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«ΙΙφχαρþò Ýεξüμε)α τlòτοß,
Ýlßlγελμα τÞò υηòτεßα,ò»,

τü )εüπι.ιευατοιτ

¶γαπητοß Ýν ΧρισQ dδελφοß καß τÝκνο Ýν
Κυρßφ,

δÝσμιον τÞò φθορÜò καß τοý θανüτου.¹¸κdησßα εßναι ü θεüνθρωποò Κýριοò, ü ÝλειιθερωτÞò

Κατdτüν τελευτοßον καιρüν παροτηρεΤται μßα
ßζαρσιò Üνησυχιþν. Πολλd προβλÞμοτα üνοφý-

τþν ψυχþν Þμþν. ΕßσεΡχüμενοò ü Üνθρωποò εßò

ονται, ¼ κüσμοò ýποφÝρα κοß ζητεß βοÞθειον,
Διερχüμεθα πρüγματι μßον γενLκωτÝρον δοκιμο
σßαν."Α)λοι τÞν üνομÜζουν ßψεσιν οßκονομικÞν,
Üλλοι (ρßσιν πολιτικÞν, Δι' ÞμÜò þαι ÝπροπÞ
πνευματικÞ, ΚοΙ ýπüρχει θεραπεßα, Πολλαß λý,
σεLò δßδοντοL καß üπüψειò ü(οýγονται, ¶»d τd
προβλÞματα παραμÝνουν. ¼ üνθρωποò οßσθü
νποι ÝγκαταλελειμμÝνοò κο'ι μüνοò. ¶lνοεßτοι Þ
βαθυτÝΡα φýσιò του. ΠαραμÝνει εßòτÞν κοτÞφει,

τÞò θεßαò πορακλÞσεωò, τÞò συμφιλιþσεωò τοý

ον τÞò üσαφεßοò καß τηò Üπογνþσεωò,

Αß προτεινüμενοι λýσαò, üποιανδÞποτε κα,
τεýθυνσιν Þ ßκβασLν κοß αν ßχουν, δßνλυτρþνουν
τüν üνθρωπον, δLüτι Ýκ προοιμßου τüν ÜφÞνουν

τüν χþρον τÞò'Εκκληοßοò εßοÝρχσοι εßò τü

dßμα

οýρανοý (ο] τÞò γÞò,-Ερχπαι εßò τd Τδια.'Ηρεμετ
τü πνεýμοτου. Εýρßσκει Ýν οýρüνLον κüλλοò κοß

μßαν þριμüτητο πνευματικÞν «εýωδßαò ÝνθÝου
πληροýσαν πÝρατο κüσμου », ¹ ¸κκλησßα γνω,
ρßζα üλο üσο ýποψÝρομεν, Καß ßχει τÞν δýνομιν
Vd μαò Ýλευθερþοη, Ι.lÜò (αλεß εßò μετüνοLαν.
ΔÝν þροιοποιεß τü ψεßδοò οßτε Üπο(ρýπτει τd
δεινü, ΛÝγεL üλην τÞν dλÞθειον, Καß προτρÝπει
τüν dνθρωπον νd dπικρýση την πραγματικüτη,
τα þò Ýχει. Νü συνειδητοποιÞσωμεν üτι εßμεθα
γÞ κοΙ σποδüò.
Εßò τüν Ι,lÝγον Κανüνο τοý ¶γßου ¶νδρÝου

γßνεται λüγοò διd τü δüκΡυο τÞò μετονοßαò κο]
τüν ιÜουθμüντοý πÝνθουò, τüν πüνον τþν τρου,
μüτων. ¶λλd üκολουθεß Þ Üνüπουσιò ßÞò ψυχÞò
καß Þ ýγεßο τοΟ πνεýματοò.¾πüριει ü ΠλÜσιηò
κοß ΣωτÞρ Þμþν. ¸κετνοò διd τü πλÞθοò τοý
ÝλÝουò Του μüò Ýτοποθσησεν εßò τü μεθüριον
τηò üφθαρσßοò (ο'ι τÞò θνητüτητοò. Δßν μdò
ÝγκοτÝλεLψεν,'Ηλθε κοß μüò Ýσωσε. ΚοτÝλυσε τφ
Στουρφ Του τüν θÜνοτον. ¸χαρßσοτο Þμτν τÞν
üφθορσßον τÞò σαρκüò.
¸φ' üοον εlμεθο σýμφι]τοι τοý Χρισιοý, δò
ατß τορασσüμεθα ματοßωò; Διατ] δÝν προοτρÝ,
χομεν εßò Αýτüν:¹¸(dησßα δÝν σχολιüζει τÞν
φθορdν οýτε μüò Ýγκαταλεßπει εßò αýτÞν. Γνω,
ρßφι τdò βαθυτÝραò ÝψÝσειò τοý üνθρþπου (α]
Ýρχετοι þò Üρωγüò καΙ λυτΡωτÞò Þμþν.-Εχομεν
üνüγκην τηòτΡοφÞò, )\λλ' «οýκ Ýπ' dρτω μüνω
ζÞσπαι üνθρωποò» (Ρ]οτθ. δ' 4).-Εχομεν üνü,
γκην τÞò πνευματLκÞò κοτονοÞσεωò, üλλü δÝν
εßμεθα üσþμοτοι. Εßò τÞν¸κdησßαν εýρßσκομεν
τü πλÞρωμο τÞò ζωÞò (οΙ τÞò (ατανοÞσεωò þò
θεανθρωπßνην ßσορροπßαν. Ι,ºο(ρdν τοý θεοß ü
üνθρωποò Ýξοχρειοýται κα'ι διαφθεßρετοι,¸κεß
üπου Üφθονοýν τd ýλι(d Üγοθd κοß θεοποLεττοι
Þ σπατüλη, εýδοκιμοýν οß πßρασμοß τþν σκαν,
δüλων κοß Þ σýγχυσιò τÞò σκοτþσεωò,
¸κεß üπου μÝ δÝοò ζßι üüνθρωποò κοß δÝχÞοι

τd πüνrα μÝ εýχορισßαν καß εýlνωμοσýνην, üλο

πüνοι τþν
δο(ιμοσιþν μπαβÜλλονται εßò δýναμιν ζωηò καß
ιßφ¼ρμÞν δοξολογßαò.¼ταν αýτü συμβÞ Ýντüò
Þμþν,üταν ü Üνθρωποò εýρßσκη τÞν προσωπι,
κÞν του dνüπαυσιν κο] σωτηρßον διd τÞò παρα,
κατοθÝσεωò τþν πÜντων Χριοτφ τφ θεφ, τüτε
φωτßζεται ü νοýò του, Γνωρßζει τüν Ýουτüν του
(α'ι τüν (üσμον üλον.-Εχει Ýμπιοτοσýνην εßò τÞν
üγüπην τοý Δυνατοß. Αýτü τü γεγονüò τüν ßδιον
τüν πιοτüν σιηρφι. Κοß μετοδßδετοι δL' üορü
του üπLνοβολßαò þò Ýνß,σχιισLò πρüò üλουò τοýò
πεινþντοò κοß διψþνºοò τÞν ÜλÞθειαν,
¼ κüσμοò üλοò Ýχει ιßνüγκην τÞò σωτηρßαò
üπü τüν Δημιουργüν (ο1 Πλüσιην του. ¼ κüσμοò üλοò Ýχα ανüγκην üπü τÞν πορουσßαν τηò
πßσιεωò (α'ι τÞν κοινωνßον τþν ¶γßων.}ò εýχαριοτÞσωμεν τüν Κýριον καß θεüν Þμþν δι' üλαò
τüò εýεργεσßοò Του, καß διü τÞν παροýοον περΙ
οδον τÞò ¶γßοò ΤεσσαροκοσιÞò.
ºδοý καιρüò εýπρüσδεποò, ßδοý κοLρüò με,
τονοßαò,
Εθε Vd διαπλεýσωμεν τü τÞò Νηοτεßοò πÝλα
γοò διü συντριβÞò κοß Ýζομολογßσεωò, þσιε vd
φθüσωμεν εßò τÞν 6ληπον χορdν τÞò ¶νοοτü
σεωò τοß Κυρßου κο] θεοý κο] ΣωτÞροò Þμþν
'Ιησοý Χριοτοý, εßò τüν ¼ποßον πρÝπει πüσο
δüξα,τιμÞ κοß προσκýνησιò εßò τοýò αßþνοòτþν
οßþνων, ¶μÞν,
λýνο'ντοL τü προβλÞμοτο, Üλλd κα] οß

