
Βάσει προγράμματος τοῦ ἐκδοθέντος ὑπό τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό Σάββατον 4 Σεπτεμ-

βρίου 2010, ἐγένετο ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐν τῷ 
Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Σωτῆρος Χριστοῦ 
Καλύμνου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἁλι-
καρνασσοῦ κυροῦ Ἐμμανουήλ. 

Τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθί-
ας προέστη ὁ ἀγαπητός ἐν 
Χριστῷ ἀδελφός ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Ρόδου 
κ.κ. Κύριλλος, ὅστις καί ἐξε-
προσώπησε τήν Θειοτάτην 
Παναγιότητα καί ὁ ὁποῖος 
ἐξεφώνησε τόν ἐπικήδειον λό-
γον συγκινήσας τό πένθιμον 
ἐκκλησίασμα.

Παρέστησαν δέ οἱ ἀγαπητοί 
ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Νέας Ἰερσέ-
ης κ.κ. Εὐάγγελος, Κώου καί 
Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ καί 
ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Μπουρούντι καί Ρουάντας κ.κ. 
Σάββας καί ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου, Νισύρου Παν/τος 
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πίτσης καί σύμπας 
ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Νήσου Καλύμνου.

Πλήθη εὐσεβῶν Καλυμνίων προσευχήθησαν 
ὑπέρ τῆς μακαριστῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου 
Ἐπισκόπου κατά τήν Ἐξόδιον Αὐτοῦ Ἀκολουθία 
ἀλλά καί συγκινητική ἦταν ἡ προσέλευσις τοῦ 
λαοῦ κατά τό τριήμερον τοῦ ἐκτεθέντος εἰς προ-

σκύνησιν ἱεροῦ σκήνους τοῦ 
Μεταστάντος, διά νά λάβουν 
τήν παρ’ αὐτοῦ συγχώρησιν 
(κατά τήν Καλυμνιακήν τάξιν).

Ἐπίσης Ἐπικηδείους λό-
γους ἐξεφώνησαν ἐκ μέρους 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὁ αἰδεσι-
μολογιώτατος πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Ἀμφιλόχιος Σακαλ-
λέρος, ἐκ μέρους τῆς Ἑστίας 
Θεολόγων τῆς περιπτύστου 
Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης 
ὁ Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ 
Εὐαγγελίου τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἐλλογιμώ-
τατος κ Ἀριστείδης Χαλκίτης 
καί ἐκ μέρους τῶν ἐκπαιδευ-

τικῶν ἐξεφώνη σε ὁ Διευθυντής Μέσης Ἐκπαί-
δευσης κ. Γεώργιος Θανάτσης ὁ ὁποῖος ἐξῆρε 
τήν προσωπικότητα τοῦ Μεταστάντος, ἀκολού-
θησαν ψηφίσματα ἐκ μέρους τοῦ  Ἐπαρχείου, τοῦ 
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Δήμου Καλυμνίων, 
τοῦ Ἀναγνωστηρίου 
«Αἱ Μοῦσαι», τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Παντελεήμονος Κα-
λύμνου, τοῦ Ἱεροῦ 
Μητροπολιτικοῦ Να-
οῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 
Καλύμνου ἔνθα ἐπί 
πεντήκοντᾳ συναπτά 
ἔτη ὑπηρέτησεν τόν 
ἱερόν αὐτόν φάρον 
τῆς τῶν Καλυμνίων Νήσου εὐόρκως, θεαρέστως 
καί εὐαρέστως, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς ΕΛΜΕ 
Δωδεκανήσου, ὡς ἐπίσης καί συλλυπητήριον 
γράμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύ-
μης, Χάλκης, Τήλου, Καστελορίζου ἀγαπητοῦ ἐν 
Χριστῷ ἀδελφοῦ κ.κ. Χρυσοστόμου. 

Ἐκ μέρους τῆς οἰκογένειας εὐχαρίστησε 
ἅπαντας τούς συμ-
μετέχοντας εἰς τό 
πένθος τῆς οἰκογέ-
νειάς του ὁ ἀδελ-
φός τοῦ ἐκλιπόν τος 
ἱεράρχου κ Ἀντώ-
νιος Ἀλευ ροφάς, 
δια κεκριμένος δι-
κηγόρος,τέλος δέ 
ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπό λεως ὁ 

Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολίτης μας 
κ.κ. Παΐσιος εὐχα-
ρίστησε τήν Θειο-
τάτην Παναγιότητα 
τόν Οἰκουμενικόν 
Πατριάρχη διά τήν 
πατρικήν αὐτοῦ 
ἀγάπην, ἧν δαψιλῶς 
ἐπέδειξεν εἰς τό 
πρόσωπον τοῦ ἐκλι-
πόντος καί διά τήν 

προσφορά στεφάνου ἐπί τῆς σοροῦ του, τούς 
Ἁγίους Ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, τόν Ἱερόν Κλῆρον, 
τούς Χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν καί τόν Εὐσεβῆ 
Καλυμνιακόν λαόν διά τήν ἀθρόαν αὐτοῦ συμ-
μετοχήν στό πένθος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στεφάνους κατέθεσαν εἰς τήν σορόν τοῦ 
ἐκλιπόντος ὁ αἰδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτε-

ρος π. Ἀμφιλόχιος 
Σακαλλέρος ἐκ μέ-
ρους τῆς Παναγιό-
τητος τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου, 
ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας, 
ὁ  Ἱερός Κλῆρος, ὁ 
Νομάρχης Δωδε-
κανήσου, ἡ  Ἔπαρ-
χος Καλύμνου, ὁ 
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Δήμαρχος Καλυ-
μνίων, ἡ Β΄ΕΛΜΕ 
Δωδεκανήσου, ἡ 
ἐκπαιδευτική κοι-
νότητα Καλύμνου, 
τό 2ο Γυμνάσιο Κα-
λύμνου, ἡ  Ἕνωσις 
Καλυμνίων Ρόδου 
καί αἱ οἰκογένειαι 
Μάγκου, Θ. καί Σ. 
Καρπαθίου, καί Βε-
νετσιάνου-Πατέλλη 
καί ἄλλοι πολ-
λοί ἐπώνυμοι, οἱ 
ὁποῖοι ἐκδήλωσαν 
τόν σεβασμό τους 
στόν ἐκλιπόντα 
ἱεράρχη, καταθέ-
τοντας ἀνθοδέσμη 
ἐπί τῆς σοροῦ του. 

Μετά τήν Ἐξό-
διον Ἀκολουθίαν 
ἐσχηματίσθη Ἱερά 
πομπή, (δεδομένου ὅτι εἰς τόν ἐκλιπόντα Ἱεράρ-
χην ἀπεδόθησαν τιμαί ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολί-
του), τῆς ὁποίας προηγεῖτο ὄχημα τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Καλύμνου, αἱ Φιλαρμονικαί τῶν 
Δήμων Καλυμνίων καί Λακατάμειας Κύπρου, τά 
ἱερά ἐξαπτέρυγα, ὄπισθεν αὐτῶν τό «στεφάνι» 
τῆς Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου, εἰς δυό ζεύγη αἱ μοναχαί τῆς νήσου 
καί ὁ εὐαγής Ἱερός Κλῆρος φέρων ἐπιτραχήλι-
ον καί φαιλόνιον λευκά, τό στρατιωτικό ὄχημα 
ἐπί τοῦ ὁποίου εἶχε τοποθετηθεῖ τό σκῆνος τοῦ 
Ἱεράρχου καί ἡ τιμητική στρατιωτική φρουρά 
καί ἀκολουθοῦσαν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παΐσιος 
πλαισιούμενος ὑπό τῶν ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
Λέρου πατρός Νικοδήμου Φωκᾶ καί τοῦ πρω-
τοπρεσβυτέρου Ἀμφιλοχίου Σακκαλέρου, οἱ συγ-
γενεῖς τοῦ μεταστάντος, αἱ Ἀρχαί τῆς Νήσου μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχον Καλυμνίων κ. Γεώρ-

