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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἔ

φθασεν ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν ὁποίαν πρό
ἐτῶν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ
σύνολος ἡ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία ὡρίσαμεν
ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τό περιβάλλον. Ἔκτοτε,
λόγῳ καί τῆς ἡμετέρας πρωτοβουλίας ταύτης, ἔχει
γενικευθῆ τό ἐνδιαφέρον διά τήν προστασίαν τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος καί πολλά λαμβάνονται μέ
τρα ἐν προκειμένῳ διά τήν ἀειφορίαν καί τήν
ἰσορροπίαν τῶν οἰκοσυστημάτων ἀλλά
καί διά πᾶν σχετικόν πρός αὐτάς
πρόβλημα.
Καθώς μάλιστα τυγχάνει
γνωστόν καί ἐπιμεμαρτυρημέ
νον ὅτι «οὐ λύονται οἱ νόμοι
τῆς φύσεως, οὐδέ σαλεύον
ται, ἀλλά μένουσιν ἀκίνητοι»
(πρβλ. Ἱεροῦ Χρυσοστόμου,
Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον
ΣΤ΄, P.G. 48, 1042), ὀφείλομεν
σήμερον νά ἐπικεντρώσωμεν
τήν προσοχήν μας εἰς τάς ἀφα
νεῖς ἐπεμβάσεις τοῦ ἀνθρώπου εἰς
τήν ἰσορροπίαν τοῦ περιβάλλοντος,

ἡ ὁποία διασαλεύεται ὄχι μόνον δι᾽ ἐμφανῶν κατα
στρεπτικῶν ἐνεργειῶν, ὡς αἱ ἐκριζώσεις τῶν δασῶν,
ἡ ὑπεράντλησις τῶν ὑδάτων, ἡ ἐν γένει ὑπερεκμε
τάλλευσις τῶν φυσικῶν καί ἐνεργειακῶν πόρων καί ἡ
μέσῳ διαρροῆς καί ἀποθέσεως τοξικῶν καί χημικῶν
οὐσιῶν μόλυνσις μεγάλων χερσαίων καί ὑδατίνων
περιοχῶν, ἀλλά καί δι᾽ ἀφανῶν διά γυμνοῦ ὀφθαλ
μοῦ πράξεων. Καί τοιαῦται τυγχάνουν αἱ ἐπεμβάσεις
εἰς τά γονιδιώματα τῶν ἐμβίων ὄντων καί ἡ δημι
ουργία κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον μετηλλαγμένων εἰδῶν
ἀγνώστου ἐν συνεχείᾳ μετεξελίξεως, ὡς καί ἡ
ἀνεύρεσις τρόπων ἀποδεσμεύσεως τε
ραστίων δυνάμεων, τῶν ἀτομικῶν
καί πυρηνικῶν, τῶν ὁποίων ἡ
μή ὀρθή χρῆσις δύναται νά
ἐξαφανίσῃ πᾶν ἴχνος ζωῆς
καί πολιτισμοῦ εἰς τόν
πλανήτην μας. Εἰς τάς πε
ριπτώσεις ταύτας δέν εἶναι
ἡ πλεονεξία καί ἡ ἐπιθυμία
τῆς ὑπερισχύσεως τά μόνα
κίνητρα τῶν ἐπιδιωκόντων
νά ἐπέμβουν καί νά μεταλλά
ξουν τά ἔμβια ὄντα, τά ὁποῖα
ὁ Θεός ἐδημιούργησεν ὡς «καλά
λίαν», ἀλλά καί ἡ ὑπεροψία ὡρισμέ

νων ὅπως ἀντιπαραταχθοῦν εἰς τήν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ
καί ἀποδείξουν ἑαυτούς ἱκανούς νά βελτιώσουν τό ἔρ
γον Αὐτοῦ. Ἡ ψυχική στάσις αὕτη χαρακτηρίζεται ὑπό
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὡς «ὕβρις», δηλαδή ὑπεροπτική
αὐθάδεια τοῦ ἔχοντος περιωρισμένον νοῦν ἔναντι τοῦ
Πανσόφου καί Παντοδυνάμου Δημιουργοῦ.
Ἀσφαλῶς δέν ἀντιτασσόμεθα πρός τήν ἐπιστημο
νικήν ἔρευναν, ἐάν καί ἐφ᾽ ὅσον παρέχῃ ἐπωφελεῖς
ὑπηρεσίας εἰς τόν ἄνθρωπον καί τό περιβάλλον. Τοι
ουτοτρόπως, ἡ χρησιμοποίησις τῶν πορισμάτων αὐ
τῆς διά τήν θεραπείαν, παραδείγματος χάριν, ἀσθε
νειῶν εἶναι ἀσφαλῶς θεμιτή, ἀλλά ἡ βεβιασμένη ἐμπο
ρική ἐκμετάλλευσις προϊόντων τῆς συγχρόνου χημικῆς
καί βιολογικῆς τεχνολογίας πρό τῆς τετελεσμένης δι
απιστώσεως ὅτι εἶναι διά τόν ἄνθρωπον ἀβλαβῆ, εἶναι
ἀσφαλῶς κατακριτέα, καθώς ἐπανειλημμένως ὡδήγη
σεν εἰς τραγικάς συνεπείας αὐτόν καί τό περιβάλλον.
Ἡ ἐπιστήμη, καλῶς πράττουσα, διαρκῶς ἐρευνᾷ
καί προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσῃ τήν φυσικήν νομοτέλειαν
καί τάξιν. Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός τούς πρωτοπλά
στους «κατακυριεύσατε τῆς γῆς» (Γεν. θ΄ 1) παρέχει
τήν ἄδειαν τῆς ἐρεύνης καί γνώσεως τῶν φυσικῶν καί
βιολογικῶν μηχανισμῶν οἱ ὁποῖοι δροῦν εἰς αὐτήν, διά
νά εἶναι σύνολον τό φυσικόν περιβάλλον παραδείσι
ον. Ἀρκεῖ ἡ ἐπιδίωξις τῆς γνώσεως καί ἡ ἐκμετάλλευσις
αὐτῆς νά μή στοχεύῃ μόνον εἰς τό κέρδος καί νά μή
εἶναι ἀλαζονική προσπάθεια οἰκοδομήσεως ἑνός νέου
πύργου τῆς Βαβέλ, διά τοῦ ὁποίου τό δημιούργημα θά
προσπαθήσῃ νά φθάσῃ καί ἴσως, κατά τήν ἔπαρσιν
ὡρισμένων, νά ὑπερβῇ καί Αὐτόν τόν Δημιουργόν. Δυ
στυχῶς λησμονεῖ ἐνίοτε ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὁ τοῦ «κάλ
λους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά» (Σοφ. Σολ. ιγ΄, 3) καί
χείρ Κυρίου «ἐθεμελίωσε τήν γῆν, καί ἡ δεξιά Αὐτοῦ
ἐστερέωσε τόν οὐρανόν» (πρβλ. Ἡσ. μη΄, 13).
Καθῆκον, λοιπόν, ἡμῶν τῶν ποιμένων τῆς Ἐκ
κλησίας καί τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος καί τῆς
ἐπιστήμης, ἀλλά καί πάντων τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν,
εἶναι νά ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν καί κυρίως νά προσευ
χώμεθα ὅπως ὁ Δημιουργός τοῦ παντός Θεός φωτίζῃ

