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Ὁ Ἅγ. Νεκτάριος, τιμᾶται 
στό κετρικό κλίτος τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Μεγαλυνάριον
Χάριτι θαυμάτων παρὰ Χριστοῦ, λαμπρῶς

ἐδοξά σθης, μετὰ τέλος σου τὸ σεπτόν· ὅθεν τῶν
λειψά νων, ἡ θήκη σου πηγάζει, ἰάματα ποικίλα
Πάτερ τοῖς πάσχουσι.
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Μεγαλυνάρια
Χαίροις ὁ τοῦ Παύλου συγκοινωνός, καί Εὐαγγελίου,

θεοφόρος μυσταγωγός· χαίροις Κρητονήσου, Ἐπίσκο-
πος ὁ πρῶτος, καί ὁδηγός ὦ Τίτε, πρός γνῶσιν ἔνθεον.

Χαίροις Ἐκκλησίας μέγας φωστήρ, καί τῆς Κρήτης
πάσης, ὁ ἀσύλληπτος θησαυρός· χαίροις μετανοίας, ὁ
θεῖος ὑποφήτης, Ἀνδρέα θεοφόρε, κῆρυξ τῆς χάριτος.

Ὁ Ἅγ. Τίτος, τιμᾶται στό ἀριστερό κλίτος καί ὁ Ἅγ.
Ἀνδρέας ὁ Κρήτης, στό δεξιό κλίτος τοῦ Ἱ. Ναοῦ.



Ἀντί προλόγου

Ἡ Ἐπαρχία μας ἔχει τίς ρίζες της στούς
πρώτους ἀποστολικούς χρόνους τῶν Ἀπ.
Παύλου καί Τίτου. Ὁ Παῦλος παράγγειλε
τότε μέ τήν γνωστή πρός Τίτον, ἐπιστολή του
καί δι᾽ αὐτοῦ πρός τήν χριστιανική κοινό -
τητα: «Ἄς μαθαίνουν ἐπίσης καί οἱ δικοί μας
νά προΐστανται σέ καλά ἔργα…» (3, 14)

Οἱ αἰῶνες διάβηκαν καί ἡ ἀποστολική
παραγγελία γορτυνοενεργοποιημένη πέρα -
σε τούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν ὡς τά νεώ -
τερα χρόνια. Πολλά καλά ἔργα στολίζουν
τήν τοπική μας Ἐκκλησία καί ἕνα ἀπό τούς
νεώτερους χρόνους εἶναι καί τό ἔργο τῆς οἰ -
κο δό μησης τοῦ περικαλλοῦς Ἱ. Καθεδρικοῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου στίς Μοῖρες.

Στίς ἀναφορές τοῦ πολυσέβαστου Μητρο -
πολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Τιμοθέου πού
ὑπάρχουν στό βιβλίο αὐτό, καθώς καί στίς
ὑπόλοιπες σελίδες του, ἀποτυπώνεται ἡ εὐ -
λά βεια καί ἡ εὐσέβεια τῶν ἀνθρώπων καί
τοῦ τόπου, ἡ λαχτάρα καί ἡ προσμονή γιά
τήν ἐπίτευξη τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Μακαρίζουμε καί μνημονεύουμε ζῶντες
καί κεκοιμημένους, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων
ὑπάρχουν στά δίπτυχα καί στά ἀφιερώματα
τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Λίαν ἐξαιρετικά τόν ἀοίδιμο Γέ -
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ροντα Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Τιμόθεο πού ἀνήγειρε τόν Ἱ. Ναό, τούς
συνεργάτες του, τίς διάφορες τότε ἐπιτροπές,
ἐργάτες, μηχανικούς, οἰκοδόμους, συνδρο -
μητές καί κάθε ἄνθρωπο πού βοήθησε, τόν
ἀ οί διμο Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκα -
δίας Κύριλλο πού τέλεσε τά ἱ ἐγκαίνιά του,
καθώς ἐπίσης ὅλους τούς νεώτερους ἀνακαι -
νιστές καί συνδρομητές του.

Παραδίδουμε στά χέρια τῆς τοπικῆς Ἐκ -
κλησίας, τό παρόν μικρό βιβλίο, μέ ἀφορμή
τόν ἑορτασμό τῶν 30 ἐτῶν ἀπό τῶν ἱ. ἐγκαι -
νίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὡς ἕνα μαρτυρίκι τῆς ὑπα -
κοῆς πρός τό παραπάνω ἀποστολικό παράγ- 
γελμα, ὡς μιά μνήμη, ὡς μιά ἐλάχιστη ἐκδή -
λωση εὐγνωμοσύνης καί τιμῆς τῆς Ἐκκλη -
σίας, πρός ὅλους ὅσοι ἐργάστηκαν, βοή θη-
σαν καί συνέδραμαν, γιά τήν ἀνέγερση τοῦ
Ἱ. Κ. Ν. τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου.

Μιά εὐχή ἀναπέμπουμε στόν Πανάγαθο
Κύριο, μνήσθητι Δέσποτα τῆς Καθέδρας αὐ -
τῆς, τῶν Ἐπισκόπων Τιμοθέου καί Κυρίλλου,
πάντων τῶν ζώντων καί κεκοιμημένων συν-
δρομητῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νεκτα -
ρίου, τῶν Ἐνοριτῶν του, τῶν Ἐφημερίων του,
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου του, αὐτῶν
πού κοπιάζουν καί συντρέχουν τό ἔργο του,
μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Τίτου, Ἀνδρέου
Κρήτης καί Νεκταρίου Πενταπόλεως.-

Μοῖρες, 6-12-2011
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος



Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνήγειρε τόν Ἱ.
Κ. Ναό τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.
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Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας Κύριλλος, ὁ ὁποῖος τέλεσε τά ἱ.
Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Κ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου
Μοιρῶν.
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Σύντομο χρονολόγιο ἀνέγερσης 
Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου

Μοιρῶν

• 1965: Προπαρασκευστικές ἐνέργειες
καί ἐργασίες.

• 1η 21η, καί 26η Ἰανουαρίου 1966:
Ὑπογραφή συμβολαίων ἀγορᾶς 4
οἰκοπέδων στή θέση ὅπου ὑπάρχει ὁ
Ἱ. Ναός, ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπο-
λίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Τιμό-
θεο. Ἡ θέση αὐτή στά συμβόλαια
καταγράφεται μέ τήν προσωνυμία:
«Ὅσιου Ἁλώνι».

• Μάΐος 1966: Θεμέλιος λίθος ἀπό τόν
ἀοίδιμο Μητροπολίτη Τιμόθεο.

• 1966-1971: Ἔτη οἰκοδομικῶν ἐργα-
σιῶν ἀνέγερσης.

• 9 Νοεμβρίου 1981: Ἱ. Ἐγκαίνια ἀπό
τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Γορτύνης
καί Ἀρκαδίας Κύριλλο.

• 2000-2001: Ἀνακαινιστικές ἐργασίες.

• 2009: Ἁγιογράφηση πλατυτέρας- ἱ.
προθέσεων.
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Ἔκφραση βαθειᾶς εὐγνωμοσύνης καί
τιμῆς πρός τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Γορ-

τύνης καί Ἀρκαδίας Τιμόθεο

Τό ἔργο τῆς κατασκευῆς τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ
Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν εἶναι ἕνα τιτάνιο
ἔρ γο καί μάλιστα ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τίς
ἐποχές πού πραγματοποιήθηκε καί τίς τότε
περιορισμένες δυνατότητες τῆς Μεσαρᾶς.

Εἶναι ἕνα δακτυλοδεικτούμενο παράδειγμα
πύργωσης τῆς πίστης καί τῆς ἑνότητας τῶν
δυνάμεων τῆς περιοχῆς μας. Πρωταγωνιστές
του ἦταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου μας,
ἀλλά καί ἄλλοι πολλοί πέρα ἀπ᾽ αὐτόν.
Ζῶντες καί κεκοιμημένοι, μεγάλοι καί μικροί.