¶γßα καß tßεγüλη ΤεσσαροκοοτÞ ,βιβ'
t¼ Κωνσταντινουπüλεωò
Βορθολομαßοò
διÜπυροò πρüò Θεδν εýχÜηò
πüντων ýμþν

üγιüζοντοι. Τü üλßγον εýλογεßται þò üρκετüν,

Ýνδýσοι τÞν οΤγλην τÞò üφθαρ,
σßοò. ¶πολομβüνει ü üνθρωποò τü πρüσκαιρον
þò δþρον θεοý. Καß τρÝψεται μÝ τüν üρροβþνο
κα'ι τü ψθαρτδν

τÞò με»οýσηò ζωÞò üπü σÞμερον,¼χι μüνον
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¼

liΤΤJº:,Ι¹ß ΙΙ,;ßθJßΙºΙJ

παιδι στÞν βαοιλικÞ αýλÞ τÞ< Κωνοταντινοýπολη§, Τελεßωσε τßò σπουδÝò του
στÞ φιλοσοφßα, ρηιορικη καß φνσικÞ,
ΣτÞ λογικÞ, κατÜ τÞν

ÜποφοιτÞριο διÜλεξÞ του Ýνþπιον τοý

αýτοκρÜτορα καß τþν
Üξιωματοýχωι ü πρýτανηò τοý πανεπιστη

μΙου Üνεφþνησε μÝ

θαυμασμü üτι Üν Þταν
παρþν καß üßδιοò ¶ριστοτÝληò θÜ τüν Ýπαι,

ΜετÜ τßò σπου,

δÝò του üμωò, ÜπÝρ,
ριψε τÞν προσφορÜ
ýψηλþν ÜξιωμÜτων

τοý αýτοκρÜτορα,

ÝγκατÝλειψε τÜ βασßλεια καß Üπü εßκο
σι χρονþν ÜσκÞτευσε στü ¶γιον¼ροò,
Πρþτα στÞν Λαýρα τοý Βατοπεδßου

κατüτιν στÞ Λαýρα τοý ¶θανασßου
καθþò καß στÞν ÝρημικÞ τοποθεσßα

Τλωσσßα, σημερινÞ ΠροβÜτα. ¶νεχþρησε Üπü τü'¼ροò γιÜ τÜºεροσüλυμα,
ÜλλÜ στÞν Θεσσαλονßκη εßδε σÝ üραμα
τüν ¶γιο ΔημÞτριο ποý τοý Üπαßτησε
νÜ μεßνει καß νÜ μονÜσει Ýκετ κοντÜ,

¸μüνασε τüτε στÞ ΒÝροια καß τριÜντα
χρονþν Ýγινε ßερÝαò. ¸κετ πλÞθη μοναχþν καßλαΙκþν προσÝτρεχαν νÜ τüν
συμβουλευθοýν. ΜετÜ πÝντε χρüνια
καß λüγω εßσβολÞò τþν ΣÝρβων ÝπÝ,
στρεψε στüν ¶θωνα
σÝ κοντινü κελß τÞò

λ.{εγßστηò Λαýραò,

üτου Ýφθασε σÝ μεγÜ
λα ýψη φωτισμοý καß
Ýκεß σÝ üραμα Ýλαβε
ÝντολÞ νÜ Üσχοληθεß
μÝ δογματικÜ θÝματα. Κατüπιν λüγω τÞò

φÞμηò του ÜναγκÜσθηκε νÜ γßνει Þγοýμενοò γιÜ Ýνα χρüνο
στÞ μονÞ¸σφιγμÝνου.

¶ργüτερα Ýγινε καß
Üρχιεπßσκοποò Θεσσαλονßκηò γιÜ δþδε-

κα χρüνια, ÜλλÜ μüνο στÜ μισÜ παρÝμεινε λüγω περιπετειþι Üπü τÞ δρÜση
του, μÝχρι καßφυλακÞò.
ΠαραστÜθηκε στΙò συγκΡοτηθεßσεò
συνüδουò τοý Ι34Ι καß Ι347 καß πολÝμησε τßò κακοδοξßεò τþν δυτικüφρονων
ΒαρλαÜμ καß¶κινδýνου.
"Εγραψε πολλÜ θεολογικÜ συγγρÜμματα ßδιαßτερα δογματικÜ γιÜ νÜ καταπολεμÞσει τοýò αßρετικοýò, üπωò περΙ

τοý ¶γßου Πνεýματοò, καθþò καß ÝπιστολÝò στοýò ÜντιησυχαστÝò, Ýπßσηò
-Εlναι
διÜφορα üμολογιακÜ κεßμενα.
ü
θεολüγοò τÞò χÜριτοò, τοý Üκτßστου
φωτüò,

ΜετÜ στασιμüτητα πολλþν αßþνων
ü Γρηγüριοò πÝτυχε νÜ Üνανεþσει τÞν
θεολογικÞ üρολογßα καß νÜ δþσει νÝεò
κατευθýνσειò στÞ θεολογικÞ σκÝψη.
Ξεκßνησε Üπü προσωπικÝò Ýμπειρßεò καß
ÜπÝδειξεüτιτü Ýργο τÞò θεολογßαò εßναι
Üσýγχριτα Üνþτερο Üπü τÞò φιλοσοφßαò καß ÝπιστÞμηò. ¶ξιολογεß τÞν Ýξω
σοφßα þò περιορισμÝνη, ÜναφÝρονταò
δýο γνþσειò, τÞν θεßα καß τÞν Üνθρþπινη καßδýο ΘεßκÜ δþρα, τÜ φυσικÜ γιÜ
üλουò καß τÜ ýπερφυσικÜ Þ πνευματικÜ
ποý δßδονται üποτε θÝλει ü Θεüò καß
μüνο στοýò καθαροýò καßÜγßουò, στοýò

τελεßουò.'Η θεολογßα üλοκληρþνεται
διÜ τÞò θεοπτßαò.

