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Χριστός Ἀνέστη!

Δεῦτε», ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, «λάβετε φῶς ἐκ 
τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός» τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροῦ 

Κέντρου τῶν Ὀρθοδόξων, καί δοξάσωμεν ὅλοι ὁμοῦ καί 
ἀπό κοινοῦ «Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Ζοφερά ἦτο ἡ ψυχική κατάστασις τῶν μαθητῶν 
τοῦ Κυρίου μετά τήν Σταύρωσιν Αὐτοῦ, διότι διά τῆς δι’ 
αὐτῆς θανατώσεως τοῦ Κυρίου διελύθησαν αἱ ἐλπίδες 
τῶν μαθητῶν Του περί ἐπικρατήσεως Αὐτοῦ καί αὐτῶν 
ὡς πολιτικῆς ἐξουσίας. Εἶχον ἐκλάβει τήν θριαμβευτι
κήν εἴσοδον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, 
μετά τήν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου καί τήν θαυματουρ
γικήν τροφοδοσίαν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, πλέον γυ
ναικῶν καί παιδίων, διά πέντε ἄρτων καί δύο ἰχθύων, ὡς 
προανάκρουσμα τῆς κατακτήσεως ὑπ’ αὐτῶν κοσμικῆς 
ἐξουσίας. Ἡ μήτηρ δύο ἐξ αὐτῶν ὑπέβαλε μάλιστα τό 
αἴτημα ὅπως οἱ υἱοί αὐτῆς καθήσουν εἷς ἐκ δεξιῶν καί 
εἷς ἐξ εὐωνύμων τοῦ Κυρίου, ὅταν Οὗτος ἀναλάβῃ τήν 
ἐξουσίαν. Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς παιδικαί φαντασίαι 
λόγῳ τοῦ φοβεροῦ πλήγματος τῆς θανατικῆς ἐκτελέσε
ως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τήν πρωίαν, ὅμως, τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων αἱ Μυ
ροφόροι εὗρον τόν τάφον κενόν καί ἤκουσαν παρά τοῦ 
Ἀγγέλου ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Μετ’ ὀλίγον 
δέ εἶδον Αὐτόν εἰς ἀλλοίαν κατάστασιν, μή ἐπιτρέπου
σαν εἰς τάς Μυροφόρους νά Τόν ἀγγίξουν. Ἡ τοιαύτη 
ἀπροσδόκητος ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων προεκάλεσε 
τήν ἀπορίαν τῶν περί τόν Ἰησοῦν περί τῆς περαιτέρω 
ἐξελίξεως τῶν γεγονότων. 

Ἡ ἀπάντησις δέν ἐδόθη εἰς αὐτούς ἀμέσως. Εἰδο
ποιήθησαν νά ἀναμένουν μέ ὑπομονήν καί καρτερίαν 
μέχρις ὅτου ἐνδυθοῦν δύναμιν ἐξ ὕψους. Πειθαρχήσαν
τες δέ εἰς τήν ἐντολήν, ἀνέμενον μέχρι τῆς Πεντηκο
στῆς, ὅτε τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπελθόν, ἀπεκάλυψεν εἰς 
αὐτούς, ἐν πληρότητι, τήν νέαν ἀποστολήν των. Αὕτη 
δέν συνίστατο εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν ἑνός ἔθνους ἀπό 
τῆς ὑποδουλώσεως εἰς ἄλλο ἔθνος, ἀλλά εἰς τήν ἀπελευ
θέρωσιν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης ἀπό τῆς ὑποδουλώσε
ως εἰς τόν ἄρχοντα τοῦ κακοῦ καί εἰς τό κακόν ἐν γένει. 
Μία ἄλλη μεγάλη ἀποστολή διαφορετική ἀπό ἐκείνην 
τήν ὁποίαν ὠνειρεύοντο.

Ἡ ἀσύλληπτος ἐντολή τῆς διαδόσεως τοῦ κηρύγ
ματος τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς 
δουλείας τοῦ θανάτου ἐξέπληξεν αὐτούς, ἀλλ’ ἀνελήφθη 
μετά ζήλου καί ἐκηρύχθη πανταχοῦ καί ἔσωσε καί σώζει 
πολλούς ἀπό τοῦ θανάτου. Ὑπάρχει ὁ πρωτότοκος τῶν 
νεκρῶν, ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος προσφέρει εἰς 
ὅλους τήν δυνατότητα τῆς ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου 
ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἡ ὁποία δέν ὑπόκειται πλέον εἰς τήν 
φθοράν, διότι ἐν τῇ ἀναστάσει οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὡς οἱ 
ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ καί φέρουν σῶμα πνευμα
τικόν ἀντί τοῦ σαρκικοῦ.

Πρόγευσιν αὐτῆς τῆς μακαρίας ἀναστασίμου κατα
στάσεως βιοῦμεν ἀπό τώρα, ὅταν φέρωμεν τό σάρκινον 
ἔνδυμά μας εἰς τρόπον ὥστε νά μή γευώμεθα τήν οὐσίαν 
τοῦ θανάτου, δηλαδή τήν ἀπομάκρυνσιν ἀπό τῆς ἀγά
πης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά αἰσθανώμεθα ὅτι μετέβημεν ἀπό 
τοῦ φυσικοῦ θανάτου τοῦ σαρκίνου σώματος εἰς τήν 
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ἀνωτέραν ζωήν τοῦ πνευματικοῦ τοιούτου διά τῆς μετ’ 
ἀγάπης γνώσεως τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία 
γνῶσις ἰσοδυναμεῖ πρός τήν αἰώνιον ζωήν.

Δέν προσδοκῶμεν, λοιπόν, ἁπλῶς τήν ἀνάστασιν 
τῶν νεκρῶν ὡς ἕν γεγονός τοῦ ἀπωτάτου μέλλοντος 
ἀλλά μετέχομεν αὐτῆς ἀπό τοῦδε, ὥστε νά κραυγάζω
μεν ἐνθουσιωδῶς μετά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστό
μου: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σοῦ, Ἅδη, τό 
νῖκος;». Συνανέστημεν μετά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ζῶ
μεν τά ἔσχατα ὡς παρόντα καί τά παρόντα ὡς ἔσχατα. 
Ἡ ἀνάστασις διαποτίζει τήν ὕπαρξιν ἡμῶν καί πληροῖ 
χαρᾶς αὐτήν. Ὡς ἐπλήσθη χαρᾶς τό στόμα τῶν μαθη
τῶν ἐν τῷ λέγειν ἀνέστη ὁ Κύριος.

Συνεχίζομεν τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων. Μεταδίδο
μεν εἰς τόν κόσμον τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως. Κηρύσ
σομεν ἐν ἐπιγνώσει, ὅτι ὁ θάνατος δέν πρέπει νά ἔχῃ 
θέσιν εἰς τήν ζωήν μας, οὐδεμίαν ὠφέλειαν προσφέρει 
εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἐπιδιώκοντες νά βελτιώσουν 
τήν κοινωνικήν ζωήν διά τοῦ θανάτου συνανθρώπων τι
νῶν αὐτῶν, δέν προσφέρουν ἀγαθήν ὑπηρεσίαν εἰς τούς 
ἐπιζῶντας. Ὑπηρετοῦν τήν ἐπέκτασιν τοῦ θανάτου καί 
προετοιμάζουν τήν ὑπ’ αὐτοῦ καταβρόχθισιν ἑαυτῶν.

