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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»!

Ἐ

(Ἡσ. θ΄ 5)

νθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ Προφήτης
μᾶς γνωστοποιεῖ προορατικῶς πρὸ αἰώνων
πολλῶν τὴν ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ. Βεβαίως, δὲν εὑρέθη καὶ τότε, περίοδον
ἀπογραφῆς ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου, τόπος ἐν τῷ
καταλύματι διὰ τὴν στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη
ὁ μνήστωρ καὶ φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ
νὰ τὴν ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαιον, εἰς τὴν
φάτνην τῶν ἀλόγων, «τοῦ τεκεῖν τὸ
Παιδίον».
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχονται, προσφέροντες τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Δημιουργόν: «οἱ
Ἄγγελοι τὸν ὕμνον˙ οἱ οὐρανοὶ
τὸν ἀστέρα˙ οἱ Μάγοι τὰ δῶρα˙
οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα˙ ἡ γῆ τὸ
σπήλαιον˙ ἡ ἔρημος τὴν φάτνην˙ ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον»˙ οἱ ποιμένες ἀγραυλοῦν
ἐπί «τὴν ποίμνην αὐτῶν» καὶ
φυλάσσουν «φυλακὰς νυκτός»,
καὶ ἄγγελοι θεωροῦντες ἐκστα-

τικοὶ τὸ Μυστήριον ὑμνολογοῦν (Ἑσπέρια Ἑορτῆς
Χριστουγέννων).
Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ
τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως
καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων,
τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει
πραγματικὸν καὶ ἐπίκαιρον ὅσον ποτὲ τὸ μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Ὅστις
κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς
ἀειπαρθένου Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ δικαιοσύνην καὶ
πλῆθος εἰρήνης (πρβλ. Ψαλμ. οα΄ 7).
Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρήνην τῆς
ἱερᾶς Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων,
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἄναρχος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀκατάληπτος, ὁ ἄϋλος,
ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύτως ὤν, εἰσέρχεται σαρκοφόρος, ἄσημος,
ἁπλοῦς, πτωχός, ἄγνωστος, εἰς
τὸ δρᾶμα τῆς ἱστορίας. Εἰσέρχεται συγχρόνως ὡς «μεγάλης
βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς
σύμβουλος, [...] ἐξουσιαστής,
ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ
μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄ 6).
Ναί, ἐρχεται ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ
Μητρὸς Παρθένου καὶ λύει τὴν

περιπλοκὴν τῆς ἀνομίας καὶ δίδει μὲ τὴν Χάριν καὶ τὸ
Ἔλεός Του διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν καὶ ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν
ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην περιπέτειαν.
Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπασαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ προαιώνιος Θεὸς κατεδέχθη νὰ
γίνῃ δι’ ἡμᾶς ἔμβρυον καὶ νὰ κυοφορηθῇ εἰς τὴν γαστέρα
τῆς Θεοτόκου. Οὕτως ἐτίμησε καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν
ἐκ τοῦ πρωταρχικοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ ἐδίδαξε τὸν σεβασμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα Δημιουργήσας συγκατέβη νὰ
γεννηθῇ ὡς Βρέφος καὶ νὰ γαλακτοτροφηθῇ ὑπὸ τῆς
Παρθένου. Οὕτως ἐτίμησε τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μητρότητα, τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν φυσικήν. Διὰ τοῦτο
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προτρέπει: «γυναῖκες
παρθενεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε μητέρες» (Λόγος
ΛΗ΄, Εἰς τὰ Θεοφάνεια, PG 36, 313A).
Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συζυγίαν τοῦ ἄρρενος
καὶ τοῦ θήλεος ἐν τῇ εὐλογημένῃ οἰκογενείᾳ. Αὐτὸς
ὁ θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ
κύτταρον τῆς ζωῆς καὶ τὴν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς
ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέκνων. Ὡς
ἐκ τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ
καθῆκον τῆς ἡγεσίας ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ ποικίλων
τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας.
Διὰ νὰ ἀναπτυχθῆ ἓν παιδίον ὑγιῶς καὶ ὁμαλῶς
ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια ὅπου ὁ ἀνὴρ καὶ ἡ γυνὴ
ζοῦν ἁρμονικῶς, ὡς ἓν σῶμα, μία σάρξ, μία ψυχή, ὑποτασσόμενοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον.
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ πνευματικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, ὡς ἄλλοι ἀγραυλοῦντες ποιμένες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τὰ τοῦ κόσμου, γνωρίζουν
καὶ ἀποδέχονται τὴν θείαν ἀλήθειαν καὶ πραγματικότητα ταύτην, τὴν ὁποίαν διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ
Χριστούγεννα. Πάντες ὀφείλομεν νὰ ἐνθαρρύνωμεν
τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν ὑγιεῖς ψυχι-

κῶς καὶ χαρούμενους πολίτας, πλήρεις αἰσθημάτων
ἀσφαλείας, στηριζομένους εἰς τὸ αἴσθημα τῆς προστασίας τοῦ ἰσχυροῦ καὶ προστατεύοντος πατρὸς καὶ
τῆς στοργικῆς καὶ ἀγαπώσης μητρός. Οἰκογενείας, εἰς
τὰς ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. Προσκαλοῦμεν καὶ
προτρεπόμεθα ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως πολιτευόμενον ἀξίως τῆς
ἧς ἐκλήθη κλήσεως πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ τὴν
στήριξιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας.
Ἀδελφοί, «ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν»
(Ρωμ. ιγ΄ 12). Ἤδη οἱ ποιμένες πορεύονται πρὸς τὴν
Βηθλεὲμ τὸ θαῦμα ἀνακηρύττοντες καὶ προσκαλοῦν
ἡμᾶς νὰ τοὺς ἀκολουθήσωμεν, ὡς ἄλλοι «ἀστεροσκόποι μάγοι χαρᾶς πληρούμενοι» (τροπάριον δ΄ ᾠδῆς
Ὄρθρου Ἑορτῆς Χριστουγέννων), «δῶρα τίμια» προσάγοντες Αὐτῷ «χρυσὸν δόκιμον, ὡς Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν ὅλων, ὡς τριημέρῳ δὲ
νεκρῷ σμύρναν τῷ ἀθανάτῳ» (Ἀνατολίου, Στιχηρὸν
ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς Χριστουγέννων). Δηλαδὴ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεώς μας καὶ τῆς
δοκιμῆς μας ὡς χριστιανῶν καὶ μάλιστα ὀρθοδόξων
εἰς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν, τὴν οἰκογενειακήν,
τὴν πατερικήν, τὴν ἐκκλησιαστικήν, τὴν ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ συνέχουσαν
μέχρι σήμερον τὴν εὐλογημένην κοινωνίαν μας, τῆς
ὁποίας κύτταρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ αὐξήσεως εἶναι, ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ οἰκογένεια.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα,
-2013 χρόνια συνεπληρώθησαν ἀπὸ τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός, ὅπως τότε, δὲν παύει νὰ
καταδιώκεται ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν
Ἡρώδην καὶ τοὺς παντοειδεῖς συγχρόνους Ἡρώδας˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς διώκεται εἰς τὰ πρόσωπα
τῶν χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ -καὶ ὄχι μόνον˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς φεύγει, ὡς πρόσφυξ μετ’
αὐτῶν, ὄχι εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ εἰς τὸν Λίβανον,
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εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ἀλλαχοῦ δι’
ἀσφάλειαν ἐν τῇ ἀνασφαλείᾳ τοῦ κόσμου˙
-2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς εἶναι ἀκόμη φυλακισμένον μὲ τοὺς δύο Ἱεράρχας τῆς Συρίας
Παῦλον καὶ Ἰωάννην, μὲ τὰς Ὀρθοδόξους μοναχὰς
καὶ πολλοὺς ἀκόμη ἀνωνύμους καὶ ἐπωνύμους χριστιανούς˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώνεται μαζὶ μὲ
αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται καὶ φονεύονται διὰ νὰ μὴ
προδώσουν τὴν πίστιν των εἰς Αὐτόν˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς φονεύεται καθ’ ἡμέραν
εἰς τὸ πρόσωπον τῶν χιλιάδων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα οἱ
γονεῖς των δὲν ἀφήνουν νὰ γεννηθοῦν˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς ἐμπαίζεται καὶ ὀνειδίζεται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν δυστυχισμένων παιδίων,
τὰ ὁποῖα ζοῦν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς οἰκογενείας, τῆς
ἀνεχείας, τῆς πτωχείας.

