έ τήν ἁρμόζουσα λαμπρότητα καί μέ καλό καιρό, ἑορτάσθηκαν στά Νησιά τῆς
Μητροπόλεώς μας τά Ἅγια Θεοφάνεια.
Σέ ὅλες τίς Ἐνορίες ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ τελετή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Μ

{ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ |
Οἱ πολύ καλές καιρικές συνθῆκες ἐπέτρεψαν νά κατέβει πολύς κόσμος στό λιμάνι τῆς
Πόθιας, γιά νά παρακολουθήσει τόν ἁγιασμό
τῶν ὑδάτων μέ τή ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή

θάλασσα ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. Παΐσιο, καί
τό διαγωνισμό τῶν νέων στή βουτιά γιά τήν
ἀνεύρεση τοῦ σταυροῦ, πού φέτος ἔφερε ὡς
ἔπαθλο ἕνα χρυσό σταυρό μέ ἁλυσίδα, προσφορά τοῦ Μητροπολίτη.
Ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων ἦταν ἡ καταληκτική πράξη τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ
πού τελέστηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, στίς 10:30, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παΐσιου.
Τή μεγάλη αὐτή ἑορταστική ἡμέρα τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἐμπλουτισμένης μέ δρώμενα καί
σύμβολα τῆς μακραίωνης ἑλληνορθόδοξης παράδοσης, λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους οἱ
τοπικές ἀρχές, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ δήμαρχος
κ. Δ. Διακομιχάλης, οἱ ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Ἠλ.
Τσέρος, καί Σεμ. Ψαρομπά, ὁ πρόεδρος τοῦ
Δημ. Σ/λίου κ. Ν. Γαβαλάς, ὁ βουλευτής (ὁρκίζεται ἐντός τῶν ἡμερῶν) κ. Γ. Κασσάρας, ὁ Καλύμνιος βουλευτής Καναδᾶ κ. Γ. Κάννης, ὁ πρώην ὑπουργός (ΝΔ) κ. Ἀρ. Παυλίδης, οἱ περιφ. Σ/
λοι κ.κ. Δημ. Μαραγκός καί Σταυλάς κ.ἄ.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ μεγα-

λοπρεπής πομπή ἐκκλησιάσματος καί ἐπισήμων, μέ ἐπικεφαλῆς τό μητροπολίτη, συμπαραστατούμενο ἀπό ἀκολουθία ἱερέων καί χορό
ἱεροψαλτῶν, μέ τά ἐξαπτέρυγα νά προπορεύονται, κατευθύνθηκαν πρός τόν κεντρικό λιμενοβραχίονα, μέ τή συνοδεία δυό στοίχων
τμήματος προσκόπων καί ὑπό τούς ἤχους τῆς
Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς.
Στήν ἀρχή τοῦ λιμενοβραχίονα, μπροστά
ἀπό τό Ἡρῶο, ὁ μητροπολίτης ἀνέγνωσε ἀπό
ἐξέδρα καί μικροφώνου τό εὐαγγέλιο, γιά νά
προχωρήσει στή συνέχεια πρός τό ἐσωτερικό
τοῦ λιμενοβραχίονα, ὅπου τόν περίμενε ἰδιωτικό σκάφος, τοῦ κ. Γιάννη Νομικάριου (ἐπιτρόπου τοῦ Χριστοῦ), γιά νά τόν φέρει, μαζί μέ τόν
κ. δήμαρχο καί μικρό ἀριθμό συνεπιβατῶν,
περίπου 20 μέτρα μακρύτερα καί ἀπέναντι
ἀπό τό σφουγγαράδικο καΐκι, ὅπου ἡ ὁμάδα
τῶν νεαρῶν βουτηχτάδων περίμενε ἀνέτοιμη
στήν κουπαστή τή μεγάλη στιγμή - ἡ συμμετοχή ἐπιτρεπόταν μόνο σέ νέους 18-22 ἐτῶν, μέ
ἀπόφαση τῆς Ἱ. Μητρόπολης.
Μέ τό «Ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτιζομένου σου,
Κύριε…» ὁ Μητροπολίτης ἔρριψε τό σταυρό
στή θάλασσα, βούτηξαν μέ ὁρμή οἱ νεαροί καί
τυχερός τῆς χρονιᾶς ἀναδείχτηκε ὁ νέος Καλύμνιος πλοίαρχος Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ κ. Ραφαήλ Πετρίδης.
Ὁ νεαρός ἀνέβηκε στό σκάφος γιά τά συγ-
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χαρητήρια καί τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη,
ἐνῶ ὁ δήμαρχος κ. Διακομιχάλης τοῦ φόρεσε
τό χρυσό σταυρό τῆς νίκης του - σέ ὅλους τούς
νέους πού συμμετεῖχαν ἡ Μητρόπολη ἔδωσε
ἀναμνηστικά διπλώματα.
Μετά τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων ἡ πομπή ἐπέστρεψε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν Ἀπόλυση τῆς μεγάλης αὐτῆς χριστιανικῆς ἑορτῆς.

{ ΣΤΗ ΛΕΡΟ|
Στίς 10:00 τό πρωΐ προσῆλθαν οἱ Ἀρχές
στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
καί στίς 10:30 ἐκκίνησε ἡ πομπή διά τόν λιμένα τῆς Ἁγίας Μαρίνης.

Τῆς πομπῆς προηγεῖτο ἡ Φιλαρμονική τοῦ
Δήμου Λέρου καί ἀκολουθοῦσαν τά Ἱερά Ἐξαπτέρυγα, τά λάβαρα, οἱ Ἱεροψάλτες, ὁ Τίμιος
Σταυρός, ὁ Ἱερός Κλῆρος, ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, πού ἔφεραν ναῦτες τῆς Ναυτικῆς Βάσεως, καί ἀκολουθοῦσαν οἱ Ἀρχές καί πλῆθος
κόσμου. Τήν πομπή πλαισίωναν ἀγήματα τοῦ
Στρατοῦ καί τοῦ Ναυτικοῦ.
Οἱ πολύ καλές καιρικές συνθῆκες βοήθησαν
ὥστε τό λιμάνι τῆς Ἁγίας Μαρίνας νά εἶναι κατάμεστο ἀπό κόσμο. Πάνω σέ εἰδική ἐξέδρα οἱ
ἱερεῖς μας ἐτέλεσαν τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων.
Τόν Τίμιο Σταυρό ἀνέσυρε ὁ κ. Βασίλης Ντεληγιώργης, κάτοικος Βρομολίθου, στόν ὁποῖο
ἐδωρήθη χρυσός ἐπιστήθιος σταυρός, μέ τή
φροντίδα ἐφέτος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας
Μαρίνας καί τήν εὐγενική προσφορά τοῦ καταστήματος κοσμημάτων Ἐμμανουήλ Ρούσου.
Ἡ τελετή τῆς καταδύσεως τελέσθηκε καί
στίς ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Λέρου.

Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες: Διάκονος
Γεώργιος Θεοδωρίδης, Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως, Ἐφημερίδα
«Ἀργώ τῆς Καλύμνου».
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ΠΕΝΗ

ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

«Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ»
έ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στό κινηματοθέατρο τοῦ Δήμου Λέρου στο Λακκί,
τήν Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου στίς 5 τό ἀπόγευμα, ἐκδήλωση πού διοργάνωσε τό Ἰσιδώρειο
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λέρου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν
50 χρόνων λειτουργίας καί προσφορᾶς του στήν
Λεριακή κοινωνία, μέ τήν συμμετοχή τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς παραρτήματος Λέρου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθώς καί τῆς σχολῆς μουσικῆς Ἐλευθερίου Χατζηλάρη.
Ἡ ἐκδήλωση ἐτελέσθη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καί σκοπό εἶχε μία ἀναδρομή στό
παρελθόν, ἀπό τό 1960 ἕως σήμερα, ἀπό τότε
δηλαδή πού ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Λέρου
Ἰσίδωρος ἵδρυσε τό Ἰσιδώρειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λέρου καί τήν ἐξέλιξή του μέχρι σήμερα.

Μ

Κατά τήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ὁ Ἱερός Κλῆρος, ὁ νεοεκλεγείς
δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ. Κόλιας, ἀρκετοί νεοεκλε-
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γέντες δημοτικοί σύμβουλοι, οἱ γέροντες τοῦ Ἱδρύματος καί πολύς κόσμος.
Τήν γενική παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης εἶχε ἡ
κα Ἄννα Ἑλένη.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν χορωδία τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Λέρου, μέ τροπάρια
τῶν Χριστουγέννων («Χριστός γεννᾶται δοξάσατε…», «Ἡ Παρθένος σήμερον…», «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς…», «Ἡ Γέννησή σου Χριστέ ὁ Θεός
ἡμῶν…»).