Εἰς τάς ἡμέρας μας τά τύμπανα τοῦ θανάτου καί τοῦ 
σκότους ἠχοῦν μανιωδῶς. Μερικοί συνάνθρωποί μας πι
στεύουν ὅτι ἡ ἐξόντωσις ἄλλων συνανθρώπων μας εἶναι 
πρᾶξις ἐπαινετή καί ὠφέλιμος, ἀλλά πλανῶνται οἰκτρῶς. 
Δυστυχῶς, ἡ ἐξουδένωσις καί καταπίεσις τῶν ἀσθενεστέ
ρων ὑπό τῶν ἰσχυροτέρων ἐπικρατεῖ εἰς τήν κοσμικήν 
πυραμίδα τοῦ γίγνεσθαι. Συχνάκις ἐκπλήσσει ἡ σκληρό
της καί ἔλλειψις εὐσπλαγχνίας τῶν κρατούντων τά ἡνία 
τοῦ κόσμου καί τῶν νομιζόντων ἐξουσιάζειν αὐτοῦ.

Ὁ Χριστός, ὅμως, διά τοῦ σταυρικοῦ θανάτου 
Αὐτοῦ ἀντέστρεψε τήν κοσμικήν πυραμίδα καί εἰς τήν 
κορυφήν αὐτῆς ἐτοποθέτησε τόν Σταυρόν Του. Εἰς 
τήν κορυφήν εὑρίσκεται ὁ Ἴδιος, ἐπειδή Αὐτός ἔπαθε 
πλεῖον πάντων τῶν ἀνθρώπων. Δέν ὑπῆρξεν ἄνθρω
πος εἰς τόν κόσμον ὁ ὁποῖος ὑπέφερεν ὅσα ὑπέφερεν ὁ 
Θεάνθρωπος Χριστός: «Σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος 
ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 
θανάτου δέ σταυροῦ». Διά τοῦτο ὁ Θεός Πατήρ «ἐχαρί
σατο Αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνό
ματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων 
καί καταχθονίων» (Φιλιπ. β΄ 811).

Συχνάκις εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος βλέ
πομεν νά κυριαρχῇ τό σκότος τοῦ θανάτου, τό ἄδικον 
ἀντί τῆς δικαιοσύνης, τό μῖσος καί ὁ φθόνος ἀντί τῆς 
ἀγάπης, καί τούς ἀνθρώπους νά προτιμοῦν τό κατα
χθόνιον μῖσος ἀντί τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Παρά 
τήν φαινομενικήν τεχνολογικήν πρόοδον τῶν ἀνθρωπί
νων κοινωνιῶν, παρά τάς διακηρύξεις περί τῶν ἀνθρω
πίνων δικαιωμάτων καί τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, 

τό ἐθνοφυλετικόν καί θρησκευτικόν μῖσος διογκοῦνται 
παγκοσμίως καί προκαλοῦν ἐπικινδύνους ἐντάσεις, αἱ 
ὁποῖαι ἐπιτείνουν τήν κυριαρχίαν τοῦ βασιλείου τοῦ θα
νάτου, τοῦ Ἅδου, τῶν καταχθονίων. Οἱ ἄνθρωποι ἀτυ
χῶς δέν ἠμποροῦν νά ἀνεχθοῦν τήν διαφορετικότητα 
εἰς τόν συνάνθρωπόν των. Δέν ἠμποροῦν νά δεχθοῦν 
τήν διαφορετικήν φυλετικήν καταγωγήν τοῦ ἀνθρώ
που, τάς διαφορετικάς ἀντιλήψεις καί πεποιθήσεις του, 
πολιτικάς, θρησκευτικάς, κοινωνικάς.

Ἡ ἱστορία, ὅμως, ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀληθινή πρόο
δος δέν δύναται νά ὑπάρξῃ χωρίς Θεόν. Οὐδεμία κοινω
νία δύναται νά εἶναι ἀληθῶς προοδευτική καί εὐδαίμων, 
ἐάν δέν ὑπάρχῃ ἐλευθερία. Ἀλλά ἡ ἀληθινή ἐλευθερία 
ἀποκτᾶται μόνον μέ τήν παραμονήν πλησίον τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ ἱστορία τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἐπιβεβαιοῖ τραγικῶς 
αὐτήν τήν ἀλήθειαν. Ἡ ἀνθρωπότης ἐγνώρισε τήν ἐκ 
τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης πηγάσασαν φρίκην μέ τά ἑκα
τομμύρια θυμάτων τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί τῶν 
ρατσιστικῶν διωγμῶν. Ταὐτοχρόνως ὅμως ἔζησε καί 
τήν φρίκην τῶν δυνάμεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι, ὀνομά
ζουσαι ἑαυτάς προοδευτικάς, διέπραξαν ἐν ὀνόματι τῆς 
ἐλευθερίας ἀναλόγου μεγέθους καί σκληρότητος ἐγκλή
ματα εἰς τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην. Οὕτω, λοιπόν, ὁ 
ὁλοκληρωτισμός δέν γνωρίζει πολιτικάς παρατάξεις, ὡς 
ἀπότοκος ἑνός ἀνθρωπισμοῦ ἄνευ Χριστοῦ, μέ φυσικήν 
ἀπόληξιν τόν ὄλεθρον καί τόν θάνατον. Πάντα ταῦτα 
βεβαιοῦν ὅτι πᾶσα προσπάθεια διά ἀληθινήν ἐλευθερίαν 
ἄνευ Θεοῦ εἶναι καταδικασμένη εἰς τραγῳδίαν.

Εἰς τήν κυριαρχίαν αὐτήν τῶν δυνάμεων τοῦ σκό
τους, ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾷ μέ τήν χάριν καί τήν δύναμιν 
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αὐτός, ὁ Ὁποῖος ἀνέλαβεν 
εἰς Ἑαυτόν τάς ἀσθενείας καί τά παθήματα ἑκάστου ἀν
θρώπου, παρέχει εἰς τόν κόσμον διά τῆς Ἀναστάσεώς 
Του καί τήν βεβαιότητα ὅτι «νενίκηται ὁ θάνατος».

Ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή εἶναι δῶρον καί φῶς τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαίνει πᾶσιν». Ἄς τιμήσω
μεν ὅλοι τό δῶρον. Ἄς εὐχαριστήσωμεν οἱ πάντες τόν 
Δωρητήν, τόν «ὡς ἐν ἐσόπτρῳ διά σαρκός λάμψαντα 
τῷ κόσμῳ καί τό φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῖς ἔθνεσι δεί
ξαντα». Δεῦτε, λοιπόν, λάβωμεν φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου 
Φωτός τῆς Ζωῆς. Δεῦτε, ἀποδεχθῶμεν καί ὑποδεχθῶ
μεν τήν δωρεάν τῆς ἀναστάσεως καί  ἀναφωνήσωμεν ἐκ 
καρδίας μεγαλοφώνως:

Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατή
σας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος! Χαίρετε 
λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε!