Ἄκουσαν προσεκτικά τίς ἐκκλήσεις τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκα-
δίας Τιμοθέου, ἀκολούθησαν τίς ἐντολές καί
πρωτο  βουλίες τοῦ Ἐπισκόπου καί ἔτσι ἐπι-
τεύχθηκε ὁ θαυμαστός ἆθλος τῆς οἰκοδόμη-
σης τοῦ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Εὐγνωμονοῦμε βαθύτατα ὅλους ἐκείνους
πού δούλεψαν, προσέφεραν, βοήθησαν καί
μόχθησαν καί σέ κάθε Θ. Λειτουργία μνημο-
νεύουμε ἀξιοχρέως καί εὐχόμαστε διηνεκῶς
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γιά ὅλους τούς συνδρομητές τοῦ εἰρημένου
ἔργου τῆς Ἐκ κλησίας.

Τά καλά ἔργα τῆς Ἐκκλησίας μένουν. Ὑπό-
κεινται βέβαια καί αὐτά στό ἀπό Θεοῦ ἐπιτρε-
πόμενο ὅριο ἀντοχῆς ἐντός τοῦ πεδίου τῆς
δια χρονικότητας. Σέ σχέση ὅμως μέ τήν ἐκδή-
λωση κάθε ἄλλης καλῆς διάθεσης καί ἔργου
διαφέρουν ὡς πρός τήν κύρια βάση τους, δη-
λαδή ἀποβλέπουν στό καλό τῶν τοπικῶν κοι-
νωνιῶν, ἑδράζονται ὅμως στίς μένουσες εὐαγ- 
γελικές παραγγελίες, πού αὐλί-ζονται στήν
ἐκκλησιαστικότητα καί τό ἀπορρέον φρόνημά
της. Τελικά αὐτό πού διαιωνίζεται ὡς θησαυ-
ρός στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ κληρο -
νομία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, τό
μόνο πού παρέχει ἐγγύηση δυνατότητας ἐναν-
θρώπησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγο νότος σέ
κάθε ἐποχή καί ἀ πάρνηση τοῦ πειρασμοῦ τῆς
χρονικότητας τοῦ πεπερασμένου.

Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ φωνή τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ, τό ὁρατό σύμβολο τῆς ἑνότητας
τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί ὅταν τά μέλη τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας «τῆς φωνῆς ἀ -
κούει καί ἀκολουθοῦσι» (Εὐαγγέλιο Ἰωάννου
κεφ. 10) μέ κατεύθυνση πρός τήν Ἐκκλησία, ἡ
ἀκοή τῆς φω νῆς ἐνυλώνεται δημιουργικά καί
ὄχι διασπαστικά καί μάλιστα ἔκδηλα καί σέ
πάρα πολλά ἐπίπεδα.

Εὐγνωμονοῦμε τόν μακαριστό Μητροπο-
λίτη Τιμόθεο καί ἐκφράζουμε, γιά ἄλλη μιά
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φορά, μέ ἀ φορμή τήν ἀνά χείρας ἔκδοση, τήν
βαθύτατη τιμή μας πρός αὐτόν γιά τό ἔργο τῆς
οἰκοδόμησης τοῦ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοι -
ρῶν. Ζητοῦμε τήν πατρική εὐχή του ἀπό τόν
οὐρανό γιά τήν ἐκκλησιαστική συνέχιση τῆς
πορείας τοῦ πολύ ἀγαπητοῦ σ᾽ αὐτόν σκά-
φους τῆς Μητροπόλεως τῶν Γορτυνίων.

Ἀντί ἄλλων λόγων τιμῆς καί εὐχαριστιῶν
πρός τόν ἀοίδιμο Τιμόθεο γιά τήν προσφορά
του, παραθέτουμε παρακάτω δικές του ἀναφο-
ρές γιά τόν Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, τίς
ὁποῖες ψάξαμε καί βρήκαμε σέ μερικά ἔντυπα
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μιλοῦν ἀπό μόνες τους.-

Μοῖρες, 6-12-2011
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-

ΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. Κ. ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Ἔτους 1966

Ἰανουάριος 1966. Νέος ναός εἰς Μοῖρες

«Ἐγένοντο ὅλαι αἱ προπαρασκευαστικαί ἐνέρ-
γειαι καί προσεχῶς ἀρχίζει ἡ ἀνοικοδόμησις νέου
ἐνοριακοῦ Ναοῦ εἰς Μοῖρες ὁ ὁποῖος θά ἐξυπηρε-
τήση ἐπιτακτικάς ἀνάγκας τῆς πόλεως καί μά-
λιστα εἰς τόν ἐκκλησιασμόν τῶν διαφόρων Σχο- 
λείων.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 37, Μοῖ ραι,

Ἰανουάριος 1966»
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Μάΐος 1966. Κατάθεσις θεμελίου λίθου «Μέ

τήν παρουσίαν τῶν ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου

ἐγένετο μετά τόν καθιερωμένον ἁγιασμόν ἡ κα-

τάθεσις θεμελίου λίθου διά τόν νέον ἐνοριακόν

ναόν Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Μοῖρες. Εἰς σύντομον

προσφώνησιν ὁ Σεβασμ. κ. Τιμόθεος ἀνέπτυξε

τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἔργου τούτου, τό ὁποῖον

πολλαπλῶς θά ἐξυπηρετήση ἐπιτακτικάς ἀνάγ-

κας τοῦ τόπου.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 42,

Μοῖραι, Μάΐος 1966»

Μάΐος 1966. Εὐχαριστίαι «Τούς δωρητάς καί

ἀφιερωτάς διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ καί πάν-

τας ὅσους ἐπροθυμοποιήθησαν νά συνδράμουν

εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου αἰσθανόμεθα τήν

ὑποχρέωσιν νά εὐχαριστήσωμεν καί ἀπό τῶν

στηλῶν τοῦ Περιοδικοῦ μας καί εὐχόμεθα νά

τούς ἀνταμείψη καί νά τούς εὐλογῆ ὁ Κύριος.»

«Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 42, Μοῖραι, Μάΐος

1966»

Αὔγουστος 1966. Εὐγενής δωρεά «Ὁ εἰς

Ἡράκλειον διαμένων ὁμογενής ἐξ Ἀμερικῆς Γε-

ώργιος Ἰ. Φουντουλάκης εἶχε τήν εὐγενῆ καλω-

σύνην νά διαθέση, πεντακοσίους σάκκους

τσιμέντων διά τόν εἰς Μοῖρες ἀνεγειρόμενον Ἱ.

Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος κ.

Τιμόθεος, ἡ Ἐπιτροπή Ἀνεγέρσεως καί οἱ κάτοι-

κοι θερμῶς εὐχαριστοῦν.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ.

φύλλου 44, Μοῖραι, Αὔγουστος 1966»

Αὔγουστος 1966. Εὐχαριστήριον «Πάντας

τούς ἀγαπητούς ἀφιερωτάς καί συνδρομητάς, εἰς
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ὑλικά, εἰς ἐργασίαν ἤ εἰς χρῆμα διά τόν Ἱ. Ναόν

Ἁγίου Νεκταρίου Μοιρῶν καί ἀπό τῶν στηλῶν

τῆς «Ἀναγεννήσεως» εὐχαριστοῦμεν θερμῶς καί

εὐχόμεθα εἰς αὐτούς τήν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου

καί τήν προστασίαν τοῦ Ἁγίου.» «Ἀναγέννησις,

ἀριθμ. φύλλου 44, Μοῖραι, Αὔγουστος 1966»

Νοέμβριος 1966. Ὁ Ναός Ἁγίου Νεκταρίου

«Ἡ καθιερωμένη λειτουργία εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου

Νεκταρίου καί διά τόν ἐνεγειρόμενον Ναόν εἰς

Μοῖρες θά τελεῖται ἀνά δεκαπενθήμερον εἰς τόν

Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ.

