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†

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»,

φάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρό-

Ἐ νως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία

τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι
ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς
διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι
«πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ
ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως
ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ. γ΄ 12-13).
Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν
ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ τὴν
ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν ἠσθένησε
καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι
ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ
τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ
εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν
ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄
5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ
τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (ἐ.ἄ. 6).
Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπαναλαμβάνουν κατ’ ἔτος διακηρύξεις κρατῶν,
κυβερνήσεων καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς

συμβάσεις ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ.
Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας βλέπομεν καθημερινῶς τὸν χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, τὴν ἀτίμωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν αὐτοῦ.
Ὀφείλομεν, λοιπόν, ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς
δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας περιέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ «δι’ ἡμᾶς
καθ’ ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργός μας, νὰ
πράξωμεν πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ
ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ διὰ
τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά.
Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι τὸ ἐπαναλαμβανόμενον συνεχῶς «δρᾶμα τῆς Βηθλεέμ». Διότι περὶ δράματος πρόκειται καὶ
ὄχι περὶ χαρμοσύνου γεγονότος, ἐφ’ ὅσον
ἀγνοεῖται ὁ σπαργανούμενος ἐν φάτνῃ
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρωπος, δὲν ἀντιμετωπίζεται ὡς «εἰκὼν Θεοῦ».
Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καὶ
ἡ θεολογία της διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
καὶ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται πλήρους σεβασμοῦ, διότι ἡνώθησαν μὲ τὸν
Θεὸν εἰς τὸν σαρκωθέντα Κύριον. Ὅθεν, ὀφείλομεν
ὅλοι νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας μας διὰ νὰ γίνῃ
ὑπὸ πάντων σεβαστὴ ἡ ὑπερτάτη ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ βαθείας θλίψεως
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρακολουθοῦμεν τὰ ὁσημέραι ὀγκούμενα κύματα ταῦτα βίας καὶ βαρβαρότητος, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ μαστίζουν διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλανήτου μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Μέσην Ἀνατολήν, καὶ
μάλιστα τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς, εἰς τὸ ὄνομα
συχνάκις τῆς θρησκείας. Δὲν θὰ παύσωμεν δὲ νὰ διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς
Ὀρθοδοξίας πρὸς πάντας, τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Θρησκειῶν, τοὺς
Ἀρχηγοὺς Κρατῶν, πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, μάλιστα δὲ πρὸς τούς, κατόπιν ὑποκινήσεων
ἤ μὴ θέτοντας τὴν ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον διὰ
νὰ ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συνανθρώπους δημιουργήματα καὶ αὐτὰ τοῦ Θεοῦ-, καὶ πρὸς πᾶσαν
κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ
μορφὴ ἀληθοῦς καὶ γνησίας θρησκευτικότητος ἢ
πνευματικότητος ἄνευ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον
πρόσωπον. Οἱονδήποτε ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ
θρησκευτικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκει ἢ ἐπιτρέπει
τὸν θάνατον συνανθρώπων μας, μάλιστα δὲ μὲ βάναυσον καὶ πρωτόγονον τρόπον, οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει
σχέσιν μὲ τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης.
Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς ὀφθαλμούς
μας εἰς τὴν κρατοῦσαν σήμερον ἐν τῷ κόσμῳ κα-

τάστασιν ἀποστρέφομεν τὸ πρόσωπόν μας ἐκ τῶν
θλιβερῶν γεγονότων μισαλλοδοξίας καὶ ἐχθρότητος,
τὰ ὁποῖα μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν
πλέον, διὰ τῶν συγχρόνων μέσων γενικῆς ἐπικοινωνίας, εὐχερέστερον εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν ὅρασίν μας
προκαλοῦντα τρόμον διὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, καὶ
προβάλλομεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγχρονον βίαν τὴν καταπλήξασαν τοὺς μάγους καὶ τὸν κόσμον «ἐσχάτην πτωχείαν» τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ
πάντοτε ὡς ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ
Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύναμις ἡ ὁποία νικᾷ καὶ ὑπερβαίνει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν
κάθε εἴδους βίαν καὶ κακίαν.
Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χριστούγεννα τὴν κατάστασιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων,
εὐχόμεθα ὅπως βιώσωμεν οἱ πάντες τὴν χαρὰν τοῦ
ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου, τοῦ
συνανθρώπου, καὶ τὴν παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς,
τὴν νίκην ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ τῆς ἀγάπης προβάλλει
καὶ προσφέρει ὁ σάρκα λαβὼν «μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων εἰρήνης» καὶ Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός.
Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου
τῆς δόξης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἡ Χάρις καὶ τὸ
ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία εἴησαν μετὰ πάντων.
Χριστούγεννα βιδ΄
΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

ΤΑ ΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

Χριστούγεννα στή Λέρο
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Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στά γραφεῖα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στήν Κάλυμνο

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
κ. Π Α Ϊ Σ Ι Ο Υ

«Τά πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός γῆ καί τά καταχθόνια»
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς, Χριστός ὁ Θεός, δέν εἶναι
«φῶς ἐκ φωτός μέγα μόνο γιά τό παρελθόν», γιατί εἶναι χθές καί σήμερα ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰώνας, καί
ἑπομένως κάθε ἐποχή ἔχει ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ θείου
καί ἀϊδίου φωτός. Μέ τήν γέννηση τοῦ Θεανθρώπου
Ἰησοῦ, τά πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός, γῆ καί
τά καταχθόνια.
Καί ἡ δική μας τεταραγμένη ἐποχή ἔχει ἀνάγκη ἀπό
τήν θεία Αὐτοῦ ἀκτινοβολία καί ἐπέμβαση καί ἄς εἶναι καί λέγεται ἐποχή ἀνάπτυξης τῆς ἐπιστήμης, τῆς
τεχνολογίας, τῆς τεχνικῆς προόδου καί τῶν διαστημικῶν κατακτήσεων.
Ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς πού φωτίζει καί καθοδηγεῖ
τόν ἄνθρωπο στήν ζωή του μέ βασική προϋπόθεση νά
μήν κλείνει ὁ ἄνθρωπος, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρός
τῶν Φώτων, τά μάτια του καί νά μήν ἀρνεῖται τό Φῶς
τό Ἀληθινό.
Ὡς χριστιανοί ἔχουμε τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, ἀλλά
καί τήν βεβαιότητα ὅτι μποροῦμε κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο νά ἀρέσουμε στόν Θεό, αὐτό τό μαρτυροῦν
οἱ Ἅγιοι πού μέ τήν κατά Χριστόν ζωή τούς ἄρεσαν
στόν Θεό.
«Οἱ Ἅγιοι ἄρεσαν τόσο πολύ στόν Θεό, ὥστε καί
τήν ἰδία φύση ὑπερνίκησαν καί προσείλκυσαν, μέ
ὅσα συνέβηκαν σ' αὐτούς». Καί συνεχίζει νά λέγει ὁ
χρυσοῦς τῇ γλώττᾳ Ἱεράρχης: «ὅταν δεῖς τόν ἅγιο
νά ὑποφέρει, ἄς θυμηθεῖς τό παράδειγμα τοῦ φτωχοῦ
Λαζάρου, γιατί δέν ἔχεις νά προβάλεις κάτι ἁγιότερο
ἀπ' αὐτόν».
Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο πώς, ἡ ἀνατολή τοῦ
νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, τό 2015,
βρίσκει τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρο, ἀλλά καί ὅλως
ἰδιαιτέρως τήν Πατρίδα μας, μπροστά σέ αὐξημένες
δυσκολίες. Τά ἀκανθώδη προβλήματα πληθαίνουν
καθημερινῶς καί ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ἕναν ἀπειλητικό
ἐφιάλτη, μέ τό φάσμα τῆς ἀνέχειας, τῆς στέρησης,
τῆς φτώχειας. Τό ἄγχος ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπειλεῖ τίς
ἀσθενέστερες κοινωνικές τάξεις μέ ἀπρόβλεπτες καταστάσεις καί σέ αὐτή ἀκόμη τήν ζωή τους.

