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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστός ἐπί
γῆς· ὑψώθητε»
Ἄς πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως τήν ἄφατον
Θεοῦ συγκατάβασιν. Οἱ Ἄγγελοι προηγοῦνται ψάλλοντες «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ἐπί τῆς γῆς ὅμως βλέπομεν καί βιοῦμεν πολέμους
καί ἀπειλάς πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται ἐκ
τούτου ἡ χαρμόσυνος ἀ γ γ ε λ ί α . Ἡ ε ἰ ρ ή ν η ,
πράγματι ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, ἐν τῷ
προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων.
Ἀλλά, ἀτυχῶς, δέν κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον θέλημά
Του, οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας. Διακείμεθα ἐχθρικῶς πρός
ἀλλήλους. Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ὡς πρός τάς
θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισμόν ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας. Καί οὕτω συγκρουόμεθα πρός τούς
συνανθρώπους μας.
Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ τῶν
Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας,
διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τοῦ
ἐκδοθέντος ἐν ἔτει 313 μετά Χριστόν, ἐθέσπισε

τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως, παραλλήλως καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς, μετά τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων ἑπτακοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν ἀσκούμενοι κατά
τόπους θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανῶν ἤ ἄλλων
χριστιανικῶν μειονοτήτων.
Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται παγκοσμίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προσκαίρου
κέρδους προωθεῖται ὡς κεφαλαιώδης σκοπός. Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσεως τοῦ πλούτου
εἰς χεῖρας ὀλίγων καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως
μεγάλων ἀνθρωπίνων μαζῶν παραβλέπονται. Ἡ δυσαναλογία αὕτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ὡς
ο ἰ κ ο ν ο μ ι κ ή κ ρ ί σ ι ς , εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀπότοκος τῆς ἠ θ ι κ ῆ ς κ ρ ί σ ε ω ς . Εἰς τήν ἠθικήν
ταύτην κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωπότης δέν δίδει
τήν πρέπουσαν σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν
τῆς στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν
τῶν συναλλαγῶν. Ἡ ἐλευθερία ὅμως τῶν
συναλλαγῶν δέν ἐπιτρέπει τό ἔγκλημα. Καί
ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι μόνον ἡ
περιγραφομένη εἰς τούς ποινικούς κώδικας.
Εἶναι καί ἐκείνη ἡ ὁποία, ἄν καί δέν προβλέπεται

ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν νόμων, ὑφαρπάζει τόν
πλοῦτον τῶν ἄλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων. Ἐφ’
ὅσον ὁ νόμος δέν ἐπιβάλλεται, αἱ ἀντιδράσεις τῶν θιγομένων πολιτῶν ἐκδηλοῦνται πολλάκις ἀνεξελέγκτως
καί προκαλοῦν διασάλευσιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης.
Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ
ἡμῶν Πατριαρχείου, τά «σημεῖα τῶν καιρῶν», κατά τά
ὁποῖα «ἀκούονται» πανταχόθεν καί βιοῦνται «πόλεμοι καί
ἀκαταστασίαι» καί ἐγείρεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία
ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί
καί λοιμοί, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα
παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12), βιοῦντες δέ
ἐμπραγμάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι «τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα
δύο ταῦτα· τό λυπεῖσθαι μέν καί ἀγωνιᾶν ἐφ’ οἷς βλάπτεται ὁ ἀγαπώμενος, χαίρειν δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς
ὠφελείας αὐτοῦ·... ὁ δέ μή οὕτω συνδιατιθέμενος φανερός
ἐστι μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν» (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’ ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν ἀπό τῆς Ἱερᾶς ταύτης
Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας τό ἐπί θύραις νέον
Ἔτος ὡς Ἔ τ ο ς Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς Ἀ λ λ η λεγγύης.
Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θά εὐαισθητοποιήσωμεν
ἀρκετάς καρδίας τῶν μελῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί τοῦ
προβλήματος τῆς μεγάλης καί ἐκτεταμένης πτωχείας καί
ἐπί τῆς ἀνάγκης λήψεως μέτρων, πρός ἀνακούφισιν τῶν
πεινώντων καί δυστυχούντων.
Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκκλησιαστικός ἡγέτης,
τήν σύμπραξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν πραγματοποίησιν ἐπί
τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου ε ἰ ρ ή ν η ς . Τῆς εἰρήνης, τήν
ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί ἔφερε τό βρέφος
Ἰησοῦς. Ἐπιθυμοῦντες τήν ἀληθῆ εἰρήνην ταύτην, τήν
πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν, ὀφείλομεν νά τήν ἐπιδιώκωμεν ἐμπράκτως, μή ἀδιαφοροῦντες διά τάς ἀδυναμίας,
πνευματικάς καί ὑλικάς, τοῦ συνανθρώπου, ὑπέρ τοῦ
ὁποίου Χριστός κατῆλθεν εἰς τόν κόσμον.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι γνωρίσματα τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου καί παντός Χριστιανοῦ. Ὅθεν, προτρεπόμεθα ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅπως
κατά τό Ἔ τ ο ς τοῦτο τῆς Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς
Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς καταβάλλωμεν ὡς ἄτομα καί ὡς
λαοί, συνειδητάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν τῶν
ἀπανθρώπων συνεπειῶν τῶν μεγάλων ἀνισοτήτων καί
διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δικαιώματος τῶν
ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά
τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν.
Τοιουτοτρόπως θά ἴδωμεν πραγματοποιουμένην ἐν
τῷ μέτρῳ τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί ἐπί τῆς γῆς τήν
εἰρήνην.
Προσκυνοῦντες μεθ’ ἁπάσης τῆς αἰσθητῆς καί τῆς
νοητῆς κτίσεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐνδημίαν τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ
Βρέφους Ἰησοῦς, τοῦ φωτισμοῦ καί σωτῆρος μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ζωῆς μας, διερωτώμεθα ἀληθῶς μετά τοῦ
Ψαλμῳδοῦ τίνα φοβηθησόμεθα ἤ ἀπό τίνος δειλιάσωμεν
(πρβλ. Ψαλμ. 26) οἱ χριστιανοί, ἐφ’ ὅσον «ἐτέχθη ἡμῖν
σήμερον Σωτήρ» (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), «ὁ Κύριος τῶν
δυνάμεων καί βασιλεύς τῆς δόξης» (πρβλ. Ψαλμ. 23).
Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως ὅπως τό ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῇ διά
πάντας ἔτος πανανθρωπίνης ἀλληλεγγύης, ἐλευθερίας,
καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί εὐφροσύνης καί ὅπως
ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθείς προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ
ἑνώσας τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους ἐν ἑνί τάγματι
καί ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ εἰς πάντας ὑπομονήν, ἐλπίδα καί δύναμιν καί εὐλογῇ τόν κόσμον διά τῶν
θείων δωρεῶν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Ἀμήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα βιβ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ΄
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΟΛΚΑΣ
Περιοδικόν Ἱ.Μ. Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας
Ἰδιοκτήτης: ΙΜΛΕΚΑ, 85200 Κάλυμνος
Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ΛΚΑ κ.κ. Παΐσιος
Ἐπί τῆς ὕλης: Ὁμάδα Ἱερέων καί λαϊκῶν
Ἱστοσελίδα: www.im-leka.gr. Εmail: imkalymnoy2011@yahoo.gr
http://www.panoramio.com/user/2781675, http://www.youtube.com/user/imkalymnoy
Ἐκδοτική Παραγωγή: ΣΑΪΤΗ τηλ. 210-34.76.090
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Συχνές Ἐρωτήσεις: Τί ἦταν τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ;
Ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος:
αυμαστά καί παράδοξα πράγματα!
Στήν Ἰουδαία –ὅπου προϋπῆρχαν οἱ
προφῆτες, οἱ πατριάρχες, οἱ δίκαιοι
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης– τό μήνυμα γιά τή
γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τό ἔφεραν οἱ
εἰδωλολάτρες, οἱ μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν! Ἔκαναν μακρινό ταξίδι γιά νά τόν δοῦν καί νά
τόν προσκυνήσουν καί περιπλανόμενοι
ρωτοῦν· «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν
Ἰουδαίων;».
Γι’ αὐτό ἀκριβῶς κρύφτηκε καί τό ἀστέρι, ὥστε χάνοντας τόν ὁδηγό τους οἱ μάγοι
νά ἀναγκαστοῦν νά ρωτήσουν τούς Ἰουδαίους καί μ’ αὐτόν τόν τρόπο νά τούς κινήσουν κι ἐκείνους σέ ἀναζήτηση τοῦ νεογέννητου Μεσσία.
Τό ὅτι γεννήθηκε πρόσωπο ὑψηλό καί
ἐπίσημο τό ἤξεραν καλά κι ἦταν σίγουροι,
διότι τούς τό μήνυσε τ’ ἀστέρι. Ὁ Θεός δέν
τούς ἔστειλε προφήτη, διότι δέν θά τόν παραδέχονταν· οὔτε μέ τίς Γραφές μποροῦσε
νά τούς μιλήσει, διότι δέν τίς γνώριζαν.
Τούς ἔστειλε, λοιπόν, ἕνα σημάδι γνώριμο
καί προσιτό σ’ αὐτούς.
Τό ἀστέρι τῶν μάγων δέν ἦταν ἀπ’ αὐτά
πού βλέπουμε στό στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ
τίς νυχτερινές ὧρες. Ἦταν κάποια λογική κι
ἀόρατη δύναμη, ἕνας ἄγγελος, πού πῆρε τό