φύλλου 47, Μοῖραι, Νοέμβριος 1966»

Ἔτους 1967

Ἰανουάριος 1967. Ἅγιος Νεκτάριος «Ἡ ἀνέ-

γερσις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς

Μοῖρες συνεχίζεται ἐντατικῶς. Εἶναι ἀνάγκη

ἐπιτακτική νά ἀποπερατωθῆ, διά λόγους κατ᾽

ἐξοχήν κοινωνικούς, δεδομένου ὅτι δέν δύνανται

νά ἐκκλησιασθοῦν εἰς τόν ὑπάρχοντα ναόν οὔτε

ἕνα ἐλάχιστον ποσοστόν τῶν μαθητῶν τῶν Γυ-

μνασίων καί τῶν ἄλλων Σχολείων. Εἰς τήν προ-

σπάθειαν αὐτήν χρειάζεται ἡ βοήθεια πάντων

καί οἱαδήποτε συνδρομή ἀποτελεῖ ἐπιτέλεσιν

ἱεροῦ καθήκοντος.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου

49, Μοῖραι, Ἰανουάριος 1967»

Σεπτέμβριος 1967. Ἅγιος Νεκτάριος «Συνε-

χίζονται αἱ ἐργασίαι ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ

Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Μοῖρες. Ἐπειδή τό ἔργον

ἐπείγει διά τόν ἐκκλησιασμόν κυρίως τῶν Σχο-

λείων, τά δέ πρός τόν σκοπόν τοῦτον μέσα εἶναι
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ἐλάχιστα παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς καί δυνά-

μενοι νά βοηθήσουν εἰς τόν ἱερόν αὐτόν σκοπόν.»

«Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 56, Μοῖραι, Σεπτέμ-

βριος 1967»

Νοέμβριος 1967. Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νεκτα-

ρίου «Μέ τήν παρουσίαν ἀρχῶν καί τήν συμμε-

τοχήν πολλοῦ πλήθους ὡς καί τῶν μαθητῶν τῶν

Σχολείων μέ τούς καθηγητάς καί διδασκάλους

των ἑωρτάσθη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἰς Μοῖρες. Ὁ

μέγας ἀνεγειρόμενος ναός, ἄν καί ἡμιτελής

ἀκόμη διεκοσμήθη καταλλήλως καί ἐτελέσθη

ἀρχιερατική λειτουργία μέ πλῆθος ἱερέων ἐνῶ

οἱ πιστοί προσήρχοντο καί ἠσπάζοντο μέ πολλήν

εὐλάβειαν τόν ἱερόν λείψανον τοῦ Ἁγίου, ὡς καί

τό ἅγιον ἐπιτραχήλιον Αὐτοῦ.» «Ἀναγέννησις,

ἀριθμ. φύλλου 58, Μοῖραι, Νοέμβριος 1967»

Ἔτους 1968

Ἰανουάριος 1968. Ἀξιέπαινη πρωτοβουλία

«Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὐχαριστεῖ θερμότατα τό

Προεδρεῖον καί τά Μέλη τοῦ θρησκευτικοῦ Συλ-

λόγου «Χριστιανική Ἑστία Μοιρῶν» γιά τήν εὐγε-

νική πρωτοβουλία των νά ἐργασθοῦν μέ διαλέ-

ξεις ἐξορμήσεις, ἔντυπα, λαχνούς, μηνιαῖες εἰσ -

φορές καί δωρεές κ.λ.π. στήν ἀνοικοδόμησι τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Μοιρῶν. Ὁ Ἱερός αὐ-

τός ναός δέν θά ἐξυπηρετήση μόνον τίς θρησκευ-

τικές ἀνάγκες τοῦ τόπου ἀλλά καί τά Σχολεῖα

καί κάθε ἄλλη ἐπίσημη κοινωνική ἐκδή λωσι. Εἶναι

καθῆκον ὅλων μας νά βοηθήσωμε στήν ταχυτέ-

ραν ἀποπεράτωσι.» «Ἡμερολόγιον Ἱερᾶς Μητρο-
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πόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἔτους 1968»

Μάρτιος 1968. Εὐγενεῖς Δωρεαί «Ὁ ἐξ Ἡρα-

κλείου Γεώργιος Φουντουλάκης μετά τῆς συζύ-

γου Εὐαγγελίας προσέφερον ὑπέρ τοῦ ἀνε γει -

ρομένου ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου διακοσίους σάκ-

κους τσιμέντων. Ὁ ἐκ Μοιρῶν Κων/νος Σαββάκης

προσέφερε διά τόν αὐτόν σκοπόν εἰς Ἅγιον Νε-

κτάριον Μοιρῶν ἕνα μόσχον. Ὁ Σεβασμιώτατος

ηὐχαρίστησε τούς εὐγενεῖς δωρητάς καί ἐκ μέ-

ρους τῆς ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἁγ. Νεκταρίου.»  «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 62,

Μοῖραι, Μάρτιος 1968»

Νοέμβριος 1968. Ἅγιος Νεκτάριος «Μέ πολ-

λήν εὐλάβειαν καί συρροήν προσκυνητῶν ἑωρτά-

σθη καί ἐφέτος ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς

Μοῖρες. Μετά τήν ἀρχιερατικήν λειτουργίαν

ἐπηκολούθησεν περιφορά τῶν ἁγίων λειψάνων,

τοῦ ἐπιτραχηλίου τοῦ Ἁγίου καί τῆς Ἱερᾶς εἰκό-

νος.»  «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 69, Μοῖραι, Νο-

έμβριος 1968»

Ἔτους 1969

Ἰανουάριος 1969. Ἅγιος Νεκτάριος «Ὁλό-

κληρος ὁ κόσμος τιμᾶ καί δοξάζει τόν νεοφανῆ

Ἅγιον τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι μεγάλος στήν ἁγιό-

τητα καί θαυμαστός στό ἔργον του σάν ἱεράρχης

καί οἰκουμενικός διδάσκαλος καί θαυματουργός.

Ὁ ἀνεγειρόμενος πρός τιμήν του μεγαλοπρεπής,

ναός στίς Μοῖρες θά εἶναι ἕνα στολίδι τοῦ τόπου

καί θά ἐξυπηρετήση τίς θρησκευτικές ἀνάγκες

τοῦ λαοῦ μας καί μάλιστα τῶν Σχολείων. Ὅμως
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εἶναι ἀκόμη πολλή ἐργασία ὡς τήν ἀποπεράτωσι.

Καθῆκον ἔχομε νά βοηθήσωμεν ὅλοι στήν ὁλο-

κλήρωσι τοῦ ἔργου. Ἄς κάνει μαζί μέ τόσα ἄλλα

καί τοῦτο τό θαῦμα ὁ ἅγιος καί ἄς εὐλογῆ τόν

λαόν μας.» «Ἡμερολόγιον Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἔτους 1969»

Ἰανουάριος 1969. Λειτουργία καί Παρά-

κλησις «Στόν ἀνεγειρόμενον ἱερόν ναόν τοῦ

Ἁγίου Νεκταρίου στίς Μοῖρες συνεχίζεται κάθε

Σάββατο πρωΐ ἡ Θεία Λειτουργία καί τήν Τε-

τάρτη τό ἀπόγευμα ἡ ἱερά Παράκλησις μέ ἐπί-

καιρα οἰκοδομητικά κηρύγματα.» «Ἀναγέν νη- σις,

ἀριθμ. φύλλου 71, Μοῖραι, Ἰανουάριος 1969»

Νοέμβριος 1969. Ἡ πανήγυρις τοῦ Ἁγ. Νε-

κταρίου «Εἰς διαφόρους πόλεις καί χωρία τῆς

Πατρίδος μας, ἀλλά καί εἰς τόν ἔξω ἑλληνισμόν

ἑορτάζεται μέ μεγαλοπρέπειαν καί τιμᾶται ὁ

Ἅγιος Νεκτάριος. Πολλοί ναοί ἔχουν κτισθῆ εἰς

τιμήν τοῦ Ἁγίου. Εἰς Μοῖρες, ὅπου καί ἀνοικοδο-

μεῖται μεγαλοπρεπής ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου

ἡ ἐφετεινή πανήγυρις ἐσημείωσεν ἐξαιρετικήν

ἐπιτυχίαν. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἐγένετο ἡ

περιφορά τῶν ἁγίων Λειψάνων μέ τήν συμμετο-

χήν τμήματος τῆς Ἀεροπορίας, τῶν προσκόπων,

τῶν ἐπισήμων καί πλήθους προσκυνητῶν.» «Ἀνα-

γέννησις, ἀριθμ. φύλλου 80, Μοῖραι, Νοέμβριος

1969»

Ἔτους 1970

Ἰανουάριος 1970. Ἅγιος Νεκτάριος «Προχω-

ροῦν οἱ ἐργασίες στόν καινούργιο ναό τοῦ Ἁγίου
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Νεκταρίου Μοιρῶν. Σέ μιά ἕδρα Μητροπόλεως

