς αîρέσεως, ôµεµπτος
καd àκατάκριτος, œστε καd ï πολέµιος νa âντραπεÖ, µc öχων
κανένα κακe νa πεÖ σέ βάρος µας. 9 Πρότρεπε τοfς δούλους
νa •ποτάσσονται στοfς κυρίους τους, νa εrναι πρeς αéτοfς
εéάρεστοι σέ ¬λα, νa µc àντιλέγουν, 10 νa µc κλέβουν, àλλa
νa δείχνουν ¬τι εrναι ôξιοι âµπιστοσύνης, œστε µέ ¬τι κάνουν
νά τιµοÜν τc διδασκαλία τοÜ ΘεοÜ, τοÜ σωτÉρα µας.

11 Γιατί φανερώθηκε πλέον ™ χάρη τοÜ ΘεοÜ γιά νά σώσει
¬λους τοfς àνθρώπους. 12 Αéτή µÄς καθοδηγεÖ νa àρνηθοÜµε
τcν àσέβεια καd τίς κοσµικές âπιθυµίες καd νa ζήσουµε µέ
σωφροσύνη,  µb δικαιοσύνη  καd µέ εéσέβεια στόν παρόντα
α¨΅να, 13 περιµένοντες τcν µακαριότητα, ποf âλπίζουµε, τc
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φανέρωση τÉς δόξας τοÜ µεγάλου ΘεοÜ καd ΣωτÉρα µας \Iη-
σοÜ ΧριστοÜ, 14 ï ïποÖος παρέδωκε τeν ëαυτό του γιά µÄς,
γιa νa µÄς λυτρώσει àπe κάθε àνοµία, νa µÄς καθαρίσει, œστε
νa µÄς κάνει ≤να λαό πού νά àνήκει µόνο σ’ αéτόν καί νά
καταγίνεται µέ ζÉλο στά καλa öργα. 15 Αéτa λέγε καd πρό-
τρεπε καd öλεγχε µb κάθε âπιταγή. Κανεdς ôς µc σb περιφρονεÖ.

Κεφάλαιο 3
1 ^Yπενθύµιζε σέ αéτοfς νa •ποτάσσονται στdς àρχές καd

τίς âξουσίες, νa πειθαρχοÜν καd νa εrναι ≤τοιµοι γιa κάθε
καλe öργο. 2 Νa µc κακολογοÜν κανένα· νa εrναι ε¨ρηνικοί καd
àνεξίκακοι, âπιεικεÖς καd νa δείχνουν σέ κάθε περίσταση
πραότητα πρeς ¬λους τοfς àνθρώπους. 3 Γιατί καί µεÖς ¦µα-
σταν κάποτε ôµυαλοι, àπειθεÖς, πλανηµένοι, •ποδουλοµένοι
σέ κάθε λογÉς âπιθυµίες καί ™δονές ζούσαµε µέσα στήν κακία
καί τό φθόνο, ¦µασταν  µισητοd καί µισούσαµε ï ≤νας τeν
ôλλο. 4 ≠Oταν ¬µως φανερώθηκε ™ àγαθότητα καd ™ àγάπη
τοÜ σωτÉρος µας ΘεοÜ στούς àνθρώπους, 5 µÄς öσωσε ùχι
àπe τa öργα τÉς δικαιοσύνης ποf τάχα âκάναµε âµεÖς, àλλa
γιατί µÄς σπλαχνίστηκε, µÄς öσωσε µέ τό βάπτισµα τÉς
àναγέννησης καd τÉς àνανέωσης ποf χαρίζει τe ≠Aγιο ΠνεÜµα,
6 τe ïποÖο ï Θεeς öχυσε καd öδωσε σέ µÄς πλουσίως διa τοÜ
\IησοÜ ΧριστοÜ, τοÜ ΣωτÉρα µας. 7 Καd τοÜτο, γιa νa δικαιω-
θοÜµε µb τc δική του χάρη καd νa γίνουµε κληρονόµοι τÉς α¨ώ-
νιας ζωÉς, πού προσδοκοÜµε. 8 Αéτeς δb ï λόγος, ποf σοÜ
γράφω, εrναι κατa πάντα àληθινeς καd àξιόπιστος. Καd περd
αéτeν τ΅ν µεγάλων àληθει΅ν θέλω νa διαβεβαιώνεις καd νa
πείθεις τοfς Χριστιανοfς, γιa νa φροντίζουν, ¬σοι öχουν πι-
στεύσει στeν Θεόν, νa µc µένουν στcν êπλή πίστη, àλλa νa
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πρωτοστατοÜν µb ζÉλο σέ καλa öργα. Αéτa δb ποf εrπα παρα-
πάνω εrναι τa καλa καd τa èφέλιµα στοfς àνθρώπους. 9 Νa
àποφεύγεις τίς àνόητες àναζητήσεις σέ γενεαλογικούς κατα-
λόγους, τίς φιλονεικίες καd τίς διαµάχες γύρ̌ω àπe τίς διατά-
ξεις τοÜ \IουδαϊκοÜ νόµου· διότι ¬λα αéτa εrναι àνωφελÉ καd
µάταια. 10 Αîρετικe ôνθρωπο, ï ïποÖος ≈στερα àπe πρώτη
καd δεύτερη συµβουλc µένει µb πεÖσµα στc πλάνη του, παρά-
τησέ τον. 11 Γνωρίζων, ¬τι αéτός öχει πλέον διαστραφεÖ καd
êµαρτάνει, καταδικάζοντας öτσι ï €διος τeν ëαυτό του. 12
≠Oταν θά σοÜ στείλω τeν \AρτεµÄ ¦ τeν Τυχικό, φρόντισε νa
öλθεις νa µb συναντήσεις στc Νικόπολη, διότι âκεÖ öχω àπο-
φασίσει νa περάσω τe χειµ΅να. 13 Τe ΖηνÄ τe νοµικe καd τeν
\Aπολλg νa τοfς âφοδιάσεις µb πολλc âπιµέλεια, œστε νa µc
τοfς λείπει τίποτε στe ταξίδι τους. 14 ‰Aς φροντίζουν δb καd
οî ̈ δικοί µας νa πρωτοστατοÜν σέ καλa öργα καd µάλιστα στίς
âπείγουσες àνάγκες τ΅ν àδελφ΅ν, γιa νa µc µένουν ôκαρποι.
15 Σb χαιρετοÜν ¬λοι ¬σοι εrναι µαζί µου· χαιρέτησε ¬λους
âκείνους, ποf µÄς àγαποÜν διa τÉς πίστεως τοÜ ΧριστοÜ. ^H
χάρη τοÜ ΘεοÜ, ôς εrναι µb ¬λους σας. \Aµήν.
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≠Aγ. \Aπόστολος Τίτος, Πρ΅τος \Eπίσκοπος Κρήτης
(Τοιχογραφία τοÜ 1327 àπό \Eκκλησία τÉς Κρήτης)

«Bαρύς ï κλÉρος, ≠Aγιε Tίτε, 
τοÜ Eéαγγελίου στήν Kρήτη ν’ êπλώσεις
τή φωνή τή σωτήρια «âπεφάνη ™ χάρις».

(Στόν \Aπόστολο Tίτο, ποίηµα τοÜ µακαριστοÜ
\Aρχιεπισκόπου Kρήτης κυροÜ Tιµοθέου)
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TA OPΘO∆OΞA ΠPEΣBYΓENH ΠATPIAPXEIA
KAI AYTOKEΦAΛOI EKKΛHΣIAI

Kωνσταντινουπόλεως: BAPΘOΛOMAIOΣ A′, \Aρχιε-
πίσκοπος KΠόλεως, Nέας Pώµης καί O¨κουµενικός
Πατριάρχης.

\Aλεξανδρείας: ΘEO∆ΩPOΣ B′, Πάπας καί Πατριάρ-
χης τÉς Mεγάλης Πόλεως \Aλεξανδρείας, Λιβύης,
Πενταπόλεως, A¨θιοπίας, πάσης γÉς A¨γύπτου καί
πάσης \AφρικÉς.

\Aντιοχείας: IΓNATIOΣ ∆′, Πατριάρχης τÉς Mεγάλης
Θεουπόλεως \Aντιοχείας, Συρίας, \Aραβίας, Kιλικίας,
\Iβηρίας τε καί Mεσοποταµίας καί πάσης \AνατολÉς.

^Iεροσολύµων: ΘEOΦIΛOΣ Γ′, Πατριάρχης τÉς ^Aγίας
Πόλεως ^Iερουσαλήµ καί πάσης Παλαιστίνης, Συ-
ρίας, \Aραβίας, πέραν τοÜ \Iορδάνου, KανÄ τÉς Γαλι-
λαίας καί ^Aγίας Σιών.

Pωσίας: ............, Πατριάρχης Mόσχας καί πάσης Pωσίας

Σερβίας: ΠAYΛOΣ, \Aρχιεπίσκοπος Πεκίου, Mητρο-
πολίτης Bελιγραδίου καί Kαρλοβικίου καί Πατριάρ-
χης τ΅ν Σέρβων.
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Pουµανίας: ∆ANIHΛ, \Aρχιεπίσκοπος Bουκουρεστίου,
Mητροπολίτης Oéγγροβλαχίας καί Πατριάρχης Pου-
µανίας.

Bουλγαρίας: MAΞIMOΣ, Mητροπολίτης Σόφιας καί
Πατριάρχης πάσης Bουλγαρίας.

Γεωργίας: HΛIAΣ B′, \Aρχιεπίσκοπος Mιτσχέτης καί
Tιφλίδος καί Kαθολικός Πατριάρχης πάσης Γεωργίας
(\Iβηρίας).

Kύπρου: XPYΣOΣTOMOΣ, \Aρχιεπίσκοπος Nέας \Iου-
στινιανÉς καί πάσης Kύπρου.

\Aθην΅ν: IEPΩNYMOΣ, \Aρχιεπίσκοπος \Aθην΅ν καί
πάσης ^Eλλάδος.

Πολωνίας: ΣABBAΣ, Mητροπολίτης Bαρσοβίας καί
πάσης Πολωνίας.

\Aλβανίας: ANAΣTAΣIOΣ, \Aρχιεπίσκοπος Tιράνων
καί πάσης \Aλβανίας.

Tσεχίας & Σλοβακίας: XPIΣTOΦOPOΣ, \Aρχιεπίσκο-
πος Tσεχίας καί Σλοβακίας.
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≠Aγ. Τίτος τοιχογραφία περί τό 1280 àπό τόν ^I. Ν.
^Aγ. Νικολάου, ΜονÉς Σελίνου
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ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

33 µ.Χ. ΚρÉτες εéαγγελίζονται τόν Χριστιανισµό
στά ^Iεροσόλυµα (Πράξ. β′, 10).

59-60 µ.Χ. ^O \Aπ. ΠαÜλος, àγόµενος στήν Ρώµη, διέρ-
χεται àπό τόν ¬ρµο τ΅ν Καλ΅ν Λιµένων, πε-
ριοχή τÉς ^I. Μητροπόλεως Γορτύνης καί
\Aρκαδίας (Πράξ. κζ′,8).

63 µ.Χ. ^O \Aπ. ΠαÜλος, καθιστÄ στήν Γόρτυνα, τόν
µαθητή του \Aπ. Τίτο, Πρ΅το \Eπίσκοπο τÉς
Κρήτης, πρός τόν ïποÖο àπευθύνει µετά àπό
λίγο τήν γνωστή \Eπιστολή.

744 µ.Χ. ^H \Eκκλησία Κρήτης àποσπÄται àπό τόν
Λέοντα Γ΄τόν ‰Iσαυρο, àπό τήν Ρώµη καί
προσαρτÄται ïριστικά στήν Κων/λη.

824 µ.Χ. ^H Κρήτη κατακτÄται àπό τούς Σαρακηνούς
‰Aραβες.

961 µ.Χ. ^H ΝÉσος àπελευθερώνεται àπό τόν Νικηφό-
ρο ΦωκÄ.

1204 µ.Χ. ^H Κρήτη •ποδουλώνεται στούς ^Eνετούς.
\Aπαγορεύεται ™ ≈παρξη \Oρθοδόξων \Eπι-
σκόπων.

1669 µ.Χ. ^H ΝÉσος κατακτÄται àπό τούς \Oθωµανούς.
\Eπιτρέπεται ™ âγκατάσταση \Oρθοδόξων
\Eπισκόπων.
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1821 µ.Χ. Θανατώνονται àπό τούς \Oθωµανούς οî πε-
ρισσότεροι \AρχιερεÖς τÉς Κρήτης καθώς καί
ôλλοι κληρικοί, λαϊκοί καί πρόκριτοι τοÜ
λαοÜ τÉς Νήσου.

1866 µ.Χ. ^Oλοκαύτωση τÉς ^I. ΜονÉς \Aρκαδίου.
1898 µ.Χ. ^H ΝÉσος αéτονοµεÖται.
1900 µ.Χ. Ψηφίζεται ï Καταστατικός Χάρτης τÉς \Eκ-

κλησίας Κρήτης (Ν. 276 τÉς ΚρητικÉς Πολι-
τείας).

1913 µ.Χ. ^H ΝÉσος ëνώνεται µέ τήν •πόλοιπη ^Eλλά-
δα.

1941 µ.Χ. ^H µάχη τÉς Κρήτης. Οî ΚρÉτες àντιστέκο-
νται âναντίον τ΅ν κατακτητ΅ν Γερµαν΅ν.

1961 µ.Χ. Νέος Καταστατικός Χάρτης τÉς âν ΚρήτFη
\Oρθοδόξου \Eκκλησίας (Ν. 4149/1961).

1962 µ.Χ. Οî ^I. \Eπισκοπές τÉς Κρήτης àνακηρύσσο-
νται σέ Μητροπόλεις.

1963 µ.Χ. ^O Ο¨κουµενικός Πατριάρχης \Aθηναγόρας
âπισκέπτεται τήν Κρήτη.

1967 µ.Χ. ^H ̂ I. Μητρόπολη Κρήτης àνακηρύσσεται σέ
\Aρχιεπισκοπή.

1991 µ.Χ. Μετά τήν âκδηµία τοÜ Ο¨κουµενικοÜ Πα-
τριάρχου κυροÜ ∆ηµητρίου, âκλέγεται διάδο-
χός του, ï àπό Χαλκηδόνος κ. κ. Βαρθολο-
µαÖος ï Α΄.

1992 µ.Χ. ^O Ο¨κουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολο-
µαÖος, âπισκέπτεται âπίσηµα τήν \Eκκλησία
τÉς Κρήτης.

1993 µ.Χ. ‰Eκδοση ΠατριαρχικοÜ καί ΣυνοδικοÜ Τόµου
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àνακήρυξης τ΅ν «τιµÉς ≤νεκεν» ^I. Μη-
τροπόλεων τÉς Κρήτης, σέ «âν âνεργεί÷α».

1995 µ.Χ. ^O Ο¨κουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολο-
µαÖος, âπισκέπτεται τήν Κρήτη καί προεξάρ-
χει τ΅ν âκδηλώσεων γιά τήν 100/ρίδα τοÜ ^I.
Μ. Ν. ^Aγ. ΜηνÄ ^Hρακλείου.

2000 µ.Χ. α) Κατάταξη τ΅ν Νεοµαρτύρων τÉς Κρήτης
(1821-1822) \Aρχιερέων, λοιπ΅ν κληρικ΅ν,
Μοναχ΅ν καί Λαϊκ΅ν, •πό τοÜ Ο¨κουµενικοÜ
Πατριαρχείου, στό ^Aγιολόγιο τÉς \Oρθοδό-
ξου \Eκκλησίας, κατόπιν ε¨σηγήσεως τÉς ^I.
\EπαρχιακÉς Συνόδου τÉς \Eκκλησίας Κρή-
της.
β) ≠Iδρυση τÉς νέας ̂ I. Μητροπόλεως \Aρκα-
λοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
γ) Πατριαρχικές καί Συνοδικές Πράξεις προ-
σαρτήσεως \Eνορι΅ν τÉς ^I. \AρχιεπισκοπÉς
Κρήτης στίς ^I. Μητροπόλεις Γορτύνης καί
\Aρκαδίας καί Πέτρας καί âκχώρηση
\Eνορι΅ν τους στήν ^I. Μητρόπολη \Aρκαλο-
χωρίου.
δ) \Eπαναφορά τοÜ θεσµοÜ τοÜ βοηθοÜ \Eπι-
σκόπου. \Eκλέγεται παµψηφεί àπό τήν ^I.
\Eπαρχιακή Σύνοδο τÉς \Eκκλησίας Κρήτης,
ï \Aρχιµ. Μακάριος ∆ουλουφάκης, Πρω-
τοσύγκελλος τÉς ̂ I. \AρχιεπισκοπÉς Κρήτης,
σέ \Eπίσκοπο ΚνωσοÜ, βοηθός \Eπίσκοπος
στήν ^I. \Aρχιεπισκοπή Κρήτης.

2002 µ.Χ. ^O Ο¨κουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθο-
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λοµαÖος, âπισκέπτεται γιά τρίτη φορά τήν
Κρήτη.

2005 µ.Χ. \Eκδηµία τοÜ Μητροπολίτου Γορτύνης καί
\Aρκαδίας κυροÜ Κυρίλλου (24 \Aπριλίου)
καί παµψηφεί âκλογή ½ς διαδόχου του, τοÜ
àπό ΚνωσοÜ κ. Μακαρίου (26 Μαΐου).

2006 µ.Χ. \Eκδηµία τοÜ \Aρχιεπισκόπου Κρήτης κυροÜ
Τιµοθέου (26 \Iουλίου) καί âκλογή ½ς
διαδόχου του, àπό τό Ο¨κουµενικό Πατριαρ-
χεÖο, τοÜ àπό Κυδωνίας καί \Aποκορώνου κ.
Ε¨ρηναίου (30 Aéγούστου).

2007 µ.Χ. Κατάταξη τ΅ν ^Oσίων Παρθενίου καί Εéµε-
νίου τ΅ν âν Κουδουµ÷Ä, •πό τοÜ Ο¨κουµενι-
κοÜ Πατριαρχείου, στό ^Aγιολόγιο τÉς \Oρ-
θοδόξου \Eκκλησίας, κατόπιν ε¨σηγήσεως,
διά τÉς ^I. \EπαρχιακÉς Συνόδου τÉς \Eκ-
κλησίας Κρήτης, τοÜ Σεβ. Μητροπολίτου
Γορτύνης καί \Aρκαδίας κ. Μακαρίου.

2008 µ.Χ. ^O Ο¨κουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολο-
µαÖος, âπισκέπτεται γιά τέταρτη φορά τήν
Κρήτη, µετά τ΅ν Προκαθηµένων - \Eκπροσώ-
πων τ΅ν ̂Aγιωτάτων \Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν,
µέ τήν εéκαιρία τοÜ ëορτασµοÜ τ΅ν 2000
χρόνων àπό τήν γέννηση τοÜ \Aπ. τ΅ν \Eθν΅ν
Παύλου. Κατά τήν âπίσκεψη αéτή öρχεται
στή Γόρτυνα, ¬που θεµελιώνει ΒÉµα τοÜ \Aπ.
Παύλου καί στούς Καλούς Λιµένες.
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≠Aγ. Τίτος τοιχογραφία τοÜ 14ου α¨. àπό τόν ^I. Ν.
^Aγ. ΦωτεινÉς, τÉς ^I. Μ. Πρέβελη 
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ANTI ΠPOΛOΓOY

Τό περυσινό ™µερολόγιό µας qταν àφιερωµένο στόν ≠Aγ.
\Aπόστολο ΠαÜλο. Τό öτος 2008, ½ς γνωστόν, ëορτάστηκε àπό
τό Ο¨κουµενικό µας ΠατριαρχεÖο, ½ς öτος τοÜ \Aπ. Παύλου, µέ
àφορµή τά 2.000 χρόνια àπό τή γέννησή του.

\Eξ àφορµÉς αéτοÜ τοÜ γεγονότος, ε€χαµε τήν εéλογία καί
τήν âσωτερική χαρά κατά τό öτος 2008 νά •ποδεχθοÜµε εéλα-
β΅ς στή Γόρτυνα καί στούς Καλούς Λιµένες, âδ΅ στούς πρώ-
τους àποστολικούς τόπους τÉς Κρήτης, ±γιους τόπους τÉς
κανονικÉς δικαιοδοσίας τÉς ^I. Μητροπόλεώς µας, συνδεόµε-
νους ôµεσα µέ τόν ΠαÜλο, τόν Παναγιώτατο Ο¨κουµενικό µας
Πατριάρχη κ. κ. ΒαρθολοµαÖο, Προκαθηµένους καί \Eκπρο-
σώπους τ΅ν àνά τόν κόσµο \Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν.

Μαζί τους, µέ τίς εéχές τους προσκυνήσαµε ¬λοι µαζί, ¬λη
™ \Oρθόδοξη \Eκκλησία, στήν îστορική âτούτη γωνιά τÉς Κρή-
της, τήν πρώτη χριστιανιανική κολυµβήθρα της, τήν \Eκκλη-
σία τ΅ν Γορτυνίων, τόν Πανάγαθο Θεό τ΅ν Πατέρων µας καί
âπικαλεστήκαµε τή χάρη τοÜ \Aπ. τ΅ν \Eθν΅ν Παύλου.

Μετά àπ’ αéτή τήν îερή Σύναξη, ½ς µία µεθέορτη àνάµνησή
της, θεωρήσαµε καλό νά àφιερώσουµε τό φετινό ™µερολόγιο
τοÜ öτους 2009, στόν γνήσιο µαθητή τοÜ Παύλου, τόν ≠Aγ. \Aπ.
Τίτο.

