
1 

 
ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟ ΜΑΛΑΟΤΗ 
Ηεξέαο π. Δξκφιανο Ηαηξνχ 

 
«Η Οξζόδνμε Ιεξαπνζηνιή ζην Μαιάνπη», 

20ν πλέδξην Οξζνδφμνπ Ηεξαπνζηνιήο ζπλεξγαηψλ ηνπ 
Παλειιελίνπ Υξηζηηαληθνχ Οκίινπ Οξζνδφμνπ Ηεξαπνζηνιήο 
θαηαζθήλσζε Αγίαο Σαβηζά Αξάρσβαο Παξλαζζνχ Βνησηίαο. 

 
Αξάρσβα, 22-8-2015 

Θέκα: Δηθφλεο Θενχ ζηελ Διιάδα ή ζην Μαιάνπη!  
          Καη Οξζφδνμε Ηεξαπνζηνιή ζηνλ Κφζκν! 
 

εβαζκηψηαηε, ζεβαζηνί παηέξεο, θπξία πξφεδξε, ζεβαζηά κέιε ηνπ Παλειιελίνπ 
Υξηζηηαληθνχ Οκίινπ  

Υαίξεηε έλ Κπξίῳ! 

Ζ Υάξηο ηνπ Θενχ θαη ε θξνληίδα ηνπ ζπκβνπιίνπ ζαο, καο κάδεςε ζήκεξα φινπο εδψ, ζε 
απηφλ ηνλ θηιφμελν ρψξν ησλ θαηαζθελψζεσλ ηεο Αγίαο Σαβηζά θαη ήδε απηή ε ζπλάληεζε 
άξρηζε λα καο γεκίδεη κε πνιχ ραξά (πηζηεχσ) φινπο καο, θαζψο είκαζηε καδί ηψξα καδί γηα ηελ 
επφκελε ηνπιάρηζηνλ ψξα.  
Με ηελ επρή ηνπ παηξηάξρνπ καο θ. Θενδψξνπ θαη ηνπ εβαζκησηάηνπ καο, Αξρηεπηζθφπνπ 
Εάκπηαο θαη Μαιάνπη, θ. Ησαθείκ, ζα αλνίμνπκε ηελ θαξδηά καο θαη λα κνηξαζηνχκε καδί ζαο, ηα 
λέαηεο Ηεξαπνζηνιήο ζην Μαιάνπη!  

Γηα έλα ρξηζηηαλφ πνπ δεη θαη θηλείηαη ζε κηα ήπεηξν καθξηλή, (ηξηηνθνζκηθή) πνπ 
αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά αλαξίζκεηα ζέκαηα θαη ππνζέζεηο ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ 
απαζρνινχλ έλα ρξηζηηαλφ πνπ θαηνηθεί ζηελ ζχγρξνλε θαη πξννδεπκέλε Δπξψπε ηνπ 2015, 
πόζν εύθνιν είλαη λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ ζύγρξνλνπ ηζαγελή ηνπ Μαιάνπη πνπ δεη κε 
πξσηφγνλα κέζα, ζε πξσηφγνλεο ζπλζήθεο θαη έρεη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ κε πξσηφγνλν 
ηξφπν; 

Καη αλ αθφκε κνπ επηηξέπεηε, ζηνλ ζχγρξνλν Έιιελα Υξηζηηαλφ, πνπ δεη κέζα ζε κηα 
γεληθή θαηνιίζζεζε εζψλ θαη αμηψλ, πνπ βνκβαξδίδεηαη αλειέεηα απφ αιιφηξηεο ζπλήζεηεο θαη 
ζπκπεξηθνξέο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηψηεξεο (αλ ηηο ζπγθξίλνπκε κε ηηο δηθέο καο) σο πξνο 
ηελ πνηφηεηά ηνπο, μέλεο σο πξνο ηελ παξάδνζή καο θαη νπσζδήπνηε αληίζεηεο σο πξνο ηα 
νξζφδνμα πηζηεχσ καο, πνπ απεηινχλ αθφκε θαη ηελ χπαξμή καο ηφζν ηελ πξνζσπηθή φζν θαη 
ηελ ζπιινγηθή ηεο θπιήο καο, ζε απηφλ ηνλ έιιελα ρξηζηηαλφ πνπ παζρίδεη λα ηζνξξνπήζεη 
αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ηνπ πάζε θαη ηνπο ηεξνχο πφζνπο ηνπ, πνπ έρεη λα ζηεξίμεη φρη κφλν 
ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ θαη ζπρλά ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο θίινπο ηνπ, πνπ 
γνλαηίδνπλ θαη απειπίδνληαη θαζεκεξηλά, πνπ αδπλαηνχλ λα εθηηκήζνπλ λεθάιηα ηα γεγνλφηα θαη 
λα αμησζνχλ λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά.. ζε απηφλ ινηπφλ ηνλ ρξηζηηαλφ πνπ δελ είλαη άιινο 
απφ εκέλα θαη εζάο, πώο ζα ερήζνπλ νη ήρνη από ηηο δωληαλέο θαη ζηελάρωξεο εηθόλεο ηνπ 
Μαιάνπη πνπ ζα ζαο κεηαθέξσ; 

Αδειθνί ζίγνπξα φινη ζα ζπκθσλήζνπκε φηη ε Ηεξαπνζηνιή γεληθά είλαη ε ζπληνληζκέλε 
πξνζπάζεηα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο καο λα θέξεη ηνλ Λφγν ηνπ Θενχ κέζα απφ ην 
Θεφπλεπζην Δπαγγέιην αιιά θαη ηελ Εσληαλή Παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο ζε θάζε πξφζσπν 
μερσξηζηά. 

Απηή ε απνζηνιή αλαηέζεθε απφ ηνλ Θεφ καο ζηνπο καζεηέο Σνπ, φζν αθφκε ν Κχξηφο 
καο ήηαλ αλάκεζά ηνπο, (θαη ηδηαίηεξα ηνλίζηεθε ζηα ηειεπηαία ιφγηα πνπ ηνπο είπε ηελ ζηηγκή 
πνπ Αλαιήθζεθε). Απηήλ ηελ απνζηνιή εθηειέζαλε νη απινί άλζξσπνη πνπ πήξαλ ηελ θιήζε 
απφ ηνλ Υξηζηφ ζην ζχληνκν πέξαζκά Σνπ απφ ηελ γε. Υάξε ζηελ Ηεξαπνζηνιή ηνπ Απ. Παχινπ 
ε Διιάδα έκαζε γηα ην απνθεθαιπκκέλν Μπζηήξην ηεο σηεξίαο ηνπ Αλζξψπνπ. Υάξε ζηελ 
ζπλεξγαζία ηνπ Παχινπ κε αλζξψπνπο ζαλ ηνλ Σηκφζεν (ηνλ ηφζν θαιά αλαζξεκκέλν απφ ηελ 
γηαγηά ηνπ), ηνλ Αθχια θαη ηελ Πξίο θπιια ην απιφ άηεθλν δεπγάξη πνπ ηνλ θηινμελνχζε, θαη 
ηφζνπο άιινπο απινχο αλζξψπνπο, δφζεθε ε επθαηξία θαη θήξπμε ζε καθξηλέο απφ ηελ Ηνπδαία 
πεξηνρέο... Υάξε ζην ζάξξνο θαη ηελ θψηηζε ηεο Λπδίαο ηεο πξψηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαλήο ζηελ 
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Μαθεδνλία, μεθίλεζε θαη ζηεξίρηεθε ν Δθρξηζηηαληζκφο ηεο κέρξη ηφηε εηδσινιαηξηθήο 
Δπξψπεο... 