εἶναι βαρειά ζημιά ἡ ἔλλειψις μεγάλου καί κα-

τάλληλου ναοῦ, πού νά μπορῆ νά καλύψη τίς

πνευματικές ἀνάγκες τοῦ τόπου καί μάλιστα

στίς διάφορες πανηγυρικές ἐκδηλώσεις θρη-

σκευτικῶν καί ἐθνικῶν ἑορτῶν. Μιά μικρή ἀκόμη

βοήθεια ἀπό ὅλους χρειάζεται, γιά νά ὑψωθῆ καί

ὁ τροῦλος, νά κλειστῆ ἔξω τό νερό καί νά ἀρχίση

νά χρησιμοποιῆται εὐκολώτερα ὁ ναός. Ὁ Ἅγιος

Νεκτάριος ἄς προστατεύη, ὅσους ἐργάζονται καί

βοηθοῦν τήν προσπάθεια.» «Ἡμερολόγιον Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἔτους 1970»

Ἀπρίλιος 1970. Ἅγιος Νεκτάριος «Ὁλοκλη-

ρώνεται ἐντός τῶν ἡμερῶν ἡ κατασκευή καί τοῦ

τρούλλου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου

Μοιρῶν καί ἀρχίζουν αἱ ἄλλαι ἐγκαταστάσεις

ὥστε νά μή βραδύνη νά τεθῆ εἰς λατρείαν καί κυ-

ρίως διά τούς πολυπληθεῖς μαθητάς τῶν Σχο-

λείων.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 85, Μοῖραι,

Ἀπρίλιος 1970»

Νοέμβριος 1970. Πανήγυρις  Ἁγίου Νεκτα-

ρίου «Μέ τήν συμμετοχήν τῶν ἀρχῶν καί πολ -

λῶν πιστῶν ἐκ Μοιρῶν καί ἐξ ὅλης τῆς περιοχῆς

ἑωρτάσθη καί ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκτα-

ρίου εἰς Μοῖρες,ἔνθα ἀνεγείρεται μεγαλοπρεπής

ναός. Τήν θείαν λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος

ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον. Οἱ πιστοί μετά

πολλῆς εὐλαβείας ἠσπάσθησαν τά ἰερά λείψανα

καί τό ἐπιτραχήλιον τοῦ Ἁγίου καί ἐζήτησαν τήν
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βοήθειάν του. Ἡ συγκίνησις ἔγινε με γα λυτέρα

ὅταν οἱ προσκυνηταί ἐπληροφορή-  θησαν ὅτι ἔγι-

ναν δύο θαύματα εἰς τά ὁποῖα ἐφά νη καί διά τούς

πλέον δύσπιστους ἄμεσος καί ἀναμ φισβήτητος ἡ

παρουσία καί ἐπέμβασις τοῦ Ἁγίου.» «Ἀναγέννη-

σις, ἀριθμ. φύλλου 91, Μοῖ ραι, Νοέμβριος 1970»

Ἔτους 1971

Φεβρουάριος 1971. Ἅγιος Νεκτάριος «Τόν

περασμένο χρόνο ὑπῆρχαν μόνον οἱ τοῖχοι τοῦ

μεγάλου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στίς Μοῖρες.

Ἐφέτος ἐτελείωσεν ἡ οἰκοδομή. Στόν μεγαλο-

πρεπῆ τροῦλλον, ἕνας φωτεινός σταυρός ἁπλώ-

νει τίς ἀκτῖνες του σ᾽ ὁλόκληρη τή Μεσσαρά καί

στό πανύψηλο καμπαναριό του κυματίζει ἡ κυα-

νόλευκος.» «Ἡμερολόγιον Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ἔτους 1971»

Φεβρουάριος 1971. Ἱ. Ναός Ἁγίου Νεκτα-

ρίου «Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος καί ἡ ἐπι-

τροπή Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου

Μοιρῶν εὐχαριστοῦν θερμῶς τούς εἰς Ἀμερικήν

ἀδελφούς Κορνηλάκη διά τήν ἐκ 400 δολαρίων δω-

ρεάν των. Ὁμοίως τόν ἀνώνυμον δωρητήν ἑκατόν

σάκκων τσιμέντων ὡς καί πάντας τούς βοηθοῦ -

ντας εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ.» «Ἀναγέν-

νησις, ἀριθμ. φύλλου 94, Μοῖραι, Φεβρουάριος 1971»

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1971. Ἀπό τό ἱστορι-

κόν τῆς εἰς Ἐρεσόν Μυτιλήνης προσκυνήμα-

τος εἰς Ἅγιον Ἀνδρέαν Κρήτης. (30 Ἰουνίου –

9 Ἰουλίου 1971) «…Οἱ προσκυνηταί κατά τήν με-

σημβρίαν ἀνέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ὑψηλοῦ
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Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἔνθα παρετέθη

γεῦμα εἰς πάντας. Εἰς τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν

φυλάσσονται τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου

πλήν τῆς ἁγίας κάρας εὐρισκομένης εἰς Ἱ. Μονήν

Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους. Ὑπῆρξε συγκινητική ἡ

τελετή εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Μονῆς, ἔνθα ὁ

ἡγούμενος αὐτῆς Πανοσιολογ. ἀρχιμ. Σεραφείμ,

πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης

σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγ. Μυτιλή-

νης μετά θερμήν καί πλήρη ἱεροῦ δέους προσλα-

λιάν παρέδωκεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον κ.

Τιμόθεον μέρος τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου

ἐντός πολυτελοῦς λειψανοθήκης, προοριζομέ-

νων δι᾽ εὐλογίαν τοῦ λαοῦ τῆς Κρήτης ἐνθρονιζο-

μένων εἰς τόν ἀνεγειρόμενον μεγαλοπρεπῆ ναόν

Μοιρῶν, οὕτινος τό ἕτερον κλίτος θά καθιερωθῆ

προσεχῶς εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης.

«Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 99, Μοῖραι, Ἰούλιος -

Αὔγουστος 1971»

Ἰούλιος – Αὔγουστος 1971. Ἀπό τήν εὐχα-

ριστήριον ἐπιστολήν τοῦ Μητροπολίτου Γορ-

τύνης καί Ἀρκαδίας Τιμοθέου πρός τόν

Μητροπολίτην Μυτιλήνης Ἰάκωβον. Ἰούλιος

1971 «…Ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας ἐκφράζομεν καί

τήν εὐγνωμοσύνην τοῦ ποιμνίου ἡμῶν, διότι

εὐηρεστήθητε νά παραδώσητε εἰς ἡμᾶς μέρος

τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης εἰς

εὐλογίαν τοῦ λαοῦ μας καί τοῦ εἰς Μοίρας ἀνε-

γηρομένου ναοῦ, οὕτινος τό ἕτερον κλίτος θά

ἐγκαινιασθῆ εἰς τιμήν καί δόξαν τοῦ Ἁγίου…»
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«Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 99, Μοῖραι, Ἰούλιος -

Αὔγουστος 1971»

Σεπτέμβριος 1971. Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης

«Εἶναι ἱερόν καί ἐπιβεβλημένον καθῆκον ἡ
Ἐκκλησία νά τιμᾶ τόν Μέγαν Ἅγιον Ἀνδρέαν,
Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Ἰδιαιτέρως ὅμως θερμαί
καί εὐλαβεῖς ὀφείλουν νά εἶναι αἱ ἐκδηλώσεις
μας μετά τήν ἐξ Ἐρεσοῦ τῆς Μυτιλήνης ἐπανα-
κομιδήν τῶν Ἁγίων Λειψάνων του εἰς Κρήτην.
Διά τοῦτο ἐξαιρετικήν σημασίαν προσλαμβάνουν
αἱ προετοιμαζόμεναι τήν Κυριακήν 3 Ὀκτωβρίου
εἰς Μοῖρες ἐκδηλώσεις πρός τιμήν του διά λει-
τανεύσεως τῶν Ἁγίων Λειψάνων του, Λειτουρ-
γιῶν, ὁλονυκτιῶν, παρακλήσεων καί ὁμιλιῶν.
Εἶναι μία ἔκφρασις εὐγνωμοσύνης, τιμῆς καί
εὐλάβειας πρός τόν εὐεργέτην, ποιμενάρχην καί
διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιον Ἀνδρέαν τόν
Ὑμνογράφον.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 100,

