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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ  
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

κ. Π Α Ϊ Σ Ι Ο Υ
Πατέρες, ἄρχοντες καί ἀδελφοί μου,

Μ έ τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τά πάντα πεπλήρωται φωτός, 

οὐρανός, γῆ καί τά καταχθόνια. Τά πάντα ἑορτάζουν 
τήν τοῦ Κυρίου ἐπί γῆς παρουσία.

Ὅμως καί ἰδιαιτέρως μέ τήν γέν νηση τοῦ Θεανθρώ-
που, τό ἀνθρώπινο σῶμα ἔχει τήν 
δυνατότητα, διά τῆς Ἐκκλησίας, 
τῆς μόνης πηγῆς σωτηρίας, νά με-
ταμορφωθεῖ καί νά γίνει Ναός τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, νά φθάσει δηλα-
δή τήν ἁγιότητα.

Ἡ ἁγιότητα, ὡς γνώρισμα τοῦ 
Θεοῦ, γίνεται τώρα καί γνώρισμα 
τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος 
ὁ Ἁγιορείτης, ἔλεγε «ὅταν ἔχεις μία 
Ἐκκλησία πού τήν ἁμαρτία κάνει 
χάρη, τήν ἀδυναμία κάνει δύναμη, τά λάθη μας κάνει 
δόξα καί τιμή, τί ἄλλο θέλουμε;

Αὐτή τήν μεγάλη εὐκαιρία τῆς προσωπικῆς μας 
ἀναγέννησης ἄς δράξουμε τήν εὐκαιρία νά ἐργα-
στοῦμε πνευματικά καί κατά τόν νέο ἐνιαυτό τῆς 
χρηστότητος τοῦ Κυρίου κατά τό σωτήριο ἔτος 2014, 
βιώνοντας τά θεία γεγονότα τῆς Γέννησης καί  τῆς 
περιτομῆς τοῦ Κυρίου, κατά ἄνθρωπο, πού ἤδη κατά 
τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας εἰσήλθαμε κατ’ αὐτή τήν 
εὐλογημένη ὥρα.

Ὡς χριστιανοί ἔχουν τήν πίστη, ἀλλά καί τήν ἐλπί-
δα καί τήν βεβαιότητα ὅτι μποροῦμε νά τό κατορθώ-
σουμε, γιατί ἔχουμε ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεανθρώπου 
Ἰησοῦ ὅλες τίς προϋποθέσεις.

Εἶναι γεγονός ὅτι εὑρισκόμαστε ὡς χριστιανοί, 
ἀλλά καί ὡς πολίτες τῆς ἐπί γῆς στρατευμένης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας σέ μιά δύσκολη συγκυρία κρίσεων 
πνευματικῶν καί ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Ἐπ’ εὐκαιρία αὐτῆς τῆς συγκυρίας τῆς πνευματικῆς 
κρίσης  στήν ὁποία παγκοσμίως κινεῖται ὁ ἄνθρωπος, 

ἐμεῖς ὡς χριστιανοί ὀρθόδοξοι πρέ-
πει νά ἀναλογιστοῦμε τήν εὐθύνη 
καί νά ἐπιδιώξουμε τήν ἐπιστρο-
φή μας κοντά στόν Θεῖο Λυτρωτή 
παρά τοῦ Ὁποίου, «πᾶσα δόσις 
ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον».

Γιά τόν λόγο αὐτό προκειμένου 
νά ἀποφευχθεῖ καί ἡ οἰκονομική 
κρίση, ἡ ὁποία μαστίζει τήν ἀνθρω-
πότητα ὁλόκληρο καί κατ’ ἐπέκτα-
ση καί τήν πατρίδα μας, χρήζει ὑπό 
σύμπαντος τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ 

μιά καλυτέρα προσέγγιση στόν Θεῖο Λόγο, στόν Θε-
άνθρωπο Ἰησοῦ.

Ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους τῆς χρηστότητας τοῦ 
Κυρίου παρέχει τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουμε 
νοερῶς ἀπό τήν καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας μέ τά πνευματικά 
μας τέκνα τά ἐγγύς καί τά ἀπόδημα καί νά εὐχηθοῦμε, 
ὅπως τό νέο σωτήριο ἔτος 2014 εἴη εὐλογημένο, ὑγι-
εινό καί πλούσιο σέ πνευματικά καί ὑλικά ἀγαθά παρά 
τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά !
† Ὁ Μητροπολίτης 

Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας 
Παΐσιος

Ἡ πρώτη τοῦ νέου ἔτους 2014
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Œ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Τ ήν πρώτη τοῦ νέου ἔτους, Τετάρτη 1η Ἰανουαρί-
ου 2014, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος ἐτέλε-

σε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν ἱστορικό Ἱερό 
Ναό Τιμίου Σταυροῦ Λέρου, παρουσία τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου τῆς νήσου, τοῦ Δημάρχου, ἀντιδημάρχων, 
τοῦ προέδρου τοῦ Δ.Σ., δημοτικῶν συμβούλων, ἐκ-
προσώπων στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί σωμάτων ἀσφα-
λείας, καί πολλῶν πιστῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη 
ἡ καθιερωμένη Δοξολογία ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, καί ὁ Μητροπολίτης εὐχήθηκε καταλλήλως, μοιράζοντας τό 

ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
τοῦ ἔτους 2014.

Κατόπιν, οἱ Ἀρχές μετέβησαν στό 
Δημαρχεῖο, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ κοπή 
τῆς βασιλόπιτας τοῦ Δήμου, ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου. 

Μετά τό Δημαρχεῖο οἱ Ἀρχές με-
τέβησαν στό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο 
μας, ὅπου παρουσία ὅλων τῶν γερό-
ντων καί τοῦ ὑπαλληλικοῦ προσω-
πικοῦ, ὁ Μητροπολίτης ἔκοψε τήν 
βασιλόπιτα τοῦ Ἱδρύματος.

Œ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
• ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΝΔΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἡ νῆσος Τέλενδος εἶχε φέτος τήν τιμητική της, 
ἀφοῦ στή νησίδα αὐτή τῆς Καλύμνου, γιά πρώτη 

φορά στήν ἱστορία της, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
κ. Κάρολος Παπούλιας παρέστη στόν ἁγιασμό τῶν 
ὑδάτων, μεταβάς ἐκεῖ μέ ἑλικόπτερο.

Στήν Τέλενδο μετέβη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Παΐσιος, ὁ ὑπουργός Ναυτιλίας & Αἰγαίου 
Μιλτ. Βαρβιτιώτης, ὁ Περιφερειάρχης Ν. Αἰγαίου  
κ. Γ. Μαχαιρίδης, ὁ ἀρχηγός τοῦ ΓΕΣ κ. Ἀθ. Τσέλιος, 
ὁ ἀρχηγός τῆς ΑΣΔΕΝ στρατηγός κ. Εὖ. Πανυτσίδης, 
ὁ βουλευτής Δωδ/νήσου (ΝΔ) κ. Βασ. Ὑψηλάντης,  
ὁ γ.γ. τοῦ ὑπουργείου Αἰγαίου & Ναυτιλίας κ. Ν. 
Ζωίδης, ἡ γ.γ. Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Αἰγαίου  
κ. Χρ. Καλογήρου, ὁ δήμαρχος Καλύμνου κ. Δ. Δια-
κομιχάλης, ὁ ἔπαρχος κ. Κ. Σταυλάς, Δημ. Σύμβουλοι, 
ὁ δήμαρχος Ἀγαθονησίου κ. Κων. Κόττορος, ἐκπρό-
σωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου πού 
μεταφέρθηκε στό νησί μέ τουριστικά πλοιάρια τῆς 
γραμμῆς, καθότι οἱ κάτοικοί του τόν χειμώνα μετα-
κομίζουν στήν Κάλυμνο.