Μετά τόν ΠαÜλο γιά τήν Κρήτη, τί; Μά φυσικά ï Τίτος. ^H
âκκλησιολογική συνέχεια τÉς κανονικÉς âκκλησιαστικÉς
µαρτυρίας, ζωÉς καί πορείας, àπό τότε, àπό τά χρόνια τοÜ
Παύλου πρός τό Τίτο, ≤ως σήµερα. Τά βασανισµένα µά τρισευ-
λογηµένα πρ΅τα àποστολικά χρόνια, µέχρι τά σηµερινά



µαστιγωµένα, µέ ôλλους βέβαια τρόπους, πού ¬µως δέν
παύουν νά εrναι συνέχεια καί προσδοκία.

^H παροÜσα λοιπόν àφιέρωση στόν Τίτο, àποτελεÖ, θά
λέγαµε, µιά µικρή ëορταστική προέκταση τοÜ περασµένου
öτους στό παρόν öτος 2009 καί âπιβεβληµένο καθÉκον µας.
Εrναι µιά âλαχιστότατη καί àνάξια λόγου τιµή χρέους, µέ
βαθύ σεβασµό, πρός τόν Πρ΅το Ποιµενάρχη τÉς
Μεγαλονήσου.

Κάθε ¬µως àναφορά µας στόν Τίτο, àκόµα καί ™ πλέον µι-
κρή ¬πως ™ παροÜσα, εrναι γιά µÄς τούς Ρωµιούς ΚρÉτες,
•πόθεση τÉς µεγάλης διαχρονικÉς αéτοσυνειδησίας µας.

\Aξίζει νά γραφεÖ âδ΅ σέ συνέχεια τÉς àνωτέρω προτάσεως:
≠Oταν κατοικεÖς καί ε•ρίσκεσαι âδ΅, στό τόπο τÉς àρχÉς τοÜ
öργου τοÜ Τίτου στήν Κρήτη, τή Γόρτυνα, ™ àναφορά εrναι
συνεχ΅ς µπροστά σου καί ζωντανά. \AκοÜς πιό ôµεσα καί
α¨σθάνεσαι εéκολότερα, πολλάκις καί χωρίς νά ξέρεις γράµ-
µατα πού σοφίζουν ¦ ζαλίζουν, µά µέ τό δέος τÉς ψυχÉς, τό
χρέος τÉς Κρήτης πρός τόν Τίτο.

^H Κρήτη, τόν ≠Aγ. Τίτο τόν öχει εéλαβικά παντοÜ καί πά-
ντοτε. Κάθε του ¬µως ïδοιπορία àρχίζει καί τελειώνει àπ’ âδ΅,
τά µέρη τÉς Γόρτυνας. Erναι καί µένει âκεÖ πού δέχθηκε τήν
\Eπιστολή τοÜ ∆ασκάλου του Παύλου καί àπό κεÖ δείχνει κάθε
φορά πατρικά τά κεφάλαιά της, ôλλοτε µέ χαρά ¬ταν àκο-
λουθοÜνται καί ôλλοτε µέ παράπονο ¬ταν παραβλέπονται.

Συνεπ΅ς τά θεµέλια τÉς Γόρτυνας δέν àποτελοÜν γιά µÄς
κάποιο νεκρό τουριστικό καί συνεσφιγµένο τόπο, µιÄς êπλÉς
âπίσκεψης φευγαλέου àρχαιολογικοÜ θαυµασµοÜ, àλλά τό-
πο κατάδηλης παραµονÉς.

Τό ½ς ôνω, àλλά καί τά κατωτέρω àναφέρονται âντελ΅ς
βιωµατικά, χωρίς νά •ποτιµοÜν βεβαίως τίς öρευνες τÉς îστο-
ρίας, τά ε•ρήµατα τÉς àρχαιολογίας, τά συναισθήµατα τÉς
ποιήσεως καί τά âπιτεύγµατα τÉς εéεργετικÉς âπιστήµης.

^H τότε πολυσύχναστη Γόρτυνα, τό κέντρο τÉς Κρήτης καί
τÉς βόρειας \AφρικÉς εrναι σίδηρος, µάρµαρα, λιθόστρωτα,
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δρόµοι καί καπνός σπουδαίας προϊστορίας. Συνθέτει δέ µέ
τόν Τίτο, τό πέρασµα àπ’ τά πολλά καί τά διάφορα τ΅ν ¬σων
àπ’ âκεÖ περάσαν κι’ öφυγαν, στήν àνατολή τÉς κατάλυσης τοÜ
•ποκειµενισµοÜ τÉς îστορίας, γεγονός τό ïποÖο συνεχίζεται
ο¨κουµενικά µέχρι σήµερα καί βεβαίως âκεÖ, στή Γόρτυνα,
πάνω στά χνάρια της, στά στενάζοντα àπό τό σκότος τÉς
λήθης θαµένα λείψανά της, στό Εéαγγέλιο τοÜ ΧριστοÜ.

ΜαρτυρεÖ µάλιστα τό λυτρωτικό ξεστράτισµα, àπό τό νό-
µο τοÜ πραιτωρίου τÉς Πρωτεύουσας Γόρτυνας, πού κάθε
πρωΐ àπ’ τά γρανιτένια σκαλιά τοÜ διοικητηρίου της àναγγέλ-
λονταν µέ τόση âπισηµότητα στό ùνοµα τÉς βασιλεύουσας
κοσµοκράτειρας Ρώµης, στή χάρη τ΅ν πενήτων τοÜ Εéγγελίου
τοÜ ΧριστοÜ, ùχι µέ âπίσηµες φυσικά àναγγελίες, àλλά µέσα
àπό δυσκολίες πού γινόταν τελικά, ôδολες προσελεύσεις
στήν àλήθεια τÉς \Eκκλησίας, στό Τίτο καί ποτέ µέ κοµπασµό
âκ µέρους του ¦ µέ προσµίξεις âκ τ΅ν ψευδαδέλφων πού
δροÜσαν ùχι κατά Θεόν, µά σύµφωνα µέ τό àπόλυτο δικό τους
âµπαράσκευο θέληµα.

∆υστυχ΅ς καί τότε δέν öλειπαν οî ψευδοπροφÉτες, âντός
¦ âκτός τ΅ν πρώτων χριστιαν΅ν. Αéτοί πού öχουν τέχνη τους
νά •πάρχουν καί νά ζοÜν παρασιτικά, µέ τό κυνήγι τÉς âφή-
µερης θρησκευτικÉς εéδαιµονίας, κοµµατιάζοντας καί παρα-
σχηµατίζοντας τό Εéαγγέλιο σέ διάφορες µορφές πλάνης,
œστε στή συνέχεια νά εrναι χρηστικό γι’ αéτούς πού θά µαζέ-
ψουν γύρω τους.

Ταπεινά νοµίζουµε ¬τι ≤νας àπό τούς φοβερώτερους àγ΅-
νες πού öκανε ï Τίτος στήν Γόρτυνα qταν ™ àντιµετώπιση τ΅ν
½ς ôνω, πράγµα πού âµφαίνεται στά µετέπειτα χρόνια. Πα-
ραγγέλλει σ’ αéτόν ï ΠαÜλος γιά τή σπορά τÉς ™γιαίνουσας δι-
δασκαλίας.

^O συνετός Τίτος λοιπόν µάτωσε τά χέρια του γιά νά ξεχερ-
σώσει τόν àγρό τούτης τÉς πεδιάδας, τÉς ΜεσαρÄς, àπό τά
àκανθώδη ξερόκλαδα, χαράκωσε τούς œµους του γιά νά σύρει
ï €διος τό ôροτρο, πλήγωσε τά γόνατά του γιά νά φυτέψει τήν
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εéκληµατοÜσα ôµπελο, öσκαψε µέ περισσή •ποµονή, σκαρ-
φάλωσε στίς χαράδρες, διέµεινε σέ σπήλαια διαφυγÉς µέ
δυσκολίες καί περιπέτειες.

Καθώς δέ àνθρώπινα κουράζεται καί àνησυχεÖ, µέσα στό
^I. Μυστήριο τÉς Εéχαριστίας, àνασύρει àπό τό öσωθεν τοÜ
ζωστικοÜ του, àπό τήν µεριά τÉς καρδιÄς, πού καλύπτει τό
λινό ½µοφώριό του, τήν \Eπιστολή τοÜ àγαπηµένου ∆ιδασκά-
λου του Παύλου καί âν΅ διαβάζει τά îερά παραγγέλµατά της,
âνισχύεται καί λειτουργεÖ ξανά καί ξανά, âπικαλούµενος τή
Θεία Χάρη γιά νά συνεχίσει àκατάπαυστα τόν τίµιο àγ΅να
του, ½ς τήν ™λικία πού ï χρόνος τόν àσπρολεύκανε καί τόν
παρέδωσε ε¨ρηνικά στήν γÉ µας.

^O γνήσιος µαθητής τοÜ Παύλου, Τίτος, σήκωσε ¬λη τήν
Κρήτη, κάθε µόριο àπό τή δηµιουργία της καί τήν öκανε \Eκ-
κλησία.

‰Eτσι ï κάµπος τÉς \Eπαρχίας µας öγινε τό κέντρο ëνός
àτέλειωτου θαύµατος πού καταπέµπει τούς εûγευστους καρ-
πούς τοÜ Τίτου σ’ ¬λη τήν Κρήτη, ùχι êπλά γιά νά ζήσει, µά
γιά νά γευτεÖ τά δ΅ρα τÉς µακαρίας τούτης àποστολικÉς γÉς,
πού µέ πολύ µόχθο, ï ≠Aγ. Τίτος στερέωσε σ’ αéτή, τήν àληθινή
εéαγγελική πίστη.

\Eπειδή δέ α¨σθανόµαστε τήν àναξιότητα καί τήν εéθύνη
µας στή σηµερινή µάλιστα χρονική ïροθεσία πού σίγουρα καί
¬πως φανερώνουν τά πράγµατα, θά ζήσει ≤να µεγάλο µέρος
àπό τόν θάνατο κάθε àντιευαγγελικÉς - àντιχριστιανικÉς
âπιχωµάτωσης, παράλληλα δέ θά ζήσει καί τίς πρ΅τες èδÖνες
τοÜ τοκετοÜ, âλπίζουµε, καλυτέρων ™µερ΅ν, ½ς τόπος καί
µικρά, àνάξια τέκνα τοÜ Τίτου, καλούµαστε στόν πόνο τ΅ν
àλλαγ΅ν καί στήν àπόκτηση τÉς âν Χριστ̌΅ λύτρωσης νά τόν
àναζητοÜµε περισσότερο γιά νά τόν öχουµε ïδηγό καί νά
λάβουµε àπό τήν àποστολική êπλότητα καί τό àγωνιστικό
του φρόνηµα.

† ^O Γορτύνης καί \Aρκαδίας Μακάριος
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^O ≠Aγ. Tίτος, öργο τοÜ µακαριστοÜ ΣτυλιανοÜ Kαρτάκη
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1 Π † ΠEPITOMH TOY KYPIOY, Βασιλείου τοÜ Μεγ.
2 Π Σιλβέστρου Ρώµης, Θεαγένους îεροµ., Σεραφείµ Σάρωφ
3 Σ Μαλαχίου προφ., Γορδίου µάρτ., Θωµαΐδος µ.
4 Κ † ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Σύναξις τ΅ν 70 àποστόλων
5 ∆ Θεοπέµπτου & ΘεωνÄ µαρτύρων, Γρηγορίου âν \Aκρίτ÷α
6 Τ † AΓIA ΘEOΦANEIA
7 Τ † Σύναξη \Iωάννου Προδρόµου καί BαπτιστοÜ
8 Π Γεωργίου Χοζεβίτου, ∆οµνίκης ïσίας, Κύρου
9 Π Πολυεύκτου µάρτ., Εéστρατίου ïσ., Παρθένας ’Εδεσ.

10 Σ Γρηγορίου \Eπ. Νύσσης, ∆οµετιανοÜ \Eπ. ΜελιτινÉς
11 Κ † ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Θεοδοσίου κοινοβιάρχου, Νικηφόρου
12 ∆ ΤατιανÉς, Εéθασίας, Μερτίου µαρτύρων
13 Τ ^Eρµύλου & Στρατονίκου µ., Μαξίµου Καυσοκαλυβίτου
14 Τ ^Aγ. \Aββάδων âν ΣινÄ & Ραϊθώ, Νίνας \Iσαποστόλου
15 Π Παύλου τοÜ Θηβαίου, \Iωάννου τοÜ Καλυβίτου ïσίων
16 Π Προσκύνησις τιµίας êλύσεως \Aπ. Πέτρου, Νικολάου
17 Σ † Aντωνίου τοÜ Mεγάλου, \Aρσενίου ^Aγιοφαραγγίτου
18 Κ † ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 Λεπρ΅ν), † \Aθανασίου & Κυρίλλου \Aλ.
19 ∆ Μακαρίου Α¨γυπτίου, Μάρκου ΕéγενικοÜ, \Aρσενίου
20 Τ Εéθυµίου τοÜ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεοµ. âξ ‰Aρτης
21 Τ Παναγίας Παραµ., Μαξίµου ïµολογ., ^AγνÉς µάρτ.
22 Π Τιµοθέου \Aποστόλου, \Iωσήφ τοÜ ^Hγιασµένου
23 Π ∆ιονυσίου âν \Oλύµπ̌ω, Κλήµεντος, \Aγαθαγγέλου µ.
24 Σ Ξένης ïσίας, Βαβύλα îεροµ., Νεοφύτου \Eγκλ., Φίλωνος
25 Κ † ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου), † Γρηγορίου Θεολόγου
26 ∆ Ξενοφ΅ντος & Μαρίας ïσ. & συνοδείας αéτ΅ν, Συµεών
27 Τ \Aνακοµιδή λειψάνου \Iωάννου Χρυσοστόµου
28 Τ \Eφραίµ τοÜ Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος µάρτ.
29 Π † \Aνακ. λειψ. \Iγνατίου Θεοφόρου, \Iγνατίου τοÜ Σιναΐτου
30 Π †  Τ΅ν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν, XρυσÉς µάρτυρος
31 Σ † Κύρου & \Iωάννου \Aναργύρων, \Aρσενίου ïσ. âν Πάρ̌ω

I A N O YA P I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
4 Β΄ Tιµ. δ΄ 5-8 Mάρκ. α΄1-8 δ΄ Z΄
11 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Ματθ. δ΄ 12-17 Πλ. α΄ Η΄
18 ^Eβρ. ιγ΄ 7-16 ΛουκÄ ιζ΄ 12-19 Πλ. β΄ \Aθανασίου, 

Κυρίλλου
25 ^Eβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2 ΛουκÄ ιθ΄ 1-10 Βαρύς Γρηγορίου 

Θεολόγου

I A N O YA P I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

5 ^Oσίου Γρηγορίου τοÜ âν \Aκρίτ÷α. (820)
11 Âγίου Νεοµάρτ. Νικηφόρου âκ ΚριτσÄς. (1832)
13 ^Yπερ. Θεοτόκου Mεσοπαντήτισσας.
17 \Aρσενίου ^Aγιοφαραγγίτου
22 ^Oσίου \Iωσήφ Σαµάκου τοÜ ^Hγιασµένου,

τοÜ âξ \Aζωκεράµου τÉς Σητείας. (1511)
29 ^Oσίου \Iγνατίου τοÜ Σιναΐτου. (17ος α¨.)
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1 Κ † ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας), Τρύφωνος µάρτ.,
2 ∆ † ΥΠAΠANTH TOY KYPIOY
3 Τ Συµεών τοÜ Θεοδόχου, ‰Aννης Προφ., Σταµατίου
4 Τ \Iσιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ïσίου Στουδίτου
5 Π \Aγάθης µ., Θεοδοσίου âν Σκοπέλ., \Aντωνίου \Aθηναίου
6 Π Βουκόλου âπ. Σµύρνης, Φωτίου πατρ. ΚΠόλεως τοÜ Μεγ.
7 Σ Παρθενίου Λαµψάκου, ΛουκÄ âν Στειρί̌ω, Γεωργίου ∆ιβόλη

8 Κ † ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ, Θεοδώρου Στρατ., Ζαχαρίου
9 ∆ Νικηφόρου µάρτ., Μαρκέλλου âπ. Σικελίας, Παγκρατίου

10 Τ † Χαραλάµπους ^Iεροµ., Ζήνωνος ïσίου
11 Τ Βλασίου îεροµ., Θεοδώρας τÉς βασιλίσσης
12 Π Μελετίου \Aρχ. \Aντιοχείας, Χρήστου νεοµ. ΚηπουροÜ
13 Π \Aκύλα & Πρισκίλλης \Aποστόλων, ΜαρτιανοÜ ïσίου
14 Σ Αéξεντίου, \Aβραάµ, Μάρωνος ïσ., Νικολάου Τραπεζ.

15 Κ † ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, \Oνησίµου, \Aνθίµου, \Iωάννου
16 ∆ Παµφίλου µάρτυρος, ΦλαβιανοÜ Πατρ. ΚΠόλεως
17 Τ Θεοδώρου Τήρωνος, ΜαρκιανοÜ καί Πουλχερίας Βασιλ.
18 Τ Λέοντος Πάπα Ρώµης, \AγαπητοÜ Σινάου, Παρηγορίου µ.
19 Π Φιλοθέης τÉς \Aθηναίας, \Aρχίππου àπ., Νικήτα ν.
20 Π Λέοντος âπισκ. Κατάνης, \Aγάθωνος, Βησσαρίωνος
21 Σ † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Εéσταθίου πατρ. \Aντιοχείας

22 Κ † ΑΠΟΚΡΕΩ, Ε≈ρεσις λειψ. τ΅ν âν τοÖς Εéγενίου µάρτ.
23 ∆ † Πολυκάρπου âπισκ. Σµύρνης, Γοργονίας ïσίας
24 Τ Α΄ καί Β΄ ε≈ρεσις τιµ. κεφαλÉς ^Aγ. \Iωάν. Προδρόµου
25 Τ Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου Σκοπέλου îεροµάρτυρος
26 Π Πορφυρίου âπ. Γάζης, ΦωτεινÉς τÉς Σαµαρείτιδος
27 Π Προκοπίου ∆εκαπολίτου, Γελασίου µίµου
28 Σ Βασιλείου ïσ. ïµολογητοÜ, Κυράννης νεοµ. âν Θεσ/κFη

Φ E B P O YA P I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
1 Ρωµ. η΄ 28-39 Ματθ. ιε΄ 21-28 πλ. δ΄ ΙΑ΄
8 Β΄ Τιµ. γ΄ 10-15 Λουκ. ιη΄ 10-14 α΄ Α΄
15 Α΄ Κορ. στ΄12-20 Λουκ. ιε΄ 11-32 β΄ Β΄
22 Α΄ Κορ. η΄8-θ΄2 Ματθ. κε΄31-46 γ΄ Γ΄

Φ E B P O YA P I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

3 TÉς Συνάξεως τÉς ^Yπερ. Θεοτόκου τÉς Bρεφοτρόφου,
âν Âγ. Nικολά̌ω Λασιθίου.

4 ^Oσίου Νικολάου τοÜ Στουδίτου τοÜ ïµολογητοÜ, 
âκ Kυδωνίας. (868)

7 Âγίου Νεοµάρτυρος Γεωργίου τοÜ ∆ιβόλη, 
âξ \AλικιανοÜ Kυδωνίας. (1866)
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1 Κ † ΤΥΡΙΝΗΣ, Εéδοκίας ïσ., Μαρκέλλου & \Aντωνίνης µ.
2 ∆ ^Hσυχίου µ., Νικολάου ΠλανÄ ïσ., Θεοδότου Κυρηνείας
3 Τ Εéτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου µ., Θεοδώρητου
4 Τ  Γερασίµου \Iορδανίτου, Παύλου καί \IουλιανÉς µαρτ.
5 Π Μάρκου ïσ. \Aθηναίου, Γεωργίου νεοµ. âν ΡαψάνFη
6 Π † Α΄ ΧAIPETIΣMOI, Τ΅ν âν \Aµορί̌ω 42 Μαρτ.,
7 Σ ΘαÜµα κολλύβ. ^Aγ. Θεοδώρου, \Eφραίµ, Βασιλέως
8 Κ † Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (\Oρθοδοξίας), ïσ. Θεοφυλάκτου
9 ∆ † Τ΅ν ^Aγίων 40 Μαρτύρων âν Σεβαστεί÷α

10 Τ Κοδράτου Κορίνθου, \Aναστασίας Πατρ., Μιχαήλ νεοµ.
11 Τ Σωφρονίου ^Iεροσολύµων, Θεοδώρας ‰Aρτης
12 Π Θεοφάνους ïσ. ïµολογητοÜ, Γρηγορίου ∆ιαλόγου
13 Π † B΄ ΧAIPETIΣMOI, Πουπλίου \Aθην΅ν îεροµ.
14 Σ Βενεδίκτου ïσ., Εéσχήµονος ïµολογητοÜ Λαµψάκου
15 Κ † Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. ΠαλαµÄ)
16 ∆ Σαββίνου, \IουλιανοÜ µάρτ. Χριστοδούλου âν Πάτµ̌ω
17 Τ \Aλεξίου àνθρώπου τοÜ ΘεοÜ, Παύλου ïσιοµάρτυρος
18 Τ Κυρίλλου ^Iεροσολύµων, Τροφίµου, \Aνανίου ïσίων
19 Π Χρυσάνθου καί ∆αρείας µαρτύρων, ∆ηµητρίου νεοµ.
20 Π † Γ΄ ΧAIPETIΣMOI, T΅ν âν τFÉ M. ^Aγ. Σάββα ^Oσίων
21 Σ \Iακώβου ïσ. ïµολ., ΘωµÄ ΚΠόλεως
22 Κ † Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκ.), Βασιλείου îερ.
23 ∆ Νίκωνος & 199 µαθητ΅ν µ., ΛουκÄ νεοµάρτυρος
24 Τ \Aρτέµονος îεροµάρτ. Παρθενίου Γ΄ Πατριάρχου ΚΠόλ.
25 Τ † ΕYAΓΓEΛIΣMOΣ THΣ ΘEOTOKOY
26 Π Σύναξις \Aρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ïµολογητοÜ
27 Π † ∆΄ ΧAIPETIΣMOI, Ματρώνης τÉς âν ΘεσσαλονίκFη
28 Σ ^Iλαρίωνος τοÜ νέου ïσίου, ^Hρωδίωνος âκ τ΅ν 70 àποστ.
29 Κ † ∆΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (\Iωάν. Κλίµακος), Μάρκου \Aρεθουσ.
30 ∆ \Iωάννου τÉς «Κλίµακος», Ζαχαρίου νεοµ. Κορίνθου
31 Τ † ^Yπατίου âπισκ. Γαγγρ΅ν, Θεοφίλου µαρτ., \Aκακίου