Μοῖραι, Σεπτέμβριος 1971»

Σεπτέμβριος 1971. Λειτουργία «Εἰδική Λει-
τουργία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Τιμοθέου εἰς τόν νέον μεγαλο- 
πρεπῆ ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Μοῖρες,
εὐχαριστήριος διά τήν αἰσίαν ἀποπεράτωσιν
κατά τό μεγαλύτερον μέρος τῶν ἐργασιῶν ἀνοι-
κοδομήσεως αὐτοῦ. Ὡμίλησεν ἐπικαίρως ὁ Σεβα-
σμιώτατος, ἐδόξασε τόν Θεόν διά τό συντελεσθέν
ἔργον καί ηὐχαρίστησε τούς κατοίκους καί πάν-
τας τούς βοηθοῦντας εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 100,

Μοῖραι, Σεπτέμβριος 1971»
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Ὀκτώβριος 1971. Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης

«…Ἡ ἐπαναφορά καί προσκύνησις τῶν Ἁγίων

Λειψάνων του ὑπῆρξε καί ἔργο δικαιοσύνης,

γιατί ξαναγύρισε στό ποίμνιό του, στα πνευμα-

τικά του παιδιά, στήν ἀγαπημένη του Κρήτη, στή

Μεσσαρᾶ καί στή Γόρτυνα ὅπου τριάντα ὁλό-

κληρα χρόνια ἀφιέρωσε στή λατρεία, τή διδα-

σκαλία, τή συγγραφή, τή φιλανθρωπία. Ἡ

Λειτουργία στόν νέον ναό τῶν Μοιρῶν τήν Κυ-

ριακή 3 Ὀκτωβρίου, ἡ μεγαλοπρεπής περιφορά

τῶν Ἁγίων Λειψάνων μέ τή συμμετοχή τῶν

ἀρχῶν καί μεγάλου πλήθους εὐσεβῶν προσκυ-

νητῶν δείχνουν τιμή καί σεβασμό στόν μεγάλον

Ἅγιον τῆς Κρήτης καί ὁ προετοιμαζόμενος ἐγκαι-

νιασμός τοῦ ἑτέρου κλίτους τοῦ νέου ναοῦ πρός

τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου θά ἀποτελέση σταθμό

στήν ἱστορία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. † Τ.»

«Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 101, Μοῖραι, Ὀκτώ-

βριος 1971»

Ὀκτώβριος 1971. Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης

«Τήν Κυριακήν 3 Ὀκτωβρίου μιά ἄλλη ἐκδήλωσις

εἰς Μοῖρες ἔδωκεν τήν εὐκαιρίαν νά γνωρισθῆ

περισσότερον καί νά τιμηθῆ ὁ μεγάλος ἅγιος, ὁ

Ἀνδρέας Κρήτης. Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς παρου-

σίας τῶν ἁγίων Λειψάνων του ἔλαβον χώραν τε-

λεταί, πρός τιμήν του ἔγινεν ὁλονυκτία μέ

νυκτερινήν λειτουργίαν καί τήν πρωΐαν τῆς Κυ-

ριακῆς Ἀρχιερατική Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν

ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς τόν ὁποῖον τό δε-

ξιόν κλίτος θά καθιερωθῆ προσεχῶς εἰς τιμήν

-21-



τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἐπηκολούθησε λιτάνευσις

τῶν ἁγίων λειψάνων, μέ τήν συμμετοχήν τῶν

ἀρχῶν τῶν Σχολείων καί πλῆθος λαοῦ.» «Ἀνα-

γέννησις, ἀριθμ. φύλλου 101, Μοῖραι, Ὀκτώβριος

1971»

Ὀκτώβριος 1971. Πνευματικόν Κέντρον

«Ἐτελειοποιήθη καί ἐτέθη εἰς λειτουργίαν ἡ με-

γάλη αἴθουσα παρά τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νε-

κταρίου εἰς Μοῖρες. Δύναται νά περιλάβη

μεγάλον ἀριθμόν ἀνθρώπων. Τό πνευματικόν

τοῦτο κέντρον θά δύναται νά ἐξυπηρετήση ἀνέ-

τως καί ὅλας τάς πνευματικάς ἀνάγκας τοῦ

τόπου, εἰς ἐκδηλώσεις ἐθνικάς καί θρησκευτι-

κάς, Κατηχητικά Σχολεῖα, προβολάς μορφω-

τικῶν ταινιῶν, Διαλέξεις, ἐκθέσεις, θεατρικάς

παραστάσεις. «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 101,

Μοῖραι, Ὀκτώβριος 1971»

Νοέμβριος 1971. Ἅγιος Νεκτάριος «Μέ πρω-

τοφανῆ κοσμοσυρροήν ἑωρτάσθη ἐφέτος ἡ μνήμη

τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα να -

όν εἰς Μοῖρες. Ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ μεγαλοπρε-

ποῦς αὐτοῦ ναοῦ εἰς ἐλάχιστον χρονικόν διάστη- 

μα ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικόν θαῦμα.Ἡ εὐρυχω-

ρία τοῦ ναοῦ ἐπιτρέπει τόν ἄνετον ἐκκλησιασμόν

τῶν πιστῶν καθώς καί τῶν Σχολείων τῆς πό-

λεως.» «Ἀναγέννησις, ἀριθμ. φύλλου 102, Μοῖραι,

Νοέμβριος 1971»

Νοέμβριος 1971. Εὐχαριστία «Σέ ὅσους, μέ

ὁποιδήποτε τρόπο, ἐβοήθησαν καί συνεργοῦν

στήν ἀποπεράτωσι τοῦ Ναοῦ, ἀπευθύνουμε θερ-
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μές εὐχαριστίες καί τήν εὐχή νά εὐλογῆ ὁ Ἅγιος

τή ζωή των καί νά ἱκανοποιῆ τά αἰτήματα καί

τούς πόθους τῆς χριστιανικῆς των ψυχῆς.» «Ὁ

Ἅγιος Νεκτάριος, β ΄ἔκδοσις, Μοῖρες, 9-11-1971»

Ἔτους 1981

1981. «Τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στίς Μοῖ -

ρες, θεωροῦμε ἔργο τῆς Καλυβιανῆς, γιατί οὐσια-

στικά χτίστηκε ἀπ᾽ αὐτήν. Μέ τούς ἐργάτες της,

τά αὐτοκίνητά της καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς

δαπάνης. Ἡ ντόπια βοήθεια ἦταν ἀρ κετά περιω-

ρισμένη. Ἐκάναμε ἕνα πλῆθος συνδυασμούς γιά

νά ὁλοκληρωθεῖ αὐτός ὁ τεράστιος καί ὡραῖος

ναός. Ἀντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες καί

ἐμπόδια ἀπό ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί ἀπαιτή-

θηκαν βαρειές θυσίες καί μεγάλοι κόποι, ἀπό τήν

ἐξεύρεση οἰκοπέδου ὡς τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ.»

«Τά 25 χρόνια τῆς Παναγίας Καλυβιανῆς 1965-1980,

Ἡράκλειον Κρήτης, 1981, σελ. 32»



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Ὁμιλία
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Νικολάου Ρουκουνάκη,
Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νε-
κταρίου Μοιρῶν, κατά τήν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ
τῶν 30 ἐτῶν ἀπό τῶν ἱ. ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Καθεδρι-
κοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν (18-12-2011).

Σεβασμιώτατε Δέσποτα, κυρία Δήμαρχος, κυ-
ρίες καί κύριοι, εὐσεβεῖς χριστιανοί.

Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ, στόν περικαλλῆ
τοῦ το Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Μοιρῶν, γιά νά τιμήσουμε ὅλους αὐτούς πού συ-
νέβαλαν στήν ἀνέγερση καί ἀνακαίνισή του. 

Ὁρισμένοι ἀπ᾽ αὐτούς δέν ὑπάρχουν μεταξύ
μας. Βρίσκονται στήν αἰώνια ζωή. Τιμῶντας τήν
μνή μη τους, ἄς παραδειγματιστοῦμε ἀπό τόν σω-
ματικό, πνευματικό καί ὑλικό κόπο πού διέθε-
σαν, γιά νά ὑπάρξει αὐτός ὁ ἱερός χῶρος.