Οß Üντßπαλοι τοý ΠαλαμÜ πßστευαν
στü χωρßο τοýºωÜννου üτι «τüν Θεüν

οýδεßò Ýþρακε πþποτε» καß κατηγοροýσαν τοýò μοναχοýò ποý εΙχαν θεοπτßα, ιßò üμφαλοσκüπουò. ¼ Γρηγüριοò
ÜντÝτεινε üτι ü Κýριοò εßπε: «οßκαθαροß
στÞν καρδßα τüν Θεüν üψονταυι (Ματθ.
5, 8). Θεμελιþδηò προσφορÜ τοý Γρηγορßου στÞν θεολογßα εßναι Þ διÜκρισιò
στÞν οýσßα καß ÝνÝργεια τοý Θεοý. ¹
ýπαρξη τοý Θεοý συνßσταται σÝ δýο.
ΣτÞν οýσßα Του, Þ üποßα εßναι Üκτι
στη, ÜκατÜλη7πη καß αýθýπαρκτη καß
üνομÜζεται κυριολεκτικÜ θεüτηò (Ýδþ
ÜναφÝρεται τü οýδεßò Ýþρακε) καß στßò
ÝνÝργειÝò Του, οß λεγüμενεò ßδιüτητεò Þ
προσüντα ποý εßναι μÝν Üκτιστεò, ÜλλÜ
καταλητπÝò. ¶λλο λοιπüν Þ θεüτηò καß
Üλλο Þ βασιλεßα, Þ Üγιüτηò κ.λπ.
¼ Üνθρωποò ε[ναι μεßγμα δýο διÜφο-

ρωJ κüσμων χαß συγκεφαλαιþνει üλη

τÞν τ.tßση. ¶κολουθþνταò τÞν ΠατερικÞ
γρ-αμμÞ σÝ σýγκριση μÝ τÞ πλατωνικÞ

καß βαρλααμικÞ Üνθρωπολογßα, θεωρεß

üτι τü σþμα τοý Üνθρþπου δÝν εßναι πονηρü, ÜλλÜ Üποτελεß κατοικßα τοý νοý,
Üφοý μÜλιστα καθßσταται καß τοý Θεοý
κατοικßα, Ýτσι μαζß μÝ τÞ ψυχÞ καθιστÜ
τüν Üνθρωπο Ýνιατο καß ÜδιÜσπαστο σý,
νολο.¹ ÜναγÝννηση τοý Üνθρþπου γßνεται μÝ τü βÜτπισμα καß Þ Üνακαßνιση
μÝ τÞν θεßα Εýχαριστßα. Εßναι τÜ δýο θεμελιþδη μυστÞρια, τÞò θεßαò οßκονομßαò.
Τü οýσιωδÝστερο στοιχετο τÞò διδασκαλßαò τοý Üγßου Γρηγορßου ΠαλαμÜ συνßσταται στÞν Üνýψωση τοý
Üνθρþπου ýπερÜνω αýτοý τοý κüσμου.
¹ Ýμflειρßα τÞò θεþσεωò εßναι δυνα
τÞ Üπü Ýδþ μÝ τÞν παρÜδοξο σýνδεση
τοý ßστορικοý μÝ τοý ýπεριστορικοý. ¸
φþò ποý εßδαν οß μαθητÝò τοý Χριστοý
στü Θαβþρ, τü φþò ποý βλÝπουν οß καθαροßÞσυχαστÝò σÞμερα καß Þ ýπüστασιò τþν Üγαθþν τοý μÝλλοντοò αßþνοò
Üποτελοýν τßò τρεßò φÜσειò Ýνüò καß τοý
αýτοý πνευματικοý γεγονüτοò, σÝ μιÜ
ýπερχρüνια πραγματικüτητα.
ΠροβÜλλει λοιπüν Þ ¸κκλησßα τÞν
μνÞμη του στÞ δεýτερη ΚυριακÞ, þò
συνÝχεια, τρüπον τινÜ καß ÝπÝκταση
τÞò πρþτηò ΚυριακÞò, τÞò ¼ρθοδοξßαò.
'Η μνÞμη τοý Üγßου Γρηγορßου ΠαλαμÜ
εßναι Ýνα εßδοò üευτÝραò «ΚυριακÞò τÞò
¼ρθοδοξßαò».
ΚοιμÞθηκε σÝ Þλικßα 63 χρονþν στßò
Ι4 Νοεμβρßου Üπü ÜσθÝνεια καß ÜγιοποιÞθητ.ε σýντομα. ºü ßερü του λεßψανο σþζεται σÞμερα στÞ μητρüπολη τÞò
Θεσσαλονßκη<.
() t.Π.Ε ΓΡΗΓ. ΠΑΛΑΜΑ Τüμ,9οò.
ΙΙΑΤΕΡΕΣ I.Μ ΠΕΤΡΑΚΗ

¼ θΓιοc ΓρΗτüριω Nýccnc

Πß

τοýò τοτßζομτεc

(ΔΝΤ, τü τρüοτ καß τοýò τραπεζπεò)
«Δρεπüνι τοý τοκιοτÞ εßνοL Þ δLκοσικÞ
üποßτηση τοý χρÝουò, Üλþνι τü σπßτL του,
üπου λLονßζει τßò περιουσßεò τþν üνογκε,

σοý διοÞεýγει, üτι Þ προσει]ý σου dποτO\ετ
ýπüμνηη τÞò δικÞò σου üπανθρωπιdò Ποιü
συγχþρηση ßδωσεò καß ζητÜò συl"γνþμη; Ποι-

Ýνων dνθρþπων. ¼λονþν τ' üγοθü τü
βλÝπεL δικü του, Εßχσαι σιοýò ιßνθρþπουò ιßνüγκεò κοß σι]μφορÝò, γιü

üν ÝλÝησεò κι Ýηικαλεßσαιτüν¸λεÞμονο; ¶λλü

νü ßρÝξουν ýποχρεωτικü νü

'-

δανεισιοýν üπ' ουτüν.

Ι4ισεß τοýò οýτüρκειò
κοßüσο!ò δÝν ηουν δοναστετ
Ýπ' οýτüν τοýò
θεωρεß Ýχθροýò του. Συ,
χνüζει στü δικοοτÞριο γιü
ν' ιßνοκολýψει κüποιον ποý

τüν πιÝζουν οß δονειοτÝò
κοß üκολοLJθετ τοýò φορο-

κι üν üκüμη προσÞÝρειò Ýλεημοσýνη, þò προ-

ßüν dπüνθρωπηò Ýκμπüλλευσηò δÝν θü εßνοι
κορπüò τþν σιJμφορþγ τþν dΙλων, γεμüτη
δüκριJα κοß στενογμοýò;

¶

γνþριζε ü φτωχüò Üπü ποý προσφÝρειò
τÞν Ýλεημοσýνη, δÝν θü τÞν δεχüτον, γιοτß θü

αßσθονüτον σü νü Ýμελλε
γü γευτετ σüρ(εò üδελ-

φικÝò κοß αßμο συγγενþν
του, θü σοý πποýσε δÝ
κοτüμουτρο τοýτα τÜ λüγια τü γεμüτα θüρροò κοß
φρονιμüδα: t,lÞ μÝ θρÝψαò,

εισπρüσορεò, üπωò τü κορüκια τοýò οτροτοýò ποý
διεζüγουν πüλεμο (γιü νü

τþν dδελφþν μου, Ι'4Þ δþ,

τρþνε τοýò σκοτωμÝνουò).

σειò σιü φτωχü ψωμß βγολ-

ΚουβολüεL ποντοß τü κο,

μπüδεμο, κοß σüν δüλωμο τü δεßχνει σ' Ýκεß

νουò ποý τοýò πνßγει Þ üνüγκη, þοτε, üνοßγο,
νταò γΙ οýτü τü οτüμο, νü (οτοπιοýν μαζß μ'
οýτü κοß τü üγκßστρι τοý τüκου. Κοθημερινü

μαρüεLτü κÝρδη, μü Þ δßψο του γιü χρÞμο δÝ
σβÞνει. ΣτεναχωριÝmι γιü τü χρυσüÞι ποý ßχει
ψυλαγμÝνο σιü σπßτι, ÝπειδÞ μÝνεL Üχρησιμοποßητο κι ιßνεκμσüλλεσο.