Σα παξαδείγκαηα είλαη πάκπνιια. Σα ηζηνξηθά θαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα κηινχλ απφ κφλα 
ηνπο. Απινί θαη ηαπεηλνί άλζξσπνη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζαλ εκάο εδψ πέξα, έιθπζαλ ηελ Υάξε 
ηνπ Θενχ, έγηλαλ φξγαλα Σνπ θαη κεηείραλ ζην ρέδην ηεο σηεξίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ Θεφ. 

 
Κεξχρηεθε ζηνλ θφζκν ε αιεζηλή έκπνλε αγάπε! 
Παξνπζηάζηεθε ε άγλσζηε θαη θαηαθξνλεκέλε Σαπείλσζε σο χςηζηε αξεηή! 
Καζνδεγήζεθαλ ηα πιήζε πξνο ην δξφκν ηεο κεηάλνηαο! 
Άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ Αγηφηεηα!! 
Βξέζεθε ην κνλνπάηη ηεο επηζηξνθήο καο πξνο ηνλ πνζεηφ θαη ρακέλν καο Παξάδεηζν! 
Με απιά ιφγηα, ήξζαλ ηα πάλσ -θάησ ζηελ αλζξσπφηεηα... 
Καη θπζηθά ην ρέδην Σνπ Θενχ δελ ζηακάηεζε εδψ. 
Ζ Δθθιεζία πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Υξηζηφ αλέιαβε ηελ ζπλέρεηα. 
Ύςηζηε είλαη ε αμία θαη ην έξγν ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο αθνχ ζαλ λέα θηβσηφο 

ζσηεξίαο, ζπλερίδεη ηνλ Δπαγγειηζκφ ηεο θάζε αλζξψπηλεο χπαξμεο, κέρξη ηελ ζπληέιεηα ηνπ 
Κφζκνπ. 

Μα είλαη αδειθνί κνπ ηφζν απιά ηα πξάγκαηα φζν ηα πεξηγξάθνπκε ηψξα; 
Δίλαη δπλαηφλ ν θαζέλαο απφ εκάο λα αμησζεί παξφκνηεο επθαηξίεο, λα αξπάμεη παξφκνηεο 

επινγίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε παξφκνηαο ζεκαζίαο ζαπκαζηά γεγνλφηα ζήκεξα; 
Δίλαη δπλαηφλ ζήκεξα λα ζπλερηζηεί ην έξγν ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο αλζξσπφηεηαο ή 

κήπσο φρη; Καη γηαηί φρη!  
Πνιινί ζήκεξα ηδηαίηεξα ζπλεθηηκψληαο ηηο θξίζηκεο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο γηα ηελ παηξίδα 

καο, ππνζηεξίδνπλ φηη παληνχ γίλεηαη ηεξαπνζηνιή θαη ε ρψξα καο έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη 
δελ ππάξρεη ιφγνο νχηε λα ζηείινπκε ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο εθεί θαη νχηε λα ζηείινπκε ηα 
ιεθηά καο θαη νχηε ιίγν νχηε πνιχ, φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα λνηαζηνχκε θαη λα ελδηαθεξζνχκε 
πην πνιχ απφ έλα ηππηθφ ελδηαθέξνλ θαινζπλάηεο ζπκπάζεηαο γηα ηνλ πιεζίνλ καο πνπ είλαη 
θαη ρξηζηηαληθφ καο θαζήθνλ άιισζηε! 

Μήπσο ηεξαπνζηνιηθέο αλεζπρίεο είλαη πεξηηηέο ζηελ επνρή καο; 
Μήπσο έρνπλ επαγγειηζηεί φινη νη ιανί ηεο γεο θαη γη απηφ είλαη πεξηηηφ λα ζηείινπκε ηηο 

δηθέο καο απνζηνιέο ζε κέξε απαξακχζεηα απφ ηελ Οξζνδνμία ;  
Μήπσο ζήκεξα άιιαμαλ νη αλάγθεο θαη νη ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη δελ ρξεηάδνληαη 

ηνλ Δπαγγειηζκφ ηνπο; Γελ ρξεηάδνληαη ηνλ Υξηζηφ ζηε δσή ηνπο;  
Μήπσο νη άλζξσπνη βξήθαλ ηελ Δηξήλε ηνπο θαη δελ ρξεηάδνληαη νδεγνχο πξνο Απηήλ;  
Μήπσο νη άλζξσπνη βξήθαλ ηελ σηεξία ηνπο θαη δελ ρξεηάδνληαη ηεξαπνζηφινπο ή 

κήπσο απειπίζηεθαλ φηη ζα ηελ βξνπλ θαη έηζη πάιη δελ ππάξρεη ιφγνο λα επαγγειηζηνχλ;  
Όζν ν άλζξσπνο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο πνπ δνχκε, θαη εδψ ζηελ Διιάδα, πξννδεχεη 

θαη θαιπηεξεχεη ηελ δσή ηνπ ζε πιηθφ επίπεδν, ηφζν απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Θεφ θαη ράλεη ηελ 
ζρέζε ηνπ καδί ηνπ!  

Μα θαη ζε ρψξεο φπσο ην Μαιάνπη, πνπ δελ ππάξρεη πξφνδνο, φκσο επίζεο δελ έρεη 
ηδξπζεί ε Μηα Αγία Απνζηνιηθή θαη Οξζφδνμε Δθθιεζία, εθ ησλ γεγνλφησλ δελ ππάξρεη νξζή 
ζρέζε κε Τνλ Θεό!! 

Όζν ν άλζξσπνο λνκίδεη φηη βειηηψλεη ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπ, ηφζν θαη απηνλνκείηαη 
θαη λνκίδεη φηη δελ έρεη αλάγθε απφ ηνλ Γεκηνπξγφ ηνπ θαη εθεί βξίζθεηαη θξπκκέλν ην κπζηηθφ ηεο 
ηξαγηθήο δπζηπρίαο καο. 

Οη άλζξσπνη ζήκεξα, πινχζηνη ή θησρνί, ιεπθνί ή κειακςνί, γξακκαηηζκέλνη ή 
αγξάκκαηνη, άλζξσπνη ηεο πςειήο θνηλσλίαο ή άλζξσπνη ηνπ ππνθφζκνπ αλεμαηξέησο, 
πάζρνπκε απφ ηελ ίδηα αζζέλεηα!!  

