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ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: 25 Χρόνια στον Θρόνο του Οικουμενικού  
           Πατριαρχείου. 

Με ομότροπο του θείου Παύλου ζήλο αποστολικό και ακμαίο φρόνημα ο 
ακαταπόνητος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια 
των 25 χρόνων της πολλαπλώς ευλογημένης Πατριαρχίας του περιήλθε 
πάλιν και πολλάκις όλη την οικουμένη, ως διαπρύσιος κήρυκας της 
υγιαίνουσας ευαγγελικής διδασκαλίας της Ορθοδοξίας (πρβλ. Τίτ. 2, 1) και 
των επιταγών του παρόντος. Ο εκάστοτε και εκασταχού Ευροκλύδων 
ουδέποτε τον αποθάρρυνε.  

Στη μνήμη μας καταγράφονται κατά το πλείστον οι οικολογικές πορείες 
του ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη της γης, όπου παρατηρούνται 
καταστροφικές παρεμβάσεις της ανθρώπινης απληστίας και 
ανευθυνότητας, οι οραματικές πανορθόδοξες και πολυεπίπεδες 
οικουμενικές δράσεις του, οι ευθαρσείς παρουσίες του σε παλάτια 
βασιλέων και σε κέντρα υψηλής πολιτικής ευθύνης, ιδιαίτερα στην ήπειρό 
μας, την οποία πλήττει με αυξανόμενη σφοδρότητα ο δικός της τυφωνικός 
«Ευρωκλύδων». Παραβλέπουμε όμως ενίοτε ή πάντως δεν αξιολογούμε 
σωστά την ποιμαντική αξία επισκέψεών του σε τόπους μικρού λείμματος, 
μάλιστα σε τόπους καθαγιασμένους από τη διέλευση αγίων προσώπων και 
μάλιστα Αποστόλων. Αναφερόμεθα παραδειγματικά στο ιστορικό γεγονός, 
ότι υπήρξε ο πρώτος Πατριάρχης, που επισκέφθηκε την ευρισκόμενη στα 
νότια του νομού Χανίων νήσο Γαύδο, η οποία υπάγεται εκκλησιαστικώς 
στην Ι. Μητρόπολή μας Κισάμου και Σελίνου (19 Ιουνίου 2002). Στο ναό του 
Αποστόλου Παύλου ευλόγησε τους λιγοστούς κατοίκους της και 
αποκάλυψε αναθηματική στήλη που είχαμε σχεδιάσει στην Ορθόδοξο 
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Ακαδημία Κρήτης, της οποίας Ακαδημίας τυγχάνει Εταίρος και 
πνευματικός προστάτης, την περιβάλλει με πατρική στοργή και την τίμησε 
πρόσφατα με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Εκκλησίας μας.   

Είθε, Παναγιώτατε, να είναι και τα υπόλοιπα έτη της Πατριαρχίας Σας, 
πολλά και πλουσίως επίσης ευλογημένα παρά Κυρίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στη συνέχεια 

Ο ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

« ...σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Ύστερα 
από λίγο ξέσπασε στο νησί ένας θυελλώδης άνεμος, αυτός που λέγεται 
Ευροκλύδων...Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλαύδη 
{σημερινή Γαύδος}, μόλις και μετά βίας καταφέραμε ν’ ανεβάσουμε πάνω  τη 
σωσίβια λέμβο.» ( Πράξ. 27, 13-16). 

Με ομότροπο του θείου Παύλου ζήλο αποστολικό και ακμαίο  φρόνημα ο 
ακαταπόνητος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια των 
25 χρόνων της πολλαπλώς ευλογημένης Πατριαρχίας του περιήλθε πάλιν και 
πολλάκις όλη  την οικουμένη, ως διαπρύσιος κήρυκας της υγιαίνουσας 
ευαγγελικής διδασκαλίας της Ορθοδοξίας (πρβλ. Τίτ. 2, 1) και των επιταγών 
του παρόντος. Ο εκάστοτε και εκασταχού Ευροκλύδων ουδέποτε τον 
αποθάρρυνε. 