Δέκα νεαροί κολυμβητές, μόνιμοι κάτοικοι Τελέν-
δου, τηρώντας τό ἔθιμο καί φορώντας ὁμοιόμορφες 
λευκές μπλοῦζες πού ἔγραφαν «Ι.Μ.Κ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
2014», ἔπεσαν στά γαλήνια νερά τοῦ πανέμορφου νη-

Τά Ἅγια Θεοφάνεια μέ τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας  
στή νῆσο Τέλενδο

Τήν πρώτη τοῦ νέου ἔτους στό Δημαρχιακό Μέγαρο Λέρου

Πρωτοχρονιάτικες εὐχές στό Ἐκκλησιαστικό «Ἰσιδώρειο» Γηροκομεῖο  
καί στή Μονάδα Αἱμοκάθαρσης τοῦ Νοσοκομείου Λέρου
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σιοῦ γιά νά πιάσουν τόν Σταυρό. Τυχερός ὁ Παντελής 
Ντούνιας, ἁλιέας στό ἐπάγγελμα. Ὁ Πρόεδρος τῆς 
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ἀπένειμε στόν 
τυχερό κολυμβητή πού ἔπιασε τόν Τίμιο Σταυρό, ἕνα 
μικρό χρυσό σταυρουδάκι, συμβολικό δῶρο πού προ-
σφέρει σύμφωνα μέ τό ἔθιμο ἡ Ἱερά Μητρόπολις.

Πηγή:  «Ἀργώ τῆς Καλύμνου», «Kalymnos news» & «Ἀλήθεια FM

• ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ
Κατά τους ὡς ἄνω χρόνους τῶν μετακινήσεων τοῦ 

κ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τῶν 
συνοδῶν του ἀπό τίς τοπικές ἀρχές, ἡ 
Κάλυμνος γιόρταζε τά Ἅγια Θεοφάνεια 
καί τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων μέ κέντρο 
τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Σω-
τῆρος Χριστοῦ. Ἐκτός ἀπό τήν Τέλενδο 
καί τήν Πόθια, ἁγιασμός τῶν ὑδάτων, μέ 
ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα, 
τελέστηκε καί σέ ἄλλα σημεῖα τῆς Καλύ-
μνου, ὅπου  ὑπάρχουν ἐνοριακοί ναοί σέ 
μικρή ἀπόσταση ἀπό τή θάλασσα.

Τά Ἅγια Θεοφάνεια στόν κεντρικό λιμένα Καλύμνου

Πηγή:  «Ἀργώ τῆς Καλύμνου» , «Kalymnos news» & «Ἀλήθεια FM»

• ΣΤΗΝ ΛΕΡΟ
Μέ τήν ἁρμόζουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν καί στή Λέρο τά Ἅγια 

Θεοφάνεια. Σέ ὅλες τίς Ἐνορίες ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ τελε-
τή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὅπως κάθε χρόνο, πολλοί νέοι βούτηξαν 
στήν παγωμένη θάλασσα, γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ. Τόν Τίμιο Σταυρό ἀνέσυρε ὁ κ. Μάριος Γιαννακός, κάτοικος Ἁγίας 
Παρασκευῆς, στόν ὁποῖο ἐδωρήθη χρυσός ἐπιστήθιος σταυρός, μέ τή 
φροντίδα φέτος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνης. Ἡ τελετή τῆς 
καταδύσεως τελέσθηκε καί στίς ὑπόλοιπες Ἐνορίες τῆς Λέρου.

Ἐπιμέλεια: Γ.Ι.Χ. - Φωτ.: κα. Ἀρχοντούλα Παυλῆ.

Τά Ἅγια Θεοφάνεια στόν λιμένα Ἁγίας Μαρίνης  
Λέρου

Τά Ἅγια Θεοφάνεια στήν ἐνορία Ὁσίας Εἰρήνης  
Χρυσοβαλάντου (Δρυμῶνας Λέρου)
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Ὁ Mητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ἐλειτούργησε 
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης Βοθυνῶν, 

σύμφωνα μέ τό μοναστηριακό τυπικό, τήν ἑορτή 
τῶν Θεοφανείων (Κυριακή 19 Ἰανουαρίου 2014) καί 
ἐτέλεσε τόν Μέγα Ἁγιασμό, κατά τήν τάξιν τοῦ Τυ-
πικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐσχηματίσθη Ἱερά 
Πομπή, ἡ ὁποία κατευθύνθη εἰς τήν παραλίαν Βλυ-
χαδιῶν, ὅπου μετά τήν καθιερωμένη δέησιν ἐρρίφθη 
ὁ Τίμιος Σταυρός πρός καθαγιασμόν τῶν ὑδάτων. 

Τόν Σταυρό ἀνέσυρε ὁ νεαρός Γεώργιος Στεφά-
νου Κορφιάς.

Œ  ΤΟ «ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 
ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΠΑΡΙΣΗ ΜΠΕΛΛΕΝΗ

Μ έ μία σεμνή τελετή ὁ Σύλλογος Διδασκόντων καί 
ὁ Σύλλογος γονέων καί κηδεμόνων τοῦ «Μπελλε-

νείου Γυμνασίου» Λέρου, τίμησε τόν Μεγάλο Εὐεργέτη 
τῆς Λέρου καί ἱδρυτή τοῦ ἱστορικοῦ Γυμνασίου, Παρί-
ση Μπελλένη. Τήν Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 2014, στίς 
10 τό πρωί, τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔμπροσθεν 
τῆς προτομῆς τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου Παρίση Μπελ-
λένη, ὑπό τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου Λέρου πρωτ.
Νικοδήμου Φωκᾶ, τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως ἀρχιμ.Στεφάνου Κατέ καί τοῦ πρωτ. Σωφρο-
νίου Χατζηλάρη.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ἐπιμέλεια  Ἱεροῦ  Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου

Γ ράψαμε στό προηγούμενο φύλλο, ἀγαπητοί 
ἀδελφοί, ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία γίνεται γιά νά 

ἑνωθοῦμε μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Πόσο ἀπαραίτητο εἶναι αὐτό φαίνεται 
ἀπό τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «ὁ τρώγων μου τήν Σάρκα 
καί πίνων μου τό Αἷμα ἐν ἐμοί  μένει κἀγῶ ἐν αὐτῷ καί 
ἔχει ζωήν αἰώνιον». Τόσο σημαντικό γεγονός γιά τόν 
κάθε χριστιανό εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία, ἀφοῦ 
τοῦ ἐξασφαλίζει τήν αἰώνια ζωή!

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀτενίζον-
τας στόν Ἐσταυρωμένο κατά 
τήν Θεία Λειτουργία γράφει: 
«Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ 
στιγμή πού ὁ κάθε χριστια-
νός βρίσκεται πραγματικά 
κάτω ἀπό τόν Σταυρό τοῦ 
Χριστοῦ καί ἔχει βάλει τά 
χείλη του στήν πλευρά τοῦ 
Κυρίου μας καί πίνει Αἷμα 
ζωηφόρο καί ἀνακαινιστι-
κό τῆς πεπτωκυΐας φύσεώς 
του».

Ὁ προφήτης Ἡσαΐας με-
ταφέρθηκε ἐν ὁράματι στό 
ὑπερουράνιο θυσιαστήριο. 