Καη πηα είλαη ε αζζέλεηα πνπ βαζαλίδεη ηελ αλζξσπφηεηα ζήκεξα; 
Απφ ηηο πνιιέο επηινγέο, απφ ηηο πνιιέο επθνιίεο θαη δηεπθνιχλζεηο, απφ ηελ ζσκαηηθή 

θαινπέξαζε, ράζακε ην αιεζηλφ λφεκα ηεο δσήο! 
Καη πην είλαη ην λφεκα ηεο δσήο;  
Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο δσήο καο;  
Πνηνο είλαη ν ζηφρνο θαη ε ηεξή καο επηδίσμε ζην γξήγνξν πέξαζκά καο απφ απηήλ ηελ 

δσή; 
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Γελ λνκίδσ λα δηαθσλήζεη θαλείο φηη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο δσήο καο, ε πνηφηεηα θαη ν 
ακχζεηνο ζεζαπξφο καο, ν πινχηνο καο πνπ δελ θηλδπλεχεη απφ θαλέλα θιέθηε, ε δχλακή καο 
θαη ε ραξά καο, βξίζθεηαη ζηελ κπζηηθή ζρέζε καο κε ηνλ Υξηζηφ. Ή λα ην πνχκε θαιχηεξα 
βξίζθεηαη ζηελ θνηλσλία καο, κε ηνλ Θεάλζξσπν Ηεζνχ. 

Έρνπκε νξζή θαη ζηελή ζρέζε κε ηνλ Υξηζηφ;  
Δ ! ηφηε φια ηα έρνπκε θαη ηίπνηα δελ καο ιείπεη θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα καο ληθήζεη! 
Ζ ζρέζε καο κε ηνλ Υξηζηφ γίλεηαη πην ριηαξή ή ράλεη ηελ νξζή ηεο βάζε ; 
Δ! Σφηε φια καο πεηξάδνπλ θαη φια καο ελνρινχλ θαη ηίπνηα δελ καο γεκίδεη θαη φια καο 

θηαίλε θαη ηα βιέπνπκε φια καχξα! 
Σφζν ν Έιιελαο φζν θαη ν Δπξσπαίνο, ν Ακεξηθάλνο, ν Κηλέδνο θαη ν Αθξηθαλφο, φινη 

εκείο νη άλζξσπνη ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενχ, εκείο νη δσληαλέο εηθφλεο Σνπ γηα λα 
νινθιεξσζνχκε, γηα λα ραξηησζνχκε, γηα λα αγηαζηνχκε απφ ηελ Υάξε ηνπ, έρνπκε λα θάλνπκε 
ιίγα κηθξά θαη ζηαζεξά βήκαηα πξνο Απηφλ θαη λα Σνπ δψζνπκε ην δηθαίσκα λα ελεξγήζεη πάλσ 
καο θαη αθφκα παξαπάλσ, λα Σνπ δψζνπκε ην δηθαίσκα λα καο θάλεη εξγαιεία Σνπ θαη δνρεία 
Σνπ θαη κέηνρνπο ηεο Γφμαο θαη ηεο Υάξεο Σνπ! 

Καη βέβαηα εκείο νη νξζφδνμνη έιιελεο θνπβαιψληαο ηελ ηζηνξία θαη ηελ πείξα ηεο θπιήο 
καο, δψληαο γηα ρξφληα θαη αηψλεο κέζα ζηελ Οξζφδνμε Παξάδνζε γλσξίδνπκε πψο πξέπεη λα 
θηλεζνχκε. Σί καο ζπκθέξεη λα ζθεθηνχκε θαη ηη λα θάλνπκε θαη πψο λα ην θάλνπκε γηα λα 
αμησζνχκε ην πνζνχκελν. 

Μεηάλνηα, Σαπείλσζε, Μειέηε ησλ Γξαθψλ, γλψζε θαη πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο Σνπ, 
Αθνινπζία ησλ εληνιψλ Σνπ, Πξνζεπρή, Λαηξεπηηθή Εσή, Μεηνρή ζηα Μπζηήξηα, Δμνκνιφγεζε, 
Θεηα Κνηλσλία! Αθνχξαζηε Τπνκνλή, Διπίδα, Πίζηε ελεξγνχκελε απφ ηελ Αγάπε.  

Απηά θαη ηφζα άιια απνθεθαιπκκέλα ζε θάζε νξζά παιιφκελε ςπρή αδειθνί κνπ, είλαη 
ηα κέζα ηεο σηεξίαο καο. Δίλαη ηα θάξκαθα ηεο Δθθιεζίαο καο. Δίλαη ε γηαηξεηά γηα θάζε πφλν, 
θάζε ζιίςε, θάζε άγρνο, θάζε αδηθία θάζε αγσλία ηεο ζχληνκεο δσήο καο. 

Απηά ζηεξείηαη ν ζχγρξνλνο Έιιελαο ( απφ ην θεθάιη ηνπ) θαη γη απηφ απειπίδεηαη ! 
Απηά ζηεξείηαη ν θάζε άλζξσπνο πνπ ππνθέξεη! 
Απηά αγλνεί θαη ν Μαιανπηαλφο αδειθφο καο θαη γη απηφ πάζρεη! 
Μέζα ζην πιαίζην πνπ ελ ζπληνκία ζέζακε, γίλεηαη θαλεξή ε θαηεχζπλζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ καο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ αλαξίζκεησλ αλαγθψλ πνπ αληηκεησπίδνπκε ζην 
Μαιάνπη. 

Σν Μαιάνπη ζαλ κηα απφ ηηο 10 θησρφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ζπγθεληξψλεη έλα ζσξφ 
πξνβιήκαηα, πνιιά απφ απηά θαλεξά κε ηελ πξψηε καηηά, αιιά θαη πνιιά αθφκε πνπ ηα 
δηαθξίλεηο κε κηα πην πξνζεθηηθή παξαηήξεζε.  

Φηψρηα, πείλα, αξξψζηηα, αλεξγία, έιιεηςε πγεηνχο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, 
ζπζηήκαηνο πγείαο, έιιεηςε πξνγξακκάησλ απνδνηηθήο απαζρφιεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 
δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, κηα γεληθή έιιεηςε εθηειεζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηνπο 
πνιίηεο απφ ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εηξήλε θαη ηελ αμηνθξαηία! (δειαδή κε 
ιίγα ιφγηα φηη αληηκεησπίδεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ε ρψξα καο, ή φηη ινγηθά θνβάηαη φηη ζα 
αληηκεησπίζεη ε ειιεληθή θνηλσλία ζην κέιινλ!!) 

ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, καθξηά απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην θαζαξφ 
λεξφ, πνιπκειείο νηθνγέλεηεο δνπλ εγθαηαζηεκέλεο κέζα ζε αρπξνθαιχβεο, καθξηά απφ ηαηξφ θαη 
δάζθαιν, κε ζπλζήθεο δηαβίσζεο φρη απιά δχζθνιεο αιιά, ηξαγηθέο. Υξήκα δελ θπθινθνξεί. 
Ακνξθσζηά θαη αλέρεηα ηαιαηπσξνχλ ηνπο ηζαγελείο. Ζ γε ρσξίο κέζα, ρσξίο κέζνδν, ζπφξνπο 
θαη ιεθηά, δελ απνδίδεη... νη άλζξσπνη ιαρηαξνχλ θάηη θαιχηεξν θαη μεληηεχνληαη ζηελ ίδηα ηνπο 
ηελ ρψξα. 