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ΄βιδ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα                                                                                                 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ

Δ ιήμερο προσευχῆς καί κατάνυξης 
ἔζησε ἡ Κάλυμνος τό Σαββατοκύ

ριακο 5 & 6 Ἀπριλίου, τελευταία (E) Κυ
ριακή τῶν Νηστειῶν, ὅπου ἑορτάσθηκε 
ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Σάββα του ἐν Κα
λύμνῳ ἀσκήσαντος, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 
ἀσκητικό του βίο ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱ. 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Καλύμνου, 
ὅπου φυλάσσεται τό σκήνωμά του. 

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ μητρο
πολίτης Κώου κ. Ναθαναήλ καί τήν ἑπομένη τελέστη

κε τρισαρχιερατικό συλλείτουργο, προ
εξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου 
κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεῖο 
Λόγο, καί συν ιερουργούντων τῶν μη

τροπολιτῶν Κώου 
κ. Ναθανα ήλ καί 
Λέρου, Κα λύμνου 
καί Ἀστυπαλαίας 
κ. Παϊσίου.

ΠηγήΦωτογραφίες: 
«Ἀργώ Καλύμνου»

Œ  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ 
«ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΥ»  
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ 

Σ τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Χώρας 
Καλύμνου ἑορτάστηκε ἡ Ἐπέτει

ος τοῦ θρυλικοῦ Πετροπολέμου τῶν 
Καλυμνίων (13.4.2014) ἐνάντια στούς 
Ἰταλούς κατακτητές τό 1935. Παρέ
στησαν οἱ Ἐκκλησιαστικές, Πολιτικές 
καί Στρατιωτικές ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί 
ὁ συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός κ. Κων/
νος Μηνέττος ὁμίλησε γιά τόν ἑορτα
σμό τῆς ἐπετείου τοῦ Πετροπόλεμου.

Πηγήφωτογραφίες:   «Ἀλήθεια FM»

Œ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΑΣΧΑΪΜ ΣΤΗ ΛΕΡΟ 

Σ τά πλαίσια ἀνταλλαγῆς ἐπισκέ
ψεων τῶν ἀδελφοποιημένων Δή

μων Λέρου καί Ἀσχάϊμ Γερμανίας, 
ἀφίχθησαν στό νησί τῆς Λέρου γιά ἑπτά ἡμέρες (1521.4.2014), 
ὁμάδα 15 περίπου πολιτῶν τοῦ Δήμου Ἀσχάϊμ, συνοδευόμενοι 
ἀπό τόν ἀπερχόμενο Δήμαρχό τους κ. Χέλμουτ Ἔνγκλμανν. Ἡ 
πρώτη ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε στήν Μητρόπολή μας, τό 
πρωί τῆς Τρίτης 15.4.2014, ὅπου τούς καλωσόρισε ὁ Μητροπο
λίτης μας κ. Παΐσιος, καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. Οἱ 
ἐπισκέπτες μας, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, περιηγήθηκαν σέ 
πολλά ἀξιοθέατα τῆς Λέρου. Ἐπίσης, συναντήθηκαν μέ φορεῖς 
τοῦ νησιοῦ, καί τέλος οἱ ἐπισκέψεις ὁλοκληρώθηκαν στό ἐκκλη
σιαστικό γηροκομεῖο μας. Ἐκεῖ ὁμολογουμένως μᾶς περίμενε 
μία μεγάλη ἔκπληξη, ὅταν ὁ ἀπερχόμενος Δήμαρχος τοῦ Ἀσχάϊμ  
κ. Χέλμουτ Ἔνγκλμανν ἀνακοίνωσε τήν δωρεά ἑνός 9θέσιου 
αὐτοκινήτου (πουλμανάκι) γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος! Ὁ 
διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, ἀρχιμ. Στέφανος Κατές, ἐκ μέρους 
τοῦ προέδρου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, ἐξέφρασε τά θερμά 
εὐχαριστήρια καί τήν εὐγνωμοσύνη του γι’ αὐτή τήν χειρονομία.

ἘπιμέλειαΦωτογραφίες:  Γ. Ι. Χ.
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Œ  ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ  (13-20.4.2014)
Μεγάλη Ἑβδομάδα ἤ «Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν», ὀνομάζεται κατά τό χριστιανικό ἑορτολόγιο  

ἡ τελευταία ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί τελειώνει 
τό Μεγάλο Σάββατο καί εἶναι ἀφιερωμένη στά Ἅγια Πάθη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Στή Λέρο, κάθε Τετάρτη, παραμονή 
τοῦ Μεγάλου Κανόνος, νωρίς τό ἀπό
γευμα, συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα ἕνα 
πολύ παλαιό ἔθιμο, «τά κλήματα». Ἔτσι 
καί φέτος, στίς Ἐνορίες τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ στόν Πλάτανο καί τῆς Ὁσίας 
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό Δρυμώνα, 
σύμφωνα μέ τό ἔθιμο, κτύπησε ἡ καμπά
να τῆς Ἐκκλησίας, μαζεύτηκαν τά παιδιά 
τῶν Κατηχητικῶν, νέοι καί νέες, ἀλλά καί 
ἐνορίτες κάθε ἡλικίας, πῆραν τίς ἑλληνι
κές καί βυζαντινές σημαῖες καί τίς ποδιές 
τῶν Εἰκόνων σέ κοντάρια καί ξεκίνησαν 
μέ πομπή γιά τήν ἐξοχή. Ἐκεῖ μάζεψαν τίς 
βέργες ἀπό τά κλήματα πού κλαδεύτη
καν, τίς ἔκαναν δεμάτια, φόρτωσαν ὑπο
ζύγια στίς πλάτες τους καί ψάλλοντας 
ἐπέστρεψαν στίς Ἐκκλησίες τους: «Τῆς 
Παναγιᾶς τά κλήματα, καί τοῦ Χριστοῦ 
τά ξύλα καί τῆς Ἁγιᾶς Παρασκευῆς τά 
κόκκινα καντήλια. Ντήλια  ντήλια τά 
κόκκινα καντήλια». Στίς Ἐκκλησίες, ἀπο
θέτουν τίς βέργες σέ εἰδικό χῶρο, ὅπου 
ὅταν ξεραθοῦν θά φτιαχτεῖ πρόχειρο κα
μίνι καί τά κλήματα θά γίνουν καρβουνά
κια γιά τό θυμιατό τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἐπιμέλεια: Γ. Ι. Χ.  Φωτ.: Διονυσία Χρυσούλη

Κυριακή τῶν Βαΐων στόν Ἱ. Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου.

Κυριακή τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λέρου.

Μεγάλη Δευτέρα στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Τεσσαράκοντα  
Μαρτύρων Λέρου.

Ἀπό τή ζωή τῆς Μεγάλης  Ἑβδομάδος στά νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας
ΦΩΤΟγΡΑΦΙΚΟ  ΑΛΜΠΟΥΜ

«ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ»
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Ἕνα παλαιό τοπικό ἔθι
μο στή Λέρο,  πού ἀναβιώνει 
κάθε χρόνο τήν Μ. Πέμπτη. 
Μικροί καί μεγάλοι ἀπό ὅλες 
τίς Ἐνορίες, κρατώντας ση
μαῖες καί λάβαρα, βγαίνουν 
στίς ἐξοχές καί μαζεύουν «λα
μπρές», ἕνα ὡραῖο ἀρωματικό 
λουλούδι χρώματος μώβ, πού 
ἀνθίζει αὐτή τήν ἐποχή, καί 
τό σκορπίζουν στίς πλατεῖες, 
στούς δρόμους καί στίς αὐλές 
τῶν Ναῶν.