γιον Ροῦσσον, ὁ 
Δήμαρχος Λακα-
τάμειας Κύπρου κ. 
Λουκᾶς Ἰατροῦ, ὁ 
πρώην Ὑπουργός 
καί βουλευτής τῆς 
Καναδικῆς Κυβερ-
νήσεως κ. Κάννης 
Ἰωάννης, ὁ ἐκπρό-
σωπος τοῦ Ἐπαρ-
χείου Καλύμνου 
κ. Κωνσταντῖνος 
Σταυλᾶς,  μέλη 
τοῦ Νομαρχιακοῦ 
καί Ἐπαρχιακοῦ 
συμβου λίου, τῶν 
Δημοτικῶν Συμ-
βουλίων Δήμου 
Καλυμνίων καί 
Δήμου Λακατά-
μειας, οἱ στρατι-
ωτικές, ἀστυνομι-
κές, ἐκπαιδευτικές 

καί λοιπές Ἀρχές τῆς Νήσου.
Ἡ ἱερά πομπή κατέληξε ὑπό τούς πενθίμους 

ἤχους τῶν Φιλαρμονικῶν εἰς τό Ἱερόν Κοιμη-
τήριον τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Μάμμαντος καί 
ἀφοῦ κατά τήν τάξιν ἐγένετο Ἐπιμνημόσυνος 
Δέησις καί ἀπεδόθησαν οἱ κεκανονισμέναι τιμαί, 
ἡ σορός τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου ἐτέθη εἰς καινόν 
μνημεῖον πλησίον τοῦ τάφου τοῦ Γέροντος τοῦ 
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί 
Ἀστυπάλαιας κυροῦ  Ἰσιδώρου.

Μετά τό πέρας τῆς ταφῆς παρετέθη ἐκ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν αἴθουσα τῆς Ἐνο ρίας 
τοῦ Ἁγίου Μάμμαντος ἡ «μακαρία» εἰς τήν ὁποί-
αν παρεκάθισαν οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ  Ἱερεῖς, οἱ συγγε-
νεῖς τοῦ ἐκλιπόντος καί ἀρκετοί Χριστιανοί.

Ὁ Μητροπολίτης 
Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπάλαιας 

Παΐσιος
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Βιογραφικό τοῦ  Ἐκλιπόντος  Ἱεράρχου

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρ
νασσοῦ Ἐμμανουήλ Ἀλευροφάς, συ

μπλήρωσε ἐφέτος πεντηκονταετῆ ἐκκλη
σιαστική διακονία. 

Γεννήθηκε στήν Κάλυμνο τό 1932 καί 
πραγματοποίησε τίς ἐγκύκλιες σπουδές 
του στήν γενέτειρά του, τίς ὁποῖες ὁλο
κλήρωσε στό Λυκειακό Τμῆμα τῆς Θεο
λογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, στό ὁποῖο 
ἐνεγράφη τό 1951.

Εἰσῆλθε στό Θεολογικό Τμῆμα τό 
ἀκα δημαϊκό ἔτος 1955 καί περάτωσε τίς 
σπουδές τό 1958, ὑποβαλῶν ἐναίσιμη ἐπί 
πτυχίῳ διατριβή μέ τίτλο: «Ἡ συμμετοχή 
τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τήν ἐκλογήν τῶν 
Ἐπισκόπων». 

Πρίν ἀπό τήν ἀποφοίτησή του ἐχει
ροτονήθη Διάκονος κατά ἔτος 1957 καί 
Πρεσβύτερος τό 1958.

Ὑπηρέτησε σέ διάφορες Κοινότητες 
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπό
λεως καί ὡς προσωρινός κωδικογράφος 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα
τριαρχείου.

Τό 1958 μερίμνῃ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ἀποστέλλεται εἰς τήν Ἱεράν 
Ἀρχιεπισκοπήν Θυατείρων καί τοποθε
τεῖται ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐν 
Γαλλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Κοινότη
τος τῆς Ἁγίας Τριάδος Saint Etienne.

Ἀπό ἐκεῖ μέ αἴτησή του μετατίθεται 
στήν Κοινότητα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 
του Port de Bouc, ἀπό τήν ὁποία ἀπεχώ
ρησε τό 1962.

Τό 1964 ἐπιστρέφει στήν Ἱερά Ἀρχιε
πισκοπή Θυατείρων, μετά διετῆ ὑπηρε
σία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Τελένδου 
τῆς Καλύμνου, καί διορίζεται ὡς Προϊ
στάμενος τῆς νεοσύστατης Κοινότητας 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Southempton τῆς 
Ἀγγλίας, ὅπου ὑπηρέτησε μέχρι τό 1967, 
προσφέρων παράλληλα τίς ἐκπαιδευτι
κές του ὑπηρεσίες στά ὁμογενειακά σχο
λεῖα.

Ἀπό τοῦ ἔτους 1967 μέχρι σήμερον 
ὑπηρετεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Λέρου, 
Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας σέ διάφορες 
θέσεις: α) Πρωτοσύγκελλος ἐπί 38 συνα
πτά ἔτη καί β) καθηγητής Μέσης Ἐκπαί
δευσης ἀπό τό 1974 ἕως τό 1999.

Τό 2005 ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος ἀπό τήν 
Ἱερά Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι
αρχείου μέ τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ δια
λαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἁλικαρνασσοῦ καί 
τοποθετεῖται ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος στήν 
Ἱερά Μητρόπολη Καλύμνου, ὅπου διακό
νησε τήν Ἐκκλησία μέχρι σήμερα εὐόρ
κως καί θεαρέστως.
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Γ ιά αἰῶνες, στίς 14 
Σεπτεμβρίου, τήν 

ἡμέρα πού γιορτά
ζεται στούς ναούς ἡ 
ἑορτή τῆς ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
ὁ ἐπίσκοπος στέκε
ται στή μέση τοῦ 
ναοῦ καί περικυ
κλωμένος ἀπό τόν 
κλῆρο, ὑψώνει μέ 
μεγα λοπρέπεια τό 
σταυρό ψηλά πάνω 
ἀπό τό ἐκκλησίασμα 
καί εὐλογεῖ τούς πι
στούς στά τέσσερα 
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, 
ἐνῶ ὁ χορός ψέλ νει 
τό: «Κύριε ἐλέ ησον!» 
Αὐτός ἦταν ὁ ἑορτασμός στήν Χριστια
νική αὐτοκρατορία, μιά αὐτοκρατορία 
πού γεννήθηκε κάτω ἀπό τό σημεῖο τοῦ 
Σταυροῦ τήν ἡμέρα πού ὁ Μέγας Κων
σταντῖνος εἶδε τό ὅραμα ψηλά στόν 
οὐρανό, καί ἄκουσε τίς λέξεις «Ἐν τούτῳ 
νίκα…».