M A P T I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
1 Ρωµ. ιγ΄ 11-ιδ΄4 Ματθ. στ΄ 14-21 δ΄ ∆΄
8 ^Eβρ. ια΄24-26, ’Ιωαν. α΄44-52 πλ. α΄ Ε΄

32-40
15 ^Eβρ. α΄ 10-β΄ 3 Μάρκ. β΄ 1 -12 πλ. β΄ ΣΤ΄
22 ^Eβρ. δ΄ 14-ε΄ 6 Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1 βαρύς Ζ΄
29 ^Eβρ. στ΄ 13-20 Μάρκ. θ΄ 17-31 πλ. δ΄ Η΄

M A P T I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

15 Âγίου Νεοµάρτ. Μανουήλ τοÜ âκ Σφακίων. (1792)
17 ^Oσιοµάρτυρος Παύλου. (8ος α¨.)
20 Âγίου Νεοµάρτυρος Μύρωνος, âξ ^Hρακλείου. (1793)
31 Âγίου Μάρτ. Θεοφίλου καί τ΅ν σύν αéτ̌΅. (4ος α¨.)
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1 Τ ^Oσίας Μαρίας Α¨γυπτίας, Μακαρίου ïµολογητοÜ
2 Π † Μ. ΚANΩN, Τίτου ïσ. Θαυµ., \AµφιανοÜ καί Α¨δεσίου
3 Π † ΑKAΘIΣTOΣ YMNOΣ, \Iωσήφ •µνογράφου
4 Σ Γεωργίου ïσ. âν Μαλε̌΅, ΖωσιµÄ ïσ., Νικήτα âν Σέρραις
5 Κ † Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Α¨γυπτίας), Κλαυδίου
6 ∆ † Εéτυχίου ΚΠόλεως, ^Aγ. Γρηγορίου τοÜ Σιναΐτου
7 Τ Καλλιοπίου καί \Aκυλλίνης, Γερασίµου ^Oσ. Βυζαντίου
8 Τ ^Hρωδίωνος, \Aγάβου, Ρούφου, \Aσυγκρίτου & ^EρµοÜ âκ τ΅ν 70
9 Π Εéψυχίου µ., Βαδίµου ïσιοµ. σύν 7 µαθητ΅ν

10 Π † Γρηγορίου Ε΄ ΚΠόλεως, ∆ήµου âν ΣµύρνFη
11 Σ † ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, \Aντίπα âπισκ. Περγάµου
12 Κ † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Βασιλείου Παρίου, \Aνθούσης ïσ., Μιχαήλ
13 ∆ † Μ. ∆EYTEPA, ’Ιωσήφ Παγκάλου
14 Τ † Μ. ΤPITH, Τ΅ν 10 Παρθένων
15 Τ † Μ. ΤETAPTH, ΤÉς ’Αλειψάσης τόν Κύριον
16 Π † Μ. ΠEMΠTH, Μυστικός, ∆εÖπνος, \Aγάπης
17 Π † Μ. ΠAPAΣKEYH, Τά ≠Aγια Πάθη τοÜ Κυρίου
18 Σ † Μ. ΣABBATO, ^H ε¨ς ≠Aδου Κάθοδος τοÜ Κυρίου
19 Κ † ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ, ^H ’Ανάσταση τοÜ Κυρίου
20 ∆ † ∆ευτ. ∆ιακαινησίµου, Θεοδώρου ΤριχινÄ, Ζακχαίου
21 Τ † Ραφαήλ, Νικολάου καί Ε¨ρήνης, \Iανουαρίου îερ.
22 Τ Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ àποστόλου
23 Π † Γεωργίου τοÜ Tροπαιοφόρου, Γεωργίου νεοµ.
24 Π † Zωοδόχου ΠηγÉς, \Eλισάβετ ïσ. θαυµ.
25 Σ † Μάρκου τοÜ εéαγγελιστοÜ, Μακεδονίου ΚΠόλεως
26 Κ † ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Βασιλέως ’Αµασείας îεροµ., Γλαφύρας
27 ∆ Συµεών ^Iεροσολύµων, ’Ιωάννου ïσίου ΜονÉς Καθαρ΅ν
28 Τ Τ΅ν âν Κυζίκ̌ω 9 µαρτύρων, Μέµνονος τοÜ θαυµατουργ.
29 Τ \Iάσωνος καί Σωσιπάτρου àπ., Κερκύρας µάρτυρος
30 Π \Iακώβου àπ. υîοÜ Ζεβεδαίου, Κλήµεντος ïσ. •µνογρ.

A Π P I Λ I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
5 ^Eβρ. θ΄ 11-14 Μάρκ. ι΄ 32-45 α΄ Θ΄
12 Φιλιπ. δ΄ 4-9 \Iωάν. ια΄ 1-18 - Βαΐων
19 Πράξ. α΄ 1-8 \Iωάν. α΄ 1-17 - ≠Aγιον Πάσχα
26 Πράξ. ε΄ 12-20 ’Ιωάν. κ΄ 19-31 - Α΄

A Π P I Λ I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

3 ^Oσίου \Iωσήφ τοÜ ^Yµνογράφου. (833)
7 ^Oσίου Γερασίµου τοÜ Βυζαντίου. (1770)
ñ TοÜ θαύµατος τοÜ Âγ. MηνÄ (1826), ^Hράκλειο, 

Tρίτη τÉς ∆ιακαινησίµου.
ñ \AνακοµιδÉς Λειψάνων ^Oσ. \Iωσήφ τοÜ Γεροντογιάννη,

Tετάρτη τÉς ∆ιακαινησίµου.
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1 Π ^Iερεµίου Προφήτου, Μαρίας νεοµ. âκ ΦουρνÉς
2 Σ † \Aνακοµιδή λειψάνου Mεγ. \Aθανασίου Πατρ. \Aλεξ.
3 Κ † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Τιµοθέου & Μαύρας µ., Πέτρου
4 ∆ Πελαγίας µάρτ., ^Iλαρίου ïσίου θαυµατουργοÜ
5 Τ † Ε¨ρήνης µεγαλοµ, Εéθυµίου Μαδύτου, \Eφραίµ îεροµ.
6 Τ \Iώβ δικαίου καί πολυάθλου, Σεραφείµ ïσ. τοÜ âν ∆οµβοÜς
7 Π ΤοÜ âν οéραν̌΅ φανέντος Τιµίου ΣταυροÜ, \Aκακίου µ.
8 Π † \Iωάννου τοÜ Θεολόγου, \Aρσενίου ïσ. Μεγάλου
9 Σ ^Hσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου µεγαλοµάρτυρος

10 Κ † ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Σίµωνος ΖηλωτοÜ, Λαυρεντίου ïσ.
11 ∆ Κυρίλλου & Μεθοδίου ¨σαποστόλων, Μωκίου îεροµ.
12 Τ \Eπιφανίου Κύπρου, Θεοδώρου Κυθ., ΓερµανοÜ ΚΠόλεως
13 Τ † ΜEΣOΠENTHKOΣTHΣ, Γλυκερίας µ., Σεργίου ïµολ.
14 Π \Iσιδώρου Χίου, Θεράποντος îεροµ.
15 Π † Παχωµίου ïσ. µεγάλου, \Aχιλλείου âπ. Λαρίσης
16 Σ Θεοδώρου τοÜ ™γιασµένου, Γεωργίου Μυτιλήνης ïµολογ.
17 Κ † ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆ΟΣ, \Aνδρονίκου & \Iουνίας àπ.
18 ∆ Πέτρου, ∆ιονυσίου, ’Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης
19 Τ † \Iωάννου νεοµ. «\Aρναουτογιάννης» τοÜ âν KρήτFη
20 Τ Θαλλελαίου µ., Λυδίας Φιλ., àνακ. λειψ. ^Aγ. Νικολάου
21 Π † Κωνσταντίνου & ^Eλένης τ΅ν \Iσαποστόλων
22 Π ∆ηµητρίου & Παύλου νεοµ. Τριπόλεως, Βασιλίσκου µάρτ.,
23 Σ Μιχαήλ âπ. Συνάδων, Μαρίας µυροφ. ΚλωπÄ, Συνεσίου
24 Κ † ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Συµεών Θαυµαστορείτου, Μελετίου µ.
25 ∆ Γ΄ Ε≈ρ. Τιµίας κεφ. Προδρόµου, Κελεστίνου µάρτυρος
26 Τ Κάρπου & \Aλφαίου âκ τ΅ν 70 \Aποστόλων
27 Τ † ΑΠO∆OΣH EOPTHΣ ΠAΣXA, \Iωάννου Ρώσου ïµολ.
28 Π † ANAΛHΨEΩΣ TOY KYPIOY, ΕéτυχοÜς ΜελιτινÉς
29 Π Θεοδοσίας ïσιοµ., ^YποµονÉς ïσίας, \Aλεξάνδρου \Aλεξ/είας
30 Σ \Iσαακίου ïσ., Ναταλίου µ., \Eµµελείας µητρός Μεγ. Βασιλ.
31 Κ † ΑΓIΩN 318 ΠΑΤEPΩN (Α΄ Ο¨κ. Συν.), ^Eρµείου µάρτ.
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
3 Πράξ. στ΄ 1-7 Μαρκ. ιε΄ 43-ιστ΄ 8 β΄ ∆΄
10 Πράξ. θ΄ 32-42 ’Ιωάν. ε΄ 1-15 γ΄ Ε΄
17 Πράξ. ια΄ 19-30 ’Ιωάν. δ΄ 5-42 δ΄ Ζ΄
24 Πράξ. ιστ΄ 16-34 \Iωάν. θ΄ 1-38 πλ. α΄ Η΄
31 Πράξ. κ΄ 16-18, ’Ιωάν. ιζ΄ 1-13 πλ. β΄ Ι΄

28-36

M A Ϊ O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

1 Âγίας Νεοµάρτ. Μαρίας τÉς Mεθυµοπούλας
âκ ΦουρνÉς Mεραµβέλλου. (1826)

14 Âγίου Νεοµάρτυρος Μάρκου τοÜ Κρητός. (1643)
14 Âγίου Λεοντίου Β΄, \Aρχ/που ^Iεροσολύµων. (11ος α¨.)
15 \Aνάµνηση âπανακοµιδÉς τ. Kάρας Âγ. Tίτου. (1966)
19 \Iωάννου νεοµ. «\Aρναουτογιάννης» τοÜ âν KρήτFη.
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1 ∆ \Iουστίνου φιλοσόφου µάρτ., Θεσπεσίου ïµολ.
2 Τ Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεοµ.
3 Τ ΛουκιλλιανοÜ & Παύλης µαρτ. καί 4 νηπίων
4 Π Μητροφάνους \Aρχιεπ. ΚΠόλεως, Μάρθας καί Μαρίας
5 Π ∆ωροθέου Τύρου, îεροµ. Νικάνδρου, Μάρκου νεοµ. âν Χί̌ω
6 Σ † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, ^Iλαρίωνος ïσ. ™γ. ∆αλµάτων
7 Κ † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Θεοδότου îεροµ. \Aγκύρας
8 ∆ † ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, \Aν. λειψ. Θεοδώρου Στρατ.
9 Τ Κυρίλλου \Aρχιεπ. \Aλεξανδρείας, 5 Κανονικ΅ν παρθένων

10 Τ \Aλεξάνδρου & \Aντωνίνης, Τιµοθέου Προύσης îεροµάρτ.
11 Π † Βαρθολοµαίου & Bαρνάβα \Aπ., Παναγίας ‰Aξιόν \Eστιν
12 Π \Oνουφρίου ïσίου, Πέτρου τοÜ âν ‰Aθ̌ω
13 Σ \Aκυλίνης µάρτυρος, \Aντιπάτρου âπισκ. Βόστρων
14 Κ † ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ, Κυρίλλου Γορτύνης, \Eλισσαίου προφ.
15 ∆ \Aµώς πρ., ^Iερωνύµου ïσ., Αéγουστίνου ^Iππ΅νος
16 Τ Τύχωνος & Μνηµονίου âπ. \Aµαθούντος Κύπρου
17 Τ \Iσαύρου διακ., Βασιλείου & \Iννοκεντίου \Aθηναίων µ.
18 Π Λεοντίου Α¨γίνης, ^Yπατίου, Θεοδούλου & Α¨θερίου µαρτ.
19 Π \Iούδα àποστόλου, Παϊσίου ïσίου τοÜ µεγάλου
20 Σ Μεθοδίου âπ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα
21 Κ † Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, (^Aγιορ. Πατέρων), \IουλιανοÜ µάρτ.
22 ∆ Εéσεβίου âπ. Σαµοσάτων, Ζήνωνος & ΖηνÄ µαρτ.
23 Τ \Aγριππίνης µ., Νεοµαρτύρων \Eπισκόπων Κρήτης
24 Τ † Γενέθλιο \Iωάννου Προδρόµου, \Aθανασίου τοÜ Παρίου
25 Π † Μεθοδίου Νυβρίτου, Φεβρωνίας ïσιοµ.
26 Π ∆αβίδ ïσίου âν ΘεσσαλονίκFη, \Iωάννου Γοτθίας
27 Σ Σαµψών Ξενοδόχου ïσ., Μαρκίου & Μαρκίας µαρτ.
28 Κ † Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σεργίου Μαγίστρου, Κύρου & \Iωάννου
29 ∆ † ΠETPOY & ΠAYΛOY Πρωτοκορυφαίων \Aποστόλων
30 Τ † Σύν. τ΅ν 12 \Aποστόλων, Μιχαήλ νεοµ., Μελίτωνος µ.

I O Y N I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
7 Πράξ. β΄ 1-11 \Iωάν. ζ΄ 37-52 , η΄ 12 - ΠεντηκοστÉς
14 ^Eβρ. ια΄ 33 - ιβ΄2 Ματθ. ι΄ 32-33, πλ. δ΄ Α΄

37-38, ιθ΄ 27-30
21 Ρωµ. β΄ 10 - 16 Ματθ. δ΄ 18-23 α΄ Β΄
28 Ρωµ. ε΄ 1-10 Ματθ. στ΄ 22-33 β. Γ΄

I O Y N I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

9 Âγίων Πέντε Κανονικ΅ν Παρθένων. (11ος α¨.)
23 Âγίων Νεοµαρτύρων \Eπισκόπων Κρήτης

καί τ΅ν σύν αéτοÖς. (1821-1822)
25 ^Oσίου Μεθοδίου τοÜ âν Νυβρίτ̌ω. (16ος α¨.)
28 ^Oσίου Σεργίου τοÜ Μαγίστρου.
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1 Τ † ΚοσµÄ & ∆αµιανοÜ \Aναργύρων τ΅ν âν PώµFη
2 Π † Κατάθεσις τιµίας âσθÉτος Θεοτόκου âν Βλαχ., Λάµπρου
3 Π ^Yακίνθου µάρτ., \Aνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίµου νεοµ.
4 Σ † \Aνδρέου âπισκ. Κρήτης, Μιχαήλ Χων. âπ. \Aθην΅ν
5 Κ † ∆΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, \Aθανασίου âν ‰Aθ̌ω, ΛαµπαδοÜ ïσ.
6 ∆ Σισώη µεγάλου, \Oνησίµου àπ., \Aρχίππου, Λουκίας
7 Τ ΚυριακÉς µεγαλοµάρτυρος, ΘωµÄ ïσίου τοÜ âν Μαλε÷̈́
8 Τ Προκοπίου µεγαλ., Θεοφίλου Ζίχνης, \Aναστασίου îεροµ.
9 Π † Kυρίλλου âπ. Γορτύνης, Παγκρατίου îεροµ.

10 Π † Παρθενίου καί Εéµενίου τ΅ν âν ΚουδουµÄ
11 Σ † Εéφηµίας Mεγαλ.,^Aγ. Mαρτυρίου âπ. Γορτύνης
12 Κ † Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Γερασίµου καί \Aκακίου ïσίων
13 ∆ Σύναξις \Aρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ïσίου τοÜ Σαββαΐτου
14 Τ † Πέτρου îεροµ. Γορτύνης, Νικοδήµου ^Aγιορείτου
15 Τ Κηρύκου & \Iουλίττης µ., Βλαδιµήρου ¨σαπ. βασ. τοÜ Ρώσου
16 Π \Aθηνογένους îεροµ., Φαύστου µάρτυρος, 1500 µ. âν Πισιδί÷α
17 Π † Μαρίνης Mεγαλοµάρτυρος, Bερονίκης, Σπεράτου µ.
18 Σ Α¨µιλιανοÜ, Παύλου, Θέης & Οéαλεντίνης µ., Παµβ΅ ïσ.
19 Κ † ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (∆΄ Ο¨κ. Συν.), Μακρίνης & ∆ίου ïσ.
20 ∆ † Προφήτου \Hλιού τοÜ Θεσβίτου
21 Τ Συµεών τοÜ ΣαλοÜ, Παρθενίου âπ. ‰Aρτης, \Iωάννου
22 Τ Μαρίας ΜαγδαληνÉς Μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενοµ.
23 Π ΦωκÄ îεροµ., \Iεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ïσ. âν Τήν̌ω
24 Π Χριστίνης µεγαλοµάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου νεοµ.
25 Σ † Kοίµηση ^Aγ. ‰Aννης, ^Aγ. Θεοδώρου âπ. Γορτύνης
26 Κ † Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΠαρασκευÉς ïσιοµάρτυρος
27 ∆ † Παντελεήµονος µεγαλ. & ¨αµατικοÜ, ’Ανθούσης ïσ.
28 Τ Προχόρου, Νικάνωρος, Τίµωνος, Ε¨ρήνης Χρυσοβαλάντου
29 Τ Καλλινίκου µ., Θεοδότης µ. & τέκνων αéτÉς
30 Π Σίλα, ΣιλουανοÜ, Κρήσκεντος, \Aνδρονίκου âκ τ΅ν 70 àπ.
31 Π Εéδοκίµου τοÜ δικαίου, \Iωσήφ τοÜ àπό \Aριµαθαίας

I O YΛ I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
5 Γαλ. ε΄ 22-στ΄2 Ματθ. η΄ 5-13 γ΄ ∆΄
12 Ρωµ. ι΄ 1-10 Ματθ. η΄ 28-θ1 δ΄ Ε΄
19 Τίτ. γ΄ 8-15 Ματθ. ε΄ 14-19 πλ. α΄ ΣΤ΄
26 Γαλ. γ΄ 23 - δ΄ 5 Ματθ. θ΄ 27-35 πλ. β΄ Ζ΄

I O YΛ I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

Τήν A΄ Κυριακή τοÜ \Iουλίου: ™ Σύναξις
Πάντων τ΅ν âν ΚρήτFη διαλαµψάντων ^Aγίων.

2 Συνάξεως E¨κόνος Παναγίας \OρφανÉς ^I. M. \Aγκαράθου.
4 ^Aγίου \Aνδρέου \Aρχιεπισκόπου Κρήτης. (712)
5 ^Oσίου \Aθανασίου τοÜ \Aθωνίτου. (10ος α¨.)
9 Âγ. ^Iεροµ. Mεθοδίου, \Eπισκόπου Λάµπης. (1793)

10 ^Oσ. Παρθενίου καί Εéµενίου,
τ΅ν âν Κουδουµ÷Ä. (1905 καί 1920)

11 ^Aγίου Mαρτυρίου âπισκόπου Γορτύνης
12 ^Oσίων Γερασίµου καί \Aκακίου. 

Oî âν τFÉ ^I. M. Tζαγκαρόλων Xανίων. (17ος α¨.)
14 Âγίου ^Iεροµάρτυρος Πέτρου τοÜ Νέου. (4 α¨.;)
14 Âγ. 4 Νεοµ., τ΅ν âν Μελισσουργεί̌ω

Κισάµου. (1681)
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1 Σ † Πρόοδος τοÜ Τιµίου ΣταυροÜ
2 Κ † Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, \Aνακοµ. λειψ. ^Aγ. Στεφάνου
3 ∆ ∆αλµατίου, Φαύστου & \Iσαακίου ïσίων
4 Τ Τ΅ν âν \Eφέσ̌ω 7 παίδων, Εéδοκίας ïσίας, ‰Iας µάρτυρος
5 Τ Εéσιγνίου µάρτ., Νόννης µητρ. Γρ. Θεολ., Εéγενίου ïσ.
6 Π † METAMOPΦΩΣH TOY KYPIOY
7 Π † ∆οµετίου ïσ., Nικάνορος ïσ., Θεοδοσίου ïσ.
8 Σ † Μύρωνος Κρήτης, Α¨µιλιανοÜ Κυζίκου
9 Κ † Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ματθία àποστόλου, ^Aγίων 10 µαρτ.