τούς εἰδικῶς μέ τά ἀνωτέρα θέματα ἀσχολουμένους
ἐπιστήμονας ἵνα ἐν ταπεινώσει ἔναντι Αὐτοῦ καί ἐν
σεβασμῷ πρός τήν φυσικήν νομοτέλειαν καί τάξιν εἰ
σέρχωνται εἰς τά ἐνδότερα αὐτῆς καί ἀποφεύγουν τήν
διά λόγους οἰκονομικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἤ ἄλλους, ὡς
ἀνεφέρομεν, βεβιασμένην χρησιμοποίησιν τῶν πορι
σμάτων τῆς ἐρεύνης των. Χρειάζεται μακρά πεῖρα διά
νά βεβαιωθῇ ὅτι αἱ διαπιστωθεῖσαι εὐεργετικαί ἐπιρρο
αί ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων γνώσεων δέν συνεπάγο
νται παραπλεύρως ἐπιβλαβεῖς παρενεργείας εἰς τό πε
ριβάλλον καί βεβαίως εἰς αὐτόν τοῦτον τόν ἄνθρωπον.
Κατά τήν δημιουργίαν τοῦ κόσμου ἡ τότε φωνή καί
τό πρῶτον πρόσταγμα τοῦ Κυρίου «οἷον νόμος τις ἐγέ
νετο φύσεως, καί ἐναπέμεινε τῇ γῇ, τήν τοῦ γεννᾶν αὐτῇ
καί καρποφορεῖν δύναμιν εἰς τό ἑξῆς παρεχόμενος...»
(Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τήν ἑξαήμερον Θ΄, P.G. 29, 96A),
ἐξασφαλίζουσα τήν ἀειφορίαν αὐτῆς. Καί ἡ γῆ θά συνε
χίσῃ νά γεννᾷ καί νά καρποφορῇ ἐφ᾽ ὅσον ἀφεθῇ εἰς τήν
φυσικήν αὐτῆς τάξιν καί ἐφ᾽ ὅσον ἡμεῖς οἱ πάροικοι ἐπ᾽
αὐτῆς πορευθῶμεν κατά τά προστάγματα καί τάς ἐντο
λάς τοῦ Θεοῦ καί φυλάττωμεν καί ποιῶμεν αὐτάς. Τότε
Ἐκεῖνος μόνον «δώσει τόν ὑετόν ἡμῖν ἐν καιρῷ αὐτοῦ,
καί ἡ γῆ δώσει τά γενήματα αὐτῆς, καί τά ξύλα τῶν
πεδίων ἀποδώσει τόν καρπόν αὐτῶν [...] καί φαγώμεθα
τόν ἄρτον ἡμῶν εἰς πλησμονήν καί κατοικήσωμεν μετά
ἀσφαλείας ἐπί τῆς γῆς ἡμῶν. Καί πόλεμος οὐ διελεύσε
ται διά τῆς γῆς ἡμῶν[...]» (πρβλ. Λευιτ. 26, 4-5).
Προσευχόμενοι ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ καί τῇ
εἰσόδῳ τοῦ ἐνιαυτοῦ μετά Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, Συμεών
τοῦ ἰσαγγέλου καί τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπταρίθμων παίδων
καί μετά τοῦ ἱεροῦ Ψαλμῳδοῦ Δαυίδ πρός τόν Κύριον
ὅπως ἐξαποστείλῃ τό πνεῦμα Αὐτοῦ καί ἀνακαινίσῃ τό
πρόσωπον τῆς γῆς (πρβλ. Ψαλμ. 103, 30), εὐλογῶν τά
ἔργα τῶν χειρῶν Αὐτοῦ καί καταξιῶν ἡμᾶς λυσιτελῶς
περαιῶσαι τήν τοῦ χρόνου περίοδον, ἐπικαλούμε
θα ὑπέρ τῶν ἐρευνώντων τάς δυνάμεις τῆς φύσεως
τόν φωτισμόν, τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀμήν.
βιγ΄ Σεπτεμβρίου α΄
´
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Η Επέτειος τῶν ονομαστηρίων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
Τοῦ ΟΙκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
πί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαί
Ἐαρχικῶν
ου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατρι
Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορ
τῆς, τήν Δευτέραν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου
Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολο
μαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησε
καταλλήλως.
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς,
καθ’ ἥν οἱ Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευ
ρεθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπέβαλον τῇ
Α.Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια.
Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτη
σεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν
Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ καί ἐν
μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.
Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν πολλοί Μη
τροπολίται, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος.

Œ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
ό Σάββατο 8 Ἰουνίου
Τ
στίς ἐγκαταστάσεις
τοῦ Ἰσιδωρείου Ἐκκλη
σιαστικοῦ Γηροκομείου
Λέρου, εἴχαμε τή χαρά
νά φιλοξενήσουμε τή
Θεατρική ὁμάδα τοῦ Νυ
κτερινοῦ Σχολείου τοῦ
νησιοῦ μας.
Τά παιδιά καί οἱ συμ
μετέχοντες ἐκπαιδευτι
κοί, παρουσίασαν στούς γέροντες καί τίς γερόντισ
σες τοῦ Ἱδρύματος τό μονόπρακτο Θεατρικό ἔργο
τῆς Στέλλας Μιχαηλίδου «Ὁ Γάιδαρος ὁ Μένιος ὁ

Παραχαϊδεμένος» καί μᾶς ἐξέπληξαν ὅλους εὐχάρι
στα μέ τό ταλέντο τους καί τήν ἀμεσότητα στήν
ἐπικοινωνία τους μέ τούς γέροντες.
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Œ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ
έ μοναχική τάξη ἑορτάσθηκε στήν Κάλυμνο, στό παρεκκλήσιο
Μ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν
(κατάθεσις τῆς Ἁγίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις). Τό ἑσπέρας
ἐψάλη Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, τόν ὁποῖο ἐτέλεσε ὁ Γεν. Ἀρχι
ερατικός Ἐπίτροπος π. Ἀμφιλόχιος Σακαλλέρος, μετά τοῦ ἱεροδιακόνου
π. Νικολάου Κλήμη. Μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη ἑορτάστηκε καί στή Λέρο
ἡ ἑορτή τῆς καταθέσεως τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Παναγίας Βλαχέρνας,
στό ὁμώνυμο ἐκκλησάκι τῆς οἰκίας τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Παλαπου
γιούκ, στήν Πλάκα. Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ πού
ἐτέλεσε ὁ ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Λέρου πρωτ. Νικόδημος Φωκᾶς, μέ
τόν ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Στέφανο Κατέ, ἔγινε ἁγια
σμός καί παράκληση πρός τήν Παναγία τή Βλαχέρνα.