…Σήμερα ὅμως, ἡ πολυτάραχη μεγα
λούπολη πού περιβάλλει τήν ἐκκλησία δέ 
συμμετέχει σ’ αὐτόν τό μυστικό θρίαμβο 
καί εἶναι ἐντελῶς ἀποκομμένη ἀπ’ αὐτόν. 
Τά ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων της θά συ
νεχίσουν νά ζοῦν κανονικά μέ τά σκαμπα
νεβάσματά τους, τά ἐνδιαφέροντά τους, 
τίς χαρές καί τίς λύπες τους, χωρίς καμ
μιά ἀναφορά σέ ὅ,τι συμβαίνει μέσα στό 
ναό. Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε νά ἐπανα

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
Πατρός Ἀλεξάνδρου Σμέμαν

λαμβάνουμε τά λό
για σχετικά μέ τόν 
οἰκουμενικό θρίαμβο 
τοῦ Σταυροῦ, καί νά 
ψάλλουμε συνέχεια 
πώς ὁ Σταυρός εἶναι 
ἀκαταμάχητος; Εἶναι 
λυπηρό, θά πρέπει 
νά τό παραδεχθοῦμε 
πώς πολλοί χριστια
νοί δέν μποροῦν νά 
ἀπαντήσουν σ’ αὐτό 
τό ἐρώτημα. Ἔχουν 
συνηθίσει νά βλέ
πουν τήν ἐκκλησία 
σάν σέ ἐξορία, στήν 
περιφέρεια τῆς ζωῆς 
τους, ἀποκομμένη 
ἀπό τόν πολιτισμό, 

τή ζωή, τό σχολεῖο, ἀπό παντοῦ. 
…Μοῦ φαίνεται πώς συνεχίζουμε νά 

ἑορτάζουμε τήν  Ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυ
ροῦ καί νά ἐπαναλαμβάνουμε τά ἀρχαῖα 
νικητήρια λόγια ὄχι ἁπλῶς γιά νά ἐξυμνή
σουμε μιά νίκη πού κερδίσαμε ἤ γιά νά 
θυμηθοῦμε ἕνα παρελθόν πού δέν ὑπάρ
χει πλέον, ἀλλά γιά νά σκεφθοῦμε βαθύ
τερα τό νόημα πού ἔχει ἡ λέξη «νίκη» γιά 
τή Χριστιανική πίστη. Ἴσως μόνο τώρα, 
ἀπογυμνωμένοι καθώς εἴμαστε ἀπό τήν 
ἐξωτερική ἐξουσία καί δόξα, ἀπό τήν κυ
βερνητική ὑποστήριξη καί τόν ἀνείπωτο 
πλοῦτο, ἀπό ὅλα τά φανερά σύμβολα τῆς 
νίκης, μπορέσουμε νά καταλάβουμε πώς 
ὅλα αὐτά δέν ἀποτελοῦσαν ἴσως τή γνή
σια νίκη. Ὁ σταυρός πού ὑψωνόταν πάνω 
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ἀπό τά πλήθη ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν κα
λυμμένος μέ χρυσό καί ἄργυρο καί στο
λισμένος μέ πολύτιμους λίθους. Κανείς 
ὅμως χρυσός, ἄργυρος ἤ πολύτιμος λίθος 
δέν μπορεῖ νά ἐξαφανίσει τό ἀρχικό νόη
μα τοῦ Σταυροῦ ὡς ὀργάνου ταπείνωσης, 
βασάνων καί ἐκτέλεσης, στό ὁποῖο καρ
φωνόταν κάποιος, περιφρονημένος 
ἀπό ὅλους, ἀσθμαίνοντας ἀπό τόν 
πόνο καί τή δίψα. Ἔχουμε τό θάρρος 
νά ἀναρωτηθοῦμε: ἄν πέθαιναν ὅλα 
αὐτά τά Χριστιανικά βα
σίλεια καί οἱ πολιτισμοί, 
ἄν ἡ ἧττα ὑποκαθι
στοῦσε τή νίκη, δέ θά 
συνέβαινε αὐτό ἐπειδή 
ἐμεῖς οἱ χριστιανοί γίνα
με τυφλοί μπροστά στό ἔσχατο 
νόημα καί τό ἀληθινό περιεχόμενο 
τοῦ σημαντικότερου συμβόλου 
τοῦ Χριστιανισμοῦ; Ἀποφασίσαμε 
νά ἀποκρύψει αὐτό τό νόημα ὁ χρυ
σός καί ὁ ἄργυρος. Ἀποφασίσαμε 
ἐπίσης πώς ὁ Θεός ἐπιθυμεῖ τή λα
τρεία τοῦ παρελθόντος.

Τιμοῦμε τό Σταυρό, τόν ὑψώνου
με, ψέλνουμε τή νίκη τοῦ Χριστοῦ: 
δέ σημαίνει αὐτό πάνω ἀπ’ ὅλα πί
στη στόν Σταυρωμένο καί πίστη πώς 
ὁ Σταυρός εἶναι ἕνα σημεῖο φοβερῆς 
ἥττας; Καθότι ὁ Σταυρός γίνεται νίκη 
καί θρίαμβος μόνο ἐπειδή εἶναι ἧττα, 
καί μόνο στό μέτρο πού γίνεται ἀπο
δεκτός ὡς ἧττα. Ὄχι, ὁ Χριστός δέν 
εἰσῆλθε στόν κόσμο γιά νά νικήσει μέ 
ἕναν ἐξωτερικό τρόπο. Τοῦ προσφέρ
θηκε ἕνα βασίλειο, ἀλλά τό ἀρνήθηκε. 
Ἀκόμη καί τή στιγμή πού προδομένος πέ
θαινε, εἶπε: «ἤ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι 
παρακαλέσαι τόν πατέρα μου, καί παρα
στήσει μοί πλείους ἤ δώδεκα λεγεώνας 

ἀγγέλων;» (Ματθ. 26,53). Ὡστόσο ὁ Χρι
στός ποτέ ἄλλοτε δέν ἦταν περισσότερο 
βασιλιάς παρά ὅταν ἀνέβηκε στό Γολγο
θά, φέροντας στούς ὤμους του τό Σταυ
ρό, ἐνῶ τό γεμάτο μίσος καί χλευασμό 
πλῆθος Τόν περικύκλωνε. Ποτέ ἄλλο
τε δέν ἦταν ἐμφανέστερη ἡ βασιλική 

ἐξουσία Του παρά ὅταν Τόν ἔφερε 
ὁ Πιλάτος μπροστά στό πλῆθος, 
ντυμένο τήν πορφύρα, καταδικα
σμένο σέ θάνατο ὡς ἐγκληματία, μέ 

τό ἀκάνθινο στεφάνι στό 
κεφάλι, καί τόν Πιλάτο 

νά λέει στόν ἐξαγριω
μένο ὄχλο: «ἴδε ὁ βα
σιλεύς ὑμῶν». Μόνο 

ἐδῶ μποροῦμε νά δοῦμε 
ὁλόκληρο τό μυστήριο τοῦ Χριστια
νισμοῦ, ἐπειδή ἡ νίκη τοῦ Χριστια
νισμοῦ βρίσκεται στή χαρούμενη 
πίστη πώς ἐδῶ, μέσα ἀπό τόν πε

ριφρονημένο, σταυρωμένο καί κα
ταδικασμένο ἄνθρωπο, ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ ἄρχισε νά φωτίζει τόν κόσμο 
καί ἄνοιξε ἕνα βασίλειο πού κανείς 

δέν ἔχει δικαίωμα νά κλείσει.
Ὁ καθένας μας λοιπόν πρέπει νά δε

χθεῖ τό Χριστό μέ ὅλη του τήν καρδιά, 
ὅλη του τήν ψυχή καί ὅλη του τήν ἐλπί
δα. Εἰδάλλως ὅλες οἱ ἐξωτερικές νίκες 

εἶναι χωρίς νόημα. 
…Παρόλα αὐτά ὁ Σταυρός ὑψώνεται 

ἀκόμη, ἐκτίθεται καί θριαμβεύει. «Σταυ
ρός ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας». Ἐπει
δή σέ ὅποιο σκοτάδι κι ἄν βρίσκονται 

οἱ ἄνθρωποι, ὅσο μεγάλος κι ἄν εἶναι ὁ 
θρίαμβος τοῦ κακοῦ σ’ αὐτόν τόν κόσμο, 
ἡ καρδιά μας γνωρίζει ἀκόμη καί ἀκούει 
τά λόγια, «ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα 
τόν κόσμον.»