Πþò θü προσευχηθετò, λοιπüν, τοκο,

üνθρωπε, Üπü τü δüκριια

μÝνο dπü τοýò οτενογμοýò

τþν dλλων φτωχþν. l'1οßροσε οτοýò συνανθρþπουò σου üσο μÝ Üδικßεò μüζεψεò καßτüτε
θü παροδεχθþ τÞν εýεργεσßο σου, Ποιü τü
üφο\οò, dV δημιουργεßò πο}"λοýò φτωχοýò (μÝ

τÞν Ýκμσüλλευση) κι üνοκουφφιò Ýνο (μÝ
τÞν Ýλεημοσýνη);¶ δÝν ýπÞρχε τü πλÞθοò
τþν τοκογλýφων (τþν

Ý(μσd\λεfßþν γενLκü),

δÝν θü ýπηρχε οßτε Þ οτροτιü τþν πεινασμÝ,
νων, "Αò διαλυθοßν τü üργονωμÝνο οßκονομò

γλýφε; Ι,lÝ τß συνεßδηση θü ζητÞσειò ιßπü τüν

θεü κÜποια εýεργεσßα, σý ποý ßμοθεò üλο

κü συμÞÝροντο κοßδλοι θ'ιßποπÞσουμε τÞν
οßκονομικÞ μοò οσüρκεια».

νü ποßρνειò κοß ποτÝ νü μÞν δßνειò;-Η μÞπωò

¶γßαυ Γρηγορßου Νýσοηò (4οò αßþναò)

Ý βιζοντινÞ μτολοπρÝπεια καß κατü τÞν

κολυμνιακÞ παρüδοοη, γLορτüοτηκε κοß
φÜοò σüν'Κρü Ναü τÞò¾παπα\τÞò τοý Κυρßου
σπjν Κüλυμνο Þ ÝορτÞ τÞò¾παπαπηò.
Τü ÝσπÝροò τηò Τρßτηò, χοροσατοýντοò τοý
Σεβοσμιωτüτου Ι,lητροπολßτοιι μοò (. Ποßßßου,
(συμποροοτατουμÝνου ýπü τοý'lεροý ΚλÞρου
τÞò νÞσου) τελÝοτηκε ΙlÝγαò Πονηγυρικüò'Εσπε,

ρινüò.

-Εψαλλον

παραδοσιακü ýφοò
οß ψüλτεò τοý Ναοý Ι4εßμüρηò Μανüληò κοß Νικüλοοò Μονοκüνδηλοò, Ýχοπεò σοýò Χοροýò,
μÝ τü κολýμνLκο

οτüν δεξιü Χορü τοýò¶ρχοντα τÞò Ι"ΙΧΕ Ýλλογιμþτοτο ßατρü κ. Πουγοýνιο καß ΟÝμελη Γüργαλη κοß τÜ ποιδιü τοý δεξιοý üνολογßου καß σιüν
üριοτερü τüν Πρωτοψüλτη τοý'l. Νοοý ¶γßου
ΣτεφÜνου κοθηγητÞ Νßκ. Βεζυρüπουλο κοß τüν

¶νηνþστη κ, Γεþργιο Κüππα.
Τüν θεßο Λüγο η]ρυξε ü Ι"Ιητροπολßτηò μαò,
dνοφερθεßò σπjν διπλÞ¸ορτÞ κοßτü dπολσρωτικü ßργο τοý Κυρßου μαò, πορουσßο πυκνοý
Ýκκλησιüσματοò. ¼¸ÞημÝριοò πρωτοπρεσβ. Π.
Χορüλομποò ΛεβειτÜκηò καß τü ¸κκλησιοσικü
Συμβοýλο εßò τÞν Αßθουσα τοý Νοοý δεζιþθηκε

π. ¶γοθü\¾ελοò Κοραφýλληò, ü üποßοò στÞν
¶ρτοκλασßα Ýψολλε κατÜ παρüδοσιν τü ¼πÜηχο
«θεοτüκε ΠαρθÝνε», π. Αντþνιοò Μοκρ!}λüò, π,

'Ιμüτιοò ΑπορÝλληò, ü π.1σßδωροò Γλυνüτοηò, ü
π, Απüσιολοò ΧατζηνLκολÜου, ü'ΕÞημÝριοò τοý
νοοý π. ΧορÜλαμποò Λεβεντüκηò καß ü διüκονοò
π, Νικüλαοò (λÞμηò καß Ýψαλλαν οß'lεροψüλτεò
τοý Ναοß μÝ τü παροδοσιοκü κολυμνιακü ýφοò.
Τüν θεßο Λüγο κÞρυξε (αßπüλι ü Ι4ητροπο
λßτηò, dνοφερüμενοò σοýò προφητικοýò λüγουò
τοý Συμεþν «οýτοò κεπαLεßò τπþσιν καßεßò üνü,
οτασιν πολλþν Ýντþ'ΙσραÞλ» καß«σοý δÝ αýτÞò

τÞν ψυχι]ν διελεýσσοι ρομÞαßα» κοß σÞν κρßση
Þ üποßα μαοτßζο σÞμερο τÞν κοινωνßα κοß ßδιοΙ
τερο

Þν

οßκογÝνειο κοßτοýò νÝουò καßτÝλοò δτι

δÝν εßνοι κρßση οßκονομικÞ Üλλü κρση Üζιþν,

|Ιετü τü πÝροò τÞò θεßοò Λειτουργßοò ü
¸φημÝριοò καß τü'Ε κκλησιασιικü Συμβοýλιο πο
ρÝθεσαν δεξßωση σÞν αßθουσο τοý'Ενοριοκοý

ΚÝντρου μÝ καφÝ καßπολλü γλυκßσματα. Κοτü τü
Ýθοò Ýν πομπÞ üπü τüν'lερü Νοü μσεφÝρθη Þ

Εßκüνα τÞò Ποναγßαò σÞν οßκßο τοý (. Πλüτση
ΠονιελÞ, üπου ÝγÝνσο δÝηοιò ýπü τοß Ιν]ητροπολßτου, ü üποßοò κοß συνεχüρη τÞν οßκογÝνειο

τüν Ι',1ητροπολßτη, τüν'lερü ΚλÞρο, τοýò'lεροψüλ-

Πλüτση ποý διοτηροýν τÞν ßερüν ταýτην πορü,

τεò καßτüν εýσεβÞ λοü, μÝ παροδοσLοκü νηστßσιμα
γλυκßσματα καß ÜναψυπικÜ.

δοση τÞò'Εκκλησßαò μοò.'Η οßκογÝναα δεζιþθη,
κε τοýò'lερετò κοßτοýò dκολοθοýνταò τÞν Εßκü,

τουργßα, οτÞν üποßα Ýλοβον μÝροò καß οß'lερεßò

νοικοκυρÜò,

ΤÞν πρω'ßο τελÝοτηκε ΑρχιεροτLκÞ θεßα Λει,

Ý λομπρüτητο κοß πλÞθουò

πισþν Ýορ-

τÜστηκε κοß ÝÞÝτοò σπ]ν Κüλυμνο Þ Ýορτ] τοý Αγßου Χαρολüμπουò, προοτüτου καß ÝÞü,
ρου τÞò üμωνýμου Ýνορßαò Χþραò Κολýμνου.
Τü ÝσπÝροò τÞò παραμονÞò, χοροοτατοýντοò

τοý Σεβασμιωτüτου Μητροπολßτο! μαò κ. ΠοΙσιου, τελÝστηκε ΜÝγαò ¶ρμεραη(üò'Εσπερινüò,
πορουσßα τοο ºεροý αÞρου τÞò ΝÞσου.