Ἐκεῖ ἕνας ἄγγελος ἔβαλε στά 
χείλη του ἀναμμένο κάρβουνο ἀπό 
τό θυσιαστήριο καί τοῦ εἶπε: «Τώρα 
πού αὐτό τό ἀναμμένο κάρβουνο ἄγγιξε 
τά χείλη σου, καθαρίστηκαν οἱ ἁμαρτίες σου». 
Ἔτσι πρέπει νά αἰσθανόμαστε κι ἐμεῖς κατά τήν Θεία 
Κοινωνία, σημειώνει ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως Ἰωάννης γράφοντας: «Προσερχόμενοι νά μετα-
λάβετε μή νομίζετε ὅτι μεταλαβαίνετε τό θεῖο Σῶμα 
ἀπό ἄνθρωπο ἀλλά νά πιστεύετε ὅτι μεταλαβαίνετε 
τό θεῖο Σῶμα ἀπό τά ἴδια τά Σεραφείμ μέ τή λαβίδα 
τοῦ πυρός, τήν ὁποία εἶδε ὁ Ἡσαΐας (κεφ. 6) καί σάν 
νά ἀγγίζουν τά χείλη μας τή θεία καί ἄχραντη πλευρά, 
ἔτσι νά μεταλαβαίνουμε τό Σωτήριο Αἷμα».

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῶν χριστιανῶν εἶναι ὁ διά-
βολος. Αὐτός μᾶς σπρώχνει στήν ἁμαρτία. Αὐτός μᾶς 
μισεῖ καί ἐπιδιώκει νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Σω-
τήρα μας Χριστό. Αὐτός μᾶς πολιορκεῖ συνέχεια μέ 
τούς ἐφάμαρτους λογισμούς. Ποιό εἶναι τό ὅπλο πού 

φοβᾶται ὁ πονηρός; Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ! Δηλαδή 
Αὐτός πού Σταυρώθηκε ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Χριστός. 
Τρώγοντας λοιπόν ἐμεῖς τό πανάχραντο Σῶμα του 
καί πίνοντας τό Πανάγιο Αἷμα Του, θωρακιζόμαστε 
ἔναντι τοῦ διαβόλου. Ἐλευθερωνόμαστε ἀπό τίς ἐπι-
θέσεις του. Ἡ Θεία Κοινωνία ἐκδιώκει τούς δαίμονες!

       «Τό Αἷμα τοῦτο ποτίζει ἀμέσως τήν ψυχή καί 
τῆς δίνει μεγάλη δύναμη. Ἄν αὐτό τό Αἷμα τό 

λάβουμε ἀξίως, ἐκδιώκει τούς δαίμονες 
καί τούς κρατᾶ μακριά μας καί φέρει 

κοντά μας τούς ἀγγέλους καί τόν 
Κύριο τῶν ἀγγέλων. Γιατί ὅπου 

θά δοῦν τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, 
οἱ μέν δαίμονες τρέπονται σέ 
φυγή, προσέρχονται ὅμως οἱ 
Ἄγγελοι». (Ἱ. Χρυσόστομος: 
Ὁμιλία εἰς τό κατά Ἰωάν-
νην). Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος 
τῶν δαιμόνων εἶναι ὁ χρι-
στιανός πού κοινωνάει συ-
νεχῶς. Αὐτός πού κοινωνάει 
εἶναι ὁ Χριστοφόρος. Ἕνας 

εὐσεβής πατέρας «προσκυ-
νοῦσε» τό στῆθος τοῦ βρέφους 

του κάθε φορά πού κοινωνοῦσε 
καί ἔλεγε μέ συγκίνηση: «προσκυ-

νῶ τόν Χριστό πού φέρει μέσα του 
τό παιδί μου».

Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς ἐκκλησίας 
μας, ὁ Ἱ. Χρυσόστομος, γράφει: «καί οἱ δαίμονες 

ἐκθαμβοῦνται τρέμουν καί ἀποφεύγουν νά βλέπουν 
τό πρόσωπο ἑνός πού μεταλαμβάνει, διότι ἐκείνη τήν 
ὥρα μία θεϊκή φωτιά ξεπετάγεται ἀπό τό στόμα του, 
θέαμα θαυμαστό στούς ἀγγέλους, φοβερό ὅμως στόν 
διάβολο».

Καί ἀπό τό περιεχόμενο τῆς Θείας Λειτουργίας 
καί ἀπό τά λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, ἀγαπητοί 
ἀναγνῶστες, βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι πρέπει συ-
χνότατα νά κοινωνοῦμε γιά νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ 
τόν Χριστό. Εἶναι ἀδιανόητο γιά ἕναν χριστιανό νά 
κοινωνάει πέντε καί δέκα φορές τόν χρόνο.

Πόσα χάνουμε ὅταν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν 
Θεία Κοινωνία, θά δοῦμε στό ἑπόμενο φύλλο τοῦ πε-
ριοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.
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Œ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Κοπή βασιλόπιτας στήν Ἱερά Μονή  
Ἁγίας Αἰκατερίνης Καλύμνου

Κοπή βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου  
«Φίλων Φυλακισμένων Καλύμνου»

Œ  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΕΡΟΥ

Τ ήν Τετάρτη 29.1.2014, πραγματοποιήθηκε ἡ 
κοπή βασιλόπιτας τῆς Σχολῆς τῆς Βυζαντινῆς 

Μουσικῆς Λέρου, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση 
ἔλαβε χώρα μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, πού ἔγινε χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, παρουσία ἱερέ-
ων τοῦ νησιοῦ, ἐκπαιδευτικῶν, καί μαθητῶν τῶν δύο 
μεγαλυτέρων τμημάτων τῆς σχολῆς.

Τά παιδιά τῶν πρώτων τεσσάρων ἐτῶν τῆς σχολῆς 
ἔψαλλαν ἐπίκαιρους ὕμνους καί ἄκουσαν τά πατρικά 
λόγια τοῦ Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλ-
λων τά συνεχάρη γιά τήν ὅλη προσπάθεια, καθώς καί 

Κοπή βασιλόπιτας στό «Λύκειο Ἑλληνίδων Καλύμνου»
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Κοπή βασιλόπιτας στό  
«Σολώνειο Εὐγηρίας Μέλαθρον Καλύμνου»

Κοπή βασιλόπιτας Λιμεναρχείου Καλύμνου

Œ   ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐτέλεσε τό ἑσπέρας τῆς 
Πέμπτης 16 Ἰανουαρίου τόν πανηγυρικό Ἑσπε-

ρινό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, στό ὁμώ-
νυμο ἐκκλησάκι Μπροστά Καλύμνου, ἐν πληθεῖ 
ἀρτοκλασιῶν καί ἐτόνισε πώς φάρον τηλαυγήν 
τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουμε τήν ὁσιακή μορφή 
τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Τήν δέ κυριώνυμον ἡμέ-
ρα ἐχοροστάτησε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν 
Ναόν Ἁγίου Νικολάου (τό δεξί κλίτος σεμνύνεται 
ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου) καί ἐκάλεσε στό 
σχετικό κήρυγμα του, τούς πιστούς νά λάβουν 
ὑπόδειγμα τήν βιοτήν καί τό πρόσωπον τοῦ Με-
γάλου Ἁγίου. 

Τό δέ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Μητροπολί-
της μας ἐχοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἀρχιερα-
τικό ἑσπερινό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Καλύμνου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων πατέρων Ἀθα-
νασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, 
ὅπου καί ἐλειτούργησε τήν κυριώνυμο ἡμέρα καί 
ἐκήρυξε τόν Θεῖον Λόγον, προτρέποντας τούς 
πιστούς νά μιμηθοῦν τήν ἀκλόνητον πίστην καί 
γενναιότηταν τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου.

