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M
� κατάνυξη γιορτ�ζουμε τη μεγαλ�τε-
ρη γιορτ� τ�ς Χριστιανοσ�νης, τήν 
μητρ�πολη τ�ν �ορτ�ν, �πως λ�γoνται, 

τ! Χριστο�γεννα!.
Ε$ναι μεγ�λη ε%λογ&α γι� �λους μας, ν� 

'ξιωθο)με κα& φ�τος ν� γιορτ�σουμε τ�ν 
+νανθρ/πηση το) Χριστο) μας.

Μετ� τ� μεγαλει�δες +κε2νο 'γγελικ� μ�νυ-
μα το) ο%ρανο) πρ�ς τ� γ�, «ο3 4νθρωποι ο3 
ποιμ�νες» 'ποφασ&ζουν «4ς π5με λοιπ�ν στ� 
Βηθλε�μ». Κα& 8ρχονται κοντ� σ’ :κε2νον πο� 
ε$ναι «; ε<ρ�νη π�νω στ� γ�», «; ζω� κα& τ� 
φ�ς τ�ν 'νθρ/πων» (>ω�ν. α΄4).

BΕρχονται, γιατ& μ�σ’ τ�ν καρδι� τους Cπ�ρχει 
ζωνταν� κα& +νεργ�ς ; κατ�σταση, τ�ν Dπο&α 
+κφράζει τ�σο Eμορφα κα& περιεκτικ� D ≈μνος 
τ�ν 'γγ�λων. GΥπ�ρχει μι� συγκ&νηση ψυχ�ς, 
κ&νημα τ�ς προσωπικ�τητας Dλ�κληρης, πο� 
τ�ν +κφρ�ζουν μ� τ�ν Jπλ� γλ/σσα τους ο3 
4νθρωποι, ο3 ποιμ�νες. «BΑς π5με λοιπ�ν στ� 
Βηθλε�μ...»

Lλλ� κα& κ�ποιοι 4λλοι, ο3 μ�γοι, κινο)νται 
π�λι 'π’ τ� μ�νυμα το) ο%ρανο), γι� ν� π5νε 
κοντ� στ� Χριστ� «εἴδομεν γ�ρ α�το τ�ν 
�στ�ρα κα� �λθομεν προσκυν�σαι α�τ� ...» 
(Ματθ. β΄2). Τ� Xριστο�γεννα δ�ν προσφ�ρουν 

χαρ� μ�νο, δ�ν Pμορφα&νουν 
τ�ν καθημεριν�τητ� μας, 'λλά 
Cποχρε/νουν σ� σκ�ψεις κα& 
+κτιμ�σεις τ�ν 4νθρωπο κα& 
το�ς 4πιστους κα& το�ς μ� Χρι-
στιανο�ς καί πολ� περισσ�τε-
ρο +μ5ς πο� τ�ν 'γαπ5με. 

Τ� μ�νυμα το) Θεο) ε$ναι 
γι� �λους μας. Π�ντοτε. Κα& 
γι� π�ντα. Κα& γίνεται μ�νυ-
μα 'γ�πης θεϊκ�ς μ� τ� ζω�, 
τ� λ�γο, τ� Σταυρ� το) Χρι-
στο). Ο3 4νθρωποι τ� γνωρί-
ζουν πολύ καλά. Κα& δ�ν μ�νει 
παρ� «ν� πηγα&νουν στ� Βη-
θλε�μ κοντ� Του». Κα& �μως 
; 'νθρωπ�τητα συν�θως δ�ν 
πηγα&νει, 'λλά 'ντίθετα φε�γει. 
Παρασυρμ�νοι ο3 4νθρωποι 
'π� τ�ν +γωϊστικ� προσ�γγιση 
- κα& +κτ&μηση τ�ς ≈λης, 'λλ� 
κα& τ�ν πνευματικ�ν τους δυ-
νατοτ�των, 'πομακρ�νονται 
'π� τ� Χριστ�.

Λυπημ�νη ε$ναι κα& φ�τος 
; θε&α μορφ� το) Βρ�φους 
τ�ς Βηθλε�μ. Πικρ� μειδ&αμα 
'νθε2 στ� θεϊκ� Του χε&λη κα& 
μ�σα 'π� τ� Φ�τνη 'κούγεται 

«ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» 
(Λουκ. β´15)

«Ἄγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοῦσι...»
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'με&ληκτο κα& 'δυσ/πητο τ� «κατηγορ�» πο� 
διατυπ/νει D Κ�ριος γιά τούς χριστιανούς. Ε$ναι 
'ν�γκη, ν� τ�ν 'κο�σουμε. BΙσως γι� μερικο�ς 
'π� μ5ς γ&νει 'φορμ� 'φ�πνισης.

Σ5ς κατηγορ� -λ�ει D Κ�ριος- γιατ& ο3 πε-
ρισσ�τεροι δημιουργε2τε ≤να χριστιανισμ� χωρ&ς 
ψυχ�. GΗ θρησκε&α μου ε$ναι θρησκε&α γεμ�τη 
'π� ο%σ&α κα& ζω�! BΕτσι τ� δ&δαξα. BΕτσι τ� 
διεφ�λαξε ; :κκλησ&α μας. Κα& σε2ς τ�ν περιορί-
ζετε μ�σα στο�ς ξηρο�ς κα& νεκρο�ς τ�πους. Τη-
ρε&τε μερικ�ς 'π� τ&ς +ξωτερικ�ς διατ�ξεις κα& ; 
ψυχ� τ�ν περισσοτ�ρων ε$ναι ο%σιαστικ� στε2ρα. 
Γιατ& βγ�ζετε 'π� τ� θρησκε&α μου τ� πνε)μα 
τ�ς θυσ&ας, τ�ς ε<λικρ&νειας, τ�ς τιμι�τητας, τ�ς 
δικαιοσ�νης κα& καθιερ/νετε σ�ν γραμμ� στ� 
ζω� σας τ�ν 'π�τη, τ�ν κακο�θη συκοφαντ&α, 
την κακ�τητα, τ�ν 'δικ&α, τ�ν Jρπαγ�, τ�ν κα-
ταπ�τηση τ�ν _θικ�ν 'ρχ�ν; 2008 χρ�νια δ�ν 
φθάνουν γι� ν� ξυπν�σουν τ&ς συνειδ�σεις σας, 
ν� λεπτ�νουν τ&ς χορδ�ς τ�ν καρδι�ν σας, ν� 
'ν�ψουν μ�σα σας πνευματικ�ς λαμπ�δες; Κα& 
δημιουργε2τε σ�μερα ≤να χριστιανισμ� χωρ&ς 
σπονδυλικ� στ�λη, χωρ&ς τ� π�ρωμα κα& τ� 
φλ�γα, πο� 'ναπηδ5 'π� τ� Φ�τνη κα& τ�ν 
ματωμ�νο Σταυρ�. :πειδή ε$στε μικρ�ψυχοι, 
'ναιμικο&, σ5ς κατηγορ�.

Γιατ& -συνεχ&ζει D Χριστ�ς- λησμονε2τε �τι 
γν/ρισμα τ�ς π&στης μου κα& τ�ν Dπαδ�ν μου 
ε$ναι ; 'γ�πη, ; 8μπρακτη +κδ�λωση στοργ�ς. 
Γιατ& δ�ν προσ�χετε τ& 8καμα +γ/ στ� ζω� μου; 
«Δι�λθον ε%εργετ�ν» (πραξ. 10,30). Α%τ� δ�ν  
γρ�φτηκε γι� μ�να; BΕδωσα στ�ν τυφλ� τ� 
φ�ς, στ� συγκ�πτουσα τ�ν -αση, στ� παιδ& τ�ς 
χ�ρας τ�ς Ναhν τ�ν 'ν�σταση, στο�ς λεπρο�ς 
τ� θεραπε&α, στ� Σαμαρε&τιδα τ�ν 'λ�θεια, 
στ�ν Jμαρτωλ� γυνα2κα τ� σωτηρ&α. Lκομη 
κα& το�ς +χθρο�ς μου το�ς συγχ/ρησα. Κα& γι� 
ν� Dλοκληρ/σω τ�ν 'γ�πη μου, +πισφρ�γισα 
τ� π�ντα μ� τ�ν προσφορ� το) Αiματ�ς μου. 
Α%τ�ς ε$ναι D Χριστιανισμ�ς μου, 'γ�πη κα& 
+νδιαφ�ρον.

Γιατ& στ�ρεψε στ�ν καρδι� σας τ� νερ� τ�ς 
καλωσ�νης; Ε$ναι τ�σο φυσικ� κανε&ς ν� 'γαπ5! 
Ε$ναι τ�σο jρα2ο! ≠Οταν δ&νεις ≤να στοργικ� 
χ�δι στ�ν πονεμ�νο, λ&γο φαγητ� στ�ν πει-

νασμ�νο 'δελφ�, τ� στοργικ� σου Cποστ�ριξη 
στ�ν κατατρεγμ�νο, πρ�τος +σ� 3κανοποιε2σαι, 
γιατ& χα&ρεσαι κα& κ�νεις ν� χα&ρονται κα& ο3 
4λλοι. GΗ χαρ� ε$ναι τ� γιγ�ντιο μυστικ� το) 
χριστιανισμο). Και ; 'γ�πη ε$ναι ; τροφ� της. 
Π�ς λοιπ�ν κα& γιατ& +γ&νατε ο3 4νθρωποι τ�σο 
σκληρο&; Κα& π�ς θ� γιορτ�σετε τ&ς μεγ�λες 
μ�ρες το) +ρχομο) μου μ� μι� στε2ρα κα& 4γο-
νη ψυχ�; Π�ς θ� κοινων�σετε κα& κατ�πιν θ� 
με&νετε ≥συχοι �τι +κ�νατε τ� χρ�ος σας, �ταν 
τ�σοι κοντ� σας κα& γ�ρω σας πονεμ�νοι,συ-
κοφαντημ�νοι, 'δικημ�νοι, φτωχο& θρηνο)ν 
κα& κλα2νε; Π�ς;  mχουν κα& ο3 'πελπισμ�νοι 
τ� δικα&ωμα ν� ζ�σουν, �πως +σε2ς. Σπαταλ5τε 
τ� χρ�ματ� σας στην πολυτ�λεια, nστε ν� 
+φαρμ�ζεται «�ς μ�ν πειν5, �ς δ� μεθ�ει». Λη-
σμονε2τε, �τι κ�θε τ& πο� πηγα&νει χαμ�νο, ε$ναι 
στ�ν πραγματικ�τητα κλεμμ�νο κα& θ� ζητ�σω 
κ�ποτε λ�γο;

Σ5ς κατηγορ�. Τσεκο�ρι το) Θεο) ; 
φων�....

-Μ�πως, Κ�ριε, φτα2με κα& σ� 4λλα;
Γιατ& Cποβιβ�ζετε �λες τ&ς _θικ�ς 'ξ&ες; γιατ& 

'φ�νετε ν� +μπα&ζεται ; Pρθ� Χριστιανικ� π&στη 
'π� το�ς 4πιστους κα& 'π� το�ς α3ρετικο�ς, το�ς 
διαστρεβλωτ�ς τ�ς 'λ�θειας; Γιατ& 'ν�χεσθε ν� 
καθυβρ&ζεται τ� Eνομ� μου, ν� καυχησιολογ� 
; κακο�θεια,ν� καταπατε2ται  ; 'λ�θεια, ; Cπο-
κρισ&α ν� 'σχημον�, χωρ&ς συστολ�; Γιατ& δ�ν 
'ντιδρ5τε στ�ν _θικ� 8κκληση, πο� φθε&ρει τ&ς 
'ρχ�ς τ�ς +ν�ρετης ζω�ς; Γιατ& μεταβ�λλετε τ� 
μυστ�ριο το) γ�μου, σ� +μπορικ� συναλλαγ� 
p σ� 3κανοπο&ηση μ�νο ταπειν�ν +νστ&κτων; 
Ποι�ς σ5ς ε$πε, �τι μπορε2τε ν� παραβι�ζετε 
'τιμ/ρητα ν�μους, το�ς Dπο&ους 8θεσα; :γ/ 
για τ�ν εqρυθμη λειτουργ&α το) κοινωνικο� 
Pργανισμο) θ�λησα ν� γ&νει ; ο<κογ�νεια θε2ο 
θερμοκ�πιο, �που θ� διαφυλ�σσωνται τ� 
λεπτ�τατα φυτ� τ�ς ζω�ς, τ� παιδι�, κα& θ� προ-
στατε�ονται 'π� τ�ν παγωνι� τ�ς Jμαρτ&ας.

Ζ�τησα ν� γ&νει ; ο<κογ�νεια νησ& +λπ&δας 
κα& βρ�χος 'σφ�λειας, �ταν τ� κ�ματα τ�ς ζω�ς 
'πειλο)ν τsν 4νθρωπο. Κα& σε2ς τ�ν κ�νατε 
τ�πο, �που φυτρ/νουν 'γκ�θια Pδυνηρ� κα& 
πικρ�τατα β�τανα. BΕγινε καλ�μι, πο� λυγ&ζει 
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κα& σπ�ζει μ� τ�ν πρ/τη πνο� το) 'ν�μου τ�ς 
περιπετει/δους ζω�ς. Κα& ε$ναι σ�μερα πολλ� 
τ�τοια καλ�μια, σπασμ�να στ� χ�μα. Ο3 σ�ζυ-
γοι, πο� θ�λησα ν� ε$ναι μι� ψυχ� κα& μι� 
καρδι�, �ν/νονται χωρ&ς τ� δικ� μου πνε)μα. 
Φθαρτ� κα& +φ�μερα κα& συχν� Jμαρτωλ� 
τ� +λατ�ρια το) δεσμο) τους στ� γ�μο. Κα& 
8τσι, �ταν περ�σουν ο3 χαρο�μενες μ�ρες κα& 
σβ�σουν ο3 +ντυπ/σεις ο3 πρ�τες, 'ρχ&ζουν τ� 
δρ�ματα, πο� τελικ� διαλ�ουν τ�ν ο<κογ�νεια. 
Κα& μ�νουν κατ�πιν στ� θ�ση τους θλιβερ� 'πο-
μειν�ρια μι5ς ζω�ς, πο� σ�ν τ� 4νθος κ�πηκε, 
πρ&ν 'κ�μη προφθ�σει ν’ 'νο&ξει στ�ν πασ&χαρο 
≥λιο τ� παν/ρια του π�ταλα. Κα& τ� παιδι� πο� 
μεγαλ/νουν σ� τ�τοια σπ&τια, �σα, φυσικ�, δ�ν 
διαλ�ονται, 'ναπτ�σσονται χωρ&ς π&στη, χωρ&ς 
<δανικ�.

Γιατ& 'φ�νετε τ� 2/3 τ�ς 'νθρωπ�τητας 
στ� σκοτ�δι; BΕχουν κα& +κε2νοι δικα&ωμα ν� 
γνωρ&σουν τ� φ�ς τ�ς 'λ�θειας. Δ�ν μπορε2τε 
σε2ς ν� π5τε στ&ς χ�ρες πο� δ� γν/ρισαν τ� 
Χριστ�; uπ�ρχουν π�ρα πολλο& τρ�ποι - 'ρκε2 
ν� θ�λετε- ν� βοηθ�σετε το�ς 3εραποστ�λους 
πο� 'γωνίζονται στ�ν πρ/τη γραμμ�.