να, ü(ολοθοýντεò πßν πορüδοση τÞò Καλυμνßαò

Τüν θεßο λüγο κÞρυζε ü Σεβοσμιþτοτοò κοß
üναφÝρθηκε στü μαρτýριο <σοý Παπποý τþν
¸)ν\Þνων», τοý'lερομüρτυροò Χαρολüμπουò τοý
0αυματουργοý καßτüνισε üτι, οÞμερο ü Χριοτζ
δÝν θÝλει τü οßμα μαò, Üλλü τÞν παρρησßο μαò

(αß üμολογßα μοò üτι

εΤμοσιε ¼ρθüδοζοι

Χρι,

στιονοß κοß üτι πρÝπει νÜ κÜμνο!με πßν¼ρθοδο,
ξßα ¼ρθοπραξßα, üπωò ιßκριβþò ßπροξε ýπÝρ τοý

ποιμνßου του καß ü ¶μοò ºερομüρτυò
Χορολüμπηò, ülγιοò τÞò εýσπλοχνΙ
αò, τοý ÝλÝουò κοß τÞò üγÜπηò,

Οß πιοτοß εßχον τÞν εýκοιρßο νü
προσκυνÞοουν τμÞμα λειψÜνου τοý
¶γßòυ, νü γονοτßσουν κοß νü üνüψουν

ΙΙι

Ýνο κερüκι εýλοβεßαò οτüν «Ποπ,

ξιΙ
'Ξ:

ποý» κοß νü ξlÞσουν τjν προοτασßα
του, ßδιαιτÝρωò κοτü τßò δýοκολεò
αýτÝò ÞμÝρεò ποý περνÜ Þ Πατρßδα
μαò, ιßΙλü καß ü ¸λληνικüò λαüò.

Οß Χοροß τþν ψολτþν Ýψαλαν μÝ

τü Κολýμνικο¸κκλησιοοτικü ýφοò τÜ

¼ Ι,lητροπολßτηò στü κÞρυγμο τüνισε

ÝσπÝρια τροπÜρια τοý ¶γßου.

¼ Ι'4ητροπολßτηò μοò συνqüρη τüν'ΕφημÝριο

τοý'lεροý Νοοý π. l'ºιχοÞλ |1πουλοφÝνlη κοß τü
¸κκλησ. Συμβοýλιο διü π]ν μεγιßλη προσπüθειο
ποý κατÝλαβον νü ÝξωραΤσουν τüν Ναü Ýσωτε,
ρικü, aπελοßπεò διüφορεò Ýργαοßεò, ßδιοßτερο
μßßλιστα αþÞ τßν οßκονομικü δýσκολη Ýποχιß.
Τüν Σεβοσμιþτατο, τüν'lερü αÞρο, τοýòºεροψüλτεò, κοß τοýò¸mτρüπουò δεζιþθηκε σπjν
οßκßο του τü ζευγοò Αντωνßου κοß ¶σημÝνηò

α,

λßτση.
ΤÞν πρωßο τελÝστηκε ü üρθροò κοß¶ρχερατικÞ θεßο Λειτουργßα κοß χειροθÝτηοε ο' üνογνþοτη ü Σεβασμιιßποτò τüν ÞερÝλπιδο νÝο ΜιχοÞλ

τÞν

πßοτη τοý ¶γßου κοß κιßΚσε τü πυκνü Ýκκλησßα_
ομα νü Ýπιδεßξει τÞν ζÝουσο πßοτη ποý πρÝπει νü
Ýχει ü χρισιανüò σjμερα, ποý δυσυχþò εßνοι Ýν
πολλοτò χλιαρÞ.

ΤÝλοò εýχορßοτησε τüν Διευθυνπj καß τοýò
δοο(üλουò τοý ΔευτÝρου Δημοτικοß Σχολεßου
Χþροò, γιü πßν συμμÞομß τουò στüν Ýκκλησια,
σμü κοß μÝ üπλü λüγο τüνισε σιοýò μοθητÝò τü
μορτýριο τοß Αγßου.
Ι4σü πjν θεßα Λειτουργßα ßγνε λτÜνευση τÞò
θουμοτουργοý Εßκüνοò τοý ¶γßου, πÝριξτοý'Ιε,
ροý Νοοý κοß Ýψüλη, μÞÜ Þν σχπιιοj δÝηση, τü

«ßò θεüò

ΜÝγοò», καß οß πισιοß προσκυνοýσον

κοßÞν

ΣκυλλÜ τοý ¸μμαωυÞλ κοßσυνεχÜρη τüν νÝο διÜ

τü Üγο λεßψανο

τÞν ÜγÜπη το! πρüò τÞν Ýκκληοßα, καOþò καß

¶γßου μσü τοý προσÞκοιτοò σεροσμοý.

θουματουργü εßκüνο το0

τοýò γονετò του,

'

Η

'ßº

Ι,J; Ι'ßßΗΙ,ßß:,«:ßιιººßfi
ÝπÝτειο τοß μαρτυρßου τοý ¶γßου¸νδüζου ¼σL,
ομüρτυροò'Ιωνα τοý Λερßου, Πολιοýχου τÞò ΝÞ,

¶ρχιεροτLκüò'Εσπερινüò. μετ' üρτοκλασßοò, εßò
τÞν ΠολαιοχρισLανικÞ ΒοσιλκÞ τοý ¶γßου'Ιωüννου τοý θεολüγου στü Λακκß ΛÝρου, χοροσα,
τοýντοò τοý Σεβ. 1,1ητροπολßτου ΛÝρου, Καλýμνου

σου ΛÝρου,

κοß Αστυπολαßαò κ,κ, Ποßbßοι], συμπαροσατουμß

¸πειδÞ ÝφÝτο Þ Ýορτß συνÝπεσε μÝ τÞν Ýπο,
μÝνη τÞò Κοθορüò ΔεΦÝραò, ülγιüò μοò Ýορτü,
σθηκε τü Σüββοτο 25 Φεβρουορßου.
Τü ÝσπÝροò τÞò ΠαροσχευÞò 24,2,20Ι2 καß

νου ýπü σýμποwοò τοý'lεροý

þρα 4 τü dπüγευμα ÝτελÝσθη ü πονηγυρικüò

ωρου πιò

νιßσου.

Τü πρωßτοý ΣαββÜτου 25 Φεβρουαρßου
λÝσOη ¶ρχιεροτικÞ θεßο

εε,

κοß Ýν συνε,
^ειτουργßο
ýπÝρ Üνοποýσεωò
χεßg ¶ριεροτικü Ι'4νημüσυνο
τþν üοιδßμων'Επισκüπων, τþν εýλαβþò Αριε,

Λειτουργßο προοÞλθαν πολλοß
πLσοß, Εßò τÞν Θ, Λειτουργßο

πορÝση ü ΔÞμαρχοò ΛÝρου

κ,

ΜιχοÞλ Κüλιαò, Þ πρüεδροò τοý
Δημοτικοý Συμβουλßου κο. θε,

οφονßο ΓιοννουκÜ καß μÝλη τοý
Δημοτι(οý Συμβο!λßου.
Στü ψαλτÞρι Ýψολλαν κα
τον!πικü οß κολλφωνοι ßερο-

ψüλπò μαò ¶ν, Χοτζηλüρηò,

¸μμ, Πλüχωροò, Ε. Στρατüκηò,
Γ.