Μεγάλη Πέμπτη, ἀπό τό ἔθιμο  
τῶν «Λαμπρῶν» στήν Ἐνορία  
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Λέρου.

Μεγάλη Παρασκευή  Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερό Ναό  
Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου.

Περιφορά ἐπιταφίου στήν Παναγία  
τοῦ Κάστρου Λέρου.

Περιφορά Ἐπιταφίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίας Μαρίνης, Εὐαγγελισμοῦ 
καί Σωτῆρος Χριστοῦ στήν πλατεία Πλατάνου Λέρου.

Περιφορά Ἐπιταφίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου  
Λακκίου Λέρου.

ΜΕγΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Περιφορά  Ἐπιταφίων στή Λέρο
«ΛΑΜΠΡΕΣ»
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Περιφορά ἐπιταφίων τῶν Ἱ. Ναῶν Ἀναστάσεως καί Ἁγίου Στεφάνου Καλύμνου.

Περιφορά ἐπιταφίου Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βοθύνων Καλύμνου καί τοῦ Προσκοπισμοῦ.

Περιφορά ἐπιταφίων Ἱερῶν Ναῶν Ζωοδόχου Πηγῆς καί Ἁγίου Νικολάου.

Περιφορά Ἐπιταφίου τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου  
τοῦ Θεολόγου Καλύμνου.

Περιφορά 
Ἐπιταφίου 
τοῦ Ἱεροῦ 

Μητρο  πολι
τικοῦ Ναοῦ 

Σωτῆρος 
Χριστοῦ 

Καλύμνου.

ΜΕγΑΛΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Περιφορά  Ἐπιταφίων στήν Κάλυμνο
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Φωτ. Νικόλαος Σμαλιός

Ἐπιμέλεια  Φωτ.:  
π. Ἀμφιλόχιος Σακαλλέρος,  
π. Παντελεήμων Κροῦσκος,  
κ. Νικόλαος Σμαλιός
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ΑγΙΟΝ  ΠΑΣΧΑ στή Λέρο

Ἑσπερινός τῆς ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό 
«Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου» Λέρου.

Ὁ γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γ. Χρυσούλης  
καί ὁ δημοσιογράφος κ. Ε. Μπαλαμπάνης μέ τούς πιλότους 

πού μετέφεραν τό Ἅγιο Φῶς στό ἀεροδρόμιο Λέρου.

Τό Ἅγιο Φῶς στή Λέρο ἀφίχθη μέ ἑλικόπτερο 
τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ τό βράδυ τοῦ 

Μεγάλου Σαββάτου.

Ὁ Δήμαρχος Λέρου 
κ. Μιχαήλ Κόλιας, 

παραδίδει τό Ἅγιο Φῶς 
στόν ἐκπρόσωπο  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
ἀρχιμ. Στέφανο Κατέ 

στόν λιμένα τοῦ Λακκιοῦ,  
τό ὁποῖο μεταλαμ

παδεύθηκε στούς 
ἐκπροσώπους ὅλων  

τῶν Ἐνοριῶν.

«Δεῦτε λάβετε Φῶς» στήν Κάλυμνο. Ὁ Μητροπολίτης μας  
κ. Παΐσιος μεταλαμπαδεύει τό Ἅγιο Φῶς στούς πιστούς   
τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

ΜΕγΑΛΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ  -  «ΑγΙΟ ΦΩΣ»
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ἐπιμέλεια  Ἱεροῦ  Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου

Ἀ πό ὅσα γράψαμε μέχρι τώρα γιά τή Θεία 
Κοινωνία, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, φαί

νεται καθαρά ὅτι ὁ χριστιανός πρέπει νά κοινωνάει 
συχνά ἤ δυνατόν κάθε φορά πού συμμετέχει στή Θεία 
Λειτουργία.

Ὁ καθένας μας ἔχει νά ἐπιλέξει τή ζωή τῆς Θείας 
Κοινωνίας ἤ τή ζωή κατά τήν ὁποία δέν θά κοινωνάει 
καθόλου ἤ δύο τρεῖς φορές γιά τό καλό τοῦ 
χρόνου.

Ἐάν σκεφτοῦμε ὅτι κοινωνᾶμε 
γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, 
τότε εἶναι εὔκολο νά ἐπιλέξου
με τή ζωή τῆς συχνῆς Θείας 
Κοινωνίας, ἀφοῦ αὐτή μόνο 
ἐξασφαλίζει τήν αἰώνια ζωή 
(Ἰωάννου ΣΤ΄ 54).

Πολλοί χριστιανοί ὅμως 
ἀναρωτιοῦνται, ποιά εἶναι 
ἡ προετοιμασία πού πρέπει 
νά προηγηθεῖ γιά νά κοινω
νήσουμε; Σ’ αὐτό τό σημεῖο 
ἐπεκράτησε μιά λανθασμένη 
συνήθεια, ὅτι γιά νά κοινω
νήσεις πρέπει νά νηστέψεις 
τόσες ἤ τόσες ἡμέρες. Αὐτό δέν 
εἶναι γραμμένο πουθενά! Ἡ ἐκ
κλησία παραγγέλλει ὅτι γιά τή Θεία 
Κοινωνία εἶναι ἀπαραίτητο νά εἶναι 
ἐντελῶς ἀδειανό τό στομάχι, καθαρό ἀπό 
κάθε τροφή γιά νά ὑποδεχθεῖ τό σῶμα μας (ὁ 
ναός τοῦ Θεοῦ) (Α΄ Κορ. ΣΤ΄ 19) τά Τίμια Δῶρα. Ὅταν 
μάλιστα πρόκειται νά κοινωνήσει κάποιος βαριά ἄρ
ρωστος ἤ τά μικρά παιδάκια, οὔτε καί αὐτό τό ἀπαι
τεῖ ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, δείχνουσα  τήν ἄπειρη 
ἀγάπη της πρός τά παιδιά της.

Ἀφοῦ λοιπόν ἡ νηστεία ἀπό τροφές δέν ἀποτελεῖ 
τήν προετοιμασία γιά νά κοινωνήσουμε, ποιές εἶναι 
οἱ προϋποθέσεις πού πρέπει νά ἔχει ὁ χριστιανός γιά 
νά συμμετέχει σωστά στό μυστήριο; Τό πρῶτο ἄκρως 
ἀπαραίτητο γνώρισμα αὐτοῦ πού προσέρχεται στό 
Ἅγιο Ποτήριο εἶναι ἡ πίστη ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
εἶναι Θεός καί ὅτι αὐτό πού κοινωνᾶμε εἶναι τό Σῶμα 
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. «Πιστεύω Κύριε καί ὁμο
λογῶ ὅτι Ἐσύ εἶσαι ἀληθινά ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ 

ζωντανοῦ Θεοῦ, πού ἦλθες στόν κόσμο γιά νά σώ
σεις τούς ἁμαρτωλούς, πού πρῶτος ὅλων εἶμαι ἐγώ. 
Ἀκόμη πιστεύω ὅτι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό Ἅγιο Σῶμα 
Σου καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό Τίμιο Αἷμα σου...» λέμε 
τήν τελευταία στιγμή πού προσερχόμαστε νά κοινω
νήσουμε.