Π�ς περιμ�νετε ν� λυθο)ν τ� ο<κονομικ�, 
περιβαλλοντικ�, θρησκευτικ�, πολιτιστικ� 
κα& λοιπ� προβλ�ματα το) πλαν�τη, 4ν δ�ν 
γνωρ&σουν κα& +φαρμ�σουν ο3 Jρμ�διοι τ�ν 
λ�ση πο� προσφ�ρεται 'π� τ�ν μ�νη Lλ�θεια, 
τ� Χριστ�;

Ταπειν/θηκα πα&ρνοντας τ� σ�μα το) 
'νθρ/που κα& π�θανα γι� σ5ς το�ς 'νθρ/πους. 
Lλλ� σε2ς ε$ναι ζ�τημα, 4ν τ� π�ρατε χαμπ�ρι. 
BΑν κρ&νη κανε&ς 'π� �σα 'κο�γονται στ� 
χριστιανικ� σας χ/ρα -τ�ν GΕλλ�δα- τ/ρα τ&ς 
μ�ρες α%τ�ς, τ&ς  πρ&ν 'π� τ� γιορτ� τ�ς +ναν-
θρωπ�σε/ς μου, μ5λλον θ� καταλ�ξη στό συ-
μπέρασμα �τι δ�ν ε$ναι χριστιανικ� χ/ρα α%τ�, 
�τι ε$ναι λ�θος, πο� θεωρε2ται χριστιανικ�, 
'φο) 'π� τ� ραδιοτηλεοπτικ� μ�σα 'κο�γο-
νται 'ν�ξιες το) λογικο) 'νθρ/που σκέψεις,  
�πως καταν�λωση, δ�νεια, δ�ρα, διαφημ&σεις, 
φωτ�κια, γαλοπο�λα, 'γαθ�, χριστουγεννι�τικο 
τραπ�ζι, Cπερτιμ�σεις, 8θιμα και τ�τοια, λ�ς κα& 
D 4νθρωπος δ�ν 8χει 'ν/τερες 'ναζητ�σεις, 
4λλ’ ε$ναι ≤νας σκ�τος πεπτικ�ς σωλ�νας. BΑν 
'κουστο)ν κ�ποια διαστρεβλωμένα λ�για γι� 
τ�ν Παρθ�νο, τ� θε2ο βρ�φος, το�ς μ�γους, τ� 
'στ�ρι, καλ�τερα θ� xταν ν� μ�ν 'κουστο)ν, 
γιατ& -σως θ� ε$ναι +μπαικτικ� κα& +κριζωτικ� 
κα& τ�ς +λ�χιστης π&στεως, πο� 8χει 'πομε&νει 
στ� στ�θη τ�ν χριστιαν�ν. Κατ� τ� 4λλα πε-
ριμ�νουμε D Θε�ς ν� φ�ρη καλωσ�νες κα& 
ε<ρ�νη! Lλ�θεια, σ� ποιο�ς;

BΕχουμε παραφρον�σει, Κ�ριε. Δε2ξε τ� 
8λε�ς Σου κα& δ�σε μετ�νοια στο�ς καλοπρο-
α&ρετους, γι� ν� δεχτο)ν μ� π&στι τ� δ�ρα τ�ς 
ε<ρ�νης κα& τ�ς σωτηρ&ας, πο� μ5ς δωρ&ζεις μ� 
τ�ν +νανθρ/πησ& Σου.

Μ.Γ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

∆ΟΞΑΣΑΤΕ...
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ 

ΕΥΧΕΤΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΑ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2009.
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Σ.Σ. «Με λαμπρ�τητα �ορτ�σθηκε τ!ν Κυ-
ριακ!, στ�ς 14 Σεπτεμβρ�ου 2008, % �ορτ! τ�ς 
&Υψ)σεως το Τιμ�ου Σταυρο στ�ν &Ιερ� Να� 
το &Αγ�ου 6θανασ�ου στ!ν Κυψ�λη 6θην7ν, 
¬που παρ�στη 9 Πατρι�ρχης 6λεξανδρε�ας κ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄, συνοδευ�μενος �π� τ�σσερις 
(4) 6ρχιερεGς το 6λεξανδρινο θρ�νου.

Τ! θε�α Λειτουργ�α παρακολοIθησαν 
πολλο� πιστο�, μεταξI α�τ7ν κα� τ� Δ.Σ. το 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κα� πολλο� 
συνεργ�τες το &Ομ�λου μας.

Τ� θεGο λ�γο κ!ρυξε 9 Πατρι�ρχης κα� 
�ναφ�ρθηκε στ� Σταυρ� το Κυρ�ου, ποI 
εNναι τ� Oερ� σIμβολο τ�ς θρησκε�ας μας, 
π�νω στ�ν 9ποGον PμαρτIρησε 9 Χριστ�ς 
μας.

Στ� τ�λος τ�ς θε�ας Λειτουργ�ας ¬λοι οO 
Pκκλησιαζ�μενοι δ�χθηκαν τ!ν ε�λογ�α 
το Πατρι�ρχη, �σπαζ�μενοι τ�ν Τ�μιον 
Σταυρ�ν.

Μετ� τ! θε�α Λετουργ�α 9 Πρ�εδρος κα� 
τρ�α μ�λη το Δ.Σ το &Ομ�λου μας συν�ντη-
σαν τ�ν Πατρι�ρχη κατ�πιν προσκλ!σε)ς 
του και συνομ�λησαν  μαζ� του. 

&Ο Πατρι�ρχης τοIς Pξ�φρασε τ!ν ε�γνω-
μοσIνη του γι� τ!ν Pκ μ�ρους το &Ομ�λου 
μας συμπαρ�σταση κα� οRκονομικ! Pν�σχυση 
τ7ν &Ιεραποστ�λων στ!ν 6φρικανικ! SΗπει-
ρο κα� Tποσχ�θηκε ¬τι σ� Uλλο ταξ�δι στ!ν 
6θ!να θ� προγραμματ�ση ν� PπισκεφθεG τ�ν 
&Ομιλ� μας, στ!ν 9δ� Τρυγ�νος 3-5.

Κατωτ�ρω παραθ�τουμε �πόσπασμα �πό 
τ!ν 9μιλ�α το Πατρι�ρχη στ�ν &Ι. Να�.

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β´ στόν Ἅγιον Ἀθανάσιον Κυψέλης

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ

(14 ΣΕΠΤ. 2008 ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)
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Παιδι� μου ε�λογημ�να,
... Γι� �λους +μ5ς πο� pρθαμε σ�μερα 

+δ�, σ’ α%τ�ν τ�ν Jγιασμ�νη +κκλησ&α το) 
yγ&ου Lθανασ&ου στ� Μετ�χι�ν μας, D τ&μιος 
Σταυρ�ς θ� 'ποτελε2 σαν&δα τ�ς σωτηρ&ας. 
GΟ καθ�νας θ� πα&ρνει 'π�ναντ& του τ� θ�ση 
πο� θ�λει +λε�θερα. BΑλλος θ� τ�ν 'ρνε2ται, 
4λλος θ� τ�ν 'μφισβητε2 κα& 4λλος ταπειν� 
θ� γονατ&ζει κα& θ� λ�γει: «Τ�ν Σταυρ�ν Σου 
προσκυνομεν, Δ�σποτα, κα� τ!ν Yγ�αν Σου 
�ν�στασιν δοξ�ζομεν».

Α%τ� ε$ναι ; ε%χ� μου σ�μερα πο� στ�ν 
+κκλησ&α μας, δ�ν χωρο)ν παιδι� μου τ� λ�για, 
δ�ν χωρε2 τ� κ�ρυγμα, δι�τι τ� ζωνταν� κ�ρυγ-
μα  σ�μερα ε$ναι D -διος D τ&μιος Σταυρ�ς.

Μ5ς τ� τ�νισε τ�σο παραστατικ� στ�ν 
'π�στολ�ν του σ�μερα D τ�ν +θν�ν 'π�στο-
λος Πα)λος. ≠Ομως πρ&ν 'ναχωρ�σω γι� ν� 
+πιστρ�ψω στ�ν ταπειν� μου διακον&α  στ�ν 
Lφρικανικ�ν BΗπειρον, �ταν ;μ�ρες κα& ν�κτες 
θ� πα&ρνω τ�ν τ&μιον Σταυρ�ν δι� ν� κηρ�τω 
το)τον κα& μ�λιστα +σταυρωμ�νον, ν� ξ�ρε-
τε �τι ; προσευχ� μου, ; 'γ�πη μου θ� ε$ναι 
κοντ� σας. GΟ τ&μιος Σταυρ�ς ε$ναι στ�ριγμα, 
καταφυγ� κα& +λπ&δα στο�ς Jγ&ους μας Lρχι-
ερε2ς πο� χα&ρομαι <διαιτ�ρως πο� σ�μερα 
ε$ναι κοντ� μου, στο�ς 4ρχοντες, σε σ5ς τ�ν 
ε%λογημ�νο λα� πο� περ&σσια 'γαπ�σατε 
α%τ�ν τ�ν Jγιασμ�νη γωνι�, α%τ� τ� ε%λο-
γημ�νο σπ&τι το) GΑγ&ου Lθανασ&ου.

 {ταν θ� π�ρετε τ� 'ντ&δωρο κα& θ� 
+πιστρ�ψετε στ� ε%λογημ�να σας σπ&τια, θ� 
8χετε μαζ& σας τ� ε%λογημ�νο 4νθος το) 
βασιλικο). Θ� 8λθουν στιγμ�ς δ�σκολες, 
θ� 8λθουν στιγμ�ς χαρ5ς, θ� 8λθουν πολλ� 
πο� πρ�πει ν� 'ντιμετωπ&σουμε. Τ�τε, παι-
δι� μου, σ5ς παρακαλ�, θυμηθε2τε τ� ση-
μεριν� ;μ�ρα. Θυμηθε2τε α%τ�ς τ&ς Eμορφες 
στιγμ�ς πο� ζ�σαμε +δ� στ�ν +κκλησ&α.

≠Οταν θ� μ� +νθυμε2στε ν� κρατ� στ� 
χ�ρια μου τ�ν τ&μιον Σταυρ�ν, ν� ξ�ρετε π/ς 
θ� ε$ναι πηγ� χ�ριτος, θ� ε$ναι ; +λπ&δα 
μας, θ� ε$ναι ; καταφυγ� μας, δι�τι ε$ναι D 
τ&μιος Σταυρ�ς. Γι’ αυτ� κα& τ� πολυτιμ�τερο 
κ�σμημα πο� φορ�σαμε μετ� τ� β�πτισμ� μας, 

δ�ν �χει σημασ&α 4ν xταν πολ�τιμος p Jπλ�ς.
Φορ�σαμε τ�ν τ&μιο Σταυρ�, GΟ τ&μιος 

Σταυρ�ς τοποθετε2ται 'λεξικ�ραυνο πνευμα-
τικ� στ� καμπαναρι� τ�ν +κκλησι�ν �λου το) 
κ�σμου. Κα& �ταν θ� 'ναχωρ�σωμε 'π’ α%τ�ν 
τ�ν κ�σμον ≤νας τ&μιος Σταυρ�ς τοποθετε2ται 
π�νω 'π’ τ�ν πλ�κα τ�ν τ�φων κα& θα προσ-
δοκο)με τ�ν 'ν�σταση τ�ν νεκρ�ν. 

Χρ�νια πολλ� λοιπ�ν σ� �λους σας κα& 
ε%λογημ�να!

GΟ τ&μιος Σταυρ�ς α%τ� τ� σ�μβολον τ�ς 
ν&κης ν� ε$ναι τ� κα�χημ� μας, ν� ε$ναι ; +λπ&δα 
μας, ν� ε$ναι ; χαρ� μας, ν� ε$ναι D Jγιασμ�ς 
μας, ν� ξεχνο)με τ&ς Jμαρ&ες μας, ν� ξεχνο)με 
τ� π�ντα κα& ταπειν� ν� γονατ&ζουμε, κα& ν� 
ψ�λουμε μ�σα 'π� τ�ν καρδι�ν μας:

«Τ�ν Σταυρ�ν σου προσκυνομεν, Δ�σπο-
τα, κα� τ!ν Yγ�αν Σου �ν�στασιν δοξ�ζο-
μεν».

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας συνομιλεῖ 
μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ὁμίλου μας
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Προσφιλ�στατο& μοι,

:λ�βαμε τ�ν προσφορ� τ�ς 'γ�πης σας πρ�ς το�ς πυροπλ�κτους τ�ς GΙερ5ς Μη-
τροπ�λε/ς μας κα& 'π� τ� μ�χια τ�ς Cπ�ρξε/ς μας σ5ς ε%χαριστο)με γι� τ�ν πα-
ρακλητικ� 'ρωγ� κα& γι� τ� συμπονετικ� α<σθ�ματα τ�ς καρδι5ς σας, τ� Dπο&α σ� 
μεγ�λο βαθμ� μ5ς 'ν�ψυξαν, καθ/ς βι/σαμε pδη τ�ς 'νεπαν�ληπτης τραγωδ&ας τ� 
μ�γεθος.

GΗ π�ρινη λα&λαπα πο� π�ρυσι +κδηλ/θηκε, μ� 'τιθ�σευτη Dρμ� κα& σ� +κτεταμ�νη 
Dμολογουμ�νως κλ&μακα, 'πετ�φρωσε μ�γα μ�ρος κα& τ�ν καταφ�των +δαφ�ν τ�ς 
ποιμαντικ�ς μας δικαιοδοσ&ας, 8πληξε σ� βαθμ� 'φανισμο) τ�ν μ�χρι πρ�τινος δα-
σοσκ�παστη +παρχ&α τ�ς |λυμπ&ας, +π�φερε φρικτ� τ�λος σ� πολλο�ς 'νθρ/πους 
'π� τ�ν Χριστ/νυμο λα� τ�ς Μητροπ�λε/ς μας, κατ�στρεψε σπ&τια, +ρ�μωσε χωρι�, 
'ποστ�ρησε το�ς ζωτικο�ς π�ρους πο� +ξασφαλ&ζουν 'πρ�σκοπτη διαβ&ωση στ�ν 
ντ�πιο πληθυσμ� κα& κοντολογ�ς μετ�βαλε ραγδα2α τ� δεδομ�να Cγιειν�ς ζω�ς κα& 
φυσικ�ς <σορροπ&ας στ� κοινωνικ� δρ/μενα τ�ς περιοχ�ς.

Γι� το�ς λ�γους το�τους, μαζ& μ� τ&ς ε%γν/μονες ε%χαριστ&ες μας γι� τ�ν +κδη-
λωθε2σα συμπαρ�στασ� σας, παρακαλο)με τ�ν 'γ�πη σας, μ� μ5ς λησμονε2τε στ&ς 
προσευχ�ς σας, προκειμ�νου D Κ�ριος τ�ν Δυν�μεων, D σταυρωθε&ς κα& 'ναστ�ς γι� 
τ�ν +ξωραϊσμ� το) 'νθρωπ&νου γ�νους, ν� 'ποστε&λει τ�ν λυτρωτικ� χ�ρη Του κα& 
σ’ +μ5ς γι� ν� +πουλωθο)ν ο3 πληγ�ς μας κα& ν� 'νασυγκροτηθο)ν τ� κομμ�τια τ�ς 
τραυματισμ�νης, 'π� τ&ς φονικ�ς φλ�γες, +παρχ&ας μας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Πρός τόν 
Πανελλήνιον  Χριστιανικόν

Σύλλογον Ὀρθοδόξου Ἰεραποστολῆς

Τρυγόνος 3-7 , 113 .64 Κυψέλη, ΑΘΗΝΑ
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Σ.Σ. Στίς 2 |κτωβρ&ου 2008, τελ�σαμε στ�ν 
3εραποστολ� Dδ�ς τρυγ�νος 3-5 στ�ν Κυψ�λη 
Lθην�ν τ�ν καθιερωμ�νο +τ�σιο Jγιασμ�.

