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ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Œ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (2019)
έ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, σύμφωνα μέ
τήν μακραίωνη ἐκκλησιαστική τάξη
καί παράδοση, ἑορτάστηκε τήν Κυριακή,
1η Σεπτεμβρίου 2019, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἡ ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου – ἡ ἐκκλησιαστική πρωτοχρονιά – καί ἡ Σύναξη πρός

Μ

τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τῆς ὁποίας ἡ πανίερη εἰκόνα
φυλάσσεται στόν Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό. Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη,
ἀπό τό 1989, καί στήν προσευχή ὑπέρ τῆς
προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. ❧

Τό Μήνυμα
τοῦ ΟΙκουμενικοῦ ΠατριάρχΟΥ
Στό Μήνυμά του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στήν ἐπέτειο τῶν 30 ἐτῶν ἀπό τότε πού ἡ Ἁγία τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία καθιέρωσε τήν
ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ὡς «Ἡμέρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος». Ὑπενθύμισε δέ ὅτι
στό πλαίσιο τῆς πρωτοβουλίας του αὐτῆς
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπευθύνθηκε
ἐκτός ἀπό τούς ὀρθοδόξους πιστούς καί
πρός ὅλους τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν, πρός πολιτικούς
ἡγέτες, περιβαλλοντολόγους καί ἄλλους
ἐπιστήμονες, πρός τούς διανοούμενους καί
σέ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως.
«Αἱ περιβαλλοντικαί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐλειτούργησαν ὡς
ἔναυσμα διά τήν θεολογίαν, νά προβάλη
μέ ἔμφασιν τήν ἀλήθειαν τῆς χριστιανικῆς
ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, τήν εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί χρῆσιν τῆς δημιουργίας καί τό πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου
ἀσκητισμοῦ ὡς βάσιν διά τήν κατανόησιν
τῶν αἰτίων καί ἀντιμετώπισιν τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος», ἐπισημαίνει στό μήνυμά
του ὁ Παναγιώτατος καί σέ ἄλλο σημεῖο του
τονίζει:
«Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως
δέν ἐγεννήθη ὡς ἀντίδρασις εἰς τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν, δέν εἶναι δημιούργημά της. Αὐτή ἦτο ἁπλῶς ἡ ἀφορμή καί ἡ
εὐκαιρία διά νά ἐκφράση, νά ἀναπτύξη, νά
διακηρύξη καί νά προβάλη ἡ Ἐκκλησία τάς
οἰκοφιλικάς ἀρχάς της. Θεμέλιον τῆς ἀδιαπτώτου μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας διά τό
φυσικόν περιβάλλον εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης καί ἡ θεολογία της.
Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς κτίσεως
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εἶναι διάστασις τῆς πίστεώς μας, περιεχόμενον τῆς ζωῆς μας ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
«βιωμένη οἰκολογία», ἔμπρακτος σεβασμός
καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί πηγή
τῶν οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων της.
Κατ’ οὐσίαν, τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως εἶναι
προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὄλας
τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν κόσμον. Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
τό ἀσκητικόν ἦθος, ἡ ποιμαντική διακονία,
ἡ σταυροαναστάσιμος βιοτή τῶν πιστῶν, ὁ
ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιότητος, συγκροτοῦν μίαν κοινωνίαν προσώπων διά τήν
ὁποίαν ἡ φυσική πραγματικότης δέν εἶναι
ἀντικείμενον, χρηστικόν ὑλικόν διά τήν

κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀτόμου καί τῆς
ἀνθρωπότητος, ἀλλά ἐνέργημα, πεπραγμένον, δημιούργημα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά τό σεβασθῶμεν καί νά
τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι «συνεργοί» αὐτοῦ, «οἰκονόμοι», «φύλακες», καί «ἱερεῖς» τῆς δημιουργίας, νά καλλιεργήσωμεν
εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν».
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὑπογραμμίζει ὅτι τό οἰκολογικό πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα,
ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι παγκόσμια καί
κοινά.
«Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις, σύγκλισις,
συμπόρευσις, σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόητον, ἡ
ἀνθρωπότης νά γνωρίζη τήν σοβαρότητα τοῦ
προβλήματος καί νά συνεχίζη νά συμπεριφέρεται ὡς νά μή ἐγνώριζεν. Ἐνῶ κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, τό κυρίαρχον πρότυπον
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς

παγκοσμιοποιήσεως, μέ πρόσημον τόν φετιχισμόν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους, ὤξυνε τά οἰκολογικά
καί κοινωνικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά
κυριαρχῆ εὐρέως ἡ ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει
ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» καί ὅτι ἡ μή συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγκτον νομοτέλειαν
τῆς οἰκονομίας θά ὁδηγήση εἰς ἀνεξελέγκτους
κοινωνικάς καί οἰκονομικάς καταστάσεις.
Τοιουτοτρόπως, ἀγνοοῦνται καί δυσφημίζονται αἱ ἐναλλακτικαί μορφαί ἀναπτύξεως καί
ἡ ἰσχύς τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς
δικαιοσύνης.
Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι περαιτέρω διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ
πράξει τῶν οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας. Εἶναι ἐξόχως σημαντικόν ὅτι αἱ καθ’ ἠμᾶς ἀρχιεπισκοπαί καί
μητροπόλεις, πολλαί ἐνορίαι καί ἱεραί Μοναί, ἔχουν ἀναπτύξει οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί πρακτικάς διά τήν προστασίαν
τοῦ περιβάλλοντος, καί ποικίλα προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς. Πρέπει νά
δοθῆ ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη νά λειτουργῆ ὡς χῶρος καλλιεργείας καί ἀναπτύξεως οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης.
Ἡ παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν
ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου δι’ οἰκολογικήν καί κοινωνικήν
εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς σπουδαιότητος
τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκπαιδεύσεως, συνεχίζον τήν σειράν τῶν σχετικῶν σεμιναρίων,
ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν Γ’ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν
Θεολογίαν καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου 4 Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐντάξεως εἰς
τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
μαθημάτων καί προγραμμάτων σχετικῶν μέ
τήν οἰκολογίαν καί τήν οἰκολογικήν παιδείΤΕΥΧΟΣ 42 • ΟΛΚΑΣ •
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Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος ὑπογράφει τόν Πατριαρχικό καί
Συνοδικό τόμο τῆς Ἰνδίκτου, στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στόν Πατριαρχικό Ναό, 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Τόν Πατριαρχικό καί Συνοδικό τόμο τῆς
Ἰνδίκτου ὑπέγραψε καί ὁ Μητροπολίτης
μας κ.Παΐσιος, ὁ ὁποῖος παρευρέθη εἰς
τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ Ἀρχῇ
τῆς Ἰνδίκτου.

αν. Ἡ λύσις τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς
ἀνθρωπότητος εἶναι ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν».
Στό τέλος πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, κατά τήν ὁποία
ἀναγνώστηκε ἀπό τόν Πατριάρχη, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πράξη τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος. Στή συνέχεια ὑπέγραψε τό σχετικό

κείμενο στόν Κώδικα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἀκολούθως ὑπέγραψαν κατά σειρά
ὅλοι οἱ συγχοροστατήσαντες Ἀρχιερεῖς.
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Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης εὐλόγησε τούς
πιστούς μέ τόν Ἁγιασμό τῆς πρωτομηνιᾶς
καί ἔδωσε τίς εὐχές του γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος. ❧