Œ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Λέρο, τό Σαββατοκύριακο 15 & 16 Ἰουνίου, πραγμα
Σακῆςτήτοποιήθηκε
μέ ἐπιτυχία τό ἐτήσιο Συνέδριο περιφερει
ἕνωσης Δήμων Νοτίου Αἰγαίου. Τό συνέδριο ἔλαβε
χώρα στόν συνεδριακό χῶρο τοῦ ξενοδοχείου “Crithoni’s
Paradise”, ἐνῶ σ’ αὐτό παρευρέθη ὁ Μητροπολίτης μας
κ. Παΐσιος, βουλευτές Δωδεκανήσου, ὁ Περιφερειάρχης
Ν.Αἰγαίου, Δήμαρχοι ἀπό τά Δωδεκάνησα καί τίς Κυκλά
δες, Δημοτικοί Σύμβουλοι, καί ἀρκετός κόσμος πού παρη
κολούθησε τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνή
Μ
μη τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στή Λέρο,
καθώς καί στά ὑπόλοιπα νησιά τῆς Μη
τροπόλεως. Τό ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς,
Σάββατο 6 Ἰουλίου, μέ πλοιάριο, ὁ Ἀρχι
ερατικός Ἐπίτροπος πρωτ. Νικό
δη
μος
Φω
κᾶς, συνο
δευόμενος ἀπό τούς ἱερεῖς
ἀρχιμ. Στέφανο Κατέ, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως, τόν π. Δαμασκηνό Παλα
πουγιούκ, τόν π. Σάββα Μουζουράκη, τόν π. Δημήτριο Μπίλλη, τά μέλη
τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Ναϋδρίου, καί πλῆθος πιστῶν μετέβησαν
στό νησάκι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ὅπου ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός
μετ’ ἀρτοκλασίας. Ἐφέτος μάλιστα τόν Ναό ἐστόλιζε ἡ τοποθέτηση τοῦ
ξυλόγλυπτου τέμπλου, μεγάλη δωρεά τοῦ ὁμογενῆ μας καί πρεσβευτή τῆς
Λέρου στήν Αὐστραλία κ. Γεωργίου Παυλῆ.
Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Νικόδημος Φωκᾶς στή σύντομη ὁμιλία
του καί ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν Ἐπιτροπή Ἀνεγέρσεως καί
ὅλους τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους δωρητές, γιά τήν ὑλική καί ἠθική συμπαράστασή τους.
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Œ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἱερά Μητρόπολις, πρός
Ἡ
τιμή τῶν ὁμογενῶν μας,
ἐπανέλαβε τήν παρουσίαση τοῦ
ἱστορικοῦ της βιβλίου, ὑπό τόν
τίτλο «Ἐφορεία Σχολῶν (καί Ἐκ
κλησιῶν) Λέρου, 1889-2012, 123
χρόνια ζωῆς καί προσφορᾶς»,
πού ἔλαβε χώρα στή Λέρο, τήν
Πέμπτη 18 Ἰουλίου καί ὥρα
9 μ.μ., στό Συνεδριακό Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στά
Ἄλιντα. Τό βιβλίο, ὡς γνωστόν,
ἐπιμελήθηκε καί συνέγραψε ὁ
Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως κ. Γεώργιος Ἰ. Χρυσού
λης, κατόπιν πατρικῆς ἀδείας τοῦ Σεβ. Μητροπολί
του μας κ. Παϊσίου.
Τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἐπιμελήθηκε, εὐγενῶς
προσφερθείς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσσου
κ. Ἰωσήφ. Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Ἀρχιερατι
κός Ἐπίτροπος πρωτ. Νικόδημος Φωκᾶς. Ἀμέσως
μετά, τόν λόγο ἔλαβε ὁ μητροπολίτης Προικονήσσου
Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἔκανε μία ἐξαιρετική ἀνάλυση τοῦ
βιβλίου, ἀναφερόμενος στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια
τῆς Τουρκοκρατορίας, Ἰταλοκρατίας, τοῦ πολέμου
καί τῆς Κατοχῆς, τῆς οἰκονομι
κῆς δυσπραγίας καί κοινωνικῆς
ἐξαθλίωσης. Ἀναφέρθηκε στόν
καθοριστικό ρόλο πού διαδρα
μάτισε ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν καθο
δήγηση ἱκανῶν καί φωτισμένων
Ἱεραρχῶν, ὑπό τήν σκέπη τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλ
λά καί τήν μεγάλη συμβολή τῶν
ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι κάτω ἀπό ἀντίξοες συν
θῆκες δίδαξαν τά ἱερά γράμματα. Τόνισε ἐπίσης τήν
τεράστια συμβολή τῶν Μεγάλων Λερίων Εὐεργετῶν
καί Δωρητῶν, οἱ ὁποῖοι στήριξαν μέ μεγάλη θέρμη
τήν γενέτειρά τους, ἄλλοι ἀνήγειραν σχολικά κτίρια
τά ὁποῖα καί ἐπροίκισαν, ἐνῶ ἄλλοι ἔδωσαν μεγάλα
χρηματικά ποσά στηρίζοντας τήν παιδεία στά δύσκο
λα χρόνια τοῦ περασμένου αἰώνα.
Κατόπιν, τόν λόγο ἔλαβε ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου
ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν μητροπολίτη γιά τήν τόσο
ἐμπεριστατωμένη παρουσίαση τοῦ βιβλίου, ἐνῶ δέν
παρέλειψε νά εὐχαριστήσει καί τόν μητροπολίτη μας
κ. Παΐσιο γιά τήν πατρική του καθοδήγηση. Μεγάλες

εὐχαριστίες ἀπηύθυνε καί πρός
ὅλους ἐκείνους πού συνέβαλαν
στήν πραγματοποίηση τῆς ἔκ
δοσης (χορηγούς, συνεργάτες,
κ.λπ.).
Ἐν συνεχείᾳ ἀπαγγέλθηκαν
δύο ποιήματα τοῦ μητροπολί
του Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ,
πού ἔγραψε γιά τή Λέρο, τό
ἕνα μέ τίτλο «Καστράνασσα
τῆς Λέρου» ἀπό τήν τελευταία
ποιητική συλλογή «Φρα-παι
διές εὐκατάνυκτες» καί τό ἄλλο

«Ἄλιντα», ἀνέκδοτο ἀκόμη ποί
ημα πού ἔγραψε αὐτές τίς ἡμέ
ρες πού βρισκόταν στή Λέρο. Τά
ποιήματα ἀπήγγειλε ἡ συμβο
λαιογράφος κα Φροσύνη Τζα
νουδάκη.
Τέλος, τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε
ὁ μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος,
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορική αὐτή βραδιά,
τονίζοντας τήν «εὔγλωττη», ὅπως εἶπε, παρουσίαση
ἀπό τόν λόγιο μητροπολίτη Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ.
Τόνισε ἰδιαιτέρως τήν Λέρικη ἀγάπη γιά τήν παιδεία
τοῦ τόπου, ἡ ὁποία ἔχει βαθειά τίς ρίζες της στά βάθη
τῶν αἰώνων, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσει τόν
μεγάλο χορηγό, ὁμογενῆ μας, κ. Γεώργιο Παυλῆ, ὁ
ὁποῖος χρηματοδότησε τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου. Τέ
λος, συνεχάρη γιά ἄλλη μία φορά τόν γραμματέα τῆς
Μητροπόλεως γιά τήν ἀκάματη καί πολύχρονη ἐργα
σία πού ἔφερε εἰς πέρας, ἀναδεικνύοντας μ’ αὐτό τόν
τρόπο τό ἀνέκδοτο καί πλούσιο ἱστορικό ἀρχεῖο τῆς
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
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Œ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ἡ Ἱερά Μητρόπολίς
ΓτῆςιάμαςἉγίας
λειτούργησε τίς Κατασκηνώσεις της στόν χῶρο
Παρασκευῆς Καλύμνου. Τό ἀπόγευμα τῆς 4ης

Œ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΩΤΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ἰουλίου καί ὥρα 7η ἀπογευματινή, ὁ Μητροπολίτης μας
κ. Παΐσιος μετά τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. Ἀμφι
λοχίου Σακαλλέρου, τοῦ π. Γερβασίου Πέτρου, τοῦ π. Χρι
στοφόρου Μελᾶ, τοῦ π.Ἰγνατίου Ἀπορέλλη, τοῦ π. Μιχαήλ
Μπουλαφέντη καί τοῦ ὑπευθύνου τῶν Κατασκηνώσεων
πρωτ. π. Ἰσιδώρου Γλυνάτση, ἐτέλεσε τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ
ἐνάρξει τῆς νέας περιόδου.

Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενος ὑπό
Ὁ
τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
πρωτ. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου, τοῦ π. Μιχαήλ
Μπουλαφέντη καί ὁμάδος πιστῶν, ἐπισκέφθη
κε προσκυνηματικῶς τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου
Φωτίου Τράχηλα Καλύμνου. Πρό τῆς ἁγίας
εἰκόνος, ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ τῶν ἁπαντα
χοῦ Καλυμνίων, ἀπό τόν Μητροπολίτη καί
ἐψάλη τό ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Φωτίου.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
έ λαμπρότητα καί βυζαντινή μεγαλοπρέπεια
Μ
γιορτάστηκε καί φέτος ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας
Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, στήν ὁμώνυμη Ἐνορία
τῆς Λέρου.
Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, Τρίτη 16 Ἰουλίου,
στίς 7:30΄μ.μ., ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπε
ρινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, παρουσίᾳ καί συμμετοχῇ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου τῆς Νήσου καί πολλῶν παρεπιδημούντων
ἱερέων.
Κατά τόν Ἑσπερινό παρέστησαν πολιτικές καί
στρατιωτικές ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί πλῆθος πιστῶν,
οἱ ὁποῖοι μέ εὐλάβεια ἄναψαν τό κεράκι τους καί
ἀσπάσθηκαν τήν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας.
Μετά τόν Ἑσπερινό, ἔλαβε χώρα ἡ λιτάνευσις τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Μαρίνας στούς δρόμους
τῆς πόλεως καί στό ὁμώνυμο λιμάνι. Ἡ Φιλαρμονική
τοῦ Δήμου καί ἄγημα τῶν ἀνδρῶν τοῦ Πολεμικοῦ
Ναυτικοῦ ἀπέδωσαν τάς κεκανονισμένας τιμάς.
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Μετά τήν ἱερά λιτάνευση ἀκολούθησε ἱερά παρά
κληση ὑπό τοῦ μητροπολίτου κ. Παϊσίου, ὁ ὁποῖος
ἐμοίρασε τόν ἄρτο στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα.
Τό πρωί τῆς Τετάρτης 17 Ἰουλίου, ἐτελέσθη ὁ
Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λει
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ μητροπολίτου Προι
κοννήσου κ. Ἰωσήφ καί συνιερουργοῦντος τοῦ ποι
μενάρχου μας.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
τόν ἐπιβλητικό, ἱστορικό-παλαιό μητροπολιτικό Ναό
ΣΠανηγυρικός
τῆς Λέρου, τήν Ἁγία Παρασκευή, ἐτελέσθη ὁ Μέγας
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΗΣ
ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς. Στόν Μέγα
Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σε
βασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,
συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν ἱερέων τῆς νήσου.

έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ
Μ
μνήμη τῶν Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίτης,
στό ὁμώνυμο γραφικό ἐξωκκλήσι τῆς Λέρου,
στή βουνοκορφή τοῦ ὁμώνυμου λόφου (Ἅγιος
Κυρκός) στήν περιοχή τῆς Καμάρας. Τήν
Κυριακή 14 Ἰουλίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ
ἐφημερίου τῆς ἐνορίας π. Μαξίμου Λιβανοῦ.
Κατά τόν Ἑσπερινό παρέστησαν ὁ Δήμαρχος
Λέρου κ. Μιχαήλ Κόλλιας καί πολλοί πιστοί.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΛΕΡΟΥ
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου
27 Ἰουλίου, ἐτελέσθη πανη
γυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπε
ρινός, στόν ἐνοριακό Ἱερό
Ναό τῆς Ὁσίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου, στήν περιο
χή Δρυμώνα τῆς Νήσου Λέ
ρου, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Προι
κοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Μετά τό πέρας τοῦ ἑσπε
ρινοῦ ἔλαβε χώρα ἡ Λιτάνευ
σις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
Ἁγίας πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τήν Κυριακή 28 Ἰουλίου τό
πρωΐ, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦ
ντος τοῦ Σεβ. Μητροπολί
του Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ π. Δαμασκηνός, ἐμοίρασε ἄρτο καί τά μῆλα τῆς
Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, κατά τό ἔθιμο.
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Γιατί ὁ Θεός παραχωρεῖ
τόν θάνατο τῶν νέων ἀνθρώπων;
Ἕνα θαῦμα τοῦ ἁγίου Παϊσίου Μπασιᾶ