ZΟπως 9ρ�ζεται �πό τήν \κκλησία μας, % 1η 
Σεπτεμβρ�ου εNναι % �ρχ! το ν�ου Pκκλησια-
στικο ̂ τους. Γι� λ�γους ποI διευκ�λυναν τ�ν 
`μιλ� μας, πραγματοποι!σαμε τ�ν Yγιασμ� ≤να 
μ�να �ργ�τερα.

Ζ!σαμε στ!ν Oεραποστολ! μι� ξεχω-
ριστ! %μ�ρα μ� πνευματικ� περιεχ�μενο κα� 
ε�λογ�α.

6ρχ�σαμε τ! ν�α Pκκλησιαστικ! χρονικ! 
περ�οδο μ� προσευχ! κα� μ� τ�ν καθιερωμ�νο 
Yγιασμ�, σIμφωνα μ� τ�ς �ρχ�ς τ�ς π�στε)ς 
μας, τ�ς cρθοδοξ�ας γι� τ!ν dρθ! πορε�α το 
Oεραποστολικο ^ργου.

ΑRσθανθ!καμε τ! ζωνταν! παρουσ�α το 
Χριστο μας ν� μeς ε�λογεG κα� ν� μeς Yγι�ζει· 
�ορ�τως μ�ν 9 ἴδιος, 9ρατ7ς δ� μ�σf το πνευ-
ματικο μας πατ�ρα Σεβ/του κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μη-
τροπολ�του ΚΥΘΗΡΩΝ κα� ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, ποI 
τ�λεσε τ�ν Yγιασμ� κα� ^κλεισε μ� Oεραποστο-
λικ� χαιρετισμ�.

SΕτσι Uρχισαν οO πνευματικ�ς μας δραστη-
ρι�τητες, �τοι: 1) ΔIο κIκλοι γυναικ7ν κ�θε 
Δευτ�ρα κα� Τετ�ρτη μ� τ!ν κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ, 2) 

Μελ�τη jγ�ας Γραφ�ς μ� τ! συμμετοχ! �νδρ7ν 
κα� γυναικ7ν μ� τ!ν κα Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ, 3) Χο-
ρωδ�α ποI τ!ν συγκροτον συνεργ�τριες το 
&Ομ�λου μας μ� χορ�ρχη τ!ν Δ�δα Γεωργ�α 
ΜΟΥΣΗ.

&Υπενθυμ�ζουμε ¬τι 9 Κυριακ�τικος πρω-
ϊν�ς Oεραποστολικ�ς καφ�ς μετ� τ�ν Pκκλησι-
ασμ� δ�ν διεκ�πη τ!ν θεριν! περ�οδο, καθl 
¬τι συνεχ�ζεται ¬λη τ! δι�ρκεια το ^τους μ� 
9μιλητ! τ�ν κ. Θ. ΒΓΟΝΤΖΑ  κα� μ� τ! συμμε-
τοχ! κα� Uλλων 9μιλητ7ν, � κα� διερχομ�νων 
Oεραποστ�λων.

Τ!ν mρα το Yγιασμο προσ�λθε στ!ν Oερα-
ποστολ! 9 ν�ος Μητροπολ�της Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 
Σεβ/τος κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΣΟΥΚΟΣ κα� συμπρο-
σευχ!θηκε μαζ� μας. Στ� τ�λος το Yγιασμο 
μeς μ�λησε γι� τ!ν προσπ�θει� του κα� τ�ς δυ-
σκολ�ες ποI �ντιμετωπ�ζει στ� Oεραποστολικ� 
του ^ργο. Τ!ν προσπ�θει� του PνισχIσαμε μ� 
3000 ευρώ κα� μeς ε�χαρ�στησε.

Μετ� �π� 9λ�γες %μ�ρες παρουσι�στηκε 
�ν)νυμος δωρητ!ς, που προσ�φερε dνομα-
στικ� γι� τ�ν Σεβ/το ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ Uλλες 3000 
ευρώ, τ� 9ποGα κα� �ποστε�λαμε.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ὁ Πνευματικός μας πατέρας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μητροπολίτης ΚΥΘΗΡΩΝ καί ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
τελεῖ τόν ἁγιασμό στήν Ἱεραποστολή. Δίπλα του ὁ Μητροπολίτης Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 127η
ΘΕΜΑ: Τό «ΟΧΙ» τοῦ 1940 ἐπίκαιρο  γιά σήμερα καί γιά πάντα.

Lγαπητο& μου Χριστιανο&,
Σ’ Dλ�κληρη τ�ν τρισχιλιετ� 3στορικ� πορε&α το) GΕλληνικο) BΕθνους, ; +π�τειος τ�ς 28ης 

|κτωβρ&ου 1940 κατ�χει ξεχωριστ�  θ� λ�γαμε-θ�ση. Γιατ& ≤να μικρ� BΕθνος, ; GΕλλ�δα, 
'ντιστ�θηκε γεννα2α κα& νικηφ�ρα +ν�ντια στ&ς δυ� +κε2νες παν&σχυρες κα& π�νοπλες α%το-
κρατορ&ες: τ�ν Φασιστικ� >ταλ&α κα& τ�ν Ναζιστικ� Γερμαν&α. Κι� α%τ�, �ταν �λες ο3 χ�ρες τ�ς 
Ε%ρ/πης, πλ�ν τ�ς Μεγ�λης Βρεταν&ας, ε$χαν Cποκ�ψει στ�ν «κεραυνοβ�λο π�λεμο», πο� ε$χε 
+ξαπολ�σει +ναντ&ον τους D Χ&τλερ, D παρ�φρων κα& α3μοσταγ�ς δικτ�τορας κα& «'ρχιερ�ας» 
το) ναζισμο).

GΟ κ�σμος 8νοιωσε κατ�πληξη κα& 'νακο�φιση, 'φο) ; �λληνικ� ν&κη κατ�δειξε �τι D 
«BΑξων», ; συμμαχ&α, δηλαδ�, Γερμαν&ας->ταλ&ας, δ�ν xταν '�ττητος. GΗ GΕλλ�δα, μι� μικρ� 
χ/ρα, πο� δ�ν ε$χε 'κ�μη +πουλ/σει τ&ς πληγ�ς της 'π� τ�ν φοβερ� μικρασιατικ� καταστροφ� 
το) 1922, +ξηυτ�λισε τ�ν Μουσολ&νι, D Dπο2ος +κ�μπαζε �τι δι�θετε Pκτ/ �κατομμ�ρια λ�γχες 
γι� ν� «σπ�σ� τ� πλευρ� τ�ς GΕλλ�δος». Κατ’ 'ναλογ&αν D Στρατ�ς μας xταν +λ�χιστος μπροστ� 
στ�ν >ταλικ�, 4ν, μ�λιστα, σκεφθ� κανε&ς �τι ; GΕλλ�δα, τ�τε ε$χε-δ�ν ε$χε Pκτ/ �κατομμ�ρια 
πληθυσμ�! Lκ�μη, ο3 BΕνοπλες Δυν�μεις τ�ς Πατρ&δος μας ε$χαν κι’ ≤ναν 4λλο, +ξ -σου 'δυσ/πη-
το +χθρ�· τ� χι�νια κα& το�ς π�γους τ�ς Π&νδου κα& τ�ν βουν�ν τ�ς Βορε&ου �πε&ρου. Πολλο& 
στρατι�τες μας 8χασαν π�δια (κυρ&ως) κα& χ�ρια 'π� τ� φοβερ� κρυοπαγ�ματα, μ�νοντας 
'ν�πηροι γι� π�ντα, θεωρώντας, �μως, τ�ν 'ναπηρ&α τους α%τ� jς τ� πολυτιμ�τερο παρ�σημο 
τ�ς Πατρ&δος γι� τ�ν ;ρωϊσμ� τους. ≠Ολοι, �σοι 8ζησαν τ�τε, 8χουν ν� λ�νε γι� τ�ν δριμ�τατο 
χειμ�να το) 1940-41, �πως +π&σης κα& γι� τ�ν +ξ -σου σκληρ� χειμ�να το) 1941-42. 

...Ο3 φαντ�ροι, τ� ναυτ�κια κα& ο3 'εροπ�ροι μας, πο� 8τρεξαν, τ�τε, ν� 'νταποκριθο)ν 
πρ�θυμα στ� προσκλητ�ριο τ�ς Πατρ&δος, και πο� πολλ� 'π� α%τ� τ� ε<κοσ�χρονα κα& ε<κο-
σιπεντ�χρονα παιδι� 4φησαν τ�ν τελευτα&α τους πνο� στ� πεδ&α τ�ν μαχ�ν, στ�ν στερι�, στ�ν 
θ�λασσα κα& στο�ς α<θ�ρες, μ5ς καλο)ν σ� 'φ�πνιση. 

...GΩς :π&σκοπος, λοιπ�ν, τ�ς 'κριτικ�ς α%τ�ς :παρχ&ας χαιρετ&ζω τ&ς BΕνοπλες Δυν�μεις, 
τ� μαθητικ�, φοιτητικ� κα& +ργαζ�μενα νει5τα, καθ/ς κα& το�ς δοκιμαζ�μενους 'δελφο�ς τ�ς 
Κ�πρου κα& τ�ς Βορε&ου �πε&ρου.

Ν� ζ� ; GΕλλ�δα μας κα& ν� μεγαλουργ�.
Δι�πυρος πρ�ς Χριστ�ν ε%χ�της

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
GΟ Δρυϊνουπ�λεως, Πωγωνιαν�ς 

κα& Κον&τσης ΑΝΔΡΕΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Σ.Σ. Δημοσιεύουμε κατωτέρω ἀποσπάσματα 
ἀπό τήν ὑπ' ἀριθμ. 127η Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ/του κ. 
ΑΝΔΡΕΟΥ, Μητροπολίτου τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ γιά τήν 
ἱστορική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.
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Σ�ββατο 28 Ιουν&ου το πρω& στις 11 ο Μακα-
ρι/τατος Π�πας και Πατρι�ρχης μας επισκ�φθη-
κε τον Εξοχ/τατο Πρ�εδρο της Δημοκρατ&ας της 
Γκ�να κ. John Agekyum Kufuor στο προεδρικ� 
Μ�γαρο, συνοδευ�μενος εκτ�ς απ� τα μ�λη της 
συνοδε&ας του απ� τον Πρ�σβυ της Ελλ�δος κ. 
Χαρ�λαμπο Δαφαρ�νο, τον π. Ιωσ�φ Labi  και 
τον κ. Θε�φιλο Πιζ�νια.

Ο κ. Πρ�εδρος εξ�φρασε την χαρ� του, δι�τι 
επ& της οκταετο�ς θητε&ας του, υποδ�χεται για 
δε�τερη φορ� τον Ελληνορθ�δοξο Πατρι�ρχη 
Αλεξανδρε&ας (η πρ/τη �ταν το �τος 2002 επ& 
Πατριαρχ&ας του μακαριστο� Πατρι�ρχου 
Π�τρου Ζ΄) κι αυτ� το θεωρε&, ε&πε, εξαιρετικ� 
τιμ� και ευλογ&α.

Ο Μακαρι/τατος αναφερ�μενος στο επιτε-
λο�μενο �ργο του Πατριαρχε&ου Αλεξανδρε&ας 
κα& π�σης Αφρικ�ς, ευχαρ&στησε τον κ. Πρ�ε-
δρο για την προστασ&α και βο�θεια την οπο&α 
προσφ�ρει στην Ορθ�δοξη Ιερ� Επισκοπ� 
Γκ�νας �λα αυτ� τα χρ�νια, τον συνεχ�ρη για 
το επιτελο�μενο αναπτυξιακ� �ργο στην χ/ρα 
του, και για  την συμβολ� του στην ειρ�νη με-

ταξ� των αφρικανικ/ν κρατ/ν.
(Αξ&ζει να σημει/σουμε �τι ο Πρ�εδρος Κου-

φο�ορ υπ�ρξε για �να χρ�νο και Πρ�εδρος του 
Παναφρικανικο� Συνδ�σμου και η προσφορ� 
του μεγ�λη, στις κατ� καιρο�ς και κατ� τ�πους 
πολεμικ�ς �ριδες μεταξ� των φυλ/ν και κρα-
τών. Προσφάτως συνέβαλε τα μέγιστα για την 
επίτευξη ειρήνης μεταξύ των φυλών στην χ/ρα 
της Κ�νυα).

Σε �νδειξη τιμ�ς της μεγ�λης αυτ�ς προ-
σφορ�ς Σας και με την ευκαιρ&α της αποχ/ρησ�ς 
σας απ� την πολιτικ� σκην� εφ�τος, τελευ-
τα&ο χρ�νο της Προεδρικ�ς θητε&ας Σας, το 
Ελληνορθ�δοξο Πατριαρχε&ο Αλεξανδρε&ας 
κα& π�σης Αφρικ�ς Σας απον�μει το αν/τατο 
παρ�σημο, το Μεγαλ�σταυρο του Αποστ�λου 
κα& Ευαγγελιστο� Μ�ρκου μετ� αστ�ρος.

Ο Πρ�εδρος ασπαζ�μενος τον Σταυρ� (ρω-
μαιοκαθολικ�ς το θρ�σκευμα) εδ�χθη με χαρ� 
αυτ� την μεγ�λη τιμ� ευχαριστ/ντας τον Μα-
καρι/τατο, για �τι καλ� �χει κ�μει �λα αυτ� 
τα χρ�νια η Ορθ�δοξη Εκκλησ&α στην χ/ρα  
του.

Βαπτίσεις 12 κατηχουμένων στό Λαρτέ ΓΚΑΝΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β' ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ
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Το απ�γευμα 
στις 3 η /ρα ο 
Μακαρι/τατος 
Π�πας και Πα-
τρι�ρχης Αλε-
ξανδρε&ας �φθασε 
στην κωμ�πο-
λη Λαρτ� που 
ε&ναι κτισμ�νη 
επ�νω στο �ρος 
Αkuepim.

Στην ε&σοδο 
της π�λεως τον 
υποδ�χθηκαν 
�λοι οι Ορθ�δοξοι 
Γκαν�ζοι, οι οπο&οι επ& τρι�μερον ε&χαν συγκε-
ντρωθε& εκε&, για να εορτ�σουν �λοι μαζ& το 
αργυρ� ιωβηλα&ο της Ορθ�δοξης Εκκλησ&ας 
στην Γκ�να.

Σχηματ&σθηκε πομπ�, στην οπο&α συμμε-
τε&χαν �λοι οι  Ιερε&ς,  οι χορωδ&ες των 31 Ενο-
ρι/ν μας, οι ν�οι, οι ορθ�δοξες γυνα&κες, �λος 
ο λα�ς του Θεο�.

Με πανώ και σημα&ες της Γκ�να και του 
Πατριαρχε&ου μας στα χ�ρια, με τ�μπανα και 
�λλα παραδοσιακ� �ργανα, ντυμ�νοι �λοι με 
τα παραδοσιακ� τους ρο�χα, ακολουθο�σαν 
το αυτοκ&νητο του Μακαριωτ�του και της Συ-
νοδε&ας Του τραγουδ/ντας «εν κυμβ�λοις αλ-
λαλαγμο�» την χαρ� τους αυτ� την μεγ�λη, 
«oλθε ο Πατρι�ρχης. oλθε ο Πατ�ρας μας να 
γιορτ�σει μαζ� μας τα εικοσιπεντ�χρονα της 
Ορθ�δοξης Εκκλησ�ας της Γκ�να!» 

Μια στ�ση �ξω απ� το παλ�τι του Τσιφ, 
�δωσε την ευκαιρ&α στον Μακαρι/τατο να βγει 
απ� το αυτοκ&νητο, για να π�ει να χαιρετ&σει τον 
φ�λαρχο και να του αναγγε&λουν επισ�μως κατ� 
το παραδοσιακό πρωτ�κολλ� τους, την �φιξη 
του ηγ�τη των Ορθοδ�ξων στην Αφρικ�. 