10 ∆ Λαυρεντίου àρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώµης
11 Τ Εûπλου διακόν., Νήφωνος ΚΠόλεως, \Aναστασίου ΠανερÄ
12 Τ Φωτίου & \Aνικήτου, ∆ώδεκα Στρατιωτ΅ν Μαρτύρων
13 Π Μαξίµου ïµολογητοÜ, Εéδοκίας, ∆ωροθέου, Ξένης µοναχÉς
14 Π Μιχαίου προφ., Συµεών τοÜ Τραπεζουντίου τοÜ Χρυσοχόου
15 Σ † KOIMHΣH THΣ ΘEOTOKOY
16 Κ † Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, T΅ν âκ Mουλίων νεοµαρτύρων
17 ∆ † Εéτυχίου, ΕéτυχιανοÜ καί ΚασσιανÉς ïσ., Μύρωνος µ., 
18 Τ † ^Aγ. Mατθαίου νεοµ. Γερακαρίου, Φλώρου & Λαύρου 
19 Τ \Aνδρέου µεγαλοµ. Στρατηλ., Θεοφάνους Ναούσης
20 Π Σαµουήλ προφ., ^Hλιοδώρου & ∆οσÄ µαρτ., Θεοχάρους µ.
21 Π Θαδδαίου àποστ., \Aθανασίου Πατελάρου Πατρ. ΚΠόλεως
22 Σ \Aγαθονίκου & σύν αéτ̌΅ µαρτύρων, \Aνθούσης µ.
23 Κ † ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ε¨ρηναίου Λουγδ., Xαραλάµπ. Kαλυβ.
24 ∆ ΚοσµÄ Α¨τωλοÜ, ΕéτυχοÜς, ∆ιονυσίου Α¨γ.
25 Τ † Τίτου àποστόλου Α΄ \Eπισκόπου Κρήτης
26 Τ \AδριανοÜ & Ναταλίας µ., \Iωάσαφ ïσ., \AττικοÜ µ.
27 Π † Φανουρίου Mεγαλοµάρτυρος, Ποιµένος ïσίου
28 Π Μωϋσέως ïσ. τοÜ Α¨θίοπος, ∆ιοµήδους, Λαυρεντίου µ.
29 Σ † \Aποτοµή κεφ. \Iωάννου BαπτιστοÜ, Θεοπίστης Α¨γίνης
30 Κ † ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, \Aλεξάνδρου, \Iωάννου, Παύλου ΚΠόλεως
31 ∆ † Κατάθεση Tιµίας Zώνης Θεοτόκου

AY Γ O Y Σ T O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟN
2 Α΄ Κορ. α΄ 10-17 Ματθ. ιδ΄ 14-22 βαρύς Η΄
9 Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 Ματθ. ιδ΄ 22-34 πλ. δ΄ Θ΄
16 Α΄ Κορ. δ΄9-16 Ματθ. ιζ΄ 14-23 α΄ Ι΄
23 Φιλιπ. β΄ 5-11 Λουκ. ι΄ 38-42, β΄ ΙΑ΄

ια΄ 27-28
30 Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 Ματθ. ιθ΄ 16-26 γ΄ Α΄

AY Γ O Y Σ T O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

Σάββατο µετά τήν 6ην Aéγούστου, Συνάξεως E¨κόνος
^Yπερ. Θεοτ. Γαλακτοτροφούσης ^I. M. \Aγκαράθου.

7 ^Oσίου \Iωσήφ «Γεροντογιάννη» τοÜ âν τFÉ ^I. M. Καψ÷Ä
Σητείας. (1874)

8 ^Aγίου Μύρωνος \Eπισκόπου Κρήτης.
11 Συνάξεως E¨κόνος ^Yπερ. Θεοτόκου \Eλεούσης

^I. Mετ. \Eλεούσης.
12 Âγίων 12 Μαρτύρων Στρατιωτ΅ν. (4ος α¨.)
16 T΅ν âκ Mουλίων νεοµαρτύρων
17 ^Oσ. Εéτυχίου, ΕéτυχιανοÜ καί ΚασσιανÉς âν τFÉ ^I. M.

^Oδηγητρίας MεσαρÄς. (4ος α¨.)
18 Âγ. Mατθαίου νεοµάρτυρος τοÜ âκ Γερακαρίου

\Aµαρίου. (1697)
21 \Aθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως

âξ \AξοÜ Mυλοποτάµου. (1654)
23 ^Oσίου Χαραλάµπους τοÜ âν ΚαλυβιανFÉ 

MεσαρÄς. (1788)
25 ^Aγίου \Aποστόλου Τίτου,

πρώτου \Eπισκόπου Κρήτης. (1ος α¨.)
ñ A′ Kυριακή µετά τήν 25ην Aéγούστου, τÉς Συνάξεως

τ΅ν ^Aγ. \Aπ. Παύλου καί Tίτου.
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1 Τ † \Aρχή τÉς \Iνδίκτου, Συµεών τοÜ Στυλίτου
2 Τ Μάµαντος, \Iωάννου ΝηστευτοÜ
3 Π \Aνθίµου îεροµάρτυρος, Θεοκτίστου ïσίου, Φοίβης
4 Π Βαβύλα îεροµ., Μωϋσέως πρ., \Aνθίµου ïσ. νέου \AσκητοÜ
5 Σ Ζαχαρίου προφήτου & \Eλισάβετ, \Aβδαίου âπισκόπου
6 Κ † ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, \Aνάµν. θαύµατος âν Χώναις \Aρχ. Μιχαήλ
7 ∆ Σώζοντος µ., ΚασσιανÉς ^Yµνογράφου
8 Τ † Γενέθλιο τÉς Θεοτόκου
9 Τ † Σύναξη \Iωακείµ & ‰Aννης, \Iκονίου âπ. Γορτύνης

10 Π Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυµφοδώρας µαρτύρων
11 Π Θεοδώρας ïσίας, Εéφροσύνου ïσίου µάγειρος, Εéανθίας
12 Σ Αéτονόµου, Κορνούτου îεροµ., \IουλιανοÜ πρεσβ.
13 Κ † ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, \Aριστείδου φιλοσ., Κορνηλίου
14 ∆ † ΥΨΩΣH TIM. ΣTAYPOY, Bασιλείου âπ. Γορτύνης
15 Τ † Νικήτα µεγαλοµάρτυρος, Φιλοθέου
16 Τ Εéφηµίας µεγαλοµ., ΜελιτινÉς µάρτυρος, ΚασσιανοÜ ïσ.
17 Π Σοφίας, Πίστεως, \Eλπίδος καί \Aγάπης µαρτύρων
18 Π † Εéµενίου âπισκ. Γορτύνης, \Aριάδνης µ., Ρωµύλου ïσ.
19 Σ Τροφίµου, Σαββατίου, ∆ορυµέδοντος µ., Σωσσάνης µ.
20 Κ † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Εéσταθίου, \Iωάννου τοÜ Ξένου
21 ∆ Κοδράτου àποστ., \IωνÄ προφήτου, ’Ισαακίου Κύπρου
22 Τ ΦωκÄ îεροµ. âπ. Σινώπης, ΦωκÄ τοÜ κηπουροÜ, \Iσαάκ
23 Τ † Σύληψις Tιµ. Προδρόµου, Νικολάου Καρπεν., Ξανθίππης
24 Π Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης, ΣιλουανοÜ \Aθωνίτου
25 Π Εéφροσύνης ïσίας, Παφνουτίου πατρός αéτÉς
26 Σ † Μετάστασις \Iωάννου τοÜ Θεολόγου, Νείλου ΚαλαβροÜ
27 Κ † Α΄ ΛΟΥΚΑ, Καλλιστράτου, \Aριστάρχου, \Aκυλίνης νεοµ.
28 ∆ Χαρίτωνος ïµολ., Αéξεντίου ïσ. τοÜ âν Κύπρ̌ω
29 Τ ΚυριακοÜ ïσ., Μαλαχία ν. ïσιοµ. Ρόδου, Πετρωνίας µ.
30 Τ Γρηγορίου âπισκ. \Aρµενίας φωτιστοÜ, Ριψιµίας µ.

Σ E Π T E M B P I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
6 Α΄ Κορ. ιστ΄13-24 Ματθ. κα΄ 33-42 δ΄ Β΄
13 Γαλ. στ΄ 11-18 ’Ιωαν. 13-17 πλ. α΄ Γ΄
20 Γαλ. β΄ 16-20 Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1 πλ. β΄ ∆΄
27 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 Λουκ. ε΄ 1-11 βαρύς Ε΄

Σ E Π T E M B P I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

1 ^Oσίου Νικολάου τοÜ Κουρταλιώτου. (17ος α¨.)
2 ^Oσίου ΚοσµÄ τοÜ \Eρηµίτου. (658)
4 ^Oσίου \Aνθίµου τοÜ νέου \AσκητοÜ. (1781)
9 \Iκονίου âπισκόπου Γορτύνης.

11 TÉς Συνάξεως τÉς E¨κόνος ^Yπερ. Θεοτόκου
\Aντιφωνητρίας, Mυριοκεφάλων Pεθύµνης.

15 Âγίου Νεοµάρ. \Iωάννου τοÜ âκ Σφακίων. (1811)
18 ^Aγίου Εéµενίου, \Eπισκόπου Γορτύνης. (7ος α¨.)
20 ^Oσίου \Iωάννου τοÜ Ξένου, âκ Σίβας MεσαρÄς. (1027)
20 Âγίου ̂Oσιοµάρτυρος ̂Iλαρίωνος, âξ ̂Hρακλείου. (1804)
24 TÉς Συνάξεως τÉς ̂Yπερ. Θεοτόκου, τÉς ̂ I. M. ΠαληανÉς.
25 TÉς ε•ρέσεως τÉς ^I. E¨κόνος τÉς Eéαγγελιστρίας,

âν Mοχ̌΅.
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1 Π \Aνανίου àπ., ΡωµανοÜ ΜελωδοÜ, \Iωάννου Κουκουζέλη
2 Π ΚυπριανοÜ & \Iουστίνης µαρτ., Θεοφίλου ïσ. ïµολογ.
3 Σ † ∆ιονυσίου \Aρεοπαγίτου πολ. \Aθην΅ν, ∆αµάρεως µ.
4 Κ † Β΄ ΛΟΥΚΑ, ^Iεροθέου, Παύλου âπ. Γορτύνης
5 ∆ Χαριτίνης µ., Μεθοδίας ïσ. τÉς âν Κιµώλ̌ω
6 Τ † ΘωµÄ τοÜ àποστ., Μακαρίου \Eρωτηΐδος µ.
7 Τ † \Iωάννου τοÜ \Eρηµίτου καί τ΅ν 98 ^Oσίων Πατέρων
8 Π † Πελαγίας ïσίας, Φιλίππου âπισκόπου Γορτύνης
9 Π \Iακώβου àπ. τοÜ \Aλφαίου, \Aνδρονίκου & \Aθανασίας ïσ.

10 Σ Εéλαµπίου & Εéλαµπίας µαρτ., ΠινυτοÜ ΚνωσοÜ
11 Κ † ∆΄ ΛΟΥΚΑ (Πατ. Ζ΄ Συν.), \Hλία âπ. Γορτ., \Iωάν. âπ. \Aρκ.
12 ∆ Πρόβου, Ταράχου, ’Ανδρονίκου µ., Συµεών Ν. Θεολόγου
13 Τ † Mελετίου ΠηγÄ Πατρ. \Aλεξανδ., ΧρυσÉς νεοµ.
14 Τ Γερβασίου, ΚοσµÄ ΜελωδοÜ, ΠαρασκευÉς ïσ. \EπιβατινÉς
15 Π ΛουκιανοÜ πρεσβ. \Aντιοχείας, Σαββίνου ïσ., Βάρσου ïµ.
16 Π Λογγίνου ^Eκατοντ., ΜαλοÜ ïσ., Λεοντίου
17 Σ \Ωσηέ πρ., \Aνδρέου ïσιοµ. âν τFÉ Κρίσει
18 Κ † ΛουκÄ τοÜ Εéαγγελ., ^Aγ. Kρητ΅ν Πατέρων O¨κ. Συνόδ.

\Iσιδώρου îεροµ. καί τ΅ν σύν αéτ̌΅
19 ∆ \Iωήλ πρ., Σαδώθ âπισκόπου & 120 σύν αéτ̌΅ µαρτ.
20 Τ \Aρτεµίου µεγαλ., Ματρώνης Χιοπολ., Γερασίµου Κεφαλ.
21 Τ ^Iλαρίωνος ïσ. Μεγάλου, Φιλοθέου ïσ., Σωκράτους îεροµ.
22 Π \Aβερκίου ¨σαπ. âπίσκ. ^Iεραπόλεως, Γλυκερίας µάρτ.
23 Π † \Iακώβου àπ. τοÜ \Aδελφοθέου, \Iγνατίου Kπόλεως
24 Σ \Aρέθα µεγαλοµ., ΣεβαστιανÉς µάρτ., Πρόκλου ΚΠόλεως
25 Κ † ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, ΜαρκιανοÜ & Μαρτυρίου τ΅ν Νοταρίων
26 ∆ † ∆ηµητρίου Mεγαλοµάρτυρος τοÜ Mυροβλήτου
27 Τ Νέστορος µεγαλοµ., Πρόκλης συζύγου τοÜ Πιλάτου
28 Τ † ^Aγίας Σκέπης Θεοτόκου, 4 Νεοµ. Ρεθύµνης
29 Π \Aναστασίας ïσιοµ. Ρωµαίας, \Aβραµίου ïσίου & Μαρίας
30 Π † \AρτεµÄ àπ., Ζηνοβίου & Ζηνοβίας µαρτ., Κλεόπα
31 Σ Στάχυος, \AπελλοÜ, \Aριστοβούλου âκ τ΅ν 70 àπ.
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
4 Β΄ Κορ. στ΄ 16-ζ΄1 Λουκ. στ΄ 31-36 πλ. δ΄ ΣΤ΄
11 Τίτ. γ΄ 8-15 Λουκ. η΄ 5-15 α΄ Ζ΄
18 Κολ. δ΄ 5-11, 14-18 Λουκ. ι΄ 16-21 β΄ Η.
25 Γαλ. α΄ 11-19 Λουκ. η΄ 27-39 γ. Θ΄

O K T Ω B P I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

4 Παύλου âπισκόπου Γορτύνης
7 ^Oσίου \Iωάννου τοÜ \Eρηµίτου καί τ΅ν

σύν αéτ̌΅ 98 Πατέρων. (1632)
8 ^Aγίου Φιλίππου, \Eπισκόπου Γορτύνης. (2ος α¨.)

10 Âγίου ΠινυτοÜ, \Eπισκόπου ΚνωσοÜ. (2ος α¨.)
11 \Hλία âπισκ. Γορτύνης, \Iωάννου âπισκ. \Aρκαδίας
13 Âγ. Mελετίου τοÜ ΠηγÄ, 

Πατριάρχου \Aλεξανδρείας. (1601)
17 ^Oσιοµάρτυρος \Aνδρέου τοÜ âν Κρίσει. (8ος α¨.)
18 ^Aγ. Kρητ΅ν Πατέρων O¨κ. Συνόδου

\Iσιδώρου îεροµ. καί τ΅ν σύν αéτ̌΅
20 ^Oσιοµ. Γερασίµου τοÜ âν Κεφαλληνί÷α. (1579)
20 ^Oσιοµάρτυρος \Aνδρονίκου τοÜ Κρητός. (8ος α¨.)
28 Âγίων 4 Νεοµαρτύρων τ΅ν âν Ρεθύµν̌η. (1824)
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1 Κ † Ε΄ ΛΟΥΚΑ, ^Aγ. ^Eλένη âκ Σινώπης, ΚοσµÄ & ∆αµιανοÜ
2 ∆ \Aκινδύνου, Πηγασίου, \Aφθονίου, \Eλπιδοφόρου µ.
3 Τ † \Aνακ. λειψ. ^Aγ. Γεωργίου, \AκεψιµÄ, \AειθαλÄ, \Iωσήφ
4 Τ \Iωαννικίου ïσ., Νικάνδρου âπ. Μύρων, ^Eρµαίου îεροµ.
5 Π Γαλακτίωνος & \Eπιστήµης µαρτ., ^EρµÄ & Λίνου âκ τ΅ν 70
6 Π Παύλου àρχ. ΚΠόλεως, ΛουκÄ ïσίου, ∆ηµητριανοÜ Κύπρου
7 Σ Τ΅ν âν ΜελιτινFÉ 33 µαρτ., Λαζάρου ïσ. τοÜ Γαλησιώτου
8 Κ † Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Σύναξις Παµ. Ταξιαρχ΅ν Μιχαήλ & Γαβριήλ
9 ∆ † Νεκταρίου A¨γίνης, Θεοκτίστης, Συµεών Mτφρ.

10 Τ \Aρσενίου Καππαδόκη, \Oρέστου, \OλυµπÄ, Σωσιπάτρου
11 Τ † ΜηνÄ µεγαλ., Bίκτωρος, Bικεντίου διακόνου µ.
12 Π \Iωάννου \Eλεήµονος, Νείλου ïσίου τοÜ Μυροβλήτου
13 Π † \Iωάννου Xρυσοστόµου Kπόλεως & \Aνθούσης µητρός
14 Σ † Φιλίππου τοÜ àπ., Κων/νου τοÜ ^Yδραίου νεοµ.
15 Κ † Η΄ ΛΟΥΚΑ, Γουρία, ΣαµωνÄ & \Aβίβου µαρτ. & ïµολ.
16 ∆ † Ματθαίου \Aποστόλου & ΕéαγγελιστοÜ, \Iφιγενείας µ.
17 Τ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίµου & Γενναδίου ΚΠόλεως
18 Τ Πλάτωνος µεγαλ., \Aναστασίου ΠαραµυθÄ, ΡωµανοÜ, Ζ
19 Π \AβδιοÜ προφήτου, \Hλιοδώρου & \Aγαπίου µαρτύρων
20 Π Γρηγορίου ∆εκαπολίτου ïσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως
21 Σ † EIΣO∆IA THΣ ΘEOTOKOY
22 Κ † Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Φιλήµονος, \Aρχίππου, \Oνησίµου âκ τ΅ν 70
23 ∆ \Aµφιλοχίου âπ. \Iκονίου, Σισινίου, Μερόπης µ.
24 Τ Κλήµεντος âπ. Ρώµης, Πέτρου \Aρχιεπ. \Aλεξανδρείας
25 Τ † Α¨κατερίνης µεγαλοµ., Μερκουρίου µεγαλ.
26 Π † Nίκωνος τοÜ «MετανοεÖτε», ΣτυλιανοÜ ïσ.
27 Π † Γρηγορίου Σιναΐτου καί Γερασίµου, \Iακώβου Πέρσου
28 Σ Στεφάνου τοÜ Νέου ïσ., Ε¨ρηνάρχου µάρτυρος
29 Κ † ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Παραµόνου & 370 µ., Φιλουµένου
30 ∆ † \Aνδρέου àποστ. τοÜ Πρωτοκλήτου, Φρουµεντίου îερ.

N O E M B P I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
1 Α΄Κορ. ιβ΄27 - ιγ΄8 Λουκ. ιστ΄ 19-31 δ΄ Ι΄
8 ^Eβρ. β΄ 2-10 Λουκ. η΄ 41-56 πλ. α΄ ΙΑ΄
15 ’Εφεσ. β΄ 4-10 Λουκ. ι΄ 25-37 πλ. β΄ Α΄
22 \Eφεσ. β΄ 14-22 Λουκ. ιβ΄ 16-21 βαρύς Β΄
29 ’Εφεσ. δ΄ 1-7 Λουκ. ιη΄ 18-27 πλ. δ΄ Γ΄

N O E M B P I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

11 Âγ. Mεγαλ. MηνÄ, Πολιούχου ^Hρακλείου.
22 \Aνθίµου ïµολογητοÜ, Προέδρου Κρήτης. (15ος α¨.)
26 ^Oσίου Νίκωνος τοÜ «ΜετανοεÖτε». (10ος α¨.)
27 ^Oσίων Γρηγορίου καί Γερασίµου Σιναϊτ΅ν. 

