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Ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά ἐν Κυ-
ρίῳ, 

Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμε-
νοι Θεῖοι Πατέρες ἐθέσπισαν ὅπως 
τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου προηγῆται περίοδος 
ἀσκή σεως καί πνευματικῆς κα-
θάρσεως, διαρκείας τεσσαράκοντα 
ἡμερῶν. Ἡ ἄσκησις πραγματοποι-
εῖται καί διά τοῦ περιορισμοῦ τῶν 
τροφῶν, δηλονότι τῆς νηστείας, 
ἀλλά κυρίως διά τῆς ἀποχῆς ἀπό 
τό κακόν. Τονίζει χαρακτηριστικῶς 
ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὅτι ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος 
ἀπό τόν Θεόν νηστεία εἶναι ἡ τῶν κακῶν ἀλλο-
τρίωσις, ἡ ἐγκράτεια γλώσσης, ἡ θυμοῦ ἀποχή, ὁ 
χωρισμός ἀπό τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν, τῆς καταλα-
λιᾶς, τοῦ ψεύδους καί τῆς ἐπιορκίας, ἡ ἐπανόρθω-
σις τῆς ἀδικίας, ἡ δίωξις τοῦ ἐμπαθοῦς λογισμοῦ, 
ἡ θερμή ἐξομολόγησις, ὁ καθαρμός τῆς συνειδή-

σεως, «ἧς οὐδέν ἐν κόσμῳ βιαιό-
τερον» ἡ ἐγκράτεια ἀπό «παθῶν 
βλαβερῶν, ἀπό φθόνου καί μίσους, 
ἀπό πάσης κακίας», ἡ ἀποφυγή τῆς 
«ἐκτροπῆς τοῦ νοός», ἡ ὁμολογία 
τῶν ἐσφαλμένων ὅτι «ἐγγύς ἐπί 
θύραις ὁ Κριτής ἐστίν», ὁ ἐτάζων 
καρδίας καί νεφρούς, «ὁ πανταχοῦ 
παρών καί τά πάντα πληρῶν» (Μέ-
γας Κανών Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης).

Ἡ σωματική ἄσκησις σκοπόν 
ἔχει τήν κάθαρσιν τοῦ νοῦ καί τήν 
προσήλωσιν αὐτοῦ εἰς τήν ἀγάπην 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν  Ἰη-

σοῦ Χριστοῦ. Ταυτοχρόνως, καί εἰς τήν ἀγάπην 
τῶν συνανθρώπων μας, ἡ ὁποία καί ἀποτελεῖ 
τήν ἀπόδειξιν ὅτι εἴμεθα μαθηταί τοῦ Ἀγαπῶντος 
αὐτούς. Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι ἔμπρακτος 
καί νά συνεπάγεται δι’ ἡμᾶς κάποιαν θυσίαν ὑπέρ 
αὐτῶν. Διότι ἀγάπη ἄνευ προσφορᾶς τῶν ἀνα-
γκαίων ὑλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν εἰς τόν 
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ἀγαπώμενον εἶναι κ ε ν ό ς  λόγος. Ἰδίως κατά τήν 
παροῦσαν ἐποχήν τῆς μεγάλης ἠθικῆς καί οἰκονο-
μικῆς κρίσεως ὀφείλομεν, ὅσοι ἔχομεν τήν δυνα-
τότητα, νά προσφέρωμεν μετά ἱλαρότητος, ἀγάπης 
καί σεβασμοῦ πρός τόν συνάνθρωπον τήν βοήθει-
άν μας πρός αὐτόν. Τότε μόνον ἡ χαρά μας ἐπί τῇ 
Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου θά εἶναι πλουσία, ὅταν καί 
ἡ προσφορά μας πρός τούς ἀδελφούς Αὐτοῦ, τούς 
ἐλαχίστους τούς συνανθρώπους μας, εἶναι πλου-
σία. «Ὁ ἀγαπῶν τόν πλησίον ὡς ἑαυτόν οὐδέν 
περισσότερον κέκτηται τοῦ πλησίον» {...} ὅσον 
οὖν πλεονάζεις τῷ πλούτῳ τοσοῦτον ἐλλείπεις τῇ 
ἀγάπῃ», διδάσκει τό ἀψευδές πατερικόν στόμα 
(Μεγάλου Βασιλείου, πρός τούς πλουτοῦντας, P.G. 
31, 281B).

Ὁ κόσμος νομίζει, ἀτυχῶς, ὅτι ἡ χαρά συμπο-
ρεύεται πρός τό  λ α μ β ά ν ε ι ν καί  κ α τ έ χ ε ι ν  
πλοῦτον, δόξαν, ἀξιώματα καί ἄλλας ἀπολαύσεις. 
«Οὐδέν γάρ ἀχρηστότερον ἀνδρός οὐκ εἰδότος 
φιλεῖν» καί «ὅταν ἴδῃς τινά δεόμενον θεραπείας 
ἤ σωματικῆς, ἤ ψυχικῆς, μή λέγε πρός ἑαυτόν. 
Τίνος ἕνεκεν ὁ δεῖνα καί ὁ δεῖνα αὐτόν οὐκ ἐθε-
ράπευσεν; ἀλλ’ ἀπάλλαξον τῆς ἀρρωστίας, καί 
μή ἀπαίτει ἐκείνους εὐθύνας τῆς ἀμελείας. {...} 
Ἄν γάρ ἐπιστάξῃς αὐτῷ καθάπερ ἔλαιον τοῦ λό-
γου τήν διδασκαλίαν, ἄν καταδήσῃς τῇ προσηνείᾳ, 
ἄν θεραπεύσῃς τῇ καρτερία, θησαυροῦ παντός 
εὐπορώτερόν σε οὗτος ἐργάσεται» (Ἱεροῦ Χρυ-
σοστόμου, εἰς Β΄ Κορινθίους ΚΖ΄ καί κατά Ἰου-
δαίων Η΄, P.C. 61, 586-587 καί 48, 932-933). Ἡ 
ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ χαρά καί ἡ ἱκανοποίησις ἀπό 
τήν προσφοράν ἀγάπης καί ὑλικῶν ἀγαθῶν πρός 
τόν συνάνθρωπον εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλυτέρα. 
Ἡ συνήθης κοινωνική ἀντίληψις, ἡ ὁποία καί δι-
δάσκεται εἰς τούς νέους ὡς ἡ πλέον συμφέρουσα 