 Ἄλλη προϋπόθεση γιά νά κοινωνήσει κανείς ἄξια, 
εἶναι νά ἔχει εἰρήνη στήν καρδιά του. Γιά 

νά ἔχει εἰρήνη ὁ ἄνθρωπος στήν καρ
διά του πρέπει νά ἔχει ἐκεῖ στό βάθος 

του, δύο ἀγάπες. Τήν ἀγάπη πρός 
τόν Θεό καί τήν ἀγάπη πρός τόν 

συνάνθρωπό του. Δέν εἶναι ἀρ
κετό νά πιστεύεις στόν Θεό, 
πρέπει καί νά ἀγαπᾶς τόν 
Θεό μέ ὅλες τίς πνευματικές 
σου δυνάμεις. Καί ἀγαπᾶς 
τόν Θεό ἐάν ἐπιθυμεῖς νά 
γίνεται πάντα στή ζωή σου 
τό θέλημά Του!!! (Ἰωάν. ΙΔ΄ 
15) Ὁ Θεός νά εἶναι γιά σένα 
πάνω ἀπό ὅλους καί πάνω 

ἀπό ὅλα τά πράγματα τοῦ 
κόσμου. (Ματθαίου Ι΄, 3738) 

Ἡ στάση σου αὐτή πρός τόν 
Θεόν στή συνέχεια θά ἐκφράζε

ται ὡς συγχώρηση καί ὡς ἀγάπη 
πρός τούς συνανθρώπους σου. Ἐάν 

ἔχεις σκιές στίς σχέσεις σου μέ τούς ἀν
θρώπους, δέν πρέπει νά πλησιάζεις στό Ἅγιο 

Ποτήριο. Γράφει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἰδού σᾶς 
τό λέγω ἐκ τῶν προτέρων καί διαμαρτύρομαι καί φω
νάζω μέ δυνατή φωνή, κανείς ἀπ’ αὐτούς πού ἔχουν 
ἐχθρό ἄς μήν πλησιάζει στήν Ἱερή Τράπεζα καί ἄς μήν 
δέχεται τό σῶμα τοῦ Κυρίου. Κανείς ἀπ’ αὐτούς πού 
προσέρχονται στή Θεία Κοινωνία νά μήν ἔχει ἐχθρό! 
Ἔχεις ἐχθρό; Μήν προσέλθεις γιά Κοινωνία. Θέλεις νά 
προσέλθεις; Συμφιλιώσου καί τότε νά προσέλθεις καί 
νά ἐγγίσεις  τό Ἱερό!» (Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον).

Στόν περιορισμένο χῶρο πού ἔχουμε, δέν εἶναι δυ
νατόν νά γράψουμε πολλά γιά τήν προετοιμασία πού 
χρειάζεται πρό τῆς Θείας Κοινωνίας. Θά συνεχίσουμε 
καί σέ ἄλλο τεῦχος. Ἐδῶ μόνο νά ποῦμε ὅτι χρειάζεται 
νά «ξεκολλήσουμε» ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα ἄποψη ὅτι 
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Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ έ τήν προσήκουσα λαμπρότητα καί ἐπισημό
τητα ὁ στρατός μας ἑόρτασε τόν Προστάτη 

του Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο, τήν Τετάρτη 
23 Ἀπριλίου 2014. Στόν σημαιοστολισμένο ὁμώνυμο 
Ἱερό Ναό τοῦ 588ΤΕ στό Παρθένι τῆς Λέρου, ἐτε
λέσθη Δοξολογία ὑπό τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου 
πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ καί τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως ἀρχιμ. Στεφάνου Κατέ. 

Κατά τήν Δοξολογία παρέστησαν ὁ διοικητής, 
οἱ ἀξιωματικοί, οἱ ὑπαξιωματικοί καί οἱ ὁπλίτες τῆς 
μονάδος,  πολιτικές ἀρχές τοῦ νησιοῦ, ἐκπρόσωποι 

τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καί ἀρκετοί πολίτες. Μετά 
τό πέρας τῆς δοξολογίας, ἀνεγνώσθη ἀπό ἀξιωμα
τικό ἡ ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ Χρίστου 
Μανωλά, ἡ ὁποία ἀνεφέρθη διεξοδικῶς στή ζωή τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, στά κατορθώματά του ὡς ἀξιωμα
τικοῦ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς, ἀλλά 
καί στά φρικτά βασανιστήρια τά ὁποῖα ὑπέστη γιά 
τήν χριστιανική του πίστη.

Τά στελέχη τῆς μονάδος στή συνέχεια, πραγμα
τοποίησαν τήν καθιερωμένη ἐπίδειξη ὁπλικῶν συ
στημάτων καί ὁ διοικητής παρέθεσε μπουφέ στούς 
προσκεκλημένους.

ἘπιμέλειαΦωτογραφίες:  Γ. Ι. Χ.

ἡ προετοιμασία γιά τή Θεία Κοινωνία εἶναι ἡ νηστεία 
ἀπό κάποιες τροφές. Αὐτό εἶναι μία «πεπονόφλουδα» 
πού ἔχει ρίξει ὁ σατανάς καί ἔχει καταφέρει νά τήν 
«πατήσουν» οἱ πιό πολλοί Χριστιανοί, μέ ἀποτέλεσμα 
ἤ νά μήν κοινωνᾶνε γιατί λένε ὅτι δέν μποροῦν νά 
νηστέψουν ἤ νά κοινωνᾶνε ἀνάξια, ἀφοῦ προετοι
μάζονται λανθασμένα γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι 
ἀπαραίτητο νά καταλάβουμε ὅτι εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ 
Θεία Κοινωνία καί ἄλλο πράγμα ἡ νηστεία. Εἶναι δύο 
παράλληλοι δρόμοι πού ἐπειδή τήν Μ. Σαρακοστή καί 
τίς ἡμέρες τῆς νηστείας ἔρχονται κοντά κοντά, νομί
ζουμε ὅτι ταυτίζονται καί συμπλέκονται.

Ἡ νηστεία θεσπίστηκε πολύ πιό νωρίς ἀπό τήν 
Θεία Κοινωνία γιά ἄλλο σκοπό. Ἐνῶ ἡ Θεία Κοινωνία 
δόθηκε καί δίνεται ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό γιά πολύ 
πιό ἀνώτερο σκοπό. Γιά νά εἴμαστε πάντοτε ἑνωμένοι 

μέ τόν ἴδιο τόν Σωτήρα μας Χριστό καί σ’ αὐτή τήν 
ζωή καί στήν αἰωνιότητα.