Σ

Ἐπιμέλεια πρωτ. Π. Κρούσκου

τό Ἀργοστόλι, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ
Παπᾶ-Μπασιᾶ, ζοῦσε μία οἰκογένεια
ἀρχοντική καί πολύ πλούσια, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο
ἀπό τέσσερα ἄτομα, τόν σύζυγο, τήν
σύζυγο καί δύο ἄρρενα τέκνα. Οἰκογένεια λίαν εὐσεβής καί ἐνάρετος,
ἀκόμη περισσότερο ἡ κυρία, τῆς
ὁποίας ἡ ζωή ἦτο πλήρης ἀγαθοεργῶν πράξεων.
Μετά πάροδο ἐτῶν πέθανε ὁ σύζυγος καί ἔμεινε ἡ χήρα μέ τά δύο
τέκνα της. Αὐτή ἐπεδόθη εἰς τό νά
διαπαιδαγωγῆ καί νουθετεῖ τά τέκνα
της ἐπί τό χριστιανικώτερον, συνάμα
ἐπεξέτεινε τήν ἀνθρωπιστική δράσιν
της, βοηθοῦσα κάθε πτωχόν, ἐπισκεπτομένη ἀσθενεῖς κατ’ οἶκον καί βοηθοῦσα αὐτούς, ἀσθενεῖς εἰς
νοσοκομεῖον καί καταδίκους ἐν φυλακαῖς, βοηθοῦσα
καί νουθετοῦσα αὐτούς πρός τήν χριστιανική πίστιν.
Ὅταν τά τέκνα της ἔφθασαν εἰς ἡλικίαν τό μέν
πρῶτον 21 ἐτῶν, ἕνα βράδυ καθήμενοι μετά τό δεῖπνον εἰς τήν τραπεζαρία, τό πρῶτο τέκνον ἠσθάνθη
ἕναν ἰσχυρό πόνον εἰς τήν κεφαλήν. Ἀμέσως ἔπεσε
κάτω ἀναίσθητο, τό ἔβαλαν εἰς τό κρεβάτι καλέσαντες πάραυτα τόν ἰατρό. Οὗτος διεπίστωσε σοβαρωτάτην κατάστασιν, προετοιμάσας τήν κυρία
διά τό μοιραῖον. Ἡ κυρία ἀκούσασα αὐτά πού τῆς
εἶπε ὁ ἰατρός, κατέφυγε στό εἰκονοστάσι τῆς οἰκίας
της καί γονυκλινής ὅλη τήν νύκτα ἐδέετο εἰς τήν
Παναγίαν διά τήν σωτηρίαν τοῦ υἱοῦ της. Τό πρωί
δυστυχῶς ἀπεβίωσε τό παιδί της.
Παρ’ ὅλο τό πένθος καί τήν μεγάλη λύπη της,
συνέχισε τήν χριστιανική καί ἀνθρωπιστική δράσι της. Μετά πάροδον ὅμως ἑνός ἔτους, ἕνα βράδυ
εὑρισκομένη πάλι μετά τοῦ ἑτέρου υἱοῦ της εἰς τήν
τραπεζαρία, βλέπει ἀπροόπτως τό παιδί της νά
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βγάζη μία κραυγή πόνου καί νά πίπτη κάτω ἀναίσθητο, ὅπως καί τό πρῶτο της παιδί.
Ἀμέσως κάλεσε τόν ἰατρό, ὅστις διεπίστωσε τήν
ἰδία περίπτωσι μέ τό πρῶτο της
παιδί, ἀποφανθείς ὅτι δέν ὑπάρχει
οὐδεμία ἐλπίς διασώσεως αὐτοῦ.
Αὐτή κλαίουσα καί ἐν ἀπελπισίᾳ
εὑρισκομένη, κατέφυγε πάλι εἰς τό
εἰκονοστάσιο τῆς οἰκίας της, καί
γονυκλινής ὅλη τήν νύκτα μετά δακρύων παρεκάλει τόν Θεό, τήν Παναγία, καί τόν Ἅγιο Γεράσιμο, ὅπως
σώσουν τό παιδί της, καί λόγω τῆς
χριστιανικῆς της δράσεως, τήν λυπηθοῦν καί ἀποδώσουν πλήρως τήν
ὑγείαν τοῦ παιδιοῦ της. Δυστυχῶς τήν ἑπομένη, πού
ἦλθεν ὁ ἰατρός, διεπίστωσε τόν θάνατο τοῦ υἱοῦ της.
Τότε ἡ Κυρία ἐκμανεῖσα μετεβλήθη εἰς θηρίον ἀνήμερον, παύσασα τελείως τήν προηγουμένη δράσιν
της, ὑβρίζουσα συνεχῶς τόν Θεό καί τούς ἁγίους, μή
δεχομένη κανένα εἰς τήν οἰκίαν της.
Ἔδωσε δύο φωτογραφίας τῶν παιδιῶν της εἰς
καλόν ζωγράφον, νά τῆς φτιάξη τά δύο πορτραῖτα
εἰς φυσικόν μέγεθος, τά ὁποῖα ὅταν ὁ ζωγράφος
τῆς παρέδωσεν, αὐτή τά ἐπλαισίωσε μέ πολυτελῆ
πλαίσια, καί ἐκκενώσασα τῶν ἐπίπλων τό σαλόνι
της, τά κρέμασε στούς δύο τοίχους τό ἕνα ἀπέναντι
τοῦ ἄλλου, καλύψασα αὐτά δι’ ὑφάσματος, τοποθετήσασα κάτωθεν αὐτῶν ἀπό ἕνα κηροπήγιον μέ
μία λαμπάδα, τάς ὁποίας κάθε τόσον ἤναπτε καί
ἀτενίζουσα τά τέκνα της συζητοῦσε μέ αὐτά.
Μία τῶν ἡμερῶν, ὁ Παπα-Μπασιᾶς ἐμβάς εἰς
πλοιάριον ἀπό ἐκεῖνα πού τήν ἐποχήν ἐκείνη ἐκτελοῦσαν τό πέρασμα Ληξουρίου - Ἀργοστολίου ἐπῆγε εἰς Ἀργοστόλιον. Ἐξελθῶν τοῦ πλοιαρίου μέ τήν
ράβδο του, σιγά-σιγά ἐπήγαινε κατευθεῖαν εἰς τήν

οἰκίαν τῆς κυρίας αὐτῆς. Φθάσας ἐκεῖ ἐκτύπησε
τήν θύρα. Ἐβγῆκε εἰς τό παράθυρον ἡ κυρία, καί
ἰδοῦσα τόν Παπᾶ-Μπασιά τόν ὁποῖο δέν ἐγνώριζε, ἐξεμάνη ὑβρίζουσα αὐτόν μέ τάς χυδαιοτέρας
φράσεις.
Ὁ Παπᾶ-Μπασιᾶς, δίχως νά ταραχθῆ, ἤρεμα - ἤρεμα τήν παρακάλεσε διά τρίτη φοράν νά
τοῦ ἀνοίξη, πού ἤθελε κάτι νά τῆς εἰπῆ. Αὐτή
ἔτι περισσότερον συνέχισε νά τόν ὑβρίζη. Τότε
ὁ Παπᾶ-Μπασιᾶς εἶπε: « Ἤ μοῦ ἀνοίγεις, ἤ ἀνοίγω», καί μέ τήν ράβδο του ἔκανε τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ εἰς τήν πόρταν, ἥτις αὐτομάτως ἤνοιξε,
καί ἤρχισεν ὁ Παπᾶ-Μπασιᾶς νά ἀνέρχεται τήν
κλίμακα. Ἡ κυρία ἰδοῦσα αὐτό πού ἔγινε, ἔμεινεν
ἄφωνος μή δυναμένη νά ἐκστομίσει οὔτε λέξιν.
Ὁ Παπᾶ-Μπασιᾶς προχώρησε κατ’ εὐθείαν εἰς
τό σαλόνι (ἀσφαλῶς Θεία βουλήσει) εἰπών εἰς τήν
κυρίαν νά τόν ἀκολουθήση. Ἤνοιξε τήν θύρα τοῦ
σαλονιοῦ, καί λέγει εἰς τήν κυρία: κάθισε εἰς τήν
γωνίαν καί θά ἰδῆς κάτι πού δέν τό ἐπερίμενες.
Σταθείς ἐπ’ ὀλίγον εἰς προσευχήν ὁ ΠαπᾶΜπασιᾶς, βλέπει ἡ κυρία νά σηκώνονται τά δύο
σκεπάσματα τῶν εἰκόνων τῶν παιδιῶν της, καί νά
κατέρχωνται ζωντανά εἰς τό μέσον τοῦ δωματίου,
νά ἐξάγουν ταυτοχρόνως δύο περίστροφα, ταυτοχρόνως νά πυροβολῆ ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί οἱ δύο
ταυτοχρόνως νά πίπτουν νεκροί ἐπί τοῦ δαπέδου.
Κατόπιν τοῦ γεγονότος τούτου εὑρέθησαν τά
πορτραῖτα ὡς πρότερον, σάν νά μήν εἶχε συμβῆ
τίποτε. Ἡ κυρία ἄφωνος καί τρομαγμένη παρακολουθοῦσε τά διατρέξαντα, καί τότε ὁ ΠαπᾶΜπασιᾶς τῆς λέγει: «Κυρία μου ὁ Θεός διά νά
σέ ἀγαπᾶ σέ ἐφύλαξε νά μήν ἰδῆς αὐτό πού εἶδες τώρα, καί ἐπῆρε μαζί Του τά δύο τέκνα σου
διά φυσικοῦ θανάτου, διότι τά δύο σου τέκνα
εἶχαν ἀγαπήσει μίαν καί τήν αὐτή γυναίκα, καί
ἐπρόκειτο νά σκοτωθοῦν διά τοῦ τρόπου πού
εἶδες δι’ αὐτήν. Ὡς ἐκ τούτου νά μεταμεληθῆς,
καί νά εὐχαριστῆς τόν Θεό, καί νά συνεχίσης τήν
προτέρα σου χριστιανικήν δράσιν».
Πραγματικά αὐτή μεταμεληθεῖσα, ἐπεδόθη
ψυχή καί σώματι εἰς τήν προτέραν της δράσιν καί
εἰς μεγαλυτέραν κλίμακα.