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ παθήματα τῶν ἀνθρώπων ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κύριος, ὁ εἰπών «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ
ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40-41). Δι’ αὐτοὺς ἦλθεν ἐκ Παρθένου, δι’ αὐτοὺς ἐγένετο ἄνθρωπος, δι’ αὐτοὺς ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, ἀνέστη. Δι’ ἡμᾶς ὅλους, δηλαδή. Ἂς
ἄρωμεν, λοιπόν, ἕκαστος ἡμῶν τὸν προσωπικὸν αὐτοῦ
σταυρὸν διὰ νὰ εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον εἰς εὔκαιρον
βοήθειαν˙ διὰ νὰ εἶναι «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ τεχθεὶς
Ἐμμανουήλ, Σωτὴρ καὶ Κύριος. Ἀμήν.
Χριστούγεννα ´βιγ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως,
διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης
πάντων ὑμῶν.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ρου, ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Συγκλήτου, κατόπιν
εἰσηγήσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Περιβαλλοντικῶν Ἐπιστημῶν αὐτοῦ, διά τῆς
ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς
ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ
κορυφαίου τούτου Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱ
δρύματος τῆς Τουρκίας,
εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως
τῶν ἡγετικῶν εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον πρωτοβουλιῶν Αὐτοῦ διά τήν
προστασίαν τοῦ οἰκοσυστήματος, τήν ἀποτροπήν
τῆς δραματικῆς ἀπειλῆς τῆς μεταβολῆς τοῦ κλίματος, ὡς καί τῶν ἐν γένει ἀναλαμβανομένων ὑπ’Αὐτοῦ
δραστηριοτήτων, τῶν στοχευουσῶν εἰς εὐαισθητοποίησιν τῆς παγκοσμίου κοινότητος εἰς θέματα περιβάλλοντος καί εἰρήνης.
Τήν ἔναρξιν τῆς τελετῆς, ἐκήρυξαν δι’ ὁμιλιῶν των
ἡ Ἐλλογιμ. Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου κ. Gülay

Barbarosoğlu καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Orhan Yenigün, Κοσμήτωρ τοῦ προαναφερθέντος Ἰνστιτούτου.
Ἐν συνεχείᾳ, ἀνῆλθεν εἰς τό βῆμα ὁ Πατριάρχης,
ὅστις, ὡς νέος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου, ηὐχαρίστησε τουρκιστί τήν Σύγκλητον τοῦ
Πανεπιστημίου διά τήν ἀπονεμηθεῖσαν Αὐτῷ τιμητικήν διάκρισιν
καί ἀνέπτυξεν ἀγγλιστί τό θέμα
(Lectio Magistralis) ὑπό τόν τίτλον: «Caring for Creation, caring
for our future» (Μεριμνῶντες διά
τήν Δημιουργίαν, Μεριμνῶντες διά
τό μέλλον ἡμῶν). Ἐπηκολούθησεν
ἐπίσημος δεξίωσις.

Φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

ήν Πέμπτην, 19ην Δεκεμβρίου 2013, ἡ Α.Θ. ΠαΤ
ναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπό-
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Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑΣ

Ὁ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου

ταπεινός καί πράος στήν καρδιά ἄνθρωπος, ὅταν παραδοθεῖ ἀνεπιφύλακτα στόν Θεό καί ἀφήσει τίς ἐπιθυμίες του
καί ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικά, ψυχῇ τε καί
σώματι, στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε θά
πλημμυρίσει τήν καρδία του ἡ εἰρήνη,
ἡ χαρά, καί ἡ εὐλογία καί ἡ ἕνωσή του
μέ τόν Πανάγαθο Θεό θά εἶναι πραγματικότητα.
Αὐτή τήν ταπείνωση, αὐτή τήν
πραότητα, αὐτήν τήν αὐταπάρνηση
στά τοῦ κόσμου τούτου πρόσκαιρα καί μάταια πράγματα, αὐτή τήν
ἀφοσίωση ἐπέδειξε στήν ἐπί γῆς ζωή
του καί ὁ Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ
ἡμῶν Σάββας, ὁ τῆς Νήσου Καλύμνου
θεῖος φρουρός καί Δωδεκανήσου ἀπροσμάχητος βοηθός.
Οἱ λόγοι τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ πρός
τούς μαθητές Τοy Ἰάκωβο καί Ἰωάννη,
«οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», ἦταν πάντοτε
φλογεροί καί πάντοτε νωποί στήν ταπεινή καρδιά τοῦ μοναχοῦ Σάββα.
Πράος καί ταπεινός, σώφρων καί ἀγάπης ἔμπλεος
δέν ζήτησε θέσεις καί πρωτοκαθεδρίες, ἀξιώματα καί
ὑστεροφημίες ἀλλά, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε ἅπαντα τά τοῦ
βίου τερπνά καί πρόσκαιρα, στούς ἰσχνούς ὤμους του
σήκωσε τόν δικό του σταυρό καί ζήτησε νά βρεῖ, «ὡς ἡ
διψῶσα ἔλαφος παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων», τόν
φραγγελωμένο, σταυρωμένο καί ἀναστημένο Χριστό.