δι’ αὐτούς ὁδός, εἶναι ἡ πλεονεξία καί ἀπληστία. 
Αἱ ἰδέαι ὅμως αὗται, ὅταν ἐπικρατήσουν, δημιουρ-
γοῦν κοινωνικάς διαταράξεις, καί τελικῶς βλά-
πτουν καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἀποκτοῦν ὑπέρμετρα 
ἀγαθά ἐπί ζημίᾳ τῶν ὑπολοίπων. Ὁ ἀναπόφευκτος 
κοινωνικός διαχωρισμός πρέπει νά ἐξομαλύνεται 
ἑκουσίως διά τῆς προσφορᾶς τῶν ἐχόντων πρός 
τούς μή ἔχοντας, ὡς ὁ Κύριος ἡμῶν διδάσκει ἀνα-
φέρων ἐνδεικτικῶς: «ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδό-
τω τῷ μή ἔχοντι» (Λουκ. γ΄, 11). Μόνον διά τῆς 
αἰσθήσεως τῆς ἑνότητος ἡμῶν πρός ὅλους τούς 
συνανθρώπους μας, καί μάλιστα τούς ἀδυνάτους 
θά διανύσωμεν τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς θεαρέστως καί θά ἔχομεν τήν 
εὐλογίαν τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τό τρέχον ἔτος, τό ὁποῖον ἀνεκηρύξαμεν 
Ἕτος Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης, πρέπει, ἐν 
ὄψει καί τῆς σοβαρᾶς παγκοσμίου οἰκονομικῆς 
κρίσεως, νά δείξωμεν ὅλοι περισσότερον ἐνδιαφέ-
ρον διά τήν ἀνακούφισιν τῶν στερουμένων στοι-
χειωδῶν ἀγαθῶν ἀδελφῶν μας.

Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον θά διανύσωμεν τό 
«ἐνώπιον ἡμῶν στάδιον τῶν ἀρετῶν» θεαρέστως 
καί ἐν πνευματικῇ προόδῳ, θά «ἀπολαύσωμεν τοῦ 
δηναρίου», «θά δεχθῶμεν τό δίκαιον ὄφλημα» καί 
θά ἑορτάσωμεν μέ πληρότητα χαρᾶς τήν Ἁ  γίαν 
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, καθ’ ἥν ἀληθῶς «ζωή πο-
λιτεύεται», τοῦ Ὁποίου ἡ Χάρις καί τό πλούσιον 
Ἔλεος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2013

†  Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
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Τήν πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τό θρίαμβο τῆς 

Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία καταπάτησε 
ὅλες τίς αἱρέσεις καί στερεώθηκε γιά πάντα. Γι’ αὐτό 
ἡ Κυριακή αὐτή καλεῖται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ 
αἱρέσεις φάνηκαν ἤδη ἀπαρχῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. 
Οἱ ἴδιοι οἱ  Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ προειδοποιοῦσαν 
τούς συγχρόνους τους, καί μαζί τους καί ἐμᾶς, γιά τόν 
κίνδυνο ἀπό τούς ψευδοδιδασκάλους.

Ὁ  Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος στή Β' Καθολική 
ἐπιστολή γράφει τό ἑξῆς: «Ἐγένοντο δέ καί ψευδο-
προφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καί ἐν ὑμῖν ἔσονται  ψευδοδι-
δάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, 
καί τόν ἀγοράσαντα αὐτούς δεσπότην ἀρνούμενοι, 
ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινήν ἀπώλειαν, καί πολλοί ἐξα-
κολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι' οὗς ἡ ὁδός 
τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται» (Β' Πέτ. 2, 1-2).

Ὁ Ἅγιος Παῦλος, ἐπιστρέφοντας στήν Παλαιστίνη 
ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἔκανε στάση στήν Ἔφεσο. Ἐκεῖ στούς 
χριστιανούς κατοίκους τῆς πόλεως ἔλεγε: «Ἐγώ γάρ 
οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετά τήν ἄφιξίν μου λύ-
κοι βαροῖς εἰς ὑμᾶς μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου, καί 
ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διε-
στραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τούς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν» 
(Πράξ. 20, 29-30).