Œ ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ: Τήν Παρασκευή 26 Ἰουλίου
ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀπο
κορώνου
(Χανίων) κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στόν Πα
νηγυρικό Ἑσπερινό, συμπαραστατουμένου ὑπό
τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου. Μετά τό πέρας
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί περί ὥραν 22:00 - 02:00, ἐτελέ
σθη ἱερά ἀγρυπνία, Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία,
στήν ὁποία ἐχοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Παΐσιος. Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, Σάββατο
27 Ἰουλίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
ἱερουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Κυδωνίας καί
Ἀποκορώνου (Χανίων) κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Μη
τροπολίτου μας κ. Παϊσίου.
ΣΤΗ ΛΕΡΟ: Τήν Παρασκευή 26 Ἰουλίου, ἐτελέ
σθη Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμι
ωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,
συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς
νήσου, παρουσία τοῦ Δημάρχου Λέρου κ. Μιχ. Κόλ
λια καί πλήθους πιστῶν.

ΠΗΓΗ: Βιβλίο «Ἅγιος Παναγῆς Μπασιᾶς», Ἀθῆναι, 1987

ΤΕΥΧΟΣ 29 • ΟΛΚΑΣ •

9

Œ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
έ κατάνυξη ἐτελέσθη ἡ πρώτη ἀκολουθία τῆς παρακλήσεως,
Μ
μετ’ ἀρτοκλασίας, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 1η Αὐγούστου,
στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου Λέρου, ὑπό
τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμένου ὑπό
τῶν Ἱερέων π. Νικοδήμου Φωκᾶ Ἀρχ.Ἐπιτρόπου Λέρου, ἀρχιμ.
Στεφάνου Κατέ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, π. Δαμασκη
νοῦ Παλαπουγιούκ, π. Ἐμμανουήλ Ὀθίτη, καί π. Σάββα Μου
ζουράκη. Στό ἱστορικό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας Γουρλομάτας
(14ου αἰῶνος), στόν Δρυμώνα Λέρου, μέ κατάνυξη καί εὐλάβεια
οἱ κάτοικοι τῆς ἐνορίας τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου,
ἀλλά καί πιστοί ἀπό διάφορα μέρη τοῦ νησιοῦ, προσευχήθη
καν στήν πρώτη ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα
πρός τήν Παναγία.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ: Περίλαμπρη ἦταν ἡ πανήγυρη
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, 5 & 6 Αὐγούστου, στήν Κάλυ
μνο. Ὁ ἐφημέριος καί τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο δι
οργάνωσαν σειρά ἐκδηλώσεων, στόν χῶρο τοῦ ναοῦ,
μέ ἱερές ἀκολουθίες καί ἔκθεση ζωγραφικῆς. Στό τε
λετουργικό μέρος τῆς πανήγυρης, χοροστάτησε ὁ
Μητροπολίτης
κ. Παΐσιος στόν
Ἑσπερινό καί τό
πρωί στή Θεία
Λειτουργία, πε
ριστοιχιζόμενος
ἀπό ἀκολουθία
ἱερέων.
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ΣΤΗ ΛΕΡΟ: Καί στή Λέρο ἑόρτασε ἡ ὁμώνυμη Ἐνορία
τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
στόν Πλάτανο, ἐνορία στήν ὁποία ἐφημέριος εἶναι ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέρου πρωτοπρεσβύτερος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Νικόδημος Φωκᾶς.
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί βυζαντινή μεγαλο
πρέπεια, στή σημαιοστολισμένη καί ντυμένη πανηγυ
ρικά Ἐκκλησία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τήν παραμο
νή, Δευτέρα 5 Αὐγούστου, ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυ
ρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, μέ τή συμμετοχή
τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Λέρου καί στίς 9 τό βράδι, μετά
τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παρακλητικός Κανών καί
ἡ εὐλόγησις τῆς ἀπαρχῆς τῆς σταφυλῆς.

Œ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Μητρόπολή
Μ
μας τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ἡ Κοίμηση τῆς
Παναγίας μας. Καί στά τρία νησιά τῆς Μητροπόλεώς
μας, Λέρο, Κάλυμνο καί Ἀστυπάλαια, ἀπό τήν 1η Αὐ
γούστου καί καθημερινά τελοῦνταν παρακλήσεις.
Στή Λέρο τήν παραμονή Τετάρτη 14 Αὐγούστου,
τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό σύμ
παντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου, στήν Πανα
γία τοῦ Κάστρου Λέρου. Ἀκολούθησε ὁ ἐπιτάφιος
καί τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά
Παράκληση καί οἱ Χαιρετισμοί στήν Κοίμηση τῆς
Θεοτόκου.
Στήν Ἀστυπάλαια, ὅπου ἑόρτασε ὁ Μητροπολίτης
μας κ. Παΐσιος τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας μας, τελέ
σθηκε Ἑσπερινός, Θ. Λειτουργία καί λιτάνευσις τῆς
ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης Ἀστυ
πάλαιας ὅπου πλῆθος πιστῶν πέρασε κάτω ἀπό τόν
ἐπιτάφιο τῆς Παναγίας, καί ἀσπάσθηκε τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης, τήν εἰκόνα τοῦ κτήτο
ρος τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀνθίμου καί τά Ἱερά Λείψανά

του. Τό πρωί τῆς 15ης Αὐγούστου ἐτελέσθη Θ. Λει
τουργία παρουσία πιστῶν.
Καί στήν Κάλυμνο μέ τόν ἴδιο θρησκευτικό παλμό
ἑορτάσθηκε ἡ Κοίμηση τῆς Παναγίας μας καθώς καί
σέ ὅλα τά σεβάσματα τό νησιοῦ.

Œ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σύλλογος Αἰγυπτιωτῶν Λερί
Ὁ
ων, στά πλαίσια τῶν δραστη
ριοτήτων του, διοργάνωσε τρεῖς
πολύ ἐπιτυχημένες ὁμιλίες, στό
Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας
Μητροπόλεως στή Λέρο:
1) τήν Τρίτη 23 Ἰουλίου, μέ θέμα:
«Ὁ πατέρας μου Ἀθανάσιος Καράγιωρ
γας καί ἡ Ἑλληνική Κοινότητα Μανσού
ρας στήν Αἴγυπτο», πού ἐπιμελήθηκε ἡ
ποιήτρια καί συγγραφέας, Ὀλυμπία Κα
ράγιωργα.
2) τήν Παρασκευή 16 Αὐγούστου, μέ
θέμα: «Ὁ Πυραγόρας γιά τήν Ἀνθρώ
πινη Ἀναζήτηση», μέ κύριο ὁμιλητή τόν
κ. Γιώργο Δέλφη-Κουσανέλλο, καί
3) τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου, μέ θέμα:
«Μαντεῖο τῶν Δελφῶν – Τό ἄγαλμα τοῦ
Ἡνίοχου καί ἡ Ὕβρις στούς Ἀρχαίους
Ἕλληνες», μέ κύρια ὁμιλήτρια τήν ἀρ
χαιολόγο καί διπλωματοῦχο ξεναγό
κα Φιλίτσα Μπουζιώτη.