Ἡ κρίση αὐτή, ἄν καί λέγεται κρίση οἰκονομική, μέ
τά ἐπακόλουθα αὐτῆς τῆς κρίσης, εἶναι κρίση ἀξιῶν,
εἶναι κρίση πνευματική καί τοῦτο γιατί ὁ ἄνθρωπος
ξέχασε Ἐκεῖνο, τό Φῶς τό ἐκ τοῦ Φωτός, ἔχασε τήν
ἐπαφή του μέ τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ.
Γιά τόν λόγο αὐτό προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ
κατάσταση αὐτή, πού μαστίζει τήν ἀνθρωπότητα,
ἀλλά καί τήν πατρίδα μας ἰδιαιτέρως, χρειάζεται νά
πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος τό Φῶς τό Ἀληθινό. Στόν Θεό
καί μόνο Αὐτόν, εἶναι δυνατό νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος τό
ἀδιέξοδο. Γιατί τότε ὁ Θεός κυρίως φανερώνει τήν
δύναμή Του.
Ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος
τοῦ Κυρίου παρέχει τήν μεγάλη εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουμε νοερῶς μέ Ἐκεῖνον πού ἔκλεινε οὐρανούς
καί ἦλθε στήν γῆ διά τήν τοῦ κόσμου σωτηρία.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, εὔχομαι Πατρικῶς ὅπως, ὁ
Νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, φέρει
στόν κόσμο τήν πολυπόθητο Εἰρήνη καί πλημμυρίσει
τίς καρδιές πάντων μέ τό Φῶς τό Ἀληθινό.
Ἐπί τούτοις, ἐπικοινωνώντας δέ νοερῶς ἀπό τήν
καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου
καί Ἀστυπαλαίας, μέ τά πνευματικά μας τέκνα, τά
ἐγγύς καί τά ἀπόδημα, εὔχομαι ἀπό καρδίας, ὅπως
τό σωτήριο νέο ἔτος 2015 εἴη εὐλογημένο, ὑγιεινό καί
πλούσιο σέ πνευματικά καί ὑλικά ἀγαθά παρά τοῦ
Πτωχεύσαντος διά τήν τοῦ κόσμου σωτηρία, Σωτῆρος Χριστοῦ. ΑΜΗΝ.
† Ὁ Λέρου, Καλύμνου & Ἀστυπαλαίας
Παΐσιος
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Κοπή βασιλόπιτας τήν παραμονή τῆς πρωτοχρονιᾶς στό Πατριαρχικό Συν. Κέντρο «Σχολή Σοφίας» στή Λέρο

Πρώτη τοῦ νέους ἔτους 2015 στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Λέρου

Πρωτοχρονιά - Κοπή βασιλόπιτας στό Δημαρχεῖο καί τό Ἐκκλ. «Ἰσιδώρειο» Γηροκομεῖο Λέρου

Ἡ Πρώτη τοῦ χρόνου στήν Κάλυμνο
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

έ τήν ἁρμόζουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηΜ
καν στά νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας τά
Ἅγια Θεοφάνεια. Σέ ὅλες τίς Ἐνορίες ἐτελέσθη
ἡ Θεία Λειτουργία καί ἡ τελετή τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ.

Τελετή Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων στόν λιμένα Ἁγίας Μαρίνης Λέρου (φωτό Ν. Βασιλικός)

Τελετή ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στόν κεντρικό λιμένα Καλύμνου

Ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στήν Κάλυμνο

Φωτό: «Ἀργώ Καλύμνου» - Σ. Τρικοίλης - «Ἀλήθεια FM» - Ν. Μαμάκας - Μ. Μέρης - Μιχ. Πάου
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο

Ἐπιμέλεια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου

ἀγώνας τοῦ κάθε χριστιανοῦ δέν εἶναι μόνο πῶς
νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά καί πῶς
νά ἐξουδετερώσει τούς πειρασμούς καί τούς ἐφάμαρτους
λογισμούς, πού διεγείρουν τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες, οἱ
ὁποῖες γεννοῦν τήν ἁμαρτία καί τροφοδοτοῦν τά πάθη.
Γιά νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό μας αὐτό ἐπιστρατεύουμε ὅλες μας τίς πνευματικές δυνάμεις. Καταφεύγουμε
στήν προσευχή. Καλοῦμε σέ βοήθεια τήν Παναγία, τούς
Ἀγγέλους καί ὅλους τούς Ἁγίους. Κτυπᾶμε κατά μέτωπο
τόν εἰσηγητή τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί πειρασμῶν,
τόν διάβολο, ἀλλά διαπιστώνουμε ὅτι λίγες φορές νικᾶμε. Τό πολύ νά ἐπιτύχουμε τήν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας
λίγο ἀργότερα!
Ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νά μπορέσουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἐνόχληση τῶν πειρασμῶν; Ὑπάρχει: Τό
νά εἴμαστε συνεχῶς ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό διά τῆς
Θείας Κοινωνίας. Γράφει σχετικά ὁ π. Σεβαστιανός Τοπάλης.
«Τό μόνο σίγουρο ἀμυντικό καί ἐνισχυτικό ὅπλο
εἶναι ἡ συνεχής Θεία Κοινωνία. Τότε πάνω στόν πειρασμό ἀκόμη πιό πολύ πρέπει νά κοινωνεῖ τόν «ἄρτο
τῆς ζωῆς», γιά νά νικήσει καί νά εἰρηνεύσει ἡ ψυχή του.
Ἄλλοι κόποι καί ἀγῶνες εἶναι ἄχρηστοι καί δέν μποροῦν
νά ξεριζώσουν τόν πειρασμό. Σ’ ἕναν πόλεμο, ἔρημος
ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, θά δεῖ τόν ἑαυτό του ἀδύναμο
καί νά ὑποχωρεῖ βῆμα πρός βῆμα δίνοντας τόπο στήν
ἁμαρτία. Ζώντας ὅμως μέσα στήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τήν
Θεία Κοινωνία, ἡ φωτιά του θὰ ἐξαλειφθεῖ μυστικά».
Πολύ πρακτικά μᾶς μιλάει γιά τό θέμα αὐτό ὁ ἅγιος
Κύριλλος Ἱεροσολύμων: «Ἄν τό δηλητήριο τοῦ ἐγωϊσμοῦ σέ κάνει νά ὑποφέρεις τρομερά ὅπως πάντα, λάβε
τό μυστήριο καί ὁ ταπεινός ἄρτος θά σοῦ δώσει τή γαλήνη. Ἄν ἡ ζήλια μαραίνει μέ τόν καλύτερό της ἄνεμο τήν
καρδιά σου, λάβε τόν ἄρτο τῶν ἀγγέλων καί ἡ πραγματική ἀγάπη θά φουντώσει μέσα σου. Ἄν ἡ τεμπελιά σ’ ἔχει
κυριεύσει καί νιώθεις πώς δέν ἔχεις κέφι γιά προσευχή καί
γιά ἄσκηση τῆς ἀγάπης στόν διπλανό σου, δυναμώσου
μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀσφαλῶς ἡ καρδιά σου θά γεμίσει ἀπό ἀγάπη. Ἐπιτέλους, ἄν νιώθεις νά
σέ πιέζει ὁ πειρασμός γιά νά κάνεις μία ἀνήθικη πράξη,
ὦ! τότε, προπαντός τότε λάβε τό μεγαλύτερο ἀπό τά
μυστήρια, καί τό πανάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ θά σέ κάνει
κι ἐσένα ἁγνό καί ὁλόλευκο σάν κρίνο».
Οἱ Ἑβραῖοι, κάθε φορά πού ἀτένιζαν τό πρόσωπο τοῦ
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Μωυσῆ ὅταν κατέβαινε ἀπ’ τό Σινά, θαμπώνονταν καί δέν
μποροῦσαν νά τόν ἀντικρίσουν, διότι ἔλαμπε σάν ἥλιος.
Ἔτσι ἀκριβῶς, λέει ὁ Ἰ. Χρυσόστομος, «καί οἱ δαίμονες
ἐκθαμβοῦνται, τρέμουν καί ἀποφεύγουν νά βλέπουν τό
πρόσωπο ἑνός πού μεταλαμβάνει, διότι ἐκείνη τήν ὥρα
μία θεϊκή φωτιά ξεπετάγεται ἀπό τό στόμα του, θέαμα
θαυμαστό στούς ἀγγέλους, φοβερό ὅμως στόν διάβολο».
Διαβάζοντας τά λόγια αὐτά τῶν ἁγίων Πατέρων μας,
δέν μᾶς μένει καμιά ἀμφιβολία ὅτι τό πρῶτο πράγμα
πού πρέπει νά φροντίζουμε στή ζωή μας εἶναι τό νά κοινωνᾶμε συχνότατα.
Καί συνεχίζει ὁ π. Σεβαστιανός: «Ἡ συνεχής Θεία
Κοινωνία μέ τά χρόνια πού περνοῦν γίνεται τό οὐράνιο
φάρμακο τῆς ἀθανασίας καί τῆς ἀγγελικῆς ἀλλαγῆς τοῦ
ἀνθρώπου. Ἐγκαθίσταται μέσα στήν καρδιά του ὁ Θεῖος
ἔρωτας. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται τό
ἐμβόλιο τῆς ψυχῆς του. Καί ὅπως ἕνα ἄγριο δένδρο δέν
μπορεῖ νά ἀλλάξει ὅσο καί νά τό σκαλίζουμε, ὅσο καί νά
τό ποτίζουμε, παρά μονάχα ἐάν τό ἐμβολιάσουμε, ἔτσι
καί ὁ ἄνθρωπος, ἄγριο δένδρο μέ πάθη καί ἀδυναμίες,
ἐμβολιάζεται καί μεταμορφώνεται μέ τό οὐράνιο μπόλι,
τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γίνεται ἀπό ἀγριέλαιος καλλιέλαιος. Ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς καί ἡ εἰρήνευσή της ἀπό τούς πειρασμούς γίνεται μέ μυστικό τρόπο
καί μέσα στόν χρόνο ἀπό τόν γεωργό Χριστό.
Καί ἄραγε πῶς εἶναι δυνατόν νά σπάσουμε τήν κακή
νοοτροπία καί συνήθεια τῶν ἀνθρώπων πού μέ τό πρόσχημα τῆς εὐλάβειας εἶναι ἀπόμακροι ἀπό τήν Θεία
Κοινωνία; Εἶναι θέμα πίστεως, ἀλλά καί ἀγωγῆς πνευματικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης. Κι ἄν κάποιον
τόν διδάξουμε τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι πολύ
μεγάλο, διότι «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων
εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά». Κι ἄν μάθουμε
στούς ἄλλους τό μεγάλο μάθημα τῆς προσευχῆς, εἶναι
πολύ μεγάλο, γιατί μάθανε νά ἀναπνέουν καί νά ἀγαποῦν τόν Θεό. Ἄν ὅμως τούς μάθουμε καί νά Κοινωνοῦν
τόν Χριστό κάθε Κυριακή μέ πίστη καί μέ φόβο Θεοῦ καί
μέ ἀγάπη, τότε τούς μάθαμε τό πᾶν, τότε τούς μάθαμε νά
ἀγαποῦν, τότε τούς ἀνοίξαμε τόν Παράδεισο νά γεύονται τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τότε τούς κάναμε δυνατούς καί χαρούμενους στήν ζωή αὐτή. Τότε τούς εἴδαμε
νά εἶναι οἱ χριστοφόροι ναοί, οἱ μικρόθεοι, οἱ σύναιμοι
καί ὅμαιμοι μέ τόν Χριστό.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ͂ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗ͂Σ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Φωτό: «Ἀλήθεια FM» - Ν. Μαμάκας - Μ. Μέρης - Μιχ. Πάου

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗ͂Σ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

Φωτ.: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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ŒΛ
 ΙΓΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΟΥ
Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀνηγέρθη ἐπί Ἰταλοκρατίας, τήν
Ὁ
περίοδο 1935-1939 στό Λακκί τῆς Λέρου. Ἀρχιτέκτων ἦταν ὁ
Ἰταλός Armando Bernabiti, ἐργολάβος μηχανικός ὁ Sardelli καί ὁ

Ἔτος 1950 - Ὁ βομβαρδισμένος Ναός
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λέρου.
Στίς φωτογραφίες διακρίνονται
ὁ τότε μητροπολίτης Λέρου Ἰσίδωρος,
ὁ παπα-Χολέβας καί οἰκοδόμοι.

ἐπιβλέπων τό ἔργο Caesar Lois.
Τό 1943 μέ τούς τρομερούς γερμανικούς βομβαρδισμούς πού ἔπληξαν τό νησί, δέν γλύτωσε καί τό οἰκοδόμημα τοῦ Ναοῦ, προκαλώντας
σημαντικές ὑλικές ζημιές. Τό 1950, μέ τήν ἐνθρόνιση τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Λέρου Ἰσιδώρου Ἀηδονόπουλου καί τήν πρωτοβουλία τοῦ ἀειμνήστου παπα-Χολέβα, ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἐπισκευῆςἀνοικοδόμησης τοῦ Ναοῦ. Συγκεντρώθηκαν τά ἀπαραίτητα χρήματα καί οἰκοδομικά ὑλικά ἀπό Λεριούς, ἐνῶ πολυσήμαντη ὑπῆρξε
καί ἡ βοήθεια, μέ τεχνίτες-οἰκοδόμους καί ἐργατικό προσωπικό τῶν
«Βασιλικῶν Τεχνικῶν Σχολῶν Λέρου». Στίς 15 Ἰουλίου 1951 ὁ Μητροπολίτης Ἰσίδωρος ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου πλέον
Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶναι ὁ ἐνοριακός Ναός τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς τῆς πόλεως τοῦ Λακκίου.
(Τά ἱστορικά στοιχεῖα καί οἱ φωτογραφίες παρατέθηκαν ὑπό τοῦ κ. Ν. Φραντζῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει
ἐπιμεληθεῖ ἐκτενέστατα ἄρθρα μέ λεπτομερῆ ἀναφορά στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου, πού δημο
σιεύθηκαν στήν ἐφημερίδα «Λεριακά Νέα» τεύχη 445 (Σέπτ.-Ὀκτ. 2014) & 446 (Νοε.-Δεκ. 2014).