Ἀπό τό βιβλίο ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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Οἱ κακοδοξίες τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά» 
ἀναιροῦνται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί 

τά ὅσα εἶπαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. 
Γι’ αὐτό ἄλλωστε, ὅπως εἴπαμε, ἡ ἑταιρεία 
ἔχει κυκλοφορήσει τή «Μετάφραση τοῦ 
Νέου κόσμου», τή διορθωμένη δηλαδή 
Ἁγία Γραφή ὥστε αὐτή νά ἐναρμονίζεται 
πλήρως μέ τά ὅσα διδάσκει ἡ ὀργάνωση. 
Ὅμως οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, αὐτοα
ναιροῦνται κάθε φορά πού τροποποιοῦν ἤ 
ἀλλάζουν ριζικά κάποιες ἀπό τίς διδασκα
λίες τους, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω:

α. Γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ὁ 
Ρῶσσελ ὑποστήριζε ὅτι τό 1874 ἔγινε ἡ... 
Δευτέρα Παρουσία, (Β΄ τόμος γραφικῶν 
μελετῶν, σελ. 277) ἐνῶ τό 1878 ὁ «Ἰεχω
βά» μέ τόν Χριστό ἵδρυσαν τή Βασιλεία 
στούς οὐρανούς καί ἀναστήθηκαν οἱ κε
κοιμημένοι ἐν Ἰησοῦ (Γ΄ τόμος γραφικῶν 
μελετῶν, ἔκδ. 1920, σελ. 348). Τό 1914, μέ 
τόν Ἀρμαγεδώνα ἡ ἐξουσία τῆς «κυβέρνη
σης τοῦ Ἰεχωβᾶ» θά ἁπλωνόταν σέ ὁλό
κληρη τή γῆ (Γ΄ τόμος γραφικῶν μελετῶν, 
ἔκδ. 1920, σελ. 139). Ἀργότερα ὁ Ρόδερ
φορντ μετέφερε τήν ἵδρυση τῆς βασιλεί
ας καί τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ἀπό τό 
1878 στό 1914, λέγοντας ὅτι θά ἐπεκταθεῖ 
στή γῆ ἀφοῦ ἐκλείψει ἡ γενεά τῶν ἀνθρώ
πων πού ζοῦσαν τό 1914. Σέ συγκέντρω
ση στή Ριζούπολη τό 1975, ἀπεσταλμένοι 
τῆς Σκοπιᾶς δήλωσαν ὅτι ποτέ δέν ὅρισαν 
ἡμερομηνίες(!) Ἀργότερα κατηγορήθηκαν 
γιά τίς ἡμερομηνίες οἱ... ἀρθρογράφοι τῆς 
«Σκοπιᾶς». Ἐνῶ στή Σκοπιά 15101995, ἡ 
γενεά τοῦ 1914 σημαίνει τήν πονηρή καί 
μοιχαλίδα γενεά πού ὑπάρχει σέ κάθε ἐπο

χή, κανείς δέν ξέρει πότε θά γίνει ἡ Δευ
τέρα Παρουσία καί κανείς δέν πρέπει νά 
ἀσχολεῖται μέ χρονολογίες! 

β. Γιά τίς εἰκόνες παλαιότερα ἔλεγαν 
οἱ χιλιαστές ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει τήν ἁπλή 
τιμή (Σκοπιά 1-2-81, σελ. 28). Σήμερα ὅμως 
ἡ Σκοπιά ἀποκαλεῖ τίς εἰκόνες εἴδωλα καί 
ἀπαγορεύει τήν προσκύνησή τους. 

γ. Ὁ Σταυρός τόν ὁποῖο μέ τόσο μένος 
σήμερα πολεμᾶνε οἱ χιλιαστές καί ἡ ἑται
ρεία διδάσκει ὅτι ὁ Χριστός πέθανε πάνω 
σέ πάσσαλο ἐνῶ στή «μετάφραση τοῦ 
Νέου Κόσμου» ἡ λέξη Σταυρός ἔχει ἀντικα
τασταθεῖ μέ τόν ὅρο «ξύλο βασανισμοῦ», 
μέχρι τό 1932 ἀποτελοῦσε τό ἔμβλημα τῶν 
ἐντύπων τους, οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ 
φοροῦσαν Σταυρό ἐνῶ ὁ Ρῶσσελ ζητοῦσε 
ἀπό τούς ὀπαδούς του νά εἶναι στρατιῶτες 
τοῦ Σταυροῦ (βλ. καί «Ἄγγελο τῆς Λαοδι-
κείας»).

δ. Ἡ λατρεία τοῦ προσώπου τοῦ Χρι-
στοῦ ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα ἀπό τά θέμα
τα στά ὁποῖα οἱ ἀπόψεις τῶν χιλιαστῶν 
ἔχουν ἀλλάξει ἐπανειλημμένα, παλαιότε
ρα ἔλεγαν: «Εἶναι καθῆκον τῶν πιστῶν 
νά λατρεύουν τόν Ἰησοῦ Χριστό» («Σκο-
πιά τῆς Σιῶν», ἀγγλική ἔκδοση, 15 Ἰουλίου 
1898). Ἀργότερα ὅμως αὐτό γιά κάποιους 
λόγους ἄλλαξε ὁπότε βρίσκουμε τή Σκο
πιά νά ὑποστηρίζει «Μή συμπεραίνετε 
ὅτι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά λατρεύουν τό 
Χριστό. Δέν εἶναι αὐτό πού δίδαξε («Σκο-
πιά», ἀγγλική ἔκδοση, 15 Ἰουλίου 1959). 
Ἀργότερα τό 1970 στήν ἀναθεώρηση τῆς 
«Μετάφρασης τοῦ Νέου κόσμου» διαβά
ζουμε ὅτι ὁ Χριστός πρέπει νά λατρεύε

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

Γράφει ὁ Ἀρχ. Στέφανος Κατές

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Μέρος  2
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ται, τήν ἀμέσως ἑπόμενη χρονιά ὅμως, 
τό 1971 καθώς ἐπίσης καί τό 1984 στίς 
ἀναθεωρήσεις τοῦ ἴδιου βιβλίου ἡ Σκοπιά 
κατέληξε ὅτι τελικά ὁ Χριστός δέν πρέπει 
νά λατρεύεται. 

Αὐτές εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς ἀπό
ψεις τῆς Σκοπιᾶς οἱ ὁποῖες ἀλλάζουν συ
νεχῶς ὑπό τή σκέπη τῆς εὐφάνταστης καί 
ἀντίθετης μέ τήν Ἁγία Γραφή θεωρίας περί 
τῆς διαδοχικῆς ἀποκάλυψης καί τῆς μετ’ 
ἐμποδίων ροῆς τῆς ἀλήθειας ἀπό τό Θεό. 
Θέλοντας ἡ ἑταιρεία νά θολώσει τά νερά 
καί νά διατηρήσει τή 
συνοχή τῶν ὀπαδῶν 
της φροντίζει μέσα 
ἀπό τίς διδασκαλίες 
της νά διατηρεῖ ἕνα 
κλίμα φόβου πρός 
ὁτιδήποτε ἐκτός τῆς 
ὀργάνωσης, δαι
μονοποιεῖ τόν ἔξω 
κόσμο καί ὁποιον
δήποτε διαφωνεῖ μέ 
αὐτήν ἀλλά καί τήν 
κριτική σκέψη, ἔτσι 
ὁ ὀπαδός κλείνει τ’ 
αὐτιά του καί τά μά
τια του σέ ὁτιδήποτε 
ἐκτός τῆς ὀργάνω
σης καί κατά συνέ
πεια καί στήν ἀλή
θεια ἀποδεχόμενος 
ἀναντίρρητα καί ἄκριτα τήν ὁποιαδήποτε 
κακοδοξία τοῦ προσφέρεται σέ ἀντίθεση 
μέ τήν Ἁγιογραφική παρότρυνση «ΕΡΕΥ
ΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ... ΕΚΕΙΝΑΙ ΕΙΣΙΝ 
ΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΑΙ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ» (κατά  
Ἰωάννην, Ε΄ 39).