Ν
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Ἀμέσως μετά ὁ Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος
ἀρχιμ. Στέφανος Κατές ὁμίλησε λέγοντας τά ἑξῆς:
«Ὁ Μέγας Βασίλειος στήν 8η ὁμιλία του στήν
“ Ἑξαήμερο”, συμβουλεύει τούς νέους νά τιμοῦν
καί νά σέβονται τούς γεροντότερους, μεταφέροντάς τους μιά εἰκόνα ἀπό τή φύση καί μάλιστα ἀπό
τό ζωικό βασίλειο, ἀπό τή ζωή τῶν πελαργῶν. Λέγει ὁ Μέγας αὐτός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας ὅτι “ὅταν
ὁ γέρος πελαργός χάσει τά φτερά του, τόν περιτριγυρίζουν οἱ νεώτεροι πελαργοί καί τόν θάλπουν
μέ τά δικά τους φτερά καί ὄχι μόνο τόν τρέφουν
ἄφθονα καί πλούσια, ἀλλά ὅταν ἀκόμη θελήσει νά
πετάξει, τόν βοηθοῦν ὅσο εἶναι δυνατόν, πετώντας
δίπλα του μέ μιά καταπληκτική στοργή καί ἀγάπη”.
Αὐτό –συνεχίζει ὁ Μέγας Βασίλειος– προξενεῖ
σέ ὅλους μεγάλη ἐντύπωση καί γι’ αὐτό τήν ἀνταπόδοση τῶν εὐεργεσιῶν, ὅπως συμβαίνει στούς πελαργούς τήν ὀνομάζουν μερικοί «ἀντιπελάργωση».
Τό ἠθικό καί πνευματικό συμπέρασμα αὐτῆς
τῆς ἐνέργειας τῶν πελαργῶν εἶναι σαφές καί ὁ
Ἅγιος Βασίλειος καταλήγει: “Ἡ δὲ περὶ τοὺς γηράσαντας τῶν πελαργῶν πρόνοια ἐξήρκει τοὺς
παῖδας ἡμῶν, εἰ προσέχειν ἐβούλοντο, φιλοπάτορας καταστῆσαι». Δηλαδή, ἡ φροντίδα γιά τούς πελαργούς πού γέρασαν, θά ἦταν ἀρκετή ὡς παράδειγμα γιά τούς νεότερους γιά νά τούς καταστήσει
ἱκανούς νά σέβονται τούς γονεῖς τους μά καί τούς
γεροντότερους γενικότερα.
Ἕνα βασικό κριτήριο ὥστε μιά κοινωνία νά θεωρεῖται πολιτισμένη εἶναι κατά πόσο αὐτή ἐνδιαφέρεται καί μεριμνᾶ γιά τά ἄτομα τῆς Τρίτης ἡλικίας.
Πῶς ἀναπτύσσει ἐκείνους τούς μηχανισμούς
καί ὀργανώνει τίς ἀπαραίτητες δομές, οἱ ὁποῖες θά
μποροῦν νά παρέχουν στούς γέροντες καί τίς γερόντισσες μία ζωή ἄνετη, ἀξιοπρεπῆ καί ἀνέφελη καί
θά τούς κάνει νά νοιώθουν σιγουριά καί ἀσφάλεια.
Τά ἄτομα τῆς Τρίτης ἡλικίας εἶναι τό ζωντανό
κεφάλαιο μιᾶς κοινωνίας, οἱ ζωντανές βιβλιοθῆκες
της, τό ὁποῖο κεφάλαιο ὀφείλει νά ἀξιοποιεῖ ἀνάλογα κάθε κοινωνία ὥστε νά πορεύεται καί νά ἐξελίσσεται μέ ἐπιτυχία.
Εἶναι φορεῖς τῆς παραδόσεως, τῶν ἀξιῶν τῆς
ζωῆς, τῆς ἀγάπης πρός τή πατρίδα, τῆς θρησκείας,
τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων πού παραδίδονται ἀπό γενεά
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σέ γενεά. Μέ τούς κόπους, τίς θυσίες καί τίς στερήσεις τῶν ἀτόμων τῆς παλαιότερης γενεᾶς ἀνδρώνεται, σταδιοδρομεῖ καί διαπρέπει ἡ κάθε νεότερη.
Μέσα στά πλαίσια τῆς πρόνοιας τῆς κοινωνίας γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀτόμων τῆς Τρίτης Ἡλικίας
ἐντάσσονται καί τά κοινωφελῆ ἱδρύματα, τά ὁποῖα
φιλοξενοῦν τούς γέροντες, ὅταν ἐκεῖνοι τό ἐπιθυμοῦν ἤ ὅταν παρίσταται ἀνάγκη.
Στήν Ἑλληνική κοινωνία καί γιά τά δεδομένα
τῆς Ἑλληνικῆς κουλτούρας μέ τίς στενές οἰκογενειακές σχέσεις, καί τήν συνύπαρξη πολλῶν γενεῶν
κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη, ἡ εἴσοδος σέ ἕνα οἶκο
εὐγηρίας ἑνός γηραιοῦ μέλους τῆς οἰκογένειας
δέν ἦταν ἰδιαίτερα συχνό φαινόμενο παλαιότερα,
σέ ὁρισμένες δέ τοπικές κοινωνίες ἀποτελοῦσε καί
ὄνειδος γιά τήν ὑπόλοιπη οἰκογένεια.
Ὅμως τά κοινωνικά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει
καί πλέον πάρα πολλά ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας
βρίσκουν καταφύγιο στά κοινωφελῆ ἱδρύματα, τά
ὁποῖα φυσικά δέν μποροῦν νά καλύψουν ἀπόλυτα
τήν ἔλλειψη τῶν προσφιλῶν προσώπων, μποροῦν
ὅμως νά προσφέρουν μιά ἀξιοπρεπή διαβίωση καί
ἕνα περιβάλλον ἀγάπης καί θαλπωρῆς.
Ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζοντας τόν κάθε ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ περιέβαλλε πάντοτε μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη, φροντίδα καί σεβασμό τούς ἡλικιωμένους, πολλῷ δέ μᾶλλον ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἶχαν
τήν ἀνάγκη τῆς προστασίας της.
Ἔτσι ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους
ἀνέπτυξε τό θεσμό τῶν γηροκομείων μέσα στό
πλῆθος τῶν ἄλλων φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων της,
πρακτική πού συνεχίζεται ἕως σήμερα σέ σημεῖο
πού ὅταν μιλᾶμε γιά κάποιο φιλανθρωπικό ἵδρυμα νά θεωροῦμε δεδομένο ὅτι αὐτό ἀνήκει στήν
Ἐκκλησία, ἀσκώντας ἀθόρυβα καί μέ συνέπεια τό
κοινωνικό της ἔργο στόν τομέα αὐτό, περιθάλποντας τούς ἀναξιοπαθοῦντες, δίνοντας χρῶμα
στή μονότονη ζωή τους, συντροφεύοντας τή μοναξιά ὅσων ἔχουν μείνει μόνοι καί ἁπαλύνοντας
τόν πόνο πού αὐτή προκαλεῖ, διότι ὅπως λέει ἕνα
παλιό λαϊκό ἄσμα “ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ζοῦν
μονάχοι ὅπως τοῦ πελάγου οἱ βράχοι” καί ἔρχεται
ἡ Ἐκκλησία νά γίνει ὁ κυματοθραύστης καί νά τούς
προστατεύσει ὄχι ἁπλῶς θεραπεύοντας τίς ὅποιες
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κοινωνικές τους ἀνάγκες ἀλλά διακονώντας τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ἴσως κάποιες ἀνάλογες σκέψεις νά εἶχε στό
μυαλό του ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Λέρου
Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας κυρός Ἰσίδωρος ὅταν
τήν 1η Αὐγούστου 1960, σέ καιρούς δύσκολους
καί δίσεκτους, ὑπέγραφε τή Μητροπολιτική πράξη
ἱδρύσεως τοῦ Γηροκομείου τῆς Λέρου, θέλοντας μέ
τόν τρόπο αὐτό νά θεραπεύσει τή δημιουργηθεῖσα
τότε ἀνάγκη καί νά καλύψει τό κενό πού ἄφηνε ἡ
Κρατική πρόνοια στόν τομέα αὐτό. Ἱδρύθηκε μέ τήν
ἐπωνυμία Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Παναγίας
Κάστρου, τό ὁποῖο διοικεῖτο ἀπό 5μελῆ ἐπιτροπή.
Ἔτσι στό πρῶτο Διοικητικό Συμβούλιο ἐκτός
τοῦ Μητροπολίτου συμμετεῖχαν ὁ π. Βενιαμίν Κανταρτζής καί οἱ συμπολίτες μας Γοργίας Εὐάγγελος
καί Καστρουνής Φώτιος, μετά δυό μῆνες δέ προστέθηκαν, ὁ τέως Γυμνασιάρχης Ζαΐρης Νομικός
καί ὁ Ἐμμανουήλ Σταῦρος.
Τό πρῶτο γηροκομεῖο τοῦ νησιοῦ στεγάσθηκε
σέ κτίριο ἰδιοκτησίας της Μαρίας Παπαμιχαήλ πού
ἀγοράσθηκε ἀπό τήν Μητρόπολη ἔναντι τοῦ ποσοῦ
τῶν 50.000 δρχ., στήν περιοχή Ἁγία Παρασκευή