τούς καθηγητές τῆς σχολῆς, οἱ ὁποῖοι συμβά-
λουν γιά τήν καλή λειτουργία της. Μέ τό μοίρα-
σμα τῆς βασιλόπιτας ὁ μητροπολίτης ἐδώρησε 
στά παιδιά συμβολικά δῶρα. Τό τυχερό φλου-
ρί κέρδισε ὁ Νεκτάριος Ταχλιαμπούρης, στόν 
ὁποῖο ὁ μητροπολίτης ἐδώρησε βιβλίο.

Ἐπιμέλεια - Φωτ.:  π. Δαμ. Παλαπουγιούκ καί Γ. Χρυσούλης
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Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Μ έ μεγάλη λαμπρότητα καί τήν ἁρμόζουσα ἐκκλη-
σιαστική τάξη τελέσθηκε στή Λέρο, τήν Πέμπτη 

30 Ἰανουαρίου 2014, ἡ μνήμη τῶν Τριῶν Μεγάλων 
Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ 
Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Τήν παραμονή τό ἑσπέρας ἐψάλη πανηγυρικός Ἀρ-

χιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησε 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, παρουσία τοῦ 
ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου, ἐκπαιδευτικῶν, μαθητῶν καί 
πολλῶν πιστῶν. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ μητροπολί-
της μας καί ἀνεφέρθη στή ζωή καί τό ἔργο τῶν πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐκάλεσε τούς μαθητές 
τῶν σχολείων νά ἔχουν ὡς πρότυπα τούς σοφούς δι-
δασκάλους καί στυλοβάτες τῆς ὀρθοδόξου ἑλληνικῆς 
παιδείας Βασίλειο τόν Μέγα, Γρηγόριο τόν Θεολόγο 
καί Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τό πρωί τῆς Πέμπτης 30 Ἰανουαρίου, τελέσθηκε 

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, παρουσία τοῦ ἀντι-
δημάρχου Λέρου κ. Ἰ. Κωνσταντινίδη, τοῦ προέδρου 
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Γ. Βογιατζῆ, μελῶν τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐκπροσώπων τῶν στρατι-
ωτικῶν Ἀρχῶν καί Σωμάτων Ἀσφαλείας, Συλλόγων 
καί Φορέων, ἀντιπροσωπειῶν τῶν σχολείων μέ τίς 

σημαῖες τους, ἐκπαιδευτικῶν τῆς Νήσου, γονέων καί 
κηδεμόνων τῶν μαθητῶν καί πλήθους πιστῶν. Τόν 
θεῖο λόγο κήρυξε ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς 
μας ἀρχιμ. Στέφανος Κατές. Τόσο κατά τόν Ἑσπερι-
νό ὅσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία ἡ χορωδία τῶν 
νέων ἱεροψαλτῶν τοῦ νησιοῦ μας ἐντυπωσίασαν μέ 
τήν ἄψογη βυζαντινή ἀπόδοση τῶν ὕμνων, ὑπό τήν 
διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ Ὄθωνος Χατζηλάρη.

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἡ Εἰκόνα τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, καί τό κόλλυβο, κατέληξαν στόν αὔλειο 
χῶρο τοῦ Νικολαϊδείου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας 
Μαρίνης, ἐνώπιον τῶν ἀνδριάντων τῶν μεγάλων 
εὐεργετῶν καί δωρητῶν, ὅπου τελέσθηκε τρισάγιο καί 
κατατέθηκαν στεφάνια στίς προτομές τους, ἀπό τόν 
ἀντιδήμαρχο κ. Ἰ. Κωνσταντινίδη ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ 
Δήμου Λερίων, τόν πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. κ. Γ. Βογιατζῆ 
καί τήν ἐκπρόσωπο τῆς παιδείας τῆς νήσου Γυμνασι-
άρχη κα Εἰρήνη Διαμαντάρα.

Ὁ Δῆμος Λέρου, κατόπιν προτάσεως τοῦ συλλόγου 
διδασκόντων τοῦ δημοτικοῦ σχολείου Ἁγίας Μαρίνης, 
διά τοῦ ἐκπροσώπου του, ἀντιδημάρχου κ. Ἰ. Κων-
σταντινίδη, ἀπένειμε τιμητικές πλακέτες στούς δια-

τελέσαντες διευθυντές 
καί διευθύντριες τῶν δη-
μοτικῶν σχολείων τῆς 
Λέρου, γιά τήν πολυετῆ 
προσφορά τους στήν 
ἐκπαίδευση, ὅπου μέ τή 
σειρά τους οἱ τιμηθέ-
ντες εὐχαρίστησαν τόν 
Δῆμο διά τήν τιμητική 
αὐτή διάκριση.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΛΕΡΟΥ»

Ἡ «Ἐφορεία Σχολῶν Λέρου», ἀπένειμε ἐπαίνους 
στούς ἐπιτυχόντες μαθητές τῶν Λυκείων Λέρου, 
τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων στά ἀνώτατα καί ἀνώ-
τερα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας. Ὁ Μητρο-
πολίτης,  εὐλόγησε τήν βασιλόπιτα τοῦ σχολείου, 
καί εὐχήθηκε στούς διδάσκοντες καί διδασκομέ-
νους, ὅπως τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο, παρά 
τοῦ Κυρίου. Τό φλουρί ἔτυχε στήν ἐκπαιδευτικό 
Θεοφανία Ἰωαννίδου, νηπιαγωγό τοῦ νηπιαγωγεί-
ου Λακκίου.

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Κ αί στήν Κάλυμνο, τό νησί τῶν Τεχνῶν, τῶν Ἐπι-
στημῶν καί τῶν Γραμμάτων, πανηγυρίστηκε μέ 

θρησκευτική κατάνυξη καί λαμπρότητα ἡ ἑορτή τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν. Στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Κεχαρι-
τωμένης Χώρας Καλύμνου, πανηγυρίστηκε ἡ μνήμη 
τῶν Ἁγίων, ἀφ’ ἑσπέρας καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, 
μέ τήν συμμετοχή τῶν Σχολείων, Διδασκάλων καί 
Μαθητῶν τῆς Χώρας Καλύμνου. Τόν πανηγυρικό 
τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ κ. Θεόφιλος Τσουκαλάς, 
φιλόλογος. Τέλος, ἔλαβε χώρα ἡ κατ’ ἔτος μαθητική 
ἑορτή μέ τίς σχετικές ἐκδηλώσεις.