Πολλοί τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι καί σχισματικοί 
ὑπῆρχαν στούς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ. 
Μερικές αἱρέσεις τάραζαν τήν Ἐκκλησία ὁλόκληρους 
αἰῶνες, ὅπως γιά παράδειγμα οἱ αἱρέσεις τοῦ Ἀρείου, 
τοῦ Μακεδονίου, τοῦ Εὐτηχούς, τοῦ Διοσκόρου, τοῦ 
Νεστορίου καί ἐπίσης ἡ αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας. Οἱ 
αἱρέσεις αὐτές προκάλεσαν πολλές διαταραχές στήν 
Ἐκκλησία καί τήν βασάνισαν πολύ. Ὑπῆρχαν πολλοί 
ὁμολογητές καί μάρτυρες πού ἔχυσαν τό αἷμα τους 
ὑπερασπιζόμενοι τήν ἀληθινή πίστη στόν ἀγῶνα κατά 
τῶν ψευδοδιδασκάλων καί τῶν αἱρετικῶν.

Ὑπῆρχαν ἐπίσης καί πολλοί καί μεγάλοι ἱεράρ-
χες οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ὑπέφεραν πολλούς διωγμούς 
καί πολλές φορές ἐξορίστηκαν. Ὁ Ἅγιος Φλαβιανός, 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γιά παράδειγμα,  
σέ μία σύνοδο ὑπό τήν προεδρία τοῦ Διοσκόρου, ἡ 
ὁποία καλεῖται «λειστρική», χτυπήθηκε τόσο ἄγρια 
πού μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες πέθανε.

Ἡ τελευταία στή σειρά τῶν αἱρέσεων, ἡ αἵρεση τῆς 
εἰκονομαχίας, ἦταν αὐτή πού ἐπέφερε τά περισσότερα 
βάσανα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἡ αἵρεση αὐτή 
ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στά χρόνια τοῦ αὐτο-

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Λογος εἰς τήν A΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

κράτορα Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε στό 
θρόνο τό 717. 

Δέν μποροῦμε νά περιγράψουμε τά βάσανα πού 
ὑπέφερε ἡ Ἐκκλησία στά χρόνια τῆς εἰκονομαχίας καί 
ἰδιαίτερα οἱ μοναχοί οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν στήν πρώ-
τη γραμμή τοῦ ἀγώνα τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ αὐτο-
κράτορες εἰκονομάχοι ἔκλεισαν πολλά μοναστήρια, 
πολλές ἐκκλησίες ὅπου ὑπῆρχαν εἰκόνες τίς ἔκαναν 
ἀποθῆκες. Τούς μοναχούς τούς βασάνιζαν ἄγρια: 
τούς ἔβγαζαν μάτια, τούς ἔκοβαν μύτες, ἔσπαζαν εἰκό-
νες πάνω στό κεφάλι τους. Τούς ἁγιογράφους μέ τά 
πυρακτωμένα σίδερα τούς ἔκαιγαν τά δάκτυλα.

Μόνο, τότε, ὅταν στό θρόνο τοῦ Βυζαντίου ἀνέ-
βηκε ἡ αὐτοκράτειρα Εἰρήνη, σταμάτησε ὁ διωγμός 
ἀλλά ὄχι ὁριστικά. Τό 787 ἡ Εἰρήνη συγκάλεσε τήν Ζ' 
Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία διατύπωσε τήν ὀρθόδο-
ξη διδασκαλία περί τῆς τιμητικῆς προσκύνησης τῶν 
ἱερῶν εἰκόνων. Ἀλλά καί μετά τή σύνοδο ὑπῆρχαν 
αὐτοκράτορες εἰκονομάχοι, ὅπως, γιά παράδειγμα, ὁ 
Μιχαήλ καί ἄλλοι. Ἡ αἵρεση αὐτή συντρίφτηκε ὁριστι-
κά μόνο ἐπί τῆς θεοσεβέστατης Αὐγούστας Θεοδώ-
ρας, ὅταν τό 842 συγκλήθηκε ἡ τοπική σύνοδος στήν 
Κωνσταντινούπολη ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τήν ὀρθόδο-
ξη διδασκαλία. Ἡ σύνοδος αὐτή ἀναθεμάτισε ὅλους 
αὐτούς πού τολμοῦν νά λένε ὅτι ἡ προσκύνηση τῶν 
ἱερῶν εἰκόνων εἶναι εἰδωλολατρία καί οἱ ὀρθόδοξοι 
χριστιανοί εἶναι εἰδωλολάτρες.

Καί ἐδῶ οἱ αἱρετικοί μᾶς λένε ἀκριβῶς αὐτό τό 
πράγμα. Τολμοῦν νά ἀποκαλοῦν τίς εἰκόνες μας εἴδω-
λα καί ἐμᾶς εἰδωλολάτρες. Καί μέχρι ποῦ φτάνει τό 
θράσος τους; Θά σᾶς πῶ ἕνα περιστατικό πού ἔγινε 
πρόσφατα σέ μία πόλη τῆς Σιβηρίας. Τήν ὥρα  τῆς 
λειτουργίας δυό βαπτιστές μπῆκαν μέσα στήν ἐκκλη-
σία καί ἄρχισαν ἐκεῖ νά φωνάζουν ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι 
εἶναι εἰδωλολάτρες καί οἱ εἰκόνες τους εἴδωλα. Τί 
ἀνοησία!