Μετ� τον σ�ντομο χαιρετισμ�, πεζ� κα-
τευθ�νθηκε η πομπ� στον νε�δμητο Ιερ� Να� 
των Πρωτοκορυφα&ων Αποστ�λων Π�τρου και 
Παύλου, εν μ�σω εκδηλ/σεων χαρ�ς �λων 
των πιστ/ν.

Σε σ�ντομη Ιερ� Ακολουθ&α καταρτ&σθηκαν 

τα τεμ�χια των Ιερ/ν Λειψ�νων στο δισκ�ριο και 
τοποθετ�θηκαν με ευλ�βεια στην Αγ&α Τρ�πεζα, 
την οπο&α τη επα�ριον θα εγκαιν&αζε.

�ρχισε ο Πανηγυρικ�ς Μ�γας Εσπεριν�ς 
της Εορτ�ς των Αγ&ων και των Εγκαιν&ων, μετ� 
το π�ρας του οπο&ου �λοι εν πομπ� κατευ-
θυνθ�καμε στο Ιερ� Βαπτιστ�ριο, στην ανατο-
λικ� πλευρ� του Ναο�, �που ο Μακαρι/τατος 
β�πτισε συμβολικ� στον &διο ακριβ/ς χ/ρο 
δ/δεκα κατηχουμ�νους, �που προ 25ετ&ας 
βαπτ&σθηκαν οι πρ/τοι Ορθ�δοξοι Γκαν�ζοι.

Π�ση συγκ&νηση κατ�λαβε �λους, κυρ&ως 
τους παλαιοτ�ρους! Π�σες ευλογημ�νες μν�μες 
και στιγμ�ς ιερ�ς ξ�πνησαν μ�σα τους!

Στην δεξι� πλευρ� του βαπτιστηρ&ου 
ανεγ�ρθηκε μνημε&ο, που φ�ρει γρανιτ�νια χα-
ρακτ� εντοιχισμ�νη πλ�κα, στην οπο&α αναφ�ρε-
ται το γεγον�ς που �λαβε χ/ρα το 1982 στο 
χ/ρο αυτ�.

Τελ�σθηκε τρισ�γιο υπ�ρ αναπα�σεως των 
ψυχ/ν Π�τρου Πατρι�ρχου και Ειρηνα&ου Αρ-
χιερ�ως.

�λων οι καρδι�ς προσε�χονταν την /ρα 
το�τη την Ιερ� και συν�μα συναισθηματικ� 
φορτισμ�νη.

Με το «Αιων&α η μν�μη, αξιομακ�ριστοι και 
αε&μνηστοι αδελφο& ημ/ν» �νδακρυς ο Μακα-
ρι/τατος �κλεισε την τ�σο συγκινητικ� αυτ� επι-
μνημ�συνο δ�ηση κ�νοντας τα αποκαλυπτ�ρια 
του μνημε&ου.

Ἐγκαίνια στόν Ἱερό Ναό Πέτρου καί Παύλου στό Λαρτέ ΓΚΑΝΑΣ
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M
ε τη χ�ρη του Θεο� και τον ιεραποστο-
λικ� ζ�λο του Σεβ. Μητροπολ&του Ειρη-
νουπ�λεως κ. Δημητρ&ου, συνεχ&ζεται 

η δι�δοση του Λ�γου του Θεο�, ο ευαγγε-
λισμ�ς των αφρικαν/ν αδελφ/ν μας (2.640 
νεοφ/τιστοι απ� την αρχ� του �τους) και το 
φιλανθρωπικ� �ργο στην Τανζαν&α.

Επ&σης προχωρο�ν με τη βο�θεια του Θε-
ο�, στην Κεντρικ� Τανζαν&α, τ�σο η αν�γερση 
του Ι.Ν. Αγ&ου Παντελε�μονος, προσφορ� του 
Σεβ. Μητροπολ&του Φλωρ&νης κ. Θεοκλ�του, 
�σο και ο Ι.Ν. Ζωοδ�χου Πηγ�ς και Οσ&ου 
Δαυhδ, προσφορ� της Ιερ�ς Μον�ς Οσ&ου 
Δαυhδ - Λ&μνης Ευβο&ας.

Σε μ&α περιοχ� �που κυριαρχο�ν οι μου-
σουλμ�νοι, μετ� απ� αγ/να, προσευχ�, συ-
στηματικ� ιεραποστολικ� εργασ&α, κατ�χηση 

και την ουσιαστικ� συμβολ� τ�σο του Σεβα-
σμιωτ�του, �σο και του Αρχιμ. Αγαθον&κου 
Νικολαhδη και των τεσσ�ρων (4) νεοχειρο-
τονηθ�ντων ιθαγεν/ν Κληρικ/ν �χουν βα-
πτισθε& τετρακ�σιοι τρι�ντα (430) παγανιστ�ς, 
προγονολ�τρες, μουσουλμ�νοι, παπικο& και 
προτεστ�ντες, εν/ υπ�ρχουν και επτακ�σιοι 
κατηχο�μενοι.

Μετ� την πραγματοπο&ηση γεωτρ�σεων 
στα παραπ�νω οικ�πεδα και χ�ρη στη συνεχ� 
επ&βλεψη των μοναζουσ/ν Θ�κλας και Παρα-
σκευ�ς, πολ� σ�ντομα δ�ο (2) ν�οι Ιερο& Ναο& 
θα ανο&ξουν τις θ�ρες τους για να υποδεχτούν 
τις προς θερισμό λευκ�ς ψυχ�ς των αφρικαν/ν 
αδελφ/ν μας.

Εκ της Ιερ�ς Μητροπ�λεως.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Ι. Μ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ AΦΡΙΚΗΣ

«ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ...ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Πραξ. 1,8)

Ο Σεβασμιώτατος Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος με νεοχειροτονιμένους ιερείς της Μητροπόλεώς του
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Πρός τόν Πρόεδρο καί τό Διοικητικό 
Συμβούλιο Ἱεραποστολῆς Άθηνῶν

Κύριε πρόεδρε καί Διοικητικό Συμβούλιο,

Χ�ρη στ�ν �μιλ� σας κα& τ�ν 'σταμ�τητη 
βο�θεια πο� λαμβ�νουμε 'π� +σ5ς, 8χουμε 
τ�ν ε%καιρ&α κα& μοιρ�ζουμε τ� 'γαθά α%τά σ� 
πολλο�ς 'νθρ/πους τ�ς Μητροπολιτικ�ς μου 
περιφ�ρειας. ≠Ολα τ� τρ�φιμα πο� μ5ς στε&λα-
τε xταν πολ� καλ�, κ�τι πο� ποτ� δ�ν ε-χαν 
ξαναδοκιμ�σει, 'λλ� κα& δ�ν θ� μπορο)σαν 
ο3 -διοι ν� τ� 'γορ�σουν. ≠Ολοι δοξ�ζουν τ� 
Θε�, 'λλ� κα& ε%χαριστο)ν +σ5ς το�ς +ν Χριστ� 
'δελφο�ς, πο� δ�ν το�ς ξεχ�σατε.

Τ� τρ�φιμα α%τ� τ/ρα 8χουν λιγοστ�ψει 
κα& γι� α%τ� θ�λω ν� σ5ς παρακαλ�σω, �ποτε 
μπορε2τε ν� μ5ς ξαναστε&λετε.

GΗ ε%λογ&α το) Κυρ&ου μας >ησο) Χριστο) 
ν� ε$ναι μαζ& σας κα& ν� σ5ς 'νταποδώσει 
τ� πλο�σια δικ� του πνευματικ� και Cλικ� 
'γαθ�.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΟΒΕΤΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Σ.Σ. Εἴχαμε τ! χαρ� κα� τ!ν 
ε�λογ�α, στ�ς 29 cκτωβρ�ου 2008, 
ν� Tποδεχθομε στ�ν ZΟμιλ� μας 
τ� Μητροπολ�τη LOBETS Σεβ/το κ. 
ΓΑΒΡΙΗΛ μαζ� μ� τ�ν π. ΜΠΟΡΙΣ, στ!ν 
Pπ�σημη �ορταστικ! Pκδ!λωση ποI 
πραγματοποι!σαμε γι� τ!ν �ορτ! 
τ�ς &Αγ�ας Σκ�πης (προστ�τιδας το 
&Ομ�λου μας) κα� τ!ν Pπ�τειο τ�ς 28ης 
cκτωβρ�ου 1940.

Μ� το Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ εἴχαμε 
γνωριστεG, ¬ταν πρ� τριετ�ας περ�που 
καταστρεπτικ�ς πλημμύρες ^φεραν 
πολλοIς κατο�κους τ�ς Μητροπολι-

τικ�ς του περιφ�ρειας σ� δIσκολη οRκονο-
μικ! θ�ση Pπιβ�ωσις.

&Ο μακαριστ�ς Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
συγκινημ�νος �π� τ�ς ταλαιπωρ�ες ποI 
�ντιμετ)πιζαν οO κ�τοικοι το LOBETS, Pπι-
κοιν)νησε τ�τε μ� τ� Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ κα� 
Uνοιξε μι� γ�φυρα Pπικοινων�ας μ� αRσθ!μα-
τα χριστιανικ�ς �γ�πης κα� μ� �ποστολ! 
ποικ�λων �γαθ7ν μ� κοντ�ϊνερ, �λλ� κα� 
τμηματικ� σ� Uλλα χρονικ� διαστ!ματα μ� 
μικρ�τερες ποσ�τητες κα� χρ!ματα. 

&Ο Σεβ/τος κ. ΓΑΒΡΙΗΛ μ� ε�χαρ�στηση 
παρακολοIθησε τ!ν �ορτ! μας κα� το 
προσφ�ραμε yς �ναμνηστικ� δ7ρο πε-
τραχ!λι κα� zμοφ�ριο, ποI εNχαν �τοιμ�σει 
συνεργ�τριες το &Ομ�λου μας Oερορρ�πτριες 
�π� τ� παρ�ρτημα Θηβ7ν, �λλ� κα� 1.500 
ευρώ γι� εν�σχυση τ7ν Pργασι7ν το �νε-
γειρομ�νου Μητροπολητικο Ναο στ� 
LOBETS.

&Ο Σεβ/τος κ. ΓΑΒΡΙΗΛ  μeς προσ�φερε 
�ντ�γραφο τ�ς θαυματουργικ�ς δακρυρρο-
οIσης εRκ�νας τ�ς Παναγ�ας, βρεφοκρατού-
σης τ�ν ΚIριο κα� μeς ε�χαρ�στησε γι� τ!ν 
Pπικοινων�α, ποI ^χουμε μαζ� του.

Ζ!σαμε ¬λοι στιγμ�ς χαρ�ς κα� Pνθουσια-
σμο �π� τ� πρ�γραμμα τ�ς �ορτ�ς, �λλ� κα� 
στιγμ�ς πραγματικ�ς �γ�πης κα� σεβασμο.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΟΒΕΤΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ὁ ταμίας τοῦ Ὁμίλου μας κ. Δ. ΜΠΕΚΟΣ 
προσφέρει στό Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ χρηματικό ποσό.
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Σ.Σ. Τ� 8ργον «� +πωκοδ�μησε» D 'ε&μνη-
στος πνευματικ�ς μας πατ�ρας, Μητροπολ&της 

Θεσσαλι/τιδος κα& Φαναριοφερσ�λων 
κυρ�ς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στ�ν παρο)σα ζω� 

ZΟλοι ¬μως θ� πρ�πει ν� γνωρ�ζουμε ¬τι: 
% Rεραποστολ! ^χει �ν�γκη �π� καθαροIς 
μαχητ�ς, Pμπνευσμ�νους �π� �γ�πη γι� τ� 
συν�νθρωπο οRασδ!ποτε Pθνικ�τητος κα� ν� 
τ!ν Pκφρ�ζουν ¬λοι μ� εRλικρ�νεια κα� {χι μ� 
Tποκρισ�α.

Στ!ν �ορτ! μας προσ�λθε 9 6ρχ/της π. 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, προϊστ�μενος το Ι.Ν. &Αγ�ου 
ΘΩΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ, yς Pκπρ�σωπος το Μα-
καριωτ�του 6θην7ν κα� π�σης &Ελλ�δος 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, 9 9ποGος μeς διεβ�βασε τ�ς 
ε�χ�ς το Μακαριωτ�του,  9 π. Παρασκευeς 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, 9 π. \λευθ�ριος ΧΑΒΑΤΖΑΣ και 
Uλλοι OερεGς, Pπ�σημοι προσκεκλημ�νοι μας 
κα� πολλο� Uλλοι συνεργ�τες μας. ZΟλους 
τοIς ε�χαριστομε ποI μ� τ!ν παρουσ�α τους 

μeς PνισχIουν στ� &Ιεραποστολικ� SΕργο.
Στ! γιορτ! μας προσ!λθαν κα� οO:
1) Σεβ/τος Γ�ρων ΑΞΩΜΗΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ 

Pκπρ�σωπος το Πατριάρχου 6λεξανδρε�ας 
κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄στ!ν 6θ!να, &Υπ�ρτιμος κα� 
SΕξαρχος π�σης ΑRθιοπ�ας κα� \ρυθρα�ας μ� 
^δρα τ!ν 6δδ�ς - 6μπ�μπα.

2) π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ παρευρ�θη yς 
Pκπρ�σωπος το \πισκ�που ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ 
κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, το 9πο�ου διεβ�βασε τ�ς ε�χ�ς 
κα� τ!ν ε�λογ�α γι� τ!ν πρ�οδο το &Ιεραπο-
στολικο ^ργου το &Ομ�λου μας.

3) π. ~ω�ννης ΚΙΜΠΟΥΚΑ, Oεραπ�στολος 
�π� τ!ν ΟΥΓΚΑΝΤΑ. 

ΟO τρεGς �νωτ�ρω ^λαβαν οRκονομικ! 
Pν�σχυση γι� τ� Oεραποστολικ� τους ^ργο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΑΤΙΟΥ

«Εἴ τινος τό ἔργον μενεῖ ὅ ἐπωκοδόμησε, μισθόν λήψεται» (Α΄Κορ. 3, 14)

Μερικά ἀπό τά ποικίλα δῶρα πού ἐστάλησαν στό Βεράτι καί τό Ἀργυρόκαστρο.
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παραμ�νει κα& μ� τ&ς ε%χ�ς κα& ε%λογ&ες του 
'π� τ�ν ο%ραν� συνεχ&ζεται, καρποφορε2, 
κα& «μενε2». 

BΕτσι τ�ν Παρασκευ� 28 Νοεμβρ&ου 2008, 
8γινε μι� τρι�μερη GΙεραποστολικ� +ξ�ρμηση 
το) GΟμ&λου μας, στ�ν 3ερ� Μητρ�πολη Βε-
ρατ&ου - Α%λ�νος κα& Καν&νης τ�ς Lλβαν&ας, 
τ�ν Dπο&α ποιμ�νει θεοφιλ�ς κα& θεαρ�στως 
D σεβαστ�ς, λ�γιος, σεμν�ς κα& 'κο�ραστος 
Μητροπολ&της κ. Ιγν�τιος.

GΗ 'π�σταση, τ� δρομολ�γιο, τ� κακ� 
Dδικ� δ&κτυο, προκ�λεσαν πολ� μεγ�λη 
σωματικ� κο�ραση. GΗ πνευματικ� �μως 
�φ�λεια κα& 3κανοπο&ηση δ�ν περιγρ�φεται 
μ� λ�για. 

≠Ολοι μας +βι/σαμε �ρες 'ξ�χαστες κα& 
βαθ�τατα πνευματικ�ς κα& +ποικοδομητικ�ς.