Œ Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἑώρτασε τήν
Ἡ Ἁγία
ἱεράν Μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς

Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἐπί τούτῳ ἐλθόντος Πάπα Ρώμης
Φραγκίσκου. Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 29ης τ.μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας
κ. Ἱερεμίας. Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θ.
Λειτουργίας, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν τ.μ. Νοεμβρίου, κατά τήν ὁποία συλλειτούργησε καί ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος.

Πηγή: «ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ», Φωτ.: «ΑΜΗΝ» - Ν. Μαγγίνας

Ἀπό τήν ἐπίσημη
ἐπίσκεψη
τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου
στήν Κέρκυρα
(10-13 Δεκ. 2014).
Ὁ Σεβ. Μητροπο
λίτης μας κ. Παΐσιος
ἦταν μέλος τῆς
συνοδείας του.
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Œ Α ΠΟΦΑΣΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
υνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά
Σνουαρίου
Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰα2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. Κατ’ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὁμοφώνως, ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας
καί Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Σεβ. Mητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ὑπέγραψε τήν ἀπόφαση τῆς Ἁγιοκατάταξης, καί εἶναι μεγάλη εὐλογία γιά τήν
Μητρόπολή μας.

Œ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
υνέντευξη παρέθεσε ὁ Μητροπολίτης
Σπεριεχομένου
μας στό ἔγκυρο site, θρησκευτικοῦ
«ΑΓΙΟΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
καί στόν δημοσιογράφο κ. Μάνο Χατζηγιάννη.
«Νομίζω ὅτι κάποιοι μᾶς θεωροῦν
Μητροπόλεις τρίτης διαλογῆς» τόνισε
μιλώντας ἀποκλειστικά στό «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» ὁ Μητροπολίτης Λέρου,
Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Παΐσιος.
Σχολιάζει τούς «νεωτεριστές πού ἐπι
χειροῦν νά περάσουν τίς δικές τους θεωρίες στήν ἐκκλησία», τοποθετεῖται ἀναφορικά μέ τίς διαδικασίες πού ὁδήγησαν Ἱεράρχες σέ
ἀπομάκρυνση ἀπό μητροπολιτικούς θρόνους, μιλάει γιά τήν Πατμιάδα Σχολή καί τήν Ἐκκλησιαστική
ἐκπαίδευση, ἐμφανίζεται ἀρνητικός στό ἐνδεχόμενο
ἵδρυσης τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐνῶ συγκινεῖ μιλώντας γιά τό χειροφίλημα
πού ἔκανε στόν ἀοίδιμο Γέροντα Παΐσιο.
Ἀκολουθεῖ ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη:
Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε, ποιμαίνετε σέ μιά ἰδιαίτερη μητροπολιτική περιφέρεια. Αἰσθάνεστε πώς