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΟΣΙΟΣ ΙΩΝΑΣ Ο ΛΕΡΙΟΣ (†1561)
πό τό «ΒΡΑΒΕΙΟΝ» τῆς Ἱερᾶς καί
Ἀ
Βασιλικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου, διαπιστώνομε ὅτι πολλοί Λέριοι τούς πέντε
προηγούμενους αἰῶνες, ἄφησαν τήν Λέρο
καί πῆγαν στή Μονή τῆς Πάτμου, διά νά
μονάσουν. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ
μοναχός ΙΩΝΑΣ, διά τόν ὁποῖον ἀναφέρονται τά ἑξῆς: «αφξα (1561) Φεβρουαρίου κη (28) ἐφονεύθη εἰς τόν Λειψόν
ὁ δοῦλος τοῦ Θ(εο)ὕ Ἰωνᾶς μοναχός ὁ
Λέριος».
Ἀτομικά διά τόν Ὁσιομάρτυρα αὐτόν
τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν ἔχομε συγκεκριμένες πληροφορίες. Ὅσα ἀκολουθοῦν,
προέρχονται ἀπό τό βιβλίο «Μακαριστοί
γέροντες καί πέντε ὁσιομάρτυρες στή
νῆσο Λειψώ τῆς Δωδεκανήσου», τοῦ ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π.
Νικηφόρου Κουμουνδούρου, ἐφημερίου
των Λειψῶν. Χάρις στόν πατέρα Νικηφόρο ἔγιναν γνωστοί οἱ πέντε ὁσιομάρτυρες τῶν Λειψῶν, μεταξύ των ὁποίων
καί ὁ Ἰωνᾶς ὁ Λέριος.
Ὁ ὁσιομάρτυς Ἰωνᾶς, μαζί μέ ἄλλους
ἀσκητές – ἀναχωρητές, ἔφυγαν ἀπό τό
μοναστήρι τῆς Πάτμου καί ἔφθασαν στή
νῆσο Λειψώ στά 1550 μ.Χ. Ἐπέλεξαν τόν
ὁρμίσκο «Κοίμηση» καί ἀποβιβάσθηκαν.
Ζητοῦσαν νά βροῦν ἕναν τόπο πού δέν
θά τούς ἐνοχλοῦσε ὁ κόσμος, πού μόνοι
θά ὑμνοῦσαν καί θά συνομιλοῦσαν μέ τόν
Θεό. Ἔτσι διάλεξαν ἕναν χῶρο ἔρημο καί
ἀφιλόξενο γιά νά ἐγκατασταθοῦν.

Πρῶτο τους μέλημα νά χτισθεῖ ὁ Ναός
τοῦ Ἡσυχαστηρίου, ψηλά ἀπό τήν θάλασσα σέ δύσβατο σημεῖο, γιά τόν φόβο τῶν
πειρατῶν. Ἐκεῖ πάλεψαν μέ τούς βράχους,
γιά νά φτιάξουν μονοπάτια, πάλεψαν μέ
τήν ἔλλειψη τοῦ νεροῦ καί τῆς τροφῆς.
Μά τί καί ἄν δέν εἶχαν τίποτα ἀπ’αὐτά;
Εἶχαν καί τούς ἀρκοῦσε ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου
Θεοῦ. Ἔφτιαξαν τήν Ἐκκλησία ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί μικρά
κελιά γιά τούς ἴδιους. Πότισαν τόν ἄγονο
χῶρο τοῦ ἀσκηταριοῦ περισσότερο μέ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
τόν ἱδρώτα τους καί λιγότερο μέ τό νερό.
Σεβάστηκαν τή φύση, λάτρευσαν, ἐδόξασαν καί ὑμνολόγησαν τόν Θεό, πού δέν
ἐπέτρεψε στόν διάβολο νά πειράζει τούς
ἀνθρώπους, ἀλλά ἔδωσε καί στούς ἀνθρώπους τήν δύναμη νά τόν νικοῦν. Ἔγιναν «ἄγγελοι τόν βίον», ἐνῶ ἦταν «ἄνθρωποι τῇ φύσει». Πολλοί ἀπό αὐτούς
θυσιάστηκαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη
τήν Ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία.
Ὅσο ψηλά ὅμως καί ἄν ἦταν τό ἀσκηταριό, τό ἐπισκέπτονταν μέ τίς ἄγριες διαθέσεις τούς οἱ πειρατές. Σέ μία ἐπιδρομή ἐφόνευσαν τόν μοναχό Ἰωνᾶ ἀπό τήν
Λέρο. Ἦταν 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1561.
Ἔτσι ὁ Μοναχός Ἰωνᾶς ἔγινε νεομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δέν ἦταν ὁ μόνος, πρίν ἀπό αὐτόν τό
1558 εἶχαν φονεύσει τόν Μοναχό Νεόφυτον τόν Ἀμοργινόν.
Τό 1609 ὁ Μοναχός Νεόφυτος ὁ Φαζός
ἐφονεύθει ἀπό τούς Ἀγαρηνούς μέ σκεπάρνι.
Τό 1635 ὁ Πεκήρ Πασάς ἀπό δαρμό
ἐφόνευσε τόν Μοναχό Ἰωνᾶ τόν Νισύριον καί τό 1696 ὁ ἀναχωρητής Μοναχός
Παρθένιος ἐφονεύθη μέ καμάκι πού τοῦ
τρύπησε τόν λαιμό.
Καί οἱ πέντε ἀδικοσκοτωμένοι μακαριστοί γέροντες κηδεύτηκαν μέ δάκρυα ἀπό
τούς συνασκητές τους καί τούς θρήνησαν
οἱ εὐσεβεῖς Λειψῶτες καί οἱ συμπατριῶτες
τους. Καί ὅλοι μας τούς διατηροῦμε στή
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μνήμη μας μέ εὐγνωμοσύνη καί σεβασμό
θεωρώντας τους καταξιωμένους ὁσιομάρτυρες.
Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μέ τήν
ὑπ’ ἀριθ.πρωτ. 693/2002 Πρᾶξιν ἀνεκύρηξε τούς πέντε ἀσκητάς «μετά τῶν Ὁσίων καί Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, τιμώμενοι παρά τῶν πιστῶν καί ὕμνοις ἐγκωμίων γεραιρόμενοι κατ’ ἔτος τῇ πρώτῃ
μετά τήν ι΄ Ἰουλίου Κυριακή».
Τήν μνήμην τοῦ Ὁσίου Ἰωνᾶ τοῦ Λερίου ἐορτάζομεν τήν 28ην Φεβρουαρίου
ἑκάστου ἔτους. ❧

«Δεῦτε, Ἰωνᾶν, τῆς Λέρου
το καύχημα ἐγκωμιάσωμεν
τόν σαφῶς θεώμενον τοῦ Ζωοδότου
Χριστοῦ τό πρόσωπον
ἰδίοις ὄντως ὄμμασιν ἐν θείοις δώμασι
καί μετέχων χαρμονῆς τῆς κρείττονος
ὡς λαμπρός ὀσίαθλος πίστεως.
«Ὀσιόαθλε γενναῖε, Ἰωνᾶ,
Λέρου ἔκθρεμμα,
ἤσκησας ἐνθέως ἐν Λειψῷ
καί στέφος ἀθλήσεως
παρά Κυρίου ἐδέξω, τρισμακάριστε,
ὡς ὁμότροπος κλεινῶν μαρτύρων
τῆς πίστεως».
Στό ἑπόμενο τεῦχος: Ἅγιος Σάββας ὁ ἐν Καλύμνῳ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ

Τ

ό Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018,
ὁ Μητροπολίτης Λέρου-Καλύμνου-Ἀστυπαλαίας κ.Παΐσιος, στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ

τῆς Θεοτόκου» Λέρου, τέλεσε τό Ἱερό
Μυστήριο τῆς χειροτονίας πρεσβυτέρου,
τοῦ π. Νικολάου Ταχλιαμπούρη, μέχρι σήμερα ἱεροδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπι
σκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου, σύ-

μπαντος τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Λέρου,
τοῦ π. Ἰωάννου Ταχλιαμπούρη (ἀδελφοῦ
τοῦ χειροτονηθέντος) καί τοῦ π. Νικολάου Σαββόπουλου (πεθεροῦ τοῦ χειροτονηθέντος).
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Τήν χειροτονία παρηκολούθησαν οἱ νεῖς καί φίλοι τοῦ νέου πρεσβυτέρου, καί
Ἀρχές τοῦ νησιοῦ, πολιτικές καί στρατι- πλῆθος πιστῶν πού γέμισαν ἀσφυκτικά
ωτικές, οἱ γονεῖς, τά ἀδέλφια, οἱ συγγε- τόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ π. Νικόλαος τηρίου-Νικήτα Ταχλιαμπούρη (παιδιάπροέρχεται ἀπό πολύτεκνη καί εὐσεβή τρου) καί τῆς Κλειοῦς-Μαρίας Γυφτοοἰκογένεια 14 παιδιῶν, τῶν συζύγων Σω- γεωργίου. ❧
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ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.Παϊσίου

