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Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
κοινή Μήτηρ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, τό Σῶμα τοῦ αἰωνίου Κυρίου, τοῦ ΘεἩ
ανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἱερουργεῖ φιλοστόργως διά
πασῶν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς, μάλιστα δέ διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς προσφορᾶς τῶν δώρων Αὐτοῦ
πρός τόν Δημιουργόν αὐτῶν, τό μυστήριον τῆς σωτηρίας τῶν τέκνων αὐτῆς. Καί πράττει τοῦτο, ἔχουσα καί
ἀποδεικνύουσα τήν ἀπέραντον καί ἀδιάκριτον ἀγάπην
πρός πᾶν μέλος αὐτῆς, εἰς τόν βαθμόν κατά τόν ὁποῖον
τήν ἐπιδεικνύει καί ὁ ἐπουράνιος Πατήρ ἡμῶν.
Τήν παρουσίαν πάντων τῶν τέκνων της ἔχουσα
πάντοτε ἐν τῇ προσευχητικῇ μνήμῃ αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία,
διατηρεῖ ζωηρόν ἐνδιαφέρον καί μέριμναν διά πᾶν ὅ,τι
ἔχει σχέσιν καί ἐπηρεάζει τήν ζωήν αὐτῶν. Διό καί δέν
μένει ἀσυγκίνητος καί ἀδιάφορος ἐκ τῆς συνεχιζομένης
καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἡ ὁποία
καθ’ ἡμέραν συντελουμένη, ἕνεκα τῆς ἀπληστίας τοῦ
ἀνθρώπου καί τῆς ματαίας φιλαργύρου σπουδῆς καί
κερδοφορίας, συνιστᾷ ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀποστροφήν τοῦ
προσώπου τοῦ Κυρίου καί ὡς ἐκ ταύτης ταραχήν τῆς
κτίσεως καί διάσπασιν τῆς κορωνίδος τῆς δημιουργίας,
τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καί ἀπειλήν αὐτῆς ταύτης
τῆς συνεχίσεως τῆς ζωῆς.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἤδη ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἀξιολογοῦντες τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ἀλλά καί ἐν πιστότητι εἰς τό εὐχαριστιακόν χρέος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνεκηρύ-

ξαμεν καί ἀφιερώσαμεν τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἑκάστου
ἔτους, ἀρχήν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἰς ἱκετηρίους καί ἱλαστηρίους δεήσεις ὑπέρ τῆς διαφυλάξεως τῆς κληροδοτηθείσης ἡμῖν δημιουργίας τοῦ Θεοῦ,
τοῦ περιβάλλοντος. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην, κλίνομεν γόνυ ψυχῆς καί καρδίας καί ἐξαιτούμεθα παρά τοῦ
Θεοῦ Λόγου νά ἐπιβλέψῃ φιλανθρώπως ἐπί τήν δημιουργίαν Αὐτοῦ καί, παραβλέπων τάς ἁμαρτίας καί τήν
ἀπληστίαν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, νά «ἀνοίξῃ τήν χεῖρα
Αὐτοῦ καί νά πληρώσῃ χρηστότητος τά σύμπαντα» καί
νά ἀνασχέσῃ τήν καταστροφικήν πορείαν τοῦ κόσμου.
Εἶναι βεβαίως ἀληθές, ὅτι κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ἐπετεύχθη σημαντική πρόοδος, οὐχί βεβαίως
ἐπαρκής, εἰς τόν τομέα τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, μέ τήν διαρκῆ εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς
γνώμης, τήν λῆψιν προληπτικῶν καί ἀνασταλτικῶν
μέτρων, τήν λειτουργίαν προγραμμάτων ἀειφορίας,
τήν στροφήν πρός ἠπίας μορφῆς πηγάς ἐνεργείας καί
πολλά εἰσέτι καρποφόρα καί ἀξιόλογα μέτρα καί δράσεις, εἰς ἅς συνέβαλον καί αἱ προσπάθειαι καί ἡ μέριμνα
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν
συνεργασίᾳ καί μετά διεθνῶν οἰκολογικῶν ἱδρυμάτων
καί ὀργανισμῶν.
Ἑορτάζοντες καί ἐφέτος τήν ἑορτήν τῆς Βυζαντινῆς Ἰνδικτιῶνος καί εἰσερχόμενοι εἰς ἕνα νέον ἐνιαυτόν
τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου, ἀπευθυνόμεθα πρός τό εὐλογημένον Ὀρθόδοξον πλήρωμα καί πρός τόν κόσμον
ὅλον καί καλοῦμεν πάντας εἰς συνεχῆ ἐπαγρύπνησιν,
εὐαισθητοποίησιν καί συστράτευσιν τῶν δυνάμεων