Οἱ πολλοί ἐπιλέγουν ὡς προετοιμασία γιά τήν Θεία 
Κοινωνία, τήν νηστεία, γιατί αὐτό εἶναι πιό εὔκολο. 
Ὁ δρόμος τῆς νηστείας ἀπό τίς τροφές δέν ἀπαιτεῖ 
ταπείνωση, δέν ζητάει θυσίες, δέν προϋποθέτει ἀγάπη, 
ἀνοχή, συγχώρηση πρός τούς ἄλλους. Ὅταν ἀσχο
λεῖσαι μόνο μέ τό τί θά φᾶς ἤ μέ τό τί δέν θά φᾶς, 
τελικά κάνεις μία δίαιτα! Δέν προβληματίζεσαι γιά 
τίποτε ἄλλο.

Σάν τούς Ἰουδαίους πού ἔμειναν στούς τύπους τοῦ 
Νόμου καί δέν πῆραν εἴδηση ὅτι ἦλθε ὁ Μεσσίας, ὁ 
Χριστός.

Γιά τή ζωή τῆς συχνῆς Θείας Κοινωνίας θά γράψου
με σέ ἑπόμενο τεῦχος.
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Œ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Μ έ λαμπρότητα ἑορ
τάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ 

Ἀποστόλου Θωμᾶ, εἰς τήν 
Παναγία τοῦ Κάστρου Ἀστυ
παλαίας, ὅπου φυλάσσεται ἡ 
θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ἀπ. 
Θωμᾶ. Τό Ἑσπέρας τοῦ Σαβ
βάτου 26.4.2014, ἐτελέσθη 
Μέ γας Ἀρχιερατικός Ἑσπερι
νός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπο
λίτου μας κ. Παϊσίου, συμπα
ραστατουμένου ὑπό τῶν κληρικῶν πρωτ. Δημητρίου 
Ἀχλαδιώτη Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀστυπαλαίας, 
π. Εὐσεβίου Σταυλά καί π. Στεφάνου ἀπό τήν Μα
δαγασκάρη. Στό ἱερό ψαλτήριο ἔψαλλε τούς ὕμνους 
ἡ καλλίφωνη κα Εἰρήνη Κουκουβά καί ὁ π. Εὐσέβιος 
μέ τόν δικό του ἀστυπαλίτικο τόνο. Τό πρωί τῆς Κυ
ριακῆς τοῦ Θωμᾶ 27.4.2014, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας 
κ. Παϊσίου καί ἔλαβε χώρα Ἱερά Λιτάνευσις τῆς ἁγί
ας Εἰκόνος τοῦ Ἀπ. Θωμᾶ μέ πομπή πού ξεκίνησε 
ἀπό τό Κάστρο ἕως τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου. Τόν 
θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Μητροπολίτης μας ὁ ὁποῖος 
ὁμίλησε καταλλήλως. Τήν Δευτέρα 28.4.2014 ὁ Μη
τροπολίτης ἐπισκέφθηκε μέ τήν ἀκολουθία του τήν 
Ἱερά Μονή Παναγίας Φλεβαριωτίσσης καί ἐξέφρασε 
τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν 
εὐπρεπισμοῦ καί συνεχάρη τόν προϊστάμενο πρωτ. 

Δημήτριο Ἀχλαδιώτη καί 
στό πρόσωπο τοῦ κ. Μα
ριάκη συνεχάρη ὅλη τήν 
Ἐπιτροπή. Ἐπίσης, προή
δρευσε τοῦ ΕΦΤΑ (Ἐκ
κλησιαστικό Φιλανθρωπι
κό Ταμεῖο Ἀστυπαλαίας), 
τό ὁποῖο  ἀντιμετωπίζει 
σοβαρό οἰκονομικό πρό
βλημα. Νά σημειωθεῖ δέ 
ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις 

δέν ἔχει καμία οἰκονομική ἤ ἄλλη σχέση μέ τό ΕΦΤΑ, 
εἶναι αὐτόνομο Ἵδρυμα, διοικεῖται ὑπό 7μελοῦς Δ.Σ. 
εἰς τό ὁποῖο προεδρεύει ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης.        

ἘπιμέλειαΦωτ.: Εἰρήνη Κουκουβά

Τόν Μητροπολίτη μας στήν Ἀστυπάλαια συνόδευσε ὁ κλη
ρικός ἐκ Μαδαγασκάρης π. Tratra Nirina Rija Tatamo.

Œ  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κ αί ἐφέτος οἱ ὑποψήφιοι τῶν πανελληνίων ἐξετά
σεων καί τῶν δύο Λυκείων τῶν νησιῶν μας, ἔλα

βαν ἐφόδιο στόν προκείμενο ἀγώνα τῶν ἐξετάσεων, 
τήν εὐλογία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολί
της μίλησε στά παιδιά μέ πατρικούς λόγους, καί τούς 
προσέφερε συμβολικό ἀναμνηστικό δῶρο γιά καλή 
ἐπιτυχία.
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Œ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ὁ Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ἀπό τούς αἰδεσιμοτάτους Ἐφημερίους π. Παντελεήμονος Κρούσκου, 
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Καλύμνου, π. Ἠλία Μουζουράκη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας καί π. 

Μιχαήλ Μπουλαφέντη τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους, ἡγήθη πνευματικῆς 
θεωρίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, στά μέρη τά ὁποῖα γεννήθηκε, βαπτί
σθηκε, ἔζησε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε καί ἀναλήφθηκε ὁ Θεάνθρωπος 
Ἰησοῦς. Σέ ὅλα τά προσκυνήματα τῆς ἁγίας Σιών, διαισθάνεται κανείς 
τήν Παρουσίαν τοῦ Νηπιάσαντος, Σφαγιασθέντος, Ἀναστάντος καί Ἀνα
ληφθέντος Ἰησοῦ. 

Τί νά πεῖ κανείς καί τί νά λαλήση ἀπό τά ἐνδόμυχα τῆς ψυχῆς του ὅταν 
συναντᾶ τόν Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Πα
λαιστίνης, τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα κ.κ. Θεόφιλον, ἀλλά καί 

τούς ἄγρυπνους φρουρούς, τούς ἱερομονάχους, 
ἀλλά καί τούς μοναχούς καί μοναχές τῶν ἱερῶν 
προσκυνημάτων! Ἕναν μόνον λόγο βγάζει ἀπό 
τά τρεμουλιαστά χείλη του:  «Ζῆ Κύριος, ζῆ καί 
ὁ Λαός Αὐτοῦ!».

Ἡ ὁμάδα τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἔμεινε 
εὐχαριστημένη καί μάλιστα θά ἐνθυμεῖται ἐσαεί 
αὐτή τήν ἱεράν πορείαν καί θά ἀναφωνῆ: Ὡς ἱε
ρός ὁ τόπος οὗτος, τόπος μετανοίας, σεβασμοῦ  
καί αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ, πού πάντες προσ
δοκοῦν! Χριστός Ἀνέστη!  

Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ  
ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΠΑΙΣΙΟΥ, ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ 

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΣΕ Ι. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑγΙΑ γΗ !!!! 7-5-2014 !! 
Καλό σας ἀπόγευμα, Χριστός Ἀνέστη.