Θερμότατα εὐχαριστοῦμε τόν Σεβ. Ποιμενάρ -
χη μας, πού πρότεινε τήν πραγματοποίηση τῆς
τιμητικῆς αὐτῆς ἐκδήλωσης, πού ἦταν καί δική
μας σκέψη καί ἐπιθυμία ἐδῶ καί καιρό.

Ὁ Ἱ. Καθεδρικός Ναός τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοι -
ρῶν, εἶναι ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα οἰκοδομή-
ματα τῆς πόλεώς μας καί ἡ ἀνέγερσή του διήρ κε-
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σε μόνο 6 χρόνια.
Τό ἔτος 1964, ὁ τότε Μητροπολίτης Γορτύνης

καί Ἀρκαδίας καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Κρή-
της ἀείμνηστος Τιμόθεος, διαπίστωσε τήν ἀνά -
γκη ἀνεγέρσεως μεγάλου Ἱ. Ναοῦ, γιά νά ἐξυπη- 
ρετοῦνται οἱ θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν κατοί-
κων τῆς πόλεως. Προέβη κάτω ἀπό ἀντίξοες
συνθῆκες, στήν σύνταξη 4 συμβολαίων, προκει-
μένου νά ἐξασφαλίσει τόν οἰκοπεδικό χῶρο. Τό
πρῶτο συμβόλαιο ἦταν τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 24697/1-1-
1966 μέ πωλητή τόν Μιχαήλ Χρονάκη. Τό δεύτερο
τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 24698/1-1-1966 μέ πωλητή τόν
Ἰωάννη Καμπουράκη. Τό τρίτο τό ὑπ᾽ ἀριθμ.
24699/21-1-1966 μέ πωλήτρια τήν Εὐαγγελία Καμ-
πουράκη-Τζερνιᾶ καί τό τέταρτο μέ ἀριθμ.
24714/26-1-1966 μέ πωλητή τόν Ἐλευθέριο Ζερ-
βάκη.

ΣΧΕΔΙΟ Ι. ΝΑΟΥ - ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ
Ὁ θεμέλιος λίθος τέθηκε τό ἔτος 1966 καί τό

ἔρ γο ἀνατέθηκε ἀφιλοκερδῶς στόν ἀξιόλογο Ἀρ -
χιτέκτονα ἐξ᾽ Ἡρακλείου, μακαριστό πλέον ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΑΔΗ (ΛΟΓΙΟ) τοῦ Γεωργίου,
τοῦ ἐκ τῶν ἀπογόνων τοῦ ἐπαναστάτου καί ἐθνο-
 μάρτυρος Λογίου. Τό ἀρχιτεκτονικό αὐτό μεγα-
λούργημα, θά ἀποτελεῖ πάντα τό ὁρατό σημεῖο
αἰώνιας μνήμης του. Τό ὄνομά του καθηκόντως
μνημονεύεται στήν Θ. Λειτουργία καί πιστεύ -
ουμε πώς ἡ ψυχή του χαίρεται στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Πολλές εὐχές ἀπευθύνουμε στόν συνεχι-
στή τοῦ ἔργου του, τό γιό του κ. Ἰωάννη Λογιάδη.
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ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Ἐπειδή δέν ὑπῆρχαν χρήματα, προσφέρθηκε

ὁ ἐργολάβος, μακαριστός Γεώργιος Μαρρῆς καί
μέ μία οἰκονομική προσφορά, τοῦ ἀνετέθηκε τό
ἔργο τῆς ἀνέγερσης. Ὁ Ἱ. Ναός εἶναι οἰκοδομημέ-
νος μέ πέτρα καί μπετό, εἶναι περίπου 700Μ2
χωρίς τόν Πρόναο καί τό Περιστύλιο βορείως τοῦ
Ἱ. Ναοῦ. Ὁ Ἱ. Ναός, ὁ Πρόναος καί τό Περιστύλιο,
καταλαμβάνουν τά 1200Μ2 ἀπό τά 1700Μ2 ὁλο-
κλήρου τοῦ οἰκοπεδικοῦ χώρου.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Ἡ ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ἱ. Ναοῦ προχώ-

ρησε μέ γοργούς ρυθμούς. Γιά τήν ἐξασφάλιση
τῶν ἀναγκαίων πόρων, συγκροτήθηκε ἐρανική
ἐπιτροπή.

Πρόεδρος ἦταν ὁ Μητροπολίτης Τιμόθεος καί
μέλη: 1) Μιχαήλ Κουρμούλης, 2) Γεώργιος Καμ-
πουράκης, πρ. Δήμαρχος, 3) Νικόλαος Κατσανε-
βάκης, 4) Ἐμμανουήλ Στρατιδάκης, 5) Ἐμμα νου ήλ
Ξενάκης, 6) Ἰωάννης Κουλεντάκης καί 7) Βασί-
λειος Πεδιαδιτάκης.

Τά μέλη τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς ἐργαζόμενα
ἐθελοντικά καί σέ συνεργασία μέ τόν Σεβ. Πρό-
εδρό τους, ἀκούραστα ἀγωνίζονταν νά συλλέ-
γουν τίς προσφορές ἀγάπης τῶν Μοιριανῶν,
ἀλλά καί ἄλλων εὐσεβῶν δωρητῶν χριστιανῶν
καί νά τίς μετατρέπουν σέ κινητήρια δύναμη γιά
τήν ταχύτερη ἀποπεράτωση τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

ΔΩΡΗΤΕΣ
Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς θεμελίωσης καί μέχρι τά

ἔτη 1970-71, περνοῦσε κάθε μῆνα, ἀπό σπίτι σέ
σπίτι τῆς πόλης τῶν Μοιρῶν, ὁ Νικόλαος Κατσα-
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νεβάκης (ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί ἱεροψάλτης τοῦ
Ἱ. Ναοῦ) καί εἰσέπρατε τό ποσόν τῶν 20 δραχ -
μῶν. Ὑπῆρξαν καί ἄγνωστοι δωρητές, καθώς
ἐπίσης καί δωρητές σέ ὑλικά, ὅπως πέτρες, τσι-
μέντα, ἀσβέστη, σίδερα κ.λ.π. καί τά ἔφερναν
προσωπικά στόν χῶρο τῶν ἐργασιῶν.

Ἡ χαρά ὅλων τῶν Μοιριανῶν, ἀλλά καί τοῦ
Μητροπολίτου Τιμοθέου, ἦταν ἀπερίγραπτη,
διότι τό ἔργο ἦταν συλλογικό καί μετά τήν ἀπο-
περάτωσή του, θά δέσποζε στήν Πόλη τῶν
Μοιρῶν καί δέν θά ντρέπονταν οἱ Μοιριανοί, ἐάν
χρειάζονταν νά προγραμματίσουν ὁποιαδήποτε
ἐκδήλωση, διότι θά εἶχαν τόν κατάλληλο χῶρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ὁ Ἱ. Ναός ἄρχισε νά λειτουργεῖται τό ἔτος

1970. Ἡμιτελής ὅπως ἦταν, διαμορφώθηκε ἕνα
παρεκκλήσι δεξιά τῆς εἰσόδου καί κάθε Παρα-
σκευή ἐτελεῖτο Θ. Λειτουργία ἀπό τούς Ἀρχιμαν-
δρίτες: Τιμόθεο Φουμάκη, Ἰγνάτιο Μουντοκα- 
λάκη, Στέφανο Ρῆνο, Χρυσόστομο Ἀμανατίδη
καί ἀπό τούς Ἱερεῖς:  Μιχαήλ Κοκαράκη καί Νι-
κόλαο Ρουκουνάκη.

Τά χρήματα τοῦ παγκαρίου, τοῦ δοχείου γιά
τή συλλογή λαδιοῦ πού ἦταν μόνιμα τοποθετη-
μένο δίπλα στό περίπτερο, ἀλλά καί οἱ συνεχεῖς
δωρεές τῶν πιστῶν, βοήθησαν στήν ἀποπερά-
τωση τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

ΙΕΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Πέρασαν 16 χρόνια ἕως στίς 9-11-1981 πού ἔγι-

ναν τά ἐγκαίνια ἀπό τόν μακαριστό Μητροπο-
λίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλο. Ὁ Ἱ. Ναός
εἶναι τρίκλιτος, βασιλικοῦ ρυθμοῦ μετά τρούλ-
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λου. Τό κεντρικό κλίτος τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ
Ἁγ. Νεκταρίου καί ἑορτάζει στίς 9 Νοεμβρίου. Τό
δε ξιό κλίτος τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγ. Ἀν -
δρέου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ὑμνογράφου
καί ἑορ τάζει στίς 4 Ἰουλίου καί τό ἀριστερό κλί-
τος τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγ. Τίτου, Πρώτου Ἐ -
πισκόπου Κρήτης καί ἑορτάζει στίς 25 Αὐ γού-
στου.