πρός ἐπιστροφήν εἰς μίαν κατάστασιν, ἄν ὄχι εἰς τήν
πρωτόπλαστον ἀπολύτως εὐχαριστιακήν καί δοξολογικήν, ἀλλά τοὐλάχιστον εἰς ἀποπνέουσαν τήν χάριν καί
τό ἔλεος τοῦ Κυρίου.
Ἡ ἄνευ φραγμῶν ληστρική ἐκμετάλλευσις τῶν φυσικῶν πόρων τῆς δημιουργίας, ἀποτελοῦσα τήν κυρίαν
αἰτίαν καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἶναι
κατά τήν μαρτυρίαν τῆς θεολογίας, τῆς τέχνης καί τῆς
λογοτεχνίας ἀποτέλεσμα πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, παρακοῆς πρός τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου καί μή συμμορφώσεως πρός τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία παρέχει τό ἀντίδοτον διά τήν θεραπείαν τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων, καλοῦσα τούς
πάντας εἰς ἀποκατάστασιν τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ εἰς τό
ἀρχαῖον, τό πρωτότυπον κάλλος. Ἡ ἀνόρθωσις τῆς πεπτωκυΐας φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, τῇ ἐπιπνοίᾳ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καί τῇ μετοχῇ εἰς τάς δωρεάς αὐτοῦ, ἀποκαθιστᾷ καί τήν ἁρμονικήν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν
κτίσιν καί τήν δημιουργίαν, τήν ὁποίαν ἐποίησεν ὁ Θεός
πρός χαράν, τέρψιν καί ἀπόλαυσιν αὐτοῦ, ἀλλά καί ἀναγωγήν αὐτοῦ εἰς τόν Ἴδιον, τόν Πλάστην.
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καλεῖ ἡμᾶς «ἐπεξεργάσασθαι
ἐν Λόγῳ Θεοῦ καί Πνεύματι ζωοποιῷ τόν ξύμπαντα
κόσμον», ὡς ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἅγιος Συμεών ἐν
τῷ στύλῳ, καί ἀπό τῶν αἰσθητῶν καί φυσικῶν νά ἀναβαίνωμεν εἰς τά «μετά τά φυσικά» καί νά κύπτωμεν εἰς
«τά τῆς θεολογίας ἁπλᾶ καί ἀπόλυτα μυστικά θεάματα»,
ὥστε ἀπό τῆς κτίσεως νά ἀναγώμεθα εἰς τόν Κτίστην.
Ἡ ἐνοικοῦσα ἐπίπνοια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι
αὐτή ἡ ὁποία θεοῖ τόν μέτοχον αὐτῆς καί ἑνοποιεῖ συγχρόνως τόν ἄνθρωπον μέ τό περιβάλλον αὐτοῦ, ὥστε
νά αἰσθάνεται αὐτό ὡς μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του καί νά
σέβεται αὐτό ὡς κάτι τό ἱερόν, χωρίς νά παρασύρεται
εἰς καταχρήσεις καί ὑπερβολάς.
Ὁ σεβασμός καί ἡ τροφή τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ
φυσικοῦ κόσμου ἀσφαλῶς καί δέν ἐπιτυγχάνεται διά
τῆς ἀπλήστου χρήσεως αὐτοῦ, ἀλλά διά τοῦ σεβασμοῦ
αὐτοῦ, δηλαδή τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου
πρός τόν συνάνθρωπον, τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἔμβια
ὄντα, ἀλλά καί τά ἔχοντα ἰκμάδα καί προσφοράν ζωῆς
«καλά λίαν» καί ἐν σοφίᾳ καί ἁρμονίᾳ πλασθέντα μόνῳ
τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου ὁρατά τε καί ἀόρατα στοιχεῖα τῆς
φύσεως. Τοιουτοτρόπως θά δυνηθῶμεν νά πίωμεν ὕδωρ
ἐκ τῆς ζωοποιοῦ πέτρας, νά βλέπωμεν τόν αἰσθητόν ἥλιον καί ἀναγώμεθα εἰς τόν νοητόν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,
νά ἀτενίζωμεν τόν ὑλικόν στῦλον τοῦ Ὁσίου Συμεών καί
νά βλέπωμεν τόν ἀληθινόν στῦλον τοῦ φωτός, νά βλέπωμεν τάς νεφέλας τῶν ὑδάτων μέ στόχον νά εἰσέλθωμεν εἰς τήν νεφέλην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τήν κατάπαυσιν, ὅπου πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθε Χριστός,
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νά σπουδάσωμεν ἀπογραφῆναι μετά τῶν πρωτοτόκων
εἰς τήν ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίαν. Μόνον ὑπό τοιοῦτον
φρόνημα κινούμενοι, ἐν σεβασμῷ τῆς προσφορᾶς ἑκάστου ἐμβίου ὄντος καί φυτοῦ εἰς τήν παγκόσμιον λειτουργίαν τῆς ζωῆς, θά ἐπιλύσωμεν αὐτομάτως διά τῆς
Θείας Χάριτος καί ὄχι διά τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυνάμου βίας
πάντα τά περιβαλλοντικά μας προβλήματα. Τό μήνυμα
τοῦτο ζωῆς, εἶναι μήνυμα ὑποχρεώσεως νά συνεχίσωμεν
τόν πνευματικόν ἀγῶνα καί τήν προσπάθειαν, προσευχόμενοι, προτρεπόμενοι, παρακα-λοῦντες, ἱκετεύοντες,
ἐφιστῶντες τήν προσοχήν πάντων εἰς τήν ἀναγκαιότητα
προστασίας ἡμῶν αὐτῶν ἀπό τῆς ἐπερχομένης ὀργῆς ἐπί
τήν κτίσιν λόγῳ τῆς ἀλλοιώσεως αὐτῆς.
Ἡ συνεχής προσήλωσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τά γήϊνα
καί φθαρτά εἶναι ἡ προκαλοῦσα καί τά προβλήματα εἰς
τήν δημιουργίαν, καθότι, ὅσον περισσότερον στρεφόμεθα εἰς τήν γῆν, τόσον περισσότερον ἀπομακρυνόμεθα τοῦ οὐρανοῦ καί τοῦ Θεοῦ.
Τήν ὀφειλετικήν καί σωτηριώδη δέσμευσιν αὐτῆς
ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς συνεχίσεως ἐν πνευματικῇ καί ὑλικῇ ἀκμῇ τῆς ἐπί τοῦ
πλανήτου ἡμῶν ζωῆς, τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ, ἀναλαβοῦσα ἐν φόβῳ Θεοῦ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καί καλλιεργοῦσα ἀδιαλείπτως, μελετᾷ
τήν πραγματοποίησιν Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου κατά
τόν προσεχῆ Ἰούνιον ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς ἐπί τοῦ θέματος «Θεολογία, Οἰκολογία καί Λόγος: διάλογος διά τό
περιβάλλον, τήν λογοτεχνίαν καί τάς τέχνας». Στόχος
αὐτοῦ ἡ ἀφύπνησις τῆς παγκοσμίου συνειδήσεως ἐπί
τῆς εἰδικῆς καί ἰδιαιτέρας σημασίας πτυχῆς τῆς ἠθικῆς
καί πνευματικῆς διαστάσεως τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως
καί τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ περιβάλλοντος εἰς τό «ἀρχαῖον κάλλος», τό φυσικόν, τό ἱερόν, τό ἅγιον, τό τέλειον, ὡς ἐξῆλθεν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ τεχνουργήσαντος
αὐτό Θεοῦ Λόγου, εἰς ἀπόλαυσιν καί τροφήν ἡμετέραν,
μετά ἰδιαιτέρων ἀναφορῶν εἰς τήν σχέσιν αὐτοῦ πρός
τήν τέχνην καί τήν λογοτεχνίαν.
Ἔχοντες «ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον τήν μνήμην
τῶν κριμάτων» τοῦ Κυρίου, μαρτυροῦμεν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῶν πανορθοδόξων τοῦ λόγου τό
ἀληθές καί ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν πάντων ἐπί τῶν
ἐπαπειλουμένων δεινῶν, τά ὁποῖα ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου
ἐκ φιλανθρώπου προνοίας ἀσφαλῶς δέν θά ἐπιτρέψῃ,
καλοῦντες τούς πάντας εἰς ἐπιστράτευσιν πρός καί διά
τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος ἡμᾶς κόσμου ἐπιστροφήν εἰς τήν Πηγήν τῆς Ζωῆς, ταῖς πρεσβείαις τῆς
Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τοῦ
Ὁσίου Συμεών τοῦ Στυλίτου καί πάντων τῶν Ἁγίων.
Ἀμήν.
βιδ΄ Σεπτεμβρίου α΄
΄