κάποιες φορές οἱ ἰθύνοντες ξεχνοῦν τίς
ἀνάγκες τῶν νησιωτῶν ἀπό τή Λέρο,
τήν Κάλυμνο καί τήν Ἀστυπάλαια;
Ἀπάντηση: Ἀγαπητέ κ. Χατζηγιάννη, πράγματι ἀπό ἐννέα ἐτῶν καί πλέον,
ποιμαίνω ἐπινεύσει πατρική τῆς Αὐτοῦ
Θειοτάτης Παναγιότητος καί ψήφοις
κανονικοῖς τῆς Ἁγίας Ἱερᾶς Συνόδου,
τήν θεόσωστον Ἐπαρχίαν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί
Ἀστυπαλαίας. Πράγματι ἔχω αὐτήν τήν
αἴσθηση καί νομίζω ὅτι μᾶς θεωροῦν
Μητροπόλεις τρίτης διαλογῆς. Πλήν
ὅμως δέν πρέπει ἔτσι, διότι ζοῦμε σέ μιά ἀκριτική περιοχή μέ πολλαπλά προβλήματα, τοπικά καί ἐθνικά.
Καθημερινῶς τά νησιά μας ἐπισκέπτονται εἴτε οἰκονομικοί μετανάστες, εἴτε ἄνθρωποι πού διαφεύγουν
ἀπό διάφορες καταστάσεις στίς χῶρες τους καί ἑπομένως ἡ πολιτεία θά ἔπρεπε νά ἔρχεται ἀρωγός σέ ὅτι
πράττουν οἱ Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου.
Ἐρώτηση: Ἅπαντες ἀναγνωρίζουν τό τεράστιο
κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι καί ὁ πρωθυπουργός πρόσφατα ἐξῆρε τή στήριξη πού προσφέρει
ἡ Ἐκκλησία στήν κοινωνία. Πόσο δύσκολο εἶναι ὅμως
σέ αὐτούς τούς χαλεπούς καιρούς νά ἀνταποκριθεῖ ἡ
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Ἐκκλησία στό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας μέ τήν παροχή
συσσιτίων, ἀλλά καί μέ τή στήριξη εὐπαθῶν ὁμάδων
μέσω τῶν ἱδρυμάτων της;
Ἀπάντηση: Βεβαίως, κατά καιρούς ὁ πρωθυπουργός ἐξῆρε καί στηρίζει τό ἔργο γενικά πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στούς χαλεπούς αὐτούς καιρούς. Ἡ
Ἐκκλησία καί συγκεκριμένα ἡ Μητρόπολις πού ἔχω
τήν τιμή νά ποιμαίνω, προσπαθεῖ νά ἀνταποκριθεῖ
μέ συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεῖα, ἱματιοθήκη,
φαρμακεῖο, ἀλλά καί παροχή συσσιτίου, προσπαθεῖ
νά στηρίξει τάς εὐπαθεῖς ὁμάδας, ἀλλά καί μέσω τῶν
δύο γηροκομείων τῆς Λέρου καί τῆς Καλύμνου καί
τῆς Στέγης Ἀρρένων Καλύμνου, ἀνταποκρίνεται στό
φιλανθρωπικό της ἔργο.
Ὅμως τοῦτο τό ἔργο τό βοηθοῦν οἱ χορηγοί, πού
εὐτυχῶς σέ αὐτήν τήν χαλεπή ἐποχή ὑπάρχουν ἀκόμα καί συντρέχουν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί
διάφορες κυρίες καί δεσποινίδες, οἱ ὁποῖες σάν καλές
σαμαρείτισσες, ἐργάζονται οἰκειοθελῶς γιά νά βγεῖ ἕνα
ζεστό φαγητό, γιά νά ντυθεῖ καί νά ὑποδεθεῖ ἕνας ἐμπερίστατος, γιά νά ἔχει ἕνας ἀδελφός μας μιά βοήθεια.
Ἐρώτηση: Γιά τήν τρέχουσα περίοδο εἶστε μέλος
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ποιές εἶναι οἱ προτεραιότητες γιά τό ἑπόμενο διάστημα;
Ἀπάντηση: Βεβαίως γιά τήν τρέχουσα περίοδο εἶμαι
μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ὅπου μέ τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση
τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὡς Προέδρου τῆς Συνόδου, ἀλλά καί τῶν ἐκλεκτῶν συνοδικῶν, γίνεται μία εἰς βάθος καί εἰς πλάτος ἐργασία, στό
πρυτανεῖο ἤτοι στήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Θεωρῶ τιμή μου προσωπική, ἀλλά καί
τιμή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν πιστῶν τῆς Ἐπαρχίας
μου, ὅπως ὁ ἐπίσκοπος συμμετέχει σέ αὐτό τό ὕψιστο
ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ διεργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μπορῶ νά πῶ, ἔχουν πανορθόδοξο χαρακτήρα
καί ἔρχονται θέματα τά ὁποῖα σχετίζονται, οὐχί μόνον
μέ τάς Μητροπόλεις τοῦ Θρόνου, ἀλλά καί ἐκτός, γενικά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἐρώτηση: Ἀκούστηκε ἐντόνως ἀπό τό καλοκαίρι
πώς ἐπίκειται ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου. Ἔχετε κάποια σχετική πληροφόρηση;
Ἀπάντηση: Ἐπί τοῦ παρόντος δέν γνωρίζω τί σχετικό, πλήν ὅμως θά ἤμουν εὐτυχής καί ἐγώ νά ὑπογράψω τήν Πατριαρχική Πράξη ἁγιοκατάταξης γι’ αὐτήν
τήν ἁγία μορφή τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ.
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Ἐρώτηση: Τήν προηγούμενη χρονιά πολλά ἦταν
ἐκεῖνα τά γεγονότα τά ὁποῖα προκάλεσαν ἀντιδράσεις στούς πιστούς. Τό ἀντιρατσιστικό νομοθέτημα,
ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, τό σύμφωνο συμβίωσης, τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ δημοπράτηση τοῦ τεμένους... Πιστεύετε πώς ὑπάρχει ἕνας ὑπόγειος πόλεμος
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας στή χώρα μας; Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀντιμετωπίσει
ὅπως θά ἔπρεπε τίς “δοκιμασίες”;
Ἀπάντηση: Βεβαίως, αὐτά τά τελευταῖα χρόνια,
ὑπάρχει μία ἐκκοσμίκευσις τῶν πάντων καί δή στήν
ἐκκλησία καί ὑπάρχουν κάποιοι νεωτεριστές νά περάσουν τίς δικές τους θεωρίες. Ὅμως, ὁ Θεάνθρωπος
Ἰησοῦς διά τῆς παρουσίας Του στόν κόσμο αὐτό
καί τοῦ κηρύγματος Του, ἦλθε νά φέρει τήν ἀγάπη
καί τήν ἰσότητα στόν κόσμο, καί διά τῆς Ἐκκλησίας
του νά σωθεῖ ὁ πιστός. Τό μήνυμα αὐτό τοῦ Κυρίου,
θωρακίζεται διά τῶν ἀποστόλων, τῶν Πατέρων τῆς
ἐκκλησίας, τῶν μοναχῶν καί τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
πιστοί ἔρχονται νά ἐφαρμόσουν τούς κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας. Ἑπομένως λοιπόν, ὑπάρχει σήμερα ἀπό
ὁμάδα ἀνθρώπων ἀπαίτηση ὅλων αὐτῶν τῶν παραπάνω καί ἐκκοσμίκευση, ἀλλά Κύριος οἶδε.
Ἐρώτηση: Τό τελευταῖο χρονικό διάστημα ὅλο καί
συχνότερα κινοῦνται οἱ σχετικές διαδικασίες πού ἐν
τέλει ὁδηγοῦν μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον τρόπο στήν
ἀπομάκρυνση Ἱεράρχου ἀπό τόν μητροπολιτικό του
θρόνο λόγω ἀδυναμίας ἀσκήσεως τῶν καθηκόντων
του. Πῶς τό σχολιάζετε;
Ἀπάντηση: Ὁ ἐπίσκοπος, κατά τούς Κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ νυμφίος τῆς ἐπισκοπῆς καί ἐφ’
ὅρου ζωῆς, δέον ὅπως ποιμαίνει τό ποίμνιο του. Βεβαίως ὑπάρχουν καί περιπτώσεις καί ἐξαιρέσεις πού
συνιστοῦν διά τήν εὔρυθμον διαποίμανση μιᾶς ἐπισκοπῆς καί ὁρισμένες ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας. Θά ἔπρεπε ἡ Ἐκκλησία πρός τοῦτο νά
εἶχε προδιαγράψει μία κατάσταση, οὕτως ὥστε καί
αὐτοί πού ἴσως νά ἀποχωροῦσαν ἀπό τήν μητρόπολίν των νά εὑρίσκοντο σέ μιά καλλιτέρα διαβίωση.
Ἐρώτηση: Ἔχετε φοιτήσει στήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή. Πῶς βλέπετε σήμερα τίς ἐκκλησιαστικές σπουδές, ἀλλά καί τήν ὑποβάθμισή τους ἀπό
τήν Πολιτεία μέ κλείσιμο Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων,
κλπ;
Ἀπάντηση: Ἐφοίτησα στήν Πατμιάδα Σχολή καί
ὀφείλω χάριτας πολλάς. Προσωπικά σάν φοιτητής
τῆς Πατμιάδος Σχολῆς ἐδιδάχθην τά Ἱερά τῆς Ἐπι-

στήμης Γράμματα, ἀπό σοφούς διδασκάλους, εἴτε
ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, εἴτε λαϊκούς θεολόγους
καί καθηγητάς ἄλλων εἰδικοτήτων. Ἐγώ χαρακτηρίζω
τήν Σχολή κατά τήν ἐποχή μας, λειτουργοῦσα ὡς μία
κυψέλη πού ἔδιδε στούς ἱεροσπουδαστάς τήν πνευματικήν καλλιέργειαν, οὕτως ὥστε σέ ἡλικία κατάλληλη
κατά τούς Κανόνας, νά εἰσέρχονται στόν Ἱερό Κλῆρο
καί νά ἀναδεικνύονται ποιμένες σωστοί. Ἡ Πατμιάς
Σχολή ἀπό τήν ἵδρυση της ἕως καί προσφάτως, στό
ἐνεργητικό της ἔχει νά ἐπιδείξει Ἀρχιερεῖς, εὐλαβεῖς
Ἱερεῖς, καθηγητές , ἀλλά καί οὐχί μόνον, διότι πολλοί
σπουδαστές τῆς Σχολῆς εἰς τήν ἰδιωτικήν τους ζωή,
εὐημεροῦν μέ τίς ἀναπολήσεις ἐκείνης τῆς περιόδου.
Δυστυχῶς, τά χρόνια αὐτά τόσον ἡ Ἐκκλησία ὅσον
καί ἡ Πολιτεία, δέν κρατοῦν τίς Ἐκκλησιαστικές
Σχολές, στό ὕψος πού ἔπρεπε νά εἶναι καί βλέπουμε
μιά χαλάρωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως μέ
ἀποτέλεσμα καί τά στελέχη τῆς σήμερον Ἐκκλησίας νά εἶναι οὐχί τῆς ἀξίας ποῦύ θά ἔπρεπε. Στίς δέ
Θεολογικές Σχολές τῆς πατρίδος μας μέ τό σύστημα
εἰσαγωγῆς, ἀπό τό 1974 ἕως καί σήμερα, παρά τήν
προσπάθεια τῶν καθηγητῶν καί γενικά τῶν Σχολῶν,
φαίνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δυσκόλως εὑρίσκει ἀποφοίτους διά νά τούς θέσει εἰς ὑπευθύνους θέσεις. Νομίζω
ὅτι δέν εἶναι δυνατό σέ κάθε Μητρόπολη νά λειτουργεῖ μιά Ἐκκλησιαστική Σχολή. Ἄλλωστε οἱ παλαιοῦ
τύπου ἐκκλησιαστικές Σχολές ἦταν περίπου ὀκτώ μέ
ἐννέα, μαζί μέ τά ἱεροδιδασκαλεῖα Βελλάς καί Θεσ/νίκης. Αὐτές ἐπιτελοῦσαν ἕνα σωστό καί πλούσιο ἔργο.
Βεβαίως, ἡ κάθε Μητρόπολις ἔχει τό δικαίωμα, μέ τήν
φροντίδα τοῦ ἐπισκόπου καί τῶν ἱερέων της νά δίδει
μιά πρακτική ἐκκλησιαστική κατάρτιση εἰς τούς νέους
τῆς περιφερείας της, τά ὁποῖα παιδιά μετά νά φοιτοῦν
στίς σχολές πού ἀκόμα σήμερα λειτουργοῦν γιά πληρεστέρα κατάρτιση. Κάθε γωνιά καί ἐκκλησιαστική
σχολή, νομίζω, δέν εἶναι σωστό!
Ἐρώτηση: Ἔχετε σπουδάσει Θεολογία στή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα ἐλήφθη μιά ἀπόφαση γιά
ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐκεῖ. Πῶς τό
κρίνετε;
Ἀπάντηση: Ἐγώ νομίζω ὅτι στίς Θεολογικές Σχολές,
μέ τήν ἕδρα πού διαθέτουν τῆς Θρησκειολογίας, δέν
θά ἦτο πρόσφορο νά λειτουργήσει, ξεχωριστό τμῆμα
ἰσλαμικῶν σπουδῶν, διότι οἱ φοιτητές, μέ γνώση τῆς
θρησκειολογίας, ἀλλά καί τῆς κοινωνιολογίας, παίρνουν μιά ἐγκυκλοπαιδική γνώση περί τῶν θρησκευμάτων.