τοῦ Πλατάνου καί οἱ πόροι γιά τή συντήρησή του
προέρχονταν ἀπό τά ἔσοδα ὅλων τῶν ἐξωκκλησίων
τοῦ νησιοῦ, ἀπό τούς δίσκους τῶν ἐνοριακῶν ναῶν
καί ἀπό ἐράνους καί δωρεές, ἐνῶ τήν ὅλη προσπάθεια βοήθησε καί ὁ Δῆμος τῆς Λέρου μέ τό τότε
Δήμαρχο Μιχαήλ Καρανικόλα.
Συνάμα προσελήφθη τό ἀνάλογο προσωπικό
(κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἀμισθί) γιά τίς ἀνάγκες τῶν τροφίμων καί ὁρίσθηκε ὡς πρώτη διευθύνουσα τοῦ
ἱδρύματος ἡ Δέσποινα Σκουμπουρδῆ.
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Θά ἦταν παράλειψη ἐάν δέν ἀναφέρουμε τήν
Ἄννα Σούλου, ἡ ὁποία ὑπῆρξε πρωτεργάτης αὐτῆς
τῆς προσπάθειας προσφέροντας τήν οἰκοσκευή
της καί τό ρουχισμό τοῦ σπιτιοῦ της γιά νά καλύψει
τίς ἀνάγκες τοῦ ἱδρύματος, ἐνῶ ἡ ἴδια προσέφερε
ἀμισθί τίς ὑπηρεσίες της ἀρχικά ὡς μαγείρισσα καί
ἀργότερα ὡς διευθύνουσα.
Στό πρακτικό τῆς 5ης Νοεμβρίου 1967 διαβάζουμε γιά τή συζήτηση πού ἔλαβε χώρα μεταξύ
τῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου καί ἀφοροῦσε τή μεταστέγαση τοῦ γηροκομείου στό κτίριο τοῦ Πατριαρχείου ἀφοῦ πρῶτα αὐτό ἐπισκευαζόταν, κάτι τό
ὁποῖο τελικά δέν ἔγινε. Ὅμως ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα νέο
κτίριο μέ σύγχρονες προδιαγραφές καί μέ δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων τροφίμων εἶχε ἤδη
δημιουργηθεῖ.
Ἀργότερα τό 1974 καί συγκεκριμένα στίς 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μιά συνεδρίαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου στήν ὁποία ἐκτός τῶν τακτικῶν
μελῶν ἔλαβαν μέρος ὁ Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ
Καρανικόλας, ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἰωάννης Συριδάκης καί ὁ ἐξ Ἀμερικῆς συμπατριώτης μας Ἰωάννης Ἀγγέλου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε
τήν ἐπιθυμία νά βοηθήσει στήν ἀποπεράτωση τοῦ
νέου κτιρίου τοῦ Γηροκομείου, τό ὁποῖο ἤδη εἶχε
ξεκινήσει, στό Λακκί.
Γιά τό σκοπό μάλιστα αὐτό προσέφερε τό σημαντικό γιά τότε ποσό τῶν 5.600 δολαρίων καί τό
Ἵδρυμα εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ὀνόμασε τόν 2ο
ὄροφο τοῦ νεοανεγερθέντος γηροκομείου «Πτέρυγα Ἰωάννου Ἀγγέλου».
Γιά νά ὁλοκληρωθοῦν ὅμως οἱ ἐργασίες χρειάστηκαν πολύ περισσότερα χρήματα, τά ὁποῖα
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ἐκτός τῶν ἄλλων πόρων ἐξασφαλίστηκαν ἀφ’ ἑνός
μέν ἀπό τήν πώληση ἀγροτεμαχίων καί οἰκοπέδων
τά ὁποῖα ἀνῆκαν στή Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό τήν πώληση τοῦ ἴδιου
τοῦ παλαιοῦ Γηροκομείου στόν Πλάτανο.
Οἱ ἐργασίες ὁλοκληρώθηκαν καί ἡ μεταστέγαση στό νεότευκτο κτίριο τοῦ Λακκιοῦ πραγματοποιήθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1978.
Τό νέο γηροκομεῖο ἀποτελεῖται ἀπό τό ἰσόγειο,
ἕνα παλαιό Ἰταλικό παγοποιεῖο, τό ὁποῖο ἀνακατασκευάστηκε καί ἀπό 2 ὀρόφους 18 δωματίων μετά
λουτροῦ ὁ καθένας καί πολλούς βοηθητικούς χώρους πού ὑπερκάλυπταν τίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς.
Τό 1982 ἡ ὀνομασία τοῦ ἱδρύματος συμπληρώνεται πρός τιμήν τοῦ Μητροπολίτου Ἰσιδώρου
καί ἔκτοτε τιτλοφορεῖται «Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο
“ Ἡ Παναγία τοῦ Κάστρου”».
Ὅλα τά χρόνια πού πέρασαν μετά τήν μεταστέγαση τοῦ Γηροκομείου στό κτίριο τοῦ Λακκιοῦ, ἐπί
ἀρχιερατείας τῶν μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Ἰσιδώρου καί Νεκταρίου, κατά τή θητεία ὅλων τῶν
μελῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων καί τῶν Διευθυντῶν, τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀνθίμου, τοῦ π. Νικοδήμου καί τοῦ π. Δημητρίου εἶναι φυσικό ὅτι ἔγιναν
πάρα πολλές ἐπιδιορθώσεις καί παρεμβάσεις καί
ἀνακατασκευές τῶν χώρων ἀνάλογα μέ τίς ἑκάστοτε ἀνάγκες καί ὅλοι προσέφεραν τό χρόνο τους καί
τόν κόπο τους καί ἀγωνίσθηκαν καί ἀγχώθηκαν
ὥστε νά ἐξασφαλίζουν πάντα ὅσα ἀπαιτοῦνται γιά
τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος καί τήν καλύτερη διαβίωση τῶν τροφίμων.
Γι’ αὐτό τους τόν ἀγῶνα, ὥστε τό Ἵδρυμα νά
λειτουργεῖ πάντα ἄψογα καί νά φτάσει νά παραδοθεῖ σέ μᾶς σέ ἄριστη κατάσταση, τούς εἴμαστε
εὐγνώμονες.
Ὁ νῦν Μητροπολίτης μας κ.κ. Παΐσιος ἀγαπᾶ
ἰδιαίτερα τά ἵδρυμά μας καί αὐτό φαίνεται καί ἀπό
τίς συχνότατες ἐπισκέψεις του σέ αὐτό καί τῆς
ἐπαφῆς πού διατηρεῖ μέ τούς τροφίμους μας, οἱ