E

ἶναι εὐλογία Θεοῦ ὅτι, στήν κατά
Ἀνατολάς Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας,
τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική,
ἡ ἱερά κατήχηση τῶν παιδιῶν ἀποτελεῖ τήν
βάση τῆς πίστης στόν θεῖο Λυτρωτή.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὑπέδειξε
τήν σπουδαιότητα τῆς παιδικῆς ψυχῆς, ὡς
τοῦ μοναδικοῦ τύπου τῆς ἀθωότητας καί
τῆς πνευματικότητας. «Καί προσκαλεσάμενος παιδίον, ἔστησεν αὐτό ἐν μέσω, αὐτῶν
καί εἶπεν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή στραφῆτε
καί γένησθε, ὡς τά παιδιά, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς
τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ΄ 18, 2-4).
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, χθές καί σήμερα, ἡ αὐτή καί ἀκολουθοῦσα τά ἱερά διδάγματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν
θεοκηρύκων Ἀποστόλων, καί τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Κατηχητῶν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν
πίστεως, καθιέρωσε τήν κατηχητική διακονία
τῶν νέων καί νεανίδων, ὡς μέσο ἀγωγῆς - Μέγας Βασίλειος, ἔργο περί ἀγωγῆς τῶν νέων.
Τό παιδί εἶναι θησαυρός ὑπό τοῦ Θεοῦ
Πατρός στά χέρια τῆς Ἐκκλησίας, τό παι-

δί εἶναι ταμεῖο ἀθωότητας, εἶναι ὕδατος
ζῶσα καί διαυγής πηγή, πού κατοπτρίζεται
ἡ ὡραιότητα τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Τό
παιδί εἶναι κρίκος, πού συνδέει τούς ἀνθρώπους μέ τόν ἀγγελικό κόσμο. Γιά ὅλα αὐτά
ὁ μεγαλύτερος σεβασμός πρέπει νά ἀπονέμεται στήν ἀθώα καί ἄκακη παιδική ψυχή,
ἡ ὁποία καλλιεργεῖται μέ τήν θρησκευτική
ἀγωγή.
Σκοπός λοιπόν τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς
εἶναι ὅπως βοηθήσει τήν ἀνθρώπινη ὀντότητα τοῦ νέου νά ἀναπτυχθεῖ κανονικῶς καί
ἀποκτήσει χαρακτήρα τέλειο κατά τό δυνατό, ὥστε νά κάνει σωστές παρατηρήσεις καί
νά σκέπτεται ὀρθά, χριστιανός ὡς ὀρθόδοξος. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται διά τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας. Μέ ἄλλες λέξεις, ἡ ἀγωγή
ὀφείλει νά εἶναι θρησκευτική ἐξ’ ὁλοκλήρου.
Αὐτή εἶναι ἡ σωστή καί μοναδική ἀλήθεια.
Ἡ πραγματική ἀγωγή τῶν παιδιῶν πάσης
ἡλικίας, πρέπει νά ἐμπνέεται ὑπό τοῦ Θεοῦ
καί νά ἔχει ὡς τό τέλος τόν Θεό. Ὡς Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Κληρι-
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κοί τήν στοιχειώδη ὑποχρέωση νά δώσουμε
στήν ἀγωγή τῶν νέων, καί μάλιστα σ’ αὐτούς
τούς δύσκολους γιά τήν νεότητα καιρούς,
τήν πρέπουσα θέση στήν θρησκευτική διδασκαλία, χωρίς αὐτή, ἡ ἀγωγή ἀποτυγχάνει
τοῦ σκοποῦ της.
Τά παιδιά ὀφείλουν νά γνωρίσουν τόν Θεό,
ὡς τόν ἀπεκάλυψε, Ἐκεῖνος ὁ Θεάνθρωπος –
στά παιδία ἐκεῖνα πού τόν πλησίασαν κατά
τήν εἴσοδό του πρό τοῦ πάθους Του στήν
Ἁγία Πόλη καί μέ τίς ἀγγελικές φωνές τους
ἔψαλαν τό «ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ».
Στόν Χριστό καί μόνο σ’ Αὐτόν, οἱ νέοι καί
οἱ νεανίδες δύναται σύν Θεῷ νά βροῦν τήν
πληρότητα καί τελειότητα τῆς ἀλήθειας, τό
φῶς καί τήν πραγματική ζωή.
Καί διερωτᾶται, ἕνας καλοπροαίρετος ἄνθρωπος, ποῖοι σήμερα εἶναι οἱ παράγοντες
τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς τῶν νέων καί νεανίδων; Ποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀναλαμβάνουν τό ἠθικό βάρος τῆς διαπαιδαγώγησης
τῆς σημερινῆς νεότητας; Γιά τούς Ἑλληνόπαιδες εἶναι ἡ Οἰκογένεια, τό Σχολεῖο καί ἡ
Ἐκκλησία.
Πράγματι, τήν πρώτη θέση ἔχει ἡ οἰκογένεια. Αὐτή θά θέσει τίς βάσεις γιά νά οἰκοδομήσουν στή συνέχεια οἱ ἄλλοι δύο παράγοντες, πού εἶναι σημαντικοί γιά τήν ἀγωγή
τῶν νέων τό Σχολεῖο, καί ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν
ὅμως ἡ οἰκογένεια ἀμελήσει τό ἱερό αὐτῆς
καθῆκον δέν εἶναι δυνατό νά ἐκτελέσει τί τό
σοβαρό στή νεότητα τό Σχολεῖο ἤ ἡ Ἐκκλησία.
Τό παιδί πού δέν ἔμαθε ἀπό τούς γονεῖς
του νά κινεῖ τά χείλη του στήν προσευχή
πρός τόν Θεό στίς καθημερινές ἐμφάσεις
τῆς παιδικῆς ζωῆς του ἔχει ἀδικηθεῖ ἀνυπολόγιστα ἀπό τήν παρουσία καί τήν ἀδιαφορία τῶν γονιῶν του ὡς πρός τήν πνευματική
καί οὐχί μόνο παιδική ὕπαρξή του.
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Τά κενά πού ἀφήνει ἡ οἰκογένεια καί τό
ἡμιτελές ἔργο της θά συμπληρώσει, ὑποτίθεται σήμερα, τό Ἑλληνορθόδοξο Ἑλληνικό Σχολεῖο. Δέν εἶναι τοῦ παρόντος, οὔτε
σκοπός τῆς παρούσης νά ὑποδείξει ἐπί τοῦ
πρακτέου πῶς πρέπει νά διαπαιδαγωγεῖ τά
ἑλληνόπουλα τό Ἑλληνικό Σχολεῖο. Δέν
πρέπει ὅμως καί νά περάσει ἀπαρατήρητο
τό γεγονός ὅτι, σήμερα ἡ θρησκευτική διδασκαλία τῶν νέων στά Ἑλληνικά Σχολεῖα
παραμελεῖται, γιά νά μήν ποῦμε ὅτι, ἔχει
λάβει μορφή οὐχί ἑλληνοχριστιανική. Δυστυχῶς σήμερα ἐφαρμόζονται συστήματα
ξενόφερτα πού δέν ἔχουν καμία σχέση μέ
τήν φύση καί τό παρελθόν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Χριστιανικοῦ κόσμου, παρά τίς φωνές τῆς
Διοικούσης Ἐκκλησίας καί τῶν ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Ἐκκλησία, παρά
ποτέ ἄλλοτε, σήμερα θά λέγαμε κατά τό κοινό, ὡς ἐγγυήτρια δύναμη τῆς ἀγωγῆς τῆς
νεότητας τῆς Πατρίδος μας καί στοιχοῦσα
στά κελεύσματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, «ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε
αὐτά ἐλθεῖν πρός με», φέρει ἀκεραία τήν
εὐθύνη διά τόν θρησκευτικό καταρτισμό τῶν
Χριστιανῶν Ἑλληνοπαίδων, ἀφοῦ τά ἄλλα
δύο μέρη τυρβάζουν περί πολλῶν ἀσχέτων
πραγμάτων καί θεωριῶν.
Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀκεραία διά τόν θρησκευτικό καταρτισμό τῶν
Ἑλληνοπαίδων. Ἡ κατηχητική κίνηση προκειμένου νά ἐπιτελέσει τό θεάρεστο ἔργο της
πρέπει νά ἐνισχυθεῖ καί νά ἐπεκταθεῖ ἐντός
καί ἐκτός της Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας καί
δή καί μάλιστα πανταχοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου
Ἑλληνικοῦ κόσμου, καί νά προσλάβει μορφή καθολική, ἐάν θέλουμε τά ἀποτελέσματα
αὐτῆς νά εἶναι πλούσια.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔχει τήν δύναμη
τό Κατηχητικό Σχολεῖο νά εἶναι ἐνεργό καί