'ΕλÝνηò, καß ü σπο!δοστÞò

τÞò Ποτμιüδοò Γ. ΓομπιÝρηò.

Τüν θεßο λüγο ÝκÞρυξε ü
ραταJσü!των, þò κοß τþν üειμνÞσων'lερομονÜ,
χων, ΠρεσβυτÝρων, Διακüνων, Μοναχþν κοßΜοναζουσþν τÞò καθ' Þμüò'lερüò Μητροπüλεωò,
Τüοο κατü τüν'Εσπερινü üσο καßκατü πßν 0,

'f'Þν

ΚυριοκÞ τÞò ΤιJρινÞò (2ü,2,Ι2) ü
«Χορüò τÞò Γ]ονογιÜò}, στÞν ΠανογLü
τþν Τσικχουþ(ν), εßχε κÜτι Üπü τßò πολιÝò ÞμÝ-

Ι

ρεò σÝ παρουοßα τοß κüσμου.
ΓÝμισε Þ οýλÞ τÞò ΠονογιÜò

καßü Ýξωτερικüò

περιμσρικüò δρüμοò, Ýνþ πο)"\οß μÞ ßχονταò

χþρο νü στοθοýνε κÜθισον μÝò στÞν Ýκκλησßο
κοß περßμεναν ιüν κατανυπικü Ýσπερινü, τü λτ,
γüμενο «Συγχþριο», ποý ÜκολοιJθεΤ πüντο μπÜ
τü χορü.

¹ οßκονομικÞ κρßση κοß τÜ Üπανωτü μνη,
μüνια βρÞκαν διÝξοδο σüν παροδοσιοκü χορü

σπ]ν αýλÞ τÞò ΚεχαριτωμÝνηò Χþραò. Εßναι τü
σημετο üνοφοραò τÞò Καλýμνου τÞν ÞμÝρο οþÞ

Ýδþ κοß αßþνεò, Στü «Χορü τÞò Παναγιüò» üνÝ,
βαινε üλη Þ Πüθιο, üφοß οß Ποθιονοß Þταν χθε,
σινοßΧωριονοß κοß μÝ τÞν Ýζüπλωοη τÞò Καλý,
μνου μσοßΚσον σιÞ Πüθια.

Κοß φÝτοò οß üργανοποßπεò Þταν οß νεαροß
ουνψοτÝò τÞò οßκογÝνειαò ΤσουνιÜ, Ý\¾üψα τοý
Ι4ικÝ ΤσουνιÜ, καθþò Þ οßκογÝνειο αýτß aχει τß

Ι4ητροπολßτηò üναÞερθεßò οτüν βßο τοý ¼σßου
'Ιωνü.
Ι1σü τü πÝραò τÞò Θ, ΛÞτοιJργßαò ü Ιν]ητρο,
πολßτηò δεξιþθηκε τοýò ßερεßò κοßτßò üρχÝò.

δικÞ τηò ßοτορßο στü ßθιμο ασü πüνω üπü ÝξÞ,

υα χρüνιο, καß þαι οß üποκλειοτικοß üργανο,
ποßπεò.

Οß χορευτÝò Þταν κοß αþοß σπßν πλειοψηφßα
τουò üπü οßκογÝνειεò, κυρßωò τσοπüνηδων, ποý
κρατÜνε π]ν πορüδοοη ση]ν Üπüλ,ºη γνησιüτηκαß οτü ποιδιü τουò μοθοßνουν, üπü γενιÜ

τü τηò

οÝ γενιü, τüν ßσο

καßτß

σοýοτα, ποý εßναι καß οß

μονοδικοß χοροßτÞò ÞμÝραò οýτÞò σηlν αýλ1 τÞò
ΠοναγιÜò. ΦÝτοò πρωταγωνßοτησον τρετò γ!,

νοτκεò τÞò οßκογÝνειοò Γλυνüτση (Τσοπανüκου).

Τü χορü τßμησαν μÝ πßν παρουσßα τουò ü μη-

τροπολßτηò κ. ΠοΤσιοò καß ü βουλευπßò κýριοò Γ,
Κοσσüροò, Ýνþ τßò παροτüξαò τοý Δημ. Σ/λßου
Ýκπροσþπησαν ü üπιδ/ρχοò κ. Π. Ζωßδηò, ü üιτι,
πρüεδροò τοý Δημ, Σ/λßο! κýριοòºω. l"]οσρο,
κοßκοò, Ýκ μÝρουò τÞò ¶ζ. ¶ντhε!σηò, κοßü κýÝπικεÞολÞò τÞò

λ

ριοò

Γ. Γολουζιjò,

¶\τΛευοτ]ò.

σßò

5 μ.μ. ü Ι'4ητροπολßτηò μýπησε πlν καμπü,

¼ χορüò ξεκßνηοε περßπου σιßò 3 μ.μ. κοß

να, ποý ü Þχοò τηò σημαßνει, κατü πlν παρüδο,

οη, τü τÝλοò τþν χορþν

τÞò ¶ποκριÜò καß τÞν

ßναρξη τÞò Ι'ºεγüληò
ΤεσσαρακοστÞò μÝ τüν
κατανυπικü Ýσπερινü.

¹ Ýκκλησßα Þταν γεμüτη
κüσμο, τü üναλüγιο τþν

ψολτüδων πλÞρη συνοδÝλÞων ßεροψολτþν
κοß üλοò ü κλÞροò τÞò
Κολýμνου, Τü τÝλοò τοý «Συηþριου» κλεßνει μÝ
τοýò üσπqσμοýò ßερÝων - Ý(κλησιÜσματοò, κοτü

κεßμενον (μÞ ÜποοτρÝψειò) τü üποßο Ýπανολομ_

μÞκοò τοý τÝμπλου, σÝ συμβολκÞ πρüξη üμοιβαßοò συγχþρησηò.
¸νþ ü χορüò Þτον σιü üπüγειü του, μικροß

ΣÝ λßγο σβÞνουν τü φþτα τοý ναοý καß ü
πρωτοψüλτηò τοý'l, Ναοý ηρχων τÞò Μ.τ.Χ.
¸κκλησßαò κ, Γ, Χατζηθεοδþρου μÝ τßν χορωδßο
του ψüλει τü Üπüστιχο ,ßΕλομψεν Þ χÜριò σου
Κýριε...» κοß ü λαüò μÝ τü κεριÜ προοεýχσοι.

καß μεγÜλοι χüρευον τÞν κολýμνικη σοýστο,

ü Ιlητροπολßτηò μοò κατÜ τü ßθιμο πυπü τßν
κομπÜνο κοß ü ßερüò κλÞροò κοß ü εýσεβÞò κα,
λυμνιοκüò λαüò εßσÝρχοποι σπjν Ýκκλησßο τÞò
Πονογιüò τοý Τσικχουοý γιü τüν Ýσπερινü τÞò
συγχþρησηò,

0ß Χοροßτþν ψολτþν, μÝ ýÞοò καλυμνιοκü,
ßψα),λαν τÜ τρ¼πüρια τοß Ýσπερινοο, ιαü φþò
ßλαρüν» κατονυπικü, ü πατjρºωακεßμ Ι,lειμü,
ρηò μÝ τü ýÞοò τü πολοιü Ýψαλλε τü μÝγα προ-

βüνουν οß Χοροßτþν ψολτþν.