ὁποῖοι τόν βλέπουν σάν πατέρα, σάν ἀδερφό, σάν
φίλο.
Στά 5 χρόνια τῆς ἀρχιερατείας του καί μέ τή συμπαράσταση τοῦ παρόντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου πού ἀποτελεῖται ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο
π. Νικόδημο Φωκᾶ, τόν Ἰατρό κ. Ζαΐρη Ἐμμανουήλ,
τήν κ. Γκαργκιούλου Καλλιόπη καί ἕνα τρόφιμο τοῦ
ἱδρύματος ἔγιναν τά ἑξῆς:
◆ προμηθεύτηκε τό ἵδρυμα ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, ὅπως π.χ. τό γερανό ἀνύψωσης γιά τήν καλύτερη καί ἀσφαλέστερη νοσηλεία τῶν κατακοίτων
τροφίμων,
◆ ἐγκαταστάθηκε νέα ὑδραυλική ἐγκατάσταση
καλοριφέρ μέ αὐτόνομο λέβητα μόνο γιά τό 2ο
ὄροφο γιά καλύτερη ἀπόδοση,
◆ ἀντικαταστάθηκαν τά κάγκελα τοῦ 2ου ὀρόφου τά ὁποῖα λόγω παλαιότητας ἦταν σαθρά,
◆ ἀνακαινίσθηκαν 5 δωμάτια καί τά ἀντίστοιχα
λουτρά τους τοῦ 2ου ὀρόφου, τά ὁποῖα λόγω παλαιότητας ἦταν ἀκατάλληλα,
◆ μέ τήν οἰκονομική στήριξη τῶν κ. Ἐμμανουήλ
καί Εὐαγγέλου Ἀσβεστᾶ οἰκοδομήθηκε τό ἀπαραίτητο φρεάτιο καί ἐγκαταστάθηκε ἀνελκυστήρας 6
ἀτόμων, ἕνα ἔργο τό ὁποῖο ἄλλαξε ριζικά τήν εἰκόνα τοῦ ἱδρύματος καί τοῦ ἔδωσε νέα προοπτική,
◆ ἐλαιοχρωματίστηκε ἐσωτερικά ὁλόκληρο τό
οἰκοδόμημα,
◆ τό 2009 σάν σήμερα ὁ Μητροπολίτης μας
λειτούργησε γιά πρώτη φορά ἐνῶ τήν προηγούμενη ἡμέρα εἶχε τελέσει τά θυρανοίξια στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύματος πού εἶναι ἀφιερωμένο στίς Ἁγίες
Ἀναστασία τή Ρωμαία καί Ἀναστασία τή Φαρμακο-
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λύτρια, τό ὁποῖο διαμορφώθηκε στόν 1ο ὄροφο καί
δημιουργήθηκε ἔτσι ἕνας χῶρος προσευχῆς καί
λατρείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού ἔλειπε,
◆ τοποθετήθηκαν 5 ἡλιακοί θερμοσίφωνες καί
συνδέθηκε μέ αὐτούς ὁλόκληρο τό κτίριο ὥστε νά
ἐπιτυγχάνεται ἡ μεγαλύτερη δυνατή οἰκονομία ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἀφ’ ἑνός μέν γιά λόγους οἰκονομίας χρημάτων καί ἀφ’ ἑτέρου δέ γιά νά συμβάλλει
καί τό ἵδρυμα στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος,
◆ πρό ὀλίγου καιροῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἐξωτερικά τοῦ κτιρίου μέ τήν ἀντικατάσταση
τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῶν ἐπιχρισμάτων καί τόν
ἐλαιοχρωματισμό καί ὑδροχρωματισμό τοῦ ἱδρύματος καί πολλές ἄλλες μικρότερες παρεμβάσεις.
Τά τελευταῖα 5 χρόνια ἡ ἐπιδότηση τῆς Νομαρχίας σταμάτησε νά δίδεται καί οἱ ἐργασίες πού προανέφερα ἔγιναν ἀποκλειστικά ἀπό ἴδιους πόρους
τοῦ ἱδρύματος ἤ ἀπό πόρους τῆς Μητροπόλεως.
Ἡ παροῦσα οἰκονομική κρίση πού ταλανίζει τή
χώρα τόν τελευταῖο καιρό δέν ἄφησε ἀνεπηρέαστο
τό ἵδρυμά μας, τό ὁποῖο πλέον ἀντιμετωπίζει σοβαρότατα οἰκονομικά προβλήματα καί παρ’ ὅλα αὐτά
θά πρέπει νά συνεχίσει νά καλύπτει τόσο τίς τρέχουσες ἀνάγκες τῶν τροφίμων ὅσο καί τή συντήρηση
ἑνός κτιρίου 35 ἐτῶν μέ πάρα πολλές ἀπαιτήσεις
μέ μοναδικούς πόρους τήν εἴσπραξη τῶν τροφείων
καί τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῆς Μητροπόλεως, ἡ
ὁποία μέ τίς μικρές οἰκονομικές της δυνατότητες
στέκεται πάντοτε ἀρωγός, ἀρκεῖ ἐνδεικτικά νά σᾶς
ἀναφέρω ὅτι μόνο γιά τούς μισθούς καί τίς ἀσφαλιστικές εἰσφορές τῶν ὑπαλλήλων δαπανῶνται περί
τίς 7.500 χιλιάδες εὐρώ μηνιαίως.
Ἐάν ἡ Λεριακή κοινωνία δέν ἐνεργοποιήσει τά
φιλάνθρωπα αἰσθήματά της καί δέν προστρέξει νά
τό στηρίξει τότε θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά πῶ, ἀκόμη κι
ἐάν αὐτό φανεῖ κοινότυπο, ὅτι τό μέλλον τοῦ Ἱδρύματος προβάλλει ζοφερό.
Θά ἦταν παράλειψη ὅμως ἐάν δέν ἀναφέρουμε
τό χρέος καί τήν ὀφειλή εὐχαριστιῶν στό Ἵδρυμα
Ἀγγέλου, τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τά παιδιά τῶν
σχολείων μας, τήν Ἕνωση τῶν Ἁπανταχοῦ Λερίων
καί τά κατά καιρούς Διοικητικά της Συμβούλια, τό
ζαχαροπλαστεῖο Δ. Καρανικόλα, τό ΚΟΙΣΠΕ, τό
Σούπερ Μάρκετ Φ. Κοντογιώργη, πού σταθερά βρί-
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σκονται στό πλευρό τοῦ Ἱδρύματος, τό ἀρτοποιεῖο
τοῦ Μικέ Ταχλιαμπούρη πού καθημερινά προσφέρει δωρεάν στό ἵδρυμα τό ψωμί πού χρειάζεται καί
ὅλους τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους δωρητές
γιά τίς προσφορές τους.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια ὑπηρέτησαν στό Ἵδρυμα
καί προσέφεραν τίς ὑπηρεσίες τους ὡς μέλη τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου οἱ Ἱερεῖς Ἀρχιμ. Σάββας
Χατζηδάκης καί π. Νικόλαος Παραδείσης ὡς
ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι τοῦ νησιοῦ καί πολλοί συμπολίτες μας, ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τούς Κόλλια
Εὐθύμιο, Γεώργιο Μακρῆ, Ἰωάννη Συριδάκη, Κων/
νο Τσαλίκη, Ἀναστάσιο Χαρινό, Δημ. Ζωγράφο,
Πέτρο Εἰκοσάρη, Ἰωάννη Κουτσανέλλο, Γεώργιο
Σφαέλο, Ἐμμ. Πιταροκοίλη, κ.ἄ.
Ἀπό τή θέση τοῦ Διευθυντοῦ ὑπηρέτησαν τό
Ἵδρυμα ἀπό τό 1960-1967 ὁ π. Βενιαμίν Κανταρτζής, ἀπό τό 1967-1994 ὁ μακαριστός π. Ἄνθιμος
Ρήγας, ἀπό τό 1994-1995 ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τοῦ νησιοῦ μας π. Νικόδημος Φωκᾶς, ἀπό τό
1995-2006 ὁ π. Δημήτριος Μπίλλης καί ἀπό τό
2006 καί ἐντεῦθεν ὁ ὁμιλῶν.
Ἐπίσης θά πρέπει νά ἀναφερθοῦμε σέ ὅλες
αὐτές τίς κυρίες καί κάποιους κυρίους, οἱ ὁποῖοι
ἐργάσθηκαν κατά καιρούς ὡς ὑπάλληλοι ἤ προσέφεραν ἀφιλοκερδῶς τίς ὑπηρεσίες τους στό ἵδρυμα,
σέ μία δουλειά, ἡ ὁποία, πιστέψτε με, δέν εἶναι καθόλου εὔκολη, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ πολλή ὑπομονή, γερά
νεῦρα, πολλή αὐταπάρνηση καί ταπείνωση, μακροθυμία μά κυρίως ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο.
Διότι ἐκτός ἀπό τίς τυπικές ἐργασίες καθαριότητος καί ὑγιεινῆς οἱ ὑπάλληλοι θά πρέπει συνάμα
νά εἶναι Κοινωνικοί Λειτουργοί καί Ψυχολόγοι, νά
εἶναι τά πρόσωπα ἐκεῖνα τά ὁποῖα μέσω τῆς καθημερινῆς ἐπαφῆς τους μέ τούς τροφίμους θά καλύπτουν, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, τήν ἔλλειψη τῶν
συγγενικῶν τους προσώπων καί θά τούς προσφέρουν ἕνα χαμόγελο, ἕνα χάδι στοργῆς.
Γιά ὅλες αὐτές τίς ὑπηρεσίες τους τίς ὁποῖες
προσέφεραν στό Ἵδρυμά μας καί κατ’ ἐπέκταση
στήν κοινωνία τῆς Λέρου θά πρέπει νά τους εὐχαριστήσουμε ἰδιαίτερα.
• 50 χρόνια Ἰσιδωρείου Γηροκομείου «Ἡ Παναγία τοῦ Κάστρου»
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• 50 χρόνια παρουσίας στά κοινωνικά δρώμενα τοῦ νησιοῦ
• 50 χρόνια προσφορᾶς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης
• 50 χρόνια γεμάτα στιγμές τῶν δικῶν μας
ἀνθρώπων πού φιλοξενήθηκαν σέ αὐτό.
Προσευχόμαστε καί εὐχόμαστε μέ τή Χάρη τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τῆς ἐφόρου τοῦ νησιοῦ μας, τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου καί τή δική
σας συμπαράσταση, πού τώρα πιά εἶναι ἀπαραίτητο νά πραγματώνεται μέ τήν προσφορά γευμάτων
μνήμης προσφιλῶν προσώπων, ρουχισμοῦ, ἐξοπλισμοῦ καί χορηγιῶν, τό ἵδρυμά μας νά συνεχίσει
νά ὑπάρχει καί νά ἀτενίζει μέ αἰσιοδοξία τό μέλλον
καί τή 2η πεντηκονταετία πού ἀνοίγεται μπροστά
του.
Συγχωρέστε με ἐάν σᾶς κούρασα!!! Σᾶς εὐχαριστῶ».
Κατόπιν, μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γραμματέως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γ. Χρυσούλη καί τῆς
κας Ἄννας Ἑλένη, ἔγινε μία ἱστορική ἀναδρομή
μέ τήν παρουσίαση σπάνιων φωτογραφιῶν μέσω
ὑπολογιστῆ, ἀπό τήν ζωή καί τίς δραστηριότητες
τοῦ Ἱδρύματος ἀπό τό 1960 ἕως σήμερα, μέ τήν
παράλληλη ἐπεξήγηση τῶν εἰκονιζομένων διαφανειῶν. Παρουσιάστηκε ἡ πρώτη χειρόγραφη
ἱδρυτική πράξη τοῦ Μητροπολίτου Ἰσιδώρου τήν
1.8.1960, φωτογραφίες ἀπό τό παλαιό Γηροκομεῖο
πού βρισκόταν κάτω ἀπό τόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (1960-1978), τίς οἰκοδομικές ἐργασίες
ἀνέγερσης τό νέου Γηροκομείου στό Λακκί (19751978) καθώς καί πολλές φωτογραφίες ἀπό τήν πορεία του στήν πάροδο αὐτῶν τῶν πενήντα χρόνων.
Στή συνέχεια οἱ καθηγητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπέδωσαν ὡραιότατα Χριστουγεννιάτικους ὕμνους (Τροπάριο κανόνος Χριστουγέννων «Νεηγενές Μάγων λεγόντων…», ἔψαλε ὁ
Διευθυντής τοῦ Παραρτήματος Λέρου τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικής κ. Ἐλευθέριος Χατζηλάρης,
Κάθισμα ἑορτῆς Χριστουγέννων «Δεῦτε ἴδωμεν
πιστοί…», ἔψαλε ὁ καθηγητής τῆς Σχολῆς κ. Ἀναστάσιος Χατζηλάρης, Καταβασίες Χριστουγέννων