Ἔτσι στά γρήγορα σᾶς στέλνω ἕναν 
χαιρετισμό, γιατί ἀπό τό πρωί δέν ἔχω 
βρεῖ καθόλου χρόνο. Πρωί, κατά τίς 9 
π.μ., εἴχαμε τήν εὐλογία τῆς προσκυ
νηματικῆς ἐπισκέψεως ἐδῶ στή μονή 
μας, τῶν Ποιμένων, τοῦ Σεβ. Μητρο
πολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυ
παλαίας κ. Παϊσίου, ὑπερτίμου καί 
ἐξάρχου Σποράδων Νήσων. Ἦρθε μέ 
105 προσκυνητές ἀπό τήν Κάλυμνο. 
Ἐξαίρετος ὁ Σεβασμιώτατος, ταπεινός 
καί ἁπλός, φόρεσε μόνο πετραχήλι καί 
διάβασε τήν εὐαγγελική περικοπή πού 
ἀναφέρονται οἱ «ἀγραυλοῦντες Ποι
μένες», εἶπε δύο λόγια κατόπιν, καί κατέβηκαν στό 
σπήλαιο καί τάφο τῶν ταπεινῶν βοσκῶν. «Κι ἐμεῖς 
οἱ κληρικοί, βοσκοί εἴμαστε, εἶπε, ποιμαίνουμε ψυχές 
καί πρέπει νά εἴμαστε ἄγρυπνοι φρουροί γιά τό ποί

μνιο μας καί γιά τήν ζωή τους καί τήν 
ἐν γένει βιωτή τους». Μᾶς εὐλόγησε, 
χτυπήσαμε χαρμόσυνα καμπάνες καί 
ἔφυγαν γιά τήν Ἁγία Βηθλεέμ. Μοῦ 
ἄφησαν ἀρκετά μικρά δωράκια, ὅπως 
ἑλληνικό καφέ, καραμέλες, μπισκό
τα, βουτήματα ἑλληνικά, καί τό πιό 
ὄμορφο ἦταν τά... σφουγγάρια ἀπό 
τήν Κάλυμνο, παράδοση καί σῆμα 
κατατεθέν τῶν εὐλογημένων σφουγ
γαράδων τῆς νήσου. Τά ἄφησα στό 
ἱερό τοῦ ναοῦ γιά νά τά χρησιμοποι
ήσω ἐκεῖ γιά διάφορες χρήσεις (μοῦ
σεςσπόγγος κ.λπ.). Μεγάλη ἡ χαρά 
μας, μέ κάθε εὐλογημένο γκρούπ προ

σκυνητῶν πού καταφθάνει στούς Ἁγίους Τόπους! 
«Δόξα τῷ Θεῷ».

(Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἱστοσελίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ FM» Καλύμνου) 
Τήν φωτογραφία καί τό ρεπορτάζ μᾶς ἔστειλε  ὁ π. Ἰγνάτιος ἀπό ἐκεῖ  

καί τόν εὐχαριστοῦμε πολύ !
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Μ έ λαμπρότητα ἑορτάστηκε, τήν Τετάρτη 14 Μαΐου, ἡ ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, στό ὁμώνυμο γραφικό ἐξωκκλήσι τῆς 

Λέρου, σπάνιας ὀμορφιᾶς, τό ὁποῖο βρίσκεται στή κυριολεξία 
μέσα στή θάλασσα, στήν περιοχή τῆς Κόκαλης. Τήν παραμονή 
τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασί
ας, ὑπό τοῦ ἱερέως πρωτ. Μαξίμου Λιβανοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ 
Ἑσπερινοῦ ὁ ἐφημέριος μοίρασε ἄρτο στούς πιστούς. Τό πρωί τῆς 
ἑπομένης τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία.       ἘπιμέλειαΦωτ.:   Γ. Ι. Χ.      

Œ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ

Τ ριάκοντα καί ἕνα ἔτος διῆλθον ἀπό τήν πρός Κύρι
ον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Λέρου 

Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κυροῦ Ἰσιδώρου καί ὁ λαός 
τῆς Καλύμνου ἐνθυμεῖται τόν Κωνσταντινοπολίτην Ἱε
ράρχην, Πατέρα καί Ποιμενάρχην του. Ὁ Μητροπολίτης 
μας κ. Παΐσιος τέλεσε Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο στόν Ἱερό 
Ναό Ἁγίου Μάμμαντος, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρι
στῆς ψυχῆς του καί ἐπί τοῦ τάφου του ἐπιμνημόσυνη δέη
ση. Θά πῶ ὅμως: «οὐχί δέκα ἐκκαθαρίσθησαν; Οἱ δέ ἐννέα 
ποῦ;». Παρών καί ὁ πάντοτε  προσδεχόμενος ἀπό τά Ἅγια 
Χέρια τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου, τόν τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, 
ὁ σεβάσμιος π. Γερβάσιος Πέτρου.

Œ  ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Σ τίς 31 Μαΐου ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος χο
ροστάτησε στό κάθισμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

(ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις), γιά τήν λήξη τῶν 
κατηχητικῶν σχολείων στήν Κάλυμνο.

Τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ π. Ἰσίδωρος Γλυνά
τσης μετά τοῦ διακόνου π. Νικολάου Κλήμη.

Ὁ Μητροπολίτης μίλησε καταλλήλως στά παιδιά 
καί στούς γονεῖς καί τόνισε τήν σημασία τῶν κατηχη
τικῶν σχολείων στή σημερινή ἐποχή. Ἀπευθυνόμενος 
πρός τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν εἶπε ὅτι «τό κατηχη
τικό σχολεῖο δέν δίνει σκουριασμένο αἷμα, ἀλλά Αἷμα 
Χριστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς τόν βλέπετε στήν Ἁγία Τρά
πεζα κατά τήν Θεία Λειτουργία. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
γίνεται σύσσωμος καί σύναιμος Χριστοῦ ἁγιάζεται».

Εὐχαρίστησε δέ τούς κατηχητές καί κατηχήτριες 
γιά τό παραγόμενο ἔργο τους ὅλη τήν περίοδο καί 
ἰδιαιτέρως τήν ἀρχηγό κα Φανή Τρικοίλη.

Μετά τήν Θ. Λειτουργία τά κατηχητόπουλα τρα
γούδησαν μέ συνοδεία ὀργάνων (ἁρμονίου τῆς δίδος 

Εἰρήνης Κουκουβά καί κλαρίνου τῆς ἐγγονῆς τοῦ πα
τρός Ἀντ. Μακρυλλοῦ) καί  ἔπαιξαν διάφορα παιχνί
δια καί σκέτς. Ἐπίκαιρα μίλησε στά παιδιά ἡ ἀρχηγός 
κα Φανή Τρικοίλη μέ διάφορες νουθεσίες.

Κατά τίς 2 τό μεσημέρι τά παιδιά ἀναχώρησαν, 
ἀφοῦ ἔψαλλαν τό Ἀπολυτίκιο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ 
Κυρίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.Ἡ μεταφορά τῶν παι
διῶν ἔγινε δωρεάν μέ τά λεωφορεῖα τοῦ πρακτορείου 
«Μάγκος Tours».
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Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ-
ΠΑΝΑΓΗ ΜΠΑΣΙΑ

Τ ήν Πέμπτη 5 Ἰουνίου, στό ὁμώνυμο παρεκ
κλήσι τοῦ Ὁσίου ΠαϊσίουΠαναγῆ Μπασιᾶ, 

στήν περιοχή «Γερμανός» τῆς νήσου Λέρου, πού 
ἀνήγειρε ἡ εὐσέβεια τῆς οἰκογενείας Δημητρίου 
καί Ἄννης Ἀναστασίου, ἐτελέσθη Μέγας Πα
νηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας, χορο
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παϊσίου συμπροσευχομένου σύμπαντος 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου. 