ΣτιγμÞ συγκινητικÞ, στιγμÞ προσευχÞò κοß περισυλλογÞò,

στμ1

κατÜνυξηò,

Μπü τü «νýν Üπολýειò», ιßπ' üμβωωò ιßνογι_

(στηητjριοò Λüγοò ηηò Α.Θ.Π. τοο
1νþσκποι ü
0ßκουμενικοý Πατριüρχου μαò Ýπßτß Ýνüρζει τÞò
¶γßαò κοß Ι,lεγιßληò Τεσσαρο(οοτÞò, κοß σü τÝλοò
ü ßερüò κλÞροò καß οß εýσεβετò πισοß, üλων τþν

Þλκιιßν, Þτοýν ουγχþρηση üπü τüν l\4ητρπολßτη.

Κυριατη τfrò Τυριυηò δ,2,20ι2, ¼ Στ
6ασμιþτατò Μητροπολßτηò δÜ Ι\ειτουρ,
γýση εßò mν ºερÜυ Μουßυ ¶υαλßψεωò
τοθ Κυρßου.

¸σπεριυüò ΣυγχωρÞσεωò. ¼

Ναü Σωmροò Χριοτοý Κα,λýμυου χαß δÜ
τεΛÝοει τÞυ τε,'\εm τηò ÜυαοτηΛþσεωò
τþυ'Ιερþι., Εßιüυωυ,
Τü'ΕσπÝραò χαß þρα 5 μ,μ, ü ΣεΒα
σμιþτατοò δÜ χοροοταýσει οτüν Κατα
υυχτιιü ¸στερινü ο-òüυ ºερü Ναü Αγßου
ΣτεφÜνου, χατÜ τüυ üτοßο δÜ üμιΛßσα ü
ºεροχηρυξ τ, ΔαυιßΛ ¶ερÜχηò, μÝ δÝμα
«Ποý πορευθþ».

Ι(υριαχß Β' Νηοτειþυ
ΤετÜρm δ,2,2σ2, ýρα
]2" μεσημ6ριυÞ, ü Σε6,
Μητροτολßmò ι. Παßσò
οò ΒÜ τολÝσει τηυ Προη,
γιασμÝυη Θεßα Λειτουρ,

γßα στηυ 'ΙερÜ Μουη
ß\γßαò Αßχατιρßυηò
Βοδýυωυ Κα.λýμυου,

§,,

ΠαρασχευΙι Ζ,:20ι2, ¶χοΛουδßα τþυ
Α'Χαιρετισμþυ,¼ Μη,

τροποΛßτηò δÜ χοροστα,
τÞοει στÞν πρþτη ΣτÜση
τþυ Χαιρετισμþν σmυ ºερÜ
Μουτ\ Εýαγγελισ μοß ¶ργουò,
þρα 4,3ο μ.μ, , ε μ.μ, χαß σι,ßò
7 μ,μ, δÜ χοροστατÞσει o-du
¶ιοΛουδßα τþν Χαιρετισμþυ
σòüυ 'Ιερü Μητροπολιτιχü Ναü

Χριστοß Κα.λýμυου,

Κυριαχßτ

τßò

¼ρδοδοξßαò,
4,3-2α2, ¼ Σεζασμιþτατζ δÜ fuι
τουρlmσει οτüυ ºερü ΜητροποΛιτιιü

ιο

Ι1,3,20Ι2,

(¶νßου

Ι}ηγορßου τοý Πα.λαμÜ).
Τü ÝσττÝραò χαß þρα S μ,μ, ü Σε6,
Μητροπολßmò χ, Παßσιοò δÜ χοροσταý
σει οτüυ Κατανυχτικü ¸σπεριυü στüυºερü
λ4ητροπο.λιτιχü Ναü Σωþροò Χριοτοý
χαß δÜ üμιλßσει ü πρωτοτρεσýýτερò τ
ºσßδωφò ΓλυυÜτσηò

Κυριαχß Γ' Νηστειþυ, δò Σταυρο,
προσχυυÞσεωò, 18-3-20]2,
¼ Σε6. ΙνΙητφπολßmò δÜ λειτουργßσει
αþυ ºερÜ ΜουÞ ¶γßωυ ΠÜντωυ ιαß 8Ü
τdÝσει τηι, τεΛεþ ýò προσιυυýσεωò τοý
Τιμßου Σταυροý, þρα 7.30Ι0 30 π,μ,

Τü ¸σπÝραò χαß þρα s μ,μ, δÜ χο
ροστατÞσει σòüν Καταυυιτιιü'Εσπεριυü
στüυ ºερü Ναü ΑυασòÜσεωò Σωþροò πα,
ρουσßα τοý'Ιεροý Κ,Λιßρου mò Νßσου χαß
δÜ Üχο,λουδÞσει üμuλßα ýπü τοý π, Αο-òε
ρßου Χατζηυιχο,λÜου, προßßrταμÝνου τÞò
Αδεηφümτοò «ΣΩΤΗΡ»,

ΠΑΡΑΣΙ(ΕΥΗ Β

3 20ß2,

¶ιολουδßα

Δ' Χαιρετισμþυ,
¼ Σε6, ΜητροτοΛßmò δÜ χοροσταý,
σει σmν Üχο/ιουδßα τþυ χαιρπισμþυ σmυ
'I.Μ, Ευαγγf,ισμοý ¶ργουò, þρα 4,3ο μ,μ,

ιαß

τü Ýο]τÝραò,7 μ,μ, στüυ'Κρü Ναü ¶γ.
ΧαραΛÜμτουò Χþραò ΚαΛýμνου.

Ι(ΥΡΙΑΙ(Η Δ' ΝΗΣΤΕΙ()Ν (¶γßου'Ιω
Üυυου ýò Ι(Λßμωòοò) 25,3 20º2 ΕΟΡΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΤετÜρτη τοß Μεγü7\ου Ι(αυüυοò, 28 3
χαß þρα 6 μ,μ,, ü ΣεΒ. Μητροπολßmò
χ, Παßσιοò δÜ χοροσταmσει αòüν'Ιερü Ναü
Κοιμßσεωò Θεοτüιου οτοýò ΒοΕýυουò,

2012

ΠÝμττη πρωß του λ4. Ι(αυüυοò δÜ τε
ΛÝσει mν προηγιασμÝυη Θεßα Λειτουργßα
σττιυ'lερÜ Μοντ\ Εýαγγοlισμοý ¶ργουò,

Παρασχευη τοß ¶χαδßσòου "Υμυου,
30,3-2012, ¼ Σε6, Μητροπολßτηò Προι
χουßσου χ, ºωσηφ δÜ χοροσòαýσει σmν
¶χοΛουδßα τοý ß\ιαδßοτου "Υμνου σmν
'ΚρÜ Μουß ¶γßων ΠÜDτωυ, þρα 7 μ.μ,
¼ Σε6. ΜητροτοΛßmò δÜ χοροσταý
σει σmυ ΑιοΛουδßα του ¶ιαθßατου''Υμυου
οτüν Καδεδριιü Ναü Παυαγßαò Κεχαρι
τωμÝνηò Χþραò ΚαΛýμυου,
ΣÜΒΒατο, 3º 3 20º2 Τü ¸σπÝραò τοý
Σα66Üτου χαß þρα 7'" μ,μ, δÜ τε,λεσòεß
ΜÝγαò Πανηγυριχò¸σπερινüò σου'ΙερÜ
Μουß ¶γßωυ ΠÜυτωυ χοροσòατουυτοò ΑΡ
ΧΙΕΡΕΩΣ, ü üποßοò χαß δÜ ιηρýξει τüυ
Θþ Λüγο δÜ ÜχοΛουθýσει'ΙερÜ Αγρυπυßα.
'¼ρδροò χαß Νυχτερινη Θεßα Λειτουργßα,