ἀποτελεσματικό, νά δημιουργήσει καί πάλιν
ἁγιόπαιδες μέ δασεία, πού εἶναι τό παιδί τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μέ ψιλή πού ἀναφέρεται στό παιδί τοῦ δρόμου, ὅπως πολύ
σοφά μᾶς ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος καθηγητής
καί Σχολάρχης στήν κατά Πάτμο Ἐκκλησιαστική Σχολή π. Παῦλος Νικηταρᾶς, ὅταν
δίδασκε τό μάθημα τῆς Κατηχητικῆς.
Τοιουτοτρόπως σήμερα τό ἔργο τῆς κατηχήσεως ἀνήκει κυρίως στόν Ἐφημέριο
Ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας, αὐτός θά θεωρεῖται
ὁ ἰθύνων καί ἡ ζωοποιοῦσα πνοή τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς ἐνορίας. Δύναται
ὅμως πρός ἀνακούφισή του ἀπό τά πολλαπλά ἐνοριακά αὐτοῦ καθήκοντα, νά
προπαρασκευάζει νέους καί νεανίδες γιά
τήν κατηχητική διδασκαλία τῆς ἐνορίας
του.
Οἱ Κατηχητές ἤ οἱ Κατηχήτριες, συνεργοί τοῦ Ἱερέως στό θεάρεστο αὐτοῦ ἔργο
τῆς κατηχήσεως τῶν νέων καί νεανίδων,
πρέπει νά διακρίνονται διά τήν πίστη
τους, τήν εὐσέβειά τους, ἀλλά καί τήν ἐπι-

μέλειά τους, οὕτως ὥστε τό μάθημα νά γίνεται πρόσφορο καί κατανοητό στό παιδί
καί νά γεμίζει τίς μπαταρίες μέ ψυχωφελῆ
διδάγματα.
Δόξα, αἶνο καί εὐχαριστία πολλή ἀναπέμπομεν στόν Μέγα Παιδαγωγό καί Κατηχητή τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Κύριο ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστό, πού μᾶς ἀξίωσε νά λειτουργεῖται καί νά διακονεῖται ἡ θρησκευτική
ἀγωγή τῶν νέων καί νεανίδων στήν θεόσωστη Μητρόπολή μας λίαν ἐπιτυχῶς αὐτούς
τούς δύσκολους καιρούς. «Δόξα τόν Θεόν».
Ἐπί τούτοις δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά
εὐχαριστήσω ἀπό καρδίας τούς ἀξίους συνεργάτες μου, τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο
Στρατονικείας κ.Στέφανο, τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς, τίς Κατηχητρίες καί τούς Κατηχητές καί τούς εὔχομαι τήν ἐξ’ ὕψους δύναμη
στό θεάρεστο ἔργο τους. Ἀπευθυνόμενος δέ
στούς γονεῖς καί κηδεμόνες τούς λέγω ὅτι,
τό Κατηχητικό Σχολεῖο δέν παρέχει αἷμα
σκοτωμένο, ἀλλά παρέχει αἷμα σωτήριο,
αἷμα Χριστοῦ. ❧
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Œ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
έ τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας καί μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειΜ
τούργησαν καί φέτος τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, σέ ὅλες
τίς Ἐνορίες τῶν νησιῶν μας. ❧

Ἀπό τήν ἐκδρομή τῶν Κατηχητικῶν στήν Κάλυμνο (10-2-2019)

Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τήν λήξη τῶν Κατηχητικῶν
στήν Κάλυμνο (18-5-2019)
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Ἐκδήλωση Κατηχητικῶν στή Λέρο
(Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης)
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Œ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
έ τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας καί μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτούργησαν καί φέτος οἱ Συναντήσεις Νέων καί Νεανίδων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως
στό Ἄργος Καλύμνου.
Γιά πρώτη φορά δέ φέτος λειτούργησαν καί στή Λέρο μέ μεγάλη ἐπιτυχία!

Μ

Συναντήσεις νέων στήν Κάλυμνο – Ἰούλιος 2019
Οἱ περίοδοι, ὅπως κάθε χρόνο, λειτούργησαν ξεχωριστά γιά τά κορίτσια καί γιά τά ἀγόρια, καθώς καί γιά τίς διαφορετικές ἡλικίες: Δημοτικοῦ – Γυμνασίου – Λυκείου.
Πολλές καί ποικίλες ἦταν οἱ δραστηριότητες, ὅπου συμμετεῖχαν τά παιδιά καί τούς γέμισαν ἐμπειρίες καί ἀναμνήσεις. ❧
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ιά πρώτη φορά στή Λέρο ὀργανώθηκαν καί λειτούργησαν μέ μεγάλη ἐπιτυχία δύο κατασκηνωτικές περίοδοι γιά ἀγόρια καί κορίτσια. ❧

Γ

Προγραμματισμός γιά τήν σωστή λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων στή Λέρο

Πρώτη μέρα τῶν κατασκηνώσεων στό μετόχι τῆς Ἁγ. Κιουρᾶς στή Λέρο.
Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος,
ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Νικόδημος καί ὁ π. Νικόλαος.

Ἐκκλησιασμός καί μετά πλούσιο πρωϊνό γιά τούς μικρούς κατασκηνωτές!
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Ἀναμνήσεις καί ἐμπειρίες

Ἡ δεύτερη περίοδος τῶν κοριτσιῶν. Ξέγνοιαστες στιγμές μέ μπάνιο
καί παιχνίδι στήν Ἁγ. Κιουρά

Μαθήματα πρώτων βοηθειῶν ἀπό τό ΔΙΕΚ Νοσηλευτικῆς Λέρου
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Ὁ Μητροπολίτης μας μέ τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς π. Δαμασκηνό, π. Σέργιο
καί π. Νικόλαο, στήν κατασκηνωτική περίοδο τῶν κοριτσιῶν