Δθεί ζηελ επαξρία ζπλαληήζακε αλζξψπνπο πνπ έθιαηγαλ απφ επγλσκνζχλε πνπ ηνπο 
πξνζθέξακε κηα ρνχθηα αιεχξη γηαηί φπσο καο είπαλ είραλ κηα βδνκάδα πνπ ηνπο είραλ 
ηειεηψζεη φια ηνπο ηα θαγψζηκα θαη ηα λέα θαιακπφθηα πνπ επδνθηκνχλ εθεί, αξγνχζαλ αθφκε 
λα σξηκάζνπλ. Δθεί ζηελ επαξρία έλα ζαθνχιη αιάηη κπνξεί λα αγνξάζεη ςπρέο θαη έλα 
ζπαζκέλν κπαιφλη κπνξεί λα ζνπ ζπαξάμεη ηελ θαξδηά θαζψο ην κηθξφ αθξηθαλφπνπιν ζα 
αλαισζεί ζε ιπγκνχο γηα ην μαθληθφ θαη απξφζκελν ζπάζηκφ ηνπ.. Δθεί αθφκε, φηαλ παο λα 
κνηξάζεηο θάπνηα βνήζεηα πνπ έρεηο γηα λα ηνπο δψζεηο, ζα δεηο ζηελ θπξηνιεμία δσληαλή ηελ 
θξάζε : «ν ζάλαηφο ζνπ, ε δσή κνπ»... 
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ηηο κεγάιεο πφιεηο: Ληιφγθνπε πξσηεχνπζα, Μπιαληάηαξ ζπκπξσηεχνπζα, Εφκπα 
πξψελ πξσηεχνπζα, ε αζηπθηιία, ζπγθεληξψλεη πιήζνο ηαιαίπσξσλ ηζαγελψλ (αθφκε θαη 
ιαζξνκεηαλαζηψλ απφ δηπιαλέο ρψξεο) πνπ αθήλνπλ ηελ επαξρία κε φλεηξα γηα ην κέιινλ, 
αιιά πνιχ γξήγνξα ε εθκεηάιιεπζε θαη ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο ε αλεξγία θαη ε αλέρεηα ηνπο 
θέξλνπλ ζε αδηέμνδα θαη απειπηζία. Ο θαζέλαο νδεγείηαη λα παιεχεη αβνήζεηνο κέζα ζε κηα 
ζάιαζζα πξνβιεκάησλ θφληξα ζηνλ λφκν ησλ ηζρπξψλ, αλαδεηψληαο ην λφεκα ηεο δσήο κέζα 
ζηα κχξηα ηνπο βάζαλα. 

Σφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηα ρσξηά δεηζηδαηκνλίεο, θαη καγείεο ηαιαηπσξνχλ ηνπο 
ηζαγελείο θαη ζπρλά ηνπο θξαηνχλ δέζκηνπο ησλ κάγσλ θαη ηφηε γίλεηαη αθφκε πην ηξαγηθή ε ζέζε 
ηνπο φηαλ δίλνπλ δηθαηψκαηα κφλνη ηνπο ζηνπο δαίκνλεο λα ηνπο ηπξαλλνχλ θαη βαζαλίδνπλ.. 

Εήιηεο θαη κηθξνπξέπεηεο, θηινληθίεο θαη θαπγάδεο ζπθνθαληίεο, θαηεγνξίεο δπζθνιεχνπλ 
ηελ ήδε δχζθνιε δσή ηνπο γηαηί ε αγσλία γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θάλεη επηζεηηθνχο, 
αληαγσληζηηθνχο εθκεηαιιεπηέο, αλαμηφπηζηνπο, αδίζηαθηνπο, αράξηζηνπο θαη θαθνχο αθφκε θαη 
ζε επεξγέηεο ηνπο... θάλνπλ καξηπξηθή θαη αβάζηαθηε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Οη κηθξέο δηαθσλίεο, ε κέζε, ν ηδφγνο, ε αζσηία θαη ηα πάζε ηνπο γεληθά, πνιχ ζπρλά 
νδεγνχλ ηνπο ηζαγελείο ζε βαξηά αδηθήκαηα πνπ άιινηε δίθαηα θαη άιινηε άδηθα ηνπο νδεγνχλ 
ζηηο θπιαθέο. (Με έλα κηθξφ ιάδσκα εθεί είλαη εχθνιν θάπνηνλ πνπ δελ ζπκπαζείο λα ηνλ 
θιείζεηο ηζφβηα ζηε θπιαθή φπσο επίζεο θαη θάπνηνο βαξππνηλίηεο κε έλα εμίζνπ κηθξφ ιάδσκα 
θαηαθέξλεη λα θπθινθνξεί ειεχζεξνο!). Δθεί ζηηο θπιαθέο, θξχβεηαη άιιν έλα κεγάιν δξάκα... 
ζθιεξέο ζπλζήθεο! άγξηεο. Γελ ζα πσ πνιιά, έλα κφλν ζα ζαο κεηαθέξσ... έρεηο ζπγγελείο πνπ 
ζε λνηάδνληαη, ζα ζνπ θέξνπλ θαγεηφ! Γελ έρεηο; Σφηε ζα κείλεηο λεζηηθφο! 

Αλ επηζθεθηνχκε έλα ηππηθφ ζπίηη ζηα ρσξηά γηα πάησκα ζα δνχκε λα έρεη ζθνππηζκέλν 
ρψκα, γηα έπηπια ζα έρεη ηελ «θέθα», δειαδή κηα ςάζα φπνπ πάλσ εθεί ηξψλε θαη θνηκνχληαη. 
Γηα πφξηα ζα δνχκε έλαλ κπεξληέ, θαη γηα πξνζηαζία απφ ηελ βξνρή, ζα δηαθξίλνπκε ηηο καχξεο 
πιαζηηθέο ζαθνχιεο ησλ ζθνππηδηψλ, πάλσ απφ ηα άρπξα, φζν γηα ηνπαιέηα ή κπάλην; Απηά ζα 
ηα βξνχκε ζηελ απιή πίζσ απφ κηα ςάζα θνηλά γηα ηα γεηηνληθά ζπίηηα... 

Θέιεηε λα πάκε κε ηελ ζθέςε καο ζε έλα δεκφζην ζρνιείν ζηα ρσξηά ζην Μαιάνπη; Σν 
πξψην πνπ ζα καο θάλεη εληχπσζε είλαη φηη φια ηα παηδηά ζα καο θαλνχλ κηθξνθακσκέλα θαη 
δαξσκέλα απφ ηελ αζηηία ! δελ ζα καο θαίλνληαη ηφζν πνιιά, αιιά αλ ηα κεηξήζνπκε, ζα 
βξνχκε λα είλαη θαη 80 θαη 100 παηδηά καδί ζε κηα ηάμε θαη ηη ηάμε... Σάμε ρσξίο ζξαλία, φινη 
θαζηζκέλνη ζην πάησκα, θαη ρσξίο γξαθηθή χιε... 