«Μεγάλυνον ψυχή μου…», ἔψαλε ὁ καθηγητής
τῆς Σχολῆς π. Δαμασκηνός Παλαπουγιούκ, Τροπάριο κανόνος Χριστουγέννων «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…», ἔψαλε ἡ καθηγήτρια τῆς Σχολῆς
κ. Δωροθέα Κυπριωτάκη καί Τροπάριο τῶν αἴνων
«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι…», ἔψαλε ὁ π. Σέργιος
Γουρλᾶς.
Μετά τήν ἀπόδοση τῶν ὕμνων χαιρετισμό
ἀπηύθυνε ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, ὁ ὁποῖος
ταξίδευσε ἀπό τήν Κάλυμνο προκειμένου νά παρευρεθεῖ στήν ἐκδήλωση, καί ὁμίλησε γιά τήν
ἁλματώδη ἐξέλιξη τῆς Σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἰδίως στή Λέρο, πράγμα τό ὁποῖο πρέπει νά
μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαίτερα, χάριν στίς πρωτοβουλίες
τοῦ Μητροπολίτου κ. Παϊσίου, ὁ ὁποῖος φρόντισε
νά ἐγκυροποιήσει τήν Σχολή μέ ΦΕΚ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.
Κατόπιν ὁμίλησε ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ. Κόλιας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τούς διοργανωτές γιά τήν ὡραιότατη αὐτή ἐκδήλωση,
καί ἀπευθυνόμενος στόν Μητροπολίτη εἶπε ὅτι ὁ
Δῆμος τῆς Λέρου θά εἶναι μέ κάθε τρόπο ἀρωγός
καί συνοδοιπόρος στήν δύσκολη αὐτή προσπάθεια
πού καταβάλει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία γιά τήν λειτουργία αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ Ἱδρύματος στά Βόρεια Δωδεκάνησα.

1960 - 2010

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ *

Στή συνέχεια ἡ χορωδία καί οἱ μουσικοί τῆς
Σχολῆς Μουσικῆς κ. Ἐλευθερίου Χατζηλάρη ἀπέδωσαν παραδοσιακά τραγούδια καί κάλαντα
(Μπρατσέρα – Κάλαντα Δωδεκανήσου, Ἀπόψιν τά
μεσάνυχτα – Κάλαντα Καππαδοκίας, Τσάμπασιν –
Κάλαντα Πόντου, Μοναχογιός ὁ Κωσταντής – Κάλαντα Κοτυώρων Πόντου).
Τέλος, μέ σύντομη ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου
μας κ. Παϊσίου ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐκδήλωση.
Ὁ Μητροπολίτης στόν λόγο του συνεχάρη
ὅλους ὅσους προσπάθησαν καί ἐργάσθηκαν γιά
τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης, ἰδιαίτερα τά
μέλη τῶν χορωδιῶν, τούς καθηγητές καί μουσικούς, τόν διευθυντή τοῦ Ἱδρύματος ἀρχιμ. Στέφανο
Κατέ γιά τήν ὡραιότατη ὁμιλία του, καί τόν διευθυντή τῆς σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς παραρτήματος Λέρου κ. Ἐλευθέριο Χατζηλάρη γιά τήν ὡραία
ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί τά παραδοσιακά κάλαντα.
Ἀναφέρθηκε στό ἔργο πού ἐπιτέλεσε καί συνεχίζει καί σήμερα νά ἐπιτελεῖ τό Ἵδρυμα, ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία στόν ἀείμνηστο καί ἱδρυτή Μητροπολίτη
Ἰσίδωρο, καί ὑπογράμμισε τούς κόπους καί τίς θυσίες του προκειμένου οἱ γέροντες καί οἱ γερόντισσες νά βρίσκουν κάτω ἀπό τή στέγη τοῦ Ἱδρύματος
φιλοξενία καί θαλπωρή.
Ἐτόνισε ἰδιαιτέρως τήν προσφορά τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ἱδρύματος πού προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες
τους στούς γέροντες, ἀναφέρθηκε στήν προσφορά
τῶν ὅπου γῆς Λερίων, τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Λερίων καί τῶν κατά καιρούς Συμβουλίων,
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1960 - 2010

καθώς καί στήν γενναιόδωρη προσφορά τοῦ Ἀγγελείου Ἱδρύματος μέσω τοῦ προέδρου κ. Δημητρίου
Καρανικόλα, καθώς καί τῶν ἀδελφῶν Ἐμμανουήλ
καί Εὐάγγελο Ἀσβεστᾶ, καί ὅλων ἐκείνων ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται ἀρωγοί
κατά καιρούς στό εὐαγές Ἵδρυμα καί ἐτόνισε ὅτι οἱ
περιστάσεις καλοῦν νά ὑπάρχει προσφορά γιά τήν
συνέχιση τῶν ὁραματισμῶν τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἱδρύματος ἀειμνήστου κυροῦ Ἰσιδώρου.
Τέλος δέ εἶπε ὅτι τόσο ὁ προκάτοχός του Νεκτάριος, ὅσο καί ὁ ἴδιος προσπάθησαν νά προσθέσουν
ἕνα λιθαράκι στό μεγάλο οἰκοδόμημα πού ἄφησε γιά
τήν Λέρο ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Ἰσίδωρος Ἀηδονόπουλος.
Συγκινήθηκε ὁ Μητροπολίτης μέ τήν παρουσία
τοῦ λεριακοῦ λαοῦ καί ἀπηύθυνε σέ ὅλους ἑόρτιες
εὐχές καί στόν νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Μιχ. Κόλια
νά εἶναι σιδεροκέφαλος καί ἡ συνεργασία τῆς Μητροπόλεως μετά τοῦ Δήμου θά εἶναι ἐκείνη οὕτως
ὥστε ἡ Λέρος νά εἶναι πρωτοπόρα στό νέο γίγνεσθαι τοῦ «Καλλικράτη».
Τέλος δέ στούς παρουσιαστές τῆς ἐκδήλωσης
Γεώργιο Χρυσούλη Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Ἄννα Ἑλένη καί Γιάννη Χρυσούλη, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ἄψογη παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης.
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης,
Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φωτογραφίες: Πόπη Φυλακούρη

« ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ»
ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Μαζί μέ τίς ἑόρτιες εὐχές του γιά Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος 2011, ὁ
Μητροπολίτης Προικοννήσου Ἰωσήφ μᾶς ἔστειλε τό παρακάτω ποίημα ἀφιερωμένο
στούς σφουγγαράδες τῆς Καλύμνου:

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ
Στὴν Κάλυμνο, στὴ Σύμη καὶ στὴν Κούταλη,
τὰ σφουγγαρονήσια τῆς Πονεμένης Ρωμιοσύνης.
Πές μου, σφουγγάρι, τὰ μυστικά σου!
Ἐξαγορέψου καὶ μολόγησέ τα ὅλα!
Μίλησε γιὰ τὰ ξέφρενα ἀπελπισμένα γλέντια,
πρὶν ἀπ’ τὴν ἀναχώρηση τῶν σφουγγαράδικων.
Πές μου γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῶν καϊκιῶν,
γιὰ τὰ δάκρυα ποὺ πασκίζουνε νὰ κρύψουν οἱ παπάδες,
γιὰ τὶς καμπάνες ποὺ ταρακουνοῦνε τὰ νησιὰ μὲ βροντερὸ παράπονο.
Μίλα μου γιὰ τὰ παλληκάρια ποὺ κάνουν τὸ σταυρό τους
καὶ κινοῦν σὰν μελλοθάνατοι.
Πές μου γιὰ τὰ ταξίδια τὰ ἀλαργινὰ
τῶν στεναγμῶν καὶ τῆς πικρῆς ἐλπίδας
στὴ Μπαρμπαριά, στὸ Τούνεζι καὶ στὸ Ἀλγέρι.
Πές μου γιὰ τὶς Καλύμνιες μάννες,
τὶς Κουταλιανὲς συζύγους
τὶς Συμιακὲς ἀρραβωνιαστικὲς τῶν σφουγγαράδων,
γιὰ τὴν ἀγκούσα, τὰ τρομαγμένα ὄνειρα,
τοὺς φόβους καὶ τὰ μοιρολόγια τους
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ὅσο κρατοῦσε τὸ φριχτὸ ταξίδι.
Πές μου, περίεργο ζωόφυτο,
γιὰ τὴν ἀνασομηχανή, τὸ σκάφανδρο καὶ τὸ σκαντάλι.
Πές μου γιὰ τὴ φριχτὴ φωνή
-τὴν ἄκουσες τόσες φορές!τοῦ καπετάνιου: - Ἤ σφουγγάρι, ἤ τομάρι!
Μίλα μὲ τὴν κοιλεντερώδη σου λαλιὰ
γιὰ τὴν κρύα βουτιὰ τῶν παλληκαριῶν,
γιὰ τὴν ἀπαίσια μοναξιά τους στὸ βυθό,
τὴν ἀγωνία τους νὰ σὲ ἀνακαλύψουν στὸ σκοτεινὸ βιότοπό σου.
Πές μου γιὰ τοὺς καβγάδες καὶ τ’ ἀλληλομαχαιρώματα
γιὰ τὸ χατήρι σου στοὺς ὑδατόστρωτους τάφους.
Μίλα γιὰ τὴ διατεταγμένη λήθη ὅσων καθυστεροῦσαν νὰ σὲ βροῦν,
καὶ γιὰ τὸ τρέμουλο τὸ παραπονεμένο τῆς καρδιᾶς τους.
Πές μου τί ξέρεις γιὰ τὴν ἀποφώλια «νόσο τῶν δυτῶν»,
γιὰ τὰ ἀπελπισμένα δάκρυά τους.
Πές μου γι’ αὐτοὺς ποὺ βγῆκαν στὸν ἀφρὸ παράλυτοι, νεκρόζωοι,
μ’ ὅλα τὰ ὄνειρα σβησμένα.
Πές μου γιὰ ὅσους τοὺς κατάπιαν τὰ θερόψαρα
καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ποὺ βρῆκαν τάφο πρόχειρο
τὶς ἀμμουδιὲς τῆς Μπαρμπαριᾶς.
Πές μου γιὰ τὴ σημαία τὴ μετζάστα στὸ κατάρτι τοῦ γυρισμοῦ,
τὶς πένθιμες καμπάνες ποὺ τὴν ὑποδέχονταν,
τὰ οὐρλιαχτὰ καὶ τὰ μαλλιοτραβήγματα τῶν γυναικῶν,
τὰ κλάμματα καὶ τὰ τσιρίγματα τῶν ὀρφανῶν
καὶ τὶς κατάρες γιὰ τὸν λιθοκάρδιο καραβοκύρη.
Μίλα μου γιὰ τὰ πάνδημα μνημόσυνα
τῶν ψυχόβγαλτων στεναγμῶν,
ποὺ δὲν ἀφήνουν πράσινο φύλλο
νὰ στολίσῃ τὴν Κάλυμνο.
Ἔλα ἐδῶ, κοπάδικο, ἔλα, τσιμούχα, ἔλα, ματαπᾶ,
ἔλα, μελάθη, ἔλα καὶ ἐσὺ ψαθούρι, καὶ μιλῆστε μου ἀνοιχτά!
Πέστε τα μου ὅλα ἐνώπιον τοῦ Ἅη Νικόλα!
Δὲν ἀντέχω νὰ σᾶς νιώθω στὸ λουτρὸ νὰ μὲ χαϊδεύετε ἀνέμελα,
ὡσὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτε!
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ
Πειραιεύς, 28-12-2010
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Ἁγιολόγιο
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)
Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ.
ὉΜέμφιδα,
στήν πόλη Κομά της Ἄνω Αἰγύπτου, κοντά στή
ἀπό γονεῖς εὐλαβεῖς καί εὔπορους. Ἔζησε
στά χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284305 μ.Χ.) καί Μαξιμιανοῦ (285-305 μ.Χ.) μέχρι καί
τήν ἐποχή τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου καί τῶν παιδιῶν του. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἦταν ὀλιγαρκής καί αὐτάρκης. Σέ νεαρή ἡλικία,
περίπου 20 ἐτῶν, ἔχασε τούς γονεῖς του. Ἕξι μῆνες
μετά τήν κοίμηση τῶν γονέων του, ἄκουσε στήν
ἐκκλησία τήν Εὐαγγελική περικοπή τοῦ πλουσίου
νεανίσκου, στήν ὁποία ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Χριστός
εἶπε στόν πλούσιο νέο: «πώλησον τά ὑπάρχοντά
σου καί δός πτωχοῖς».
Τόση μεγάλη ἐντύπωση προξένησε
ἡ Εὐαγγελική αὐτή προτροπή στήν ψυχή τοῦ Ἀντωνίου, ὥστε ἀμέσως μοίρασε
τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς, ἀφοῦ
φύλαξε τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιά τήν
συντήρηση αὐτοῦ καί τῆς μικρῆς του
ἀδελφῆς, τήν ὁποία φρόντισε νά παραδώσει σέ νέες πού εἶχαν ἀφιερωθεῖ στή χριστιανική ἀρετή, βέβαιος ὅτι κοντά τους θά εἶναι πάντα
ἀσφαλής. Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος ἄρχισε νά
ζεῖ ἀσκητικό βίο, ἐργαζόμενος ἀδιάκοπα καί ὑποβαλλόμενος σέ αὐστηρή νηστεία, γιά νά κατανικήσει τούς πειρασμούς τῆς σάρκας, ἀγρυπνώντας
ὁλόκληρη τή νύχτα καί τρώγοντας ἐλάχιστα. Στή
συνέχεια ἀπῆλθε σέ τόπο ἔρημο καί μακρινό ὅπου
ἡ τροφή του ἦταν ἐλάχιστη. Ἐκεῖ ὑπερνίκησε, μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νέους πειρασμούς. Ἀργότερα
πῆγε κοντά στά ἐρείπια ἑνός φρουρίου καί κατοίκησε σέ σπήλαιο χωρίς νά τόν βλέπει κανένας καί
χωρίς νά δέχεται κανέναν παρά μόνο ἕναν γνωστό του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔφερνε κάθε ἕξι μῆνες ψωμί

γιά ὁλόκληρο τό ἑξάμηνο. Νύχτα καί ἡμέρα ἔκανε
ἀσκητικούς ἀγῶνες μέ τούς ὁποίους νέκρωσε τά
σκιρτήματα τῶν παθῶν, ἔφτασε στό βαθμό τῆς
ἀπάθειας, ὑπερβαίνοντας τά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης
φύσης. Μετά ἀπό εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια ἀσκήσεως καί ἀφοῦ ἔφθασε σέ ὕψη πνευματικῆς τελειώσεως, ἐμφανίσθηκε στόν κόσμο καί τότε ἄρχισαν
νά συρρέουν περί αὐτόν πολλοί πού τόν θαύμαζαν ὡς ἀσκητή καί θαυματουργό. Μαρτυρεῖται ὅτι,
ἐνῶ ὁ Ἅγιος βρισκόταν ἀκόμα στή ζωή, ἔβλεπε
τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού ἐξέρχονταν ἀπό τό
σῶμα τους, καθώς καί τούς δαίμονες πού τίς ὁδηγοῦσαν. Τό γεγονός αὐτό εἶναι πολύ θαυμαστό,
ἀἀφοῦ μιά τέτοια δυνατότητα εἶναι γνώρισσμα μόνο νοερῆς καί ἀσώματης φύσεως.
ΤΤό ἔτος 311 μ.Χ., κατά τόν διωγμό τοῦ
ααὐτοκράτορα Μαξιμίνου (307-313 μ.Χ.),
κκατῆλθε στήν Ἀλεξάνδρεια, γιά νά ἐνθαρρρύνει καί νά βοηθήσει τούς πιστούς, τούς
Ὁ
Ὁμολογητές καί τούς Μάρτυρες. Ὅταν
ἔἔπαυσε ὁ διωγμός, ὁ Ὅσιος ἐπανῆλθε
στήν
ή ἔρημο,
ἔ
ἀλλά ἐπειδή αἰσθανόταν ἐνοχλημένος ἀπό τήν παρουσία πολλῶν, πού πήγαιναν γιά
νά τόν συναντήσουν, ἔφυγε ἀπό ἐκεῖ καί ἦλθε σέ
τόπο ἔρημο, ὁ ὁποῖος βρισκόταν σέ ψηλό βουνό,
κοντά στήν Ἐρυθρά Θάλασσα. Καί ἐκεῖ ὅμως προσέρχονταν πολλοί γιά νά λάβουν τήν εὐλογία του,
νά διδαχθοῦν καί νά θεραπευθοῦν. Θεράπευσε δέ
τούς ἀσθενεῖς «οὐ προστάζων, ἀλλά εὐχόμενος
καί τόν Χριστόν ὀνομάζων».
Οἱ ἐνάρετες πράξεις του ἔγιναν γνωστές καί
ἔφεραν πλῆθος μιμητῶν, ὥστε ἡ ἔρημος μεταμορφώθηκε σέ «πόλη». Σ’ αὐτήν τήν «πόλη» ὁ Μέγας
Ἀντώνιος ἦταν ὁ νομοθέτης καί ἱδρυτής τοῦ μοναΣυνέχεια στή σελ. 15
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ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
Γράφει ὁ Ἀρχ. Στέφανος Κατές