Τό μαγειρεῖο ἐπί τό ἔργον!
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Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν τελετή λήξης τῶν κατασκηνώσεων
στή Λέρο (15-9-2019)
Ἡ ἐπιτροπή τῆς κατασκήνωσης, εὐχαριστεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς ἐθελόντριες κυρίες τῆς
κουζίνας, καθώς καί ὅλα τα στελέχη, κορίτσια καί ἀγόρια, μικρά καί μεγάλα, πού βοήθησαν
νά λειτουργήσουν καί φέτος εὔρυθμα οἱ κατασκηνώσεις στήν Κάλυμνο καί τήν Λέρο.
Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ὅμως καί στούς γονεῖς πού ἐμπιστεύτηκαν στήν Ἐκκλησία τά
παιδιά τους γι’ αὐτές τίς ἡμέρες, καί φυσικά στά παιδιά γιά τήν ἀγάπη τούς ὅλα αὐτά τά
χρόνια πού ἀγκαλιάζουν τήν κατασκήνωση. Πιστεύουμε ὅτι κι ἐμεῖς τά στελέχη, ἀλλά καί
τά παιδιά, κερδίζουμε ἀπό αὐτόν τόν ἰσχυρό δεσμό.
Τοῦ χρόνου σᾶς περιμένουμε ξανά νά περάσουμε τό ἴδιο ὄμορφα μέ περισσότερες ἐκπλήξεις.
Οἱ ὑπεύθυνοι ἀρχηγοί καί οἱ ὁμαδάρχες τῶν Κατασκηνώσεων. ❧
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Œ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΕΦΕΣΟΣ – ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑ – ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Στήν Ἔφεσο μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
έ ἐπιτυχία διεξήχθησαν οἱ προσκυνηματικές ἐκδρομές πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Μ
στήν ἀρχαία Ἔφεσο καί Στρατονίκεια ἀπό 7 ἕως 9 Μαΐου 2019, καθώς καί στήν Καππαδοκία
ἀπό 19 ἕως 26 Ἰουνίου 2019, σέ συνεργασία μέ τό Καλύμνικο τουριστικό πρακτορεῖο «MAGOS
TOURS».
Τούς προσκυνητές ἀπό Λέρο καί Κάλυμνο συνόδευσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος
καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος.
Οἱ ἐκδρομεῖς στήν Ἔφεσο εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συμμετέχουν στόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου χοροστάτησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐνῶ τήν ἑπομένη (8/5) οἱ προσκυνητές συμμετεῖχαν στήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία.
Ἐκεῖ εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουν μετά τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου καί νά λάβουν τίς πατρικές καί πατριαρχικές εὐχές. ❧
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Ἀρχαία Στρατονίκεια, ἕδρα τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ὁμωνύμου ἐπισκοπῆς,
τόν ψιλόν τίτλον τῆς ὁποίας φέρει ὁ Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου μας
κ. Στέφανος.

Ἅγιοι Θεόδωροι – Μαλακοπή
Καππαδοκίας μέ τόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο
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Ναός Ἁγίου
Κωνσταντίνου
(Σινασσός)

Ὁ Μητροπολίτης μας
στήν πύλη
τοῦ Ἀδριανοῦ (Ἀττάλεια)

Στόν Ναό
τῆς Παναγίας
(Ἄβανος), μέ
τόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη
κ.κ.Βαρθολομαῖο.
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Œ «ΙΜΒΡΟΣ - ΜΝΗΜΗ» ΙΙ
Συνάντηση Εἰρήνης 2019 στή Λέρο

Μ

έ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί μεγάλη προσέλευση κόσμου, ὁλοκληρώθηκαν οἱ
τριήμερες ἐκδηλώσεις 12, 13, καί 14 Ἰουλίου 2019, στήν Λέρο, ἀφιερωμένες στήν «Εἰρήνη» καί τήν νῆσο Ἴμβρο.
Τήν πρωτοβουλία γιά τήν διοργάνωση εἶχε καί φέτος τό Ἑλληνοτουρκικό Σωματεῖο «Δάφνη – Defne», ἐνῶ οἱ ἐκδηλώσεις τελοῦσαν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου.
Στίς ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, ὁ
Δῆμος Λέρου, ὁ Σύλλογος «Γυναῖκες χωρίς Σύνορα-παράρτημα Λέρου», τό Κέντρο Πολιτισμοῦ Ἔρευνας καί Ἀνάπτυξης Λέρου «Ἄρτεμις», ὁ Σύλλογος Μικρασιατῶν Λέρου «Ἡ καθ’
ἡμᾶς Ἀνατολή», ὁ Ἑλληνοϊταλικός Σύλλογος Φίλων Λέρου (ΑΙΑΛ), μέ τήν στήριξη τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἐπαρχίας Καλύμνου (Ι.Σ.Ε.Κ.).
Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές σκοπό ἔχουν νά γεφυρώσουν τίς ἰδιαιτερότητες τῆς γλώσσας καί τοῦ
πολιτισμοῦ τῶν λαῶν στίς δυό πλευρές τοῦ Αἰγαίου. ❧

Παρασκευή 12 Ἰουλίου 2019 – Ἔναρξη ἐργασιῶν στρογγυλῆς τραπέζης «Εἰρήνη καί Ὑγεία» - Δημοτική Βιβλιοθήκη
Λέρου. Στό πάνελ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν οἱ καθηγητές-ἰατροί κ. Evelp Eralp ἀπό τό Ἀμερικανικό Νοσοκομεῖο
Κωνσταντινούπολης, καί ὁ κ. Κων/νος Συρίγος, καθηγητής ὀγκολογίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου «Σωτηρία»
τῶν Ἀθηνῶν. Τίς ἐργασίες τῶν ὁμιλιῶν συντόνιζε ὁ κ. Bernard Morin ἐκ Γαλλίας.

Τήν ἔναρξη τῶν ἐκδηλώσεων χαιρέτισαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος καί ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μ. Κόλιας.
Μεταξύ τῶν ἐπισήμων παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῆς ἀδελφοποιημένης πόλεως Ντιντίμ κ. Atabay Deniz.
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Παρασκευή 12 Ἰουλίου 2019
Ἔκθεση φωτογραφίας τοῦ διάσημου φωτογράφου
Izzet Keribar μέ τίτλο «Μαγικά Νησιά»

Σάββατο 13 Ἰουλίου 2019 - Σεμινάριο Φωτογραφίας ἀπό τόν διάσημο φωτογράφο Izzet Keribar σέ συνεργασία
μέ τόν Φωτογραφικό Σύλλογο «ΠΑΝ» (Δαρδανέλλια) καί φωτογράφους τῆς Λέρου.
Συνεδριακό Κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Σχολή Σοφίας».

Ὁ Μητροπολίτης φιλοξένησε καί ξενάγησε τά μέλη τοῦ
Φωτογραφικοῦ Συλλόγου «ΠΑΝ» (Δαρδανέλλια)
στόν αὔλειο χῶρο τοῦ «Πατριαρχείου»

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου 13 Ἰουλίου 2019 τόν Μητροπολίτη ἐπισκέφθηκαν ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ
Σωματείου «Δάφνη» κ. Γιαλίμ Ἐράλπ , καί ὁ πρεσβευτής τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στήν Τουρκία κ. Christian Berger.
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Σάββατο 13 Ἰουλίου 2019
Μουσικοχορευτική βραδιά ἀφιερωμένη στήν Εἰρήνη στήν πλατεία Πλατάνου, ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου.
Χορεύει τό χορευτικό τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Λέρου «Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή», παραδοσιακούς χορούς
τῆς Κωνσταντινούπολης, παραλίων Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Λέρου.

Μετά τήν παρουσίαση τῶν χορῶν, χόρεψαν ἐπίσης καί οἱ ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,
ἀλλά καί ὅλος ὁ κόσμος, γιά τήν Εἰρήνη !!!

Κυριακή 14 Ἰουλίου 2019
Οἱ ἐκδηλώσεις γιά τήν «Συνάντηση Εἰρήνης»
ὁλοκληρώθηκαν τήν Κυριακή 14 Ἰουλίου, τρίτη ἡμέρα
τῶν ἐκδηλώσεων, ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στή
γαστρονομία, μέσα ἀπό τήν πρωτοβουλία «μαγειρεύουμε
γιά τήν εἰρήνη», ὅπου ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν, στά πλαίσια
ἑνός workshop, φόρεσαν ποδιές καί ἐπιδόθηκαν
στήν ἀπό κοινοῦ προετοιμασία ἐδεσμάτων τῶν δύο
πλευρῶν τοῦ Αἰγαίου, ὁ δέ Μητροπολίτης εὐλόγησε
τήν κοινή τράπεζα τῶν μελῶν τοῦ προεδρείου
τῆς «Δάφνης» καί τῶν φίλων τῶν συμμετεχόντων
στήν κοινή τράπεζα εἰρήνης καί ἀγάπης
καί συναδελφώσεως τῶν Λαῶν.
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Œ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΟ
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.Παΐσιος, μετά τοῦ βοηθοῦ του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου ΣτραὉ
τονικείας κ. Στεφάνου, κατόπιν ἐπισήμων προσκλήσεων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κεφαλληνίας κ.Δημητρίου καί Ρόδου κ.Κυρίλλου, συμμετεῖχαν στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τή μνήμη
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου στήν Κεφαλονιά (19 & 20 Ὀκτωβρίου 2019) καί Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ
Ὑδραίου στήν Ρόδο (13 & 14 Νοεμβρίου 2019). ❧

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, πολιούχου τῆς Κεφαλονιᾶς (ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
19-20/10/2019)

ΡΟΔΟΣ
Μνήμη τοῦ Πολιούχου τῆς νήσου Ρόδου, Ἁγίου Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου
(13-14/11/2019)
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Œ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Μητρόπολις Λέρου-Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας συμμετεῖχε, ὅπως κάθε χρόνο, στά
Ἡ Ἱερά
Πανελλήνια Συνέδρια πού πραγματοποιήθηκαν γιά θέματα Αἱρέσεων καί Θρησκευτικοῦ

Τουρισμοῦ, πού διοργάνωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.Παϊσίου, τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐκπροσώπησε
ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος.