Θ

σχῆμα τοῦ ἄστρου. Πῶς εἴμαστε σίγουροι
γι’ αὐτό; Μᾶς τό ἀποδεικνύει ἡ πορεία του.
Δέν πηγαίνει ἀπ’ τήν ἀνατολή στή δύση
ἀλλά ἀπό βορρᾶ πρός νότο, ἐφόσον ἡ Παλαιστίνη βρίσκεται στά νότια τῆς Περσίας.
Διακρίνεται ἐπίσης κατά τήν ἡμέρα, πράγμα ἀφύσικο γιά ἀστέρι. Χάνεται στήν περιοχή τῶν Ἱεροσολύμων καί ξαναεμφανίζεται
ὅταν βγαίνουν οἱ μάγοι ἀπ’ αὐτή. Ἀκόμη κι
ὅταν τούς ὁδήγησε στή φάτνη, δέν φαίνεται
σ’ αὐτούς ἀπ’ τόν οὐρανό, ἀλλά σταματάει
ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου ἦταν τό παιδί, πάνω ἀπ’
τό κεφάλι του. Ἄν ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἀστέρι,
δέν θά μποροῦσε νά δείξει ἕναν τόσο περιορισμένο χῶρο.
Ξέρουμε ὅλοι πολύ καλά ὅτι λόγῳ τοῦ
ὑπερβολικοῦ ὕψους δέν εἶναι δυνατόν ἕνα
ἀστέρι νά προσδιορίσει οὔτε τόν τόπο μιᾶς
ὁλόκληρης πόλης· πόσο μᾶλλον ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο μέσα σ’ αὐτή. Αὐτό ὅμως τό
ἄστρο τοῦ νεογέννητου βασιλιᾶ ἔδειξε τόν
μικρό τόπο τῆς φάτνης κι ἀφοῦ μέ ἀσφάλεια ὁδήγησε τούς μάγους κοντά του, ἀπομακρύνθηκε· κι αὐτό δέν εἶναι γνώρισμα
κοινοῦ ἀστεριοῦ.
Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία στό ναό τοῦ
ἀπ. Παύλου 5, ΡG 63, 507-508.

Παιδική Προσευχή Καλύμνου
Παναγία Δέσποινα καί τοῦ Χριστοῦ Μητέρα
Σέ σένα παραδίδομαι τήν νύχτα καί τήν ἡμέρα
Πέφτω κάνω τόν σταυρό μου
καί ἅρμα ἔχω στό πλευρό μου
Δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογιοῦμαι
καί κανέναν δέν φοβοῦμαι.
Ἀπό τό βιβλίο, Ἡ Κάλυμνος τοῦ Νόστου καί τῆς καρδιᾶς μας,
Νικ. Ρεΐση, Καλλιόπη Ι. Μαύρου, 2009.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΙΣΙΔΩΡΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
Τήν Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου, στίς 12 τό μεσημέρι, ἐτελέσθη ὁ ἁγιασμός καί τά ἐγκαίνια τῶν νέων
μαγειρείων, τῆς τραπεζαρίας καί τοῦ καθιστικοῦ
του Ἰσιδωρείου Γηροκομείου Λέρου, ὑπό τοῦ φιλοξενουμένου στό νησί μας Μητροπολίτου Χίου,
Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ.κ. Μάρκου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μᾶς κ.κ. Παϊσίου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς νήσου.