Œ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΝΔΙΚΤΙΩΝΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
πρός τήν τάξη καί τήν
ΣΜευμφώνως
παράδοση τῆς Πρωτοθρόνου
γάλης Ἐκκλησίας ἑορτάσθη στό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἡ ἑορτή
τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, καθώς καί ἡ
Σύναξη πρός τιμήν τῆς Παναγίας τῆς
Παμμακαρίστου, τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά
εἰκόνα φυλάσσεται εἰς τόν Πάνσεπτο
Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καθώς καί ἡ πρώτη ἡμέρα κάθε
νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους ἡ ὁποία
καί εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν προστασία
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τήν
Δευτέρα, 1ην Σεπτεμβρίου 2014, τελέσθηκε στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου ἡ Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί συγχοροστατούντων πολλῶν Μητροπολιτῶν.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη ἀπό τόν Ἀρχι
γραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ
νόδου, Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν
δρίτη π. Βαρ
θολομαῖο Σαμαρά, τό
Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς
γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε ἡ Τελετή τῆς Ἰνδίκτου, κατά τήν διάρκεια
τῆς ὁποίας ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀνέγνωσε τήν καθιερωμένη εὐχή καί τήν
Πράξη τῆς νέας Η΄ Ἰνδικτιῶνος, τήν ὁποία καί ἐν συνεχείᾳ ὑπέγραψε μαζί μέ τούς ὑπόλοιπους Ἀρχιερεῖς
πού παρέστησαν κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Πηγές:
«Romfea.gr» - «Amen.gr», φωτ.: Ν. Μαγγίνας

Œ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΤΗ͂Σ ΙΕΡΑ͂Σ ΜΑ͂Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
έ μεγάλη ἐπιτυχία ἔ
ληξε καί ἡ
Μ
φετινή συνάντηση νέων καί νεα
νίδων, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στήν περιοχή Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄργους Καλύμνου. Κατά
τό διάστημα ἀπό 2 ἕως 24 Ἰουλίου,
φιλοξενήθηκαν περί τά 300 καί πλέον παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, ὑπό
τήν ἐπίβλεψη τῶν ἀρχηγῶν, ὑπαρχηγῶν καί ὁμαδαρχῶν. Ὁ μητροπολίτης
μας ἀπό καρδίας εὐχαρίστησε γιά τήν
ἐπιτυχία τούς ἀρχηγούς, ὑπαρχηγούς
καί ὁμαδάρχες. Τόν ἀρχηγό τῶν ἀγοριῶν κ. Κωνσταντίνο Φράγκατζη, τόν
ὑπαρχηγό κ. Ἐλευθέριο Ράπτη, τήν
ἀρχηγό τῶν κοριτσιῶν κα. Μαρία
Πάνου-Ροδίτου καί τήν ὑπαρχηγό
κα. Θεμελίνα Μαραγκοῦ καθώς καί τούς συνεργάτες τους. Εὐχαρίστησε ἐπίσης τούς αἰδεσιμωτάτους
πατέρες Ἰσίδωρο Γλυνάτση, Ἰγνάτιο Ἀπορέλλη, καί
Πηγάσιο Μιλένκοβιτς, πού συνέβαλαν στήν πνευ-

ματική κατάρτιση τῶν νέων
καί νεανίδων.
Τέλος εὐχαρίστησε τόν Γεν.
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο πρωτ.
Ἀμφιλόχιο Σακαλλέρο, ὅλους
τούς ἱερεῖς καί τά Ἐκκλ. Συμβούλια γιά τήν συμβολή
τους, τήν Τράπεζα Ἀγάπης, καί ὅλους τούς συντελεστές αὐτῆς τῆς συνάντησης τῶν νέων.
Ἐπιμέλεια-Φωτ.: π. Ἰσίδωρος Γλυνάτσης, Μιχαήλ Κυράννης, Γ. Ι. Χ.
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Φωτογραφικό Αλμπουμ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἑορτασμός Παναγίας Βλαχέρνας,
Λέρος 1η Ἰουλίου 2014

Ἑορτασμός Ἁγίας Κυριακῆς, Λέρος 6 καί 7.7.2014

Ἑορτασμός Ἁγ. Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Λέρος 14.7.2014
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Ἑορτασμός Ἁγίας Μαρίνης, Λέρος 16 καί 17.7.2014

Ἑορτασμός
Ἁγίας
Παρασκευῆς,
Λέρος
25.7.2014

Ἑορτασμός Ἁγίου
Παντελεήμονος,
Κάλυμνος
26 καί 27.7.2014

Ἑορτασμός Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Λέρος 27 καί 28.7.2014
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτου μας στήν
κινητή μονάδα μαστογράφου στή Λέρο, 25.7.2014

Ὁ Μητροπολίτης μας εὐλόγησε τήν ἀλλαγή
στρατιωτικῶν Διοικήσεων στή Λέρο καί Κάλυμνο

Ἀπό τήν τελετή θεμελίωσης τοῦ παρεκκλησίου
τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου στή Λέρο (31.7.2014)

Œ Η ΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΛΕΡΙΩΝ
έ ἀπόλυτη ἐπιτυχία διεξήχθη ἡ Ἡμερίδα ἈποΜ
δήμων Λεριῶν, πού διοργάνωσε ὁ Δῆμος Λέρου σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια Ν. Αἰγαίου,

Œ Ε ΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΕΡΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
ό Σάββατο 9 Αὐγούστου 2014, ὁ Δῆμος Λέρου
Τ
ἐγκαινίασε τό Μουσεῖο Λεριακοῦ Τύπου, σέ εἰδικά διαμορφωμένη αἴθουσα στήν εἴσοδο τοῦ Πύργου
Μπελλένη. Τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τέλεσε ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, βοηθούμενος ἀπό τόν
Ἀρχ. Ἐπίτροπο π. Ν.Φωκᾶ.
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στό Πατριαρχικό Συνεδριακό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς
μας Μητροπόλεως, τήν Παρασκευή 8 Αὐγούστου
2014. Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία
τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, οἱ Ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί ἀρκετοί ἀπόδημοι Λεριοί.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ

Ἐπιμέλεια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου

ράψαμε στό προηγούμενο τεῦχος, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, ὅτι ἀληθινή προετοιμασία γιά νά κοινωνάει «ἀκατακρίτως» ὁ χριστιανός, εἶναι πρωτίστως τό νά πιστεύει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός καί ὅτι αὐτό πού κοινωνάει
εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. «Πιστεύω Κύριε
καί ὁμολογῶ...» (εὐχή πρό τῆς Θείας Κοινωνίας). Ἐπίσης
ἀπαραίτητο εἶναι τό νά ἔχει στήν ψυχή του ἀγάπη γιά τόν
Θεό καί τόν συνάνθρωπο του. Ὁ Ἰ. Χρυσόστομος
μᾶς εἶπε ὅτι δέν μπορεῖς νά πλησιάσεις τό
Ἅγιο Ποτήριο ἄν ἔχεις ἐχθρότητα στήν
ψυχή σου.
Ἄλλη προϋπόθεση πού σέ καθιστᾶ
ἕτοιμο γιά τήν Θεία Κοινωνία, εἶναι
τό νά βρίσκεσαι σέ κατάσταση συνεχοῦς μετανοίας. Νά λυπᾶσαι
γιά τά μικρά καί μεγάλα ἁμαρτήματα σου. Νά καταφεύγεις σέ
ἐξομολογητική προσευχή καί
νά παρακαλεῖς τόν Θεό νά σέ
βοηθήσει νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό
τά πάθη σου καί τίς ἐφάμαρτες
ἐπιθυμίες πού σέ ὁδηγοῦν στήν
διάπραξη τῆς ἁμαρτίας. Παραγγέλλει σχετικά ὁ Ἰ. Χρυσόστομος
«Σᾶς ἱκετεύω καί σᾶς παρακαλῶ,
νά μήν προσέρχεστε στήν Ἱερή
Τράπεζα μέ λεκέδες, οὔτε μέ συνείδηση πονηρή... κανένας ἁμαρτωλός
νά μήν προσέρχεται ἤ καλύτερα δέν λέγω
κανένας ἁμαρτωλός, γιατί πρῶτα τόν ἑαυτό
μου ἀποκλείω ἀπό τήν Θεία Τράπεζα, ἀλλά κανένας πού μένει ἁμαρτωλός νά μήν προσέρχεται, κανένας
ἀμετανόητος» (Ἰ. Χρυσόστομος, Ὁμιλία εἰς τό «Ἴδον τόν
Κύριον καθήμενον»). Δέν λέει ὁ Ἱερός πατήρ κανείς ἁμαρτωλός, ἀλλά κανείς ἀμετανόητος καί ἀδιόρθωτος νά μήν
προσέρχεται στό Ἱερό Μυστήριο.
Στή συνέχεια, μετανοημένοι καταφεύγουμε στό μυστήριο
τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Μέ καρδιά «συντετριμένην καί
τεταπεινωμένην» ὁμολογοῦμε μπροστά στόν ἀντιπρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ, τόν Πνευματικό μας, ὅλα τά ἁμαρτήματά μας
χωρίς νά ἀποκρύψουμε οὔτε τό παραμικρό.
Ἡ ἀληθινή μετάνοια καί ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγηση φέρνουν τήν ποθούμενη καθαρότητα. «Δέν ἐπαινοῦμε οὔτε ἐκείνους πού μεταλαμβάνουν μιά φορά οὔτε πολλές φορές οὔτε
λίγες, ἀλλά ἐκείνους πού μεταλαμβάνουν μέ καρδιά καί ζοῦν
μέ καθαρό βίο. Αὐτοί πάντοτε μποροῦν νά κοινωνοῦν. Ὅσοι

ὅμως δέν ἔχουν καθαρότητα, οὔτε μιά φορά δέν μποροῦν νά
κοινωνήσουν» (Ἰ. Χρυσόστομος).
Τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τήν ἐπιτυγχάνουμε ὄχι μέ
τήν ἀποχή ἀπό ὁρισμένες τροφές, ἀλλά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ
καί μέ τή δική μας προσπάθεια. Οἱ περίοδοι τῆς νηστείας
βοηθοῦν τά μέγιστα στόν ἀγῶνα μας αὐτό. Ἡ περισσότερη
προσευχή, ὁ τακτικός Ἐκκλησιασμός κατά τίς Σαρακοστές,
συντελοῦν σέ περισσότερη αὐτοσυγκέντρωση καί
αὐτοέλεγχο πού εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα γιά
νά ὁδηγήσουν στή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση καί τέλος στήν καθαρότητα
τῆς καρδιᾶς πού ἀπαιτεῖται γιά τήν
ἀπρόσκοπτη συμμετοχή μας στό
Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας.
Στή διαδικασία τῆς καθαρότητας βοηθάει πάρα πολύ καί ἡ
μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἡ
παρακολούθηση κηρυγμάτων.
Αὐτά βοηθοῦν στό νά γνωρίσουμε περισσότερο τόν ἑαυτό
μας. Ἡ γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας,
εἶναι τό πρῶτο βῆμα πού θά μᾶς
ὁδηγήσει στόν αὐτοέλεγχο, στή
μετάνοια καί στήν ἐξομολόγηση.
Σέ ἑπόμενο τεῦχος θά συνεχίσουμε. Σέ αὐτό τό σημεῖο νά συνοψίσουμε αὐτά πού ἐπισημάναμε ὡς
ἀπαραίτητη προετοιμασία γιά τή συμμετοχή μας στή Θ. Κοινωνία.
• Νά πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ καί ὅτι αὐτό πού κοινωνᾶμε εἶναι ἀληθινά
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
• Νά ἔχουμε στήν ψυχή μας ἀγάπη γιά τόν Θεό καί συγχωρητικότητα, ἀνεκτικότητα καί ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπό
μας. Νά μήν ἔχουμε στήν καρδιά μας τήν παραμικρή ἐχθρότητα.
• Νά ζοῦμε σέ συνεχῆ κατάσταση μετανοίας γιά τά ἁμαρτήματά μας.
• Νά καταφεύγουμε στήν ἐξομολόγηση.
• Νά ἔχουμε συνεχῆ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό διά τῆς προσευχῆς.
• Νά μελετοῦμε τήν Ἁγ. Γραφή καί ψυχωφελῆ βιβλία. Νά
παρακολουθοῦμε μέ ἐνδιαφέρον Χριστιανικά κηρύγματα.
Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πού θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια, βοηθοῦν στό νά ἔχουμε τήν ἀπαραίτητη καθαρότητα καρδιᾶς
γιά τή συμμετοχή μας στό μεγάλο μυστήριο.
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ŒΛ
 ΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Θ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
έ βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στά νησιά τῆς ΜηΜ
τροπόλεώς μας ἑορτάσθηκε ἡ Μεταμόρφωση τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου, εὐλόγησε τήν ἀρτοκλασία, καί μετά τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα ἡ
λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ
στήν παραλιακή ὁδό τοῦ λιμένος τῆς Καλύμνου. Τι-

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Θείας
Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου
5 καί 6.8.2014
μές ἀπέδωσαν ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Καλυμνίων
καί ἄγημα τοῦ συντάγματος εὐζώνων. Παρευρέθηκαν
πολιτικές καί στρατιωτικές ἀρχές, ἐνῶ πλήθη πιστῶν
προσκύνησαν τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.
Τήν πρωΐαν τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ὁ Μητροπολίτης μας χειροτόνησε πρεσβύτερο
τόν διάκονο Νικόλαο Κλήμη, οἱ ὁποῖος στήν προσ
λαλιά του πρός τόν Μητροπολίτη, ἀνεφέρθη στήν
ὕψιστη ἀποστολή τοῦ λειτουργήματος πού ἀναλαμβάνει νά ὑπηρετήσει ἕνα μικρό λαό εὐλογημένο στή
νῆσο Ψέριμο.
Τό ἑσπέρας, κατά τό ἔθος, ἀπό τή Μονή τοῦ Ἁγίου
Σάββα, ἄγημα τοῦ στρατοῦ μετέφερε τή θαυματουργό
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὅπου στήν πλατεία ταξί, ὁ
Μητροπολίτης ὑπεδέχθη τήν εἰκόνα καί σχηματίσθηκε ἱερά πομπή ἡ ὁποία κατέληξε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό ὅπου ἐψάλη ἑσπερινός μεθέορτος καί ἡ
παράκληση τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἁγίου.