Πῶς τολμοῦν αὐτοί νά ἀνοίγουν τό ἀκάθαρτο 
στόμα τους καί νά λένε αὐτά τά λόγια πού στάζουν δη-
λητήριο, ἀποκαλώντας μας εἰδωλολάτρες καί τίς εἰκό-
νες μας εἴδωλα; Αὐτό δείχνει πώς δέν ἔχουν κατανο-
ήσει σωστά τήν δεύτερη ἐντολή τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου: 
«οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδέ παντός ὁμοίωμα, 
ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καί ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καί ὅσα 
ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Οὐ προσκυνήσεις 
αὐτοῖς οὐδέ μή λατρεύσεις αὐτοῖς» (Ἐξ. 20,4).

Τί σημαίνει αὐτή ἡ ἐντολή; Νομίζω ὅτι τό νόημά 
της εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ ἐντολή αὐτή ἀπαγορεύει ἀντί νά 
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ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γιά τέταρτη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κά-
λυμνο ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
τῆς μητροπόλεώς μας, ἀναγνωρισμένη 
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ Β 
1663/18-8-2008). Διευθυντής τῆς Σχολῆς 
εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ’’ θεοδώρου 
καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές 
μουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ μας. 
Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πα-
τροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 
στή σύγχρονη κοινωνία καί ἡ ἀνάδειξη ἱε-
ροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πληρώσουν τά ἀνα-
λόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς μητροπόλεώς 
μας. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν 
ἐπιστασία τοῦ μητροπολίτου μας 

καί τήν συγκινητική προσφορά τῶν 
ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί 
τῶν δωρητῶν, συνεχίζεται
γιά ἕβδομη χρονιά τό ἔργο 

τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, μέσα ἀπό 
τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά 

περισσότεροι ἀπό 145 ἀδελφοί μας, 
πού ἔχουν ἀνάγκη. 

779/002101-089440
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΑΓΑΠΗΣ
Θερμή παράκληση νά ἐνημερώνεται ἡ 
Μητρόπολη γιά τήν τυχόν κατάθεση 

στόν Λογαριασμό
γιά τήν σχετική ἀπόδειξη.

Δεχόμαστε κείμενα πνευματικοῦ ὀρθοδόξου περιεχομένου, σταλμένα μόνο σέ ἠλεκτρονική μορφή. 
Τά σταλμένα σέ μή ἠλεκτρονική μορφή, δέν θά δημοσιεύονται.

προσκυνᾶμε τόν Ἕνα, Μοναδικό καί Ἀληθινό Θεό νά 
κατασκευάζουμε εἴδωλα καί νά τά προσκυνᾶμε. Ὅπως 
τό ἔκαναν οἱ ἀρχαῖοι λαοί: οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Βαβυλώνιοι, 
οἱ Αἰγύπτιοι, οἱ Ἕλληνες, οἱ Ρωμαῖοι καί ἄλλοι...

Αὐτή εἶναι ἡ εἰδωλολατρία. Ἡ δική μας ὅμως ἡ 
προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων μοιάζει σέ τίποτα  μέ 
τήν εἰδωλολατρία; Ἀσφαλῶς ὄχι. Τά εἴδωλα ἀπεικόνι-
ζαν κάτι πού  δέν ὑπάρχει στήν πραγματικότητα, πού 
εἶναι καρπός φαντασίας. Οἱ δικές μας εἰκόνες εἰκο-
νίζουν τήν πραγματικότητα. Πραγματικά, δέν ζοῦσε 
μεταξύ μας ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τόν Ὁποῖον δο-
ξάζουμε καί τίς εἰκόνες τοῦ Ὁποίου προσκυνᾶμε; Δέν 
ζοῦσε μεταξύ μας ἡ Παναγία, τήν ὁποία ζωγράφισε ὁ 
Ἅγιος ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Λουκᾶς; Τήν εἰκόνα 
του αὐτή τήν εὐλόγισε ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος, λέγοντας ὅτι 
ἡ χάρη της θά εἶναι πάντα μ’ αὐτή τήν εἰκόνα. Ξέρετε 
πόσα θαύματα γίνονται ἀπό τίς εἰκόνες τῆς Παναγίας.

Καί οἱ ἄλλες εἰκόνες, δέν εἰκονίζονται σ' αὐτές  
πραγματικά πρόσωπα τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ πού 
ζοῦσαν ἐδῶ πάνω στή γῆ; Οἱ εἰκόνες τους αὐτές εἶναι 
τά πορτραῖτα τους καί μέ κανένα τρόπο δέν εἶναι εἴδω-
λα. Μόνο ἀσεβές καί ἀκάθαρτο στόμα τολμᾶ νά λέει 
ὅτι οἱ εἰκόνες μας εἶναι εἴδωλα καί ἐμεῖς εἴμαστε εἰδω-
λολάτρες. Νά σιωπήσουν οἱ ἀσεβεῖς διότι ἡ Οἰκουμενι-
κή Σύνοδος ἀπήγγειλε τό ἀνάθεμα ἐναντίον τους.

Πάνω ἀπό χίλια χρόνια πέρασαν ἀπό τότε πού 
ἔγινε ἡ Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδος καί δέν ἔχουν ξαναγί-
νει Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Γιατί; Οἱ λόγοι εἶναι πολιτι-
κοί. Δέν ὑπῆρχε δυνατότητα νά συγκληθοῦν. Ἀλλά νά 
μήν λυπόμαστε πού δέν ἔγιναν ἄλλες καί δέν γίνονται 
σήμερα οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Αὐτές οἱ ἑπτά πού 
ἔχουμε, τακτοποίησαν ὅλα τά ζητήματα καί ἔλυσαν 
ὅλα τά προβλήματα πού εἶχε ἡ Ἐκκλησία μέ τίς αἱρέ-
σεις καί στερέωσαν τήν ὀρθόδοξη πίστη.