Στη μνήμη μας καταγράφονται κατά το πλείστον οι οικολογικές πορείες του 
ακόμη και σε δυσπρόσιτα μέρη της γης, όπου παρατηρούνται καταστροφικές 
παρεμβάσεις της ανθρώπινης απληστίας και ανευθυνότητας, οι οραματικές 
πανορθόδοξες  και  πολυεπίπεδες οικουμενικές δράσεις του, οι ευθαρσείς 
παρουσίες του σε παλάτια βασιλέων και σε κέντρα υψηλής πολιτικής ευθύνης, 
ιδιαίτερα στην ήπειρό μας, την οποία πλήττει με αυξανόμενη σφοδρότητα ο 
δικός της τυφωνικός «Ευρωκλύδων». Παραβλέπουμε όμως ενίοτε ή πάντως 
δεν αξιολογούμε σωστά την ποιμαντική αξία επισκέψεών του σε τόπους 
μικρού λείμματος, μάλιστα σε τόπους καθαγιασμένους από τη διέλευση 
Αποστόλων και άλλων αγίων προσώπων. Αναφερόμεθα παραδειγματικά στο 
ιστορικό γεγονός, ότι υπήρξε ο πρώτος Πατριάρχης, που επισκέφθηκε την 
ευρισκόμενη στα νότια του νομού Χανίων νήσο Γαύδο, η οποία υπάγεται 
εκκλησιαστικώς στην Ι. Μητρόπολή μας Κισάμου και Σελίνου (19 Ιουνίου 
2002).  Στο ναό του Αποστόλου Παύλου ευλόγησε τους λιγοστούς κατοίκους 
της και αποκάλυψε αναθηματική στήλη που είχαμε σχεδιάσει στην Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης, της οποίας Ακαδημίας τυγχάνει Εταίρος και πνευματικός 
προστάτης, την περιβάλλει με πατρική στοργή και την τίμησε πρόσφατα με 
την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Εκκλησίας μας.  

Το ευχετικό αυτό κείμενό μας συνοδεύουν φωτογραφίες μας από την ιστορική 
εκείνη επίσκεψη. 

Είθε, Παναγιώτατε, να είναι και τα υπόλοιπα έτη  της Πατριαρχίας Σας 
    πολλά και πλουσίως επίσης ευλογημένα παρά Κυρίου. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 
                         Ο Πατριάρχης στα Λευκά Όρη της Κρήτης 

 

                            
  
  
  

        
 
 
 
                                                                    
 

     
                                                                   Ο Απόστολος Παύλος 
                                                              
 
 
 
 
 

           
 

 

 

 

     



     
     Ο Πατριάρχης  αποκαλύπτει και παρατηρεί τη στήλη 

 

 
 
 

 

ΕΥΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
 

ΥΠΟΠΝΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΝΟΤΟΥ…, ΑΡΑΝΤΕΣ ΑΣΣΟΝ ΠΑΡΕΛΕΓΟΝΤΟ ΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗΝ… 

 
ΝΗΣΙΟΝ  ΔΕ  ΤΙ  ΥΠΟΔΡΑΜΟΝΤΕΣ  ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ     

Κ Λ Α Υ Δ Η Ν 
 ΜΟΛΙΣ   ΙΣΧΥΣΑΜΕΝ  ΠΕΡΙΚΡΑΤΕΙΣ   ΓΕΝΕΣΘΑΙ   

 ΤΗΣ  ΣΚΑΦΗΣ 
ΗΝ  ΑΡΑΝΤΕΣ   ΒΟΗΘΕΙΑΙΣ  ΕΧΡΩΝΤΟ  ΥΠΟΖΩΝΥΝΤΕΣ  

 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ  
( ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 27, 13 - 17 )  

 
<><><><><><> 

ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΣΤΗΛΗΝ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΩΣ ΠΑΡΕΔΟΜΕΝ 
ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002  

          ΕΙΣ ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΟΥ ΤΗΣ ΚΛΑΥΔΗΣ (ΓΑΥΔΟΥ)            
   ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ      
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΥΛΟΓΊΑΝ ΤΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΗΝ     

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

           + Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
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THIS STELE HAS BEEN OFFERED TO GAVDOS  
BY HIS ALL HOLINESS  

THE ECUMENICAL PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE  
BARTHOLOMAIOS  

 AS A COMMEMORATION OF APOSTEL PAUL’S PASS UNDER THE LEE OF 
GAVDOS  

AND AS A BLESSING TO ITS INHABITANTS AND VISITORS 

JUNE 2002 

 

 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΑΚ    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:  ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΡΗΤΗΣ 
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