Ἡ Σκοπιά προβάλλει ὡς μέγιστο ἔργο, 
αὐτό τῆς διάδοσης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ 
(οὐσιαστικά δέ τῶν συμφερόντων της) γι’ 
αὐτό καί ἡ δράση τῶν ὀπαδῶν της ἐπικεν
τρώνεται καί περιορίζεται μόνο στή δια
νομή τῶν περιοδικῶν καί τῶν βιβλίων 

τῆς ὀργάνωσης καί τόν προσηλυτισμό 
πρός ἄγραν νέων μελῶν, ξεχνᾶνε ὅμως 
τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς 
καί τῆς αὐταπάρνησης «…ἀγαπήσεις τόν 
πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων 
ἄλλη ἐντολή οὐκ ἔστι.» (Μάρκ. 12, 31), γι’ 
αὐτό καί ἡ ὀργάνωση δέν ἔχει νά ἐπιδείξει 
κανένα ἔργο ἀγάπης καί προσφορᾶς γιά 
τόν συνάνθρωπο, κανένα φιλανθρωπικό 
ἵδρυμα ἤ δράση «…πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ 
οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ 
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέ

λοις αὐτοῦ. ἐπεί
νασα γάρ, καὶ οὐκ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, 
ἐδίψησα, καὶ οὐκ 
ἐποτίσατέ με, ξένος 
ἤμην, καὶ οὐ συνη
γάγετέ με, γυμνός, 
καὶ οὐ περιεβάλε
τέ με, ἀσθενὴς καὶ 
ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ 
ἐπεσκέψασθέ με….» 
(Ματθ. 25, 4146).

Ἡ ἑταιρεία Σκο
πιά εἶναι μιά καλο
στημένη ἐπιχείρηση 
ἡ ὁποία ἐκμεταλλεύ
εται τό θρησκευτικό 
αἴσθημα τῶν ἀνθρώ
πων, χρησιμοποιώ
ντας ὡς ἄμισθους 

ἐργάτες τούς ὀπαδούς της, οἱ ὁποῖοι μέσα 
στή συνεχῆ καί ἀγωνιώδη προσπάθειά 
τους νά γνωρίσουν τό Θεό καί νά κερδί
σουν τήν πολυπόθητη λύτρωση πέφτουν 
στά δίχτυα της, ὅμως διαστρέφει βάναυ
σα τό λόγο τοῦ Θεοῦ ὑβρίζοντας ἐμμέσως 
πλήν σαφῶς τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί λα
τρεία. Ἡ θερμή καί εἰλικρινής προσευχή 
καί ἡ συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι τά καλύτερα ἐφόδια στήν 
ἀντιμετώπιση τῆς αἵρεσης καί τῶν κακο
δοξιῶν της.



9

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

Λίγο λίγο ἀπό ’δῶ, λίγο ἀπό ’κεῖ πέ
ρασε καί γιά φέτος ἡ γιορτή τῆς 

Παναγιᾶς, τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ».
Ἕνα δυό μεγάλες ἑορτές μᾶς ἀπόμειναν 
ἀκόμα καί ἀντίο καλοκαίρι.Τοῦ χρόνου 
καί πάλι. Ποιές εἶναι αὐτές οἱ ἑορτές; Μά, 
νά!  Ἐκτός ἀπό κάτι μικρές πού γράφει τό 
συναξάρι εἶναι καί δύο μεγάλες πού ἐμεῖς 
ἐδῶ στήν Κάλυμνο δέν τίς πολυξέρου
με. Εἶναι ἡ γιορτή 
τοῦ Ἁγίου Εἰρηναί
ου Ἐπισκόπου Λου
γδούνων στίς 23 τοῦ 
Αὐγούστου καί τοῦ 
Ἁγίου Ἀλεξάνδρου 
Ἐπισκόπου Ἀλεξαν
δρείας στίς 30. Πρίν 
ὅμως ἀπό τήν τε
λευταία προηγεῖται 
στίς 29 ἡ μεγάλη 
ἑορτή τῆς Ἀποτομῆς 
τῆς τιμίας κεφαλῆς 
τοῦ Προδρόμου, τοῦ 
Κ ο υ τ σ ο κ έ φ α λ ο υ 
κατά πού λέει καί ὁ 
λαός μας.

Μεγάλη αὐτή ἡ 
ἑορτή τῆς χριστια
νωσύνης, ὅπως με
γάλος καί ὁ ἅγιος πού τιμᾶται, ὁ Πρό
δρομος, ὁ ὁποῖος κατά τόν Συναξαριστή 
«εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀπό ὅλους τούς 
ἐκ γυναικός γεννηθέντας ἀνθρώπους, 
καί περισσότερος ἀπό τούς Προφήτας». 
Ἀκριβῶς ἡ μεγαλωσύνη τοῦ ἁγίου εἶναι 
καί ὁ λόγος πού ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός 
γιορτάζει ἐξαιρετικά καί πολλές φορές τό 
χρόνο τόν Πρόδρομο.

Δύο ἀπό αὐτές τίς γιορτές τοῦ Προ
δρόμου εἶναι καλοκαιρινές ἡ μιά στήν 
ἀρχή τοῦ καλοκαιριοῦ (τό Γενέσιον, 
στίς 24 Ἰουνίου) καί ἄλλη στό τέλος του 
(Ἀποτομή, στίς 30 Αὐγούστου). Καί οἱ 
δύο αὐτές ἑορτές, ἐκτός ἀπό τόν καθαρά 
ἑορταστικό τους χαρακτήρα, συνδέονται 
μέ διάφορες λαογραφικές παραδόσεις, 
γεγονός πού πιστοποιεῖ τόν ἐξαιρετική 

θέση πού κατέχουν, 
ὄχι μόνο στόν ἑορ
ταστικό ἐνιαύσιο 
ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό 
κύκλο, ἀλλά καί 
στή συνείδηση τοῦ 
ἁπλοῦ λαοῦ. Εἶναι 
ἐπίσης χαρακτηρι
στικό τό ὅτι στήν 
πρώτη ἑορτή συν
δυάζεται ἡ χαρά 
τῆς γέννησης τοῦ 
Προδρόμου μέ τόν 
ἐρχομό τοῦ καλο
καιριοῦ καί μάλι
στα στή πιό μεγάλη 
ἡμέρα τοῦ χρόνου 
(θερινό ἡλιοστά
σιο, ἐξ οὐ καί τό 
ἅη Γιάννης  τοῦ 

Λιοτροπιοῦ ἤ τοῦ Λαμπροφόρου), ἐνῶ ἡ 
δεύτερη μέ τή θλίψη τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ 
του (Κουτσοκέφαλος) καί τοῦ τέλους τοῦ 
καλοκαιριοῦ.