(µετά τόν 10ον α¨.)
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1 Τ Ναούµ προφ., Φιλαρέτου âλεήµονος, Θεοκλήτου
2 Τ \Aββακούµ προφ., Μυρόπης µάρτ. τÉς âν Χί̌ω, \Aβίδου µ.
3 Π Σοφονίου προφ., \AγγελÉ νεοµ., Θεοδώρου \Aλεξανδρείας
4 Π † Bαρβάρας µεγαλοµ., \Iωάννου ∆αµασκηνοÜ, Σεραφείµ
5 Σ † Σάββα ïσίου τοÜ ™γιασµένου, ∆ιογένους µ., Φιλοθέου
6 Κ † Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Νικολάου àρχιεπισκ. Μύρων θαυµατουργοÜ
7 ∆ \Aµβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίµου Εéβοίας
8 Τ Παταπίου ïσ., Σωσθένους, \Aπολλώ, ΚηφÄ, ΤυχικοÜ àποστ.
9 Τ † Σύλληψις ^Aγ. ‰Aννης, ‰Aννης πρ. (µητρός πρ. Σαµουήλ)

10 Π ΜηνÄ τοÜ καλλικελάδου, ^Eρµογένους, Εéγράφου µ.
11 Π ∆ανιήλ & ΛουκÄ νέου τ΅ν Στυλιτ΅ν, Μείρακος µάρτ.
12 Σ † Σπυρίδωνος âπ. TριµυθοÜντος τοÜ θαυµατουργοÜ
13 Κ † ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Εéγενίου
14 ∆ Θύρσου, Λευκίου µ., Καλλινίκου, Φιλήµονος, ’Απολλωνίου
15 Τ † \Eλευθερίου îεροµάρτ. & \Aνθίας τÉς µητρός αéτοÜ
16 Τ \Aγγαίου πρ., ΘεοφανοÜς βασιλ., Μοδέστου ^Iεροσολύµων
17 Π ∆ιονυσίου âπισκ. Α¨γίνης, ∆ανιήλ προφ. & ^Aγ. 3 Παίδων
18 Π ΣεβαστιανοÜ & ΖωÉς κ.λπ. µαρτ., ΦωκÄ µάρτυρος
19 Σ \Aγλαΐας τÉς Ρωµαίας & Βονιφατίου µαρτ., Θεσσαλονίκης µ.
20 Κ † ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Εéγενίου
21 ∆ \IουλιανÉς & τ΅ν σύν αéτFÉ 500 µ., Θεµιστοκλέους µάρτ.
22 Τ \Aναστασίας Φαρµακολυτρίας, Θεοδότης & 3 παίδων αéτÉς
23 Τ † Τ΅ν ^Aγίων ∆έκα Mαρτύρων τ΅ν âν KρήτFη
24 Π Εéγενίας ïσιοπαρθεν., Φιλίππου πατρός αéτÉς, \Aχµέτ ν.
25 Π † Η KATA ΣAPKA ΓENNHΣH TOY IHΣOY XPIΣTOY
26 Σ † Σύναξη ^Yπεραγίας Θεοτόκου, Εéθυµίου âπ. Σάρδεων
27 Κ † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Στεφάνου πρωτ.
28 ∆ Τ΅ν ^Aγίων ∆ισµυρίων µαρτύρων, Μυγδονίου
29 Τ Τ΅ν êγίων 14.000 Νηπίων •πό ^Hρώδου àναιρεθέντων
30 Τ \Aνυσίας ïσιοµ. âν Θεσ/νίκFη, Γεδεών τοÜ ΚαρακαληνοÜ
31 Π Μελάνης ïσ. τÉς Ρωµαίας, ΖωτικοÜ τοÜ \Oρφανοτρόφου

∆ E K E M B P I O Σ  2 0 0 9
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ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟ
6 ^Eβρ. ιγ΄ 17-21 Λουκ. ιγ΄ 10-17 α΄ ∆΄
13 Κολ. γ΄ 4-11 Λουκ, ιδ΄ 16-24 β΄ Ε΄
20 ^Eβρ. ια΄ 9-10, Ματθ. α΄ 1-25 γ΄ ΣΤ΄

32-40
27 Πράξ. στ΄ 8 - ζ΄ 5, Ματθ. β΄ 13-23 δ΄ Ζ΄

47-60

∆ E K E M B P I O Y
\Aναγνώσµατα Kυριακ΅ν

KPHTIKO AΓIOΛOΓIO

11 Nικηφόρου τοÜ ΦωκÄ. (966)
23 Τ΅ν ^Aγίων ∆έκα Μαρτύρων. (250)
30 ΓεδεώνΝεοµάρτυρος τοÜ ΚαρακαλληνοÜ. (1818)
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ

Γιά τό µεγάλο öργο τοÜ εéαγγελισµοÜ τ΅ν \Eθν΅ν, ï
\Aπ. ΠαÜλος χρειαζόταν πιστούς καί îκανούς συνερ-

γάτες. \Aνθρώπους âµπιστοσύνης καί àφοσιώσεως, àλλά
καί •πακοÉς στόν θεόκλητο \Aπ. ΠαÜλο στόν ïποÖο εrχε
ï €διος ï Χριστός àναθέσει τό κήρυγµα τοÜ Εéαγγελίου
στά ‰Eθνη.

^H Θεία Πρόνοια κατά τήν πορεία, τοÜ παρουσίασε
πολλούς, οî ïποÖοι πότε µαζί του καί πότε κατ’ âντολή
του βοήθησαν στήν ¥δρυση Τοπικ΅ν \Eκκλησι΅ν, οî
ïποÖες µετά τό µαρτύριο τοÜ Παύλου âργάστησαν πά-
ντα σύµφωνα µέ τίς •ποθÉκες του καί àναγνωρίστηκαν
àπό τήν àρχαία àµέσως âκκλησιαστική παράδοση ½ς
πρ΅τοι \Eπίσκοποι αéτ΅ν τ΅ν \Eκκλησι΅ν.

^H \Eκκλησία τÉς Κρήτης σεµνύνεται, διότι ½ς Πρ΅το
της \Eπίσκοπο εrχε τόν âκλεκτότερο µαθητή τοÜ Παύ-
λου, τόν Τίτο.

^O Τίτος qταν ≠Eλληνας àπό τήν \Aντιόχεια. \Aσπά-
στηκε τό χριστιανισµό γνωρίζοντας τόν ΠαÜλο, àλλά δέν
περιετµήθη παρά τίς πιέσεις τ΅ν ¨ουδαϊζόντων χριστια-
ν΅ν. Γι’ αéτό καί ¬ταν συνεκλήθη στά ^Iεροσόλυµα ™
\Aποστολική Σύνοδος τό 49 µ.Χ. γιά τή λήψη àποφάσεως
ôν θά öπρεπε νά περιτέµνονται οî âξ âθν΅ν χριστιανοί, ï
ΠαÜλος πÉρε µαζί του τόν Τίτο ½ς ζωντανή àπόδειξη



εéγενοÜς καρποÜ τοÜ δέντρου τÉς âξ \Eθν΅ν \Eκκλησίας.
^H προσωπικότητα τοÜ νεαροÜ Τίτου, öπαιξε καθορι-

στικό ρόλο στό θέµα αéτό, γνωρίζοντάς τον καί οî ôλλοι
\Aπόστολοι.

^O ΠαÜλος ½ς φωτισµένος, àλλά καί ½ς ôνθρωπος
εûστροφος, διέκρινε àµέσως τά χαρίσµατα τοÜ Τίτου.
∆ιέγνωσε σπάνιες δυνατότητες σ’ αéτόν, οî ïποÖες àπο-
δείχθηκαν στήν πράξη µέ πληρότητα, γι’ αéτό ™ ψυχή
τοÜ Παύλου àναπαύθηκε πλήρως στό πρόσωπο αéτό
πού ™ Θεία Πρόνοια τοÜ εrχε παρουσιάσει γιά τό îερα-
ποστολικό öργο. ^O Τίτος àποδείχθηκε ½ς ï πιστότερος
καί δυνατότερος àπό τούς βοηθούς του. ΠαντοÜ âξέ-
φραζε τό πνεÜµα τοÜ διδασκάλου του καί τή σκέψη του
καί πάντα âφάρµοζε µέ πιστότητα τίς âντολές του. ^Ως
πρόσωπο τÉς àπολύτου âµπιστοσύνης του καί ½ς χαρι-
σµατικός ôνδρας γιά τά δύσκολα, àναλάµβανε ¬λες τίς
δύσκολες àποστολές ¬πως αéτή στήν Κόρινθο (Β΄ Κορ.
7,15). Γι’ αéτό καί ï κορυφαÖος \Aπόστολος τόν çνοµάζει
«κοινωνόν» καί «συνεργόν» καί τόν τοποθετεÖ στό €διο
âπίπεδο µέ τόν ëαυτό του γράφοντας· «οé τˇ΅ αéτˇ΅
πνεύµατι περιεπατήσαµεν, οé τοÖς αéτοÖς €χνεσιν;» (Β΄
Κορ. 12,18).

^O ≠Aγ. \Aνδρέας ï Κρήτης, ï µεγάλος •µνογράφος καί
âκ τ΅ν διαδόχων τοÜ Τίτου στό θρόνο τÉς Γόρτυνας -
Κρήτης, σέ âγκωµιαστικό του λόγο àπαριθµεÖ τά χαρί-
σµατά του· «\Eπιεικής, εéπειθής, εéπρόσιτος, •πήκοος,
πρός àποστολήν εéσταλής, πρός διακονίαν εûχρηστος,
πρός καταλλαγάς εéδαίµων, àλείπτης τ΅ν κοπιώντων,
τ΅ν •πέρ ΧριστοÜ πονούντων •περασπιστής» (Λόγος
ε¨ς τόν \Aπ. Τίτον, Ρ. G. 97, 1149).
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\Aλλ’ âκεÖνος πού πολύ εûστοχα àναλύει τήν àγάπη
τοÜ Παύλου πρός τόν Τίτο, εrναι ï ≠Aγ. \Iωάννης ï Χρυ-
σόστοµος, ï µεγαλύτερος γνώστης τÉς Âγ. ΓραφÉς καί
θεόπνευστος ëρµηνευτής τ΅ν âπιστολ΅ν τοÜ Παύλου
στόν ïποÖο öτρεφε ¨διαίτερη εéλάβεια καί θαυµασµό.

\Eπρόκειτο νά συναντηθοÜν στήν Τρωάδα (Τροία) γιά
τό κήρυγµα τοÜ Εéαγγελίου. ^O ΠαÜλος πÉγε, προ-
γευόµενος τÉς χαρÄς, ¬τι θά συναντοÜσε τόν âκλεκτό
του µαθητή καί συνέκδηµο. ≠Oµως ï Τίτος γιά κάποιο
ôγνωστο λόγο εrχε âµποδιστεÖ νά βρίσκεται âκεÖ. Καί âν΅
•πÉρχαν ¬λες οî προϋποθέσεις γιά νά âπιτύχει τό εéαγ-
γελικό öργο, τόσο πολύ λύπησε τόν ΠαÜλο ™ àπουσία
τοÜ Τίτου πού τά παράτησε ¬λα καί öφυγε. «\Eλθών ε¨ς
τήν Τρωάδα ε¨ς τό εéαγγέλιον τοÜ ΧριστοÜ, καί θύρας
µοι àνε̌ωγµένης âν Κυρί̌ω, οéκ öσχηκα ôνεσιν τ̌΅ πνεύ-
µατί µου, τ̌΅ µή ε•ρεÖν µε Τίτον τόν àδελφόν µου· àλλά
•ποταξάµενος αéτοÖς, âξÉλθον ε¨ς Μακεδονίαν» (Β΄
Κορινθ. 2,12-13).

Γιά τό γεγονός αéτό ï ^Iερός Χρυσόστοµος γράφει:
«\Eάν θέλFη κανείς νά àγαπ̌Ä µέ àληθινήν àγάπην, καί θέ-
λει νά γνωρίσFη τήν δύναµίν της, ôς προστρέξFη πρός τόν
τρόφιµον τÉς àγάπης αéτÉς, τόν µακάριον ΠαÜλον, καί
âκεÖνος θά τόν διδάξFη πόσον µέγα κατόρθωµα εrναι τό
νά •ποµείνFη κανείς τόν χωρισµόν àγαπωµένου προσώ-
που καί πόσον ¨σχυρά ψυχή χρειάζεται διά τοÜτο.

^O ΠαÜλος, δηλαδή, αéτός ï ïποÖος âξεδύθη τήν σάρ-
κα καί àπέβαλε τό •λικόν σ΅µα καί µέ âλευθέραν τήν
ψυχήν περιÉλθε τήν ο¨κουµένην ïλόκληρον, ï ïποÖος
âξεδίωξεν àπό τήν σκέψιν του κάθε àνθρώπινον πάθος,
καί âµιµήθη τήν àπάθειαν τ΅ν \Aσωµάτων ∆υνάµεων, ï
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ΠαÜλος λοιπόν, ¬λα τά •πέφερεν εéκόλως, ½ς âάν qτο
ξένον τό σ΅µα, τό ïποÖον âδοκιµάζετο, καί τάς φυλακί-
σεις, καί τάς àπαγωγάς καί τάς µαστιγώσεις, καί τάς
àπειλάς καί τόν θάνατον καί κάθε εrδος τιµωρίας. ≠Oταν
¬µως âχωρίσθη àπό ≤να πρόσωπον, τό ïποÖον äγάπα
âξαιρετικ΅ς, τόσον συνεκλονίσθη καί τόσον âταράχθη,
œστε ¬ταν δέν ε•ρÉκε τό πρόσωπον αéτό âκεÖ πού âπε-
ρίµενε νά τό συναντήσFη, àµέσως öφυγεν àπό τήν πόλιν
âκείνην.

Τί πράγµατα εrναι αéτά, t µακάριε ΠαÜλε; ≠Oταν µέν
¦σουν δεµένος ε¨ς τό τιµωρητικόν ξύλον καί κλεισµένος
ε¨ς τήν φυλακήν, καί οî δήµιοι qσαν ≤τοιµοι νά σέ µαστι-
γώσουν καί τά α¥µατα öτρεχον àπό τήν πλάτη σου, τότε
σύ âδίδασκες καί âβάπτιζες καί προσέφερες θυσίαν ε¨ς
τόν Θεόν, καί δέν àδιαφοροÜσες διά τήν σωτηρίαν οûτε
καί ëνός àνθρώπου. ≠Oταν δέ qλθες ε¨ς τήν Τρ̌ωάδα καί
ε•ρÉκες τόν àγρόν καθαρόν καί ≤τοιµον νά δεχθFÉ τόν
σπόρον τÉς àληθοÜς Πίστεως, âπέταξες àπό τάς χεÖρας
σου τόσον κέρδος καί àµέσως öφυγες µακράν; Ναί, λέγει·
διότι âκυριεύθην àπό τήν τυραννίαν τÉς θλίψεως καί πο-
λύ âτάραξε τήν σκέψιν µου ™ àπουσία τοÜ Τίτου, καί
τόσον πολύ âκυριάρχησε τοÜ νοÜ µου καί µέ κατέβαλεν,
œστε νά µέ àναγκάσFη νά κάµω τήν χειρονοµίαν αéτήν.

Εrδες πόσον µεγάλο κατόρθωµα εrναι τό νά äµπορέσFη
κανείς νά •ποµένFη µέ äρεµίαν τόν χωρισµόν àπό àγα-
πώµενον πρόσωπον; Εrδες πόσον σκληρός καί πικρός
εrναι ï χωρισµός αéτός; Εrδες πόσον öχει àνάγκην àπό
µεγάλην καί νεανικήν ψυχήν; ∆έν εrναι, δηλαδή, δι’ âκεί-
νους οî ïποÖοι àγαποÜν, àρκετός µόνον ï ψυχικός σύν-
δεσµος, οûτε îκανοποιοÜνται µέ τήν παρηγορίαν πού
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παρέχει ï σύνδεσµος αéτός, àλλά χρειάζονται καί τήν
σωµατικήν παρουσίαν τοÜ àγαπωµένου· âάν δέ δέν συµ-
βαίνFη τοÜτο, ™ ψυχική εéχαρίστησις âλαττώνεται ση-
µαντικά». (Âγ. \Iωάννου Χρυσόστοµου Λόγος ΜΖ΄ «ε¨ς
τόν \Aπ. ΠαÜλον», âν «\Eκλογαί καί àπανθίσµατα» σελ.
583-584)

^O ΠαÜλος περνώντας δέσµιος àπό τούς Καλούς Λι-
µένες τÉς Κρήτης, ¬που παρέµεινε λόγ̌ω κακοκαιρίας
στό πλοÖο γιά λίγες ™µέρες, ïραµατίστηκε τόν εéαγγε-
λισµό τÉς Κρήτης. Γνώριζε τήν ¨διοµορφία τÉς ψυχο-
σύνθεσης τ΅ν Κρητ΅ν καί τίς δυσκολίες πού θά συνα-
ντοÜσε ™ \Eκκλησία πού âπρόκειτο νά îδρύσει. ≠Oµως
εrχε ≤τοιµη τήν âπιλογή τοÜ προσώπου γι’ αéτό τό δύ-
σκολο öργο. Γι’ αéτό καί κατά τήν ∆΄ περιοδεία του qλθε
στή Γόρτυνα, τήν τότε πολυάνθρωπη ρωµαϊκή πρωτεύ-
ουσα τÉς Νήσου καί àφοÜ παρέµεινε ¬σο χρονικό διά-
στηµα öκρινε πώς qταν àρκετό, àνέθεσε στόν Τίτο τήν
çργάνωση τÉς ΚρητικÉς \Eκκλησίας àποχωρώντας ï
€διος. \Aργότερα θά τοÜ öστελνε καί βοηθούς τόν ΖηνÄ,
τόν \Aπολλώ καί τόν \AρτεµÄ καθώς καί τή γνωστή âπι-
στολή µέσα στήν ïποία θά τοÜ •πενθύµιζε τίς παραγ-
γελίες πού τοÜ εrχε δώσει ¬ταν βρισκόταν στήν Κρήτη
καθώς καί νέες. Γιά ≤να µικρό χρονικό διάστηµα τόν
àπέσπασε àπό τήν Κρήτη καί τόν öστειλε στή ∆αλµατία
(σηµερινή Κροατία). ≠Oµως µετά τό µαρτύριο τοÜ Παύ-
λου, ï Τίτος âπέστρεψε γιά πάντα στήν Κρήτη, στήν
ïποία âργάστηκε ½ς τήν κοίµησή του καί ™ \Eκκλησια-
στική Συνείδηση τόν àναγνώρισε Πρ΅το \Eπίσκοπο
Κρήτης καί Πάτρωνα τÉς \Eκκλησίας της.

Οî καρποί τοÜ öργου του, δικαίωσαν τόν µέγα ΠαÜλο.
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∆ιότι στό δύσκολο χ΅ρο τÉς Μεγαλονήσου, ï Τίτος µέ τά
öκτακτα χαρίσµατά του ¬πως ™ çξύνοια, ï δυναµισµός,
™ παρρησία, ™ διάκριση, ™ διαλλακτικότητα, ™ σταθερό-
τητα καί κυρίως τά ™γετικά του προσόντα, öθεσε τά
θεµέλια τÉς \Eκκλησίας τÉς Κρήτης, ™ ïποία µέσα στό
διάβα τ΅ν α¨ώνων θά àναδείκνυε êγίους \Eπισκόπους,
Μάρτυρες, ^Oσίους, Νεοµάρτυρες καί διαπρεπεÖς âκ-
κλησιαστικές προσωπικότητες µέ öργο θαυµαστό âντός
τÉς Κρήτης καί πέραν τ΅ν ïρίων της.

Χτίστηκαν περίλαµπροι ^I. Ναοί  – µνηµεÖα καί àνα-
πτύχθηκε µοναδική âκκλησιαστική τέχνη, àλλά δυστυ-
χ΅ς ™ κατάκτηση τ΅ν \Aράβων (824) εrχε καταστροφικά
àποτελέσµατα, διότι οî κατακτητές κατέστρεψαν τούς ̂ I.
Ναούς, âξαφάνισαν ±για Λείψανα µεταξύ τ΅ν ïποίων
καί τοÜ Âγίου Τίτου καί •ποχρέωσαν τόν πληθυσµό σέ
âξισλαµισµό. Οî ^Eνετοί διέσωσαν τήν Τιµία του Κάρα
στή Βενετία àπό τήν ïποία âπέστρεψε κατόπιν âνερ-
γει΅ν τοÜ àοιδίµου \Aρχιεπισκόπου Κρήτης Εéγενίου τό
1966 καί φυλάσσεται πλέον στόν ïµώνυµο τοÜ \Aποστό-
λου Ναό, στό ^Hράκλειο.

Πρόσφατες àνασκαφές, öφεραν στό φ΅ς κοντά στό
χωριό «Μητρόπολις» νότια τ΅ν σωζόµενων âρειπίων τÉς
àρχαίας Γόρτυνας, âρείπια τÉς µεγαλόπρεπης Βασιλι-
κÉς, δηλαδή τοÜ ΜητροπολιτικοÜ ΝαοÜ τοÜ Âγ. Τίτου
καί •πάρχει ™ âλπίδα µέ τίς àνασκαφές νά âντοπισθεÖ
καί ï τάφος τοÜ \Aποστόλου.

Στίς 16 \Oκτωβρίου 2008 ï Παναγιώτατος Ο¨κου-
µενικός µας Πατριάρχης κ.κ. ΒαρθολοµαÖος µέ τήν
παρουσία καί Προκαθηµένων καί \Eκπροσώπων τ΅ν
\Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν, µέσα στά πλαίσια τοÜ öτους
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\Aποστόλου Παύλου, âτέθησαν τά νοητά καί πραγµατικά
θεµέλια τοÜ Βήµατος τοÜ \Aπ. Παύλου στό χ΅ρο τÉς
àρχαίας Γόρτυνας, γιά νά •πενθυµίζει σέ ¬λους ™µεδα-
πούς καί àλλοδαπούς âπισκέπτες, τήν îστορική πραγ-
µατικότητα, δηλαδή τό ποÜ ï ΠαÜλος öθεσε τά θεµέλια
τÉς \Eκκλησίας τÉς Κρήτης, âγκαθιστώντας Πρ΅το
\Eπίσκοπό της τόν Τίτο. Γίνεται πλέον πραγµατικότητα
αéτό πού àπουσίαζε ½ς σήµερα καί θά δίδεται πλέον ™
εéκαιρία νά τιµÄται πρεπόντως ï \Aπόστολος τ΅ν \Eθ-
ν΅ν κατά τή µνήµη του.

Σύν Θεˇ΅ καί ¬ταν δηµιουργηθοÜν οî κατάλληλες
προϋποθέσεις -¬πως καί γιά τό ΒÉµα τοÜ \Aπ. Παύλου-
θά τιµÄται καί ï \Aπ. Τίτος στόν πρ΅το του ^I. Ναό, ¬που
εrναι ï τάφος του καί ¬που àπό τόν 6ο α¨΅να µέχρι τόν
9ο πού καταστράφηκε, λειτούργησαν âπιφανεÖς ≠Aγιοι
\Aρχιεπίσκοποι καί \Eπίσκοποι τÉς Κρήτης, âκεÖ πού
κατά τήν πρώτη χριστιανική χιλιετία χτυποÜσε ™ καρ-
διά τÉς ΚρητικÉς \Eκκλησίας καί τÉς ^I. \EπαρχιακÉς
Συνόδου.
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Oî ≠Aγιοι \Aπ. ΠαÜλος καί Tίτος
Σέ àνάµνηση τÉς \Eπισκέψεως τÉς A.Θ.Π. 