Θά πεῖτε πώς σήμερα ἔχουμε πολλές καινούριες 
αἱρέσεις καί σχίσματα. Ναί, ἔχετε δίκαιο. Ἀλλά πρέ-
πει νά ξέρουμε πώς οἱ καινούριες αὐτές αἱρέσεις 
δέν λένε τίποτε καινούριο ἀλλά ἐπαναλαμβάνουν 
αὐτά πού ἤδη ἔχουν πεῖ οἱ παλαιοί αἱρετικοί. Καί 
ὅλες αὐτές οἱ αἱρέσεις ἀναθεματίστηκαν ἀπό τήν 
Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδο. Γι’ αὐτό μας ἀρκοῦν οἱ 
ἀποφάσεις τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί 
ἰδιαίτερα τῆς Ἑβδόμης. Γι’ αὐτό καί χαιρόμαστε καί 
πανηγυρίζουμε σήμερα τό θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας 
τή ὁποία ἐξέφρασε καί στερέωσε ἡ Ζ' Οἰκουμενική 
Σύνοδος.

Ἀκριβῶς γι’ αὐτό τό λόγο ὁρίστηκε αὐτή τήν ἡμέ-
ρα νά ψάλλεται δοξολογία ὡς εὐχαριστία στό Θεό γιά 
τήν στερέωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί αὐτή τήν δοξολο-
γία θά ψάλλουμε τώρα.
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Μέ τήν ἔλευση τοῦ νέου ἔτους, διάλε-
ξε ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, νά δωρίσει 

στή Λέρο ἕνα ἱστορικό βιβλίο ὑπό τόν τίτλο 
«Ἐφορεία Σχολῶν (καί Ἐκκλησιῶν) Λέρου, 
1889-2012, 123 χρόνια ζωῆς καί προσφορᾶς», 
ἡ παρουσίαση τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώρα στό 
κινηματοθέατρο τοῦ Λακκίου, τήν Τετάρτη 
2 Ἰανουαρίου 2013. Τό βιβλίο συνέγραψε ὁ 
Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γεώρ-
γιος Ι. Χρυσούλης, κατόπιν πατρικῆς ἀδείας 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. Παϊσίου.

Παρόντες στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου 
ἦταν ὁ Μητροπολίτης μας κ.κ. Παΐσιος, οἱ 
Ἱερεῖς τοῦ νησιοῦ, ὁ Δήμαρχος κ. Μιχ. Κόλ-
λιας, ὁ πρεσβευτής τῆς Λέρου στήν Αὐστρα-
λία κ. Γεώργιος Παυλής μέ τήν οἰκογένειά 
του, ὁ ἀντιδήμαρχος  κ. Ἰ. Κωνσταντινίδης, 
ἡ πρόεδρος τοῦ Δημ. Συμβουλίου κα Θεοφα-
νία Γιαννουκᾶ, ὁ πρόεδρος τοῦ Κ.Θ.Λ. κ. Δ. 
Καρανικόλας, ὁ Λιμενάρχης Λέρου, ὁ ἐκπρό-
σωπος τοῦ Φρουράρχου Λέρου, ἡ ποιήτριά 
μας Ὀλυμπία Καράγιωργα, λίγοι (δυστυχῶς) 
δημοτικοί σύμβουλοι καί ἐκπαιδευτικοί καί 
πολύς κόσμος.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἦταν ἰδιαίτερα προσεγ-
μένη, ἀντάξια τῆς ἱστορίας καί τῆς βαρύτη-
τας τοῦ θέματος. Μία μεγάλης θεματολογίας, 
ἔκθεση φωτογραφίας (μέ 150 καί πλέον φωτο-
γραφίες) ὑπῆρχε στήν εἴσοδο, πού κατατόπιζε 
τόν φιλόμουσο ἐπισκέπτη, γιά τό περιεχόμενο 
τοῦ βιβλίου, μέ παλαιά χειρόγραφα πρακτικά 
καί ἔγγραφα, πληροφορίες σχετικά μέ τούς 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

μεγάλους εὐεργέτες καί δωρητές τῶν σχο-
λείων, τήν διοικοῦσα ἐπιτροπή τῆς Ἐφορείας 
Σχολῶν, τούς διοριζομένους διδασκάλους.

Στίς 5:40 μ.μ. ἀκριβῶς, ἄρχισε ἡ παρουσί-
αση μέ ἕναν δεκαπεντάλεπτο πρόλογο τοῦ 
συγγραφέα κ. Γ. Χρυσούλη ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ 
ἀπηύθυνε ἑόρτιες εὐχές γιά τό νέο ἔτος, ἀφη-
γήθηκε στό κοινό τούς λόγους πού τόν ὤθη-
σαν στή συγγραφή τοῦ βιβλίου, τί βρέθηκε 
καί πῶς ταξινομήθηκε ὅλο αὐτό τό πλούσιο 
ἀρχειακό ὑλικό. 