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ, 
ἀφ’  ἑσπέρας ἐτελέσθη Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, 
παρόντων τοῦ προέδρου καί τῶν Μελῶν τοῦ Συλλό-
γου Διδασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Καλύμνου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐκκλησιάστηκαν στόν Ναό 
τό 2ο Γυμνάσιο καί Λύκειο Καλύμνου, καθώς καί τό 
1ο Δημοτικό Σχολεῖο Πόλεως, ἐνῶ ἡ συμμετοχή τῶν 
μαθητῶν στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ἦταν 
εὐρύτατη. Τόν πανηγυρικό ἐξεφώνησε ὁ θεολόγος 
κ. Ἰωακείμ Παλιάρης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
ΣΤOΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οἱ ἐκδηλώσεις ἑορτα-
σμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
ὁλοκληρώθηκαν τό ἑσπέ-
ρας τῆς Πέμπτης στόν Ἱ. Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 
στόν Πλάτανο, μέ τήν διοργάνωση ἐκδήλωσης πρός 
τιμήν τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῆς καθιερωμένης ὁμι-
λίας, τήν εὐθύνη τῆς ὁποίας εἶχε ὁ ἱεροκήρυκας τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀρχιμ. Στέφανος Κατές. Τό θέμα 
τῆς ὁμιλίας ἦταν «Τριακόσια χρόνια ἀπό τήν γέννηση 
τοῦ φωτιστοῦ τῶν σκλάβων Ἑλλήνων, Ἁγίου Κοσμᾶ 
τοῦ Αἰτωλοῦ», τοῦ πατρο-Κοσμᾶ. Πρίν τήν ἔναρξη τῆς 
ὁμιλίας, μαθητές τῆς ἀνωτέρας τάξεως τῆς Σχολῆς Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀναστα-
σίου Χατζηλάρη, ἔψαλλαν, μέ βυζαντινό ὕφος, ὕμνους 
καί τροπάρια. Στά πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης ὁ Μητρο-
πολίτης κ. Παΐσιος ἀπένημε τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τῆς 
ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας στούς ἐκπαιδευτικούς, καί 
συζύγους στή ζωή, Νικ. Νάκκα καί Φωτεινή Ζαμουζα-
ρίδου-Νάκκα, οἱ ὁποῖοι ἐπί πολλά ἔτη ὑπηρέτησαν τήν 
ἐκπαίδευση ἀπό πολλές εὐθυνοφόρες θέσεις, τοῦ διδα-
σκάλου καί διευθυντοῦ στό νησί τῆς Λέρου. 

 Ἐπιμέλεια-Φωτ.: Γ.Ι.Χ., Συνεργάτης φωτ.: Ν. Νταλόγλου
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Μ έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατάνυξη ἑορτάστηκε καί φέτος ἡ Ἑορτή 
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου στήν ὁμώνυμη Ἐνορία Πόθιας Καλύμνου, 

στόν περιώνυμο αὐτό ἱστορικό Ναό τοῦ Νησιοῦ μας (Παναγιά Κουβούση).
Ἀφ’  ἑσπέρας ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασί-

ας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, 
πλαισιωμένου ὑπό πληθώρας Ἱερέων τῆς Νήσου, παρουσία τοῦ Δημάρχου 
Καλυμνίων, ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος λαοῦ.  Κατά τήν 

κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μητροπολίτης 
μας προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας 
Λειτουργίας, κατά τήν ὁποίαν ἡ προσέ-
λευση τῶν πιστῶν ἦταν πράγματι ἀξιο-
σημείωτος. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, πώς καί 
ἐφέτος, ὅπως κάθε χρόνο, κατά τό πα-
λαιόν ἔθος ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Ὑπαπα-
ντῆς περιῆλθε εἰς τούς οἴκους τῆς Ἐνο-
ρίας, πρός εὐλαβῆ προσκύνησίν της, 
ἀπό τούς εὐσεβεῖς περιοίκους ἐνορίτες.

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ  
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος ἐχορο-
στάτησε καί ἐλειτούργησε στόν Ἱερό 

Ναό Ἁγίου Ἰσιδώρου Φλασκά Καλύμνου, 
ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου πατρός Ἰσιδώρου 
τοῦ Πηλουσιώτου. 

Στή συνέχεια μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον 
τοῦ Ἁγίου Μάμμαντος, ὅπου μέ συνοδεία 
τῶν Ἱερέων π. Χριστοφόρου Μελᾶ καί  
π. Μιχαήλ Μπουλαφέντη, ἔψαλε τό Τρι-
σάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Λέρου κυροῦ Ἰσιδώρου, ἐπί 
τοῦ ἐκεῖ εὑρισκομένου τάφου του.

Ἐπιμέλεια: πρωτ. Π. Κροῦσκος καί  
πρωτ. Ἀμ. Σακαλλέρος

Œ  18η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Τήν Κυριακή 26.1.2014, στήν Κάλυμνο καί στόν Ἱερό Ναό 
Ἁγίου Νικολάου, τιμήθηκε μέσα σέ συγκινησιακά φορτισμέ-

νη ἀτμόσφαιρα, ἡ 18η Ἐπέτειος 
τῶν ΙΜΙΩΝ, τῶν γεγονότων τοῦ 
1996. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Μνη-
μόσυνο, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου μας κ. Παϊσίου, τῶν τριῶν 
ἀξιωματικῶν τοῦ Πολεμικοῦ μας 
Ναυτικοῦ, Παν. Βλαχάκου - ὑπο-
πλοιάρχου, Χριστ. Καραθανάση - 
ὑποπλοιάρχου καί  Ἕκτορα Γιαλο-
ψοῦ - σημαιοφόρου,  πού βρῆκαν 
τραγικό θάνατο στή θάλασσα τῶν 
Ἰμίων, κατά τή ζοφερή ἐκείνη νύ-
κτα τῆς 29ης πρός 30η  Ἰανουαρί-
ου 1996, ἐκτελώντας τό ὑπέρτατο 
καθῆκον πρός τήν Πατρίδα.

Μ ε κάθε μεγαλοπρέπεια 
καί σεμνότητα ἑορ-

τάστηκε ἡ πρώτη ἐπίσημη 
μνήμη τοῦ Ἁγίου Μελετίου 
στήν Ὑψενή τῆς Ρόδου, στίς 
12 Φεβρουαρίου 2014. Στά 
πλαίσια τῶν πολυήμερων ἐκ-
δηλώσεων τελέσθηκε πολυ-

Œ  ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ        ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Μ έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε στήν ὁμώνυμη 
Ἐνορία τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους Χώρας Καλύμνου, ἡ 

μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους 
τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀφ’ Ἑσπέρας ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχι-
ερατικός Ἑσπερινός μετ’ Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο λίτου μας κ. Παϊσίου, μέ τήν 
συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων τῆς Νήσου. Τήν κυριώνυμον 
ἡμέρα, ὁ Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στό σύντομο 
κήρυγμα του εἰς τό δράμα 
τῆς σεισμόπληκτης ἰδιαιτέρας 
του πατρίδας, τοῦ Ληξουρίου 
Κεφαλληνίας, τονίσας πώς ὁ 
ἐκεῖ Ναός τοῦ Πολιούχου Ἁγ. 
Χαραλάμ πους, θά μείνει ἀλει-
τούργητος ἐφέτος, μετά ἀπό 
200 χρόνια, λόγω τῆς ζημίας 
πού ὑπέστη ἀπό τόν σεισμό. 