4 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 30

Τό Ἅγιον Ὄρος, οἱ Ἅγιοι Τόποι, ἡ Παλαιστίνη, ἡ Ἀθήνα, ἡ Αἴγινα, ἡ Πάτμος, τόποι περισυλλογῆς καί προσευχῆς, καί τέλος ἡ μυροβόλος
Κάλυμνος, μέ τήν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
ἔγινε τόπος ἐγκαταβίωσης καί ἀνάπαυσης
τῆς ψυχῆς τοῦ πράου καί ταπεινοῦ στήν
καρδία ἁγίου ἀνδρός.
Ὁ Ὅσιος Σάββας, τῆς Θράκης ὁ
θεόδοτος βλαστός καί τῆς Καλύμνου
ὁ πολύτιμος θησαυρός, ὅλη του τήν
καρδία τήν ἔδωσε σέ Ἐκεῖνον, ὁ
Ὁποῖος ἐπάνω ἀπό τόν Σταυρό
τοῦ μαρτυρίου Τοῦ ἔλεγε: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασι τί
ποιοῦσι» (Λουκ. Κεφ. 23,στοιχ.34).
Ὁ Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν
Σάββας τῆς Καλύμνου, ὁ Μέγας Ἀσκητής, ὅλα τά συναισθήματά του τά κατάθεσε κάτω ἀπό τόν Σταυρό Ἐκείνου, ὁ
ὁποῖος ἐμπαιγμούς καί ἐμπτυσμούς καί
μάστιγας καί κολαφισμούς καί θάνατο
ὑπέμεινε διά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ὁ Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν Σάββας, τῶν
Ἱερέων τό καύχημα, τῶν Μοναζόντων τό κλέος, τῆς
μετανοίας ὁ διδάσκαλος, ἔμπλεος ἀγάπης πρός πάντα
ἄνθρωπο, ἀγάπησε τόν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας Χριστό καί ἔτυχε παρ’ Αὐτοῦ δόξης ἀφθάρτου καί ἔγινε
κρουνός θείων θαυμάτων ἀνεξάντλητος.
Αὐτήν τήν Ἁγία Μορφή, τόν ταπεινό καί πράο
ἐργάτη τοῦ ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, τιμᾶ ἡ Νῆσος
τῶν σφουγγαράδων, ἡ εὔανδρος καί ἀριστοτόκος
Κάλυμνος καί μετ’ αὐτῆς σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία.
Αὐτόν τόν ἐπί γῆς ἰσάγγελο καί θαυματουργό
Ἅγιο μέ ὕμνους καί ὠδές πνευματικές τόν παρακαλοῦμε καί τόν ἱκετεύουμε ἀπό τήν χαριτόβρυτο
λάρνακά του νά περιφρουρεῖ καί νά σώζει ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς ἐναντίας τήν νεολαία μας καί μετά
τοῦ ψαλμωδοῦ ἄς ψελλίσουμε καί ἐμεῖς:
«Εὐχαρίστοις ἄσμασι, τῶν Καλυμνίων ἡ νῆσος,
προσκαλεῖται σήμερον τῶν Ὀρθοδόξων τὰ πλήθη,
μέγιστον νεοφανέντα ἐγκωμιᾶσαι, καύχημα ὀρθοδοξίας ἀναφανέντα, Σάββα τὸν θεῖον, τὸν ρύστην
ταύτης ὁμοῦ καὶ πρόμαχον».

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε, σύμφωνα μέ τό παΜ
λαιό ἡμερολόγιο, ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἰουστίνης τῆς παρθένου στήν Κάλυμνο.
Ὁ Μητροπολίτης ἐτέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό παρουσία πολλῶν προσκυνητῶν, ἐνῶ στούς
χορούς ἔψαλλαν ὁ Ἱερομόναχος Θεόκλητος Σμαλιός, ὁ πρωτ. Κων/νoς Σμαλιός καί οἱ μοναχές τῆς
Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Μετά τόν Ἑσπερινό
τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Μητροπολίτης, ἀναφερθείς
στούς κατά Χριστόν ἀγῶνες τῶν Ἁγίων καί ἐζήτησε
ἀπό τούς πιστούς νά γίνουν
μιμηταί αὐτῶν, προκειμένου
νά κερδίσει ὁ καθένας τήν
αἰώνιο βασιλεία. Τέλος ὁ Μητροπολίτης μας εὐχήθη στόν
ἑορτάζοντα πατέρα Κυπριανό
ἔτη πολλά καί εὐλογημένα καί
ἀνεφέρθη στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ προκειμένου πολλές ψυχές
νά βροῦν τήν ἠρεμία κάτω

ἀπό τό πετραχήλι του. Κατά
τό ἔθος, παρετέθη τό πατροπαράδοτο τσάι ἀπό βότανα
τῆς Καλύμνου, τό εὔγευστο
ψωμί τοῦ καθίσματος καί τίς
ὡραῖες ἐλιές. Ἐν συνεχείᾳ
ἐτελέσθη ἱερά ἀγρυπνία, ἡ
ὁποία ὁλοκληρώθηκε τήν
τρίτην πρωϊνήν.

Œ Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» (1943-2013)
ήν Τρίτη 22 Ὀκτωβρίου, μέ πρωτοβουλία τοῦ
Τ
Συλλόγου «Γυναῖκες Χωρίς Σύνορα», παραρτήματος Λέρου, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση στό
μνημεῖο τοῦ Α/Τ «ΑΔΡΙΑΣ» στό Λακκί τῆς Λέρου,
μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 70 ἐτῶν ἀπό τήν θλιβερή ἐπέτειο πρόσκρουσης τοῦ θρυλικοῦ πολεμικοῦ
μας πλοίου σέ νάρκη, μέ
ἀποτέλεσμα νά χαθοῦν 21
ζωές.
Τήν ἐπιμνημόσυνη δέ
ηση τέλεσε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέ
ρου
πρωτ. Νικόδημος Φωκᾶς.
Κατόπιν ἔγινε κατά
θεση
στεφάνων, ἐνῶ τά κατορθώματα τοῦ ἡρωϊκοῦ
πλοίου τοῦ πολεμικοῦ μας
ναυτικοῦ ἀνέγνωσε ἡ ἐκπαιδευτικός Καλλιόπη Ἀγαπητοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ὅλοι
οἱ παριστάμενοι μετέβησαν στό παραπλεύρως εὑρισκόμενο μνημεῖο τοῦ βρετανικοῦ Α/Τ «ΙΝΤΡΕΠΙΝΤ»,

πού βυθίστηκε στό λιμάνι τοῦ Λακκίου τῆς Λέρου
στίς 26.9.1943 μαζί μέ τό ἡρωϊκό μας Α/Τ «Βασίλισσα
Ὄλγα», καί ἀπέδωσαν φόρο τιμῆς.
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Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΙΟΥΡΑΣ
(ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΠΟΛΙΤΙΔΟΣ)
ήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας
Τ
Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος (Ἁγίας Κιουρᾶς). Στό κατάλευκο καί σημαιοστολισμένο παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Κιουρᾶς, στό
Παρθένι τῆς Λέρου, τήν παραμονή τό ἀπόγευμα (Σάββατο 19.10),
ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας ὑπό τοῦ
Αἰδεσιμωτάτου πρωτ. Μαξίμου
Λιβανοῦ. Πλῆθος πιστῶν κατέκλισε τό ἱστορικό παρεκκλήσι
τῆς Λέρου, ἐνῶ ἰδιαίτερη ἦταν ἡ
παρουσία τοῦ Δημάρχου Λέρου
κ. Μιχ. Κόλλια καί τοῦ ὑποδιοικητοῦ τῆς μεραρχίας Ρόδου
Ταξιάρχου Εὐάγγελου Λιακόπουλου. Μετά τό πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ἱερά παράκληση. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς,
στόν ἴδιο Ἱ. Ναό, ἐτελέσθη Θ. Λειτουργία.