Ἐντυπωσιακό ἦταν καί τό πάνελ τῶν ὁμι-
λητῶν, τό ὁποῖο ἀποτελοῦσαν ὁ πρωτ. Νικό-
δημος Φωκᾶς ἀρχιερατικός ἐπίτροπος Λέρου, 
ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε κείμενα καί ἀποσπάσματα 
τῶν παλαιῶν πρακτικῶν στήν καθαρεύουσα, 
οἱ ἐκπαιδευτικοί κ. Ἰωάννης Λιβιτσάνος καί 
κα Ἀγγελική Καρακώστα καί ὁ βιβλιοθηκονό-
μος τῆς Δημοτικῆς μας Βιβλιοθήκης κ. Δημή-
τριος Σταματέλος, ὁ ὁποῖος εἶχε καί τήν εὐθύ-
νη συντονισμοῦ τῆς παρουσίασης.

Μετά τό πέρας τῆς παρουσίασης, ἡ ὁποία 
διήρκησε μία ὥρα καί δέκα λεπτά, τόν λόγο 
ἔλαβε ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος εὐχαρί-
στησε καί συνεχάρη τόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως κ. Γ. Χρυσούλη, γιά τήν 
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πολυετή καί πολύμοχθη ἐργασία, ὅπως εἶπε 
χαρακτηριστικά, ἡ ὁποία ἀπό σήμερα θά βλέ-
πει τό φῶς τῆς δημοσιότητας: 

Μετά τόν λόγο τοῦ Μητροπολίτου ἀκο-
λούθησε ἡ βράβευση τῶν φιλομούσων καί 
εὐγενῶν χορηγῶν τοῦ βιβλίου. Ὁ Μητροπολί-
της ἀπένειμε τόν χρυσό σταυρό τῆς ἐν Δωδε-
κανήσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου, στόν Μεγάλο Χορηγό κ. Γεώργιο Ἐμμ. 
Παυλῆ, πρεσβευτή τῆς Λέρου στήν Αὐστρα-
λία καί πρόεδρο τῆς Ὁμοσπονδίας Νήσων 
Αἰγαίου Νέας Νοτίου Οὐαλίας καί Σύδνεϋ. 

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε καί ἡ βράβευ-
ση τῶν ὑπολοίπων χορηγῶν τοῦ βιβλίου, τῶν 
κ.κ. Γεωργίου Σπανοῦ, Νικήτα Γρύμπιλλου, 
Καίτης Καρανικόλα, Χρήστου Καρπαθάκη, 
Νικολάου Φραντζῆ καί Εὐθυμίου Χρυσούλη, 

στούς ὁποίους ὁ Μητροπολίτης ἀπένειμε τόν 
ἔπαινο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, γιά τήν εὐγε-
νική τους δωρεά στήν ἱστορική αὐτή ἔκδοση.

Κατόπιν, ἔγινε ἡ ἀπονομή ἀναμνηστικῶν 
καί ἐπαίνων στούς ἐπιτυχόντες ἀποφοίτους 
τῶν Λυκείων τῆς Λέρου στά ΑΕΙ καί ΤΕΙ 
κατά τίς πανελλήνιες ἐξετάσεις 2012.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης κλήθηκε ἡ ποιή-
τριά μας Ὀλυμπία Καράγιωργα, νά ἀπαγγεί-
λει ἕνα ποίημα ἀπό τό νέο της βιβλίο. 

Ἡ παρουσίαση αὐτή τοῦ βιβλίου ἄφησε 
πολλές καί σημαντικές ἀπόψεις. Μία αὔρα 
πνευματικῆς ἀνάτασης…». 

Ὅλοι οἱ παριστάμενοι ἔφυγαν μ’ ἕνα χαμό-
γελο καί μέ μιά ψυχική ἠρεμία γιά ὅλα αὐτά 
πού διαδραματίσθηκαν, εἰπώθηκαν καί μέ ἰδιαί-
τερη προσοχή καί θαυμασμό παρακολούθησαν.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ
1948 – 2013, 65 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μέ πατριωτικό ἐνθουσιασμό καί θρησκευτική 
λαμπρότητα ἑορτάστηκε τήν Πέμπτη 7 Μαρτίου 
2013, ἡ 65η ἐπέτειος τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δω-
δεκανήσου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα.

Βάσει τοῦ προγράμματος πού ἐκδόθηκε ὑπό 
τοῦ Δήμου Λέρου, σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μη-
τρόπολη, τίς Ἀρχές καί τούς φορεῖς τοῦ νησιοῦ, οἱ 
ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν ἀπό τήν Τρίτη 5 Μαρτίου, 
μέ γενικό σημαιοστολισμό καί φωταγώγηση τῶν 
δημοσίων κτιρίων, καταστημάτων, οἰκιῶν, ναυλο-
χούντων πλοίων, κ.λπ.

Τήν Τετάρτη 6 Μαρτίου, σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς 
Λέρου πραγματοποιήθηκαν σχετικές ὁμιλίες ἀπό 

τούς ἐκπαιδευτικούς γιά τήν ἱστορική σημασία τοῦ 
μεγάλου γεγονότος τῆς Ἐνσωματώσεως τῆς Δωδε-
κανήσου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα.

Μετά τίς ὁμιλίες, οἱ μαθητές τῶν σχολείων κα-
τέθεσαν στεφάνια στίς προτομές τοῦ Π. Ρούσσου 
στό Λακκί καί Ἀπ. Εὐαγγέλου στόν Πλάτανο.