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣ. ΙΩΝΑ  
ΤΟΥ ΛΕΡΙΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λέρου, Καλύμνου καί 
Ἀστυπαλαίας ἑόρτασε καί ἐφέτος, τήν 

ἐπέτειο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου 
Ὁσιομάρτυρος Ἰωνᾶ τοῦ Λερίου, Πολιούχου 
τῆς Νήσου Λέρου. Ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἀρ-
χιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ ἀρτοκλασίας, εἰς 
τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου στά Ἄλι-
ντα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσί-
ου, συμπαραστατουμένου ὑπό σύμπαντος τοῦ 
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς νήσου. Στόν ἴδιο Ἱερό Ναό 
ἔλαβε χώρα καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία καί ἐν συνεχεία τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο 
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Ἐπισκόπων, 
τῶν εὐλαβῶς Ἀρχιερατευσάν των, ὡς καί τῶν 
ἀειμνήστων Ἱερομονάχων, Πρεσβυτέρων, Δι-
ακόνων, Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν τῆς καθ’ 
ἡμας Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

  Ἐπιμέλεια: Γ.Ι.Χ. - Φωτ.: Ν. Νταλόγλου

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ

Σ τίς 2 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ Ἁγ. 
Νικολάου Πλανᾶ, πανηγύρισε 

τό ὁμώνυμο ἐξωκκλήσι στήν περι-
οχή Καμάρα τῆς νήσου Λέρου, τῆς 
οἰκογενείας Μιχαήλ Κοκκώνη. Τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη 
ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, ὑπό 
τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρωτ. Μαξί-
μου Λιβανοῦ, παρουσία μελῶν τῆς 
οἰκογενείας καί πολλῶν πιστῶν. 
Τό Ναΐδριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τοῦ Πλανᾶ ἀνήγειρε ἡ εὐσέβεια τῆς 
οἰκογενείας Μιχαήλ καί Ἀναστα-
σίας Κοκκώνη, καί ἑορτάζει κάθε 
χρόνο τήν 2α Μαρτίου, ὅπου καί ἡ 
μνήμη τοῦ Ἁγίου.

Ἐπιμέλεια: Γ.Ι.Χ. - Φωτ.: Β. Κοκκώνης

αρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ὑψενῆς 
καί στό τέλος τῆς δοξολογίας διαβάστηκε ἀπό τόν ἐκπρόσωπο 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί Ἀρ-
χιγραμματέα Ἀρχιμανδρίτη Βαρθολομαῖο Σαμαρᾶ ἡ ἐπίσημη 
ἀπόφαση Ἁγιοκατάταξης τοῦ Παπᾶ Μελέτιου. Στήν Θεία Λει-
τουργία παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολιτής Ρόδου κ. Κύριλλος,  
ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης  Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. 
Παΐσιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. 
Εὐγένιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθανα-
ήλ, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους καί πνευματικός ὁδηγός τῆς ἀδελφότητας Γέροντας Τύ-
χων καί πολλοί ἱερεῖς. Στό μεγαλύτερο θρησκευτικό γεγονός τοῦ 
αἰώνα, γιά τήν ἐκκλησία μας καί τόν τόπο μας, ἐκτός ἀπό ἑκα-
τοντάδες εὐσεβείς πιστούς ἔδωσαν τό παρόν πολιτικές ἀρχές, 
ἐκπρόσωποι τοῦ στρατοῦ καί ὅλων τῶν σωμάτων ἀσφαλείας 
τοῦ νησιοῦ, κ.ἄ.  Πηγή: rodosreport.gr

Œ  ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ        ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  7ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  (1948 - 2014)
66 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μ έ πατριωτικό ἐνθουσιασμό καί θρησκευτική 
λαμπρότητα ἑορτάστηκε στίς 7 Μαρτίου 2014, 

ἡ 66η ἐπέτειος τῆς ἐνσωματώ-
σεως τῆς Δωδεκανήσου μέ τήν 
Μητέρα Ἑλλάδα. Τήν Πέμπτη 
6 Μαρτίου, σέ ὅλα τά σχολεῖα 
τῆς Λέρου πραγματοποιήθη-
καν σχετικές ὁμιλίες ἀπό τούς 
ἐκπαιδευτικούς κατόπιν οἱ μα-
θητές τῶν σχολείων κατέθε-
σαν στεφάνια στίς προτομές 
τοῦ Π. Ρούσσου στό Λακκί καί 
Ἀπ. Εὐαγγέλου στόν Πλάτανο. Τήν Παρασκευή 7 
Μαρτίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λακκί-
ου Λέρου, τελέσθηκε ἐπίσημος Δοξολογία ὑπό τοῦ 
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου. Ἡ προγραμματισμένη 
παρέλαση ματαιώθηκε λόγω τῶν κακῶν καιρικῶν 
συνθηκῶν.
• ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Τήν παραμονή τῆς ἐπετείου, στά σχολεῖα τοῦ νη-
σιοῦ πραγματοποιήθηκαν οἱ καθιερωμένες μαθητι-

κές γιορτές καί τό μεσημέρι οἱ μαθητές κατέθεσαν 
στεφάνια στό ἡρῶο. Τό Ἀναγνωστήριο τίμησε τήν 

ἐπέτειο μέ τή δική του ἐκδήλω-
ση ὅπου ὁμιλητής ἦταν ὁ φι-
λόλογος κ. Π. Μαγκούλιας, μέ 
θέμα: «Ἡ συμμετοχή τῶν Κα-
λυμνίων στόν ἀγώνα κατά τῶν 
Ἰταλῶν κατακτητῶν». Ἀκολού-
θησε μου σικό πρόγραμμα ὑπό 
τή διεύθυνση τοῦ δασκάλου  
κ. Π. Πολύζου. Ἀνήμερα τελέ-
στηκε ἐπίσημη Δοξολογία στόν 

Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Πα-
ϊσίου, καί τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ 
δασκάλα κα. Σεβασμία Κουτσουράη. Ἡ βροχή δέν 
ἐπέτρεψε νά γίνει μαθητική παρέλαση, ἀλλά μόνο 
κατάθεση στεφάνων ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν 
τοπικῶν ἀρχῶν.

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

Œ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Μ έ βυζαντινή μεγαλο-
πρέπεια ἑορτάστηκε 

καί στήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας ἡ Κυριακή τῆς 
Ὀρθοδοξίας  (9.3.2014).

Ὁ Μητροπολίτης μας 
κ. Παΐσιος λειτούργησε 
στόν Ἱ. Νητροπολιτικό 
Ναό Καλύμνου, ὅπου παρέστησαν ὁ διοικητής καί ἀξιωματικοί τοῦ 
Συντάγματος Εὐζώνων, καθώς καί πλῆθος πιστῶν. Στό τέλος τῆς 
Ἱ. Ἀκολουθίας ἔγινε περιφορά τῶν εἰκόνων. Στήν πομπή ἔφηβος 
ἔφερε ὑψωμένο τόν ξύλινο Τίμιο Σταυρό τῆς Ἁγίας Τράπεζας καί 
γυναικόπαιδα κρατοῦσαν ἱερές εἰκόνες. Στόν πυρήνα τῆς πομπῆς 
ἦταν ὁ μητροπολίτης μέ τούς ἱερεῖς, τόν διάκονο, τούς ἱεροψάλτες 
καί τόν διοικητή τοῦ Συντάγματος. Τό ἀπόγευμα στόν Ἱ. Μητρο-
πολιτικό Ναό, τελέστηκε Κατανυκτικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦ-
ντος τοῦ μητροπολίτη κ. Παϊσίου καί παρόντων πολλῶν ἱερέων 
τοῦ νησιοῦ. Τόν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ κ. Παΐσιος καί εἶχε θέμα του 
τή «Θρησκεία ὡς φαινόμενο ἔμφυτο στόν ἄνθρωπο ἀπό καταβο-
λῆς κόσμου».                                                    Ἐπιμέλεια - Φωτ.:  πρωτ. Π. Κροῦσκος

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

Τ ήν Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, ἑορ-
τάσθηκε, στή Μητρόπολή μας, ἡ 