Γιά μᾶς, τόν παλιότερο μαθητόκοσμο, 
ἡ γιορτή τοῦ ἅη Γιάννη τόν Ἰούνιο ἦταν 
ἡμέρα χαρᾶς. Γιατί; Γιατί σηματοδοτοῦσε 
τό τέλος τῶν μαθημάτων καί μάλιστα τῶν 
γραπτῶν ἐξετάσεων τοῦ Β΄ ἑξαμήνου. 
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Ἀλήθεια ποῦ τίς θυμήθηκα. Μά μπορεῖ κα
νείς νά τίς ξεχάσει; Ποῦ νά ξεχαστοῦν μέ 
τό συντακτικό καί τήν ἐξήγηση τῆς ἀρχαί
ας ἑλληνικῆς γλώσσας, μέ τά γερούντια 
τῆς λατινικῆς καί μέ τόσα ἄλλα πού δέν 
ἦταν εὔκολα πράγματα… Ὑπῆρχαν βέ
βαια καί οἱ γραπτές ἐξετάσεις του Α΄ἑξα
μήνου, ἀλλά δέν ἦταν τίποτα μπροστά σέ 
ἐκεῖνες τοῦ Ἰουνίου καί τοῦτο, γιατί ἐκεῖ 
τέλειωναν τά ἀστεῖα. Ἤ περνοῦσες τάξη ἤ 
ἔμενες ἀνεξεταστέος. Καί τότε ὅταν λέγα
με ἀνεξεταστέος δέν ἦταν σάν καί σήμερα 
πού παρακαλᾶς νά σέ ἀφήσουν στάσιμο 
καί δέν σέ ἀφή
νουν!  Ἦταν σάν 
νά ἑτοίμαζες τή 
θέση σου στό 
θρανίο γιά τήν 
ἴδια τάξη, ἀφοῦ 
στίς ἐπαναλη
πτικές ἐξετά
σεις τοῦ Σε
πτέμβρη εἶναι 
ζήτημα ἄν ἕνα 
δέκα τοῖς ἑκατό 
περνοῦσε τήν 
τάξη. Χαρᾶς εὐαγγέλια, λοιπόν, ἡ γιορτή 
τοῦ ἅη Γιάννη τόν Ἰούνιο. Τό ἀντίθετο μέ 
τήν γιορτή τοῦ Κουτσοκέφαλου. Ἄστα! 
Θλίψη. Πάει τό καλοκαίρι, πᾶνε τά μπά
νια, πάει ἡ ξεγνοιασιά, ἔρχεται τό σχο
λεῖο. Νομίζω πάντως ὅτι καί τώρα κάτι 
θά ἔχει μείνει ἀπό τά παλιά στούς σημερι
νούς μαθητές.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τώρα τά λαογραφικά 
τῶν δύο αὐτῶν ἑορτῶν εἶναι γνωστές οἱ 
φωτιές στή γιορτή τοῦ Ἰουνίου καί ὁ Κλή
δονας μέ τό ἀμίλητο νερό. Γιά τήν ἑορτή 
τοῦ Αὐγούστου, κατ’ ἀρχήν, ὑπάρχει ἡ 
παράδοση τῆς ἀπόλυτης νηστείας, λόγω 
θλίψης γιά τό ἀποτρόπαιο γεγονός, γι’ 

αὐτό καί αὐτό ἀποκαλεῖται ἡ ἑορτή του 
ὡς ἡ ἑορτή τοῦ ἅη Γιάννη τοῦ νηστευτῆ... 
Μάλιστα παλιότερα οἱ μανάδες μας στήν 
Κάλυμνο, δέν μας ἄφηναν μέ κανένα λόγο 
νά κάνουμε ἐκείνη τήν ἡμέρα μπάνιο, για
τί –ἔτσι μοῦ ἔλεγε ἡ μάνα μου– ἡ θάλασ
σα γινόταν αἷμα ἀπό τό αἷμα τῆς κεφαλῆς 
τοῦ Προδρόμου... Θυμᾶμαι μιά τέτοια 
μέρα πού ἦταν συννεφιά, εἶχε ἄπνοια καί 
ἡ θάλασσα στήν ἐξοχή μας εἶχε γεμίσει μέ 
πλαγκόν πού τῆς ἔδινε ἕνα σκουρό κόκ
κινο χρῶμα. Αὐτό γιά τήν ἀγαθή ψυχή 
τῆς μάνας μου –ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύ

σει– ἦταν ἡ ἀδι
απραγμάτευτη 
ἀπόδειξη γιά τό 
αἱμάτωμα τῆς 
θάλασσας ἐκεί
νη τήν ἡμέρα. 
Ἀλλοῦ πίστευ
αν ὅτι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Ἀπο-
κεφαλιστής θε
ράπευε τήν ἑλο
νοσία, γι’ αὐτό 
στήν Κρήτη τόν 

λένε Ριγολόγο καί ἄλλου Κρυαδίτη, ὅλα 
δέ αὐτά ὀφείλονται, κατά τήν ἄποψη τοῦ 
λαοῦ μας, στήν ταραχή πού αἰσθάνθηκε 
ὁ ἅγιος τή στιγμή τῆς ἀποκεφάλισής του. 
Ἀλλοῦ πίστευαν ὅτι ὁ ἅγιος θεράπευε τήν 
ἡμέρα ἐκείνη καί τή στείρωση τῶν γυνα
νικῶν, τήν ἀνορεξία ἀπό ἀρρώστεια καί 
πολλά ἄλλα... Σίγουρα ἡ ἑορτή τοῦ Κου-
τσοκέφαλου συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν 
ἑορτῶν τοῦ καλοκαιριοῦ πού τιμοῦνται 
ἅγιοι θεράποντες ἀσθενειῶν, ὅπως οἱ 
ἅγιοι Ἀνάργυροι, ὁ ἅγιος Παντελεήμονας 
κ.λπ.

Γεώργιος  Ἰ. Χατζηθεοδώρου
Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Μ.Χ.Ε.
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ΤΑ ΔΙΑΤΡΕΞΑΝΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μέ μεγάλη λαμπρότητα καί βυζαντινή 
μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε καί φέ-

τος ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος 
Μαρίνης, στήν ὁμώνυμη Ἐνορία τῆς Λέ-
ρου.

 Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, Παρα-
σκευή 16 Ἰουλίου 
στίς 7 μ.μ., τελέσθη-
κε Μέγας δισαρχιε-
ρατικός Ἑσπερινός 
χοροστατούντων τῶν 
Σεβ. Μητροπολιτῶν 
Λέρου, Καλύμνου 
καί Ἀστυπαλαίας κ.κ. 
Παϊσίου καί Προι-
κοννήσων κ.κ. Ἰω-
σήφ, συμπαραστα-
τουμένου ὑπό τοῦ 
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς 
Νήσου, παρουσία 
τῆς Ἐπάρχου Καλύ-
μνου κας Χρυσού-
λας Σιφουνιοῦ, μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ 
Συμβουλίου, ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν, 
πολεμικοῦ ναυτικοῦ, τοῦ στρατοῦ, τοῦ 
Α.Τ. Λέρου, τοῦ Λιμενικοῦ καί πλῆθος 
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ εὐλάβεια ἄναψαν τό 
κεράκι τους στήν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας.