Ἐρώτηση: Πιστεύετε πώς γενικότερα ὁ χριστιανισμός δέχεται μιά τεράστια πολεμική διεθνῶς; Πῶς
κρίνετε τόν σύγχρονο διωγμό τῶν Χριστιανῶν στή
Μέση Ἀνατολή;
Ἀπάντηση: Πάντοτε ὁ Κύριος μας ἦταν σημεῖον
ἀντιλεγόμενον καί ἐφ’ ὅσον ἦταν ὁ Ἴδιος σημεῖον
ἀντιλεγόμενον, τό αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία. Ὅμως ζῆ Κύριος, ζῆ καί ἡ Ἐκκλησία Του καί ὁ λαός Αὐτῆς. Βεβαίως, στά μέρη αὐτά ἀπό τά χρόνια τῆς Βίβλου ἕως καί
σήμερα, ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀκαταστασία. Κύριος οἶδε!
Ἐρώτηση: Ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά τήν Ἐκκλησία ἡ ἐκκοσμίκευση;
Ἀπάντηση: Βέβαια, ἡ Ἐκκλησία ὡς θεόσδοτος ὀργανισμός μέ διπλή ἀποστολή, τήν θείαν χάριν ἀφ’
ἑνός καί τήν διοίκησιν ἀφ’ ἑτέρου, παρουσιάζει στίς
μέρες μας ὄντως μία ἐκκοσμίκευση, πράγμα τό ὁποῖον
οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί δή οἱ Καππαδόκες,
αὐτὴν τήν ἐκκοσμίκευση, χρησιμοποιοῦσαν ὑπέρ τοῦ
χριστιανικοῦ λαοῦ. Καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, στήν ἐποχή πού ζοῦμε, πρέπει νά κινεῖται καί νά
ἑδράζεται, βάσει βεβαίως τῶν Κανόνων της, ἀλλά καί
νά φαίνεται , ὄχι στήν οὐσία, ἀλλά στήν πράξη, ὅτι
ἀντιλαμβάνεται τά μηνύματα τῶν καιρῶν, τά ὁποῖα
πρέπει νά ἐπιλύσει πάντοτε μέ ταπείνωση, μέ ὑπομονή, μέ καρτερία καί πρό πάντων μέ ἀγάπη Χριστοῦ.
Ἐρώτηση: Ποιές εἶναι οἱ ἐμπειρίες σας ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος;
Ἀπάντηση: Οἱ ἐμπειρίες μου ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος,
ὅταν ὡς φοιτητής τό ἐπισκεπτόμουν τακτικά, ἦταν
τέτοιες κατά τίς ὁποῖες ὁ καθένας πρέπει νά ζεῖ καί νά
κινεῖται κατά τήν ἐν Χριστῷ ζωῇ. Αὐτές τίς ἐμπειρίες
τῶν Μοναχῶν πρέπει καί ἐμεῖς νά τίς ζοῦμε, οὕτως
ὥστε νά βροῦμε καί ἐμεῖς τό σημεῖον ἐπαφῆς μας μέ
τόν Νυμφίο Χριστό. Τό λιγοστό φῶς τῶν μοναστηριῶν, ἡ κοινή προσευχή, ἡ κοινή τράπεζα καί γενικῶς
ἡ μοναχική ζωή, εἶναι αὐτές οἱ ἀρετές πού πρέπει νά
κοσμοῦν ὄχι μόνον τούς μοναχούς, ἀλλά καί αὐτούς
τούς κοσμικούς. Ἡ ἐμπειρία μου ἀπό τό χειροφίλημα
πού ἔκανα στόν ἀοίδιμο Γέροντα Παΐσιο, ἀλλά καί
ἡ συγκατοίκησις μου, ὡς φοιτητοῦ, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης, ὅπου ἐγνώρισα τόν γεωπόνον καθηγητήν Μοναχόν Ἀρσένιον, τῆς Ἀνωτέρας
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, τοῦ ὁποίου σήμερον τά ἅγια
ὀστά του ἀναπαύονται στό κοιμητήριο τῆς Ἱ. Μ. Ταξιάρχου Μιχαήλ στό Θάρρι Ρόδου, ἦταν οὐσιαστική,
διότι στό πρόσωπο τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου καί τοῦ
πατρός Παϊσίου, ἔβλεπα νοερῶς τήν εἰκόνα τοῦ θαβωρείου φωτός.
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ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕ ΛΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟ

Ἑορτασμός Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Καλύμνου (24.11.2014)

Ἑορτασμός Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης στή Λέρο

Ἑορτασμός Ἁγίου Νεκταρίου στήν Κάλυμνο (8.11.2014)

Ἑορτασμός Ἁγίων Ἀναργύρων στόν Ἱερό Ναό τοῦ Νοσοκομείου Λέρου
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Ἑορτασμός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν Κάλυμνο (21.11.2014)

Ἑορτασμός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
στήν Κάλυμνο
(6-7.1.2015)

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας στό Παρεκκλήσι τοῦ «Ἰσιδωρείου»
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λέρου (22.12.2014)
ΤΕΥΧΟΣ 34 • ΟΛΚΑΣ •
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
έ μεγάλη λαμπρότητα καί τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιΜ
αστική τάξη τελέσθηκε στή Λέρο, τήν Παρασκευή
30 Ἰανουαρίου 2015, ἡ μνήμη τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἐπιμέλεια-Φωτ.: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμ. Ἱ. Μητροπόλεως
Συνεργάτης φωτογράφος: Νικόλαος Νταλόγλου