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Καλύμνου 5 καί 6.8.2014
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Ἐπιμέλεια-Φωτ.: πρωτ. Παντελεήμων Κροῦσκος,
Γ.Ι.Χ. καί Ν. Μαμάκας

ŒΜ
 Ε ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
έ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στή Μητρόπολή μας
Μ
τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ἡ Κοίμηση τῆς
Παναγίας μας. Καί στά τρία νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας, Λέρο, Κάλυμνο καί Ἀστυπάλαια, ἀπό τήν 1η
Αὐγούστου καί καθημερινά τελοῦνταν παρακλήσεις.
Στή Λέρο ἑόρτασαν ἡ «Παναγία τοῦ Κάστρου», τό
Ἱερόν Παλλάδιον τῶν Λερίων, ἡ «Παναγία ἡ Γουρλομάτα» (14ου αἰῶνος) στόν Δρυμώνα, ἡ Παναγία
Παλαιοκάστρου στόν Ξηρόκαμπο, οἱ «Παναγιές» στά
Ἄλιντα, κ.ἄ.
Στήν Κάλυμνο μέ τόν
ἴδιο θρησκευτικό παλμό
ἑορτάσθηκε ἡ Κοίμηση
τῆς Παναγίας μας, καθώς
καί σέ ὅλα τά σεβάσματα
τό νησιοῦ. Στήν Παναγία
Κυρά-Ψηλή στό Βαθύ,
στήν Παναγία Φανερωμένη, στήν Παναγιά τοῦ
Γλυκιοῦ, στήν Παναγία
Χώρας Καλύμνου, κ.ἄ.
Καί στήν Ἀστυπάλαια,
ὅπου κατά τό ἔθος ἑόρτασε ὁ Μητροπολίτης μας κ.
Παΐσιος τήν Κοίμηση τῆς
Παναγίας μας, τελέσθηκε
πανηγυρικός ἑσπερινός,
Θ. Λειτουργία καί λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης Ἀστυπάλαιας, στούς

δρόμους καί τήν πλατεία
τῆς Χώρας, ὅπου πλῆθος
πιστῶν πέρασε κάτω ἀπό
τόν ἐπιτάφιο τῆς Παναγίας κατά τό ἔθος, καί ἀσπάσθηκε τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης, τήν
εἰκόνα τοῦ κτήτορος τῆς
Μονῆς Ἁγίου Ἀνθίμου καί
τά Ἱερά Λείψανά του.
Τό πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία
παρουσία πολλῶν πιστῶν.
Ἐπιμέλεια-Φωτ.-Βίντεο: Γ. Ι. Χ.
Βίντεο ἀπό Κάλυμνο:
«Ἀλήθεια FM» Ν. Μαμάκας
Φωτ. καί βίντεο ἀπό Ἀστυπάλαια:
κ.Τσαμπίκος

Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
έ θρησκευτική λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήΜ
μη τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στή Μητρόπολή μας.
Στόν οἰκισμό τοῦ Ξηροκάμπου Λέρου καί στόν ὁμώνυμο ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τήν
Τρίτη 26 Αὐγούστου, ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς νήσου, ἀλλά καί πολλῶν παρεπιδημούντων ἱερέων, πού βρέθηκαν στή Λέρο καί τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν ἱερά πανήγυρη. Μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, Τό πρωΐ τῆς
ἑπομένης, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου.
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Œ Ε ΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
έ λαμπρότητα ἑορτάΜ
σθηκε ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός Ἀνθίμου του ἐν
Ἀστυπαλαία στήν Ἀστροπαλιά. Τήν ἑορτή τίμησαν
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ρόδου κ. Κύριλλος καί Ἄκρας
κ. Σάββας τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας, συνοδευόμενοι ὑπό τῶν ἀρχιμανδριτῶν
Κυρίλλου Παπανθίμου καί Ἰωαννικίου Ἀναγνώστου,
ἀλλά καί οἱ ἱερεῖς τῆς Ἀστροπαλιᾶς συμμετεῖχαν στίς
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις.
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης (3.9) τελέσθηκε Μέγας
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο
χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ἄκρας κ. Σάββας,
ὅπου καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στόν Ἅγιο
Ἄνθιμο καί τή θέση τῆς ἁγιότητος τοῦ ἀνθρώπου γιά
τή σωτηρία του.
Μετά τόν Ἑσπερινό, ἡ χορωδία τῆς δίδος Εἰρήνης
Κουκουβά, τραγούδησε μέ συνοδεία παραδοσιακῶν
ὀργάνων, τραγούδια ἑλληνοθρησκευτικά ὑπό τήν αἰγίδα τῆς κας Γεωργιάδου Μαριά.
Τό πρωΐ, ἑορτή τοῦ Ὁσ. Ἀνθίμου, τελέσθηκε τρισαρχιερατική Θ. Λετουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κήρυξε
καί τόν θεῖον λόγον μέ θέμα «μετάνοια» καί ἀναφέρθηκε στόν Ὅσ. Ἄνθιμο «στόν μετανοίας διδάσκαλο
καί ποδηγέτη». Μετά τήν Θ. Λειτουργία σχηματίσθηκε Ἱερά Πομπή κατά τό ἔθος, λιτανευόντων τῶν
Ἁγίων Εἰκόνων τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης καί τοῦ
Ὁσίου Ἀνθίμου, ὡς καί τό τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Λειψάνου, ὅπου πρό τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου ἐψάλη
ἀρτοκλασία καί ἐγένετο δέησις ὑπέρ τῶν ὅπου γῆς
οἰκούντων Ἀστυπαλιτῶν.
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Œ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΣ κ. ΠΑΪΣΙΟΣ
ατόπιν Ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς ΣυΚ
νόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ἐξελέγη, διά
δευτέρα φορά, Μέλος Συνοδικό ἀπό τῆς 1ης Σεπτεμβρίου.

Τό εὐχαριστήριο Γράμμα
τοῦ Μητροπολίτου μας πρός
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο.