Ξεκιν�σαμε τ�ν Παρασκευ�, 28 Νοεμβρ&ου 
2008, ≤να πο�λμαν 20 'τ�μων μ� συνεργ�τες 
μας 'π� τ�ν Lθ�να κα& τ� παραρτ�ματ� μας. 
Προηγε2το «Νταλ&κα» μ� Cλικ� 'γαθ� κα& 
'κολουθο�σαμε +με2ς μ� τ� πρ�γραμμ� μας 
μ�σα στ� πο�λμαν, μ� προσευχ�ς, ψαλμωδ&ες, 
3στορ&ες κα& τραγο�δια. 

Περ�σαμε τ� σ�νορα στ�ν ΚΑΚΑΒΙΑ κα& 
φθ�σαμε στ� ΒΕΡΑΤΙ στ&ς 9:30 μ.μ.

Στ� Ξενοδοχε2ο «ΤΟΜΟΡΙ» μ5ς περ&μενε D 
Σεβ/τος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ μ� +κλεκτο�ς συνεργ�τες 
του, �λληνομαθε2ς ν�ους.

Τ�ν �πομ�νη ;μ�ρα Σ�ββατο, 29-11-08, D 
Σεβ/τος μ5ς συν�δευσε κα& μ5ς ξεν�γησε στ� 
Κ�στρο τ�ς π�λεως (13ου α</νος). Μ�σα στ� 
κ�στρο Cπ�ρχει παλαι�ς Βυζαντιν�ς Να�ς τ�ς 
Κοιμ�σεως τ�ς Θεοτ�κου πο� σ�μερα ε$ναι 
Μουσε2ο, κα& στεγ�ζει 8ργα το) GΑγιογρ�φου 
Onufri.

Στ� κ�στρο Cπ�ρχουν +π&σης κα& 4λλοι 
Ναο&, ≤νας +κ τ�ν Dπο&ων ε$χε χρησιμοποιηθε2 
jς ταβ�ρνα +π& δικτακτορικο) καθεστ�τος 
ΧΟΤΖΑ κα& σ�μερα μετ� 'π� πολλ�ς δυ-
σκολ&ες και προβλ�ματα, 8χει παραχωρηθε2 

τ� Cπ�γειο πο� λειτουργε2 jς Να�ς κα& D 
Cπερκε&μενος χ�ρος jς ταβ�ρνα <διωτικ�. Τ� 
'π�γευμα το) Σαββ�του D Σεβ/τος μ5ς π�γε 
στ�ν τ�φο το) GΑγ&ου Κοσμ5 το) Α<τωλο) 
στ�ν περιοχ� Κολικ�ντασι. Κ�ναμε ≤να σ�ντο-
μο �σπεριν� στ�ν παλαι�, 'νακαινισμ�νο, 
Βυζαντιν� Να� πο� ε$ναι δ&πλα στ�ν τ�φο 
το) GΑγ&ου κα& μετ� προσκυν�σαμε τ�ν τ�φο, 
�που D Σεβ/τος μ� λ&γα λ�για περι�γραψε τ� 
τ�λος τ�ς ζω�ς το) GΑγ&ου μας.

Πλησ&ον το) Ναο) κτ&ζονται τ/ρα jρα2α 
κελλι�, γι� ν� +γκατασταθο)ν μελλοντικ� ο3 
μοναχο& πο� θ� δημιουργ�σουν τ� μοναστ�ρι 
το) Πατροκοσμ5.

Τ�ν �πομ�νη ;μ�ρα, Κυριακ� 30 Νοοοεμ. 
2008, +κκλησιαστ�καμε στ�ν παλαι� GΙερ� Να� 
το) GΑγ&ου Σπυρ&δωνος, �που +λειτο�ργησε 
D Σεβ/τος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, συμπαραστατο�μενος 
'π� ≤να 3ερ�α κα& τρε2ς διακ�νους. GΟ Να�ς 
xταν γεμ�τος 'π� ε%λαβε2ς πιστο�ς. GΗ προ-
σευχ� κα& ; κατ�νυξη πο� ε-χαμε κατ� τ� θε&α 
Λειτουργ&α θ� μ5ς με&νουν 'ξ�χαστες.

Lμ�σως μετ� 'ναχωρ�σαμε μ� τ� δ�ρα, 
τ&ς ε%χ�ς κα& τ&ς ε%λογ&ες το) Σεβ/του γι� τ� 
ταξε&δι τ�ς +πιστροφ�ς.

Πρ&ν φθ�σουμε στ�ν Κακαβι� +πι-
σκεφθ�καμε τ�ν Σεβ/το Lργυροκ�στρου κ. 
Δημ�τριο, τ�ν Dπο2ον +νημερ/σαμε �τι τ�ν 
�πομ�νη ;μ�ρα (Δευτ�ρα 1 Δεκεμ. 2008), 
θ� 8φθανε στ� Μητρ�πολ� του ; δε�τερη 
«νταλ&κα» το) GΟμ&λου μας μ� τ� Cλικ� 'γαθ� 
τ�ς 'γ�πης μας.

Κεραστ�καμε στ� Μητρ�πολη Lργυ-
ροκ�στρου, π�ραμε τ�ν ε%χ� κα& τ�ν ε%λογ&α 
το) Σεβ/του κα& 'ναχωρ�σαμε 4δοντες κα& 
ψ�λλοντες τ� μεγαλε2α το) Θεο).

Πρ&ν κλε&σουμε τ� παρ�ν σ�ντομο Dδοι-
πορικ�, +νημερ/νουμε το�ς συνεργ�τες μας, 
�τι κα& ; δε�τερη νταλ&κα μ� τ� ποικ&λα 'γαθ� 
8φθασε κανονικ� στ� Lργυρ�καστρο, συνο-
δευ�μενη 'π� συνεργ�τη μας.
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Σ
τις 29 Οκτωβρ&ου 2008, οι συνεργ�τες, δω-
ρητ�ς και φ&λοι της εξωτερικ�ς Ιεραποστολ�ς 
του Π.Χ.0. γιορτ�σαμε τη διπλ� γιορτ� της 

Αγ&ας Σκ�πης και της 28ης Οκτωβρ&ου 1940, στη 
μεγ�λη α&θουσα του Π.Χ.Ο, οδ�ς Τρυγ�νος 3, 
�νω Κυψ�λη.

Η α&θουσα με την �οκνη φροντ&δα του Δ.Σ. 
και �λλων μελ/ν του Ομ&λου, �ταν πεντακ�θα-
ρη, σημαιοστολισμ�νη και στα περ&οπτα σημε&α 
των το&χων �λου του χ/ρου ε&χαν αναρτηθε& οι 
εφημερ&δες των ημερ/ν εκε&νων της εποποι&ας 
με τις ειδ�σεις και τους θρι�μβους των Ελλ�νων 
αγωνιστ/ν.

Η α&θουσα �ταν ασφυκτικ� γεμ�τη απ� 
ανθρ/πους, που μ�σα στην αποδιοργ�νωση των 
κοινωνικ/ν θεσμ/ν και την ανασφ�λεια που 
αισθ�νονται στις μ�ρες μας, �θελαν να ακο�σουν 
για το �πος του 40 που το διαλαλο�ν ακ�μα 
οι πλαγι�ς, οι νεροσυρμ�ς και οι κορυφ�ς του 
Σμ�λικα, του Κλ�φτη και της Γκραμπ�λας, εν/ 
τα τηλεοπτικ� καν�λια, δημ�σια και ιδιωτικ�, αρ-
νο�νται πεισματικ� να προβ�λλουν τις ηρωϊκ�ς 
αυτ�ς σελ&δες της Ιστορ&ας μας και να δε&ξουν 
στους ν�ους μας π/ς οι παπο�δες των �χυσαν 
το α&μα τους για τη λευτερι� μας. Τη γιορτ� μας 
τ&μησαν με την παρουσ&α τους εκτ�ς απ� τους 
δ�ο μητροπολ&τες, Αξ/μης κ. Π�τρο και LOBETS 
της Βουλγαρ&ας κ. Γαβρι�λ, και μεγ�λος αριθμ�ς 
ιερ�ων και ιεραποστ�λων, οι οπο&οι προς το 
τ�λος της γιορτ�ς π�ραν τις επιταγ�ς τους με τα 
χρ�ματα που το Συμβο�λιο του Ομ&λου ε&χε 
αποφασ&σει για την κ�θε ιεραποστολ�. 

Μετ� την προσευχ� ακολο�θησε η σ�ντομη 
και περιεκτικ�τατη προσλαλι� του προ�δρου 
μας κ. Ιω�ννου. Το πρ�γραμμα παρουσ&ασε 
η Γραμματ�ας του Ομ&λου μας κα Σκορδ� με 
το μειλ&χιο �φος της. Οι λ&γες και επιλεγμ�νες 
απαγγελ&ες απ� καταξιωμ�νους συνεργ�τες, τα 
επιλεγμ�να και επ&καιρα τραγο�δια της χορωδ&ας 

του Ομ&λου μας και προ π�ντων ο ομιλητ�ς 
της ημ�ρας κ. Πα�λος Παλο�κας, τ. Σχολικ�ς 
Σ�μβουλος, ο οπο&ος με την επιστημονικ� του 
επ�ρκεια χρησιμοπο&ησε �νετα τις πηγ�ς και 
παρουσ&ασε την κατ�πληξη �λου του κ�σμου, 
ακ�μη και αυτ/ν των επιτιθ�μενων εχθρ/ν μας, 
για το μεγ�λο αυτ� �πος του ελληνισμο�, μας 
ενθουσ&ασαν.

Η καρδι� μας γ�μισε απ� θρησκευτικ� και πα-
τριωτικ� συναισθ�ματα και ζωντ�νεψαν στην κυ-
ριολεξ&α σκην�ς των ηρ/ων του �θνους μας που 
με τη βο�θεια της Παναγ&ας μας μεγαλο�ργησαν 
και �φεραν για π�ντα τη λευτερι� στην πατρ&δα 
μας. Βρεθ�καμε στις κορυφ�ς της �νδοξης, της 
απ�τητης, της αλ�γιστης Π&νδου, δ�σαμε τις λα-
βωματι�ς των πολεμιστ/ν, ξαλαφρ/σαμε την 
Ηπειρ/τισσα αμαζ�να απ’ το ζαλ&κι των πυρομα-
χικ/ν και των �πλων. Βρεθ�καμε στην Κ�νιτσα 
τη δοξασμ�νη, στο Καλπ�κι το απ�ρθητο στις 
�χθες του Καλαμ� και του Α/ου.

Αυτ� η σεμν� και απ�ριττη γιορτ� μας ας ε&ναι 
�να στεφ�νι αμ�ραντο στα μν�ματα των σταυρα-
ετ/ν στην Π&νδο, στο Καλπ�κι, στην Κ�νιτσα τη 
δοξασμ�νη και στα ιερ� κ�καλα των Eλλ�νων 
που ε&ναι ακ�μη σπαρμ�να στη Β. Ηπειρο.

Απ’ τα χ�ρια των νεκρ/ν που �ρχονται 
καλπ�ζοντας απ’ τα β�θη της ιστορ&ας μας, 
ας αρπάξουμε τους σταυρο�ς και τα λάβαρα 
ας ακολουθήσουμε το δρ�μο το γν/ριμο του 
¦θνους μας. 

Αφο� ακο�στηκαν προς το τ�λος πλο�σια 
ιεραποστολικ� μην�ματα απ� τους μητροπολ&τες 
και το λ�γιο πρωτοπρεσβ�τερο π. Ζωγρ�φο Πα-
ρασκευ�, η γιορτ� �κλεισε με τον Εθνικ� §μνο 
και ακολο�θησαν τα καθιερωμ�να κερ�σματα.

Η συν�πεια, η ακρ&βεια, η ποι�τητα, η συ-
ντομ&α, ο θρησκευτικ�ς και εθνικ�ς παλμ�ς �ταν 
μερικ�ς απ� τις αρετ�ς αυτ�ς της γιορταστικ�ς 
εκδ�λωσης.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ 28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Του Δημ. Γεωργούλα
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Γι� 3εραποστολ� 
D λ�γος. Μ� ποι� 
καλ�τερη  δ ιδα -
σκαλ&α κα& ¨θηση 
κα& παρ�τρυνση γι� 
3εραποστολ� 'π’ τ�ν 
παρουσ&αση μι5ς 
μορφ�ς 3εραποστο-
λικ�ς. Στο�ς |λυμπι-
ακο�ς 'γ�νες, πο� 
α%τ�ς τ&ς μ�ρες δι-
εξ�γονται στ� Πεκ2νο, 
πολλ� τ� 'θλ�ματα, 
πολλο& ο3 'θλητ�ς, 
πολλ� τ� 'τομικ�, 
'λλ� κα& τ� Dμαδικ� 
'γων&σματα, πολλ� τ� 
ρεκ�ρ τ� παγκ�σμια 
κα& τ� Pλυμπιακ�.

BΑν Cπ�ρχε τ� 
4θλημα, πο� λ�γεται 
3εραποστολ�, ©ραγε ποι�ς θ©ταν Pλυμπιον&κης; 
Π�ντως καν�νας 'π� μ5ς, πο� καθισμ�νοι στ� 
θεσο�λα μας φιλολογο)με περ& 3εραποστολ�ς. 
GΥπ�ρχουν δυ� πρ�σωπα, πο� κατ�χουν το 
παγκ�σμιο ρεκ�ρ τ�ς 3εραποστολ�ς.

GΟ ≤νας ε$ναι D Πα)λος D 'π�στολος. ªΗταν  
; πρ/τη του 'ν�γκη ; 3εραποστολ�. GΗ 'να-
πνο� του. GΗ ζω� του. «6ν�γκη μοι Pπ�κειται· 
ο�α� δ� μοι P�ν μ! ε�αγγελ�ζωμαι». (Α‘Κορ. 
Θ‘16)

GΟ 4λλος ε$ναι D γιος Κοσμ5ς  D Α<τωλ�ς. 
Στ� χν�ρια το) Πα�λου. BΑν D δρ�μος τ�ς 3ε-
ραποστολ�ς το) Πα�λου xταν μαραθ/νιος, D 
δρ�μος το) Κοσμ5 xταν πι� περιωρισμ�νος, 
'λλ’ +φ�μιλλος.

Κι ο3 δυ� 8τρεξαν δρ�μο μετ’ +μποδ&ων. 

Κι ο3 δυ� 4ντεξαν στ&ς 
'ντ&ξοες συνθ�κες. Κι 
ο3 δυ� σφρ�γισαν τ� 
8ργο τους μ� τ� α®μα 
τους. Κι ο3 δυ� στε-
φαν/θηκαν μ� τ� 
στ�φανο τ�ς α</νιας 
ζω�ς κα& βασιλε&ας.

BΑν ; Παναγ&α 
κατ�χη τ� παγκ�σμιο 
ρεκ�ρ τ�ς Jγι�τη-
τας, Πα)λος κα& 
Κοσμ5ς  κατ�χουν 
τ� παγκ�σμιο ρεκ�ρ 
τ�ς 3εραποστολ�ς. 
Πα)λος κα& Κοσμ5ς, 
δυ� φ�ροι 3εραπο-
στολ�ς γι� �λους 
το�ς α<�νες.