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Λέρου

Ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν Μ. Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας – Δημ. Σχολεῖο Ἁγ. Μαρίνας

Ἀπονομή ἐπαίνων στούς ἐπιτυχόντες σπουδαστές ΑΕΙ καί ΤΕΙ τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων 2014,
ἀπό τήν «Ἐφορεία Σχολῶν Λέρου»

Ἀπό τήν ὁμιλία στόν Ἱ. Ν. Σωτῆρος Χριστοῦ καί τήν ἀπονομή Χρυσοῦ Σταυροῦ στήν ἐκπαιδευτικό
κα. Δέσποινα Νταλαρῆ-Ἀράπη
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ἐπιμέλεια πρωτ. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καλύμνου

Σ

υνηθίζεται νὰ λέγεται πὼς οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες πέτυ-

χαν τὴν σύνθεση Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς πέτυχαν νὰ προφυλάξουν αὐτὴν τὴν σύνθεση ἀπὸ ἀκρότητες φιλοσοφικὲς καὶ αἱρετικὲς ποὺ ἤθελαν τὴν
ἀπορρόφηση τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο στοιχεῖο. «Γιατί, Κύριε; Οἱ
τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι προστάτες τῶν γραμμάτων, τῆς Παιδείας
μας». Τὸ ἐρώτημά μου τὸ ἀπηύθυνε μαθητής μου, παιδὶ τῆςΣΤ΄
δημοτικοῦ. Τὸ ἐρώτημα, τὸ ὁμολογῶ, μὲ ἔφερε σὲ δύσκολη θέση.
Οἱ προστάτες ἅγιοι τῆς Παιδείας, εἶναι ἐξοβελισμένοι ἀπὸ τὴν
Παιδεία μας. Στὸ γλωσσικὸ μάθημα, ποὺ συστήνει τὸν ἄνθρωπο
ὡς πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ ὄν, δὲν συναντᾶ ὁ μαθητὴς τοῦ δημοτικοῦ οὔτε ἕνα κείμενο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἐνῶ παρελαύνουν οἱ
μέτριοι καὶ οἱ ἀσήμαντοι.
Οἱ ἀσκητικὲς μορφὲς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ ὅλο ἀγάπη γιὰ
τὸ συνάνθρωπο ζωή τους, ἡ ἀπάρνηση τοῦ πλούτου καὶ τῆς καριέρας τους δὲν χωροῦν στὴν κοινωνία ποὺ ἔχει ὡς στόχο τὸ νὰ
περνᾶμε καλά, τὴν εὐδαιμονία, τὴν κοινωνικὴ ἀναρρίχηση μὲ
ὁποιοδήποτε μέσο.
Ἀναμασᾶμε ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὰ ξυλοκέρατα τῆς δῆθεν πολιτισμένης Δύσης, ποὺ βρίσκεται στὰ ὅρια τῆς νευρικῆς κρίσης
καὶ δὲν σπεύδουμε νὰ ξεδιψάσουμε ἀπὸ τὴν πηγὴ τὴν ἀστείρευτη, ποὺ λέγεται λόγος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. «Ἐπειδὴ
εἴμαστε ἄνθρωποι, δὲν μποροῦμε νὰ περιφρονοῦμε τοὺς ἀνθρώπους», νὰ λόγια ἁγιασμένα ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Μεγ. Βασίλειου,
ποὺ ἵδρυσε ὁλόκληρη πόλη τὴν Βασιλειάδα, ὅπου διακονοῦσε
τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ.
«Γιὰ τὰ κτήματα ποὺ ἔχουν δοθεῖ στὰ παιδιὰ φροντίζουμε,
ὄχι ὅμως καὶ γιὰ τὰ παιδιά. Βλέπεις τὴν ἀνοησία γονέα. Ἄσκησε τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ πρῶτα καὶ κατόπιν θὰ ἔλθουν ὅλα τὰ
ἄλλα. Ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ δὲν εἶναι ἐνάρετη, καθόλου δὲ
τὸ ὠφελοῦν τὰ χρήματα καὶ ὅταν εἶναι, καθόλου δὲν τὸ βλάπτει
ἡ φτώχεια, θέλεις νὰ τὸ ἀφήσεις πλούσιο; Μάθε τὸ νὰ εἶναι καλὸς
ἄνθρωπος… Γιατί πλούσιος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
πολλὰ χρήματα καὶ ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ πολλὰ ἀγαθά, ἀλλὰ
ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε». Λόγια πρὸς τοὺς γονεῖς
τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ ἠχοῦν παράξενα σ᾽
ἕναν κόσμο σὰν τὸν σημερινό, ποὺ ἔχει ἐπιδοθεῖ στὸ μανιῶδες κυνήγι τοῦ εὔκολου πλουτισμοῦ, τῆς καλοπέρασης, τῆς ἐπίδειξης….
Ἀσυμβίβαστοι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν δίστασαν νὰ συγκρουστοῦν μὲ τὴν τότε ἐξουσία προκειμένου νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν
δικαιοσύνη ἢ τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Δὲν δίστασε ὁ Μέγας Βασίλειος νὰ ἀρνηθεῖ τὴν φιλία τοῦ αἱρετικοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλη,
λέγοντάς του «Τὴν βασιλέως φιλίαν μέγα μὲν ἡγοῦμαι μετ᾽ εὐσέβειας, ἄνευ δὲ ταύτης, ὀλεθρίαν ἀποκαλῶ». Δὲν ἀνέχεται νὰ ἐγκαταλείψει οὔτε «ἰῶτα ἓν» τῶν θείων δογμάτων καὶ ἀσπάζεται καὶ
τὸν θάνατο, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη. Παραιτήθηκε ὁ Ἅγιος Γρηγό-