ΛΑ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ: πραγματοποιήθηκε στό
Ἱερό Προσκύνημα Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου στή Ζόγκα Ἑλληνικοῦ Ἄργους, ἀπό 22 ἕως 24
Ὀκτωβρίου 2019, μέ θέμα: « Ὄψεις τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Ἀντιτριαδικές – Ἀποκρυφιστικές
– Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεοῦ».

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: πραγματοποιήθηκε στήν
Ἄρτα, ἀπό 8 ἕως 10 Νοεμβρίου 2019, μέ θέμα: « Ἤπειρος: Προσέγγιση στά θρησκευτικά Μνημεῖα
καί τόν Πολιτισμό της - Νέοι Δρόμοι στούς μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορισμούς της».

Στό συνέδριο προβλήθηκε βίντεο μέ τό μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. ❧
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Œ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Κ

αί φέτος μέ τίς εὐλογίες τοῦ Μητροπολίτου μας, στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων
τῆς Σχολῆς Γονέων, εἴχαμε σπουδαίους ὁμιλητές στά νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τήν Κυριακή 17-2-2019, στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς Πόθιας Καλύμνου,
ἔλαβε χώρα μία πολύ σπουδαία ὁμιλία στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς
Γονέων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος «ΣΩΤΗΡ», μέ θέμα
«Οἱ τρεῖς κυοφορίες τοῦ παιδιοῦ».

Τήν Τρίτη 11 Ἰουνίου 2019, στόν κατάμεστο Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Λέρου,
ὁμίλησε ὁ πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί
Λεβαδείας, καί ὑπεύθυνος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφώνου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέ
τό ἐπίκαιρο θέμα: «Τί σημαίνει πατέρας, τί σημαίνει μητέρα».

Τό Σάββατο 22 Ἰουνίου 2019 στήν Κάλυμνο, στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Καλαμιωτίσσης
Καλύμνου, μέ θέμα: «Ποῦ πάει ἡ οἰκογένεια σήμερα;», καί τήν Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019
στήν Λέρο, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης, μέ θέμα: «Γονεῖς καί παιδιά, σχέση ἤ χάσμα;»,
μέ ὁμιλητή τόν πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου.
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Στή Λέρο, τό Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου 2019 στό Πνευματικό Κέντρο
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Λακκίου «πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωττάκης», μέ θέμα: «Βίος
καί πολιτεία μακαριστῆς Γερόντισσας Γαβριηλίας Παπαγιάννη»,
καί στήν Κάλυμνο, τήν Κυριακή 6
Ὀκτωβρίου 2019 στόν Ἱερό Ναό
«Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου» Πόθιας,
μέ θέμα: «Ἡ σύγχρονη οἰκογένεια»,
μέ ὁμιλητή τόν Πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλο, Πρωτοσύγκελλο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου &
Σιατίστης.
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Œ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ιά ἑνδέκατη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ
στήν Κάλυμνο καί στήν Λέρο, ἡ Σχολή
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (Πράξη Μητροπολίτου:
1/19.3.2007. Ἄδεια Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ:
760079/2112/ 5.8.2008.ΦΕΚ Β΄, ἀρ. φύλλου:
1663/2008-18.8.2008).
Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς διοικεῖται
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου
καί ἔχει ἕδρα τήν Κάλυμνο. Διευθυντής τῆς
Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου
καί διδάσκουν ἀφιλοκερδῶς οἱ καθηγητές:
π. Κων/νος Σμαλιός καί οἱ κ.κ. Ἐμμ. Καζαβούλης, Ἐμμ. Μεϊμάρης, Ποσειδών Ζαΐρης,
Γεώργιος Καραφύλης, Ἰωάννης Λισγάρης,

Γ

Κουμπαράς Ἀτσᾶς, ἡ κα Εἰρήνη Κουκουβᾶ,
καί ὅλοι οἱ δυνάμενοι καί κατέχοντες ἀναλόγια εἰς τούς Ἱ. Ναούς. Τηλ. 22430- 28688,
28121.
Παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς λειτουργεῖ καί στή Λέρο ἀπό τό 2010,
ὑπό τήν εὐθύνη τῶν ἱερέων π. Δαμασκηνοῦ
Παλαπουγιούκ καί π. Σεργίου Γουρλᾶ, καί
τῶν κ.κ. Ἀναστασίου Χατζηλάρη ἐκπαιδευτικοῦ καί Ἐμμ. Πλόχωρου.
Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς
πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς
στή σύγχρονη κοινωνία καί ἡ ἀνάδειξη νέων
ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πληρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας.
Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν. ❧
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Œ ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

Ἱερατικές Συνάξεις στή Μητρόπολή μας - 2019.
Ἀναλύονται πνευματικά καί σημαντικά θεολογικά θέματα
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Ορθόδοξος Ναός καί οἱ συμβολισμοί Εν αὐτῷ
(Β΄ΜΕΡΟΣ)

Γράφει ὁ Μακαρούνας Νικήτας-Μιχαήλ, πτυχιοῦχος Θεολογίας ΑΠΘ

Σ

υνεχίζοντας τούς συμβολισμούς
ἑνός Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ Να
οῦ ἔχουμε νά σημειώσουμε τά ἑξῆς:

11. Ὁ Σταυρός εὐλογίας συμβολίζει τήν
ἀνίκητη δύναμη τῆς Ἐκκλησίας κατά
τοῦ κακοῦ.
12. Τά κηροπήγια (πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα) συμβολίζουν τό ἀνέσπερο (πού
δέν σβήνει ποτέ) φῶς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
13. Πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα τά Ἑξαπτέρυγα-μεταλλικά λάβαρα μέ παρα- 14. 
Στή βορειοανατολική πλευρά τοῦ
στάσεις ἀγγελικῶν μορφῶν πού ἀκτιἹεροῦ Βήματος, ἡ Κόγχη τῆς Ἱερᾶς
νοβολοῦν- συμβολίζουν τό ἀγγελικό
Πρόθεσης συμβολίζει τό Ἱερό Σπήλαιο τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου.
τάγμα τῶν ἑξαπτέρυγων ἀγγέλων, τό
15.
Ο Ἄμβωνας συμβολίζει τόν Τάφο
ὁποῖο παραστέκεται τιμητικά στόν
τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Διάκονος, τόν ἄγΘεό (Ἡσ. 6,1-2, Ἀποκ. 4,6-8).
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γελο τῆς Ἀνάστασης1 (Μάρκ. 16,6).
νά εἶναι καθαρή ὅπως τό φῶς καί
Ὁ Ἄμβωνας φέρει παραστάσεις τῶν
νά καίει σάν τήν φωτιά ἀπό λαχτάρα γιά τήν ἕνωσή της μέ τόν Χριἱερῶν Εὐαγγελιστῶν καί ἀνάγλυφο
περιστέρι, πάνω στό ὁποῖο τοποθεστό.
τεῖται τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί συμβο- 19. Καί τέλος οἱ Καμπάνες καλοῦν τούς
λίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα.
πιστούς νά προσέλθουν στήν Ἐκ16. 
Στό μπροστινό μέρος τοῦ Σολέα
κλησία κάθε φορᾶ πού τελεῖται ἱερά
-τοῦ ὑπερυψωμένου τμήματος μπροἈκολουθία στόν Ἱερό Ναό. Ὁ κτύστά στό Ἱερό- βρίσκονται τα μεγάλα
πος της συμβολίζει τό κάλεσμα τοῦ
μανουάλια, τά ὁποῖα μαζί μέ τα καΘεοῦ πρός τούς πιστούς γιά τή συμντήλια τοῦ Τέμπλου, συμβολίζουν τό
μετοχή τους στά σωτήρια γεγονότα
νοητό φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο
πού τελοῦνται στό Ναό. Ἕλκουν
«φαίνει πᾶσι».
τήν καταγωγή καί τήν ὀνομασία
17. Οἱ Πολυέλαιοι πού κρέμονται ἀπό
τους ἀπό τήν περιοχή τῆς Καμπανίας τῆς Ἰταλίας, καθώς ἐκεῖ βρίσκοτήν ὀροφή συμβολίζουν τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ ἀλλά καί τόν φωτισμό τοῦ
νται τά κατάλληλα μέταλλα γιά τήν
κατασκευή τους.
Ἁγίου Πνεύματος, πού κατέρχεται
ἀπό τόν Οὐρανό.
Ἔχοντας αὐτούς τούς συμβολισμούς
18. Τ
 ά κεριά (πού ἀνάβουμε κάθε φορά
στό
μυαλό μας κάθε φορά πού θά μπαίὅταν μπαίνουμε στό Ναό) συμβολίζουν τήν ψυχή μας, ἡ ὁποία πρέπει νουμε στό Ναό καί θά συμμετέχουμε
στά τελούμενα ἐν αὐτῷ, θά μυσταγω1. Τόν ἄγγελο τῆς Ἀνάστασης πού ἀναγγέλλει στίς
γούμαστε μέσω αὐτῶν καί ὁ νοῦς μας θά
Μυροφόρες το χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου, συμβολίζει ἐπίσης καί ὁ Ἱερεύς κάθε Κυ- ὁδηγεῖται στήν οὐράνια Θεία Λειτουρριακή ὅταν ἀπαγγέλει τό Ἑωθινό Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρ- γία ὅπου ὑμνεῖται καί δοξολογεῖται
ἀκατάπαυστα ὁ Τριαδικός Θεός. ❧
θρου ἀπ’ τό Ἱερό Βῆμα.
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ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ι.ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
ΚΑΙ Ι.ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ 5-6/9/2019 – Ἱερά
Μονή Ἁγίων Ἀγγέλων Λέρου