πρλά είλαη θαη ε ίδηα ε θχζε πνπ ηνπο πνιεκά! Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο θηελέο θαηαζθεπέο θαη ηα πξνρεηξνθηηαγκέλα ιαζπνθαιχβηα ηνπο, θέξλνπλ ζπρλά 
δπζηπρήκαηα ζαλαηεθφξα. ηελ επνρή ησλ βξνρψλ είλαη εχθνιν λα αθνχο λα ζπδεηνχλ πνηνο 
ζθνηψζεθε ζην ζπίηη ηνπ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο ζθεπήο, ή πφζα παηδηά έραζε κηα νηθνγέλεηα 
πνπ θνηκφηαλ θαη ηα πιάθσζε ην ζπίηη. 

 Υηιηάδεο ζπλάλζξσπνί καο, δσληαλέο εηθφλεο ηνπ Θενχ θαη εθεί ζην Μαιάνπη φπσο θαη ζε 
ηφζα άιια αθφκε κέξε ηνπ θφζκνπ (εγψ ζαο κεηαθέξσ ηψξα απηά πνπ δσ θαη αληηκεησπίδσ ζην 
Μαιάνπη, θαη πνπ βιέπσ κε ηα ίδηα κνπ ηα κάηηα). Υηιηάδεο άλζξσπνη αδηθνχληαη θαζεκεξηλά. 
Πάζρνπλ θαη ππνθέξνπλ! Καη κε ηελ αλνρή θαη αδηαθνξία ησλ βνιεκέλσλ, ζπλερίδνπλ θαη 
ζπληεξνχλ ηνλ αηέιεησην θχθιν ηεο θαθνπρίαο... 

Αδειθνί κνπ εδψ ζα βάισ κηα ηειεία! Γελ ζα ζαο θνπξάζσ νχηε ζα ζαο ζηελνρσξήζσ 
άιιν! Ννκίδσ φηη πήξαηε κηα γεχζε απφ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα αδηέμνδα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 
Μαιανπηαλνί αδειθνί καο. 

Μέρξη ζηηγκήο ην πξφβιεκα ην εθζέζακε αιιά θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
δξνκνινγνχκε ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην έρνπκε αγγίμεη. Οη άλζξσπνη ζην Μαιάνπη 
ππνθέξνπλ απφ πιηθέο ζηεξήζεηο αιιά πην πνιχ ππνθέξνπλ απφ ηελ απνπζία ηεο νξζφδνμεο 
Δθθιεζίαο απφ ηελ δσή ηνπο. 

Λεθηά θαη πιηθή βνήζεηα είλαη γηα απηνχο ζέκα δσήο ε ζαλάηνπ αιιά αθφκε θαη αλ ε πείλα 
θαη ε θηψρεηα εμέιεηπαλ θαη πάιη θσο δελ ζα είραλ νη δσέο ηνπο φζν δελ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ 
Υξηζηφ ηεο Οξζνδνμίαο.  

Οη Μαινπηαλνί αδειθνί καο ρξεηάδνληαη ηελ Οξζνδνμία ζηελ δσή ηνπο !  
Έρνπλ αλάγθε απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο. 
Έρνπλ αλάγθε απφ ηα αγηαζηηθά Μπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο καο. 
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Έρνπλ αλάγθε απφ ηνπο Αγίνπο ηεο εθθιεζίαο καο, λα ηνπο δνπλ λα ηνπο γλσξίζνπλ λα 
ηνπο θάλνπλ πξφηππα θαη νδεγνχο ζηελ δσή ηνπο.  

Οη αδειθνί καο εθεί θάησ έρνπλ αλάγθε απφ Νανχο λα ιαηξέςνπλ ηνλ Θεφ! Να καδεπηνχλ 
θαη λα Σνλ πκλήζνπλ, λα Σνλ δνμνινγήζνπλ θαη λα Σνλ θνηλσλήζνπλ.  Έρνπλ αλάγθε απφ ηεξείο, 
απφ θαηερεηέο. Έρνπλ αλάγθεο λα κπεη ε δσή ηνπο ζε κηα ηάμε θαη λα βαπηηζηνχλ θαη λα 
παληξεπηνχλ, λα εμνκνινγεζνχλ θαη λα Λεηηνπξγεζνχλ... Ζ Νακνπέξα γηα παξάδεηγκα πεξηνρή 
ηνπ Μαιάνπη, έρεη αλάγθε επεηγφλησο απφ έλα ζρνιείν. Δίλαη εθεί πνπ ππάξρεη έληνλνο 
κνπζνπικαληζκφο θαη ρξεηάδεηαη ην ζρνιείν γηα λα δηδάμεη ζηηο ςπρέο ηελ Μνλαδηθή Αιήζεηα. 
Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ελφο ζρνιείνπ ζηε Νακνπέξα θαη θάλακε έθθιεζε γη απηφ πξνο 
θάζε θαηεχζπλζε.  

Σν Μαιάνπη έρεη αλάγθε λα αλαζηεζεί απφ ηα βάζαλα ρηιηάδσλ ρξφλσλ πνπ ην 
ηαιαηπσξνχλ, θαη απηφ κφλν ν Θεφο κπνξεί λα ην θάλεη...  
Όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλαζηεκέλνπ Λάδαξνπ, ηε δνπιεηά γηα λα αλνίμεη ν απφ 4 κέξεο 
θιεηζηφο ηάθνο, ν ίδηνο ν Θεφο ηελ αλέζεζε ζε αδχλακνπο αλζξψπνπο! Αθνχ ν ίδηνο δηέπξαμε ην 
δπζθνιφηεξν δειαδή ηελ αλάζηαζε... 

Σν Μαιάνπη αδειθνί κνπ έρεη αλάγθε λα ην επηζθεθηεί ν Υξηζηφο θαη λα ην αλαζηήζεη αιιά 
έρνπκε ππφςε καο πσο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δσδεθάρξνλεο θφξεο ηνπ Ηαείξνπ, ν Υξηζηφο 
δεηάεη 2 πξάγκαηα θαη απφ εκάο. Εήηεζε πίζηε ν Θεφο απφ ηνλ Ηάεηξν γηα λα αλαζηήζεη ηελ θφξε 
ηνπ, (θαη εδψ πηζαλφλ λα ζεσξεί θαη δεδνκέλε ηελ αγάπε ηνπ αθνχ είλαη θφξε ηνπ), αιιά κεηά ην 
δχζθνιν πνπ έθαλε, δειαδή κεηά ηελ αλάζηαζε ηεο θφξεο, αλαζέηεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ηελ 

ηαίζνπλ «διέταξεν αὐτή δοθῆναι φαγεῑν»... 
Με απηέο ηηο ζθέςεηο αδειθνί κνπ ζα ζαο απαξηζκήζσ ηψξα ελ ζπληνκία ηνπο ηνκείο θαη 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ ε ηεξαπνζηνιή καο αλαπηχζζεη ζηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη θνληά ζηνπο Μαιανπηαλνχο ηζαγελείο. 