Ε-μαστε β�βαι-
οι �τι ο3 ψυχ�ς τ�ν 

Jγν�ν κα& Jγ&ων 3εραποστ�λων 'γ�λλονται, 
�ταν μιλ5με περ& 3εραποστολ�ς, περ& τ�ς 
Pρθοδ�ξου 3εραποστολ�ς. GΗ 'ν�γκη τ�ς 3ερα-
ποστολ�ς γι� τ� στρατευομ�νη :κκλησ&α ε$ναι 
σ�ν τ�ν 'ν�γκη τ�ς 'ναπνο�ς γι� τ� 'νθρ/πι-
νο σ�μα. Ε$ναι _ 'ν�γκη τ�ς 'γ�πης κα& ; 
'γ�πη τ�ς πρ/της 'ν�γκης. Lγ�πη στ� Χριστ�: 
«Τοιο)τον γλυκ�τατον Θε�ν κα& Δεσπ�την δ�ν 
πρ�πει κα& ;με2ς ν� τ�ν 'γαπ�μεν, κα& 4ν τ�χ�  
'ν�γκη ν� χ�σωμεν κα& τ� α®μα μας χιλι�δες 
φορ�ς δι� την 'γ�πην του, καθ/ς τ� 8χυσε  
κα& :κε2νος δι� τ�ν 'γ�πην μας»;

BΑν % Oεραποστολ! εNναι μι� σπορ�, τ�τε D 
γιος Κοσμ5ς Cπ�ρξε D μεγ�λος Σπορι�ς στ� 
δο)λο γ�νος. «:ξ�λθε το) σπε2ραι τ�ν λ�γον 
το) Θεο)». (Λουκ. 8,5). GΗ καρποφορ&α θαυ-

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

(ERσήγηση το 6ρχιμ. π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗ 
εRς τό 13ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ το �μίλου μας 22-24 Α�γ. 2008) 

«Μηδε�ς τ� �αυτο ζητε�τω, �λλ�  τ� το �τ�ρου ≤καστος»
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μαστ�. BΕσπειρε μ� τ� λ�γο του. Καλλι�ργησε 
μ� τ�ν κ�πο του. Π�τισε μ� τ� δ�κρυα τ�ν 
προσευχ�ν του κα& τ� α®μα το) μαρτυρ&ου 
του. GΗ |ρθ�δοξη GΕλλ�δα τ�ν νεωτ�ρων 
χρ�νων ε$ναι καρπ�ς τ�ς σπορ5ς το) �ν�ς, 
'λλ� Παυλε&ου 3εραποστ�λου, το) Κοσμ5 το) 
Α<τωλο). Κα& ; +λευθερ&α το) Γ�νους ε$ναι 
καρπ�ς +κε&νης τ�ς 3εραποστολικ�ς σπορ5ς. 
Κα& ; δι�σωσις τ�ς GΕλληνικ�ς Παιδε&ας  δικ�ς 
του καρπ�ς.

BΑν Oεραποστολ! εNναι εRδικ! κλ�σις το 
Θεο, τ�τε D γιος Κοσμ5ς  xταν 'ληθιν�ς 
3εραπ�στολος. ªΗταν κλητ�ς 'π�στολος.BΕ-
ζησε κα& πορε�τηκε «'ξ&ως τ�ς κλ�σε/ς του». 
GΗ ζω� του 8κανε τ�ν Jγ&α στροφ� πρ�ς τ�ν 
3εραποστολ� ≈στερα 'π� δυνατ� θεϊκ� κλ�σι. 
Στ� ≠Αγιο BΟρος, �που βρισκ�ταν, μελετ/ντας 
τ� ε%αγγ�λιο τ�ς Καιν�ς Διαθ�κης, ; προσοχ� 
του �λκ�στηκε κα& τ� μ�τι του κ�λλησε στ� 
χωρ&ο το) 'ποστ�λου Πα�λου: «Μηδε&ς τ� 
�αυτο) ζητε&τω, 'λλ� τ� το) �τ�ρου ≤καστος» 
(Α Κορ. 10,24). Κα& +ξομολογε2ται P -διος: «Με-
λετ/ντας τ� γιον κα& 3ερ�ν Ε%αγγ�λιον ε¯ρον 
μ�σα πολλ� κα& δι�φορα νο�ματα, τ� Dπο2α 
ε$νε �λα μαργαριτ�ρια, διαμ�ντια, θησαυρ�ς, 
πλο)τος, χαρ�, ε%φροσ�νη, ζω� α</νιος. Σιμ� 
ε<ς τ� 4λλα ε¯ρον κα& το)τον τ�ν λ�γον Dπο� 
λ�γει D Χριστ�ς μας, π/ς δ�ν πρ�πει καν�νας 
χριστιαν�ς, 4νδρας p γυνα&κα ν� φροντ&ζ� δι� 
τ�ν �αυτ�ν του μ�νον π�ς ν� σωθ�, 'λλ� ν� 
φροντ&ζ� κα& δι� το�ς 'δελφο�ς του ν� μ� 
κολασθο)ν.....

SΑν Oεραποστολ! εNναι Pκκλησιαστικ! δια-
κον�α, τ�τε D Κοσμ5ς διακ�νησε π�ρα γι� π�ρα 
+κκλησιαστικ� κα& Pρθ�δοξα τ� 8ργο το) Ε%αγ-
γελ&ου. Δ�ν xταν α%τ�κλητος. ªΗταν θε�κλη-
τος. Δ�ν xταν α%τ�νομος. ªΗταν +ξαρτ/μενος 
'π� τ�ν +πισκοπικ� ε%λογ&α.ªΗταν +ργ�της τ�ς 
:κκλησ&ας. Μ� τ�ν ε%λογ&α τ�ς :κκλησ&ας, μ� 
τ�ν ε%χ� το) Πατρι�ρχη, μ� τ� συγκατ�θεσι 
τ�ν πατ�ρων. BΟντως «δι’ ε%χ�ν τ�ν Jγ&ων 
πατ�ρων» +νεργο)σε, π�ντοτε δεμ�νος μ� τ� 
σ�μα τ�ς :κκλησ&ας.

BΑν % Oεραποστολ! εNναι μι� %ρωικ! ^ξο-
δος, τ�τε D πρ�τος 3εραπ�στολος, D Lρχηγ�ς 

κα& τ� Πρ�τυπο τ�ς 
3εραποστολ�ς, ε$ναι 
:κε2νος, πο� πραγμα-
τοπο&ησε τ� μεγ�λη 8ξοδο, 
γι� ν� σπε&ρη τ� λ�γο του. GΟ Κ�ριος μας 
>ησο)ς Χριστ�ς. Λ�ει σχετικ� D γιος Κοσμ5ς: 
«GΟ Κ�ριος, λοιπ�ν, +βγ�κεν 'π� τ�ν ο$κον 
Του, δηλαδ�, 'π� το�ς πατρικο�ς κ�λπους, 
δι� τ�ς +νσ�ρκου ο<κονομ&ας· κατεδ�χθη D 
Υ3�ς κα& Λ�γος το) Θεο) κα& +σαρκ/θη ε<ς 
τ�ν κοιλ&αν τ�ς Δεσπο&νης ;μ�ν Θεοτ�κου 
κα& Lειπαρθ�νου Μαρ&ας.

Κα& στ�ν μεγ�λη του 8ξοδο D γιος Κοσμ5ς, 
τ� Χριστ� τ�ς 3εραποστολικ�ς, τ�ς λυτρωτικ�ς 
'γ�πης, α%τ�ν παρουσι�ζει. GΗ 3εραποστολ� 
γι� τ�ν Κοσμ5 ε$ναι ; προσφορ� το) Χριστο) 
στο�ς 'νθρ/πους. Δ�ν π5με στ�ν 3εραπο-
στολ� γι� ν� χτ&σουμε κτ�ρια, 'λλ� γι� ν� 
ο<κοδομ�σουμε ψυχ�ς π�νω στ� θεμ�λιο, πο� 
λ�γεται >ησο)ς Χριστ�ς.

≠Ολες ο3 διδαχ�ς του 'ρχ&ζουν μ� � Χριστ� 
τ�ς 'γ�πης, μ� τ� Θε�, πο� 8γινε 4νθρωπος γι� 
τη σωτηρ&α �λων τ�ν 'νθρ/πων. «GΟ Κ�ριος 
;μ�ν >ησο)ς Χριστ�ς κα& Θε�ς, 'δελφο& μου, D 
γλυκ�τατος α%θ�ντης κα& Δεσπ�της, D ποιητ�ς 
τ�ν Lγγ�λων κα& π�σης νοητ�ς κα& α<σθητ�ς 
κτ&σεως...

BΑν ; 3εραποστολ� ε$ναι μι� %ρωικ! ^ξο-
δος, γι� τ�ν Κοσμ5 α%τ� ; 8ξοδος Cπ�ρξε 
Pδυνηρ� κα& θυσιαστικ�. Βγ�κε 'π’ τ� ≠Αγιον 
BΟρος, 'π� τ� θαβ)ριο δ�ξα, γι� ν� 8ρθη ν� 
κηρ�ξη στ�ν κ�σμο κα& ν� δ/ση τ� μ�χη τ�ς 
3εραποστολ�ς. GΙεραπ�στολος ε$ναι D 4νθρω-
πος +κε2νος, πο� βγα&νει 'π�:

Τ�ν �τομισμ� του κα& προσφ�ρεται στ�ν 
κοινων&α, δι�τι α<σθ�νεται χρεωμ�νος σ� �λους 
το�ς 'νθρ/πους, κατ� τ� «Μηδεν& μηδ�ν 
Pφε&λετε, ε< μ� τ� 'γαπ5ν 'λλ�λους» (Ρωμ. 
13,8).

Τ�ν προσωπικ! του %συχ�α, γι� ν� ριφθ� 
στ� σκληρ� περιπ�τεια τ�ς 'γ�πης.

Τ�ν �ρεμ�α του, γι� ν� δοθ� στ�ν 'γ�να 
πρ�ς +ξ�πλωσι τ�ς βασιλε&ας το) Θεο).

συνέχεια στη σελ. 22
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 2
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Σ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ
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Τ� δικ� του 
πνευματικ
 κα� 

�λικη �νεσι  κα� 
καλοπ�ρασι, γι� ν� 

περ�ση στ�ν στ�ρησι κα� 
τ� σκληραγωγ�α.
Τ� δικ� του σοφ�α, γι� ν� κενωθ� πρ�ς 

�φ�λεια τ�ν �λλων, τ�ν «�λαχ�στων» 
"δελφ�ν του. 

#Αν %εραποστολ� ε&ναι ' κ�νωσις, τ� �δει-
ασμα τ�ς "γ�πης στ� χ�ρσα γ�, τ�τε ( Κοσμ*ς 
ε&ναι ( κατ’ �ξοχ�ν κενωτικ�ς �εραπ�στολος. 
/π� τ�ς Διδαχ�ς του καταλαβα�νουμε 2τι ( -διος 
4ταν σοφ�ς θεολ�γος. /λλ� δ�ν μιλο5σε γι� 
ν� κ�νη �π�δειξι γν6σεων 7 χαριτωμ�να κα� 
8ξυπνα λογοπαίγνια. Δ�ν 4ταν σ�ν κ�τι κουλ-
τουρι�ρηδες, πο: λ�νε μ�νο γι� ν� λ�νε κα� ' 
"ξ�α τους 8γκειται στ�ν "καταλαβισι� τους.

;Ο Κοσμ*ς μιλο5σε γι� ν� ο=κοδομ�ση. 
Κατ6ρθωνε ν� κατεβα�νη κα� ν� συγκατε-
βα�νη στ� �π�πεδο το5 λαο5. �Η �πλοϊκ�τητα, 
μ� τ�ν (πο�α μιλο5σε, 4ταν κ�νωσις λ�γου· 
κ�νωσις "γ�πης, γι� τ�ν �φ�λεια τ�ν �λλων. 
≠Ολοι τ�ν κατανοο5σαν, "κ�μα κα� τ� μικρ� 
παιδι�. Τ� κ�ρυγμα δ�ν ε&ναι φιλοσοφικ�ς 
στοχασμ�ς, πρ�ς ε-σπραξι θαυμασμο5 κα� χει-
ροκροτημ�των. Ε&ναι κατανοητ� διδασκαλ�α, 
πο: "ποβλ�πει στ�ν ο=κοδομ� τ�ν πιστ�ν. ;Η 
σοφ�α το5 Θεο5 κρυμμ�νη στ�ν Bπλ�τητα. ;Ο 
Χριστ�ς κρυμμ�νος στ� φ�τνη.

#Αν %εραποστολ� ε&ναι μετ�δοσις τ�ς π�στε-
ως στ� Χριστ� κα� σ’ �λλους, τ�τε ( Dγιος 
Κοσμ*ς 4ταν "ληθιν�ς %εραπ�στολος. Ε&ναι ( 
μεγ�λος μετασχηματιστ
ς, πο: "ν�λογα μ� 
τ�ν περ�στασι κα� τ� "κροατ�ριο πρ�σφερε τ� 
ρε5μα το5 οEρανο5. ;Ο συγκλονιστικ�ς "να-
μεταδ�της, πο: τ� μετ�διδε τ� μην:ματα το5 
οEρανο5 μ� τρ�πο, πο: τ’ "ντανακλαστικ� 
το5 λαο5 τ� προσλ�μβαναν. ;Ο "κο:ραστος 
μεταλαμπαδευτ�ς, πο: κρατο5σε �σβεστη τ� 
δ�δα το5 λ�γου το5 Θεο5 κα� ' φλ�γα μετα-
φερ�ταν "π� καρδι� σ� καρδι�, "π� χωρι� 
σ� χωρι�, "π� περιοχ� σ� περιοχ�, "π� χ6ρα 
σ� χ6ρα.

Ο$κουμενικ
 ' %εραποστολικ� μεταδο-

τικ�τητ� του.Ε&χε π�θο ν� μεταδ6ση Fχι σ� 
λ�γους, "λλ' �ν 4ταν δυνατ�ν, σ’ 2λο τ�ν 
κ�σμο, τ�ν "λ�θεια, τ� λυτρωτικ� μ�νυμα 
το5 ΕEαγγελ�ου το5 Χριστο5. «/ν�σως, "δελ-
φο� μου, κα� 4το δυνατ�ν, ν� "νεβ� ε=ς τ�ν 
οEραν�ν, ν� φων�ξω μ�αν φων�ν μεγ�λην, 
ν� κηρ:ξω ε=ς 2λον τ�ν κ�σμον, π6ς μ�νος ( 
Χριστ�ς μας ε&νε Υ%�ς  κα� Λ�γος το5 Θεο5 κα� 
Θε�ς "ληθιν�ς κα� ζω� τ�ν π�ντων».

;Υπ�ρχει σ�μερα τρ�πος ν’ "νεβ� κανε�ς 
σ’ ≤να β�μα κα� ν� τ�ν "κο:η 2λος ( κ�σμος. 
Ε&ναι τ� ραδι�φωνο, ' τηλε�ρασις τ� δι-
αδ�κτυο. /λλ� τ� β�ματα αEτ�, συν�θως, δ�ν 
προσφ�ρονται στο:ς �ργ�τες το5 Θεο5.