ημþν ΣÜΒ6α
Αßγυτπßαò,

ιαß mò ¼σßαò Μαρßαò mò

Τßυ

τρωßßτ τÞò Ι(υριαιÞò, 14 2οº2,
7,3ο π.μ. 10.30 π.μ.. δÜ τοfuσßεß Τρισαρχι
ερατιχß ¶ρχιερατιχü Συ,Λ,Λεßτουργο Προε
ξÜρχουτοò τοý Σε6ασμιωτÜτου Μητροπο
λßτου Προιχονησου χ,χ,'Ιωσηφ Λüνον ιαß

δÜ ÜιοΛουθÞσει ßι ΛιτÜυευση τηòºερÜò
χαß Θαυματουργοý Εßχüυοò τοδ ¼σßου
ΣÜ66α, ΒÜ τεΛεστεß Üγιασμüò εßò τü Προ
σχυιrητÜριον mò πΛατεßαò ýò Μουfrò,
ιαß τιflοò Ýντüò τfrò ºερÜò Μουfrò δÜ
ÜιοΛουΒÞσει ΔÝησιò πρü τοý ºεροý
Σχßνουò τοß ¼σßου Πατρüò ßμþυ
ιαß Θεοφüρου ΣÜ66α τοý Ýν
Καλýμυω,

Τü ÝοπÝραò χαßþρα s μ.μ.
δÜ ψαλετ ü Καταυυχτιχüò
¸σπερινüò σ-mυºερÜ Ν,Ιουß
¶γßων ΠÜυτωυ, üπου δÜ
χοροστατÞσε ι ιαß δÜ
üμιλιßσει ü Σε6, Μη,
τροπολßτηò Προι
χονΙισου

ι.'ΙωσÞφ,

1,4,20Ι2

'Eopm τοý ¼σßου χαß Θεοφüρου Πατρüò

,ß

ΤÝλοò ü Μη
τροπολßmò μαò
δÜ Αεßσει τüυ
χýιλου τþν
χατÜ Ι(υριαχτ\ν
Καταυυχτιιþυ

¸σπεΡινþυΧαß

þρα ]0 μ,μ, 2 πρωιυÞ χοροστατοßυτοò τοý
Σε6, Μητροπολßτου χ, Παισßου,

Ι(υριαιý Ε' τþυ Νησòειþυ,

β
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ΔΦρΕΕΣ - ΠροΣΦορΕΣ

-

ΕΥΧΑρΙΣΤΗDΙΑ

ΔωρεÝò γιÜ ΦιλüπτωχοºερÜò Μητροπüλεωò: Νικüλαοò Παýλου Ζαßρηò 500,
Βασßλειοò Ζαχαρßου Ι00, ¼λυμπßτου 100, Σταýροò Κυριακοý Ι05, ΕßρÞνη Νομικα,
ρΙου Ι00, Γιþργοò ΓλυνÜτσηò 50, Σπýροò ΦερμÜνηò Ι00, Ανþνυμοò Ι00, Νικüλαοò
ΓÜργαληò 150,
ΓιÜ ΤρÜπεζα τÞò ¶γÜπηò: Εýαγγελßα ΚακκÜ Ρüδοò 200. Θεüφιλοò ΛιÜò Ι00, ΘÝμεληò¸ργÜò 50, ¶ναστασßα ΜπουρνÝλλη Ι00, λ4αρßα ΚÜννη 60, Ανþνυμοò Ι00,
¶ννα ΜπιλλÞρη 50, Θεüφιλοò ΤσουκαλÜò Ι50,¼μÜδα Γυναικþν Χþραò 200, Γεþρ,
Αýγουστßνοò 50, Γεþργιοò ΖουμÞò Ι000, Καλλιüπη ΖωγραφÜκη 100, Μαθη

γιοò

Α'Λυκεßου Ι0, ΟßκογÝνεια ¶ντωνßου ΓαλουζÞ 50,¸λÝνη Γονιοý 300, ΘÝμεληò
ΚασσÜραò Ι00, Καλλιüπη Βρüντου 20, ¶ννα ΚασσÜρα 20, Χαρßκλεια ΠατÝλλη Ι00,
Αßκατερßνα Σπυροποýλου 50, ¶νþνυμοò 50, Ναýδριο ¶γßου Παρθενßου Βοθýνοι
500, Ξανθßππη ¶τσÜ 50, ΠολυξÝνη ΚαλαΙτζÞ 20, ¶ννα Πετρßδου Ι00 Ρüδοò, ¶να,

τÞ§

στασßα ¶τσÜ Ι000, ΚυριÜκοò ΧατζηδÜκηò Ιο0, Γεþργιοò Τρικοßληò 500.

Ατü'Iεροπραξßεò Μητροπολßτου: 900-

ΣΧΟΛΗ ΒrΖΑΝΤΙΝΗΣ

ΜοrΣΙκΗΣ

Γý τρßτη χρονý λειτουργεß mÞν Κιßλυμνο Þ }ολß Βýζ.ιιτινÞò Μοýσ.κÞò

τÞò μητροπüλεþò μαò, ÜναlνωρισμÝνη
Üπü τü ¾τουργεßο Πολιτισμοý (ΦΕΚ Β
1663/18-8-2oo8). ΔιευθυντÞòτÞò ΣχολÞò

1,ι,λΠΙ:.7Λ ΑΙ,Αι Ι ιΙΣ
ΜÝ τÞν βοÞθειατοý θεοý, τÞν
Ýπιmασßα τοý μητροπολßτου μαò
καß πßν συγκινητικÞ προσφορÜ τþν
Ýθελοντριþν γυναικþν καß
τþν δωρητþν, σιινεχßφται
γιÜ τÝταρτη χρονιÜ τü Ýργο

εßναι ü ¶ρχων ,Ι}Ιαßστωρ τοý Οßκουμενικοý Θρüνου κ. Γεþργιοò Υ'θεοδþρου καß διδÜσκουν Üφτλοκερδþò
καθηγητÝò μουσικÞò καß ßεροψÜλτεò τοý
νησιοý μαò, Σκοπüò τÞò ΣχολÞò εßναι Þ

τÞò ΤρÜιιεζαò ¶γÜιτηò, μÝσα Üτü
τü üποßο σιτßζοιται καθημερινÜ
τερισσüτεροι Üτü rpo Üδελφοß μαò,

καß Þ ÜνÜδειξη ßεροψολτþν, ßκανþν νÜ

θερμÞ παρÜκληση νÜ ειημερþνεται

διÜδοση τÞò πατροπαρÜδοτηò ÝκκλησιαστικÞò μουσικÞò στÞ συγγρονη κοινωνßα
πληρþσουν τÜ Üναλüγια τþν Ιερþν ναþν

τÞò μητροπüλεþò μαò. ¹ φοßτηση εßναι

Ýιτελιßη δωρεÜν.

τοý Ýχουν

ÜνÜμη,

7-9,/()(,9ι() ι,

οΙ{

9,l-ι(

)

.\oI,APL\f ιΙοΣ ºº,ΑΙ Ι ι,]ΖΑ:
.ιΙ,.\ΙΙΙιΣ
Þ Μητρüπολι1 γιÜ την αχüν
κατÜθεση στüγ Λογαριοσμü
γιÜ την σχετικÞ Üπüδειξη.