Στόν ἁγιασμό παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Λέρου
κ. Μιχ. Κόλιας, ὁ Διοικητής τοῦ Στρατοῦ, ἐκπρόσωπος τοῦ Φρουράρχου τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, τοῦ
Λιμενικοῦ Σώματος, ἐκπαιδευτικοί, ἐκπρόσωποι
συλλόγων καί φορέων καί πολλοί φίλοι του Ἱδρύματος.
Οἱ νέες ἐγκαταστάσεις πληροῦν τίς προδιαγραφές ἀσφάλειας καί ἄνεσης, ὥστε οἱ τρόφιμοι
νά ζοῦν σ’ ἕναν χῶρο ἀξιοπρεπῆ, καί νά ἀπολαμβάνουν μία ὑψηλοῦ ἐπιπέδου φιλοξενία.
Μετά τό πέρας τοῦ ἁγιασμοῦ, ὁ Μητροπολίτης
μας στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη κ.κ. Μάρκο, καί ὅλους ἐκείνους πού παντοειδῶς βοήθησαν καί συνέβαλαν στήν ἀναβάθμιση τοῦ Ἱδρύματος, καθώς καί τόν Δῆμο Λέρου,
τό «Ἀγγέλειο Ἵδρυμα» καί ὅλους τους εὐπατρίδες,
Λερίους καί μή, πού πάντοτε ἔρχονται ἀρωγοί σέ
ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος.
Ἐπίσης ἐπαίνεσε τίς ἀνιδιοτελεῖς ὑπηρεσίες τῶν
μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος,
τήν ἄοκνη προσφορά τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ, πού νυχθημερόν ἐργάζεται ὑπό δυσκόλους
συνθήκας, καθώς καί τήν πολυσήμαντη παρουσία καί προσφορά τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος,
ἀρχιμ. Στεφάνου Κατέ.
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Τέλος δέ ἔκαμε μνεία γιά τίς προσφορές, μικρές καί μεγάλες, τῆς Πανελληνίας Ἑνώσεως
Ἁπανταχοῦ Λερίων, τῶν ἐνταῦθα συλλόγων καί
συμπατριωτῶν μας, ἀλλά καί τῶν ὅπου γῆς εὑρισκομένων ὁμογενῶν μας.
Τήν πρώτη φλόγα στίς νέες ἑστίες τῆς σύγχρονης κουζίνας ἄναψαν ὁ Μητροπολίτης Χίου κ.
Μάρκος, ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ. Κόλιας, ὁ διοικητής τοῦ στρατοῦ καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ φρουράρχου τῆς νήσου.

Ἐπιμέλεια, Φωτογραφίες, Βίντεο:
Γεώργιος Ι. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέ λαμπρότητα καί θρησκευτική εὐλάβεια
ἑορτάσθηκε στήν Μητρόπολή μας ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου τῶν ναυτικῶν μας, τήν
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012.
ΛΕΡΟΣ
Στήν ὁμώνυμη ἐνορία τῆς πόλεως τοῦ Λακκίου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου, ἔλαβε χώρα Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, ἀρτοκλασία καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά
Παράκλησις.
Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου,

μετά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἔλαβε χώρα
ἡ καθιερωμένη Δοξολογία, στήν ὁποία παρέστησαν οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές τῆς νήσου,
ἐκπρόσωποι φορέων καί συλλόγων, οἱ ἐκπαιδευτικοί καί μαθητές τῶν σχολείων τῆς πόλεως τοῦ Λακκίου, ἀντιπροσωπεῖες σχολείων καί πολύς κόσμος.
Λόγω τῶν κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν (κατά
τήν Λιτανεία ἄρχισε νά βρέχει ἔντονα), ἡ λιτάνευσις
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἀκολούθησε μικρά πορεία κοντά στόν Ἱ. Ναό, προπορευομένης τῆς μουσικῆς μπάντας τοῦ Προσκοπισμοῦ,
ἀντιπροσωπειῶν μαθητῶν τῶν σχολείων τοῦ νησιοῦ, καί πολλῶν πιστῶν.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Ἡ Κάλυμνος τίμησε τόν πολιοῦχο της Ἅγιο
Νικόλαο, τόν προστάτη τῶν θαλασσινῶν, μέ τήν
κεντρική πανήγυρη στόν περικαλλῆ ναό, στό δεξιό ἄκρο τοῦ λιμανιοῦ. Ὅμως ὁ καιρός χάλασε τό
τελετουργικό τῆς πανήγυρης.
Τήν ὥρα τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, στόν
ὁποῖο χοροστάτησε ὁ μητροπολίτης κ. Παΐσιος,
«ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί», πλημμύρισε ἡ Πόθια καί ἡ
προσέλευση τῶν πιστῶν στό ναό κατέστη ἐξαιρετικά δύσκολη. Ἐπίσης, τό ἑορταστικό πρόγραμμα
πού εἶχε καταρτίσει τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο
οὐσιαστικά ματαιώθηκε.