Τό πρωί τῆς ἑπομένης ἐτελέσθη Ἀρχιερατική 
Θεία Λειτουργία. 

Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί κατά τήν 
Θεία Λειτουργία τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μη
τροπολίτης μας ἀναφερθείς στόν βίο τοῦ Ὁσίου 
ΠαϊσίουΠαναγῆ Μπασιά ἐξαίροντας τήν μορ
φή καί τό πλούσιο πνευματικό καί κοινωνικό 
ἔργο τοῦ ὁσίου.

ἘπιμέλειαΦωτ.:   Γ. Ι. Χ.

Œ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ  
ΣΤΟ ΡΟΤΣΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Τ ό Σάββατο 14 Ἰουνίου, 
στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Ἐλε

ούσης στό Ρότσο Καλύμνου, 
πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἰουστίνου 
(Πόποβιτς), ἐτελέσθη Ἀρχι
ερατικός Ἑσπερινός, εἰς τόν 
ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, 
συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ 
π. Μπόμπαν Μιλένκοβιτς.

ἘπιμέλειαΦωτ.:  π. Μπόμπαν Μιλένκοβιτς

Œ  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΤΟΥ ΟἰΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ἐ πί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθο
λομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σε

πτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, 
ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατά τόν 
Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 10ην Ἰουνίου 2014, ἐν 
τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Τήν ἑπομένην, 
Τετάρτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ 
Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου, κατά τήν 
τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγ
χοροστασίᾳ καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Μετά 
τῆς Α.Θ. Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν πολλοί Ἱε
ράρχαι ἀπό ἐντεῦθεν, τό ἐξωτερικό καί τήν Ἑλλάδα. Τόσο 

Œ  3ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Στίς 6 μέ 8 Ἰουνίου 2014 ἔλαβαν χώρα στήν Κάλυμνο οἱ ἐργασίες τοῦ 3ου 
Συνεδρίου Καρδιαγγειακῶν Παθήσεων  «Ἡμέρες Καλύμνου», στό συ

νεδριακό κέντρο τοῦ ξενοδοχείου 
«Ἐλιές» στόν Πάνορμο. Κατά 
τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου παρέ
στησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Παΐσιος, ὁ Περιφερειάρχης Ν. 
Αἰγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδης, ὁ δήμαρχος Καλύμνου κ. Δ. Διακομιχάλης, 
ὁ νεοεκλεγείς δήμαρχος Καλύμνου κ. Γ. Γαλουζής, ὁ πρόεδρος τοῦ 
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἐπαρχίας Καλύμνου κ. Γ. Ἀποστολάτος, κ.ἄ. 

Πηγή:  «Ἀργώ Καλύμνου» 
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Œ  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Μ έ τήν εὐλογία καί τήν πατρι
κή ἀγάπη τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαί
ου καί τήν ἄδεια τοῦ ἐπιχώριου 
Ἐπισκόπου, Μητροπολίτου Λέ
ρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαί
ας κ. Παϊσίου, ὁ Μητροπολίτης 
Μεσσηνίας Χρυσόστομος πραγ
ματοποίησε προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό νησί τῶν σφουγγαράδων, 
τήν Κάλυμνο. Τήν Κυριακή 22.6.2014, ἐτέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λει
τουργία στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε τή Χώρα 
τῆς Καλύμνου καί ξεναγήθηκε στόν Μητροπολιτικό ναό τοῦ νησιοῦ, 
καθώς καί σέ ἄλλους ἐνοριακούς ναούς, καί στό μουσεῖο λαϊκῆς, ναυ
τικῆς καί παραδοσιακής τέχνης τοῦ νησιοῦ.

Ρεπορτάζ καί φωτ. γιά τό Amen.gr Βασίλης Δ. Γεωργιόπουλος

Œ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Μ έ θρησκευτική λαμπρότητα ἑορτάστηκε στή Λέρο 
ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστό

λων Πέτρου καί Παύλου, στό γραφικό καί ἱστορικό 
παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Πέτρου στήν ὁμώνυμη περιοχή 
τῆς νήσου Λέρου. Τήν παραμονή τελέσθηκε Μέγας 
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλα
σίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
λίτου μας κ. Παϊσίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ καί 
τοῦ πρωτ. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ.

Στόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μι
χαήλ Κόλλιας, καί πολλοί εὐσεβεῖς προσκυνητές.

ἘπιμέλειαΦωτογραφίες:   Γ. Ι. Χ.

Œ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ «ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ» ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

Ο ἱ καθηγητές καί τά παιδιά τῆς 
θεατρικῆς ὁμάδας τοῦ Νυ

κτερινοῦ Σχολείου τοῦ νησιοῦ 
μας παρουσίασαν μέ πολύ ἀγάπη 
καί περισσό ταλέντο, τή γνωστή 
ἱστορία «Ὁ μικρός πρίγκιπας στή 
χώρα τῶν θαυμάτων», σέ δια
σκευή τοῦ Π. Ροζάκη, ἐκπαιδευ
τικοῦ τοῦ νυκτερινοῦ σχολείου.

Μετά τό τέλος τῆς παράστασης ἀκολούθησε μικρή 
γιορτή μέ παραδοσιακή μουσική καί τραγούδια, ὅπου 

οἱ γέροντές μας, μαζί μέ τά παιδιά 
τοῦ σχολείου, διασκέδασαν καί 
πέρασαν ὄμορφα τή βραδιά τους. 
Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν πα
ρουσία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Παΐσιος. Θά θέλαμε νά 
εὐχαριστήσουμε ἰδιαίτερα τούς 
ἐκπαιδευτικούς τοῦ νυκτερινοῦ 
σχολείου καθώς καί τούς Ψυχολό

γους, γιά τήν ὡραία ἐκδήλωση πού προσέφεραν στούς 
τροφίμους τοῦ Ἱδρύματός μας.

Œ  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ  
ΤΟΥ ΟἰΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

μετά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί μετά τήν 
Θ. Λειτουργία, οἱ ἐνταῦθα καί οἱ πα
ρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί 
τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες 
ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερι
κοῦ, ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι 
ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια.



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

779/002101089440

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΄ 
1663/1882008). Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων 
Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζη
θεοδώρου, καθηγητές μουσικῆς ὁ π. Κων/νος Σμαλιός καί 
οἱ κ.κ. Ἑμμ. Καζαβούλης, Ἑμμ. Μεϊμάρης, Ποσειδών Ζαΐ
ρης καί ἱεροψάλτες 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.

ΟΛΚΑΣ 
Περιοδικόν  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας
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Ἐπιμέλεια ὕλης: πρωτ. Παντελεήμων Κροῦσκος καί Γεώργιος  Ἰ. Χρυσούλης, 
Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς καί ὁμάς ἱερέων καί λαϊκῶν
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