μνήμη τοῦ Ἁγ. Σωφρονίου. Στό ὁμώνυ-
μο ἐκκλησάκι στή Λέρο, στό προαύλιο 
τοῦ «Πατριαρχείου» στά Ἄλιντα, τό 
ἑσπέρας τῆς Δευτέρας ἐτελέσθη πανη-
γυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί τό 
πρωί τῆς Τετάρτης Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας, ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας  
κ. Παϊσίου.  Ἐπιμέλεια: Γ.Ι.Χ. - Φωτ.: Ν. Νταλόγλου  
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Œ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Τ ήν Κυριακή 23 Μαρτίου, μέ κατάνυξη ἑορτάσθηκε στή Λέρο, στόν 
ἱστορικό Ἱ. Ναό Τιμίου Σταυροῦ Πλατάνου ἡ Κυριακή τῆς Σταυρο-

προσκυνήσεως. 
Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ἀφ’ ἑσπέρας μέν ἐτέλεσε Ἀρχιερα-

τικό Ἑσπερινό, τήν δέ πρωΐαν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, παρουσία 
πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ ἀρχιμ. Στέφανος Κα-
τές, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στό τέλος ἔγινε ἡ ἔξοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος Τίμιος Σταυ-
ρός ἦταν εὐπρεπισμένος μέ ἄνθη ἐντός δίσκου κατά τήν τάξιν τοῦ τυπι-
κοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Μετά τό πέρας ὁ Μητροπολίτης μοίρασε «τά Λέρικα ματσάκια».
Τό Ἑσπέρας στόν ἴδιο Ἱερό Ναό χοροστάτησε ἀπό τό παραθρόνιο 

στόν κατανυκτικό Ἑσπερινό παρουσία τοῦ Ἱ. Κλήρου καί ἀρκετοῦ ἐκ-
κλησιάσματος.                                                    Ἐπιμέλεια:  Γ.Ι.Χ. Φωτ: Ν. Νταλόγλου

ΑΚΡΟΚΥΜΑΤΟΥΣΑ
Σίγουρα θά σὲ εἶδαν θαλαττεύοντες
ἐν τῷ πελάγει τῶν πολλῶν τους θλίψεων οἱ Κρητικοὶ
μέ πάλλευκο παρθενικό κεφαλομάντηλο
καί μέ ποδήρη ἐσθῆτα κυανή
νά στέκεις στήν ἀκρογιαλιά
καί ν’ἀγναντεύεις μέ τό χέρι 

ἀντήλιο τὸ πέλαγος,
ὥσπου φτάνει τό μάτι κι ἀκό-

μη πιό πέρα, 
ὅλη ἔγνοια γιά τά θαλασσωμέ-

να παιδιά σου,
ἕτοιμη νά σερφάρεις σ’ ἄγρια 

θεριοκύματα
γιά νά τά σώσεις ἐκ παντός 

κινδύνου
καταποντισμοῦ, πνιγμοῦ ἤ 

κητοκαταπόσεως,
ἤ μπάρε μου νά τά καλωσωρί-

σεις ἀνοιχτόκαρδα
καθώς ἔρχονται εἰρηνόπλοα ν’ ἀράξουνε στήν ἀγκαλιά σου 
καί σ’ εἶπαν Ἀκροκυματοῦσα Μάννα Παναγιά,
ἀνάψανε γιά χάρη σου στό Λυχνοστάτη τῆς παράδοσης
ἄσβηστο λαδολύχναρο εὐλαβικῆς εὐγνωμοσύνης
καί σοῦ φιλοῦν τά πόδια ἀσταμάτητα, 
ὁμάδι μέ τά κύματα, μέ τούς ἀφρούς καί τίς γοργόνες.

† Ὁ Μητροπολίτης Προικονήσσου ΙΩΣΗΦ

Λέρος, 9-7-2013

Œ  Ἡ Δʹ ΣΤΑΣΗ  
ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 
ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Τ ήν Παρασκευή 28.3.2014, νωρίς τό 
ἀπόγευμα, στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς 

Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου Λέ-
ρου, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, 
συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Ἀρχιε-
ρατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτοπρεσβυτέρου 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ν. Φωκᾶ, 
τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Στ. Κατέ, π. 
Ἐμμ.Ὀθίτη καί π. Σάββα Μουζουράκη, 
χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν Δ΄ 
Χαιρετισμῶν, ἐνώπιον τῆς θαυματουρ-
γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας, παρουσία 
ἀρκετοῦ ἐκκλησιάσματος. Μετά τό πέ-
ρας, ὁ Μητροπολίτης μετέβη στόν Ἱ. 
Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λακκίου, ὅπου 
χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν 
Δ΄ Χαιρετισμῶν. 

Ἐπιμέλεια:  Γ.Ι.Χ. Φωτ: Ν. Νταλόγλου
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014

Μ έ μεγαλοπρέπεια, ἐθνική ὑπερηφάνεια καί τόν 
προσήκοντα σεβασμό, ἑορτάσθηκε στά νησιά 

τῆς Μητροπόλεώς μας στίς 25 Μαρτίου, ἡ μεγάλη δι-
πλή ἑορτή: Α) τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου καί Β) ἡ ἔναρξη τοῦ ἐνδόξου ἐπαναστατικοῦ 
ἀγώνα τοῦ 1821, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τήν δημι-
ουργία καί συγκρότηση τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους.

• ΣΤΗΝ ΛΕΡΟ
ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΝΑΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Στή Λέρο, οἱ μαθητές τῶν ἐκπαιδευτηρίων μας, μέ 
ποιήματα, ἐθνικά θούρια, θεατρικά σκέτς, ὁμιλίες, καί 
καταθέσεις στεφάνων στίς προτομές ἡρώων, ἔδωσαν 
τόν πανηγυρικό τόνο.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 24.3.2014, ἐτελέσθη Μέ-
γας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν 
ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ 
Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊ-
σίου, συμπαραστατουμένου ὑπό 
ὁλοκλήρου τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς 
Νήσου. Προηγήθη ἡ τελετή τῶν 
θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ, μετά τήν ἀνα-
καίνιση-ἀναπαλαίωση, ἡ ὁποία 
ἀπεκάλυψε ἔργα τέχνης κρυμμέ-
να ἀπό τούς σοβάδες ἐπί δεκαε-
τίες! Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 
καί πρίν τόν Πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό, μέ ἱερά λιτανεία, μετεφέρ-
θη ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας 
ἀπό τόν ἱστορικό ναό τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου». Ὁ Μητροπολίτης 
ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν θυρα-
νοιξίων καί ἡ Εἰκόνα ἐτοποθετή-
θη σέ νέο προσκηνυτάρι.

ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μέ τήν ἁρμόζουσα λαμπρότητα καί τήν ἐκκλησι-
αστική τάξη, ἐτελέσθη στή συνέχεια ὁ Πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, στήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ 
Μητροπολίτης ὁμίλησε σχετικά μέ τίς ἐργασίες ἀνα-
παλαίωσης τοῦ ναοῦ. Συνεχάρη καί ἐξῆρε τήν ὑπευθυ-

νότητα καί ἐργατικότητα τοῦ ἀρχιμ. Στεφάνου Κατέ, 
πού ἦταν ἡ «ψυχή» τοῦ ὅλου δύσκολου ἐγχειρήματος 
καί τῆς ταχείας περάτωσης τῶν ἐργασιῶν σέ μόλις 
ἕξι μῆνες! Εἰς ἀναγνώριση τοῦ ὑπεράνθρωπου αὐτοῦ 
ἀποτελέσματος ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στόν ἱερο-
κήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀρχιμ. Στ. Κατέ 
τό ὀφίκιο τοῦ πνευματικοῦ. Κατόπιν ὁ Μητροπολί-