 
Τήν Πέμπτη 7 Μαρτίου, στίς 10:30΄ τό πρωί, 

στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου, τε-
λέσθηκε ἐπίσημος Δοξολογία ὑπό τοῦ  Ἱεροῦ Κλή-
ρου τῆς Νήσου, παρουσία τοῦ Δημάρχου Λέρου κ. 
Μιχ. Κόλλια, τῶν μελῶν τοῦ Δημ. Συμβουλίου, τῶν 
ἐκπροσώπων πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, 
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Σωμάτων Ἀσφαλείας, φορέων καί συλλόγων, τῆς 
μαθητιώσας νεολαίας μέ τίς σημαῖες τῶν σχολείων 
τους, τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί πολλῶν πολιτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας ὅλοι μετέβησαν 
στήν σημαιοστολισμένη πλατεία «Π. Ρούσσου», 
ὅπου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατά-
θεση στεφάνων, ἐνῶ τιμές ἀπέδωσαν ἄγημα τοῦ 
588ΤΕ καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λέρου.

Ὁ ἐκπαιδευτικός τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλί-
ντων κ. Ἀντώνιος Πατενιώτης ἐκφώνησε τόν πανη-
γυρικό τῆς ἡμέρας, ὁ ὁποῖος μέ πατριωτικό παλμό 
κατέγραψε τούς ἀγῶνες τῶν Δωδεκανησίων στούς 
δύσκολους καιρούς τῆς ἰταλοκρατίας καί τῶν δυό 
παγκοσμίων πολέμων.

Οἱ καλές καιρικές συνθῆκες βοήθησαν ὥστε 
πλῆθος κόσμου νά συρρεύσει καί νά παρακολου-
θήσει τήν καθιερωμένη παρέλαση, ὅπου τά τμήμα-
τα τῆς μαθητιώσας νεολαίας ἔκαναν μία ὡραιότα-
τη παρουσία. 

Ἐντυπωσιακή γιά ἀκόμη μία φορά ἦταν ἡ πα-
ρέλαση τῶν δύο ἀγημάτων τοῦ στρατοῦ πού κατα-
χειροκροτήθηκαν!

Ὁ Μητροπολίτης κ.κ. Παΐσιος ἐτέλεσε τήν ἑορ-
ταστική Δοξολογία στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ 

Χριστοῦ Καλύμνου. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ὁ ἐκπαιδευτικός κ. Ἀντώνιος Ἀλαχοῦζος, 
μέ μία ἐξαιρετική ὁμιλία. Τό παρών ἔδωσαν οἱ 
τοπικές πολιτικές, ἀστυνομικές καί στρατιωτικές 
ἀρχές, καί ἐκ μέρους τῆς Περιφέρειας Ν. Αἰγαί-
ου παρέστη ὁ ἀντιπεριφερειάρχης κ. Φώτης Χα-
τζηδιάκος. Μετά τή Δοξολογία, ἔγινε κατάθεση 
στεφάνων στό Ἡρῶο καί στή συνέχεια ἡ μαθητική 
παρέλαση, στή νέα παραλιακή ἀπό τό Δημαρχεῖο 
πρός τόν  Ἅγ. Στέφανο.

Μέ τόν ἴδιο πατριωτικό παλμό ἑορτάσθηκε ἡ 
7η Μαρτίου καί στά ὑπόλοιπα νησιά τῆς Δωδεκα-
νήσου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη ἑορτάσθηκε ἡ 
μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στή 
Λέρο.

Στήν ὁμώνυμη Ἐνορία τῶν Ἁγίων Τεσσαρά-
κοντα Μαρτύρων, στήν περιοχή τῶν Ἀλίντων τῆς 
Νήσου Λέρου, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου 
τῆς νήσου, ἑόρτιος πανηγυρικός Ἑσπερινός, 
μετ’ ἀρτοκλασίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσ-
σαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν πόλει Σεβαστείᾳ 
μαρτυρησάντων. Κατά τόν Ἑσπερινό παρέστη 
ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχαήλ Κόλιας, ὁ προϊ-
στάμενος τῆς Δ.Ο.Υ. Λέρου κ. Ἰ.Τσαγκάρης, καί 
πολλοί πιστοί.

Τήν ἑπομένη τό πρωί ἐτελέσθη Ὄρθρος καί 
Θεία Λειτουργία.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας στό παρα-
κείμενο Κέντρο Νεότητος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐκ μέ-
ρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου προσεφέρ-
θη τσάι καί παραδοσιακά νηστίσιμα κεράσματα.



Κυριακή τῆς Τυρινῆς 17-3-2013: Ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ θὰ λειτουργήση 
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίων Πάντων καί θά κηρύξει τόν 
Θεῖον Λόγον.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος θά λειτουργήσει 
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄργους.

Ἑσπερινός Συγχωρήσεως: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ θά χοροστατήσει στὸν Ἑσπερινό 
τῆς Συγχωρήσεως στὸν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Παναγίας Κε-
χαριτωμένης Χώρας Καλύμνου, ὥρα 5 μ.μ., παρουσία τοῦ 
Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου καί τοῦ  Ἱεροῦ Κλήρου.

Τετάρτη 20-3-2013: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικο-
νήσσου κ. Ἰωσήφ θά χοροστατήσει καί θά λειτουργήσει 
στήν Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στόν Καθε-
δρικό Ἱερό Ναό Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας, ὥρα 7 
π.μ. - 9 π.μ.

Ὁ Μητροπολίτης μας, ὥρα 12 μ.μ. θά λειτουργήσει 
τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας 
Αἰκατερίνης Βοθυνῶν.