Μνήμη Μικρᾶς Ἀσίας (15/9/2019) – 96 χρόνια
ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή
Ἱερός Ναός Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου
Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο τῶν
ἀγωνιστῶν Ἱερέων τοῦ Ἱεροῦ
Πετροπολέμου τό 1934-’35,
κατά τῶν κατοχικῶν δυνάμεων
τῶν Ἰταλῶν κατακτητῶν, πού
προσπάθησαν νά μᾶς ἀποσπάσουν
ἀπό τό Οἰκουμενικό μας
Πατριαρχεῖο, καί νά διαλύσουν τήν
Ἑλληνική Ἐθνική μας ὑπόσταση.
Ὑπέγραψαν ὅλοι μαζί στήν Ἁγία
Τράπεζα τήν ἔμπρακτη ἀντίστασή
τους, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Ἅγιος
Σάββας…. καί ΝΙΚΗΣΑΝ !!!!! –
Κάλυμνος 6/10/2019
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Ἁγιασμός γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος στήν Κάλυμνο.

Ἁγιασμός γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος στή Λέρο.

Ἑορτασμός Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φανουρίου Λέρου - 27/8/2019.
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Ἐννιάμερα στήν Παναγία
τοῦ Κάστρου Λέρου

Ἡ θαυματουργή Εἰκών τῆς Παναγίας
τοῦ Κάστρου Λέρου, μέ τό περίτεχνο
προσκυνητάρι.
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Œ Ὁ ἑορτασμός τῆς Παναγίας στήν Κάλυμνο

Ἐνορία Ἀναστάσεως

Ἐνορία Ἀρχαγγέλου

Παναγία Φανερωμένη
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Παναγιές Καλύμνου

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Ψέριμο
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Œ Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀστυπάλαια –
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ
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Œ Ἑ ορτασμός Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
Καλύμνου, 5-6/8/2019
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Œ Ἑορτασμός Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου,
5-6/8/2019
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Ἅγιος Φώτιος – Καντούνι Καλύμνου, 2019

Œ Ἑορτασμός Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου
Λέρου 27-28/7/2019
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Œ Ἅγιος Παντελεήμων Καλύμνου,
24-25/7/2019
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Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Λέρου

Κατά τόν Ἑσπερινό ὁ Μητροπολίτης χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη τόν εὐλαβέστατο
νέο Φώτιο Καζηλιέρη, ἀπόφοιτο τῆς Πατμιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς

Ἅγιος Νικόλαος Καλύμνου
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Œ Τ
 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΧΟΛΗ ΣΟΦΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΛΕΡΟ ΕΚΛΕΙΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
ἴκοσι χρόνια πέρασαν ἀπό τίς 26 Σεπτεμβρίου 1999, τότε πού ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
ἐγκαινίασε τό στολίδι τῆς Μητροπόλεώς
μας, γνωστό καί ὡς «Πατριαρχεῖο» στή
Λέρο. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, τό συνεδριακό κέντρο «Σχολή Σοφίας», ὅπως τό
ὀνόμασε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀπό
τά πιό σύγχρονα, ὀμορφότερα καί καλύτερα τοῦ Αἰγαίου, ἔχει φιλοξενήσει δεκάδες
ἐκδηλώσεις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.
Ἀπό τό 1999 ἕως καί σήμερα ἔχουν πραγματοποιηθεῖ πολλά διεθνῆ συνέδρια ὑπό
τήν αἱγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τῆς UNICEF, συναντήσεις ἐκπροσώπων
Ἑλληνοφώνων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πολλές ἡμερίδες, ἰατρικά καί ἐκπαιδευτικά συνέδρια

Ε

καί σεμινάρια, τελετές ἀδελφοποίησης τοῦ
Δήμου Λέρου μέ ἄλλους Δήμους (Ἀσχάϊμ
Γερμανίας, Λάρνακας Κύπρου, κ.ἄ.), ἐκδηλώσεις στά πλαίσια τῶν «Ἡμερῶν Μνήμης
καί Δημοκρατίας», ἐπισκέψεις, διαλέξεις,
συναντήσεις καί συνεδριάσεις τῆς τοπικῆς
Αὐτοδιοίκησης, ἀνωτέρων στελεχῶν τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, Πανεπιστημίων,
Σχολείων, Συλλόγων καί Φορέων, παρουσιάσεις βιβλίων, διεθνεῖς ἐκθέσεις ζωγραφικῆς
καί φωτογραφίας, πολιτιστικές καί ἄλλες
ἀξιόλογες δραστηριότητες.
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, μέ τήν πλούσια
παράδοσή της καί τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μπόρεσε νά δημιουργήσει στή Λέρο μία πνευματική καί πολιτιστική ὄαση. Ἕνα μοναδικό
στολίδι στόν Αἰγαιακό χῶρο, ἕνα ἔργο μεγάλης ἐθνικῆς, πολιτιστικῆς, θρησκευτικῆς
καί κοινωνικῆς ἀξίας καί σημασίας.