Œ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ
Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
ήν Παρασκευή 23 Αὐγούστου,
Τ
στίς 7 τό ἀπόγευμα, ὁ Μητρο
πολίτης μας κ. Παΐσιος ἐτέλεσε τά
θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναϋδρίου
τῶν Ἁγίων Πάντων, στήν περιοχή
Ξηρόκαμπος (Καβουράδενα) νήσου
Λέρου. Κτήτορες τοῦ ὄμορφου καί
καλαίσθητου Ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ἡ
οἰκογένεια Ἀναστασίου καί Αἰκα
τερίνης Τσαχουργιανίδη.
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Œ ΤΑ ΕΝΝΕΑΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΕΡΟΥ
ἑορτασμός τῆς Κοιμήσεως τῆς
Ὁ
Θεοτόκου, ὁλοκληρώθηκε μέ
τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς, τήν Πα
ρασκευή 23 Αὐγούστου, ὅπου ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος,
ἐπιστρέψας ἀπό τήν Ἀστυπάλαια
διά τόν ἑορτασμόν τῆς Παναγίας
Πορταϊτίσσης Ἀστυπαλαίας, ἐχο
ροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπε
ρινό τῆς παραμονῆς, στήν Παναγία
τοῦ Κάστρου Λέρου. Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 23 Αὐγούστου ὁ Μητροπολίτης
ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας παρουσία πολλῶν πιστῶν. Μετά
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, ἡ κατ’ ἔθος λιτάνευσις τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας
μας στά Πεντένια τοῦ Κάστρου, ὅπου ὅλοι οἱ προσκυνητές ἀσπάσθηκαν τήν
Εἰκόνα καί προσευχήθηκαν.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
έ θρησκευτική λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Φα
Μ
νουρίου στήν Ἱερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπα
λαίας. Στόν οἰκισμό τοῦ Ξηροκάμπου Λέρου καί στόν ὁμώνυμο ἐνο
ριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τήν Δευτέρα 26 Αὐγούστου,
ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστα
τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμέ
νου ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς νήσου, ἀλλά καί πολλῶν ἱερέων πού
βρέθηκαν στή Λέρο καί τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν ἱερά πανή
γυρη. Κατά τόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχ. Κόλλι
ας, καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, εἰς τάς
ὁδούς τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Ξηροκάμπου. Τό πρωί τῆς Τρίτης 27 Αὐγού
στου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, παρουσία καί πάλι πολλῶν πιστῶν.
Κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Μητροπολίτης ἐχειροθέτησε εἰς Ἱερο
ψάλτην τόν εὐλαβέστατο κ. Νικόλαο Γουρλᾶ, υἱό τοῦ πατρός Σεργίου
Γουρλᾶ, ἐφημερίου τοῦ ἑορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΔΙΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
ό Σάββατο 31 Αὐγούστου ἐτελέσθη ἡ πανήγυρις στόν ἰδιωτικό Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας Καστροδισιώτισσας,
Τ
πού ἀνήκει στήν οἰκογένεια τοῦ ἀειμνήστου ἰατροῦ Γεωργίου Χατζηιωάννου, στό Κριθῶνι τῆς νήσου Λέρου.
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 30.8 ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Παϊσίου καί τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 31.8 ἔλαβε χώρα Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας.
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Œ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ
έ ὅλες τίς ἁρμόζουσες τιμές καί ἐκδηλώσεις ἑορτάσθηκε στήν Κάλυ
Μ
μνο, τήν Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, ἡ 189η ἐπέτειος τῆς Ναυμαχίας
τοῦ Γέροντα. Μία ἀπό τίς σημαντικότερες ναυτικές ἐπιχειρήσεις τῆς
Ἐπανάστασης τοῦ ‘21, πού τε
λείωσε νικηφόρα γιά τά ἑλλη
νικά ὅπλα.
Διεξήχθη στίς 29 Αὐγούστου 1824 στ’ ἀνοιχτά τοῦ ἀκρωτηρίου
Ποσείδιο ἤ Γέροντας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (νῦν Didim Τουρκίας), ἀπέ
ναντι ἀπό τά νησιά Λειψοί - Λέρος - Κάλυμνος τῆς Δωδεκανήσου.
Ἀντιμέτωποι τέθηκαν ὁ ἑλληνικός στόλος ὑπό τόν Ἀνδρέα Μιαούλη,
πού ἀριθμοῦσε γύρω στά 70 πλοῖα καί ὁ ὑπέρτερος (τεχνολογικά καί
ποσοτικά) τουρκοαιγυπτιακός στόλος ὑπό τούς πασάδες Χοσρέφ καί
Ἰμπραήμ, μέ πάνω ἀπό 250 πλοῖα!

Œ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ κυροῦ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
πί τῇ συμπληρώσει διετίας ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ
Ἐπαύσεως
κυροῦ Ἐμμανουήλ, τό πρωί τῆς Κυριακῆς 1η Σεπτεμβρίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό μνημόσυνο, ὑπέρ ἀνα
τῆς μακαριστῆς ψυχῆς Του, εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμαντος Καλύμνου, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου
μας κ. Παϊσίου καί σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τόν τάφο τοῦ
ἀειμνήστου καί ἐν συνεχείᾳ προσεφέρθη ὁ πατροπαράδοτος καφές
καί κεράσματα εἰς τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάμαντος.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
έ λαμπρότητα καί
βυζαντινή μεγαλο
Μ
πρέπεια ἑορτάστηκε ἡ
μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου,
ἐφόρου καί προστάτου
τῆς νήσου Ἀστυπαλαίας.
Τό ἑσπέ
ρας τῆς παρα
μονῆς, Τρίτη 3 Σεπτεμ
βρίου, ἐτελέσθη Μέγας
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, τοῦ Ἱε
ροῦ Κλήρου τῆς Νήσου καί πλήθους πιστῶν. Μετά τόν Ἑσπερινό,
ἔλαβε χώρα ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου στό
προαύλιο τῆς Μονῆς (Ροδιά), καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέθη εἰς προσκήνυσιν
τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου καί ἡ θαυματουργός Εἰκόνα στό κελλί
του. Τό πρωί τῆς Τετάρτης 4 Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί
ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ
Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου.
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Œ Η ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ
ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ρούοντος τοῦ ταλάντου, τῆς ζαφάρας καί τῶν κωδώνων τῆς Ἱερᾶς
Κ
Μονῆς, μέ βυζαντινή μοναστηριακή τάξη ἑορτάσθηκε τό «ἐν Χώ
ναις θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ», στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων
Ἀγγέλων, στήν περιοχή Ἅγιος Πέτρος τῆς Νήσου Λέρου. Στόν Μέγα
Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπο
λίτης μας κ. Παΐσιος. Στό ψαλτήρι ἔψαλλαν κατανυκτικά μέ Λέρικο
βυζαντινό ὕφος καλλίφωνοι ἱεροψάλτες Ἰσιδ. Λιβανός, Νικ. Ἑλένης καί
Ἀντ. Χωραφίτης, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Πα
λαπουγιούκ. Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 6 Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη Ἀρχι
ερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μητροπολίτου, συλλειτουργοῦντος
μετά τοῦ πατρός Νικοδήμου Φωκᾶ καί ἐτέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο
τῆς μακαριστῆς ἀδελφῆς Σταυρούλας συζ. τοῦ ἀγαπητοῦ Νικολάου
Νταλόγλου, πρ. προέδρου τῆς Πανελληνίας Ἑνώσεως Λερίων.