τοÜ O¨κουµενικοÜ µας Πατριάρχου κ.κ. BAPΘOΛOMAIOY 
καί Προκαθηµένων - \Eκπροσώπων τ΅ν \Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν

στήν ^I. Mητρόπολη Γορτύνης καί \Aρκαδίας. (16-10-2008)
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ΣΥΝΤΟΜΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

^H \Aποστολική ^I. Μητρόπολη Γορτύνης καί \Aρκαδίας
•πÉρξε τό λίκνο τοÜ âκχριστιανισµοÜ τÉς Κρήτης. ‰Hδη àπό
τά àποστολικά χρόνια καί γιά µία περίπου χιλιετία qταν τό
κέντρο τÉς âκκλησιαστικÉς ζωÉς τÉς Μεγαλονήσου. ^H àρχαία
Γόρτυνα ½ς πολιτική πρωτεύουσα τÉς Κρήτης καί τÉς Κυρη-
ναϊκÉς, τόσο κατά τή Ρωµαϊκή, ¬σο καί κατά τό µεγαλύτερο
µέρος τÉς ΒυζαντινÉς περιόδου, àναδείχθηκε ½ς κέντρο τÉς
îεραποστολικÉς δράσης τ΅ν \Aποστόλων Παύλου καί Τίτου.

^H πρώτη âπαφή τοÜ \Aπ. Παύλου µέ τήν Κρήτη, qταν τό
Φθινόπωρο τοÜ 59-Χειµ΅να τοÜ 60, ¬ταν ïδηγεÖτο ½ς α¨χµά-
λωτος στή Ρώµη γιά νά δικαστεÖ. Τότε τό πλοÖο πού τόν µετέ-
φερε προσορµίστηκε λόγ̌ω καιρικ΅ν συνθηκ΅ν «ε¨ς τόπον τι-
νά καλούµενον Καλούς Λιµένας, ̌z âγγύς qν πόλις Λασαία»
(Πράξ. 27, 8).

\Aργότερα, κατά τήν ∆΄ àποστολική του περιοδεία, δηλαδή
κατά τό Θέρος τοÜ 63, ï \Aπ. ΠαÜλος âγκατέστησε τόν \Aπ. Τίτο
στήν Κρήτη «...κατέλιπόν σε âν ΚρήτFη...» (Τίτ. 1,5) γιά τήν
çργάνωση τÉς \Eκκλησίας τÉς Νήσου. Κέντρο καί ≤δρα τÉς
îεραποστολικÉς δράσεως τοÜ \Aπ. Τίτου •πÉρξε ™ Γόρτυνα.

^O \Aπ. Τίτος χειροτόνησε τούς πρώτους \Eπισκόπους σέ
διάφορες Πόλεις τÉς Νήσου, âν΅ οî διάδοχοί του στή Γόρτυνα
κατά τά µεταποστολικά χρόνια, öχοντας τά πρεσβεÖα τιµÉς
µεταξύ τ΅ν •πολοίπων \Eπισκόπων της, προήδρευαν τ΅ν
Τοπικ΅ν Συνόδων.



ΣπουδαÖοι διάδοχοι τοÜ \Aπ. Τίτου στή Μητρόπολη Γορτύ-
νης κατά τά µεταποστολικά χρόνια •πÉρξαν ï ≠Aγ. Φίλιππος,
ï ∆ιόσκορος, ï Κρήσκης, ï ̂Iεροµάρτυς Κύριλλος, ï ̂Iεροµάρ-
τυς Πέτρος ï Νέος καί ï ≠Aγ. ΠαÜλος, ï ïποÖος καί öκανε τήν
àνακοµιδή τ΅ν î. λειψάνων τ΅ν Âγ. ∆έκα οî ïποÖοι εrχαν µαρ-
τυρήσει âπί ∆εκίου τό 250 στή Γόρτυνα.

Μέ τίς àποφάσεις τÉς Α′ Ο¨κουµενικÉς Συνόδου, àναγνω-
ρίζονται καί θεσµοθετοÜνται πλέον τά µητροπολιτικά δίκαια
καί τοÜ \Eπισκόπου Γορτύνης στή λειτουργία τοÜ ΣυνοδικοÜ
σώµατος τ΅ν \Eπισκόπων τÉς Νήσου. Σέ ïλόκληρη τήν Α΄
Βυζαντινή περίοδο (330-824/8), ™ ^I. \Eπαρχιακή Σύνοδος τÉς
Κρήτης εrχε τήν ≠Eδρα της στή Μητρόπολη Γορτύνης. Κατά
τήν Α΄ Βυζαντινή περίοδο, τήν âποίµαναν σπουδαÖοι ̂ Iεράρχες
¬πως οî θαυµατουργοί ≠Aγ. Μύρων καί ≠Aγ. Εéµένιος καί ôλλοι
µέ àπαράµιλλο, ποιµαντικό, îεραποστολικό, àντιαιρετικό καί
θεολογικό öργο, ¬πως οî ≠Aγιοι \Iκόνιος, Μαρτύριος, Θεόδω-
ρος, Βασίλειος καί \Hλίας, οî ïποÖοι öλαβαν µέρος στίς Ο¨κου-
µενικές Συνόδους Γ΄, ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄, Πενθέκτη καί Ζ΄ àντίστοιχα.
\Iδιαίτερα ξεχωριστή γιά ïλόκληρη τή ΝÉσο, •πÉρξε κατά τό
πρ΅το µισό τοÜ 8ου α¨΅να ™ àρχιερατεία τοÜ Âγ. \Aνδρέου
Κρήτης τοÜ ^Yµνογράφου.

Τήν ôνθιση τÉς \Eκκλησίας τÉς Κρήτης àνέκοψε ™ àραβική
κατάκτηση τό 824. Σύµφωνα µέ τίς τελευταÖες öρευνες, εrναι
γνωστά 27 çνόµατα âπισκόπων Γορτύνης-\Aρχιεπισκόπων
Κρήτης, δηλαδή àπό τόν \Aπ. Τίτο µέχρι τόν ≠Aγ. Εéτύχιο.

\Eπίσκοποι πλέον δέν •πÉρχαν, âν΅ ï λαός περιÉλθε σέ
πολύ δύσκολη θέση λόγˇω τÉς σκληρÉς δουλείας καί τοÜ
βίαιου âξισλαµισµοÜ. Κατά τήν περίοδο αéτή (824-961) àνα-
φέρονται δύο •περόριοι Μητροπολίτες Κρήτης µέ τό ùνοµα
Βασίλειος. Οî ‰Aραβες κατέστρεψαν τή Γόρτυνα καί µετέφε-
ραν τό πολιτικό κέντρο τÉς Κρήτης στό βορρά, στήν πολίχνη
τοÜ ^Hρακλείου, πού qταν καί ≤δρα \EπισκοπÉς, τήν ïποία
çχύρωσαν µέ βαθειά τάφρο ≤νεκα τÉς ïποίας öλαβε τό ùνοµα
Χάνδακας.
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Μέ τήν àπελευθέρωση τÉς Κρήτης τό 961 àπό τόν Μεγάλο
καί εéσεβÉ Αéτοκράτορα Νικηφόρο ΦωκÄ, ™ \Eκκλησία τÉς
Κρήτης àναδιοργανώθηκε ½ς \Eπαρχία τοÜ Ο¨κουµενικοÜ
Πατριαρχείου µέ τήν âπανασύσταση τ΅ν \Eπισκοπ΅ν της. ^H
≤δρα ¬µως τÉς Μητροπόλεως µεταφέρθηκε στό Χάνδακα, âν΅
™ περιφέρεια τÉς παλαιÄς Μητροπόλεως, µέ ≤δρα τή Γόρτυ-
να, συνέχισε νά àποτελεÖ τµÉµα τÉς Μητροπόλεως Κρήτης.

Γιά τόν âπανευαγγελισµό τ΅ν Κρητ΅ν, âργάστηκαν îερα-
ποστολικά κατά τήν περίοδο αéτή ï ≠Oσιος \Iωάννης ï Ξένος
àπό τό χωριό Σίβα τÉς ΜεσαρÄς καί ï ≠Oσιος Νίκων ï Μετα-
νοεÖτε. \Aπό τή Β΄ Βυζαντινή περίοδο (961-1204) σώζονται
àρκετά çνόµατα Μητροπολιτ΅ν Κρήτης, ï σπουδαιότερος
τ΅ν ïποίων εrναι ï \Hλίας, ï ïποÖος •πÉρξε λόγιος καί σπου-
δαÖος συγγραφέας καί κανονολόγος.

Τό 1204 ™ Κρήτη καταλήφθηκε àπό τούς ^Eνετούς οî
ïποÖοι âκδίωξαν τούς \Oρθόδοξους \AρχιερεÖς, âγκατέστησαν
λατίνους, ôσκησαν àφόρητες πιέσεις – µαρτύρια, àλλά καί
προπαγάνδα. Οî χειροτονίες τ΅ν διακόνων καί πρεσβυτέρων
τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας γίνονταν âκτός Κρήτης.

Κατά τήν περίοδο αéτή ≤δρασαν στήν Κρήτη µέ πρόνοια
τοÜ Ο¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου, σπουδαÖοι âκκλησιαστικοί
ôνδρες γιά τή στήριξη τÉς \Oρθοδοξίας, ¬πως ï Μητροπολίτης
Φιλαδελφείας Γαβριήλ ΣεβÉρος, ï \Aθην΅ν ‰Aνθιµος καί Πρόε-
δρος Κρήτης (1340-1366) καί ï ≠Oσ. καί ïµολογητής µοναχός
\Iωσήφ ï Βρυέννιος.

Κατά τήν περίοδο τÉς ^Eνετοκρατίας γνώρισαν âπίσης
µεγάλη àκµή τά çρθόδοξα µοναστήρια, τά ïποÖα συνέβαλαν
τόσο στή διατήρηση τÉς çρθόδοξης πνευµατικότητας, ¬σο καί
στήν àναγέννηση τ΅ν γραµµάτων καί τ΅ν τεχν΅ν. Σηµαντικά
çρθόδοξα µοναστήρια τÉς σηµερινÉς δικαιοδοσίας τÉς ^I. Μη-
τροπόλεως Γορτύνης καί \Aρκαδίας τά ïποÖα γνώρισαν µεγά-
λη ôνθιση qταν· οî ̂ I. Μονές Βαλσαµονέρου, Βροντησίου, Καρ-
διωτίσσης, ^Oδηγητρίας, \Aπεζαν΅ν, «Κυριελέησον», (σηµερινό
χωριό Καπετανιανά), Τρι΅ν ^Iεραρχ΅ν στόν Κόφινα, καί πλÉ-
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θος àσκητηρίων κυρίως στά \Aστερούσια ‰Oρη. \Aκόµη
≤δρασαν ±γιοι µοναχοί, ¬πως ï àσκητής \Aρσένιος ï ïποÖος
δίδαξε τόν τρόπο τÉς νοερÉς προσευχÉς στόν ≠Aγ. Γρηγόριο τό
Σιναΐτη καί δι’ αéτοÜ διαδόθηκε στόν ‰Aθω, àλλά καί λόγιοι,
¬πως ï \Iωσήφ ï Φιλάγρης.

Τό 1669 οî \Oθωµανοί κατέλαβαν ïριστικά τήν Κρήτη
âκδιώκοντας τούς ^Eνετούς. ^H \Eκκλησία τÉς Κρήτης àνα-
διοργανώθηκε ½ς \Eπαρχία τοÜ Ο¨κουµενικοÜ Θρόνου µέ τήν
àνασύσταση τÉς ^I. Μητροπόλεως Κρήτης καί τ΅ν περισ-
σοτέρων \Eπισκοπ΅ν. Τό ^Hράκλειο âξακολουθοÜσε νά εrναι ™
≤δρα τοÜ Μητροπολίτη καί τÉς ^I. \EπαρχιακÉς Συνόδου τÉς
Κρήτης, τÉς ïποίας ¬µως ™ πλήρης κανονική λειτουργία δέν
qταν δυνατή λόγ̌ω τ΅ν κατακτητ΅ν. Μόνο κατά τό δεύτερο
µισό τοÜ 19ου α¨΅να κατόρθωσε νά λειτουργήσει πιό συγκρο-
τηµένα. ^O Μητροπολίτης συµµετεÖχε στή Âγ. καί ^I. Σύνοδο
τοÜ Ο¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου àπό τήν ïποία καί âκλε-
γόταν, âν΅ µέ πρωτοβουλία του διενεργοÜντο οî âκλογές τ΅ν
\Eπισκόπων τÉς Κρήτης, οî ïποÖες âπικυρώνονταν àπό τό
Ο¨κουµενικό ΠατριαρχεÖο. ≠Oσα àπό τά µοναστήρια δέν κατα-
στράφηκαν àπό τούς κατακτητές, συνέχισαν νά λειτουργοÜν
ε€τε ½ς Σταυροπήγια ε€τε ½ς \Eπισκοπικά, προσφέροντας
σηµαντικές •πηρεσίες στή διατήρηση τÉς \Oρθοδόξου πί-
στεως καί τÉς ρωµαίικης αéτοσυνειδησίας. \Aρκετοί εrναι
âπίσης καί οî Νεοµάρτυρες κατά τήν περίδο αéτή.

Μέ τήν àπελευθέρωση àπό τούς \Oθωµανούς τό 1900 καί
τήν àναγνώριση τÉς τότε αéτόνοµης ΚρητικÉς Πολιτείας, àνα-
διοργανώθηκε καί ™ \Eκκλησία, διατηρώντας àπαρασάλευτη
τήν κανονική καί διοικητική της •παγωγή στό Ο¨κουµενικό
ΠατριαρχεÖο. Μέ τόν Καταστατικό Νόµο 276/1900 àνασυ-
στάθηκε ™ \Eπισκοπή \Aρκαδίας, àλλά σέ νέα \Eπαρχία ™
ïποία περιελάµβανε τό µεγαλύτερο µέρος τÉς àρχαίας Μη-
τροπόλεως Γορτύνης καί µέ ≤δρα τούς Âγ. ∆έκα. ^Ως \Eπίσκο-
πος âγκαταστάθηκε ï Βασίλειος (Μαρκάκης), (1902-1940)
µετέπειτα Μητροπολίτης Κρήτης. Τόν διεδέχθη ï πολύς
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Εéγένιος (Ψαλιδάκης), (1946-1950) µεταφέροντας τήν ≤δρα
στίς ΜοÖρες καί âκεÖνον ï âλεήµων Τιµόθεος (Παπουτσάκης),
(1956-1978), µετέπειτα \Aρχιεπίσκοποι Κρήτης, τόν δέ Τιµό-
θεο, ï Κύριλλος (Κυπριωτάκης), (1980-2005).

Μέ τό νεώτερο καί àκόµη ̈ σχύοντα Καταστατικό Χάρτη Ν.
4149/1961 ™ \Eπισκοπή \Aρκαδίας çνοµάστηκε \Eπισκοπή
Γορτύνης καί \Aρκαδίας. Τό 1967 àνυψώθηκε àπό τό Ο¨κου-
µενικό ΠατριαρχεÖο σέ Μητρόπολη.

Μητροπολίτης Γορτύνης καί \Aρκαδίας àπό τό öτος 2005
εrναι ï Σεβ. κ. Μακάριος (∆ουλουφάκης).

ΜοÖρες, 1/10/2008
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^O Mακαριστός \Aρχιεπίσκοπος Kρήτης Eéγένιος
κατά τήν ™µέρα τÉς âπανακοµιδÉς τÉς τιµ. Kάρας

τοÜ ^Aγ. \Aποστόλου Tίτου.
(1966)
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H EKKΛHΣIA KPHTHΣ
^H âν KρήτFη \Oρθόδοξος \Eκκλησία, àπαρτιζοµένη âκ

τÉς ^I. \AρχιεπισκοπÉς καί çκτώ ^I. Mητροπόλεων, εrναι
™µιαυτόνοµος, öχουσα τήν κανονικήν âξάρτησιν αéτÉς
âκ τοÜ O¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου Kωνσταντινουπό-
λεως. \Aνωτάτη âν αéτFÉ ∆ιοικητική \Aρχή εrναι ™ âν ^Hρα-
κλεί̌ω ^I. \Eπαρχιακή Σύνοδος τÉς \Eκκλησίας Kρήτης,
συγκειµένη âκ τε τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kρήτης, ½ς Προέ-
δρου, καί τ΅ν Σεβ. Mητροπολιτ΅ν τÉς Nήσου, ½ς Mελ΅ν.

^Iερά \Eπαρχιακή Σύνοδος \Eκκλησίας Kρήτης
Πρόεδρος
† ^O Kρήτης  E ¨ ρ η ν α Ö ο ς
Mέλη
† ^O Γορτύνης καί \Aρκαδίας  M α κ ά ρ ι ο ς
† ^O Pεθύµνης καί Aéλοποτάµου  ‰A ν θ ι µ ο ς
† ^O Kυδωνίας καί \Aποκορώνου  ∆ α µ α σ κ η ν ό ς
† ^O Λάµπης, Συβρίτου καί Σφακίων  E ¨ ρ η ν α Ö ο ς
† ^O ^Iεραπύτνης καί Σητείας  E é γ έ ν ι ο ς
† ^O Πέτρας καί Xερρονήσου  N ε κ τ ά ρ ι ο ς
† ^O Kισάµου καί Σελίνου  \A µ φ ι λ ό χ ι ο ς
† ^O \Aρκαλοχωρίου, Kαστελλίου καί Bιάννου

\A ν δ ρ έ α ς
\Aρχιγραµµατεύς
† ^O KνωσοÜ  E é γ έ ν ι ο ς
^Yπογραµµατεύς:  \Aρχιµ.  Kύριλλος ∆ιαµαντάκης,
Kωδικογράφος: ∆ιακ.  Πρόδροµος Ξενάκης

E∆PA: HPAKΛEION KPHTHΣ
^Aγίου MηνÄ 25, 712 01 ^Hράκλειον Kρήτης

www.iak.gr/GreekEkklKritis.htm
Tηλ. Γραµµατείας ^IερÄς Συνόδου:

2810 288658 & 2810 335864, Fax: 2810 288658
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^Iερά Μητρόπολη Γορτύνης καί \Aρκαδίας

∆ιοίκηση
^O Σεβ. Mητροπολίτης Γορτύνης καί \Aρκαδίας,
^Yπέρτιµος καί ‰Eξαρχος Kεντρώας Kρήτης κ. Mακάριος.
Xειροτονία: 8-10-2000
≠Eδρα· ΜοÖρες, Tαχ. διεύθυνση, Âγ. Γεωργίου 16,
Τ. Κ. 704 00 ΜοÖρες.
‰Iντερνετ· www. imga.gr καί 
e-mail: makarios@her.forthnet.gr
ΓραφεÖο Μητροπολίτου, τηλ. 28920-22824, 
fax. 28920-23483.
ΓραφεÖα, τηλ. 28920-22208, fax 28920-24804.
Πρωτοσύγκελλος· \Aρχιµ. Χρυσόστοµος Παπαδάκης.
Γεν. \Aρχιερ.\Eπίτροπος καί Γραµµατεύων· Πρωτ. \Eµµανουήλ
Κανακαράκης, τηλ. 6945246848 καί 6937327880.
ΓραφεÖς: Κων. Ρουκουνάκης, τηλ. 6976435425 καί \Iωάννης
Σκαρπαθιωτάκης, τηλ. 2892045333.
ΓραφεÖο Μισθοδοσίας, Πρωτ. \Eµµανουήλ Κανακαράκης.
Κλητήρας - ^Oδηγός, Βασίλειος Κυπριωτάκης.

Συµβούλια
1) Μητροπολιτικό Συµβούλιο: Πρόεδρος, ï Σεβ. Μητρο-
πολίτης κ. Μακάριος.
Μέλη: Οî Πρωτ. Γεώργ. Γαργουλάκης καί Γεώργ. Ραπτάκης, ™
∆ιευθύντρια ∆.Ο.Υ. Μοιρ΅ν, Μαρίνα Κουµιανάκη, ™ ∆ικηγό-
ρος, \Oρέστια Πολιτάκη καί ï \Eκκλησ. Σύµβουλος, \Eµµ. Πο-
µποδάκης. Γραµµατεύων, Πρωτ. \Eµµανουήλ Κανακαράκης.
2) Τοπικό Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.
Πρόεδρος, ï Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Γραµµατεύς,
Πρωτ. \Eµµ. Κανακαράκης, Ταµίας – Λογιστής, Κων. Ρουκου-
νάκης.
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3) \Eπικοινωνιακό καί Μορφωτικό ≠Iδρυµα (Φ.Ε.Κ. 332/12-3-
2007, τ.β)
∆. Συµβούλιο: Πρόεδρος, ï Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος.
\Aντιπρόεδρος, Κων. ΜπαντουβÄς, τέως ^Yπουργός, Γραµµα-
τέας-Ταµίας, Γεώργ. Πετρουλάκης, âκπαιδευτικός. Μέλη: \I.
Κουλεντάκης, ∆ηµ. Σύµβουλος, ∆. Μοιρ΅ν καί \I. Σµαραγδά-
κης, συνταξιοÜχος âκπαιδευτικός. ΛειτουργοÜντα τµήµατα
τοÜ Κέντρου:
α) ΤµÉµα Βιβλιοπωλείου καί âκδόσεων. ∆ιοικοÜσα \Eπιτροπή:
Πρεσβ. Χαράλ. Παπαδόπουλος, \Eντεταλµένος καί µέλη
\Aρχιµ. \Aντώνιος Φραγκάκης, Πρεσβ. Χαράλ. Κοπανάκης,
Στυλ. Καλεντάκη, \Aρχαιολόγος-Φιλόλογος.
ΒιβλιοπωλεÖο: ^Yπεύθυνος Πρωτ. Μιχαήλ Ψαρουδάκης
Περιοδικό «\Eν \Eσόπτρ̌ω»: Συντακτική \Eπιτροπή π. Χαράλ.
Παπαδόπουλος, π. Χαράλ. Κοπανάκης, Στυλ. Καλεντάκη.
\Eπιµέλεια κειµένων, οî φιλόλογοι ∆ηµ. ∆ασκαλάκης καί Στυλ.
Καλεντάκη.
β) ΤµÉµα πολυµέσων καί ‰Iντερνετ: Προσωρινός •πεύθυνος ï
Σεβασµιώτατος.
γ) ΘρησκευτικοÜ ΤουρισµοÜ.
4) Πολιτιστικό καί Πνευµατικό Κέντρο. (Φ.Ε.Κ. 332/12-3-
2007, τ.β)
∆. Συµβούλιο: Πρόεδρος, ï Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος.
\Aντιπρόεδρος, Κων. ΜπαντουβÄς, τέως ^Yπουργός,
Γραµµατέας-Ταµίας, Γεώργ. Πετρουλάκης, âκπαιδευτικός.
Μâλη: \I. Κουλεντάκης, ∆ηµ. Σύµβουλος ∆. Μοιρ΅ν καί \I. Σµα-
ραγδάκης, συνταξιοÜχος âκπαιδευτικός. ΛειτουργοÜν τµÉµα
τοÜ ^Iδρύµατος:
α) ΤµÉµα βιβλιοθήκης καί \Aναγνωστηρίου. Προσωρινός •πεύ-
θυνος, τό ∆.Σ. τοÜ Κέντρου.