26-9-1999 ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ συνεδριακοῦ κέντρου «Σχολή Σοφίας»

Ἐργασίες τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ της Ὀρθοδόξου
καί τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 5-9/9/2017
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«Ἴμβρος -Μνήμη» - Συνάντηση Εἰρήνης, 13-15/7/2018

Ἐργασίες ΙΖ΄ θεολογικοῦ συνεδρίου μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ τμήματος θεολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ
Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 2-5/7/2011

«Μαθηματικά καί Νοημοσύνη», Masterclass ἀπό τόν Καθηγητή Νίκο Λυγερό, 27-30/10/2011

Διεθνές Συνέδριο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, 15-22/9/2009
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Ἡμερίδα τοῦ Γραφείου Ἐπαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ τοῦ Ἐνιαίου Λυκείου Λέρου, μέ θέμα:
«Λέρος SOS – Συνεργασία γιά τό περιβάλλον», 26/5/2007

Συνάντηση ἐκπροσώπων Ἑλληνοφώνων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὑπό τήν αἱγίδα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 26-29/9/2005

φωτό 1930
Τό οἴκημα, τό λεγόμενον «Πατριαρχεῖον Λέρου», εὑρίσκεται εἰς τήν ἀρχή τοῦ ὅρμου Ἀλίνδων, τοῦ πλέον
τουριστικοῦ θερέτρου τῆς Λέρου. Ἐκτίσθη ἀπό τόν πρώην Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί εἶτα Πατριάρχη
Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιο τόν Βυζάντιο, περί τό 1884. Τό οἴκημα τοῦτο κατά τόν Β' Παγκόσμιο πόλεμο
ἐβομβαρδίσθη ἀνηλεῶς καί ἔκτοτε κατέστη ἀκατοίκητο - ἐρείπιο. Τό παλαιόν καί σαθρόν οἴκημα,
μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τίς πρωτοβουλίες πού ἀνέλαβε ἡ τοπική
Ἐκκλησία, ἀλλά καί μέ τήν ἀγαστή συνεργασία τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί τήν ἀρωγή τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (πρόγραμμα INTERREG II), κατεδαφίσθη τό 1997 καί εἰς τήν θέσιν του ἀνηγέρθη
ἐκ βάθρων ἕνα λαμπρό κτίριο, πού κατέστη πηγή θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης στή Λέρο.
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Œ Ε ΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΤΗΣ
λλος ἕνας ἄξιος κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ,
στίς 11 Αὐγούστου 2019, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἰωάννης Χαλκίτης, πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,
ἐφημέριος ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Καλύμνου.
Ὁ π. Ἰωάννης ὑπῆρξε ἐπίσης ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν ἐκπαιδευτικός – θεολόγος στό «Νικηφόρειο» Γυμνάσιο
– Λύκειο Καλύμνου.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη τήν
Δευτέρα 12 Αὐγούστου 2019, στήν Ἐνορία
του, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου.
Ἡ ἀπώλειά του εἶναι μεγάλη, τόσο γιά
τήν τοπική Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία

Ἄ

τῆς Καλύμνου, ὅσο καί γιά τούς εὐσεβεῖς
ἐνορίτες του, τούς ὁποίους ὑπηρετοῦσε
ὡς ἐφημέριος, ὅσο καί για τήν οἰκογένειά
του.

Œ Ο Ι ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ του Οικουμενικού Πατριάρχου
Σεβ. Μητροπολίτης μας, καθηκόντως,
ἐνημέρωσε τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ
ὁποῖος μεταξύ ἄλλων, στό ἀποσταλλέν συλλυπητήριο Πατριαρχικό Γράμμα ἐτόνισε τά
ἑξῆς: «Πλήρεις συγκινήσεως καί ἀναμνήσεων ἐκ τῆς φοιτήσεων ἡμῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογική Σχολή Χάλκης προαγόμεθα διά τῶν
μετά χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν Γραμμάτων
ὅπως ἐκφράσωμεν ὑμῖν τά συλλυπητήρια
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς διά τήν κοίμησιν τοῦ Πρωτοπρεσβυ-

Ὁ

τέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου,
ὁμογαλάκτου ἀδελφοῦ, πολλά προσενεγκόντος κατά τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἐν
τῷ ἀμπελῶνι τοῦ Κυρίου.
...Συλλυπούμενοι ἐκ βάθους καρδίας ἀπό
τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν μετά τοσαύτης ἀγάπης περιέβαλλεν ὁ ἀείμνηστος, ὡς
γνήσιος ἀπόφοιτoς τῆς Τροφοῦ Χαλκίτιδος
Σχολῆς, διακριθείς διά τήν εὐσέβειαν καί τήν
ἀγάπην του πρός τήν λειτουργικήν ζωήν καί
τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί
τάς τιμίας παραδόσεις τοῦ Γένους…»

Œ Ο Ι ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΠΑΪΣΙΟΥ
ετά πολλῆς θλίψεως καί ὀδύνης, ὁ Σεβ.
Μ
Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, διά τόν
αἰφνίδιον θάνατον τοῦ Ἱερέως Ἰωάννου

ντων ἐν σκηναῖς δικαίων. Στούς δέ συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως, τήν ἐξ ὕψους
δύναμιν καί παραμυθίαν. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ
Χαλκίτη, εὐχόμενος εἰς τόν Ἀρχηγόν τῆς μνήμη.
Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου, ὅπως ἀναπαύση
† Ὁ Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί
τήν μακαριστήν ψυχήν του, «ἐν χώρᾳ ζώ- Ἀστυπαλαίας Παΐσιος».
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ

«ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
Λειτουργεῖ ἀπό τό 1960.
Φιλοξενεῖ περί τούς 30 γέροντες.
Διοικεῖται ὑπό πενταμελοῦς
Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπό τήν
προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
κ. Παϊσίου.
Μέλη:
π. Νικόδημος Φωκᾶς ἀντιπρόεδρος,
κ. Ἐμμ. Ζαΐρης συντ/χος ἰατρός,
κα. Καλλιόπη Γκαργκιούλου,
κα. Ἀναστασία Πολίτου.
Διευθυντής: Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Στρατονικείας κ. Στέφανος,
τηλ. 22470- 22860, 22470-25350.
Λογαριασμός Ε.Τ.Ε.: 403/540046-53,
ΙΒΑΝ: GR11-0110-4030-0000-40354004-653
Κωδικός SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC:
ETHNGRAA

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπιστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου καί τήν συγκινητική καί ἀξία
ἐπαίνων προσφορά τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί τῶν
δωρητῶν, συνεχίζεται γιά ὄγδοη συνεχῆ χρονιά τό ἔργο
τῆς Τραπέζης Ἀγάπης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέσα ἀπό τό
ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά περισσότεροι ἀπό 170 ἀδελφοί μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἐπίσης, γιά τίς ἄμεσες ἀνάγκες
τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας λειτουργεῖ Φιλόπτωχο Ταμεῖο,
Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο, Ἱματιοθήκη, Φαρμακεῖο, Τράπεζα φαγητοῦ, κλπ.

Λογαριασμός Τραπέζης
Ἀγάπης:
779/002101-089440
Θερμή παράκληση: νά ἐνημερώνεται ἡ Ἰ. Μητρόπολη γιά
τήν τυχόν κατάθεση στόν λογαριασμό, γιά τήν ἔκδοση
σχετικῆς ἀπόδειξης.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συνδρομές γιά τό περιοδικό μας
μπορεῖτε νά ἀποστέλλετε στή διεύθυνση:
Ἱερά Μητρόπολις Λέρου - Ἄλιντα - Λέρος 85400
(Ὑπόψιν Γραμματέως κ. Γεωργίου Χρυσούλη
μέ τήν σημείωση «συνδρομή ΟΛΚΑΣ»)
Ἐτήσια συνδρομή: 15 εὐρώ
Ἀρ. λογ. Alpha Bank: 643-002101-028910 /
ΙΒΑΝ: GR4101406430643002101028910

ΟΛΚΑΣ
Περιοδικόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας
Ἰδιοκτήτης: Ι.Μ.Λ.Κ.Α., 85400 Λέρος
Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λ.Κ.Α. κ. Παΐσιος
Ἐπιμέλεια ὕλης: Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως,
Μιχαήλ Μακαρούνας, πτυχιοῦχος Θεολογίας Α.Π.Θ.,
καθώς καί ὁμάς ἱερέων καί λαϊκῶν Θεολόγων.
Ἱστοσελίδα: www.im-leka-gr.
Ἐκδοτική Παραγωγή: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ, τηλ. 210-9217.513
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἐν Λέρῳ: Τ.Κ. 85400, τηλέφωνο: 2247023211, Fax: 2247022339. E-mail: mitropolerou@yahoo.gr
Ἐν Καλύμνῳ: Τ.Κ. 85200, τηλέφωνο: 2243023000/1, 2243022700. Fax: 22430 22700.
E-mail: imkalymnoy2011@yahoo.gr
Ἐν Ἀστυπαλαίᾳ: Τ.Κ. 85900, τηλέφωνο: 2243061875, Fax: 2243061101.