Τό πρωΐ ἡ Θ. Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ
μητροπολίτη, ἔγινε μέ καλές καιρικές συνθῆκες καί
ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἦταν μεγάλη. Στό τέλος
τῆς ἀκολουθίας ὁ μητροπολίτης εἶχε ἕνα ὀλιγόλεπτο
καί μεστό σέ περιεχόμενο θεῖο κήρυγμα. Στή συνέχεια ἔψαλε, μέ τή (μικρή) ἀκολουθία ἱερέων, τό τρισάγιο καί εὐλόγησε τά παρατεθέντα κόλλυβα ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν σφουγγαράδων, ψαράδων καί
ὅλων τῶν θαλασσινῶν, συμπεριλαμβανομένων καί
τῶν ἀξιωματικῶν, ὑπαξιωματικῶν καί ναυτῶν τοῦ
πολεμικοῦ καί ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ τῆς χώρας μας.
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Ὅμως, ἐνῶ ἡ μέρα ξεκίνησε μέ καθαρό οὐρανό, τήν ὥρα τῆς λιτάνευσης τῆς ἁγίας εἰκόνας καί
τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ἄρχισε καί
πάλι ἡ βροχή. Ὁ μητροπολίτης βλέποντας ἐπικίνδυνο τόν καιρό ματαίωσε τήν καθιερωμένη περιφορά στήν παραλιακή, ἀπό τόν ἱερό ναό καί τό
Λιμεναρχεῖο ἕως τό Δημαρχεῖο, καί τήν ἀναπλήρωσε μερικῶς μέ ἐσωτερική περιφορά, στά τρία
κλίτη τοῦ ναοῦ.

Στή Θ. Λειτουργία παροῦσες ἦταν οἱ τοπικές
ἀρχές, πολιτικές, στρατιωτικές, ἀστυνομικές καί
λιμενικές ἀρχές.
Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες: Γεώργιος Ι. Χρυσούλης,
Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐφημερίδα «Ἀργώ τῆς Καλύμνου»
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Καί στήν Κάλυμνο ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ
Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος
θαυματουργοῦ.
Ὁ Μητροπολίτης μας στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Καλύμνου, ὅπου φυλάσσεται
ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου στό δεξιό κλίτος, τέλεσε
Πανηγυρικό Ἑσπερινό μετ’ ἀρτοκλασίας καί κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο, ἀναφερθείς στήν ταπείνωση,
τό φιλάδελφο καί τό φιλόπτωχό του Ἁγίου καί τήν
θαυματουργική χάρη πού ἀξιώθηκε παρά τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ.
Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὁ
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Ἰωακείμ Μεϊμάρης καί
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τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὅπως καί τό Ἑσπέρας, προσέφεραν καφέ μέ ὡραῖα παραδοσιακά
νηστίσιμα γλυκά.

ΔΩΡΕΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Γιά Φιλόπτωχο: Ἀνώνυμος 70, Ἀνώνυμος 50, Νομική Κουμπαρᾶ 180 ἀπό Λειτουργία Ἁγίας Σκέπης, Μαρία Εὐδαίμων 500 $ Αὐστραλίας καί 100 εὐρώ, Ἄγνωστος 50,
Ἀνώνυμος 50, Μαρία Κλειδομύτη 500, Μανόλης Κλειδομύτης 50, Λευτέρης Καθοπούλης 30, Ἀνώνυμος 50, Νομική Σκουτέλλη DARWIN 400 εὐρώ, Ἀνώνυμος 50.
Γιά Τράπεζα Ἀγάπης: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ὁμάδα Γυναικῶν Χώρας
200, Μαρία Κάννη 120, Γεώργιος Μουσελλής 185, Ναΰδριο Ἁγίου Φανουρίου 300,
Νιόβη Παταρέ 50, Καλλιόπη Χριστοδουλάκη 50 εἰς μνήμην Ἀγγελικῆς καί Ἀθανασίας, Ἑλένη Γονιοῦ 300, Ἀντωνία Μαρίνου 1000, Μιχαήλ Χαλκίτης 1000, Ἰουλία Φαράκλα 50, Ι. Μ. Τιμίου Σταυροῦ 200, Ἄρτεμις Ταυλαρίου Θεοδωρίδη 100, Σεβαστή
Σφακιανοῦ 300, Μαρία Πλαστουργοῦ 20.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Νικόλαος καί Μιχαήλ Μαυρόστομος 150, Ἀγγελική Τόκα-Ἀσημίνα
Σταμπολίτη-Ἑλένη Πρωτόπαπα 500, Ἀνώνυμος 50, Εἰρήνη Μαγκλῆ 100, Καλλιόπη
Κασσάρα Τρικοίλη 100, Μητροπολίτης ΛΚΑ Παΐσιος 450, Θέμελης Κασσάρας 100,
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Παναγιώτης Ἀρβανίτης 100, Ξανθίππη Ἀτσά 50, Γεώργιος Κίτσου
16, Γιασεμῶ Φιλίτση 100 εἰς μνήμην ἀδελφοῦ αὐτῆς Νικολάου, Νίτσα Πετρίδου 100
εἰς μνήμην Σεβαστῆς Πτερίδου, Ἔφη Χριστοπούλου 20 εἰς μνήμην Σεβαστῆς Πετρίδου, Φίλιππος Νικολάου 20 εἰς μνήμην Σεβαστῆς Πετρίδη, Εὐδοξία Χατζηνικολάου
20 εἰς μνήμην Σεβαστῆς Πετρίδη, Εὐαγγελία Παπαλαζάρου 30 εἰς μνήμην Σεβαστῆς
Πετρίδου, Μένη Χατζηνικολάου 20 εἰς μνήμην Σεβαστῆς Πετρίδου, Νομική Ἀτσά
200 ἀπό ἑσπερινό ἑορτῆς ἁγίας Σκέπης, Νικόλαος Γάργαλης 150.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Θάλεια Βασιλάκη 200, Ἄννα Κουντούρη 200, Μανώλης Χουρδᾶς
200, Γεώργιος Αὐγουστίνος 50, Καλατζῆ Μαρία 500 εἰς μνήμην ΔημητρίουΓεωργίας-Εὐδοκίας, Δωδεκανησιακός Σύλλογος Νέας Ἀγγλίας 500 $ΗΠΑ, Μιχαήλ
Λελέκης 150, Μοναχός Βαρνάβας 1000$ Αὐστρ., Εἰρήνη Καλλικατζάρου 50, Γεώργιος Τακτικός 100, Θεοδ. Ροδίτης 100, Νιόβη Παταρέ 300, Ἀνώνυμος 50.
Ἀπό Ἱεροπραξίες Μητροπολίτου: 2820 Εὐρώ
Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τόν φιλάνθρωπο συμπατριώτη μας κ. Ἰωάννη Χαλίκο
γιά τήν σταθερά καί γενναιόδωρη προσφορά του, πρός τήν τράπεζα ἀγάπης.
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Κωδικός: 01-8569

Ὁ ΛΚΑ Παΐσιος
«ἰδέ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ»

Ἡ χαρά τῆς Γεννήσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μοί παρέχει τήν εὐκαιρίαν
ἵνα ἐπικοινωνήσω μαζί Σας καί νά εὐχηθῶ ὅπως ὁ Τεχθείς Κύριος
χαρίζῃ τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν Του,
τό δέ Νέον Ἔτος τῆς χρηστότητος Τοῦ 2013 ἔμπλεον πάσης ἀγαθωσύνης.
Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν
† Ὁ Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Παΐσιος
Χριστούγεννα 2012

Δεχόμαστε κείμενα πνευματικού ορθοδόξου περιεχομένου, σταλμένα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα σταλμένα σε μη ηλεκτρονική μορφή, δεν θα δημοσιεύονται.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά τέταρτη 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 ἕβδομη χρονιά τό ἔργο
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, μέσα ἀπό
τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά
περισσότεροι ἀπό 145 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.