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΛΕΡΟ: Ἔγινε γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων ὑπηρεσιῶν, σχολείων, οἰκιῶν, καταστημάτων, πραγματοποιήθηκαν σχετικές ὁμιλίες καί
ἐκδηλώσεις στά σχολεῖα, ἐνῶ ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν σχολείων κατέθεσαν στεφάνια στά κατά τόπους μνημεῖα
καί προτομές.
Τό πρωί τῆς Δευτέρας 28/10 ἐτελέσθη
Δοξολογία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στό Λακκί τῆς Λέρου, παρουσία
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν,

Λίγα ἱστορικά στοιχεῖα γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Κιουρᾶς
Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Κιουρᾶς (Ματρώνης), ἀποτελεῖ τό πιό
σύγχρονο ἐκκλησιαστικό μνημεῖο τῆς Λέρου. Εἶναι κτισμένη σέ
μιά ὑπέροχη τοποθεσία, πίσω ἀπό τόν κόλπο τοῦ Παρθενίου.
Ἡ Ἐκκλησία ἁγιογραφήθηκε στά χρόνια 1969-1970, ἀπό τόν
Σαλονικιό Ἀντώνη Καραγιάννη καί τούς Τάκη Τζανετέα καί Κυριάκο Τσακίρη. Ἀνάμεσα στούς κρατούμενους τῆς Λέρου βουλευτές, στελέχη τῆς Ἀριστερᾶς καί ἄλλων πολιτικῶν χώρων, ἀγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ἐπιστήμονες, διανοούμενοι καί
καλλιτέχνες, ἀνάπηροι, ἡλικιωμένοι, μωρομάνες.
Τό γεγονός αὐτό καθιστᾶ τήν Ἁγία Ματρῶνα Κιουρά «μοναδικό μνημεῖο τῆς σύγχρονης ἱστορίας πού ἀποτυπώνει τήν ἀγωνία
καί τή στέρηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στά χρόνια
τῆς δικτατορίας».

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη
Μ
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι τοῦ Νοσοκομείου στό
Λακκί τῆς Λέρου.
Τό Ἑσπέρας τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμένου
ὑπό τοῦ Ἀρχ. Ἐπιτρόπου Λέρου πρωτ.
Νικοδήμου Φωκᾶ, τοῦ ἐφημερίου τοῦ
Ἱεροῦ Ναϋδρίου πατρός Δαμασκηνοῦ
Παλαπουγιούκ, καί τοῦ πατρός Ἐμμ.
Ὀθίτη, ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης, ἀναφερθείς στόν βίο τῶν ἁγίων
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ἐκπροσώπων φορέων καί συλλόγων καθώς καί ἀντιπροσωπειῶν ἀπό ὅλα τά ἐκπαιδευτήρια τῆς νήσου μέ
τίς σημαῖες τους. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο ἡρώων, στήν
παραλία τοῦ λιμένος τοῦ Λακκίου, ἔγιναν καταθέσεις
στεφάνων, ἐνῶ τιμές ἀπέδωσε ἄγημα τοῦ 588ΤΕ καί

καί τόνισε ὅτι παρά τούς
δυσκόλους καιρούς καί ὁ
ἄνθρωπος κατ’ εἰκόνα Θεοῦ,
ἀφοῦ αὐξήσει τό κατ’ εἰκόνα
στό καθ’ ὁμοίωση, μπορεῖ νά
τελειοποιηθεῖ καί νά μιμηθεῖ
τούς σήμερον ἑορταζομένους Ἀσιάτας Ἁγίους Κοσμᾶ
καί Δαμιανό, τῶν ὁποίων τά

ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λέρου. Τέλος, οἱ ἀρχές καί
πολύς κόσμος παρακολούθησαν τήν παρέλαση.
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ: Τήν παραμονή τῆς ἐθνικῆς
ἐπετείου, οἱ μαθητές τῶν σχολείων τῆς Καλύμνου
κατέθεσαν στεφάνια στό Ἡρῶο. Ἀνήμερα τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου, ἐψάλη ἡ ἐπίσημη Δοξολογία στόν Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐνῶ τόν
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ἡ κα. Λάππα Καλλιόπη, δασκάλα Εἰδικῆς ἀγωγῆς.
Μετά τή Δοξολογία ἀκολούθησε Ἐπιμνημόσυνη
δέηση καί κατάθεση στεφάνων στό Ἡρῶο, καί στή
συνέχεια ἡ παρέλαση τῶν μαθητῶν, τῶν προσκόπων
καί διμοιρίας τοῦ Συντάγματος Εὐζώνων.
Στίς 18:00 πραγματοποιήθηκε ἑορταστική ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο, καί περιέλαβε ὁμιλία καί
ἐπίκαιρο μουσικό πρόγραμμα.

θαύματα καταγράφονται στό ἱερό συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό πρωί τελέσθηκε Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν ἱερέων π. Νικοδήμου καί π. Δαμασκηνοῦ, παρουσία πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος, ὡς καί
τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Νοσοκομείου κ. Δημ. Καρανικόλα,
τοῦ ὑποδιοικητοῦ κ. Ἰ. Ἀντάρτη, μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Κ.Θ.Λ., ἰατρῶν, νοσοκόμων καί ἐργαζομένων. Μετά
τήν Θ. Λειτουργία τελέσθηκε Ἁγιασμός καί στό τέλος ὁ Μητροπολίτης, οἱ
ἱερεῖς, καί ὁ Διοικητής τοῦ
νοσοκομείου ἐπισκέφθηκαν τίς κλινικές καί τούς
θαλάμους τοῦ νοσοκομείου καί εὐχήθηκαν στό
ἰατρικό καί νοσηλευτικό
προσωπικό “καλό μήνα”
καί ἡ χάρις τῶν Ἁγίων νά
φρουρεῖ πάντας.
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ΟΙ οὐράνιοι Ανάδοχοι
ΟΙ Αγιοι Αγγελοι Εγγυητές καί προστάτες μας

Δ

Ἐπιμέλεια πρωτ. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καλύμνου

ιηγήθηκε κάποτε ὁ ἀββᾶς
Θεωνᾶς, ὅτι στήν Ἀλεξάνδρεια, στά χρόνια τῆς πατριαρχείας τοῦ Παύλου, ζοῦσε μόνη
της μιά κόρη ἀβάπτιστη, πού εἶχε
κληρονομήσει μεγάλη περιουσία
ἀπό τούς γονεῖς της. Μιά μέρα, ἐκεῖ
πού ἐργαζόταν στόν κῆπο της, εἶδε
κάποιον πού ἑτοιμαζόταν νά κρεμαστεῖ. Τρέχει ἀμέσως κοντά του καί τόν ρωτάει:
- Τί κάνεις, ἄνθρωπε;
- Χρωστάω πολλά χρήματα, καί πιέζομαι πολύ ἀπό
τούς δανειστές μου. Προτίμησα λοιπόν ἕνα σύντομο
θάνατο, παρά μιά βασανισμένη ζωή.
- Σοῦ δίνω ὅλα τά χρήματα μου. Μόνο μήν αὐτοκτονήσεις, τόν παρακάλεσε ἐκείνη.
Ἔτσι καί ἔγινε. Πλήρωσε ὁ ἄνθρωπος τό χρέος του
καί γλύτωσε. Ἡ κόρη ὅμως ἔμεινε φτωχή. Οὔτε γονεῖς
εἶχε οὔτε κάποιον νά τή φροντίσει. Πάνω σ’ αὐτή τήν
ἀνάγκη, κατάντησε νά πορνεύει. Δέν πέρασε πολύς
καιρός καί ἀρρώστησε. Ἦρθε τότε στόν ἑαυτό της καί
κατανύχθηκε. Θέλησε νά βαπτιστεῖ, καί παρακαλοῦσε
τούς γείτονες:
- Γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, λυπηθεῖτε τήν ψυχή