Œ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ἁγιασμός στά ἐκπαιδευτήρια τῆς Καλύμνου

Ἁγιασμός στά ἐκπαιδευτήρια τῆς Καλύμνου

Στόν παιδικό σταθμό Λακκίου Λέρου

Στό «Μπελλένειο» Γυμνάσιο καί «Μπουλαφέντειο» Λύκειο Λέρου

Ἁγιασμός στήν Α.Ε.Λ. Λέρου γιά τήν ἔναρξη
τῆς νέας ποδοσφαιρικῆς περιόδου

Ἁγιασμός στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στή Λέρο,
γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς (25.9.2014)
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Œ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΡΟ
ήν Παρασκευή 12.9.2014 ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί ΘρησκευμάΤ
των κ. Ἀ. Λοβέρδος ἐπισκέφθηκε τό νησί τῆς Λέρου. Τόν ὑποδέχθηκαν ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ Δήμαρχος, ὁ Ἔπαρχος, ὁ πρόεδρος
τοῦ Δ.Σ. καί δημοτικοί σύμβουλοι. Ὁ Ὑπουργός μετέβη σέ σύσκεψη
στό «Μπελλένειο" Γυμνάσιο, ὅπου τοῦ ἀνέφεραν τά διάφορα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν παιδεία στό νησί. Ὁ Μητροπολίτης
μας τόν καλωσόρισε στή Λέρο, τοῦ μετέφερε τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ εὐχήθηκε ὅπως ἡ Παναγία τοῦ Κάστρου τόν στηρίζει στό ὑψηλό ἔργο πού ἔχει ἀναλάβει.

Œ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 12-13.9.2014

έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, τάξη καί μεγαλοπρέπεια
Μ
ἐκκλησιαστική καί μέ τή συμμετοχή ἀρκετῶν πιστῶν, τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναϋδρίου τῆς
Ἁγίας Κυριακῆς, στό ὁμώνυμο νησάκι τῆς Λέρου. Ὁ
Ναός μέ τό κελί του, πραγματικό κόσμημα καί σημεῖο
ἀναφορᾶς σέ ὅσους ἀτενίζουν τό γαλάζιο πέλαγος
ἀπό τό Κάστρο, τό Παντέλι, τό Βρωμόλιθο.
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 12 Σεπτεμβρίου
2014, πραγματοποιήθηκε ἡ μεταφορά καί ἡ ἐναπόθεση τῶν τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου, Παρασκευῆς τῆς Παρθενομάρτυρος
καί Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου, τά ὁποῖα μετέφερε
διά θαλάσσης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος,
συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Ἀρχές καί
τούς πιστούς. Ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινός, στό τέλος
τοῦ ὁποίου, μετά τήν σύντομη ἑρμηνεία διά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων, ὁ Σεβασμιώτατος καθαγίασε τά
Ἱερά Σκεύη, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τίς Ἅγιες Εἰκόνες.
Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, ἔλαβε χώρα
ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί στή συνέχεια, ὁ Σεβ.
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Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος τέλεσε τήν πρώτη Θεία
Λειτουργία. Τήν ὅλη τελετή τῶν ἐγκαινίων τίμησαν
διά τῆς παρουσίας των οἱ κ.κ. ὁ Ἔπαρχος, ὁ Δήμαρχος Λερίων, οἱ ἀντιδήμαρχοι, ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.
καί μέλη του, ἡ Εἰρηνοδίκης Λέρου, ὁ πρόεδρος τοῦ
«Ἀγγελείου» Ἱδρύματος καί διοικητής τοῦ Κ.Θ.Λ., κ.ἄ.

Ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων ὁλοκληρώθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, στό συνεδριακό
κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως «Σχολή Σοφίας»
στά Ἄλιντα, μέ τήν ἐκδήλωση εὐχαριστιῶν πρός τούς
κτήτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί τήν ἀπονομή εὐχαριστηρίων ἐπαίνων. Οἱ παρόντες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά θαυμάσουν μέσα ἀπό μία πλειάδα 200 φωτογραφιῶν, τήν
ἱστορική πορεία τῆς ἀνέγερσης τοῦ πρώτου (1957) καί
τοῦ δευτέρου (2010) Ναοῦ. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς
ὁμιλίας, γινόταν προβολή βίντεο, μέ τήν ἱστορική δια
δρομή τοῦ Ναοῦ, πού εἶχε ἐπιμεληθεῖ ὁ γραμματέας
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κ. Γ. Χρυσούλης.
Ἐπιμέλεια-Φωτ.-Βίντεο: Γ.Ι.Χ.

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
σέ κατάνυξη καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ἔγινε ἡ τελεΜΤόέσα
τή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
ἐσπέρας τοῦ Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, στόν ἱστορικό Ἱερό
Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Πλάτανο Λέρου, ἐτελέσθη Μέγας
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἐσπερινός. Μετά τό πέρας τοῦ ἐσπερινοῦ, ἔλαβε χώρα ἡ Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ εἰς τάς ὁδούς τῆς Πόλεως, ἐνῶ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχιακοῦ
Μεγάρου ἐγένετο ἡ καθιερωμένη δέησις. Τήν
πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου,
ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ἐπιμέλεια: Γ. Ι. Χ. - Φωτ.: foto-fylakouris
Leros καί Ν. Νταλόγλου
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Ἀ