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η ΑΙΡΕΣΗ: «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΜΩ) –
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»
Ἡ κίνηση αὐτή δημιουργήθηκε τό 1968/69
στήν Καλιφόρνια ἀπό τόν Daνid Berg, αὐτοονομαζόμενο Mωυσῆ, Δαυίδ, Μῶ ἤ καί «πατέρα Δαυίδ». Γεννήθηκε τό 1919. Γράφει ὁ ἴδιος
γιά τόν ἑαυτό του «πολλοί προφῆτες τοῦ
Θεοῦ προφήτευαν γιά μένα», «ἤδη ἀπό τήν
κοιλιά τῆς μάνας μου ἤμουν πλήρης Ἁγίου
Πνεύματος, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ πρόδρομος».
Τό 1952 ἔλαβε τήν «κλήση τοῦ Ἰεζεκιήλ»,
τό 1962 τό «μήνυμα τοῦ Ἱερεμία», τό 1965 τήν
προφητεία γιά τό τέλος τοῦ κόσμου. Ὅλα
αὐτά «βεβαιώθηκαν» μέ ὁράματα τῆς μητέρας του, πού λογίζεται προφήτης. Ὅμως τό
1968 ἡ μητέρα του πέθανε καί μετά δυό ἔτη
ἔλαβε ὁ ἴδιος νέα προφητεία γιά τό τέλος
τοῦ κόσμου. Ὁ νέος «προφήτης» ἀπέρριψε
τήν Ἐκκλησία. Τό 1944 νυμφεύθηκε τήν Jone
Muller, τήν ὁποία ἐγκατέλειψε στή δεκαετία
τοῦ 1970 γιά τό χατίρι νεαρᾶς μέ τό ὄνομα
«Μαρία». Ἀπό τήν πρώτη γυναίκα ἀπέκτησε
4 παιδιά, πού ἀναφέρονται στά «γράμματα»
πρός τά «Παιδιά τοῦ Θεοῦ». Προφήτευσε
ὅτι ἡ Καλιφόρνια θά βυθιστεῖ στή θάλασσα καί ἔδωσε ἐντoλή στούς ὀπαδούς του
νά ἐγκαταλείψουν αὐτή τήν περιοχή. Μετέβησαν στό Mόvτρεαλ καί ὀργανώθηκαν σέ
θρησκευτική κοινότητα (1969), μέ τό ὄνομα
Children οf God (Παιδία τοῦ Θεοῦ).
Ἀργότερα ἡ μία ἀπό τίς δυό κόρες του
ἐγκατέλειψε τήν κίνηση διότι δέν δεχόταν νά
ἔχει σεξουαλικές σχέσεις μέ τόν πατέρα της·
ἐπίσης ἀποκάλυψε ὅτι ἡ μικρότερη ἀδερφή
της διατηροῦσε ἐρωτική σχέση μαζί του, θεωρώντας ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό ὑπηρετεῖ τό
Θεό καί τόν «Προφήτη» του.
Ἡ κίνηση εἶναι δομημένη ἱεραρχικά καί
ὑπευθύνους διαφόρων βαθμῶν, συγκροτημέ-
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νη σέ «ἀποικίες» σέ διάφορα μέρη τῶν ΗΠΑ
καί τοῦ ἐξωτερικοῦ καί στήν κορυφή τῆς ἱεραρχίας βρίσκεται ὁ «Προφήτης – Βασιλέας Μῶ». Σέ ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέα
(1974) ἐπισημάνθηκαν βιασμοί, παραπλάνηση
καί ἀπόλυτη ἐξάρτηση τῶν θυμάτων. Ὁ «Μῶ»
ἐκπαιδεύει νεαρά κορίτσια πῶς νά ἀσκοῦν
τήν πορνεία χάρη τῆς ὀργάνωσης καί μέ τόν
τρόπο αὐτό νά προσηλυτίζουν νέα μέλη, θεωρώντας ὅτι μέ τήν ἀπόλυτη ὑπακοή στό θέλημα τῆς ὀργάνωσης ὑπακούουν στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Ἔχουν ἐπίσης καταγγελθεῖ πολλές περιπτώσεις κακοποίησης παιδιῶν μέσα
στά κοινόβια τῆς αἵρεσης.
Ὅλη ἡ διδασκαλία τῆς αἵρεσης εἶναι συγκεντρωμένη στά «Γράμματα τοῦ Μῶ», τά
ὁποῖα εἶναι διαφορετικά σέ κάθε βαθμό
μύησης, καί τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς καθώς ἐπίσης καί στά
«παραμύθια τοῦ Μῶ». Ὅπως π.χ. «ἡ θαυματουργική λάμπα τοῦ Ἀλαντίν» σύμφωνα μέ
τό ὁποῖο ὁ Μῶ ἔλαβε Θεία ἀποκάλυψη γιά
τήν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Καντάφι. Ὅσα
ἀναφέρονται στά «Γράμματα τοῦ Μῶ» ἔχουν
ἀπόλυτη ἰσχύ καί ὅποιος ἀντιδρᾶ θεωρεῖται
ἀντάρτης καί ἀποκόπτεται ἀπό τήν ὀργάνωση, τά δέ ὑπόλοιπα μέλη ἀπαγορεύεται
νά ἐπικοινωνοῦν μαζί του ἀλλιῶς ἀποκόπτονται κι ἐκεῖνοι, ἔτσι προωθεῖται ὁ ἀπόλυτος
ἔλεγχος καί ὑποταγή τῶν μελῶν στήν ὀργάνωση καί διά τοῦ πειθαναγκασμοῦ ἡ ἀπώλεια τοῦ πολύτιμου δημιουργικοῦ στοιχείου
τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο σέβεται ἀπόλυτα ὁ
Θεός, δηλαδή τῆς ἐλευθερίας του.
Κάθε μέλος ὀφείλει νά ἀφιερώνει καθημερινά 3-5 ὧρες στή διανομή τῶν «Γραμμάτων τοῦ Μῶ» καί συγκεντρώνει συγκεκριμέ-

νο χρηματικό ποσό. Ἐπίσης κάθε νέο μέλος
ὀφείλει νά ἀφιερώνει στήν ὀργάνωση τήν
περιουσία του. Στρέφονται δέ ἐνάντια στό
Χριστιανισμό λέγοντας ὅτι ὅσοι ἀνήκουν σέ
αὐτόν εἶναι «στενόμυαλοι» καί ἐκπέμπουν
«Δυσωδία θρησκευτικῆς ἀποσύνθεσης».
Μιά πρώην ὀπαδός τῆς αἵρεσης, ἡ Σελέστε Τζόουνς γεννήθηκε, μεγάλωσε καί κακοποιήθηκε κατ’ ἐξακολούθηση στή διαβόητη
θρησκευτική σέκτα. Μεγάλωσε περιπλανώμενη μέ τόν πατέρα της (ἡ μητέρα της μέ τή
μικρή της ἀδερφή εἶχαν ἐν τῷ μεταξύ ἀποκοπεῖ ἀπό τήν ὀργάνωση) καί μέ ἄλλα μέλη τῆς
αἵρεσης σέ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ἀπό
τήν Ἑλλάδα ὥς τίς Φιλιππίνες καί ἀπό τήν
Ἰαπωνία ὥς τήν Ταϊλάνδη. Ὅλοι στήν ὁμάδα
ἄλλαζαν διαρκῶς ὀνόματα ὥστε νά μήν μπαίνουν στό στόχαστρο τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.Στό
βιβλίο της «Ποτέ χωρίς τήν ἀδελφή μου» περιγράφει μαζί μέ τίς ἀδερφές της, τίς ἐμπειρίες καί τά ὅσα ἀπίστευτα ἔζησαν μέσα στά
κοινόβια τῆς ὀργάνωσης. «Ἀγαποῦσα καί τόν
θεό καί τόν παπποῦ (Μῶ) καί ἤθελα νά κάνω
τά πάντα γιά νά μέ ἀγαποῦν κι ἐκεῖνοι» λέει
ἡ Σελέστ πού ἀναγνωρίζει τώρα πόσο ἄρρωστη ἦταν ἡ ζωή πού ζοῦσε…

Ἡ ὀργάνωση μετονομάστηκε διαδοχικά
σέ «Οἰκογένεια τῆς Ἀγάπης», «ἡ Οἰκογένεια», ἐνῶ σήμερα εἶναι γνωστή σάν «ἡ Διεθνής Οἰκογένεια». Ὁ Ντέιβιντ Μπεργκ (ΜΩ)
πέθανε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1994 καί οἱ προφητεῖες του φυσικά δέν ἐκπληρώθηκαν ποτέ.
Μετά τό θάνατό του, χρέη ἀρχηγοῦ ἀνέλαβε
ἡ σύντροφός του Κάρεν Ζέρμπι. Αὐτοαποκαλεῖται «Μαμά Μαρία» καί ζεῖ κρυμμένη στίς
διάφορες κοινότητες τῆς ὀργάνωσης. Ὡστόσο ἡ «Διεθνής Οἰκογένεια», ἡ ὁποία αὐτοπροσδιορίζεται ὡς φιλανθρωπική ὀργάνωση,
ἔχει –σύμφωνα μέ τό BBC– χιλιάδες μέλη σέ
ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Ἡ παραπάνω ὁμάδα ἀποτελεῖ ἕνα κραυγαλέο, ὄχι ὅμως καί μοναδικό φαινόμενο,
ἀπό τά ὅσα συχνά πραγματοποιοῦνται σέ
πολλές ἀπό τίς ὀργανώσεις αὐτές. Ἡ αἵρεση
εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστη μέ τήν Χριστιανική πίστη καί Ζωή. Οἱ ὀπαδοί ἀποκόπτονται
τελείως ἀπό τό περιβάλλον τους, ἀλλάζουν
ὄνομα καί καταλήγουν σέ ἀπόλυτη ἐξάρτηση
ἀπό τήν ὀργάνωση. Ἡ κίνηση αὐτή ἀποτελεῖ
ἀπειλή γιά τήν προσωπικότητα τῶν θυμάτων
της καί καπηλεύεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ γιά
ἰδιοτελεῖς σκοπούς.

Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 13

χικοῦ βίου. Στην ἔρημο γνώρισαν τόν Ἅγιο Ἀντώνιο, ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος μάλιστα, ἔγραψε τόν βίο του.
Ἡ φήμη τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου ἔφθασε μέχρι
τούς βασιλεῖς, τόσο ὥστε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
καί οἱ υἱοί του, Κωνστάντιος καί Κώνστας, ἔγραφαν σέ αὐτόν, σάν νά ἦταν πατέρας τους καί τόν
παρακαλοῦσαν νά τούς ἀπαντήσει. Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀσκητικοῦ του βίου ποτέ δέν ἄλλαξε
ἔνδυμα καί ποτέ δέν ἔνιψε τό σῶμα ἤ τά πόδια
του μέ νερό. Ὁ Ὅσιος, ἄν καί ἀγράμματος στήν
ἀνθρώπινη σοφία, ἦταν σοφός κατά Θεόν. Δίδασκε στούς μαθητές του νά μήν θεωροῦν τίποτε
ἀνώτερο ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί νά μή
νομίζουν ὅτι, ἐπειδή ἀπέχουν ἀπό τά κοσμικά ἀγαθά, στεροῦνται κάτι ἀξιόλογο. Δέν πρέπει, ἔλεγε,
νά λησμονᾶμε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος βίος εἶναι πρό-

σκαιρος, συγκρινόμενος πρός τό μέλλοντα αἰῶνα.
Γιά αὐτό δέν πρέπει νά κοπιάζουμε γιά τήν ἀπόκτηση πρόσκαιρων ἀγαθῶν, τά ὁποῖα δέν μποροῦμε νά πάρουμε μαζί μας, ἀλλά γιά τήν ἀπόκτηση αἰώνιων ἀγαθῶν, δηλαδή τῆς φρονήσεως,
τῆς δικαιοσύνης, τῆς σωφροσύνης, τῆς ἀνδρείας,
τῆς συνέσεως, τῆς ἀγάπης. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος,
ἀφοῦ ἔζησε ἑκατόν πέντε ἔτη, κοιμήθηκε τό 356
μ.Χ. Ἄν καί, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, μία
ἀπό τίς τελευταῖες ἐπιθυμίες τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου
ἦταν νά μείνει κρυφός ὁ τόπος τῆς ταφῆς του, οἱ
μοναχοί πού μόναζαν κοντά του, ἔλεγαν ὅτι κατεῖχαν τό ἱερό λείψανό του, τό ὁποῖο ἐπί Ἰουστινιανοῦ (561 μ.Χ.), κατατέθηκε στήν Ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἀλεξάνδρεια
καί ἀπό ἐκεῖ ἀργότερα, τό 635 μ.Χ., μεταφέρθηκε
στήν Κωνσταντινούπολη.
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ΔΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Τό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο εὐχαριστεῖ τούς κάτωθι συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι εἴτε μέ τήν προσφορά χρηματικοῦ ποσοῦ, εἴτε μέ τήν προσφορά ἀγαθῶν συνέβαλαν στούς σκοπούς τοῦ Ἱδρύματος.
Παπαφώτη Νομική, Σούλου Κατίνα, Σκόρδου Αἰκ., Καζηλιέρης Νικ., Κασδοβασίλη Ξένη, Κουμπάρου Χρ., Χαζηλίας Εὐστ., Γιανουκᾶ Μαρία, Βελῆ Αἰκ., Καρπαθάκη Μαρία, Harry George, Ξενοδοχεῖο
Crithoni’s Paradise, Φιλιππίδη Νίτσα, Κόλιας Μιχ., Ἀρτοποιεῖο Διαμαντάρα, Super Market Κουτούζου Ἀλ., Μαυρουδῆ Βασ., Δρακός Ἀνδρέας, Ζαχαροπλαστεῖο Ρεπαπῆ, Ζαχαροπλαστεῖο Καρανικόλα, Ζαχαροπλαστεῖο «Θεϊκόν», Λεούση Σταυρούλα, Καρπαθάκης Ἀπ., Ὀπωροπωλεῖο «Τά Κοράκια»,
Super Market «ΑΡΙΣΤΟΝ», Γρίμπιλου Νίκη, Καρανικόλα Καίτη, Γιαννουκᾶ Πελαγία.
– Γιά Φιλόπτωχο Καλύμνου: 100 εὐρώ ἀπό τόν νικητή τῶν Θεοφανείων Ραφαήλ Πετρίδη.
– Γιά Τράπεζα Ἀγάπης: - Μαρία Κλειδομύτη 100, Αἰκ. Κουρούνη 100, Μαθητές 4ου Δημοτικοῦ
Σχ. 85, Βασίλειος Μαχιᾶς 140, Μαρία Κάννη 30, Βασίλειος Περλέγκας 20, Αἰκ. Μπιλλήρη 10, Γεώργιος καί Ἀναστασία Ζουμῆ 1000, Μαθητές της Δ΄ Τάξης τοῦ 2ου Δημ. Σχολείου Χώρας 100, Ξανθίππη
Ἀτσᾶ 50, ΙΜΝ Σωτῆρος Καλύμνου 100, Ἀνώνυμος 50, Νίκη Γαλανομάτη20 , Φωτεινή Γαλανομάτη 20,
Μάμας Κυπραῖος 100, Νίκ. Ζαΐρης ἀρεοπαγίτης 100, Μαθητές της Β΄ 3 Τάξεως τοῦ Γυμνασίου Χώρας
160, Σωτήρης Τρικοίλης 50, Αἰκ. Τακτικοῦ 50, Μουσελλῆς Ἐμμ. 50, Εἰρήνη Ἐγγλέζου 50, Ἀλέξανδρος
Μαμουζέλος 50, Ἑλένη Τσουλφᾶ-Γιαμαίου 30, Ἄρτεμις Λιᾶ 60, Γεώργιος Χατζηιωάννου ἱεροψάλτης
100, Μαρία Ζερβοῦ 50 εἰς μνήμην Εὐδοκίας Ζερβοῦ, Αἰκ. Κουτούζη 50, Μαρία Κάννη 30, Σωματεῖο
Καλυμνίων Ὀχάιο Ἀμερικῆς « Ὁ Πρόδρομος» 500 $, Πολυξένη Καλαΐτζη 20, ἀπό κηδεία Ἀντωνίου
Κρητικοῦ 1270 εὐρώ ἀντί στεφάνων, Σύλλογος Δασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Καλύμνου 300 εἰς μνήμην Ἀντωνίου Κρητικοῦ, πρεσβυτέρα Ἀντωνίου Μακρυλλοῦ 50, Χρῆστος Μαραγκός 500.
- Ἀπό Ἱεροπραξίες Μητροπολίτου γιά τράπεζα Ἀγάπης: 250.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά τρίτη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῆς μητροπόλεώς μας, ἀναγνωρισμένη
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ Β
1663/18-8-2008). Διευθυντής τῆς Σχολῆς
εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ’’ θεοδώρου καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς
καθηγητές μουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ
νησιοῦ μας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ
διάδοση τῆς πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινωνία
καί ἡ ἀνάδειξη ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά
πληρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν
τῆς μητροπόλεώς μας. Ἡ φοίτηση εἶναι
ἐντελῶς δωρεάν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν
ἐπιστασία τοῦ μητροπολίτου μας
καί τήν συγκινητική προσφορά τῶν
ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί
τῶν δωρητῶν, συνεχίζεται
γιά τέταρτη χρονιά τό ἔργο
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, μέσα ἀπό
τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά
περισσότεροι ἀπό 120 ἀδελφοί μας,
πού ἔχουν ἀνάγκη.
779/002101-089440
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΓΑΠΗΣ
Θερμή παράκληση νά ἐνημερώνεται
ἡ Μητρόπολη γιά τήν τυχόν
κατάθεση στόν Λογαριασμό
γιά τήν σχετική ἀπόδειξη.