Στόν Ἱ. Ναό ὑπηρετοῦν 2 Ἐφημέριοι: Πρω-
τοπρ. Νικόλαος Ρουκουνάκης καί Πρωτοπρ. Μι-
χαήλ Ψαρουδάκης.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
Ἐπειδή τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἀντιμε-

τώπιζε πολλά προβλήματα ἀναφορικά μέ τήν
καθαριότητα τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀποφάσισε νά προβεῖ
στήν ἀνακαίνισή του. Τέσσερις ἀξιόλογοι συνερ-
γάτες, ὁ κ. Κων/νος Σπυριδάκης, ὁ κ. Ροδάμανθος
Χουστουλάκης, ὁ ἀποσπασμένος ἀπό τήν Ἐνορία
Ἁγ. Ραφαήλ Μοιρῶν στήν Ἐνορία Ἁγ. Νεκταρίου
π. Γεώργιος Μαραγκάκης καί οἱ μακαριστοί Νι-
κόλαος Λενακάκης, Ἐμμ. Σκορδαλάκης καί Γε-
ώργιος Μανασάκης, στάθηκαν στό πλευρό μας
καί μέ τήν βοήθεια τῶν Ἁγίων καί  τίς προσφορές
τῶν εὐλαβῶν δωρητῶν χριστιανῶν, σέ 105 μέρες
ὁ Ἱ. Ναός λειτούργησε, ἀνακαινισμένος πλέον.

Μέσα στά ἔργα τῆς ἀνακαινίσεως ἦταν καί ἡ
κάλυψη μέρους τοῦ βορείου Περιστυλίου τοῦ
Ναοῦ, μέ τήν ὁποία δημιουργήθηκε εὐρύχωρο
γραφεῖο καί διακονικό γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ
Ἱ. Βήματος, καθώς καί ἀνέγερση ἀναγκαίων συμ-
πληρωματικῶν χώρων νοτίως του Ἱ. Ναοῦ. Ἡ δα-
πάνη ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 203.000 Εὐρώ. Ἐδῶ θά
σταθῶ, γιά νά εὐχαριστήσω τούς ἀνθρώπους
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πού ἀφειλοκερδῶς ἐργάστηκαν γιά τήν ἀνακαί-
νιση: 1) Τόν μακαριστό Ἀντώνιο Χριστάκη, τοπο-
γράφο Μηχανικό, 2) Τόν ἀγαπητό Γεώργιο Δα- 
μιανάκη, Ἀρχιτέκτονα Μηχανικό, 3) Τόν ἀγαπη -
τό Ἐμμανουήλ Κουτσάκη, Πολιτικό Μηχανικό, 4)
Τούς τεχνίτες πού λόγῳ χαμηλῶν προσφορῶν
τούς ἀνετέθη τό ἔργο, Κων/νο Νουαράκη καί Γε-
ώργιο Μανασάκη, καθώς καί τόν ἀγαπητό Γεώρ-
γιο Καργάκη, ἔμπορο μαρμάρων.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μία σειρά σημαντικῶν ἔργων πραγματοποιή -

θηκαν στόν Ἱ. Ναό, ἀλλά καί στό Πνευματικό
Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας καί τά ἀναφέρω:

1) Ἐγκατάσταση νέου δαπέδου.
2) Ἐξοπλισμός κυρίως Ναοῦ μέ σκαλιστά στα-

σίδια καί καθίσματα.
3) Τοποθέτηση ὅλων τῶν πολυελαίων.
4) Διαμόρφωση κωδωνοστασίου, τοποθέτηση

καμπανῶν καί ρολογιοῦ πόλεως.
5) Δημιουργία ἐξομολογηταρίου.
6) Τοποθέτηση ἄμβωνα.
7) Ἐγκατάσταση μεγαφωνικῆς συσκευῆς.
8) Ἐξοπλισμός Ἱ. Βήματος μέ σκαλιστή Ἁγ.

Τράπεζα, ντουλάπες, ἱερά σκεύη.
9) Ἀλλαγή ἠλεκτρικοῦ πίνακα, ἐπαύξηση

ἰσχύος ἠλεκτρικοῦ ρεύματος.
10) Ἐργασίες στεγανοποίησης τῆς στέγης.
11) Ἀντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιῶν.
12) Τοποθέτηση δύο ἀπορροφητικῶν μανουα-

λίων, γιά τήν ἀποφυγή μολύνσεως τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ χώρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

13) Ἀντικατάσταση τῶν σιδερένιων θυρῶν τοῦ
Ἱ. Ναοῦ μέ ξύλινες σκαλιστές.
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14) Ἐπένδυση τοῦ δυτικοῦ καί τοῦ βορείου τοί-
χου μέ πέτρα.

15) Ἐγκατάσταση πέργκολας νοτίως τοῦ Ἱ.
Ναοῦ.

16) Ἐλαιοχρωματισμός τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
17) Τοποθέτηση καγκέλλων δυτικῶς καί βο-

ρείως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
18) Δημιουργία ἀποθήκης.
19) Ἐγκατάσταση θέρμανσης καί ψύξης.
20) Δημιουργία πεζοδρομίων.
21) Ἀγορά ἱερατικῶν ἀμφίων.
22) Ἁγιοκατάταξη Ἱεροῦ Βήματος.
23) Ἁγιογράφηση Πλατυτέρας στήν κόγχη τοῦ

Ἱ. Βήματος, ἀπό δωρεές φίλων.
24) Ἁγιογράφηση τῶν ἱερῶν Προθέσεων, μέ

δω ρεά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κ.
Μακαρίου.

25) Ἐξοπλισμός γραφείου, μέ ἔπιπλα καί ὑπο-
λογιστές.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΠΟ 1970 ΕΩΣ 2011

Ἐμμανουήλ Στρατιδάκης, Βασίλειος Πεδιαδιτά-
κης, Παντελεήμων Νικολιδάκης, Μιχαήλ Γαργε-
ράκης, Κων/νος Σπυριδάκης, Νικόλαος Λενακά- 
κης, Γεώργιος Μανασάκης, Ἐμμανουήλ Σκορδα-
λάκης, Ἐμμανουήλ Κυραλάκης, Ἰωάννης Φανου-
ράκης, Ἰωάννης Κάζηλας, Ἐμμανουήλ Κουντά-
κης, Ἐμμανουήλ Διακάκης, Εὐάγγελος Πολυχρο-
νάκης, Ἠλίας Μανασάκης, Ἀνδρέας Ἀνδρουλά 
κης, Δημήτριος Στεφανουδάκης, Δημήτριος Καρ-
γάκης, Παντελεήμων Αὐγουστάκης. Ἐπίσης: Αἰ-
κατερίνη Ἀσλάνογλου, Γεώργιος Καμπουράκης,
Γεώργιος Χουστουλάκης, Εὐάγγελος Πολυχρο-
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νάκης, Ἑλένη Σπυρλιδάκη, πού ὑπηρέτησαν καί
ὑπηρετοῦν, ἐκτός Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Θερμῶς εὐχαριστοῦμε τόν πρώην Δήμαρχο
Μοιρῶν κ. Παναγιώτη Σφακιανάκη, γιά τήν δω-
ρεά τῆς ἐπένδυσης τοῦ δυτικοῦ τοίχου.

Δόξα καί εὐχαριστίες ἀναπέμπομε στόν Θεό
γιά τήν πρόνοια καί εὐλογία Του νά ἀποκτή-
σουμε τόν περίλαμπρο αὐτόν Ἱ. Ναό πού κάλυψε
τίς λατρευτικές ἀνάγκες πολλῶν κατοίκων τῆς
πόλεως τῶν Μοιρῶν.