≠Ολοι σ�μερα μιλ*νε στ�ν ;Ελ�δα γι� τ�ν 
Κοσμ* τ�ν Α=τωλ�. /λλ’, �ν ζο5σε σ�μερα, 
θ� τ�ν �φηναν ν� μεταδ6ση τ� μ�νυμα το5 
Χριστο5 "π� τ� τηλεοπτικ� καν�λια 7 το:ς 
ραδιοπομπο:ς;

#Αν %εραποστολ� σημα�νη "γ�πη καθολικ
, 
σ’ 2λους το:ς "νθρ6πους, τ�τε ( Dγιος Κοσμ*ς 
4ταν "ληθιν�ς %εραπ�στολος, "φο5 σ’ 2λους 
το:ς σκλαβωμ�νους ≠Ελληνες πορε:τηκε γι� 
ν� κηρ:ξη τ� λ�γο τ�ς "λ�θειας. Κα� πο5 δ�ν 
π�γε ( Dγιος Κοσμ*ς, κατ� τ�ς τ�σσερις %ερα-
ποστολικ�ς περιοδεMες του, μιμητ
ς γεν�μενος 
το5 μεγ�λου Πα:λου! Μακεδον�α, #Ηπειρος, 
Θεσσαλ�α, Στερε� ;Ελλ�δα, Πελοπ�ννησος, 
νησι� το5 Α=γα�ου, νησι� το5 Rον�ου, "κ�μη κα� 
τ� Δωδεκ�νησα, �κουσαν τ� λ�γο το5 Bγ�ου 
Κοσμ* κα� Bγι�στηκαν "π� τ�ν %εραποστολικ� 
κα� (σιακ� μορφ� του. Κα� Fχι μ�νο ο% ≠Ελ-
ληνες φωτ�στηκαν "π’ τ� φ�ς του. ≠Ολοι ο% 
Sπ�δουλοι λαο� τ�ν Βαλκαν�ων βρ�θηκαν 
μ�σα στ� σφαMρα τ�ς "γ�πης το5 Bγ�ου Κοσμ*. 
Θ� μπορο5σε ν� Uνομασθ� «Προστ�της τ�ν 
Βαλκαν�ων»,«;Ο Dγιος τ�ν σκλ�βων», «;Ο %ε-
ραπ�στολος χωρ�ς σ:νορα», "φο5 ' "γ�πη 
δ�ν 8χει σ:νορα.

;Η %εραποστολ� ε&ναι ' πορε�α τ�ς 
Vκκλησ�ας. Τ� τρ�ξιμο το5 ΕEαγγελ�ου. ;Η 
σκυτ�λη τ�ς "γαπητικ�ς σωτηρ�ας. Κι αEτ� 
"κριβ�ς ε&ναι παρ�δοσις. ;Η -δια σκυτ�λη, ' 
"τ�φια �ν ΧριστW "λ�θεια, "π� χ�ρι σ� χ�ρι με-
ταφ�ρεται κα� τρ�χει μ� τ� Xραι�τερα π�δια, τ�ς 
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%εραποστολ�ς, κα� φτ�νει παντο5 κα� π�ντοτε, 
διαχρονικ� κα� παγκ�σμια.

Προσοχ�! Ν� μ� π�ση ' σκυτ�λη!
Προσοχ�! Να μ� κρατ*με ψε:τικη σκυτ�λη, 

θρησκευτικ� παραμ:θια, κι Fχι τ�ν "λ�θεια.
Προσοχ�! &Απλωσε κα� σ( τ� δικ� σου 

χ�ρια ν� γ�νης ≤νας *νδι�μεσος σκυτα-
λοδρ�μος τ+ς �εραποστολ+ς.

#Αν %εραποστολ� σημα�νη "γ�πη, Fχι μ�νο 
καθολικ�, "λλ� κα� προσωπικ
, τ�τε ( Dγιος 
Κοσμ*ς ( Α=τωλ�ς 4ταν "ληθιν�ς %εραπ�στο-
λος. Γι� τ�ν %εραπ�στολο ' "νθρ6πινη κοινων�α 
δ�ν ε&ναι μ�α "πρ�σωπη μάζα. Ε&ναι σ:νολο 
προσ6πων μ� =δια�τερες τ� καθ�να "ν�γκες. 
;Ο Dγιος Κοσμ*ς μιλο5σε στ� πλ�θος, "λλ� 
κα� πλησ�αζε κα� ≤να-≤να, κατ� τ� παρ�δειγμα 
το5 Πα:λου, πο: «μετ� δακρ:ων �νουθ�τει 
≤να ≤καστον» (Πρ�ξ.20,31).

Χαρακτηριστικο� ε&ναι κα� ο% προσωπικο� 
δι�λογοι, πο: 8κανε ( �γιος Κοσμ*ς γι� πρα-
κτικ� �φαρμογ� τ�ν Διδαχ�ν του. Λ�γει π.χ. 
στ�ν κυρ-Κ6στα, τ� βοσκ� κα� τυροκ�μο: 
«Vσ:, παιδ� μου, 8μαθες ν� ζυγι�ζcς τ� τυρ�, 
κα� �γ6 ν� ζυγι�ζω τ�ν "γ�πην».

#Αν %εραποστολ� σημα�νη ταπε�νωσι, τ�τε 
( Dγιος Κοσμ*ς ( Α=τωλ�ς, 4ταν "ληθιν�ς %ε-
ραπ�στολος. Τ� =δ�α ε&χε γι� τ�ν dαυτ� του; 
Μικρ�, πολ: μικρ�. #Ετσι �ξηγεMται ' πλο:σια 
χ�ρις, πο: τ�ν �ν�σχυε, τ�ν �ξ�γνιζε, τ�ν 
χαρ�τωνε κα� 8κανε δεκτ� τ�ν προσφορ� του. 
≠Ολα μ*ς τ� κλ�βει 1 κενοδοξ�α, "κ�μα κα� 
τ�ν πι� �ργανωμ�νη %εραποστολ�. Θεωρο5σε 
( ≠Αγιος τ�ν �αυτ� του "ν�ξιο γι� τ� μεγ�λο 
8ργο, πο: το5 ε&χε "ναθ�σει ( Θε�ς. «Κα� Fχι 
μ�νο δ�ν ε&μαι �ξιος ν� σ*ς διδ�ξω, "λλ� μ�τε 
τ� ποδ�ρια σας ν� φιλ�σω. Δι�τι ( καθ�νας 
"π� λ�γου σας ε&ναι τιμι6τερος "π� 2λον τ�ν 
κ�σμον».

ΑEτ�ς, ( μεγ�λος Dγιος, ( μεγ�λος "σκητ�ς, 
πο: ε&χε φτ�σει σ� ≈ψη �γι�τητας καταπλη-
κτικ�, ε&χε τ�σο βαθει� ταπε�νωσι, eστε ν� μ� 
θεωρ� �ξιο τ�ν dαυτ� του ν� φιλ�ση τ� π�δια 
τ�ν χριστιαν�ν! Κα� "κριβ�ς, δι�τι ε&χε αEτ� τ� 
βαθει� ταπε�νωσι, γι’ αEτ� ε&χε φτ�σει σ� τ�τοια 
≈ψη "ρετ�ς, "λλ� κα� ε&χε πλο:σια τ� χ�ρι κα� 

τ�σους καρπο:ς στ� 
8ργο του.

Χ α ρ ι τ ω μ � ν ο ς 
≠Αγιος, καρποφ�ρος 
%εραπ�στολος, δι�τι 4ταν 
πολ: ταπειν�ς. ΑEτ�ς, ( μεγ�λος διδ�χος 
το5 Γ�νους, δ�ν θεωρο5σε τ�ν dαυτ� του �ξιο 
ν� Uνομ�ζεται διδ�σκαλος. 5δελφ�ς Bπλ�ς 
τ�ν χριστιαν�ν! #Ετσι 8λεγε 2τι ε&ναι: «Κ�μνω 
το5το τ� μικρ�ν κα� περιπατ� "π� τ�πον ε=ς 
τ�πον, κα� διδ�σκω το:ς "δελφο:ς μου τ� κατ� 
δ:ναμιν, Fχι Xς διδ�σκαλος, "λλ’ Xς "δελφ�ς· 
διδ�σκαλος μ�νος ( Χριστ�ς ε&ναι».

#Αν %εραποστολ� σημα�νη μαρτ(ριο, τ�τε 
( Dγιος Κοσμ*ς 4ταν "ληθιν�ς %εραπ�στολος, 
"φο5 στ� στ�θη του 8καιγε ( π�θος το5 μαρ-
τυρ�ου. ;Η πορε�α του 4ταν συν�χεια τ�ς πο-
ρε�ας πρ�ς τ� Γολγοθ*. ;Ο %ερ�ς Χρυσ�στομος 
λ�ει: «Κ�ρυγμα (δε5ον δι� π�σης "ν�σεως, 
οEκ 8στι κ�ρυγμα».

;Ιεραποστολ� ε&ναι �π�ρβασις το5 �γ6, 
θυσ�α τ�ς καλοπερ�σεως κα� τ�ν "ν�σεων. 
Ε&ναι "νηφορικ� πορε�α. Ε&ναι κ�πος κα� 
μ�χθος. Ε&ναι "γων�α κα� δ�κρυ. Ε&ναι μα-
τωμ�νη Sπ�θεσις. Διαλ�γουμε μι� θρησκευ-
τικ
 ζω
 χωρ�ς μικρ�ς, πολ: περισσ�τερο 
μεγ�λες θυσ�ες. Συμβιβασμ�ς μ� τ�ν κ�σμο. 
Ψευδα�σθησις σωτηρ�ας. /κ�νδυνος χριστια-
νισμ�ς. Θρησκευτικ� καλοπ�ρασις. Θρη-
σκευτικ�ς τουρισμ�ς! Ν� π�ς μπορεMς ν� χα-
ρακτηρ�σης τ� λεγ�μενη σ�μερα Uρθ�δοξη 
πνευματικ�τητα.

;Ο Κοσμ*ς δι�λεξε τ� Σταυρ�. #Οχι γιατ� 
μο�ραζε σταυρουδ�κια. #Οχι γιατ� 8στηνε σταυ-
ρο:ς, #Οχι γιατ� κ�ρυττε κ�τω "π’ τ� σκι� dν�ς 
Σταυρο5. #Οχι γιατ� μιλο5σε γι� τ�ν "γ�πη το5 
Σταυρο5 κα� τ� αiμα τ�ς σταυρικ�ς θυσ�ας. 
/λλ� κυρ�ως γιατ� ποθο5σε τ� Σταυρ� τ+ς 
θυσ�ας κα� το8 μαρτυρ�ου.

Κα� αEτ�ς � π�θος ε&χε γ�νει προσευχ
 κα� 
παρ�κλησις: «Τ�ν Χριστ�ν μας παρακαλ� ν� 
μ� "ξι6σc ν� χ:σω κα� �γ6 τ� αiμα μου δι� 
τ�ν "γ�πην του, καθ6ς τ� 8χυσε κα� VκεMνος 
δι� τ�ν "γ�πην μου». Κα� ( Κ:ριος τ�ν "ξ�ωσε 
ν� θυσι�ση τ� ζω� του. Το5 8δωσε τ� "ν6τερο 
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κα� σωτηριωδ�στερο 
χ�ρισμα, τ� χ�ρισμα 

το5 μαρτυρ�ου (Φιλιπ. 
1,29) τ� χ�ρισμα, πο: 

κα� τ�ν %εραπ�στολο σ6ζει 
κα� τ�ν %εραποστολ� εEλογεM. Σπ�ρος εEαγ-

γελικ�ς, πο: ποτ�ζεται μ� τ� δ�κρυ τ�ς προ-
σευχ�ς κα� τ�ς μετανο�ας κα� μ� τ� αiμα το5 
μαρτυρ�ου, δ�ν μπορεM ν� μ� καρποφορ�ση 
κα� ν’ αEξηθ� κα� ν’ "ποδ6ση «dκατοντα-
πλασ�ονα».

#Αν ' %εραποστολ� ε&ναι *σωτερικ
 κα� 
*ξωτερικ
, τ�τε ( Κοσμ*ς δο:λεψε κα� γι� τ�ς 
δυ�. Vσωτερικ� δ�ν ε&ναι ' "ποστολικ� "γ�πη 
γι� τ�ν πατρ�δα μας. #Οχι. Κα� στ� χ�ρο μας 
2,τι κηρυκτικ�, "ποστολικ�, εEαγγελικ� συ-
ντελεMται στ�ν �ξωτερικ� %εραποστολ� "ν�κει. 
#Οχι μ�νο γιατ� ε&ναι κ�νησις πρ�ς τ� 9ξω, 
"λλ� κα� γιατ� ( τ�πος μας "γρ�εψε περισσ�τε-
ρο "π’ το:ς "γρ�ους τ�ς /φρικ�ς. Μα:ρισε 
πι� πολ: "π� το:ς μα:ρους. ;Επομ�νως 8χει 
"ν�γκη �μεσης �π�μβασης τ�ς χ�ριτος το5 
Θεο5. Κι αEτ� ' χ�ρις μ� τ�ν καθαρ� κα� "νι-
διοτελ� εEαγγελικ� %εραποστολ� μπορεM ν� 
ξανανθ�ση.

≠Οταν, λοιπ�ν, λ�με, «*σωτερικ
» %εραπο-
στολ�, �ννοο5με �κε�νη πο: κ�θε %εραπ�στο-
λος Uφε�λει ν� κ�νη γι� τ�ν dαυτ� του πρ�ν 
ξεκιν�ση γι� τ�ν (ποιαδ�ποτε �ξωτερικ� %ερα-
ποστολ�. Ε&ναι ' %εραποστολ� στ� χ�ρο τ�ς 
ψυχ�ς, τ�ς καρδι*ς και τ�ς δι�νοιας. Γι� κ�θε 
%εραπ�στολο =σχ:ει τ� το5 Bγ�ου Γρηγορ�ου: 
«Καθαρθ�ναι δεM πρ�τον κα� ε&τα καθ�ραι. 
;Αγιασθ�ναι κα� ε&τα Bγι�σαι. Φωτισθ�ναι, κα� 
ε&τα φωτ�σαι».

#Αν κα� ' λεγ�μενη �ξωτερικ� %εραποστολ� 
μας ε-τε δ�ν 8χη καρπο(ς εEκλεεMς, ε-τε "πο-
τελ� ≤να :ρθ�δοξο τουριστικ� π�ρασμα "π' 
τ�ς χ�ρες τ�ς /φρικ�ς κα� τ�ς /σ�ας, ε-τε κα-
ταντ* Bπλ�ς κα� μ�νο ≤να κοινωνικ� 9ργο,  
ε-τε -στ� χειρ�τερη περ�πτωσι- =σοδυναμ� μ� 
8ργο πνευματικ+ς ρηχ�τητας κα� �πιπολαι�τη-
τας 7 μ� 8ργα βιτρ�νας πρ�ς φωτογρ�φησι κα� 
�π�δειξι, �ν 2λα αEτ� συμβα�νουν, ε&ναι γιατ� 
2σοι ξεκινο5ν γι� τ�ν �ξωτερικ�, δ�ν πραγ-

ματοπο�ησαν πρ�τα τ�ν �σωτερικ� %εραπο-
στολ�. Προτο5 ν� φυτ�ψουν τ� �νθη τ�ς 
/λ�θειας στ� παρθενικ� δ�ση τ�ς /φρικ�ς, 
δ�ν ξερρ�ζωσαν προηγουμ�νως τ� "γκ�θια 
"π’ τ� δικ� τους ψυχ�. Τ� "γκ�θια "γρ�ων 
παθ�ν, "λλ� κα� τ� ζιζ�νια τ�ς "μφιβολ�ας 
μ�σα τους. ;Ετοιμ�ρροπες Sπ�ρξεις π*νε ν� 
ο=κοδομ�σουν �λλους! 

Γι� τ� μεγαλεπ�βολα σχ�δια μι*ς παγκ�σμι-
ας �ξωτερικ�ς %εραποστολ�ς χωρ�ς �σωτερικ� 
ζω� κα� Bγι�τητα, θ� =σχ:η π�ντοτε ' παρα-
βολ� το5 Κυρ�ου γι� τ�ν ο�κοδομο5ντα π:ργο 
(Λουκ. ιδ‘ 28-32). Γελο5σαν 2λοι μ� τ� χ�λια 
τ�ς �πιπολαι�τητ�ς του, γιατ� ξεκ�νησε 8ργο 
χωρ�ς ν�χη «τ� πρ�ς "παρτισμ�ν», τ� "να-
γκαMα Sλικ�.