Ὅπως συμβαίνει κάθε χρόνο, ὁ Μη-
τροπολίτης ἀπευθυνόμενος πρός τό 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

ἐκκλησίασμα παρουσίασε τόν φερέλπι-
δα νέον Γιαννακό Δημήτριο τοῦ Γεωρ
γίου καί τῆς Μαρίας ὁ ὁποῖος ἀποφοί-
τησε ἀπό τό Γενικό Λύκειο Λέρου μέ 
ἄριστα καί τοῦ ἐπέδωσε τό βραβεῖο Νι-
κολάου Πατίλη τό ὁποῖο ἡ οἰκογένεια 

Πατίλη ἔχει υἱοθε-
τήσει νά δίδει κάθε 
χρόνο πρός τιμήν 
τοῦ πατρός ἀειμνή-
στου Νικολάου.

 Στό τέλος, μετά 
τόν Ἑσπερινό, ἔγινε 
λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνας τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας στούς δρό-
μους τῆς πόλεως καί 
στό ὁμώνυμο λιμά-
νι, προπορευομένου 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
καί τῶν ἐξαπτερύ-
γων, τό Ἱερό Εὐαγ-

γέλιο, τούς Μητροπολίτες, τίς τοπικές 
Ἀρχές, καί πλῆθος πιστῶν.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου 17 Ἰουλίου, 
τελέσθηκε ὁ  Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική 
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τόσο στόν Μέγα πανηγυρικό Ἑσπε-
ρινό, ὅσο καί κατά τόν Ὄρθρο καί τήν 
Θ. Λειτουργία, οἱ χοροί τῶν καλλίφω-
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Μέ μεγάλη λαμπρότητα καί βυζαντινή 
μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί φέ-

τος ἡ μνήμη τοῦ Πολιούχου τοῦ Νησιοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ 
Παντελεήμονος στήν Κάλυμνο. 

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 26.7.2010, 
τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, 
συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανου-
ήλ καί παρουσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τοῦ 
Νησιοῦ. 

νων ἱεροψαλτῶν, ὑπό τήν διεύθυνση 
τῶν πρωτοψαλτῶν κ.κ. Ἀναστασίου καί 
Ἐλευθερίου Χατζηλάρη, ἀπέδωσαν θαυ-
μάσια τούς ὕμνους μέ τίς χορωδίες τους.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐφημέριος π. Σωφρό-
νιος καί τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο 
δεξιώθηκε τόν Σεβασμιώτατο, τόν Ἱερό 
Κλῆρο καί τούς πιστούς στό παρακείμε-

νο ἐνοριακό κέντρο, παραθέτοντας πα-
ραδοσιακά γλυκίσματα.

Ὁ Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε 
τόν ἐφημέριο καί τό ἐκκλ. συμβούλιο 
γιά τήν ὅλη ὀργάνωση καί τούς εὐχή-
θηκε χρόνια πολλά καί ἡ Ἁγία νά πρε-
σβεύει στόν Κύριο τῆς δόξης ὑπέρ τοῦ 
εὐσεβοῦς Λεριακοῦ λαοῦ.

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Πλήθη πιστῶν πέρασαν πρό τῆς Ἁ 
γίας Εἰκόνος τοῦ Μεγαλομάρτυρος καί 
ἄναψαν τό κεράκι τῆς εὐλαβείας τους 
πρός τόν Πολιοῦχο τους. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀκο-
λούθησε ἀγρυπνία κατά τήν διάρκεια 
τῆς ὁποίας πλῆθος πιστῶν μέ ὑπομονή 
καί καρτερία προσκυνοῦσαν τήν Θαυ-
ματουργή Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Παντελεήμονος.

Τό πρωί τῆς Τρίτης 27.7.2010 τελέ-
στηκε δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία 
ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας καί τοῦ Θε-
οφιλεστάτου Ἐπισκόπου.

Ὁ Μητροπολίτης μας στό τέλος εὐχα-
ρίστησε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο καί 
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Ὁ Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Σω
τῆρος Χριστοῦ στήν Κάλυμνο γνώ-

ρισε καί φέτος λαμπρά πανήγυρη στίς 
5 & 6 Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς Μεταμορ-
φώσεως, χοροστατοῦντος τοῦ μητρο-
πολίτη κ. Παΐσιου καί μέ τήν παρουσία 
 συμμετοχή μεγάλου πλήθους προ-
σκυνητῶν, Καλυμνίων καί ἐπισκεπτῶν 
τοῦ νησιοῦ.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, τήν Πέ-
μπτη 5 Αὐγούστου, τόν Μητροπολίτη 
πλαισίωσε ἀκολουθία σχεδόν ὅλων τῶν 

τήν ὑπ΄ αὐτοῦ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή 
διά τάς ἀόκνους προσπαθείας πού κα-
ταβάλλει, ὥστε ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος, νά εἶναι φάρος τηλαυ-
γής πού νά φωτίζει καί νά ἁγιάζει μέ τή 
χάρη Ἁγίου πάσαν ψυχήν Καλυμνίων, 

ὅπου κι ἄν εὑρίσκεται, ἐγγύς καί μα-
κράν.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος 
ἑορτάσθηκε καί στά ὑπόλοιπα νησιά 
τῆς Ἐπαρχίας, Λέρο καί Κάλυμνο, μέ τήν 
ἴδια λαμπρότητα.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
ἱερέων τῆς Καλύμνου, ἀλλά καί φιλοξε-
νούμενων ἱερέων. 

Οἱ χοροί τῶν ψαλτάδων εἶχαν ἐξαιρε-
τική χορωδιακή ἀπόδοση καί ἡ ἀρτοκλα-
σία ἀποτέλεσε λειτουργικό ἐπιστέγασμα 
βυζαντινῆς ἁρμονίας καί λαμπρότητας. 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁλοκλη-
ρώθηκε μέ τή λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκό-
νος τῆς Μεταμορφώσεως, κατά μῆκος 
τῆς κεντρικῆς παραλιακῆς λεωφόρου. 
Τήν συνόδευσαν ἡ ἀκολουθία τῶν ἱε-
ρέων, οἱ τοπικές ἀρχές καί ἡ Δημοτική 



Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στήν Μη-
τρόπολή μας τό «Πάσχα» τοῦ καλο-

καιριοῦ, 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 τήν παραμονή Σάββατο 14 

Φιλαρμονική, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς ἔψαλλαν τό 
ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας «Μετεμορφώθης 
ἐν τῷ ὄρει…».

Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 6 Αὐγού-
στου, χοροστατοῦντος τοῦ κ. Παϊσίου 
τελέστηκε ὁ  Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουρ-
γία, καί ὁ Μητροπολίτης χειροτόνησε σέ 
ἱερέα τόν διάκονο Μιχαήλ Μπουλαφέ-
ντη. Μέ τήν χειροτονία αὐτή ὁ Μητροπο-

λίτης προσέθεσε στόν ἱερό κλῆρο τῆς Κα-
λύμνου ἕναν ἱερέα μέ ἦθος, σοβαρότητα 
καί προσόντα ἁρμονικοῦ λειτουργοῦ.

Μετά τήν Θ. Λειτουργία ὁ νεοχειρο-
τονηθεῖς ἱερέας προσέφερε κεράσματα 
στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ καί ἡ ἐπι-
τροπή τοῦ ναοῦ παρέθεσε μικρή δεξίω-
ση, στίς καμάρες τοῦ ναοῦ, μέ παραδοσι-
ακά ἐδέσματα καλυμνιακῆς διατροφῆς.

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αὐγούστου, τελέσθηκε Μέγας Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός ὑπό σύμπαντος τοῦ Ἱε-
ροῦ Κλήρου τῆς Νήσου, στήν Παναγία 
τοῦ Κάστρου Λέρου. Ἀκολούθησε ὁ 
ἐπιτάφιος καί τά ἐγκώμια τῆς Παναγίας 
καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱερά Παράκλησις καί 
οἱ Χαιρετισμοί εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θε-
οτόκου. 