μου καί παρακαλέστε τόν Πατριάρχη
σας νά μέ κάνει χριστιανή.
Ὅλοι ὅμως τήν καταφρονοῦσαν, γιατί ἦταν πόρνη. Μέσα σ’
αὐτή τή θλίψη της, παρουσιάζεται
μπροστά της Ἄγγελος Κυρίου μέ
μορφή ἀνθρώπου.
- Τί ἔχεις; τή ρωτάει.
- Ἐπιθυμῶ νά γίνω χριστιανή,
ἀλλά κανένας δέν μέ βοηθάει.
- Μή στεναχωριέσαι. Θά φέρω ἐγώ ἀνθρώπους, πού
θά σέ βοηθήσουν.
Πραγματικά, ἔφυγε καί γύρισε μέ δύο ἀκόμη Ἀγγέλους, πού σήκωσαν τήν κόρη καί τή μετέφεραν
στήν ἐκκλησία. Ὕστερα οἱ ἄγγελοι πῆραν τή μορφή
ἀξιωματικῶν, καί κάλεσαν τούς κληρικούς, πού ἦταν
ταγμένοι στό ἔργο τοῦ βαπτίσματος.
- Δίνετε ἐσεῖς ἐγγύηση γι’ αὐτή τή γυναῖκα; ρώτησαν οἱ ἱερεῖς.
- Μάλιστα, δίνουμε.
Τήν πῆραν τότε οἱ κληρικοί καί τέλεσαν τό μυστήριο. Ὕστερα, λευκοντυμένη καθώς ἦταν, τήν παρέλαβαν οἱ ἄγγελοι καί τήν πῆγαν στό σπίτι της. Ἐκεῖ τήν
ἄφησαν κι ἔγιναν ἄφαντοι.

ŒΜ
 νημόσυνο γιά τούς Μεγάλους Καλυμνίους Εὐεργέτας
Νικόλαο Βουβάλη καί τή σύζυγό του Αἰκατερίνη
ήν Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2013, ὁ Δῆμος Καλυμνίων ἀπό κοινοῦ μέ τό Ἵδρυμα ἘλέΤ
ους, τέλεσαν ἐτήσιο μνημόσυνο εἰς μνήμην τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτη τῆς Καλύμνου
Νικολάου Ἐμμ. Βουβάλη καί τῆς συζύγου του Αἰκατερίνης Πελεκάνου-Βουβάλη.
Ἡ Θεία Λειτουργία καί τό μνημόσυνο τελέσθηκαν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Παϊσίου, στό ναΐδριο «Τῆς τοῦ Θεοῦ
Εἰρήνης», στήν περιοχή τῆς ἰχθυόσκαλας, τό γνωστό
ὡς «μοναστήρι τῆς Βουβαλίνας», ὅπου ἐντός του εἶναι
ὁ τάφος τῶν ἀειμνήστων εὐεργετῶν. Μετά τό πέρας τῆς
Ἱερᾶς Ἀκολουθίας οἱ διοργανωτές παρέθεσαν δεξίωση
στό παρακείμενο 2ο Δημοτικό Σχολεῖο Πόθιας, ὅπου γιά τόν μεγαλύτερο,
ὅλων τῶν ἐποχῶν, Καλύμνιο ἐπιχειρηματία καί εὐεργέτη μίλησε ὁ κ. Κ. Μηνέττος, μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Ἐλέους.
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Œ Ε ΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ
έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στίς 13 & 14 Νοεμβρίου ἡ ἑορτή
Μ
τοῦ Πολιούχου τῆς πόλεως Ρόδου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου. Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης
μας κ. Παΐσιος, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, κατόπιν προσλαλιᾶς τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου.
Ἡ Θεία Λειτουργία τελέστηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου στό Νιοχώρι, κατά τήν ὁποία προέστη ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντων καί τῶν
Μητροπολιτῶν Ρόδου Κύριλλου καί Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας Παϊσίου.
Στή συνέχεια ἔγινε λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρόμους
τῆς πόλης.

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
θρησκευτική λαμπρότητα ἑορτάστηκε στή Μητρόπολή μας ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, τοῦ Ἁγίου
Μ έἈνδρέου
καί τῆς Ἁγίας Βαρβάρας προστάτιδος τοῦ Πυροβολικοῦ.

Αγιος Ανδρέας. Στό γραφικό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα,
στήν περιοχή «Ἄγκυρα» (παλαιά
Ἁγία Εἰρήνη), τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς ἐτελέσθη πανηγυρικός
Ἑσπερινός ὑπό τοῦ ἀρχιμ. Στεφάνου Κατέ καί τοῦ π. Ἐμμ. Ὀθίτη,
παρουσία πολλῶν πιστῶν πού
προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τόν
Ἅγιο καί νά προσκυνήσουν τμῆμα
τοῦ Ἱεροῦ του Λειψάνου.

Αγία ΑΙκατερίνη. Στή Λέ
ρο, πλήθη πιστῶν προσκύνησαν
τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας, στήν σημαιοστολισμένη καί κατάλληλα εὐπρεπισμένη ὁμώνυμη ἐκκλησία τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου τήν Κυριακή 24.11, παραμονή τῆς ἑορτῆς,
ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός,
τήν δέ ἑπομένη Δευτέρα 25.11 ὑπό
τοῦ πατρός Σωφρονίου Χατζηλάρη ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία.