\Eπισκοπικό ∆ικαστήριο
Πρόεδρος, ^O Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μακάριος. Μέλη: \Aρχιµ.
Νεκτάριος Πατεράκης καί Πρεσβ. \Aνδρέας Μετοχιανάκης.
Γραµµατέας, Πρωτ. \Eµµανουήλ Κανακαράκης.
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Α΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
\Aρχιερατικός \Eπίτροπος: π. \Iωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. ̂ I.

Ν. 28920 24641, τηλ. ο¨κ. 28920 24247, κιν. 6944656445.
1. ΜοÖραι - ^I. Μ. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00, τηλ. ^I. Ν.

28920 23800. \Eφηµέριοι: \Iωάννης Φραγκάκης, τηλ. ο¨κ.
28940 31567, κιν. 6977694647. Βασίλειος Κοκαράκης, τηλ.
ο¨κ. 28920 24544, κιν. 6974704636. ∆ιάκονος: \Eµµανουήλ
Τσατσάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 29933, κιν. 6946422213.

2. ΜοÖραι - ^I. Κ. Ν. ^Aγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 704 00, τηλ. ^I. Ν.
28920 22432. \Eφηµέριοι: Νικόλαος Ρουκουνάκης, τηλ. ο¨κ.
28920 22830, κιν. 6973024107. Μιχαήλ Ψαρουδάκης, τηλ. ο¨κ.
28920 24242, κιν. 6972052523.

3. ΜοÖραι - ̂ I. Ν. ̂Aγ. Ραφαήλ. Τ.Κ. 704 00, τηλ. ̂ I. Ν. 28920
24159. \Eφηµέριος: Νεκτάριος Χουστουλάκης, τηλ. ο¨κ. 28920
23340, κιν. 6974144864.

4. ΜοÖραι - ^I. Ν. ^Aγ. Κωνσταντίνου. Τ.Κ. 704 00. \Eφη-
µέριος: Γεώργιος Μαραγκάκης, τηλ. κιν. 6932363614.

5. \Aληθινή - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 704 00, τηλ. ^I. Ν.
28920  41156. \Eφηµέριος: \Eµµανουήλ Ντελιδάκης, τηλ. ο¨κ.
28920 41175, κιν. 6947718395.

6. \Aντισκάριον - ^I. Ν. Μεταµ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 704 00.
\Eφηµέριος: ∆ηµήτριος Τσαβολάκης,  τηλ. ο¨κ. 28920 93224,
κιν. 6948748524.

7. Βρέλη - ^I. Ν. ^Aγ. \Aντωνίου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος:
Νεκτάριος Πατεράκης, τηλ. ο¨κ. 28920 22162.

8. Γαλιά - ̂I. Ν. ̂Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00,  τηλ. ̂ I. Ν. 28920
71648. \Eφηµέριος: Ζαχαρίας Μακρυδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920
24737, κιν. 6937208382.

ΕΝΟΡΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
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9. Καλαµάκιον - ^I. Ν. Προφ. \Hλιού. Τ.Κ. 702 00. \Eφη-
µέριος: \Aντώνιος Χριστουλάκης, τηλ. 28920 53400, κιν.
6973383973.

10. Καµηλάριον - ^I. Ν. Μετ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 702 00. \Eφη-
µέριος: Σωκράτης Τσικνάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 23400, κιν.
6973091692.

11. Καπαριανά - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00, τηλ. ^I.
Ν. 28920 24641. \Eφηµέριος: \Iωάννης Χαλκιαδάκης, τηλ. ο¨κ.
28920 24247, κιν. 6944656445.

12. Καστέλλιον Καιν. - ^I. Ν. ^Aγ. Μαρίνης. Τ.Κ. 704 00.
\Eφηµέριος: \Aντώνιος Χαλκιαδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 24217,
κιν. 6973480855.

13. Κουσέ - ^I. Ν. ^Aγ. ‰Aννης. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος: Γε-
ώργιος Καδιανάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 42465, κιν. 6947080505.

14.  Μάταλα - ^I. Ν.  Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00. Γεώρ-
γιος Ζαχαριουδάκης, τηλ. κιν. 6976322035. 

15. Πέριον - ^I. Ν. ^Aγ. Νικολάου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος:
\Eµµανουήλ Φραγκιουδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 25173, κιν.
6974797991.

16. Πετροκεφάλιον - ^I. Ν. ^Aγ. Πνεύµατος. Τ.Κ. 704 00.
\Eφηµέριος: \Aλέξανδρος Σαριδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 42308,
κιν. 6945971184.

17. Πηγαϊδάκια - ̂I. Ν. ̂Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέ-
ριος: ∆ηµήτριος Μουσαδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 93233, κιν.
6937162589.

18. Πιτσίδια - ̂I. Ν. ̂Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέριος:
Γεώργιος Σφακάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 45315, κιν. 6937601770.

19. Πόµπια - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος:
Στυλιανός Σµαραγδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 41097, κινητό.
6932725001. \Eφηµέριος - ^Iεροκήρυξ:  \Aντώνιος Φραγκάκης,
τηλ. ο¨κ. 28920 41117 - 28920 97392, κιν. 6974475132.

20. Σίβας - ^I. Ν. Τιµ. Προδρόµου. Τ.Κ. 702 00, τηλ. ^I. Ν.
28920 42039. \Eφηµέριος: Γεώργιος Βλατάκης, τηλ. ο¨κ. 28920
42718, κιν. 6972312523.
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\Aρχιερατικός \Eπίτροπος: π. Γεώργιος Μαθιουδάκης, τηλ.

ο¨κ. 28920 91318.
1. ^Aγ. \Iωάννης - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 704 00. \Eφη-

µέριος: Μιχαήλ Ματαλλιωτάκης, τηλ. κιν. 6974458192.
2. Β΅ροι - ^I. Ν. Ε¨σ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέριος:

Μιχαήλ Τζαγκαράκης τηλ. ο¨κ. 28920 43317, κιν. 6973956786.
3. Γρηγοριά - ̂ I. Ν. ̂Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέριος:

\Eµµανουήλ Κυριακάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 42076 - 28920
43076, κιν. 6974825707.

4. Καλοχωραφίτης - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00.
\Eφηµέριος: Μιχαήλ Ρουσάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 43581 - 28920
46595, κιν. 6944761827.

5. Κισσοί - ̂I. Ν. ̂Aγ. Α¨κατερίνης. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέριος:
\Eµµανουήλ Μπαριτάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 43121, κιν.
6932425561.

6. ΚλÉµα - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ 702 00. \Eφηµέριος:
Ζαχαρίας Κοκαράκης, τηλ. κιν. 6972581793.

7. Λαγολιό - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέ-
ριος: κενή.

8. Μαγαρικάριον - ^I. Ν. Ταξιαρχ΅ν. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέ-
ριος: Μιχαήλ Ρουσσάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 43595, κιν.
6974541343.

9. Κόκ. Πύργος - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέ-
ριος: \Iωάννης Ρουκουνάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 24851, κιν.
6974166418.

10. Σκούρβουλα - ̂I. Ν. ̂Yπ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 702 00. \Eφηµέ-
ριος: Γεώργιος Πουλινάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 43382, κιν.
6932478924.

11. Τυµπάκιον - ^I. Ν.  ^Aγ. Τίτου. Τ.Κ. 702 00, τηλ. ^I. Ν.
28920 52295. \Eφηµέριοι: \Iωάννης Καλογιαννάκης, τηλ. ο¨κ.
28920 52054. Γεώργιος Ντισπυράκης, τηλ. κιν. 6977435087.

12. Τυµπάκιον - ^I. Ν. ^Aγ. Α¨κατερίνης. Τ.Κ. 702 00, τηλ.
^I. Ν. 28920 53133. \Eφηµέριος: Εéάγγελος Μηλολιδάκης, τηλ.
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ο¨κ. 28920 51151, κιν. 6944867609 καί Γεώργιος Τσιπέλης,
τηλ. ο¨κ. 28920 24167, κιν. 6976478349.

13. Τυµπάκιον - ^I. Ν. ^Aγ. Πνεύµατος. Τ.Κ. 702 00. \Eφη-
µέριος: Γεώργιος Παπουτσάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 52619, κιν.
6937299318. ∆ιάκονος: Κων. Πατενταλάκης κιν. 6972318991.

14. Φανερωµένη - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 702 00.
\Eφηµέριος: Γεώργιος Μαθιουδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 91318.

Γ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
\Aρχιερατικός \Eπίτροπος: π. Γεώργιος Ραπτάκης, τηλ. ^I. Ν.

28920 31808, τηλ. ο¨κ. 28920 – 24249, κιν. 6977003061.
1. ^Aγ. ∆έκα - ^I. Ν. ^Aγ. ∆έκα. Τ.Κ. 700 12, τηλ. ^I. Ν. 28920

31808. \Eφηµέριος: Γεώργιος Ραπτάκης, τηλ. ο¨κ. 28920
24249, κιν. 6977003061.

2. ^Aγ. ∆έκα - ^I. Ν. ^Aγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 700 12. \Eφηµέ-
ριος: κενή.

3. ^Aγ. Κύριλλος - ^I. Ν. ^Aγ. Κυρίλλου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέ-
ριος: Μιχαήλ Τυράκης, τηλ. ο¨κ. 28920 94137, κιν. 6979774957.

4. \AµπελοÜζος - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 704 00, τηλ.
^I. Ν. 28920 31251. \Eφηµέριος: \Eµµανουήλ Κανακαράκης,
τηλ. ο¨κ. 28920 23948, κιν. 6945246848.

5. \Aπεσωκάριον - ̂ I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 704 00, τηλ.
^I. Ν. 28920 71664. \Eφηµέριος: Θεοφύλακτος Πεδιαδιτάκης,
κιν. 6938226364.

6. Βαγιωνιά - ̂ I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέ-
ριος: Νικόλαος Παπαδάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 34063.

7. ΒαλÉ - ^I. Ν. ^Aγ. ∆ηµητρίου. Τ.Κ. 700 12,. \Eφηµέριος:
\Eµµανουήλ Ξυλούρης, τηλ. ο¨κ. 2810 823912, κιν. 6932214184.

8. Βασ. \Aνώγεια - ^I. Ν. ^Aγ. Τριάδος. Τ.Κ. 700 12. \Eφη-
µέριος: \Aνδρέας Μετοχιανάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 71129, κιν.
6979015291.

9. Βασιλική - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 12. \Eφηµέ-
ριος: Γεώργιος Γιαχνάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 71652, κιν. 6976281768.
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10. Βουρβουλίτης - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 700 03. \Eφη-
µέριος: Γρηγόριος Πεδιαδιτάκης, τηλ. κιν. 6936434066.

11. Γκαγκάλες - ^I. Ν. Μετ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 700 03, τηλ. ^I.
Ν. 28920 31029. \Eφηµέριος: Νικόλαος Νινιράκης, τηλ. ο¨κ.
28940 23055, κιν. 6972200362.

12. Κανδήλα - ^I. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 12. \Eφη-
µέριος: Παρθένιος Βουλγαράκης, τηλ. ο¨κ. 28920 42364, κιν.
6977887483.

13. Καπετανιανά - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 16.
\Eφηµέριος: Νικόδηµος \Aτσαλάκης, τηλ. κιν. 6976195790.

14. Κρότος - ̂I. Ν. ̂Aγ. ∆ηµητρίου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος:
\Eλευθέριος Λαµπράκης, τηλ. ο¨κ. 28920 94274, κιν. 6974407783.

15. Λέντας - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου Θεολόγου. Τ.Κ. 700 16.
\Eφηµέριος: Μακάριος Σπυριδάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 41324,
κιν. 6974852323.

16. Λούκια - ^I. Ν. ^Aγ. Νικήτα. Τ.Κ. 700 12. \Eφηµέριος:
\Iωάννης Ρουκουνάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 91050, κιν. 6939039801.

17. Μητρόπολις - ^I. Ν. ^Aγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700 12, τηλ. ^I.
Ν. 28920 31030. \Eφηµέριος: \Aντώνιος ∆ουλγεράκης, τηλ. κιν.
6977492130.

18. ΜιαµοÜ - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέριος:
\Eµµανουήλ Μηναδάκης, τηλ. ο¨κ. κιν. 6936169814.

19. Πλάτανος - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 704 00.
\Eφηµέριος: Νεκτάριος Γουρλεµάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 24277,
κιν. 6932607116.

20. Πλώρα - ^I. Ν. Μετ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 700 12, τηλ. ^I. Ν.
28920 71648. \Eφηµέριος: ∆ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης, τηλ.
ο¨κ. 28920 71034, κιν. 6934400067. ∆ιάκονος: Γαβριήλ Χατζη-
δάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 97453.

21. Στάβιες - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 12. \Eφηµέ-
ριος: \Iωάννης Φουντουλάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 31054, κιν.
6972694368.

22. Φλαθιάκες - ^I. Ν. ^Aγ. Πάντων. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέ-
ριος: \Eµµανουήλ Πλουµάκης κιν. 6937000529.
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23. Φουρνοφάραγκον - ^I. Ν. Μετ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 700 12.
\Eφηµέριος: \Eµµανουήλ Παπαδάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 34063,
κιν. 6932375499.

24. Χουστουλιανά - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 12.
\Eφηµέριος: Νικόλαος Τζαγκαράκης, τηλ. κιν. 6937060077.

∆΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
\Aρχιερατικός \Eπίτροπος: π. \Eµµανουήλ Μαυριτσάκης,

τηλ. ̂I. Ν. 28930 23418, τηλ. ο¨κ. 28930 22138, κιν. 6972070038.
1. \Aποΐνιον - ̂I. Ν. ̂Aγ. ΠαρασκευÉς. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέ-

ριος: \Eµµανουήλ ∆ασκαλάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 41372, κιν.
6972718894.

2. \Aσήµιον - ̂ I. Ν. ̂Aγ. ΠαρασκευÉς. Τ.Κ. 700 16, τηλ. ̂ I. Ν.
28930 31381. \Eφηµέριος: Μιχαήλ Παπαδάκης, τηλ. ο¨κ.
28920 24459, κιν. 6974452843. 

3. \Aσήµιον - ^I. Ν. ^Aγ. Τίτου. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέριος: \Eµ-
µανουήλ ∆ασκαλάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 31245, κιν. 6977745565.

4. \Aτσιπάδες - ̂ I. Ν. ̂Aγ. Α¨κατερίνης. Τ.Κ. 700 12, τηλ. ̂ I.
Ν. 28930 31370. \Eφηµέριος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, τηλ.
ο¨κ. 2810 257090, κιν. 6947480764.

5 ∆ιονύσιον - ̂I. Ν. ̂Aγ. ∆ιονυσίου. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέριος:
Γεώργιος Μπαµπιωνιτάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 31402, κιν.
6977988188. 

6. ∆ωράκι - ^I. Ν. Ταξιαρχ΅ν. Τ.Κ. 71 409. \Eφηµέριος:
Γεώργιος Μαραβελάκης, τηλ. ο¨κ. 2810 360104, κιν. 6974758694. 

7. \Eθιά - ^I. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέριος:
Κύριλλος Κοζωνάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 97412, κιν. 6948838550.

8. Κεφαλάδω - ̂I. Ν. ̂Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέριος:
Εéτυχιανός Σηφάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 42364, κιν. 6938658406.

9. Λιγόρτυνος - ^I. Ν. ^Aγ. Χαραλάµπους. Τ.Κ. 70010.
\Eφηµέριος: Παντελεήµων ΠαξιµαδÄς, τηλ. κιν. 6946419447. 

10. ΛοÜρες - ^I. Ν. Τιµ. ΣταυροÜ. Τ.Κ. 700 16, τηλ. ^I. Ν.
28930 31124. \Eφηµέριος: Μιχαήλ Τσατσάκης, τηλ. κιν.

79



6946426622.
11. Μεσοχώριον - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 700 10. \Eφη-

µέριος: Γεώργιος Γοραντωνάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 22997, κιν.
6978170854.

12. Μοριάς - ^I. Ν. ^Aγ. Χριστοφόρου. Τ.Κ. 700 12. \Eφη-
µέριος: Χρυσόστοµος Παπαδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 22504.

13. Μουρνιά - ^I. Ν. ^Aγ. Μάµαντος. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέ-
ριος: Νεόφυτος Καρύδης, τηλ. 28940 51231, κιν.6977369397.

14. Παναγιά Μονοφ. - ^I. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 16,
τηλ. ̂I. Ν. 28930 41508. \Eφηµέριος: Νικόλαος Χριστοφοράκης,
τηλ. ο¨κ. 2810 250179, κιν.6974122912.

15. Παράνυµφοι - ̂I. Ν. ̂Aγ. \Aνδρέου. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέ-
ριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 23266, κιν.
6976419500.

16. Πλακιώτισσα - ^I. Ν. ^Aγ. \Aναστασίας. Τ.Κ. 700 16.
\Eφηµέριος:  \Eλευθέριος Μπικάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 22890,
κιν. 6973815407.

17. Πραιτόρια - ^I. Ν. Ταξιαρχ΅ν. Τ.Κ. 700 10, τηλ. ^I. Ν.
28930 22243. \Eφηµέριος: Στυλιανός \Aνδριανάκης, τηλ. κιν.
6972694991.

18. ΠρινιÄς Μονοφ. - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 10.
\Eφηµέριος: \Iωάννης Ζουριδάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 31441, κιν.
6998467184.

19. Πύργος Μονοφ. - ^I. Ν. Μετ. ΣωτÉρος. Τ.Κ. 700 10.
\Eφηµέριος: Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, τηλ. ο¨κ. 28930
23507, κιν. 6976439395. 

20. Πύργος Μονοφ. - ^I. Ν. ^Aγ. Ε¨ρήνης. Τ.Κ. 700 10, τηλ.
^I. Ν. 28930 23418. \Eφηµέριος: \Eµµανουήλ Μαυριτσάκης, τηλ.
28930 22138, κιν. 6972070038. ∆ιάκονος : \Iωάννης Σαριδάκης
τηλ. 28930 22277 κιν. 6974833613.

21. Ροτάσιον - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 10, τηλ. ^I. Ν.
28930 23195. \Eφηµέριος: Μιχαήλ Βελεγράκης, τηλ. ο¨κ.
28930 22071 , κιν. 6972051021.

22. Στέρνες - ̂I. Ν. Ε¨σ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 16. \Eφηµέριος:
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\Iωάννης ΣκουλÄς, τηλ. ο¨κ. 28930 41787, κιν. 6972411160.
23. Στόλοι - ^I. Ν. ^Aγ. \Aποστόλων. Τ.Κ. 700 12. \Eφηµέ-

ριος: Νικόλαος \Aνδρεαδάκης, τηλ. κιν. 6977626506.
24. ΣωκαρÄς - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 16, τηλ. ^I. Ν.

28930 31337. \Eφηµέριος: Χαράλαµπος Κοπανάκης, τηλ. ο¨κ.
28930 23027, κιν. 6974106929.

25. Τεφέλιον - ̂I. Ν. ̂Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέριος:
\Iωάννης Μπρίµης, τηλ. ο¨κ. 28930 51044, κιν. 6972223931. 

26. ΤρεÖς \Eκκλησίες. - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700
10. \Eφηµέριος:  Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 23664,
κιν. 6974751719.

25. Χάρακας - ^I. Ν. ^Aγ. Νεκταρίου. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέ-
ριος: Νεκτάριος Τριανταφυλλάκης, τηλ. ο¨κ. 28930 23235, κιν.
6974121686.

26. Χάρακας - ̂I. Ν. ̂Aγ. Παντελεήµονος. Τ.Κ. 700 10, τηλ.
^I. Ν. 28930 23400. \Eφηµέριος: Γεώργιος Γαργουλάκης, τηλ.
ο¨κ. 28930 22628, κιν. 6977221648.

Ε΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
\Aρχιερατικός \Eπίτροπος: π. \Iωάννης Χασουράκης τηλ.

28940 23429, κιν. 6978157184.
1. ^Aγ. Βαρβάρα - ^I. Ν. ^Aγ. Βαρβάρας. Τ.Κ. 700 03. \Eφη-

µέριοι: ΠαÜλος Τσικνάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 22338. ^HρακλÉς
∆ραµουντάνης, τηλ. ο¨κ. 28940 22751, κιν. 6946479642.
∆ιάκονος: Νικόλαος Κοκολάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 23376, κιν.
6977177531.