Œ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ό πρῶτο κουδούνι ἀκούστηκε τήν Τετάρτη τό πρωί, 11
Τ
Σεπτεμβρίου, σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς χώρας, καθώς μέ τόν
καθιερωμένο ἁγιασμό ξεκίνησε τό νέο σχολικό ἔτος 2013-’14
γιά ἐκπαιδευτικούς, μαθητές, ἀλλά καί ... γονεῖς. Στά ἐκπαι
δευτήρια τῶν νησιῶν τῆς Μητροπόλεώς μας (Λέρο, Κάλυ
μνο καί Ἀστυπάλαια), τόν ἁγιασμό ἐτέλεσαν ὁ Μητροπολίτης
μας κ. Παΐσιος καί
οἱ ἱερεῖς μας. Ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς καί μαθητές, δέχτηκαν μέ χαρά
τόν Μητροπολίτη, τούς ἱερεῖς μας, ἀλλά καί τούς ἐκπροσώπους τῶν
τοπικῶν Ἀρχῶν, πού παρευρέθηκαν στούς ἁγιασμούς τῶν σχολείων.
Ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ ἱερεῖς, καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, εὐ
χήθηκαν στούς ἐκπαιδευτικούς, μαθητές καί γονεῖς καλή δύναμη καί
ἡ νέα σχολική χρονιά νά εἶναι δημιουργική καί νά ἀποδώσει τούς
καρπούς τῆς μάθησης πρός ἐπίτευξη τῶν ὑψηλῶν ὁραματισμῶν, μι
κρῶν καί μεγάλων.

ŒΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ρχισαν καί φέτος οἱ ἐγγραφές καί τά μαθήματα
Ἄ
στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητρο
πόλεώς μας. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν καί
ἡ διδασκαλία τῶν μαθημάτων γίνεται ἀπογευματινές
ὧρες στόν χῶρο τῆς Σχολῆς (Ἅγ. Ἀθανάσιο) ἤ ὅπου
ἀλλοῦ θά ὁρισθεῖ, μετά ἀπό συνεννόηση μέ τούς
διδάσκοντες (Γεώργιο Χατζηθεοδώρου, Γεώργιο
Καραφύλλη, π. Κων/νο Σμαλιό, Εἰρήνη Κουκουβᾶ,
Γιάννη Λυσγάρη, Κουμπαρᾶ Ἀτσᾶ, καί Νικόλαο Κα
ζαβούλη).

14 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 29

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἐνημερωθοῦν
σχετικά ἀπό τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως (τηλ.
22430-23000), καθώς καί ἀπό τόν Διευθυντή τῆς
Σχολῆς καθηγητή κ. Γεώργιο Χατζηθεοδώρου (τηλ.
22430-28121 καί κιν.: 6937401271).
Ἐπίσης κάνουμε γνωστό ὅτι στίς 5 Ὀκτωβρίου
διεξήχθησαν, στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς
Μητροπόλεώς μας, κατατακτήριες ἐξετάσεις ἀπό
εἰδική Ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ πού
ἦλθε στήν Κάλυμνο γιά τόν σκοπό αὐτό.

Œ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Œ «Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ»
ήν Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, στόν Ἱερό Ναό
Τ
Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Λέρου, ἑορτάσθηκε «Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ» μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 91 ἐτῶν
ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς τοῦ 1922.
Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Μνήμη τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας» ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου,
Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, συμπαρα
στατουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς νήσου, πα
ρουσία Ἀρχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, πολλῶν ἀπογόνων
μικρασιατῶν προσφύγων, καί πλήθους πιστῶν.

ŒΥ
 ΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στή Λέρο ἡ ἑορτή τῆς
Μ
Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τό
ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 13 Σεπτεμβρίου, στόν ἱστο
ρικό Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Πλάτανο,
ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερι
νός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο

λίτου μας κ. Παϊσίου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ,
ἔλαβε χώρα ἡ Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, Σάββα
το 14 Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λει
τουργία χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας,
συμπαραστατουμένου ὑπό ἱερέων τῆς νήσου.
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Œ «DEPOSITO DI GUERRA» 1912-1943
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
ά ἐγκαίνια ἑνός ἐξαιρετικοῦ ἀπό κάθε ἄποψη ἰδιωτικοῦ πολεμι
Τ
κοῦ μουσείου, ἔλαβαν χώρα στή Λέρο, τήν Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
στίς 6 τό ἀπόγευμα. Τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων πραγματοποίησε ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέρου πρωτ. Νικόδημος Φωκᾶς καί ὁ
Αἰδεσιμώτατος π. Ἐμμανουήλ Ὀθίτης. Μία αἴθουσα μεγάλων δια
στάσεων, κατάλληλα διαμορφωμένη, στεγάζει πλούσιο καί σπάνιο
πολεμικό ὑλικό τοῦ Α΄ καί τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεκάδες
αντικείμενα, χειριστήρια ἀεροπλάνου, ἀμέτρητες φωτογραφίες ἀπό
στιγμιότυπα ἀπό τή μάχη τῆς Λέρου, χάρτες, ἔγγραφα, ἐμβλήμα
τα, ἀκόμη καί κανόνι (!), ἀποτελοῦν ἕναν θαυμάσιο χῶρο ἰδιαίτερα
μελετημένο, προσεγμένο καί φτιαγμένο μέ πολύ κόπο, προσωπική
φροντίδα καί μεράκι ἀπό τήν οἰκογένεια Ἰ. Παραπονιάρη.

Œ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 70ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΒΥΘΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ»
ήν Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου ἑορτάσθηκε, στή
Τ
Λέρο, μέ ἰδιαίτερη ἐπισημότητα, ἡ 70η ἐπέτειος
ἀπό τή βύθιση τοῦ ἡρωϊκοῦ Ἀντιτορπιλικοῦ τοῦ Πο
λεμικοῦ μας Ναυτικοῦ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ». Παράλ
ληλα ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν Μετάσταση τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Τήν παραμονή, ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου τῆς Νήσου, παρουσία πυκνοῦ ἐκκλησιάσμα
τος, στόν ἱστορικό παλαιοχριστιανικό ἐπισκοπικό
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στό
Λακκί.
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Στίς 26 Σεπτεμβρίου, τό πρωί, ὁ Μητροπολίτης
μας κ. Παΐσιος ἐτέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ
γία συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
τῆς Νήσου, ἐκήρυξε
τόν θεῖο λόγο, ἐτέλε
σε μνημόσυνο ὑπέρ
μακαρίας μνήμης καί
αἰωνίου ἀναπαύσε
ως τοῦ Κυβερνήτου,
Ἀξιωματικῶν, Ὑπα
ξιωματικῶν καί Ναυ
τῶν τοῦ Α/Τ «Βα
σίλισσα Ὄλγα», οἱ
ὁποῖοι ἔπεσαν στόν
ὑγρό τά
φο ὑπέρ
Πατρίδος κατά τήν
ἀποφράδα ἐκείνη
ἡμέρα τῆς 26ης Σε
πτεμβρίου 1943.