της χειροθέτησε εἰς Ἀναγνώστη 
τόν φέρελπι νέο Ἀντώνη Ἀγγε-
λίδη, μαθητή τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱεροκήρυκας ἀρ-
χιμ. Στέφανος Κατές, ὁμίλησε γιά 
τό ἱστορικό τῆς ἀνακαίνισης-ἀ-
ναπαλαίωσης τοῦ Ναοῦ. Εὐχαρί-
στησε καί συνεχάρη ὅλους ὅσους 
ἐργάσθηκαν ἐθελοντικά (80 ἄτο-
μα), ὅλους ὅσους προσέφεραν 
διάφορα χρηματικά ποσά καί 
ὅλους ἐκείνους πού μέ τόν δικό 
τους τρόπο ἐνίσχυσαν τό ἔργο. 
Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος 
αὐτοῦ, ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας, 
ἐδωρήθη στόν Σεβασμιώτατο 
ἐπιγονάτιο ὅπου εἰκονίζεται ἡ 
εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔνθρονος, 
ἀντίγραφο τῆς πλατυτέρας πού 
κοσμεῖ τήν κόγχη τοῦ ἱεροῦ τοῦ 

Ναοῦ. Εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προθυμίας, τῶν κόπων 
καί τῶν οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων, ἡ τοπική μας Ἐκ-
κλησία ἀπένειμε τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τῆς ἐν Δωδε-
κανήσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στούς 
κ. κ. Σταῦρο Κανάρη καί Εὐάγγελο Κλειδομύτη, ἐνῶ 
ἀπό μία Εἰκόνα στούς κ.κ. Γεώργιο Παυλή ὁμογενή ἐξ’  
Αὐστραλίας καί Νικήτα Γρύμπιλλο.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Τό πρωί τῆς Τρίτης 25 Μαρτί-
ου, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Ἀρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στόν 
κατάμεστο Ἱερό Μητροπολιτικό 
Ναό. Τό πρωΐ ἐτελέσθη ἐπίσημος 
Δοξολογία, μετά τό πέρας τῆς 
ὁποίας Κλῆρος, Ἀρχές καί Λαός 
κατευθύνθηκαν στήν Ἁγία Μαρί-
να, ὅπου πρό τῆς προτομῆς τοῦ 
παπα-Ἀναστάση Ζαφειρόπουλου, 
ἐψάλλη Τρισάγιο καί ἔγιναν οἱ 
καταθέσεις στεφάνων. 

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας 
ἐκφώνησε ἡ ἐκπαιδευτικός τῆς 
Νοσηλευτικῆς Σχολῆς κα. Χρυ-
σοβαλάντω Γιαμαίου. Ἀκολού-
θησε παρέλασις των νιάτων τοῦ 
νησιοῦ μας καί δύο ἀγημάτων 
τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Στρατοῦ.

ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ CD

Στίς 5 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Μητροπο-
λίτης μας συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο, 
τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς στόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκολούθησε ἡ πα-
ρουσίαση τοῦ ἐπετειακοῦ CD, πού ἐξέδωσε ὁ μητρο-
πολιτικός ναός μέ τήν εὐκαιρία τῶν θυρανοιξίων, μέ 
ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. 

Στό CD ἠχογραφήθηκαν ἐννέα ὕμνοι, πού ἔψαλλαν 
οἱ καλλιφωνώτατοι ἱεροψάλτες κ.κ. Ἀν. Χατζηλάρης, 
Ὄθ. Χατζηλάρης, Ραφ. Χατζηλάρης, Γεώρ. Ἑλένης, 
Ἄγ. Ἀγγελίδης καί Ἀντ. Ἀγγελίδης. Τά πεζά κείμενα 
διάβασαν οἱ κυρίες Ἕλενα Πεντζίκη καί Μαρία Ἑλέ-
νη. Τό ἐξώφυλλο ἐπιμελήθηκε ἡ κ. Ρένα Φιλιππίδη. Ἡ 
ἐπεξεργασία - mastering ἔγινε ἀπό τόν κ. Θ. Γκίκα καί 
τήν ἐπιμέλεια παραγωγῆς, μίξης καί ἠχοληψίας ἀνέ-

λαβε ὁ κ. Τ. Φραγκούς. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Πα-
ΐσιος, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς 

ὅλων τῶν συντελεστῶν προ-
σέφερε εἰκόνα, ἀντίγραφο τῆς 
Παναγίας τοῦ μητροπολιτικοῦ 
ναοῦ. Τό CD διατίθεται σέ συμ-
βολική τιμή, τά ἔσοδα τοῦ ὁποίου 
θά διατεθοῦν πρός ἐνίσχυσιν τῆς 
ἀνακαίνισης τοῦ Ἱ. Μητροπολι-
τικοῦ Ναοῦ.

• ΣΤΗΝ  ΚΑΛΥΜΝΟ
Ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς ἐπανά-

στασης τοῦ 1821 τιμήθηκε στήν 
Κάλυμνο μέ κάθε μεγαλοπρέπεια 
καί μέ τόν προσήκοντα σεβασμό 
πρός τήν ἱστορική αὐτή ἡμέρα.

Στήν ἐπίσημη Δοξολογία, στόν 
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Σω-
τῆρος Χριστοῦ  χοροστάτησε ὁ 
ἀρχιερατικός ἐπίτροπος πρωτ. 

Ἀμφιλόχιος Σακαλέρος καί τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέ-
ρας ἐκφώνησε  ἡ φιλόλογος Μπακαροῦ Ρέα, καθη-
γήτρια τοῦ ΕΕΕΚ. Παρέστησαν οἱ τοπικές ἀρχές. Τό 
ἀπόγευμα τό Ἀναγνωστήριο «Αἱ Μοῦσαι» διοργάνω-
σε ἐπετειακή ἐκδήλωση μέ ὁμιλητή τόν κ. Ἰ. Πατέλλη 
(«Οἱ Νότιες Σποράδες στό Ἀρχιπέλαγος τῆς πειρα-
τείας - ἀπό τόν 15ο αἰ. μέχρι τήν Ἑλληνική Ἐπανά-
σταση») καί χορωδιακό πρόγραμμα ὑπό τή διεύθυν-
ση τοῦ κ. Γ. Χατζηθεοδώρου καί τή συμμετοχή τῆς  
κ. Καβουκλῆ καί τοῦ κ. Νίνη. 

• ΣΤΗΝ  ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Μέ τόν ἴδιο πατριωτικό παλμό καί θρησκευτική 

λαμπρότητα ἔλαβαν χώρα παρόμοιες ἐκδηλώσεις καί 
στό νησί τῆς Ἀστυπαλιᾶς.

Ἐπιμέλεια-Φωτ.:  Γ.Ι.Χ., Ἐφημερίδα «Ἀργώ τῆς Καλύμνου»,  
Συνεργάτης φωτ.:  Ν. Νταλόγλου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

Μ έ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπι-
στασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 

κ. Παϊσίου καί τήν συγκινητική καί ἀξία 
ἐπαίνων προσφορά τῶν ἐθελοντριῶν γυ-
ναικῶν καί τῶν δωρητῶν, συνεχίζεται 
γιά ἕβδομη χρονιά τό ἔργο τῆς Τραπέζης 
Ἀγάπης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέσα ἀπό 
τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά περισ-
σότεροι 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 σχετι-
κῆς ἀπόδειξης.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Γ ιά ἕκτη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ Σχο-
λή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, 

ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ. Β΄ 
1663/18-8-2008).

Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου καί 
διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές μουσικῆς καί ἱερο-
ψάλτες τῶν νησιῶν μας.

Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδο-
της 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 λειτουρ-
γεῖ 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.

Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν.
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