Εὐχαριστοῦμε προπάντων τόν μεγάλο μας
Ἅγιο Νεκτάριο πού μέ τή χάρη του ἔγιναν ὅλα τά
ἔργα τῆς ἀνέγερσης καί ἀνακαινίσεως.

Εὐγνωμονοῦμε τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης Τιμόθεο, πού ὡς Μητροπολίτης τοῦ τό -
που μας, εἶχε τήν ἔμπνευση, τήν πρωτοβουλία
καί τήν ὀργανωτική ἱκανότητα νά πραγματοποι-
ηθεῖ αὐτό τό μεγάλο ἐκκλησιαστικό ἔργο. Αἰωνία
ἡ μνή μη του.

Αἰωνία ἡ μνήμη ὅλων ὅσων ἐργάστηκαν φιλό-
πονα μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, φανερό ἤ ἀφανῆ,
ὅλα αὐτά τά χρόνια καί βρίσκονται στήν αἰωνιό-
τητα. Ὅπως ἐπίσης εὐχόμαστε νά ἔχουν ὑγεία
ὅσοι ζοῦν καί συνετέλεσαν τόσο στήν ἀνέγερση
ὅσο καί στήν ἀνακαίνιση.

Εὐχαριστοῦμε κι΄ ἐσᾶς Σεβασμιώτατε Ποιμε-
νάρχα μας, πού μέ τό πατρικό σας ἐνδιαφέρον
φροντίζετε γιά τήν ὅλη λειτουργία τοῦ ἐνοριακοῦ
μας ἔργου καί πού σήμερα τιμᾶτε μέ τήν παρου-
σία Σας τήν ἐκδήλωση αὐτή τιμῆς καί μνήμης
ὅλων τῶν συντελεστῶν τῆς ὕπαρξης καί λειτουρ-
γίας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ μας.-
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Μερικές φωτογραφίες

Πομπή ἀπό τόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοι -
ρῶν πρός τόν χῶρο ἀνέγερσης τοῦ Ἱ. Κ. Ν.
Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, κατά τήν ἡμέρα
τῆς κατάθεσης τοῦ θεμέλιου λίθου οἰκοδό-
μησής του. (Μαΐος 1966)
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Ἔτος 1969
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Ἁγ. Τράπεζα κεντρικοῦ κλίτους Ἁγ. Νεκτα-
ρίου
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Ἀπό τήν ἀπονομή εὔφημης μνείας, ἀπό τόν
Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
κ. Μακάριο, στόν μακαριστό Γεώργιο Μαρῆ,
ἐργολάβο ἀνέγερσης τοῦ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκτα-
ρίου Μοιρῶν καί συνεργάτη τοῦ ἀοίδιμου
Μητροπολίτη Τιμοθέου. (Ἱ. Μ. Καλυβιανῆς
Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 2007)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 644/284/φ15

ΕΥΦΗΜΟΣ  ΜΝΕΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΑΣΜΕΝΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ  ΑΞΙΟ-

ΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΑΡΗΝ

ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΦΗ-

ΜΟΝ ΜΝΕΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ

ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗι ΤΟΠΙΚΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑι.-

ΕΝ ΜΟΙΡΑΙΣ ΤΗι 8ηι ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ
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Ὁ μακαριστός Ἀρχιμ. Τιμόθεος Φουμάκης,
-στό κέντρο τῆς φωτ. κατά τήν ἐνθρόνιση
τοῦ ἀοίδιμου Μητροπολίτου Κυρίλλου, στίς
Μοῖρες τό 1979- ὁ ὁποῖος διετέλεσε Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί πρῶ -
τος Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου
καί ὁ ὁποῖος βοήθησε στήν ἀνέγερσή του.
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Οἱ Ἱερεῖς Μιχαήλ Κοκαράκης καί Νικόλαος
Ρουκουνάκης, προϊστάμενοι τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
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Ἡ Ἱ. Ἐ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
στόν Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου, κατά τόν ἑορ-
τασμό τοῦ ἰωβηλαίου τῶν 2.000 χρόνων
Χριστιανισμοῦ.
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Οἱ ἀείμνηστοι, Ἀρχιεπίσκοπος Τιμόθεος
καί Μητροπολίτης Κύριλλος, κατά τήν Συ-
νοδική Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νε-
κταρίου, γιά τόν ἑορτασμό τοῦ ἰωβηλαίου
τῶν 2.000 χρόνων Χριστιανισμοῦ.
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Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Τιμόθεος
καί ὁ Ἀρχιμ. Μακάριος Δουλουφάκης, τότε
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
Κρήτης, νῦν  Μητροπολίτης Γορτύνης καί
Ἀρκαδίας, κατά τήν Συνοδική Θ. Λειτουρ-
γία στόν Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου, γιά τόν
ἑορτασμό τοῦ ἰωβηλαίου τῶν 2.000 χρόνων
Χριστιανισμοῦ.
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Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κύριλλος καί
ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης, Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύ-
νης καί Ἀρκαδίας, κατά τήν ἔλευση τῆς Τ.
Κάρας τοῦ Ἁγ. Τίτου στόν Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νε-
κταρίου, γιά τόν ἑορτασμό τοῦ ἰωβηλαίου
τῶν 2.000 χρόνων Χριστιανισμοῦ.
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Ἱ. Προθέσεις, ἔργο τοῦ ἁγιογράφου 
κ. Παν. Μόσχου 2009
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Ἡ ἀναμνηστική πλάκα τῶν 30 ἐτῶν
ἀπό τῶν ἱ. ἐγκαινίων

«Τοῖς δὲ τὴν οἰκοδομὴν ταύτην, καὶ τὸν τοῦ Ναοῦ
ἐγκαινισμὸν ἔρωτι θείῳ ποιησαμένοις διὰ σπουδῆς,
ἄφεσιν τῶν πλημμελημάτων παράσχου»

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ-
ΔΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑι ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗι ΑΥΤΟΥ ΤΕ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΤΩΝ
ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΘΕΝ ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝ, ΗΓΟΡΑΣΘΗ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΕΦ΄ ΟΥ ΚΑΤΕΤΕΘΗ Ο ΘΕ-
ΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ, ΤΩι 1965, ΤΟΥΔΕ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑ-
ΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ,
ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΟΣ ΕΠ΄ ΑΥ ΤΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΩ-
ΡΕΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟ-
ΓΙΑΔΟΥ (ΛΟΓΙΟΥ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ. ΗΡΞΑΤΟ ΔΕ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΤΩι 1970.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ-
ΔΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΑ Ι. ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΑΥΤΟΥ ΤΗι 9-11-1981 ΚΑΘΟΣΙΩΘΕΝΤΟΣ ΥΠ΄
ΑΥΤΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΩι ΤΩι ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩι, ΤΙΤΩι
ΠΡΩΤΩι ΕΠΙΣΚΟΠΩι ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑι ΚΡΗ-
ΤΗΣ, ΠΟΙΗΤΗι ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ.

ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΩι 2000-2001 ΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΤΗι ΣΥΝΔΡΟΜΗι ΕΥ-
ΣΕΒΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΙΡΩΝ.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑ-
ΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΕΤΕΘΗ Η ΠΛΑΞ ΑΥΤΗ ΕΠΙ ΤΗι
30/ΕΤΗΡΙΔΙ, 1981-2011, ΑΠΟ ΤΩΝ Ι. ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ
Ι. ΤΟΥΤΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΤΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗ-
ΤΗΣ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟ-
ΧΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΣΑΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΑΥΤΟΥ.-

18-12-2011
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Ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος βιβλίου ἔγινε σέ 500
ἀντίτυπα, τόν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 2011, μέ
ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῶν 30 ἐτῶν ἀπό τῶν ἱ.
ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκτα-
ρίου Μοιρῶν, μέ δαπάνη τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τήν ἐπιμέλεια καί φροντίδα τῆς ἔκδοσης
εἶχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκα-
δίας κ. Μακάριος.

.

Ἐμπροσθόφυλλο: Ὁ Ἱ. Κ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου
Μοιρῶν.

.

Ἐ κ δ ο τ ι κ ή   π α ρ α γ ω γ ή
Γραφικές Τέχνες «ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ»

Γ. Καζανάκης Δ/χοι ΑΒΕ
ΒΙ.ΠΕ. Ἡρακλείου Κρήτης

Τηλ.: 2810-382800
e-mail: info@kazanakis.gr