ριος ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς Κων/πόλεως, ὅταν διαπίστωσε αἱρετικὲς
κακοδοξίες. Χτυπᾶ ἀλύπητα ὁ Χρυσόστομος, τὴν ἀνηθικότητα
τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας.
Ἐξορίστηκε ὁ Ἅγιος, πέθανε ἀπὸ τὶς κακουχίες μακριὰ στὰ
βάθη τῆς Μ. Ἀσίας, ἔδωσε ὅμως παράδειγμα αἰώνιο στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, κυρίως στοὺς σημερινούς, ποὺ ὁρισμένοι
κυκλοφοροῦν σὰν Πέρσες σατράπες, μία ἄλλη μορφὴ ἐξουσίας,
ἀνίκανη νὰ συλλάβει τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ τονίζει πὼς
ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν διάκονος, πρέπει νὰ
εἶναι ὑπηρέτης ὅλων.
Ἀπηχώντας τὰ λόγια τοῦ Χρυσοστόμου πρὸς τὴν τότε ἐξουσία, ὁ Παπαδιαμάντης, πρὶν ἀπὸ 100 περίπου χρόνια, γράφει:
«Νὰ παύσει ἡ συστηματικὴ περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καὶ ἄλλων. Νὰ συμμορφωθεῖ ἡ ἀνωτέρα τάξις μὲ τὰ ἔθιμα
τῆς χώρας. Νὰ γίνει προστάτης τῶν πατρίων καὶ ὄχι διώκτρια.
Νὰ ἀσπασθεῖ καὶ νὰ ἐγκολπωθεῖ τὰς ἐθνικὰς παραδόσεις. Νὰ μὴν
περιφρονεῖ ὅ,τι παλαιόν, ὅ,τι ἐγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν. Νὰ μὴν
νοθεύονται τὰ οἰκογενειακὰ καὶ θρησκευτικὰ ἔθιμα. Νὰ μὴ μιμώμεθα πότε τοὺς παπιστὰς, πότε τοὺς προτεστάντας, νὰ μὴν
χάσκωμεν πρὸς τὰ ξένα, νὰ τιμῶμεν τὰ πάτρια, ὣς πότε θὰ εἴμεθα
ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι;». «Ἡ Ρωμανία κι ἂν ἐπέρασεν ἀνθεῖ
καὶ φέρει κι ἄλλο», ἔψαλλε ὁ ποντιακὸς ἑλληνισμός. Θὰ ἀνθίζει
ἡ Ρωμανία ὅταν τιμᾶ τὰ πάτρια. «Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη
σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος», ἔλεγε στὰ
1838 στοὺς μαθητὲς τῶν Ἀθηνῶν ὁ Κολοκοτρώνης ἤ, ὅπως τὸ
γράφει ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης, «χωρὶς ἀρετὴ καὶ πόνο εἰς
τὴν πατρίδα καὶ πίστη εἰς τὴν θρησκεία ἔθνη δὲν ὑπάρχουν»…
Ὅταν μπήκαμε στὴν Ε.Ε. τὸ 1979 ἡ γαλλικὴ ἔφημ. «ΛΕ
ΜΟΝΤ» ἔγραψε: «Καλωσορίζουμε τὴν χώρα τῆς Φιλοκαλίας, τὴν
χώρα τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου, τοῦ Χρυσοστόμου». Αὐτὸν
περιμένει ἡ Εὐρώπη ἀπὸ ἐμᾶς, τὸν φιλόκαλο ἄνθρωπο, τὸν φίλο
τοῦ καλοῦ, τὸν ἅγιο, τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὅπως ἔλεγε ὁ Χρυσόστομος. Τὸ τί μᾶς χρειάζεται, μᾶς τὸ λέει ὁ Δάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ
δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσει δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει ἐκτὸς
καὶ ἂν τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας», ὅπου ψυχὴ εἶναι ἡ παράδοσή
μας, ἡ γλώσσα μας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας καὶ Χριστὸς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία του, αὐτὴν ποὺ τίμησαν καὶ δόξασαν οἱ Τρεῖς
πάνσεπτοι φωστῆρες, οἱ πυρσεύσαντες διὰ θείων δογμάτων τὴν
οἰκουμένην, οἱ μελίρρυτοι ποταμοὶ τῆς σοφίας, οἱ διδάσκαλοι οὐ
μόνων λόγων ἀλλὰ καὶ ἔργων, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ προστάτες
τῆς Παιδείας καὶ τῶν παιδιῶν μας.
Ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία στούς Τρεῖς Ἱεράρχες τοῦ διδασκάλου Δ. Νατσιοῦ
Ἡ ὁμιλία ἔγινε στὶς 31 Ἰανουαρίου τοῦ 2001 στὸν Δῆμο Δοϊράνης
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Œ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος,
Ὁ
μέ τό τέλος καί αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου ἔτους
2014, συγχαίρει, εὐχαριστεῖ καί εὐγνωμονεῖ ὅλους
τούς συνεργάτες, φίλους, συνανθρώπους μας, τούς
παράγοντες καί φορεῖς, συλλόγους, ἐνορίες, σχολεῖα,
προσκοπισμό, τούς ὁμογενεῖς μας, ἀλλά καί ὅλους
τούς γνωστούς καί ἀγνώστους, ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους, πού βοηθοῦν καί συνεισφέρουν καθημερινά
καί μέ κάθε τρόπο, στήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

καί στά τρία νησιά τῆς Ἐπαρχίας, Λέρο, Κάλυμνο καί
Ἀστυπάλαια. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τούς Δήμους τῶν
νησιῶν μας, τόν Στρατό, τό Ναυτικό, τά Λιμεναρχεῖα,
τά Ἀστυνομικά Τμήματα, τά Νοσοκομεῖα, τίς Δημόσιες Ὑπηρεσίες τῶν νησιῶν τῆς Ἐπαρχίας μας, γιά
τήν ἀγαστή καί πάντοτε καλή συνεργασία. Πολλά εὐχαριστήρια ἐπίσης, ἀπευθύνει ὁ Μητροπολίτης στόν
«Σύνδεσμο Ἀλληλεγγύης Ρόδου» γιά τήν πλουσιοπάροχη προσφορά εἰδῶν ρουχισμοῦ καί ἔνδυσης στήν
Τράπεζα Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Œ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ἱερά μας Μητρόπολη, μέ πρωτοβουλία τοῦ ΜηἩ
τροπολίτου μας κ. Παϊσίου, ἀπό τό 2007, ἵδρυσε
καί λειτουργεῖ στά νησιά Λέρο καί Κάλυμνο, Τράπεζα Ἀγάπης καί Ἀρωγῆς, Κοινωνικό Παντοπωλεῖο,
Φαρμακεῖο καί Ἱματιοθήκη γιά τίς εὐάλωτες ὁμάδες
πληθυσμοῦ. Κατά τό παρελθόν ἔτος 2014, ἡ Τράπεζα Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, διέθεσε: 3.200 μερίδες φαγητοῦ
σέ λαθρομετανάστες, καθώς ἐπίσης καί περισσότερα
ἀπό 350 εἴδη ρουχισμοῦ καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης
(παντελόνια, πουκάμισα, φανέλες, παπούτσια, κλπ).
Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο διέθεσε τρόφιμα καί
εἴδη πρώτης ἀνάγκης σέ 390 οἰκογένειες. Εἴδη
ρουχισμοῦ-ἔνδυσης καί ὑπόδησης σέ 50 οἰκογένειες.
Καθημερινά ἑτοιμάζονται καί διατίθενται: 180 μερίδες φαγητοῦ σέ ἄπορες οἰκογένειες καί 65 μερίδες
φαγητοῦ σέ μαθητές ὁλοήμερων σχολείων. Εἰδικά

•

•

•

•

•

στήν Κάλυμνο συγκεντρώνονται φάρμακα καί ἰατρικά
εἴδη γιά τήν στήριξη τοῦ Νοσοκομείου τοῦ νησιοῦ.
Τό Ἐκκλ. «Ἰσιδώρειο» Γηροκομεῖο Λέρου διανέμει
καθημερινά 15 μερίδες φαγητοῦ σέ ἀπόρους συνανθρώπους μας. Ἀπό τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο (Ἔρανος
Ἀγάπης), διετέθησαν περισσότερα ἀπό 15.000 εὐρώ
(Λέρο καί Κάλυμνο) σέ συνανθρώπους μας μέ σοβαρά
οἰκονομικά προβλήματα, προβλήματα ὑγείας, ἀλλά
καί προβλήματα ἐπιβίωσης (γιά φάρμακα, ἰατρικές
ἐξετάσεις, χειρουργεῖα, μετακινήσεις καί εἰσιτήρια γιά
λόγους ὑγείας, ἀπλήρωτοι λογαριασμοί ΔΕΗ, κλπ).

•

•

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Κατά τό παρελθόν ἔτος 2014 στά νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας, Λέρο, Κάλυμνο καί Ἀστυπάλαια, ἐξεδόθησαν συνολικά: Ἄδειαι Γάμου: 143, Διαζύγια: 60,
ἐνῶ πραγματοποιήθηκαν 305 βαπτίσεις.
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