Πλῆθος πιστῶν καί προσκυνητῶν 
συνέρρευσε στό Κάστρο γιά νά ἀνάψουν 
τό κεράκι τους, νά πραγματοποιήσουν 
τό τάμα τους καί νά ἀσπασθοῦν τήν 
Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας. 

Τήν ἑπομένη, Κυριακή 15 Αὐγού-
στου, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία μετ’ 
ἀρτοκλασίας, ὅπου καί πάλι πλῆθος 
προσκυνητῶν ἀνέβηκε στήν Παναγία 
τοῦ Κάστρου, τό Ἱερό Παλλάδιο τῶν Λε-
ρίων. 

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας 
ἐτελέσθη ἡ λιτάνευσις τῆς παλαιᾶς Ἱ. 
Εἰκόνος τῆς Παναγίας στά πεντένια τοῦ 
Κάστρου.

Στήν Ἀστυπάλαια, ὅπου κατά τό ἔθος 



εὐχήθηκε σέ ὅλο τόν κόσμο ὅπως ἡ Πα-
ναγία μας, ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν, 
μεσιτεύει στόν υἱό καί Θεό ὑπέρ ὑγείας 
καί σωτηρίας τοῦ εὐσεβοῦς Ἀστυπαλί-
τικου λαοῦ, τῶν προσκυνητῶν καί ἐπι-
σκεπτῶν τοῦ νησιοῦ καί ἔστειλε τίς εὐχές 
του στούς ὅπου γῆς Ἀστυπαλίτας καί 
ἐτόνισε ὅτι παρόντες νοερῶς εὑρίσκο-
νται ἅπαντες στό νησί τους γύρω ἀπό 
τήν Μονή τῆς Παναγίας μας καί τό κά-
στρο τῆς Ἀστροπαλιᾶς.

Τό πρωί τῆς 15ης Αὐγούστου ἐτελέ-
σθη Θεία Λειτουργία παρουσία πολλῶν 
πιστῶν.

Τέλος τό νησί ἔζησε καί αὐτό τό «Πά-
σχα» τοῦ καλοκαιριοῦ, τήν ἑορτή τῆς 
Παναγίας μας, μέ τήν πίστη, τήν εὐλά-
βεια καί τόν σεβασμό πρός τό πρόσωπο 
τῆς Παναγίας μας.

Καί στήν Κάλυμνο μέ τόν ἴδιο θρη-
σκευτικό παλμό ἑορτάσθηκε ἡ Κοίμηση 
τῆς Παναγίας μας καθώς καί σέ ὅλα τά 
σεβάσματα τοῦ νησιοῦ.

Κείμενο-Φωτογραφίες: 
Γ.  Ἰ. Χρυσούλης - Νικ. Σμαλιός

ἑόρτασε ὁ Μητροπολίτης μας κ.κ.Παΐ
σιος τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας μας, 
τελέσθηκε πανηγυρικός ἑσπερινός, Θ. 
Λειτουργία καί λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκό-
νος τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης Ἀστυ-
πάλαιας, 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 Πορ-
ταϊτίσσης, τήν εἰκόνα τοῦ κτήτο-
ρος τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀνθίμου 
καί τά Ἱερά Λείψανά του.

Μετά τόν ἑσπερινό, σέ μία 
κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, ὁ Μητροπο-
λίτης μας εὐλόγησε κατά τό ἔθος τήν 
ἑορταστική ἐκδήλωση στή Ροδιά καί 



ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ 
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς μητροπό-
λεώς μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ Β 1663/18-8-2008). Διευθυ-
ντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χ’’ θεο-
δώρου καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς καθηγητές 
μουσικῆς καί ἱεροψάλτες τοῦ νησιοῦ μας. Σκοπός 
τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης 
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινω-
νία καί ἡ ἀνάδειξη ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πλη-
ρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς μητρο-
πόλεώς 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 τέταρτη 

χρονιά τό ἔργο 
τῆς Τράπεζας Ἀγάπης, 

μέσα ἀπό τό ὁποῖο 
σιτίζονται καθημερινά 

περισσότεροι 
ἀπό 120 ἀδελφοί μας, 

πού ἔχουν ἀνάγκη. 

Τό Ἰσιδώρειο Γηροκομεῖο εὐχαριστεῖ τούς κάτωθι γιά τά ἀγαθά πού προσέφεραν στό  
Ἵδρυμα: Φασόλη Ρόζα, Κουτούζου Φλώρα, Μπολάνης Ἰωάννης  Ἰωάννα, Ζαφειροπούλου 
Εἰρήνη, Λούκας Ἑλένης, Ἡσύχου Εἰρήνη, Ἥσυχος Κων/νος, Μανώλης Γκίνης, Χονδρόγιαν
νος Κων/νος & Μιχάλης, Ντεληγιάννη Εὐφροσύνη, Πέτρου Ρόζα, Πάντελου Ἐλευθερία, 
Διαμαντάρας Ἰωάννης, Γκαρτζούλου Καλλιόπη, ΚΙΣΠΕ, Καζηλιέρης Γεώργιος, Χονδρό
γιαννος Δημήτριος, Ἐμπορικός Σύλλογος, Κασδοβασίλη Ξένη, Χαρινοῦ Μαρία, Καρανι
κόλας Δημήτριος, Παυλῆ Δήμητρα, Πιπέρη Εὐτυχία, Χονδρόγιαννος Κων/νος, Συριδάκη 
Εὐφροσύνη.

Γιά Φιλόπτωχο: Νικόλαος Γλυνάτσης 150, Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πανόρμου 100, 
Ναΰδριο Ἁγίου Παντελεήμονος Ἄργους 50, οἰκ. Μανωλιδάκη 50, Ἀφροδίτη Σγουρομάλλη 
100, Εὐδοκία Βρουβή 150, Μιχαήλ Κούτελος 200, Εἰρήνη Καλίτση 100, Ι. Μ. Ν. Σωτῆρος 
Χριστοῦ 300 εἰς μνήμην μακαριστοῦ Ἐμμανουήλ ἀρχιερέως, ἈγγελικήΒασιλική Καραφύλ
λη 500, Γεώργιος Δαΐκος 200 εἰς μνήμην Μαρίας Σκαρδάση.

Γιά Τράπεζα Ἀγάπης: Ἀναγνωστήριο ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ 100 εἰς μνήμη Νικ. Τάσ. Κουντού
ρη, Γαλουζῆ Μαρία 150, Εὐαγγελία Κακᾶ 300, Σωτήρης Τρικοίλης 100, Τσίρου Εὐτυχία 50, 
Μαμουζέλος Ἀλέξανδρος 50, Στεργίου Ἀκριβός 50 εἰς μνήμην Νικ. Παπάζογλου, Πολύμνια 
Μαμουζέλου 100, Μαρία Κάννη 30, Πόπη Μαγκούλια 70, Κων/νος Σισώης 150, Σωτήρης 
Τρικοίλης 100, Μαρία Θεοδωρίδου 120, Δρόσος Πιζάνιας 300, Ἑλένη Γονιοῦ 200, Ὁμάδα 
Γυναικῶν Χώρας 100, Ἀναστασία Ἀτσᾶ 150, Νομικός Ρεΐσης 500, Αἰκατερίνη Σπυροπούλου 
50, Καλλιόπη Βρόντου 20, Μαρία Κάννη 30, Βασίλειος Πιπίνης 50$, Εἰρήνη Ἐγγλέζου 50, 
Νικόλαος Π. Ζαΐρης Ἀρεοπαγίτης 820 ἀπό πώληση βιβλίων του, Ἐμμ. Καλλικάτζαρος 50.
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