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΣ

φοῦ ἑορτάσαμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου καί
συναισθανθήκαμε τήν σπουδαιότητα τῆς
σφαγῆς καί τῆς θυσίας Του, ὡς καθολικῆς λύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου, μᾶς τίθεται ἕνας διαφορετικός προβληματισμός καί
μία δική μας ἰδιαίτερη σπουδή: ὁ δικός μας σταυρός. «Ὅστις
θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν
σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι».
Ἡ εἰκόνα πού δίνει ὁ Κύριος στούς ἀκροατές του εἶναι τά
μάλα δραματική, ἀλλά καί σκανδαλιστική γιά τόν ἄνθρωπο
κάθε ἐποχῆς. Πρό τῶν ὀφθαλμῶν τῶν εὐσκανδάλιστων καί
προσεκτικῶν Ἰουδαίων, ἀλλά καί κάθε δυναμικῆς προσωπικότητας καί θρησκευτικοῦ ἀνθρώπου ὁ Χριστός θέτει τό ἰδανικό
τῆς μαθητείας μέ μία δυσκολοχώνευτη παράσταση: Αὐτή τοῦ
κατάδικου, τοῦ τελευταίου καί πλέον περιφρονημένου κατάδικου, πού σέρνει τόν σταυρό του πρός τόν τόπο τοῦ θανάτου!
Ἄν γιά τούς Ἰουδαίους ὁ σταυρός εἶναι κατάρα καί ἡ σταυρική
καταδίκη ἡ ἐσχάτη εὐτέλεια, ἀλλά αὐτό ἰσχύει γιά τόν ἄνθρωπο
κάθε ἐποχῆς. Ἄν καί ὁ κόσμος φαίνεται ὅτι μεταβάλλεται πρός
τό προοδευτικότερον καί ἀνθρωπινότερον, τό ἰδανικό καί ἡ
φιλοσοφία τοῦ δυναμισμοῦ, τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ, τῆς ἐπιβολῆς, τοῦ κάθε εἴδους ἐξουσιασμοῦ καί ὑπεροχῆς, παρ’ ὅλες
τίς μεταλλάξεις καί τίς ποικιλίες παραμένουν ἴδιες καί κυρίαρχες σέ κάθε κοσμοσύστημα, σέ κάθε κοινωνία. Ἡ εἰκόνα τῆς
ἄρνησης, τῆς ἐπώδυνης ἄρσης, τῆς ἑκουσίας αὐτοταπείνωσης,
τῆς θυσίας, τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα παραμένει σκανδαλιστική,
ἐπαναστατική, μωρία Ἰουδαίοις καί σκάνδαλον τοῖς Ἕλλησι.
Παρόλα αὐτά ἡ ἐκκλησία ἐπιμένει νά θέτει ὡς προϋπόθεση
μαθητείας στήν πίστη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν αὐταπάρνηση,
τήν ἄρνηση κάθε δυναμισμοῦ, τήν ἀποδοχή τοῦ σταυροῦ μέ
σκανδαλιστική χαρά, τήν μαρτυρική πορεία, τήν ἰδιαιτερότητα
τοῦ χριστιανοῦ μέσα στήν ἰσοπέδωση τοῦ κόσμου.
Πολύ συχνά ὁ προσωπικός σταυρός ὀνομάζεται καί παρουσιάζεται στήν παράδοση μας ὡς εὐλογία καί ὡς εὐκαιρία.
Αὐτός πού ἦταν κατάρα καί τέλος φρικτό. Ἕνα πρόβλημα
ὑγείας, ἕνας πειρασμός ἀπό ἄνθρωπο στό οἰκογενειακό καί
εὐρύτερο περιβάλλον, ἡ φτώχεια, ἡ κοινωνική ἀδικία, ἡ εὐτέλεια τοῦ κόσμου, οἱ δυσχέρειες στόν ἔγγαμο βίο, στήν ἐργασία, στήν πολιτεία, ἕνας θάνατος, τό ἴδιο τό ἄχθος τοῦ βίου
δυσβάσταχτο καί πολυπειρασμικό, ὁ ἴδιος ὁ χαρακτήρας μας
πού παραμένει ὁ αὐτός καί ὁ κύριος νά μερικοί σταυροί πού
παραχωρεῖ ἡ Σοφία καί ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ.
Ἄν πάρεις τόν σταυρό σου ὡς εὐλογία καί εὐκαιρία μπορεῖς
νά φτάσεις σταδιακά καί συνειδητά στήν ἀληθινή σοφία καί
αὐτεπίγνωση. Ἡ ὑποδοχή τοῦ σταυροῦ ὡς δῶρο καί ἡ ὅλη
ἀσκητική πάνω σέ αὐτό σέ κάνει ἐγκρατή, ταπεινό, σοῦ θέτει
ὅρια, δέν ἀλαζονεύεσαι, δέν κάνεις ψευδομεγαλεπήβολα ὄνειρα, ἀξιολογεῖς ὀρθά τίς καταστάσεις ὡς ἀστεῖες ἤ σοβαρές,
γνωρίζεις τόν ἑαυτό καί τίς δυνάμεις σου, σέ κάνει ἀνεκτικότερο καί συμπονετικότερο μέ τούς ἄλλους, σοῦ θέτει σταδιακή
διαύγεια ὥστε νά ἀντιμετωπίζεις τούς χαλεπούς πειρασμούς
τοῦ ἄγχους, τῆς μειονεξίας, τῆς ἀπελπισίας, τοῦ περιθωρίου,
τοῦ φόβου, τοῦ πόνου, τοῦ ἴδιου τοῦ θανάτου, ὡς πειρασμικά
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φαντάσματα πού ἐπιδιώκουν ἁπλῶς τήν ἀπόκλιση σου ἀπό μιά
φωτοφόρο καί τροπαιοφόρο πορεία. Ἄν ὅλα αὐτά δέν εἶναι
εὐλογία τί εἶναι εὐλογία; Ἄν ὅλα αὐτά δέν εἶναι εὐκαιρία, τί
εἶναι εὐκαιρία;
Στόν ἀνθρώπινο παράγοντα ὑπάρχει πάντα τό ἐρώτημα γιά
τήν ἀδικία καί ἡ ἀγανάκτηση γι’ αὐτό πού σέ βρίσκει. Γιατί ὁ
Θεός μέ βασανίζει, γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει ἕναν τέτοιο σταυρό; Τόσο στούς ἀρχαίους ἡμῶν, ὅσο καί στήν ἀποκεκαλυμένη
ἀλήθεια τῆς ἐκκλησίας, ὑπάρχει ἡ ἀπάντηση πού δέν ἐπιδέχεται καμία ἀμφισβήτηση. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται ἀπό πολύ νωρίς
ἀκόμα, πρίν μεστώσει ὁ σταυρός του καί πρίν τόν καταβάλουν
οἱ ἀγωνίες καί ὁ πόνος , νά ἀναγνωρίσει τόν ἑαυτό του καί τά
ὅρια του. Στούς τραγικούς ποιητές ὑπάρχει ἡ ἑξῆς ἀλήθεια πού
εἶναι ἐκ φύσεως εὐαγγελική καί ἐναρμονισμένη μέ τό ὀρθόδοξο
ἦθος: Ἄνθρωπε παραδέξου τήν ἀνθρωπινότητα σου. Παραδέξου αὐτό πού εἶσαι, τά ὅρια σου καί τήν φύση σου καί θά βρεῖς
τήν ἀνάπαυση καί τήν ἀληθινή σοφία. Ὁ Θεός δέν καλεῖται σέ
ἀπολογία. Ὁ Θεός εἶναι. Ἐσύ ὑπάρχεις δι’ Αὐτοῦ καί ἐν Αὐτῷ.
Ἀπό κεῖ καί πέρα παραδέχεσαι τήν πορεία σου καί κάνεις τόν
σταυρό σου γέφυρα πρός τήν γνώση.
Κλείνοντας, θά θέλαμε νά σταθοῦμε στό ἀναστάσιμο στοιχεῖο τῆς ἄρσης τοῦ Σταυροῦ. Ὑπάρχει ἔντονη ἡ αἴσθηση πώς
στό τέλος κάθε σταυρικῆς πορείας ὁ ἀγωνιστής λαμβάνει τόν
στέφανον τῆς δικαιοσύνης καί τά βραβεῖα τῆς ὑπομονῆς,
λαμβάνει θά λέγαμε σχηματικά τό δῶρον τῆς ἀνάστασης. Σέ
αὐτό ἐπιμένουν μέ ποιητική περισσότερο διάθεση οἱ ὕμνοι καί
ἡ διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας. Ὅτι στό τέλος, στήν κορυφή βρίσκεται ἡ ἀνταμοιβή. Ὡστόσο, τόσο ὁ βίος τῶν Ἁγίων, ὅσο
καί ἡ πολιτεία τους μέσα στόν κόσμο τῶν πειρασμῶν καί τῆς
δοκιμασίας μᾶς ἀποκαλύπτει μιά ἄλλη φιλανθρωπότερη καί
ὑπέροχη ἀλήθεια: Ἡ ἀνάσταση δέν βρίσκεται πάντα στό τέρμα καί στήν κορυφή, δέν ὑπάρχει σκοπός καί συναλλαγή. Ἡ
ἀνάσταση συμβιώνεται μέ τόν σταυρό.
Οἱ μάρτυρες τῆς πίστης καί τῆς συνείδησης, ἀπολάμβαναν
τά στέφανα τῆς χαρᾶς καί τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ, τήν ὥρα
τῆς ἄρσης, τῆς ἀποδοχῆς, τῆς ἀσκητικῆς, τήν ὥρα πού ἔφερναν μέ χαρά, ὑπομονή καί αὐτοθυσία τόν σταυρό τους ἤδη
ἀπολάμβαναν μέ μυστική χαρά τήν εὐλογία τῆς ἀνάστασης.
Τρανό παράδειγμα εἶναι ἡ ζωή τῶν συγχρόνων γερόντων τῆς
ὀρθοδοξίας, πού ὑπέμειναν τά δεινά ὡς δῶρα τοῦ παραδείσου καί ζοῦσαν ἤδη ἐν ἁγιότητα μέσα στό καμίνι τῶν θλίψεων.
Αὐτό γιά νά τό βιώσει καί νά τό ἀπολαύσει κανείς προϋποθέτει
μιά σοβαρή ἀσκητική μέσα στίς ἀλήθειες τῆς ὀρθοδοξίας καί
τήν Ἐκκλησία. Τό τέλος δέν ἦταν παρά μιά ἔκρηξη αἰωνίας καί
ἀτελευτήτου χαρᾶς, ἡ ὁποία τά θεμέλια τῆς ἔθεσε ἀπό αὐτήν
ἐδῶ τήν ζωή τῶν θλίψεων καί τῆς θυσίας ὁ ἀγωνιστής. Μιά
ἄνευ προηγουμένου παραδείσια χάρη πού κατά τά γήινα μέτρα
προγεύτηκαν ἤδη ἀπό ἐδῶ.
Αὐτήν εὐχόμαστε γιά ὅλους μας.
Σάββατο μετά τήν Ὕψωσιν, 18-20 Σεπτεμβρίου 2014,
π. Παντελεήμων Κροῦσκος

Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 19.9.2014
ἱ κυνηγοί τῆς Λέρου τίμησαν τόν προστάτη τους Ἅγιο Εὐστάθιο.
Οτέτρεψαν
Στήν τοποθεσία «Κατσούνι» καί στό Ἰταλικό τοῦνελ, τό ὁποῖο μεοἱ κυνηγοί τῆς Λέρου σέ ἐκκλησάκι ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου, ὁ Μητροπολίτης τέλεσε πανηγυρικό Ἑσπερινό μετ’ ἀρτοκλασίας, καί στό τέλος ἔγινε λιτάνευση τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου. Μετά
τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, κατά τό ἔθιμο, οἱ κυνηγοί ἔρριψαν «μπαλοθιές» κατά τή διάρκεια τῆς λιτανείας καί ὁ π. Κωνσταντῖνος προσέφερε κρητικό ρακί καί οἱ κυνηγοί τά ὡραῖα πατροπαράδοτα λέρικα
Ἐπιμέλεια-Φωτ.: Γ.Ι.Χ.
κουλούρια.

Œ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ
ό Σάββατο 20/9/2014, οἱ τρόφιμοι τοῦ Ἱδρύματός μας γεύθηκαν τῆς φιλοΤ
ξενίας τοῦ Λεριακοῦ Ὁμίλου Σκαφῶν (ΛΕΡ.Ο.Σ.), ὁ ὁποῖος παρέθεσε πρός
τιμήν τους δεῖπνο στόν αὔλειο χῶρο τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν τοῦ νησιοῦ. Στό
δεῖπνο παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης μας καί Πρόεδρος τοῦ Ἰσιδωρείου Γηροκομείου κ. Παΐσιος, ὁ Διοικητής καί ὁ Ὑποδιοικητής τοῦ 588 ΤΕ κ.κ. Παπαγεωργίου Σπυρίδων καί Πούλιος Νικόλαος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ν.Ο.Λ. κ. Μαρδόγλου
Ἀναστάσιος καί μέλη τοῦ Ὁμίλου.

Œ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ήν Κυριακή 21.9.2014, στόν Ἱ. Ναό Θείας ΜεταμορΤ
φώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου, ἑορτάσθηκε «Η
ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ» μέ τήν εὐκαιρία συμ
πλήρωσης 92 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν ἀπογόνων τῶν μικρασιατῶν προσφύγων τοῦ νησιοῦ μας καί ἐν συνεχεία ἐθνικό μνημόσυνο. Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λέρου καί
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόδημος Φωκᾶς στήν ὁμιλία του ἀναφέρθη στήν τεράστια συμβολή τῶν μικρασιατῶν, τόσο στόν πολιτισμό,
ὅσο καί στίς ἐπιστῆμες, στά γράμματα καί τίς τέχνες
τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας.
Ἐπιμέλεια- Φωτ.-Βίντεο: Γ.Ι.Χ.

Œ 71η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΒΥΘΙΣΕΩΣ
Α/Τ «Β. ΟΛΓΑ»
ήν Παρασκευή 26.9.2014 ἑορτάσθηκε στή Λέρο
Τ
μέ ἰδιαίτερη ἐπισημότητα, ἡ 71η ἐπέτειος (19432014) ἀπό τή βύθιση τοῦ ἔνδοξου Ἀντιτορπιλικοῦ
τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ».
Παράλληλα ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν Μετάσταση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Τήν
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στίς 6:00 τό ἀπόγευμα,
ἐτελέσθη μέγας πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Παϊσίου. Τήν ἑπομένη, ὁ Μητροπολίτης ἐτέλεσε
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Δοξολογία, μνημόσυνο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ Κυβερνήτου, Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν
καί Ναυτῶν τοῦ Α/Τ «Βασίλισσα Ὄλγα».
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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

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.

ιά ἕκτη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ ΣχοΓἀναγνωρισμένη
λή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας,
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ. Β΄

Λογαριασμός Τραπέζης Ἀγάπης
779/002101-089440

1663/18-8-2008). Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων
Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζη
θεοδώρου, καθηγητές μουσικῆς ὁ π. Κων/νος Σμαλιός καί
οἱ κ.κ. Ἑμμ. Καζαβούλης, Ἑμμ. Μεϊμάρης, Ποσειδών Ζαΐρης 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 συν
εργασία τῶν ἱερέων π. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ καί
π. Σεργίου Γουρλᾶ.

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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