Με ηελ επρή ηνπ επηζθφπνπ καο, ηηο πξνζεπρέο θιήξνπ θαη ιανχ θαη ηελ ζηήξημε θαη 
βνήζεηα νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ γίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ηεξαπνζηνιή καο είλαη ε ίδξπζε ελνξηώλ, θαη ε αλέγεξζε 
νξζνδόμωλ Ιεξώλ Ναώλ θαη ν επαγγειηζκόο θαη ε βάπηηζε ηζαγελώλ. Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή 
θαηήρεζε γηα έλα ρξφλν θαη αθνινπζνχλ πξνζεθηηθά νη βαπηίζεηο. Καηερήζεηο γίλνληαη θαη ζηελ 
πφιε θαη ζηελ επαξρία. Έρνπλ ηδξπζεί 28 ελνξίεο έσο ηψξα. 

Μεηά απφ καθξνρξφληεο, ελφο έηνπο πεξίπνπ νξγαλσκέλεο θαηερήζεηο, έρνπλ γίλεη 
πεξίπνπ 2000 βαπηίζεηο  

 Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλεγεξζεί είθνζη, κεγάινη, γεξνί θαη φκνξθνη Νανί ! Οη Νανί απηνί 
είλαη απνηέιεζκα πξνζεπρήο απφ ηνπο λενθψηηζηνπο ηζαγελείο, θαη θπζηθά είλαη Νανί πνπ έρνπλ 
γίλεη θαη πξνζθεξζεί ζηε ρψξα απφ ηε θησρή καο Διιάδα. 

 Ζ αλέγεξζε εθθιεζηψλ ζπλνδεχεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ην πξεζβπηεξείν, πνπ 
είλαη ην ζπίηη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηεξέα, πνπ κπνξεί λα θξαηάεη αλνηρηφ ηνλ νίθν ηνπ Θενχ λα 
ηειεί αλειιηπψο ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ θαζήθνληα θαη ζπγρξφλσο λα θπιάεη θαη πξνζηαηεχεη θαη ηελ 
πεξηνπζία ηεο Δθθιεζίαο καο. 

ηηο ελνξίεο ηεο Αγίαο Άλλαο, ηνπ Αγίνπ ηπιηαλνχ, ηνπ άγηνπ Γεσξγίνπ ζην Κακπφηδη θαη 
ηνπ Δπαγγειηζκνχ, ιεηηνπξγνχλ δίπια ζηνπο Νανχο Νεπηαγσγεία. Ζ Δθθιεζία καο εθεί 
ζπγθεληξψλεη θησρά θαη κηθξά παηδηά θαη ηνπο πξνζθέξεη γεχκα πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ θαη 
έηζη μεθνπξάδεη γηα ιίγν ηηο κάλεο θαη ην ζπίηη ηνπο απφ ην πξφβιεκα ηεο δηαηξνθήο ηνπο.  

Σπλνιηθά ε Εθθιεζία καο ηαΐδεη 300 παηδάθηα θαζεκεξηλά. 
ηνλ Ιεξό Ναό ηεο Αλαζηάζεωο, κέζα ζην Μπιαληαταξ, κε ηελ επίβιεςε ηνπ Ηζαγελή 

ηεξέα Νηθφδεκνπ, ιεηηνπξγεί Νεπηαγωγείν θαη Δεκνηηθό. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ 
επραξηζηεκέλνη, θαη θαζψο πεξλάεη ν θαηξφο ειπίδνπκε απηά ηα παηδηά καδί κε ηελ βνήζεηα ησλ 
ηθαλψλ δαζθάισλ πνπ πξνζιακβάλεη ε Δθθιεζία αιιά θαη κε ηελ Υάξε ηνπ Θενχ λα πξνθφςνπλ 
θαη πξννδεχζνπλ ζηελ δσή ηνπο θαη λα γίλνπλ έηζη ε δσληαλή δηαθήκηζε γηα ηνλ νξζφδνμν Ναφ 
πνπ ζθεπάδεη φιν ην ζρνιείν. 

Καη ζηελ πεξηνρή Παιφκπε, ε Δθθιεζία καο έρεη ρηίζεη κεγάιν Γπκλάζην, πνπ κε ηηο 
πξνζεπρέο φισλ καο ειπίδνπκε λα πξνθφςεη θαη λα πξννδεχζεη... 

 ε θάζε Ηεξφ Ναφ δίπια ππάξρεη έλα πεγάδη θαη έηζη φινη νη Νανί καο έρνπλ ην δηθφ ηνπο 
λεξφ πνπ ην πξνζθέξνπλ δσξεάλ ζε θάζε δηςαζκέλε ςπρή ηεο πεξηνρήο, θαη ιεηηνπξγεί θαη απηφ 
ζαλ έλαο ιφγνο λα πξνζειθπζηνχλ νη ηζαγελείο θνληά ζηελ Δθθιεζία καο... 
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ε άιινπο Νανχο πάιη, δίπια ζην πξεζβπηέξην θαη ην Νεπηαγσγείν, γίλεηαη θαη ην 
αλαγλωζηήξην φπνπ ζα κπνξεί κε ηελ επίβιεςε θαη ζηήξημε ηνπ θάζε θαινχ πνηκέλα λα γίλεηαη 
ρψξνο φπνπ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα βξεη νξζφδνμα έληππα θαη βηβιία απφ ηα 
νπνία ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη... 

Ο ηνκέαο  ηεο δεκηνπξγίαο νξζφδνμνπ έληππνπ πιηθνχ, καο ελδηαθέξεη πνιχ θαη έηζη 
ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί Τππνγξαθείν θαη Μεηαθξαζηηθό Κέληξν, φπνπ κε επηκέιεηα θάζε 
εβδνκάδα, εηνηκάδνληαη νξζόδνμα επίθαηξα θαη ελεκεξωηηθά θπιιάδηα ζηα αγγιηθά θαη ζηα 
Τζηηζένπα πνπ εθηππψλνληαη θαη κνηξάδνληαη ζηνπο ηεξείο θαη κεηαθξαζηέο καο θαη απφ εθεί 
δηνρεηεχνληαη ζηνπο θαηερνπκέλνπο αιιά θαη ζην λενθψηηζην πνίκλην. ην κεηαθξαζηηθφ καο 
Κέληξν γίλεηαη θαη ε κεηάθξαζε ιεηηνπξγηθψλ βηβιίσλ θαη έηζη ε Θεία Λεηηνπξγία ζήκεξα γίλεηαη 
θαη ζηα αγγιηθά πνπ είλαη ε επίζεκε γιψζζα αιιά θαη ζηα ηζηηζένπα πνπ είλαη ε πην γλσζηή 
ηνπηθή δηάιεθηνο. 