Αγία Βαρβάρα. Στό ὁμώνυμο
παρεκκλήσιο τοῦ στρατοπέδου
τοῦ πυροβολικοῦ, πού βρίσκεται
στήν περιοχή «Σκουρνοῦ» στό
Παρθένι τῆς Λέρου, ἐτελέσθη
πανηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ
ἀρχιμ. Στ. Κατέ, παρουσία τοῦ διοικητοῦ τοῦ 5/42 Συντ. Εὐζώνων,
τοῦ διοικητοῦ τοῦ 588ΤΕ, πολλῶν
στελεχῶν τοῦ στρατεύματος καί
πολιτῶν. Τήν ἑπομένη ἐτελέσθη
Θεία Λειτουργία καί ἡ Δοξολογία.
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Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
& ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ήν Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013, ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τά Εἰσόδια
Τ
τῆς Θεοτόκου καί παράλληλα ἑορτάσθηκε ἡ Ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων
μας Δυνάμεων. Τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα στό παρεκκλήσι τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λακκίου Λέρου τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου καί τό πρωί τῆς Πέμπτης ἡ Θεία Λειτουργία παρουσία
μαθητῶν καί μαθητριῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί γονέων.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου, τελέστηκε Δοξολογία ὑπό τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Λέρου πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ καί τοῦ Αἰδεσιμωτάτου πρωτ. Ἐμμ.Ὀθίτου, παρουσία τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν
καί Σωμάτων Ἀσφαλείας τῆς νήσου. Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ἐψάλη ὁ
Ἐθνικός Ὕμνος καί ὅλοι ἀσπάσθηκαν τόν Τίμιο Σταυρό, ὁ δέ Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος εὐχήθηκε, γιά τήν ἑόρτιο ἡμέρα, ὅπως οἱ ἐπιτελοῦντες πρός τήν
Πατρίδα τό θεάρεστο ἔργο τους φυλάσσοντες φυλακάς ἡμέρας καί νυκτός,
προστατεύονται ἀπό τήν ὑπέρμαχον Στρατηγόν, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Μία ἀπό τίς κυριότερες καί μεγαλύτερες
Θεομητορικές ἑορτές τοῦ ἔτους εἶναι καί τά «Εἰσόδια» τῆς Θεοτόκου. Ἡ Ἐκκλησία μας τήν τιμᾶ στίς 21 Νοεμβρίου, μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Ἡ σημασία
τῆς ἑορτῆς αὐτῆς εἶναι μεγάλη καί ἱερή. Ἀποτελεῖ τήν βάση καί τήν ἀρχή γιά
ὅλη τήν μετέπειτα ζωή τῆς Θεοτόκου.

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
έ λαμπρότητα καί θρησκευτική εὐλάβεια ἑορτάσθηΜ
κε ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου τῶν
ναυτικῶν μας, τήν Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

ΣΤΗ ΛΕΡΟ. Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 5/12, ἔλαβε
χώρα στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Λακκίου Μέγας
Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἀρτοκλασία καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερά Παράκλησις.
Τό πρωί τῆς ἑορτῆς, 6/12, ἐτελέσθη πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, κατά τήν ὁποία ὁ ἀρχιμ. Στέφανος Κατέ
ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στά χαρίσματα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου καί στήν πραγμάτωσή τους μέσα στήν
δύσκολη ἐποχή πού ζοῦμε. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἔλαβε χώρα ἡ καθιερωμένη Δοξολογία, καί ἡ
λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Νικολάου τήν
ὁποία κρατοῦσαν ναῦτες τῆς ΥΝΤΕΛ.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἑορτάσθηκε ἐπίσης καί σέ ὅλα
τά παρεκκλήσια τῆς Λέρου: στήν Παναγία τοῦ Κάστρου, στόν Ξηρόκαμπο, Μεραλούδι, Συκαία καί Ἄλιντα.
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ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ. Μέ τή δέουσα λαμπρότητα πραγμα-

τοποιήθηκε ὁ ἑορτασμός τοῦ Πολιούχου τῆς Καλύμνου Ἁγίου
Νικολάου, προστάτη τῶν ναυτικῶν, τῶν σφουγγαράδων καί
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος. Οἱ κυβερνῆτες καί οἱ πλοιοκτῆτες
ὅλων τῶν σκαφῶν τηρῶντας τό ἔθιμο μέ συνεχῆ σφυρίγματα
ἀπό τίς σειρῆνες χαιρέτισαν τήν λιτανεία τῆς εἰκόνας.
Τήν παραμονή, 5/12, ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης μας
κ. Παΐσιος.
Τήν ἑπομένη, 6/12, στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καλύμνου τελέστηκε πανηγυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Παϊσίου.
Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης, περιστοιχιζόμενος ἀπό ἀκολουθία ἱερέων, τέλεσε τό μνημόσυνο τῶν
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς τελειωθέντων Καλυμνίων σφουγγαράδων καθώς καί ἀξιωματικῶν ὑπαξιωματικῶν καί
ναυτῶν τοῦ πολεμικοῦ καί
ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς στόν ναό, ἀκολούθησε ἡ
ἔξοδος καί ἡ λιτάνευση τῶν

τιμίων λειψάνων καί τῆς ἁγίας εἰκόνας τοῦ Ἁγ. Νικολάου τήν ὁποία ἔφεραν στούς ὤμους τους, στηριγμένη σέ εἰδική βάση, ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ. Προηγοῦνταν ἡ φιλαρμονική, ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν, μικρά
παιδιά πού κρατοῦσαν μεγάλα σφουγγάρια -ἱστορικό
σύμβολο τῆς Καλύμνου- ὁμοίωμα ἀχταρμά καὶ παραδοσιακό τιμόνι πλοίου. Ἀκολουθοῦσε ὁ πυρήνας τῆς
ἱερῆς πομπῆς καί ὁ Μητροπολίτης συνοδευόμενος
ἀπό τμῆμα προσκόπων καί μεγάλο πλῆθος πιστῶν.

Œ Τ Ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

2014 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

έ τίς εὐλογίες τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
Μ
καί τίς εὐχές τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λέρου,
Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, κυκλοφόρησε τό κατά τό ἔθος νέο ἡμερολόγιο τσέπης
τοῦ 2014. Τό ἡμερολόγιο αὐτό εἶναι ἀφιερωμένο «εἰς τούς ἐργάτας τῆς ἀγάπης καί
τῆς προσφορᾶς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας», εἰς τό πολυσήμαντο ἔργο τῆς Ἀλληλεγγύης καί τῆς Φιλανθρωπίας πού ἐπιτελεῖται καί πού τόσο πολύ τό ἔχουν ἀνάγκη
οἱ συνάνθρωποί μας. Στίς 100 σελίδες τοῦ ἡμερολογίου, παρουσιάζονται πολλές
φωτογραφίες ἀπό τήν φιλανθρωπική δράση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ πολλές
σελίδες διανθίζονται μέ κείμενα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου πού ἀναφέρονται στή
μεγάλη ἀρετή τῆς ἀλληλεγγύης καί φιλανθρωπίας.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