Παρασκευή 22-3-2013: Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρε-
τισμῶν. Ὁ Μητροπολίτης θὰ χοροστατήσει στὴν πρώτη 
Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στο Παρεκκλήσιο Παναγιάς Βλα-
χερνῶν («Γερβάσειος Στέγη Θηλέων), ὥρα 4.30 μ.μ. - 6 μ.μ. 
καὶ στὶς 7 μ.μ. θὰ χοροστατήσει στὴν Ἀκολουθία τῶν Χαιρε-
τισμῶν στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Χριστοῦ Καλύμνου.

Δευτέρα 25η Μαρτίου 2013: Θά τελεστεῖ ἡ καθιε-
ρωμένη Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Παλλιγενεσίᾳ, στόν Ἱερό 
Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου, βάσει τοῦ 
προγράμματος τῆς Περιφερείας καί θά προστεῖ ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

Παρασκευή 29-3-2013: Ὁ Σεβ Μητροπολίτης μας 
θά χοροστατήσει στήν Β΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στό Πα-
ρεκκλήσιο Παναγίας Βλαχερνῶν («Γερβάσειος Στέγη Θηλέ-
ων), ὥρα 4.30 μ.μ. - 6 μ.μ. καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος 
Βαθέως Καλύμνου, ὥρα 7 μ.μ.

Κυριακή Β΄Νηστειῶν 31-3-2013, (Ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ): Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας θά 
λειτουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Κα-
λύμνου καί περί ὥρα 11η π.μ. θά τελέσει τήν θεμελίωση τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, στό περιβόλι τῆς 
Στέγης Θηλέων, ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θεολόγου. 

Τὸ ἑσπέρας καὶ ὥρα 5 μ.μ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
κ. Παΐσιος θὰ χοροστατήσει στὸν Κατανυκτικό Ἑσπερινό 
στὸν Ἱερό Ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους Χώρας Καλύμνου καὶ 
θὰ ὁμιλήσει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός  Ἐπίτροπος π. Ἀμφι-
λόχιος Σακκαλέρος με θέμα «Περί Νήψεως».

Παρασκευή 5-4-2013: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
θὰ χοροστατήσει στὴν τρίτη Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στό 
Παρεκκλήσιο Παναγίας Βλαχερνῶν («Γερβάσειος Στέγη 
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Θη λέων), ὥρα 4.30 μ.μ. - 6 μ.μ. καί ὥρα 7.00 μ.μ. στόν Ἱερό 
Καθ. Ναό Παναγίας Χώρας Καλύμνου.

Κυριακή Γ΄Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκηνήσεως, 
7-4-2013: Στήν Κάλυμνο ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός μετά 
τῆς Α΄ στάσης τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Σταυροῦ, θά τελεστεῖ 
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ καί θά ὁμι-
λήσει ὁ πρωτ. π. Ἰσίδωρος Γλυνάτσης μέ θέμα «Ὁ Τίμιος 
Σταυρός», ὥρα 5 μ.μ.

Τῷ Σαββάτῳ 13-3-2013 ὥρα 5.00 μ.μ.: Ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας θά χοροστατήσει στόν Ἑσπερινό τοῦ 
Σαββάτου στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Βασιλείου καί θά ὁμιλήσει ὁ 
ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ἀεράκης, Ἱεροκήρυξ, μέ θέμα «Ἄτομα ἤ 
πρόσωπα τοῦ Θεοῦ».

Κυριακή Δ΄Νηστειῶν, (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμα-
κος) 14-4-2013: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά λειτουργήσει 
στόν Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Καλύμνου.

Ὁ π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου θά λειτουργήσει καί 
θά κηρύξει τόν Θεῖο Λόγο στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Πα-
ναγίας Χώρας. 

Ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης θά λειτουργήσει στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου καί θά κηρύξει τόν Θεῖο Λόγο.

Τό Ἑσπέρας ὥρα 5 μ.μ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
θά χοροστατήσει στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Νικολάου Καλύμνου καί θά ὁμιλήσει ὁ πρωτ. Ἀστέ-
ριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητας «ὁ 
Σωτήρ», μέ ἐπίκαιρο θέμα.

Ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης, στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό 
πού θά τελεστεῖ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀργι-
νωντῶν, θά ὁμιλήσει μέ θέμα «Θέλει ψάξιμο ἡ ὑπόθεσις».

Τετάρτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 17-4-2013 καὶ 
ὥρα 6 μ.μ.: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Παΐσιος θὰ χοροστα-
τήσει στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου στοὺς Βοθύνους.

Πέμπτη πρωί τοῦ Μ. Κανόνος θὰ τελέσει τὴν προη-
γιασμένη Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ  
Ἄργους.

Παρασκευὴ τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου, 19-4-2013: Ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος θὰ χορο-
στατήση στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου στήν Ἱερά 
Μονή Ἁγίων Πάντων, ὥρα 7 μ.μ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στήν ἀκολου-
θία τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Στεφάνου 
Καλύμνου. Τό Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου θά λειτουργήσει 
στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Καλύμνου.

Γιά τήν Ἑορτή τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός 
ἡμῶν Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ καί τῆς Ε΄ Κυριακῆς 
τῶν Νηστειῶν, θά ἐκδοθεῖ εἰδικό πρόγραμμα ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Κωδικός: 01-8569