Μεγάιε βαξχηεηα ζην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν δίλνπκε ζηελ εθινγή θαη πξνεηνηκαζία ησλ 
θαηάιιεισλ πξνζψπσλ πνπ ζα αμησζνχλ λα γίλνπλ θαηερεηέο ή αθφκε θαη θιεξηθνί. Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ νξγαλψλνπκε κηθξά ζεκηλάξηα. ΄ απηά καδεχνληαη νη ηεξείο θαη νη θαηερεηέο, απφ ηα 
δηάθνξα ρσξηά θαη πφιεηο ηνπ Μαιάνπη θαη ηνπο δίδνληαη καζήκαηα, νδεγίεο, λνπζεζίεο, γίλνληαη 
αθνινπζίεο θαη γεληθά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα γηα λα 
κπνξνχλ κεηά λα πάλε πίζσ ζηα ρσξηά ηνπο θαη λα κεηαδψζνπλ ζηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο φ, ηη 
δηδάρηεθαλ. Δίλαη απαξαίηεηα απηά ηα ζεκηλάξηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξζφδνμα θπιιάδηα, 
θεξχγκαηα εβδνκάδνο, βίνπο αγίσλ, έληππα απαξαίηεηα πνπ ηνπο δίλνπκε κεηαθξαζκέλα ζηε 
γιψζζα πνπ κηιάλε θαιχηεξα, δειαδή ηα ηζηηζένπα. Γηφηη δελ είλαη κφλνλ λα ρηίδεη θαλείο 
εθθιεζίεο. Σα θηήξηα κέλνπλ αλελεξγά εάλ δελ ππάξρνπλ ζσζηά θαηεξηηζκέλνη Υξηζηηαλνί λα 
κπνπλ θαη λα πξνζεπρεζνχλ. Ζ θαηήρεζε ινηπφλ θαη ηα ζεκηλάξηα είλαη απαξαίηεηα, εάλ 
ζέινπκε λα δηαδψζνπκε ηελ πίζηε καο ζσζηά. Καη πάλσ απφ φια θη εκείο νη ίδηνη πνπ 
κεηαδίδνπκε ηελ πίζηε, νθείινπκε λα θξαηάκε ηελ παξάδνζε γεξά. Να κελ λεσηεξίδνπκε, λα κελ 
έρνπκε ζρέζεηο κε αηξεηηθνχο ζε ζεκείν λα ζθαλδαιίδνπκε ηνπο πηζηνχο. Να δηαθσηίδνπκε ηνλ 
θφζκν φηη κία είλαη ε Μεηέξα εθθιεζία θαη ε κνλαδηθή θαη ζσηήξηα Αιήζεηα. Ζ πίζηηο ησλ 
Απνζηφισλ θαη ησλ Αγίσλ παηέξσλ θαη ησλ επηά Οηθνπκεληθψλ πλφδσλ. Ζ Πίζηε ηνπ Αγίνπ 
Μάξθνπ ηνπ Δπγεληθνχ, ηνπ Αγίνπ Φσηίνπ ηνπ Μεγάινπ, ηνπ Αγίνπ Μαμίκνπ ηνπ Οκνινγεηνχ, 
ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ Εαθχλζνπ, ηνπ Αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ, ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ, ηνπ Αγίνπ 
πκεψλ ηνπ Θενιφγνπ, ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Παιακά θαη Θενιφγνπ ηνπ Ηεξνχ Υξπζνζηφκνπ 
θαη Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη ηφζσλ άιισλ Αγίσλ παηέξσλ, θσηηζκέλσλ θαη γεκάησλ απφ ηελ 
πλνή θαη ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο πνπ απέθηεζαλ κε πνιινχο αζθεηηθνχο αγψλεο ζηα 
Μνλαζηήξηα θαη ηηο νπέο ηεο γεο. Υξεηάδνληαη ινηπφλ αδειθνί κνπ ηα ζεκηλάξηα κε ηε ζσζηή 
θαηήρεζε θαη παιεχνπκε γεξά λα ηα πξαγκαηνπνηνχκε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Ζ ηεξαπνζηνιή καο έρεη αλαιάβεη επίζεο ηελ θάιπςε ηωλ εηζηηεξίωλ ησλ 
ηεξνζπνπδαζηψλ θαη ππνςεθίσλ θιεξηθψλ γηα ζπνπδέο ζηηο ηεξαηηθέο ζρνιέο ηεο Κέλπαο θαη ηεο 
Αιεμάλδξεηαο.  

Απηφ είλαη έλα πνιχ ειπηδνθφξν πξφγξακκα πνπ γίλεηαη γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε 
ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςεθίνπο θιεξηθνχο θαη θαηερεηέο λα έρνπλ θαιή θαηάξηηζε θαη λα 
θαιιηεξγήζνπλ ηελ νξζφδνμε λννηξνπία θαη πλεχκα. Δίκαζηε πνιχ ραξνχκελνη πνπ απηήλ ηε 
ζηηγκή έρνπκε 7 λένπο ζηαικέλνπο ζε Κέλπα θαη Αιεμάλδξεηα θαη δελ βιέπνπκε ηελ ψξα λα 
επηζηξέςνπλ. 

Κάηη επίζεο πνιχ θαιφ θαη κνλαδηθφ ήηαλ φηη θέηνο αμησζήθακε ζαλ ηεξαπνζηνιή λα 
δψζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ηζαγελή ηεξέα Νηθόδεκν λα έξζεη ζηελ Διιάδα θαη λα κείλεη γηα 
δπν κήλεο ζην άγην Όξνο, ζηελ Ηεξά Μνλή Καξαθάινπ φπνπ δίπια ζε άγηνπο κνλαρνχο είρε ηελ 
επθαηξία λα κάζεη πνιιά. 

Αδειθνί απηφ είλαη θπξίσο ην θαηερεηηθφ καο έξγν θαη κέζα απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο 
πξνζπαζνχκε λα κεηαιακπαδεχζνπκε ηελ νξζφδνμε πίζηε καο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε 
ζπγρξφλσο ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ψζηε κέζα ζηηο λεντδξπφκελεο ελνξίεο 
κέζα ζηνπο κεγάινπο Νανχο θαη ζηα λεφρηηζηα θηίξηα, λα πέζεη ν ζπφξνο θαη λα πηάζεη θαη φηαλ 
αθφκε εκείο ζα έρνπκε θχγεη απφ ηελ ζέζε καο λα αλαδεηρζνχλ άιινη λεψηεξνη εξγάηεο ηεο 
εθθιεζίαο καο θαη λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηεο ζσηεξίαο θαη ησλ Μαιανπηαλψλ. 
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Δθηφο φκσο απφ ην θαηερεηηθφ έξγν πξνζπαζνχκε θαη ζηνλ θηιαλζξσπηθφ ηνκέα λα 
ζπκβάιινπκε θαη λα βνεζήζνπκε ζην θαηά δχλακε ζηηο ηφζεο θαη κεγάιεο αλάγθεο πνπ θάζε 
ηφζν παξνπζηάδνληαη. 

Ζ πην κεγάιε ραξά ζε απηή καο ηελ πξνζπάζεηα πξνήιζε απφ ηα δπν θνληέηλεξ πνπ 
παξαιάβακε απφ ηελ Διιάδα θάησ ζην Μαιάνπη θαη κνηξάζακε ηα αγαζά, ζε φιεο ηηο ελνξίεο 
καο. Ζ ραξά θαη ε εθνξία πνπ επηθξαηνχζε ζε απηέο ηηο εμνξκήζεηο αγάπεο ήηαλ θάηη ην 
κνλαδηθφ.  