K

Ἐπιμέλεια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου

άθε Κυριακή καί κάθε γιορτή, οἱ καμπάνες μᾶς καλοῦν νά ἐκκλησιαστοῦμε. Νά
μαζευτοῦμε ὅλοι στούς ναούς. Τίθεται τό ἐρώτημα:
«Γιατί πηγαίνουμε στήν Θεία Λειτουργία;». Γιά τρεῖς
λόγους κυρίως μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία στόν ναό.
Πρῶτον γιά νά λατρεύσουμε τόν Θεό «ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικές».
Δεύτερον νά ἀκούσουμε τόν Λόγο
τοῦ Θεοῦ, Ἀπόστολο - Εὐαγγέλιο,
Κήρυγμα.
Κυρίως ὅμως στή Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε γιά νά
κοινωνήσουμε!
Ἡ Θεία Λειτουργία χω
ρίζεται σέ τρία μέρη, στή
«Λειτουργία τοῦ Λό
γου», στή «Λειτουργία
τῶν κατηχουμένων» καί
στή «Λειτουργία τῶν πιστῶν».
Στό τρίτο αὐτό μέρος
τῆς Θείας Λειτουργίας
παρατηροῦμε τά ἑξῆς σημεῖα: πρῶτον παρακαλοῦμε τόν Θεό Πατέρα νά στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά νά
μεταβάλει τά προσφερόμενα
δῶρα σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.
«...καὶ παρακαλοῦμεν Σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν κατάπεμψον τὸ
πνεῦμα Σου τὸ Ἅγιον ἐπὶ τὰ προκείμενα
δῶρα ταῦτα καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ Σου, τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ
τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Σου...».
Στή συνέχεια, ἔχοντας μπροστά μας τά Τίμια Δῶρα
τοῦ Θεοῦ, τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀξιώσει νά ἑνωθοῦμε μ’ αὐτά, μέ τόν Χριστό, νά κοινωνήσουμε.
«...καὶ παρακαλοῦμεν Σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν,
καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν...» καί «...τὸν ἄρτον
ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον».
Ἀνταποκρινόμενος ὁ Θεός Πατέρας μας στίς παρακλήσεις μας, μέ τό στόμα τοῦ ἱερέως, μᾶς καλεῖ ἀπό
τήν Ὡραία Πύλη νά προσέλθουμε στή Θεία Κοινωνία.
Ἐμεῖς ὅμως παραμένουμε ἀπρόθυμοι καί ἀδιάφοροι

12 • ΟΛΚΑΣ • ΤΕΥΧΟΣ 30

στήν πρόσκλησή Του. Ὁ ἱερέας, λυπημένος ἀπό τήν
δική μας ἄρνηση, ἐπιστρέφει στήν Ἁγία Τράπεζα καί
νοερά ἔρχεται στόν νοῦ του ἡ Παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου (Λουκᾶ ΙΔ΄ 15-24) «καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς
παραιτῆσθαι πάντες».
Ὁ ἱερέας στή συνέχεια προτρέπει τόν Χριστό
νά συνεχίσει τήν πορεία Του, νά ἀναληφθεῖ
«Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ὁ Θεός»
καί θυμιάζει Τόν Ἀναλαμβανόμενον.
Σ’ αὐτό τό σημεῖο ὅσοι δέν κοινώνησαν, διαπράττουν ἀκόμη
ἕνα σοβαρό σφάλμα. Ἐνῶ δέν
συμμετεῖχαν στό τραπέζι
πού τούς ἔστρωσε ὁ Θεός,
Τόν εὐχαριστοῦν γιατί
τούς ἀξίωσε νά κοινωνήσουν «Εὐχαριστοῦμεν Σοί
Δέσποτα ὅτι κατηξίωσας
ἡμᾶς τῶν Ἐπουρανίων
Σου καὶ Ἀθανάτων Μυστηρίων...», λένε μέ τό
στόμα τοῦ ἱερέως καί ἐπικυρώνουν τά λεγόμενά του
μέ τό «Ἀμήν».
Ἀπό τά λίγα πού γράψαμε γιά τή Θεία Λειτουργία,
βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι τό
σωστό εἶναι ὅταν συμμετέχουμε
στήν ἀναίμακτη θυσία τοῦ Χριστοῦ,
πρέπει νά κοινωνᾶμε, πάντα βέβαια μέ
τή γνώμη καί τήν ἄδεια τοῦ Πνευματικοῦ
μας. Ἐάν ἔχουμε αὐτήν τήν ἄδεια καί ἀδικαιολόγητα
δέν κοινωνᾶμε, λέγει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σεβαστιανός,
διαπράττουμε μεγάλη ἁμαρτία, χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦμε καί ἑπομένως χωρίς νά αἰσθανόμαστε τήν
ἀνάγκη νά τήν ἐξομολογούμαστε.
Ἄν δέν κοινωνᾶμε κάνουμε παρακοή καί στόν Θεό
πού μᾶς προσκαλεῖ καί στόν πνευματικό μας πού
μᾶς ἔχει δώσει τήν ἄδεια νά κοινωνοῦμε. Ἐλπίζουμε ὁ
Θεός νά μᾶς τό λογαριάσει ὡς ἄγνοια. Γι’ αὐτό καί ὁ
ἱερέας παρακαλεῖ νά συγχωρήσει ὁ Θεός τά δικά του
ἁμαρτήματα καί τοῦ λαοῦ τά ἀγνοήματα.
Στό ἑπόμενο φύλλο θά γράψουμε λίγα λόγια
γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς συχνῆς Θείας Κοινωνίας.

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ ἉγίΜΣτόέουθρησκευτική
Ἐλευθερίου στά νησιά τῆς Μητροπόλεως.
ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, στήν περιοχή «Βρομόλιθος» Λέρου, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 14/12, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπό τοῦ Ἀρχ.
Ἐπιτρόπου Λέρου πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ, τήν δέ πρωΐαν τῆς
Κυριακῆς 15/12, ἡ Θεία Λειτουργία. Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό,
ὅσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία προσῆλθαν πολλοί πιστοί,
οἱ ὁποῖοι μετ’ εὐλαβείας, ἄναψαν τό κεράκι τους καί προσευχήθηκαν πρό τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Ἁγίου.

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ

ήν Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας
Τ
Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, πανηγύρισε
τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἰσιδωρείου Γηροκομείου
στή Λέρο.
Τό Σάββατο, 21/12, τό ἀπόγευμα, ἐτελέσθη
μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός,
μετ’ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου. Τήν ἑπομένη,
22/12, τό πρωΐ, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία. Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί
κατά τήν Θ.Λειτουργία, παρέστη ὁ Δήμαρχος
Λέρου κ. Μιχ. Κόλλιας, οἱ τρόφιμοι καί τό προσωπικό τοῦ Ἱδρύματος καί πολλοί πιστοί. Ὁ
Μητροπολίτης μας κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο
ἐμνημόνευσε τούς ζῶντας τροφίμους τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλά καί τούς ἀειμνήστους μεγάλους
εὐεργέτας καί δωρητάς, ὡς καί τούς κοιμηθέντας τροφίμους τοῦ Ἱδρύματος. Τόν θεῖο λόγο
ἐκήρυξε ὁ Μητροπολίτης ἀναφερθείς στήν κρίση ἀξιῶν πού περνάει ἡ κοινωνία μας.

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ία ἀπό τίς σημαντικότερες ἑορτές τά ΧριστούγενΜ
να, ἑορτάσθηκαν μέ κατάνυξη καί λαμπρότητα
στά νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας.

«Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε,
Χριστὸν ἐξ Οὐρανοῦ ἀπαντήσατε ...».
Τήν Ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου, οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας σήμαναν
χαρμόσυνα, μικροί καί μεγάλοι προσῆλθαν στίς Ἐκκλησίες. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος λειτούργησε τήν
Ἱερά Νύχτα τῶν Χριστουγέννων στόν ἱστορικό Ἱερό
Ναό Τιμίου Σταυροῦ τῆς Λέρου, παρουσία πυκνοῦ
ἐκκλησιάσματος. Ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας ἀρχιμ. Στέφανος Κατές ἀνέγνωσε τήν
Πατριαρχική Ἀπόδειξη,
μέ τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους, ἀπηύθυνε
«θερμά ἑόρτια συγχαρητήρια καί ἐγκάρδιες
Πατριαρχικές εὐχές
ἐπί τῇ μητροπόλει
τῶν ἑορτῶν». Μετά
τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης μοίρασε
τό ἡμερολόγιο 2014
στό ἐκκλησίασμα,
ἀπευθύνοντας πατρικές εὐχές.
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Œ Τ Α ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων καί τῆς ΠρωτοΤ
χρονιᾶς, οἱ στρατευμένοι μας καί ἡ φιλαρμονική τοῦ
Δήμου Λέρου, μέ συνοδεία ὀργάνων, ἐπισκέφθηκαν τόν
Μητροπολίτη μας κ. Παΐσιο καί ἔψαλλαν τά καθιερωμένα
κάλαντα στόν Μητροπολιτικό Οἶκο.

ŒΧ
 ΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
ίς ἡμέρες τῶν Ἁγίων Ἑορτῶν τῶν ΧριΤ
στουγέννων, πολλοί φορεῖς καί συνάνθρωποί μας ἐπισκέφθηκαν τούς γέροντες τοῦ
Γηροκομείου μας. Μεταξύ αὐτῶν μαθητές
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλίντων Λέρου πού
συνόδευε ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου κ. Ἀναστάσιος Χατζηλάρης, καί ἐνορίτες ἀπό τόν Ἱ.
Ναό Ἁγίας Μαρίνης.
Οἱ μικροί μαθητές ἔψαλλαν τά κάλαντα καί
ὡραῖα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί τά
γεροντάκια μας τραγουδοῦσαν μαζί τους καί
χειροκροτοῦσαν τά παιδιά.
Ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τόν Διευθυντή καί τά παιδιά γι’ αὐτή τήν χριστουγεννιάτικη ἐπίσκεψη, καί μοίρασε τό ἡμερολόγιο τῆς
Μητροπόλεως.

Ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμουσικό, τούς
μουσικούς τῆς φιλαρμονικῆς μας, ἀλλά καί τούς στρατευμένους μας, εὐχήθηκε μέ πολλές πατρικές ἑόρτιες εὐχές,
γιά καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί μοίρασε τό ἡμερολόγιο τοῦ 2014 τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Œ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 31.12.2013
ήν παραμονή τῆς ΠρωτοΤ
χρονιᾶς, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου
2013, στίς 4:30 μ.μ. τό ἀπόγευμα,
ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἱερό

Ναό τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου στό
«Πατριαρχεῖο», ὅπου ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παϊσιος, παρουσία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν
Ἀρχῶν, πολλῶν πιστῶν,
φίλων καί συνεργατῶν
τῆς Μητροπόλεως.
Μετά τό πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ, ὅλοι οἱ παριστάμενοι μετέβησαν
στήν αἴθουσα Συνεδρίων τοῦ «Πατριαρχείου»,
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος,
ἀπηύθυνε πολλές ἑόρτιες εὐχές μέσα ἀπό τό
πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.
Ἐπίσης δέν παρέλειψε
νά εὐχαριστήσει τούς
ἐ
φημερίους, οἱ ὁποῖοι
ὅπως εἶπε ἐργάσθηκαν
πνευματικά, εὐχαρίστη
σε ἐπίσης τίς ἀρχές τοῦ
νησιοῦ, πολιτικές καί

στρατιωτικές, μέ τίς ὁποῖες ἐτόνισε ὅτι ὑπῆρξε μία ἄψογη καί
ἀγαστή συνεργασία, διότι τό 2013
ἀποδείχθηκε μία ἰδιαίτερα δύσκολη χρονιά, πού ἀπαιτοῦσε συνεχῆ
ἐπαγρύπνηση, πρωτοβουλίες, συνεργασία καί συγχρονισμό κινήσεων μεταξύ τῶν Ὑπηρεσιῶν.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μητροπολίτης
ἔκοψε τήν βασιλόπιτα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ἀπευθύνοντας τίς
καλύτερες εὐχές γιά ὑγεία καί πρόοδο προσωπική, οἰκογενειακή καί
πνευματική.
Παράλληλα, οἱ ἱεροψάλτες μας
ἔψαλλαν ὕμνους.
Τέλος, ἀπό τόν Γραμματέα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεώργιο
Χρυσούλη ἔγινε ἡμίωρη παρουσίαση, μέσω ὑπολογιστή, τῶν κυριοτέρων δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως τοῦ ἔτους 2013.
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Œ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος,
Ὁ
μέ τό τέλος καί αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου ἔτους
2013, συγχαίρει, εὐχαριστεῖ καί εὐγνωμονεῖ ὅλους
τούς συνανθρώπους μας, τούς παράγοντες καί φορεῖς, συλλόγους, ἐνορίες, σχολεῖα, προσκοπισμό,
τούς ὁμογενεῖς μας, ἀλλά καί ὅλους τούς γνωστούς
καί ἀγνώστους, ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους, πού βοηθοῦν καί συνεισφέρουν καθημερινά καί μέ κάθε τρόπο,

στήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στά τρία νησιά
τῆς Ἐπαρχίας, Λέρο, Κάλυμνο καί Ἀστυπάλαια.
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τούς Δήμους τῶν νησιῶν
μας, τόν Στρατό, τό Ναυτικό, τά Λιμεναρχεῖα, τά
Ἀστυνομικά Τμήματα, τά Νοσοκομεῖα, τίς Δημόσιες
Ὑπηρεσίες τῶν νησιῶν τῆς Ἐπαρχίας μας, γιά τήν
ἀγαστή καί πάντοτε καλή συνεργασία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ
έ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπιΜ
στασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Παϊσίου καί τήν συγκινητική καί ἀξία

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ιά ἕκτη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ ΣχοΓἀναγνωρισμένη
λή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας,
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ. Β΄
1663/18-8-2008).
Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου καί
διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές μουσικῆς καί ἱεροψάλτες τῶν νησιῶν μας.
Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινωνία καί
ἡ ἀνάδειξη νέων ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πληρώσουν τά
ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.
Παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς λειτουργεῖ καί στή Λέρο ἀπό τό 2010, ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ κ.
Ἀναστασίου Χατζηλάρη, ἐκπαιδευτικοῦ καί τήν συνεργασία τῶν ἱερέων π. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ καί π.Σεργίου Γουρλᾶ.

ἐπαίνων προσφορά τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί τῶν δωρητῶν, συνεχίζεται
γιά ἕβδομη χρονιά τό ἔργο τῆς Τραπέζης
Ἀγάπης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέσα ἀπό
τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά περισσότεροι ἀπό 130 ἀδελφοί μας πού ἔχουν
ἀνάγκη.

Λογαριασμός Τραπέζης Ἀγάπης
779/002101-089440
Θερμή παράκληση: νά ἐνημερώνεται ἡ
Ἱ. Μητρόπολη γιά τήν τυχόν κατάθεση
στόν λογαριασμό, γιά τήν ἔκδοση σχετικῆς ἀπόδειξης.

Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.
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