2. ^Aγ. ΘωµÄς - ^I. Ν. ^Aγ. ΘωµÄ. Τ.Κ. 700 03. \Eφηµέριος:
Παναγιώτης ∆ούλης, τηλ. ο¨κ. 28940 22520.

3. ∆ούλιον - ^I. Ν. ^Aγ. Νικολάου. Τ.Κ. 714 10. \Eφηµέριος:
Νικόλαος Τσακαλάκης, τηλ. ο¨κ. 2810 254549, κιν. 6979681323.

4. ‰Iνια - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 03. \Eφηµέριος:
Γεώργιος Κρητικόπουλος, τηλ. κιν. 6978128590.

5. Καστέλλιον Μονοφ. - ̂I. Ν. ̂Aγ. ∆ηµητρίου. Τ.Κ. 700 10.
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\Eφηµέριος: Γαβριήλ Μπιγικάκης, τηλ. κιν. 6974390599.
6. Λαράνιον - ̂I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 03. \Eφηµέριος:

Βασίλειος Ρουµελιώτης, τηλ. 28940 23287, κιν. 6946182348. 
7. Μεγ. Βρύση - ^I. Ν. ^Aγ. Κων/νου. Τ.Κ. 700 03. \Eφηµέ-

ριος: Γεώργιος Ξανθάκης, τηλ. 28940 22345. 
8. Μελιδοχώριον - ^I. Ν. ^Aγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700 10. \Eφη-

µέριος: \Iγνάτιος Χουστουλάκης, τηλ. κιν. 6945555350.
9. ‰Aνω Μούλια - ^I. Ν. ^Aγ. \Aποστόλων. Τ.Κ. 700 03, τηλ.

^I. Ν. 28940 23439.  \Eφηµέριος: \Iωάννης Χασουράκης, τηλ.
28940 23429, κιν. 6978157184.

10. Πρεβελιανά - ̂ I. Ν. ̂Aγ. \Aθανασίου. Τ.Κ. 700 03. \Eφη-
µέριος: Γεώργιος Καλλέργης, τηλ. ο¨κ. 28940 23253, κιν.
6945409440.

11. ΠρινιÄς Μαλεβ. - ^I Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ.70003, τηλ.
^I. Ν. 28940 22055. \Eφηµέριος: Μιχαήλ Τζουανάκης, τηλ. ο¨κ.
28940 22055, κιν. 6977681531.

12. Χαράκιον - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 10. \Eφηµέ-
ριος: Παρθένιος Καντάρας, τηλ.  κιν. 6942650630.

ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
\Aρχιερατικός \Eπίτροπος: π. Λέανδρος Σταµατάκης, τηλ. ̂ I.

Ν. 28940 31370, τηλ. ο¨κ. 28940 31550, κιν. 6937214084.
1. \AποµαρµÄς - ^I. Ν. ^Aγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700 03. \Eφη-

µέριος: \Iωακείµ Καρανδινός, τηλ. κιν. 6973981584.
2. Βορίζια - ^I. Ν. Εéαγγ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02. \Eφηµέ-

ριος: \Iωάννης Γιαννουλάκης, τηλ. κιν. 6979459845.
3. Γέργερη - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 02, τηλ. ^I. Ν.

28940 41456. \Eφηµέριος: ΣταÜρος Ξηµεράκης, τηλ. ο¨κ.
28940 41317, κιν. 6974024759 καί Μιχαήλ Τσακαλάκης, τηλ.
κιν. 6973692363. 

4. ‰Aνω Ζαρός - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 02, τηλ. ^I. Ν.
28940 31370. \Eφηµέριος: Λέανδρος Σταµατάκης, τηλ. ο¨κ.
28940 31550, κιν. 6937214084. 

5. ‰Aνω Ζαρός - ̂I. Ν. ̂Aγ. ΚυριακÉς. Τ.Κ. 700 02. \Eφηµέριος:
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Μιχαήλ \Aλπαντάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 31425, κιν. 6973370631.
6. Κάτω Ζαρός - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02. \Eφη-

µέριος: ∆ιονύσιος Καλαϊτζάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 31349, κιν.
6973475693.

7. Καµάρες - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02. \Eφηµέ-
ριος: Νεκτάριος Χατζάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 52688 - 28920
43547, κιν. 6944434526.

8. Καρδαµιανά - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 700 03. \Eφηµέ-
ριος: Μιχαήλ Τσακαλάκης, τηλ. 2810 256570, κιν. 6971897928.

9. Μάκρες - ^I. Ν. ^Aγ. \Iωάννου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος:
∆ηµήτριος Χρονάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 24251, κιν. 6932655367.

10. Μορόνιον - ^I. Ν. ^Aγ. Α¨κατερίνης. Τ.Κ. 704 00.
\Eφηµέριος: Μιχαήλ Παπαηλιάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 24254.

11. Νύβριτος - ^I. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02. \Eφη-
µέριος: Γεώργιος Παπαδοβασιλάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 31091,
κιν. 6942857373.

12. Παναγιά Καιν. - ^I. Ν. Κοιµ. Θεοτόκου. Τ.Κ. 700 02.
\Eφηµέριος: Χριστοφόρος \Aλεβυζάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 31646
- 28940 31247, κιν. 6974562624.

13. Πανασός - ̂I. Ν. ̂Aγ. Νικολάου. Τ.Κ. 700 03. \Eφηµέριος:
Κωνσταντίνος Ματζουρανάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 22448, κιν.
6976595987.

14. Πλουτή - ^I. Ν. ^Aγ. Γεωργίου. Τ.Κ. 700 02. \Eφηµέριος:
Νικόλαος Καλαϊτζάκης, τηλ. ο¨κ. 28940 31910, κιν. 6948825349.

15. ΡουφÄς - ̂I. Ν. ̂Aγ. Βασιλείου. Τ.Κ. 704 00. \Eφηµέριος:
Νεκτάριος Σαριδάκης, τηλ. ο¨κ. 28920 22626, κιν. 6936679780.

\Eνοριακοί ^I. Ναοί 108. Παρεκκλήσια 65. \Eξωκκλήσια
745. ^I. Ν. Κοιµητηρίων 60. Μοναστηριακοί ^I. Ναοί 10.
Πρεσβύτεροι 118. ∆ιάκονοι 5. Σύνολο κληρικ΅ν 123.
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IEPEΣ MONEΣ

\Aνδρ΅ες:
1) ̂Oδηγητρίας (Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή): ^Hγού-

µενος  \Aρχιµ. Παρθένιος (µ. 3). Τηλ. 28920 42.364. ∆όκιµος 1.
2) Βροντησίου: ^Hγούµ. \Aρχιµ. Χριστοφόρος (µ. 2). Τηλ.

28940 31.247.
3) \Aπεζαν΅ν: Πρόεδρος \EπιτροπÉς ∆ιακ. Γαβριήλ (µ. 3).

Τηλ. 28920 97.390.
4) ΚουδουµÄ: ^Hγούµ. \Aρχιµ. Μακάριος. Τηλ. 28920

41324. ∆όκιµος 1.
5) ^Aγ. Νικολάου ΖαροÜ: ^Hγούµ. ^Iεροµ. Χαρίτων (µ. 5).

Τηλ. 28940 31.246.

ΓυναικεÖες:
1) Παναγίας ΚαλυβιανÉς: ^Hγουµ. Μοναχή Τιµοθέη (µ. 39).

∆όκιµες 8.  Τηλ. 28920-22.151.

Μετόχια ^I. Μον΅ν:
1) Âγ. \Aναργύρων Λιβαδιώτη, ^I. Μ. ^Oδηγητρίας. 2) Πανα-

γίας Καρδιωτίσσης, ^I. Μ. Βροντησίου. 3) Âγ. Φανουρίου
Βαλσαµονέρου, ^I. ΜονÉς Βροντησίου. 

^I. Προσκυνήµατα:
\Aπ. ΠαÜλος Καλ΅ν Λιµένων, \Aπ. Τίτος Γόρτυνος, Âγ.

∆έκα, ïµωνύµου Κοινότητος, ≠Aγ. Κύριλλος, ïµωνύµου
Κοινότητος, ≠Aγ. Μεθόδιος Νυβρίτου, καί ≠Aγ. Παντελεήµων
\Aπολύχνου.
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ΠNEYMATIKH ∆IAKONIA
α) Θ. Kήρυγµα: 1) ̂O Σεβ. Μητροπολίτης, ï Πρωτοσύγκελ-

λος, καί  ï ^Iεροκήρυξ \Aρχιµ. \Aντώνιος Φραγκάκης. 2) Κήρυ-
κες Θείου Λόγου· Οî Α¨δεσ. \Eφηµέριοι.

β) ^I. \Eξοµολόγηση: \Aπό âντεταλµένους Πνευµατικούς.
γ) Χριστιανική àγωγή νεότητος: \Eνοριακά κέντρα νεό-

τητας στις µεγάλες \Eνορίες.
δ) ΓραφεÖο \Oρθοδόξου Μαρτυρίας: ^Yπεύθυνος· Πρεσβ.

Νεκτάριος Χουστουλάκης.
ε) Α€θουσες ∆ιαλέξεων - \Eκδηλώσεων \Eνορι΅ν: 1) ^I. Μ.

Ν. ̂Aγ. Γεωργίου Μοιρ΅ν, 2) ̂ I. Ν. ̂Aγ. Νεκτάριου Μοιρ΅ν, 3) ̂Aγ.
∆έκα, 4) Πόµπιας, 5) Âγ. Βαρβάρας, 6) \Aσηµίου, 7) Χάρακα,
8) Πύργου Μονοφ. καί 9) ^I. Μ. ΚαλυβιανÉς.

ΦIΛANΘPΩΠIKH ∆IAKONIA
1) Γενικό Φιλόπτωχο ΤαµεÖο. Πρόεδρος, ï Σεβ. Μητροπο-

λίτης κ. Μακάριος. Ταµίας, ï κ. Κων/νος Ρουκουνάκης.
2) \Eνοριακά Φιλόπτωχα.
3) ^Iδρύµατα ^I. Μ. ΚαλυβιανÉς: ΣτοργÉς, ΠαιδικÉς

Προστασίας καί Οrκος Εéγηρίας.

EKKΛHΣIAΣTIKH KAI ΛAΪKH TEXNH -
MOYΣEIA

1) ^I. Μ. ΚαλυβιανÉς, 2) \Eνορίας Âγ. Ε¨ρήνης Πύργου Μον.,
3) \Eνορίας ΖαροÜ, 4) \Eνορίας Âγ. ∆έκα.
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IΣTOPIKA MNHMEIA
Γόρτυς, Λασσαία, Σχολή Γκρέκο, Καµαραϊκό Σπήλαιο,

Πύργος Ξωπατέρα κ.λ.π.

AΓIOΛOΓIA
α) ^Aγιολόγιο ^I. Μητροπόλεως Γορτύνης καί \Aρκαδίας:

≠Aγ. \Iκόνιος, \Eπίσκ. Γορτύνης, 9 Σεπτεµβρίου. ≠Aγ. Βασίλειος,
\Eπίσκ. Γορτύνης, 14 Σεπτεµβρίου. ≠Aγ. Εéµένιος, \Eπίσκ. Γορ-
τύνης, 18 Σεπτεµβρίου, ≠Aγ. Φίλιππος, \Eπίσκ. Γορτύνης, 8
\Oκτωβρίου. ≠Aγ. \Hλίας, \Eπίσκ. Γορτύνης, 11 \Oκτωβρίου. ≠Aγ.
\Iωάννης, \Eπίσκ. \Aρκαδίας, 11 \Oκτωβρίου. \Aπόστολος \Aρτε-
µÄς, 30 \Oκτωβρίου. ≠Aγιοι ∆έκα, 23 ∆εκεµβρίου. ≠Oσ. \Aρσένιος
ï Âγιοφαραγγίτης, 17 \Iανουαρίου.  ≠Aγ. Γρηγόριος Σιναΐτης, 6
\Aπριλίου. ≠Aγ. Νεοµάρτυς \Iωάννης, ï ∆ραγάτης, 19 Mαΐου. ≠Aγ.
Μεθόδιος, Νηβρύτου, 25 \Iουνίου. \Aπόστολος τ΅ν \Eθν΅ν
ΠαÜλος, 29 \Iουνίου. ≠Aγ. \Aνδρέας, \Eπίσκ. Γορτύνης,
\Aρχιεπίσκ. Κρήτης, 4 \Iουλίου. ≠Aγ. Κύριλλος, \Eπίσκ.
Γορτύνης, 9 \Iουλίου. ≠Oσ. Παρθένιος καί Εéµένιος,
ΚουδουµÄ, 10  \Iουλίου. ≠Aγ. Μαρτύριος, \Eπίσκ. Γορτύνης, 11
\Iουλίου. Âγ. Πέτρος, \Eπίσκ. Γορτύνης, 14 \Iουλίου. ≠Aγ.
Θεόδωρος, \Eπίσκ. Γορτύνης, 25 \Iουλίου.  ≠Aγ. Εéτύχιος,
\Eπίσκ. Γορτύνης, Εéτυχιανός καί Κασσιανή, 17 Αéγούστου
(Μονή ^Oδηγητρίας).≠Oσ. Χαράλαµπος (Καλυβιανή), 23
Αéγούστου. \Aπόστολος Τίτος, Πρ΅τος \Eπίσκ. Κρήτης, 25
Αéγούστου. ≠Oσ. κύρ. \Iωάννης ï Ξένος, âκ Σίββα Πυργιωτίσσης,
20 Σεπτεµβρίου. ≠Aγ. Νέος ^Iεροµάρτυς \Iσίδωρος, Γεώργιος καί
Ε¨ρήνη, οî âν ΒαλFÉ ΜεσαρÄς, 18 \Oκτωβρίου. ≠Aγ. ΠαÜλος,
\Eπίσκ. Γορτύνης. ≠Oσ. Νίκων ï «ΜετανοεÖτε», 26 Νοεµβρίου.
≠Aγ. ΤρεÖς Νεοµάρτυρες \Aπόστολος, Ζαχαρίας καί ∆ηµήτριος, âξ
‰Aνω Μουλίων, Kυριακή µετά τή 15η Aéγούστου. 



β) Τοπικές Μεγάλες πανηγύρεις: Âγ. Νεκταρίου, 9 Νοεµ-
βρίου (ΜοÖρες). ̂Aγ. ∆έκα, 23 ∆εκεµβρίου (Âγ. ∆έκα). ̂Aγ. Κυρίλ-
λου, 9 \Iουλίου (≠Aγ. Κύριλλος). Âγ. Μεθοδίου, 25 \Iουνίου
(Νύβριτος). \Aπ. Παύλου, 29 \Iουνίου (Καλοί Λιµένες). Âγ.
Παντελεήµονος, 27 \Iουλίου (\Aπόλυχνος). ̂Aγ. Εéτυχίου, Εéτυ-
χιανοÜ καί ΚασσιανÉς, 17 Αéγούστου (Πλησίον ^I. Μ. ^Oδηγη-
τρίας). ^Oσ. Χαραλάµπους, 23 Αéγούστου (^I. Μ. ΚαλυβιανÉς).
\Aπ. Τίτου, 25 Αéγούστου (Τυµπάκι). Âγ. Φανουρίου, 27 Αé-
γούστου (^I. Μ. Βαλσαµονέρου). Τρίτη τοÜ Πάσχα (Γόρτυνα).
Âγ. ΘωµÄ, Β' Κυρ. Πάσχα (^I. Μ. Βροντησίου).

γ) ^Iερά Λείψανα: Âγ. Μεθοδίου Νυβρίτου, ^Oσ. Χαραλά-
µπους ΚαλυβιανÉς, ^Oσ. Πατέρων Παρθενίου καί Εéµενίου,
ΚουδουµÄ, ̂Aγ. Εéτυχίου, \Eπισκόπου Γορτύνης καί Εéτυχια-
νοÜ ½ς καί ôλλων Âγίων ε•ρισκόµενα στίς ^I. Μονές καί στούς
^I. Ναούς τÉς ^I. Μητροπόλεως.
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\Aπό τό ^I. Εéαγγέλιο στό ïποÖο •πέγραψαν, στήν \Aρχαία Γόρτυνα 
™ Α.Θ.Π. ï Ο¨κουµενικός µας Πατριάρχης κ.κ. ΒαρθολοµαÖος καί 

Προκαθήµενοι - \Eκπρόσωποι τ΅ν \Oρθοδόξων \Eκκλησι΅ν
(16-10-2008)
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\Aπό τόν ^Aγιασµό τÉς öναρξης θεµελίωσης τοÜ Bήµατος τοÜ
\Aπ. Παύλου, στήν \Aρχαία Γόρτυνα. (16-10-2008)



93

^H
 Α

.Θ
.Π

. 
ï 

Ο
¨κ

ου
µε

νι
κό

ς 
µα

ς 
Π

ατ
ρι

άρ
χη

ς 
κ.

κ.
 Β

αρ
θο

λο
µα

Öο
ς 

àφ
ικ

νο
ύµ

εν
ος

στ
ού

ς 
Κ

αλ
ού

ς 
Λ

ιµ
έν

ες
 (

16
-1

0-
20

08
)



94

^H
 Α

.Θ
.Π

. 
ï 

Ο
¨κ

ου
µε

νι
κό

ς 
µα

ς 
Π

ατ
ρι

άρ
χη

ς 
κ.

κ.
 Β

αρ
θο

λο
µα

Öο
ς 

àφ
ικ

νο
ύµ

εν
ος

στ
ού

ς 
Κ

αλ
ού

ς 
Λ

ιµ
έν

ες
 (

16
-1

0-
20

08
)



95

^I. Ναός ^Aγ. Τίτου Τυµπακίου
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Tµήµατα

1. Πνευµατικ΅ν âκδηλώσεων, συνεδρίων, ïµιλι΅ν,
διαλέξεων καί σεµιναρίων

2. Bιβλιοθήκης - \Aναγνωστηρίου
3. \Eκµαθήσεως äλεκτρονικ΅ν •πολογιστ΅ν
4. Συµπαραστάσεως âκπαιδευτικ΅ν λειτουργ΅ν

Mελέτης àντιµετωπίσεως κοινωνικ΅ν
προβληµάτων

5. Ψυχαγωγίας
6. Φιλοξενίας
7. Γραφείων

Tό Πολιτιστικό - Πνευµατικό Kέντρο τÉς ^I.
Mητροπόλεως ε•ρίσκεται στό στάδιο τÉς
θεµελίωσης τÉς ¬λης âπιφάνειάς του. Θερµά
παρακαλοÜµε γιά τήν συνδροµή καί βοήθειά
σας. Tήν öχουµε àπόλυτη àνάγκη. \EπιθυµοÜµε
τήν çργάνωση τοÜ πνευµατικοÜ καί κοινωνικοÜ
öργου τÉς \Eκκλησίας µέ σύγχρονα µέσα.
BοηθÉστε µας.
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Tµήµατα

1. \Eπιµορφώσεως Kληρικ΅ν \Eκκλησίας
(Kληρικοί, Πρεσβυτέρες, ^Iεροψάλτες,
Kατηχητές, \Eκκλησιαστικοί \Eπίτροποι, Mέλη
\Eνοριακ΅ν Φιλοπτώχων Tαµείων, Στελέχη
Πνευµατικ΅ν Kέντρων \Eνορι΅ν ^Iερ΅ν
Mητροπόλεων κ.τ.λ.)

2. KαταγραφÉς \EκκλησιαστικÉς Kληρονοµίας
3. Πολυµέσων καί ‰Iντερνετ
4. Bιβλιοπωλείου καί \Eκδόσεων
5. ΣχολÉς BυζαντινÉς MουσικÉς
6. ΣχολÉς Âγιογραφίας
7. ΣχολÉς Γονέων
8. Mουσείου
9. PαδιοφωνικοÜ \EκκλησιαστικοÜ ΣταθµοÜ

10. ^IεραποστολÉς
11. ΘρησκευτικοÜ τουρισµοÜ

^Iδρύθηκε σύµφωνα µέ τό Nόµο. Tό \Eπικοινω-
νιακό καί Mορφωτικό ≠Iδρυµα τÉς ^I. Mητροπό-
λεως, θά στεγασθÉ στούς πρός àνέγερση
χώρους τοÜ ΠολιτιστικοÜ - ΠνευµατικοÜ
Kέντρου τÉς ^IερÄς Mητροπόλεώς µας.
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Στηρίξετε καί διαβάζετε τό περιοδικό τÉς ^I. Μητροπόλεως
Γορτύνης καί \Aρκαδίας. Μεταφέρει σέ σÄς µηνύµατα

τÉς \Eκκλησίας. ∆ιατίθεται δωρεάν
µέ τήν µέριµνα τ΅ν ^I. Μον΅ν καί \Eνορι΅ν µας.
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\Oνοµατεπώνυµο Tηλέφωνο
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\Oνοµατεπώνυµο Tηλέφωνο
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Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς
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Tά öσοδα τοÜ παρόντος ™µερολογίου,

θά διατεθοÜν γιά τήν àνέγερση τοÜ

ΠολιτιστικοÜ - ΠνευµατικοÜ Kέντρου

τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως

Γορτύνης καί \Aρκαδίας

www.imga.gr
^H διεύθυνση τÉς îστοσελίδας

τÉς ^I. Mητροπόλεώς µας.



Φωτογραφία âµπροσθόφυλλου:
^O ≠Aγιος Tίτος

öργο τοÜ κ. Στέφανου \Aλπαντάκη

Bιοµηχανική Περιοχή, Oδός Θ′, T.K. 714 008 Hράκλειο
Tηλ.: 2810 380931-5 • Fax: 2810 380930

e-mail: detorakis@her.forthnet.gr  &  detograph@her.forthnet.gr
www.detorakis.gr

\ E κ δ ο τ ι κ ή  Π α ρ α γ ω γ ή