Ηζαγελείο παξαιάκβαλαλ ηα αγαζά πνπ ηνπο δίλνληαλ θαη ηνπο έβιεπεο λα ραίξνληαη θαη 
λα γεινχλ ζαλ κηθξά παηδηά, θαη λα δίλνπλ ρίιηεο επρέο γηα απηνχο πνπ ηνπο ηα έζηεηιαλ. 

Βέβαηα δελ ήηαλ ιίγεο θαη νη θνξέο, πνπ εθηφο απφ ηα θνληέηλεξ, αγνξάζακε θαη 
δηαζέζακε ηξφθηκα, θάξκαθα, ξνπρηζκφ, ππνδήκαηα θαηά ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ θαη ηα 
δηαζέηακε ζε νξθαλά θαη άπνξα παηδηά. 

ηήξημε πξνζθέξνπκε ζπρλά ζε νηθνγέλεηεο γηα λα θαιχςνπκε ηηο ππνηξνθίεο θησρψλ 
παηδηψλ γηα ηα ζρνιεία ηνπο θαη λα δψζνπκε έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζε θάπνηα παηδηά λα μεθχγνπλ 
απφ ηελ ακνξθσζηά θαη λα δηεθδηθήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. Οη αλάγθεο ζπλήζσο είλαη πην 
πνιιέο απφ φζεο αληέρνπκε λα θαιχςνπκε, θαη φιν θαη κέλνπλ θάπνηα παηδηά κε αλνηρηή ηελ 
δηάζεζή ηνπο θαη ηνλ πφζν ηνπο πξνο ην Θαχκα... 

Μέζα ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα λα ζηεξίμνπκε αδειθνχο πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε 
ζέζε πνιιέο θνξέο νξγαλψλνπκε επηζθέςεηο ζηηο θπιαθέο ζηηο γχξσ πεξηνρέο.  

Πάληα είλαη θαινδερνχκελε ε νκάδα πνπ θάλεη ηηο επηζθέςεηο θαη πάληα νη θξαηνχκελνη 
αθνχλ κε ελδηαθέξνλ θαη πξνζπκία φζα έρεη λα ηνπο πεη ε νξζφδνμε εθθιεζία …Σψξα θάπνηνη 
βαξππνηλίηεο πνπ δελ ζα βγνπλ πνηέ απφ ηε θπιαθή, δήηεζαλ λα βαπηηζηνχλ. 

Αδειθνί απηέο πάλσ θάησ είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηεξαπνζηνιήο καο ζην Μαιάνπη. Ό, 
ηη γίλεηαη εθεί δελ είλαη έξγν αλζξψπηλν αιιά έξγν ηεο Δθθιεζίαο. 

Βιέπνπκε θαζεκεξηλά ηελ παξνπζία ηνπ Υξηζηνχ θαη ηηο επεκβάζεηο Σνπ ζε θάζε καο 
θίλεζε.  

Αθφκε λνηψζνπκε επγλψκνλεο γηα ηελ βνήζεηα θαη γηα ηελ ζηήξημε πνπ καο δίλνπλ θάπνηα 
κέιε ηεο Δθθιεζίαο κε ηδηαίηεξν δήιν, θηιφηηκν θαη απηνζπζία. Οη πξνζεπρέο φισλ είλαη 
ζσηήξηεο γηα ηηο ππνζέζεηο καο. Βιέπνπκε μεθάζαξα ηηο επεκβάζεηο ηνπ Θενχ λα δίλνπλ ιχζεηο 
θαη ζηα πην πεξίπινθα δεηήκαηα θαη απηφ είλαη πνπ καο δέλεη φιν θαη πην πνιχ γηα ηελ 
αλαδήηεζε φισλ ησλ ιχζεσλ ζε φια ηα πξνβιήκαηα κέζσ ηεο πξνζεπρήο. Ζ ιχζε είλαη ε 
έκπνλε θαη ηαπεηλή πξνζεπρή πνπ πξέπεη λα βγαίλεη απφ ηηο θαξδηέο φισλ καο. 

Οινθιεξψλνληαο απηά ηα ιίγα ιφγηα πνπ είπακε ζέισ λα αθήζσ ην κήλπκα πνπ ζα βγεη 
λα είλαη αηζηφδνμν γηα ην κέιινλ ηφζν ζην Μαιάνπη, φζν θαη ζηελ παηξίδα καο ηελ Διιάδα… 

Ζ Δθθιεζία καο, απηφο ν Θεαλζξψπηλνο νξγαληζκφο, ε Οξζφδνμε εθθιεζία καο, είλαη ε 
κφλε ιχζε ζε φια καο ηα ζέκαηα ηφζν ζηα πξνζσπηθά, φζν θαη ηα νκαδηθά. Ζ ζρέζε καο κε ηνλ 
Θεφ είλαη ε κφλε καο αμία θαη ππεξαμία πνπ δελ ζα καο απνγνεηεχζεη πνηέ θαη νχηε ζα καο 
πξνδψζεη. 

Οη άλζξσπνη θαηά ην πην ζπλεζηζκέλν θάλνπκε ιάζε, πέθηνπκε ζε πιάλεο, 
κπεξδεπφκαζηε, θνπξαδφκαζηε, ζπρλά απειπηδφκαζηε θαη αξθεηέο θνξέο παξαηάκε φ,ηη πνιχ 
αηζηφδνμα αξρίζακε. Ζ Δθθιεζία φκσο καο ηνλίδεη-λα επηκέλνπκε ηαπεηλά αιιά κε επηκνλή θαη 
κέρξη Σέινπο. Ο Δπαγγειηθφο Ηεξαπνζηνιηθφο Ρφινο ηεο Δθθιεζίαο έρεη λφεκα λα ζπλερίδεηαη 
κέρξη ηελ ζπληέιεηα ηνπ θφζκνπ. 

Καη φινη εκείο δσληαλά θαη ζπλεηδεηά κέιε ηεο εθθιεζίαο καθάξη κε δήιν θαη’ επίγλσζε 
έρνπκε ρξένο λα εξγαδφκαζηε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηελ ηεξαπνζηνιηθή ζπλερψο. 

Με αγάπε γηα ηνλ πιεζίνλ, κε πφλν γηα ηα βάζαλά ηνπ, κε λνηάμηκν θαη θξνληίδα 
αλεπηηήδεπηε θαη εηιηθξηλή, έρνπκε εληνιή θαη ρξένο λα πιεζηάζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε ηελ θάζε 
βαζαληδφκελε θαη δνθηκαδφκελε χπαξμε. 

Απηφ εχρνκαη γηα ζαο, απηφ εχρνκαη θαη γηα καο εθεί θάησ. Δπραξηζηψ πνπ είραηε ηελ 
ππνκνλή θαη κ’ αθνχζαηε.  

Όπνηνο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη, επραξίζησο λα απαληήζνπκε. 