Ξεκ�νησε ( Dγιος Κοσμ*ς κα� π(ργωσε 
τ� 8ργο του. Μ� ε&χε �ξασφαλ�σει τ� «πρ�ς 
"παρτισμ�ν». Π�ς; nΗταν �νθρωπος δυνατ�ς 
κα� θερμ+ς προσευχ+ς ( Dγιος Κοσμ*ς. Με-
ρικο� νομ�ζουν, 2τι %εραποστολ� σημα�νει 
*ξωστρ�φεια.

Μεγ�λο λ�θος. Τ�τε κινεMται σωστ� κα� 
"ποδοτικ� ' "γ�πη πρ�ς τ� 9ξω, 2ταν πρ�τα 
κιν�ται πρ�ς τ� π�νω κα� πρ�ς τ� μ�σα. #Η, 
καλ:τερα, συγχρ�νως γ�νονται ο% τρεMς αEτ�ς 
κιν�σεις: 

�Η προσευχ
 (κ�νησις πρ�ς τ� π�νω).
�Ο προσωπικ�ς "γ;νας (κ�νησις πρ�ς τ� 

μ�σα).
�Η �εραποστολ
 (κ�νησις πρ�ς τ� 8ξω).
Τ� "εροπλ�νο τ�τε κ�νει �πιτυχεMς πτ�σεις, 

2ταν ε&ναι �φωδιασμ�νο μ� κα(σιμα. Κα� ' 
%εραποστολικ� πτ�σις τ�τε στ�φεται "π� �πι-
τυχ�α,2ταν Sπ�ρχη *σωτερικ�ς "νεφοδιασμ�ς. 
Τα κα:σιμα γι� τ� τρ�ξιμο τ�ς %εραποστολ�ς 
τ� πα�ρνει κανε�ς στ� κελλ� τ�ς προσευχ�ς, 
στ� μοναστ
ρι τ�ς περισυλλογ�ς, κα� στ� 
πρατ�ριο πο: λ�γεται �ξομολογητ�ριο.

;Ο Dγιος Κοσμ*ς δι�θετε �φθονα πνευμα-
τικ� κα:σιμα, Fχι μ�νο δι�τι ε&χε ζ�σει στ� 
μοναστ
ρι, "λλ� κα� δι�τι συνεχ�ς "νεφο-
διαζ�ταν μ� τ�ν προσευχ�. Π�στευε πολ: στ� 
δ:ναμι τ�ς προσευχ�ς, κα� μ�λιστα τ�ς νοερ=ς 
προσευχ�ς· στ� δ:ναμι το5 Uν�ματος το5 Rη-
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σο5: «Καταλαβα�νετε, λοιπ�ν, παιδι� μου, τ� 
δ:ναμιν 8χει ( παν�γιος Σταυρ�ς. ≠Ομως μ� 
το5 Κυρ�ου 'μ�ν Rησο5 Χριστο5 τ� Fνομα ν� 
πηγα�νετε ε=ς τ�ν παρ�δεισον».

>Αν κα� στ� 9ργο τ+ς �εραποστολ+ς "να-
ζητ+ται πρ�τυπο, ( �γιος Κοσμ*ς ( Α=τωλ�ς 
�ξακολουθεM ν� ε&ναι τ� "ληθιν� κα� σωστ� 
κα� =σορροπημ�νο πρ�τυπο τ�ς γν�σιας κα� 
καρποφ�ρου %εραποστολ�ς.

/κτ�μονας, ταπειν�ς, "σκητ�ς, ζηλωτ�ς, 
διδακτικ�ς, "κο:ραστος σπορι*ς το5 ΕEαγ-
γελ�ου. «Κ�μνοντας "ρχ�ν ν� διδ�σκω μο5 
4λθεν ≤νας λογισμ�ς �δ� (πο: περιπατ�· 
Ν� ζητ� �σπρα, δι�τι 7μην φιλ�ργυρος κα� 
"γαπο5σα τ� γρ�σια, να�, μ� κα� τ� φλωρ�α 
περισσ�τερον, Fχι Xσ�ν τ�ν εEγεν�αν σας πο: 
τ� περιφρονεMτε, 7 δ�ν τ� καταφρονεMτε; Με-
λετ6ντας π�λιν τ� Dγιον κα� %ερ�ν ΕEαγγ�λιον, 
εoρον κα� �λλον λ�γον (πο: λ�γει ( Χριστ�ς 
μας· π6ς χ�ρισμα σο5 8δωσα κα� �γ6 τ�ν 
χ�ριν μου, χ�ρισμα ν� τ�ν δ6σcς κα� σ: ε=ς 
το:ς "δελφο:ς σου, χ�ρισμα ν� διδ�σκcς, 
χ�ρισμα ν� συμβουλε:cς, χ�ρισμα ν� �ξομο-
λογpς, κα� "ν�σως κα� ζητ�σcς ν� π�ρcς τ�ποτε 
πληρωμ�ν δι� τ�ν διδαχ�ν, 7 πολλ� 7 Uλ�γα, 
7 ≤να �σπρο, �γ6 σ� θανατ6νω κα� σ� β�νω 
ε=ς τ�ν κ�λασιν...»

;Ως γν�σιος πατ�ρ τ�ς Vκκλησ�ας κα� %ε-
ραπ�στολος ζητο5σε κα� "γωνιζ�ταν γι� τ� 
συν�χεια τ�ς %εραποστολrς.

;Ο Σταυρ�ς, πο: ≈ψωνε κα� �φηνε στ� 
π�ρασμ� του, θ:μιζε τ� π�ρασμα τ�ς %εραπο-
στολ�ς. 

Θ:μιζε τ�  ματωμ�να -χνη το5 Κυρ�ου.
Θ:μιζε τ� καθ�κον 2λων, ν� τρ�χη ( λ�γος 

το5 Θεο5 κα� ν� κατακτ* καρδι�ς. ≠Οταν 8φευ-
γε "π� ≤να τ�πο, συνιστο5σε ν� Uργαν6νoνται 
%εραποστολικ�ς (μ�δες, μ� κ�ντρο βεβα�ως τ� 
μελ�τη τ�ς ;Αγ�ας Γραφ�ς. «/ν�σως κα� �πε-
ριπατο5σα δι� �σπρα (χρ�ματα), θ� 7μουν 
τρελλ�ς κα� "ν�ητος: "μ� τ� ε&ναι ' πληρωμ� 
μου; Ν� καθ�σετε "π� π�ντε, δ�κα, ν� συνο-
μιλ�τε αEτ� τ� θεMα νο�ματα, ν� τ� β�λετε 
μ�σα ε=ς τ�ν καρδ�αν σας, δι� ν� σ*ς προ-
ξεν�σουν τ�ν α=6νιον ζω�ν». #Αλλωστε κα� 

' σ:ναξ�ς μας σ�με-
ρα αEτ� δηλ6νει: �Ο 
Κωνσταντ@νος 9φυ-
γε, 1 �εραποστολ
 
συνεχ�ζεται. �Ο πατ�ρας 
"ναχ;ρησε, τ� 9ργο του παραμ�νει.

ΑEτ� θα π� :ρθ�δοξος παρ�δοσις. Ν� 
μεταδ�δεται ' %εραποστολικ� φλ�γα. ΑEτ�ς τ�ς 
%εραποστολικ�ς παραδ�σεως παιδι� ε-μαστε 
2λοι. ΑEτ�ς τ�ς %εραποστολικ�ς παραδ�σεως 
δι�κονοι �ς γ�νουμε.

Τιμ� σ’ ≤να μεγ�λο �εραπ�στολο. Πρ�κειται 
γι� τ�ν dορτ� το5 Bγ�ου Κοσμ* το5 Α=τωλο5. 
;Η σκυτ�λη 7 καλ:τερα, ' δ�δα τ�ς %εραπο-
στολ�ς, περν�ει "π� χ�ρι σ� χ�ρι. ;Η "ποστο-
λικ� κα� %εραποστολικ� πορε�α τ�ς Vκκλησ�ας 
συνεχ�ζεται κα� θ� συνεχ�ζεται μ�χρι ν� φτ�ση 
τ� φ�ς το5 Χριστο5 στ� π�ρατα τ�ς γ�ς, μ�χρι 
τ� τελευταMο χωρι�, μ�χρι τ� τελευταMο σπ�τι, 
μ�χρι τ�ν τελευτα�α "δελφ� ψυχ�...

≠Οταν ' Vκκλησ�α θ� σταματ�ση τ�ν %ερα-
ποστολικ� της πορε�α, θ� 8χη πεθ�νει. Θ� 8χη 
μπεM στ� μουσε@ο το5 παρελθ�ντος. Vπειδ� 
2μως ' Vκκλησ�α ποτ� δ�ν θ� μπ� στ� μουσεMο 
το5 παρελθ�ντος, "λλ’ ε&ναι ' δυναμικ� το5 
παρ�ντος· �πειδ� ' Vκκλησ�α, Xς σ�μα το5 
ζ�ντος Rησο5 Χριστο5, ποτ� δ�ν θ� πεθ�νη, γι’ 
αEτ� ποτ� κα� δ�ν θ� πα:ση ' %εραποστολικ� 
της πορε�α.

Ποτ� δ�ν θ� λε�ψουν τ� %εραποστολικ� 
πρ�σωπα. Στ�ν  8νδοξο χορε�α τ�ν %ερα-
ποστ�λων, πο: 8χει ν� �πιδε�ξη ≤ναν Πα5λο, 
≤ναν Χρυσ�στομο, ≤ναν Dγιο Κοσμ* Α=τωλ�, 
"ν�κουν κα� 2λοι  ο% %εραπ�στολοι το5 σ�μερα, 
πο:, 8στω λ�γοι, μεταλαμπαδε:ουν τ� "ν�σπε-
ρο φ�ς τ�ς /λ�θειας το5 Χριστο5, μεταδ�δουν 
τ� μ�νυμα τ�ς σωτηρ�ας κα� προβ�λλουν τ�ν 
Vκκλησ�α σ’ 2λα τ� σημεMα το5 πλαν�τη μας. 
Μ� τ� «Πορευθ�ντες» τ�ν %εραποστ�λων 
συμπορε:εται ( Θε�ς το5 χτ�ς, το5 σ�μερα, 
το5 αtριο. Συντρ�χει, συνεργεM, κα� Sψ6νει 
τ� χ�ρια τ�ν %εραποστ�λων φων�ζοντας σ’ 
/νατολ� κα� Δ:σι: «Δε5τε λ�βετε φ�ς...»

/ρχιμανδρίτης Δανιήλ /εράκης
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M
πορεM στ�ς φυλακ�ς 
του Μαλ�ουι να μην 
υπ�ρχουν Ορδ�δοξοι 

φυλακισμ�νοι για να “σωφρο-
νιστο:ν” - αν μπορε� κανε�ς 
να σωφρονιστε� κ�τω απ� τις 
άθλιες συνθ�κες που επικρα-
το5ν στις φυλακ�ς, ε�τε αυτ�ς 
ε�ναι φυλακ�ς της Δ:σης � της 
Ανατολ�ς � της Αφρικ�ς.Θε-
ωρ�σαμε καθ�κον μας να τις 
επισκεφθο:με μαζ� με τον π. 
Ερμ�λαο Ιατρο:, τον wλληνα 
πρ�ξενο κ. Ερμ� Καβουρ�δη 
και τις κυρ�ες του Φιλοπτ6χου 
της ενορ�ας Αγ�ου Νεκταρ�ου 
Μπλαντ�ιαρ. Αφο: εξα-
σφαλ�σαμε τ�ν απαρα�τητη 
�δεια απ� το Υπουργε�ο Δι-
καιοσ:νης της χ6ρας, φτ�σα-
με στις κεντρικ�ς φυλακ�ς 
ανηλ�κων που “φιλοξενο:ν” 
σ�μερα γ:ρω στα 166 παιδι�, 
ηλικ�ας 12 μ�χρι και 21 ετ6ν. 
Δεν ε�χαμε την δυνατ�τητα 
να επισκεφθο:με τα ενδ�τε-
ρα των φυλακ6ν, αλλ� και 
μ�νο η παρουσ�α μας στον 
αEλ�γυρο �ταν αρκετ� για να 
νοι6σουμε �να β�ρος στην 
καρδι� κα� στο στομ�χι. Οι δεσμοφ:λακες μας 
υποδ�χθηκαν με σεβασμ� και ευγ�νεια, το �διο 
και ο ιερ�ας των φυλακ6ν. Μας εξ�πληξε η 
ευγ�νει� τους και η προθυμ�α να μας εξυπη-
ρετ�σουν και να μας βοηθ�σουν στην διανομ� 
των τροφ�μων που οι κυρ�ες του φιλοπτ6χου, 
σαν σ:γχρονες μυροφ�ρες, ε�χαν ετοιμ�σει με 
περισσ� αγ�πη. Απ� τις κλειστ�ς π�ρτες των 
κελλι6ν, που στην καλ:τερη περ�πτωση φιλοξε-
νο:ν 15 παιδι� ερχ�ταν μια κακοσμ�α, που επι-
βεβα�ωνε την κατ�σταση που επικρατο:σε στα 

�δυτα των εσωτερικ6ν χ6ρων των φυλακ6ν. 
wνοιωσα μεγ�λη αμηχαν�α. Τι μπορο:σαμε να 
πο:με σε αυτ� τα παιδι� που για μια στιγμ� 
απερισκεψ�ας, οδηγ�θηκαν σε αυτ� την μο�ρα 
και καταδ�κη. Για ποια ελπ�δα μπορο:σα να τους 
μιλ�σω. Και �μως στα βλ�μματ� τους δι�κρι-
νες μια δ�ψα για λ�γα λ�για αγ�πης, θαλπωρ�ς 
και ελπ�δας. zσυχα �συχα καθ�ντουσαν στο 
χ6μα της αυλ�ς σταυροπ�δι και περ�μεναν να 
ακο:σουν αυτ� που θα τους �λεγα. Συγχρ�νως 
�μως, τα βλ�μματ� τους �ταν στραμμ�να και 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Α) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ

Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ/του ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
σέ ἀφρικανικό χωριό καί διανομή δώρων σέ παιδιά.
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στις σακο:λες που κουβαλο:σαμε μαζ� μας. 
Τους μ�λησα για τον Χριστ�, για την Παναγ�α 
μας, για την Εκκλησ�α μας και τους Αγ�ους 
μας, την μετ�νοια και την σωτηρ�α. Δεν 
�θελα �μως να τους κουρ�σω με λ�για, 
απλ� �θελα να καταλ�βουν ποιο� ε�μαστε 
και απ� που ερχ�μαστε. Οι σ:γχρονοι Σα-
μαρε�τες που θεωρο:με χρ�ος και καθ�κον 
μας �χι μ�νο να μεταφ�ρουμε το λαμπρ� 
φως της Ορθοδοξ�ας στην Αφρικ�, αλλ� 
να γ�νουμε η ελπ�δα των απελπισμ�νων. 
Με μεγ�λη τ�ξη τα παιδι� σηκ6θηκαν 
απ� την θ�ση τους και περνο:σαν για να 
π�ρουν ο καθ�νας τους το μικρ� δ�μα 
αγ�πης. Η χαρ� τους δεν περιγρ�φεται 
με λ�για παρ� μ�νο με εικ�νες. Αυτ�ς 
οι μοναδικ�ς στιγμ�ς ε�ναι βι6ματα, ε�ναι 
εμπειρ�ες ζω�ς, ε�ναι η χαρ� που �νιωσε η 
Αγ�α Ελ�νη �ταν βρ�κε τον Τ�μιο Σταυρ�. 
Φυσικ� περ�σσεψαν κ�ποια τρ�φιμα και 
σκεφτ�μασταν π6ς να τα μοιρ�σουμε πιο 
δ�καια. Ζ�τησα απ� τους δεσμοφ:λακες 
να μου υποδε�ξουν τον πιο �συχο φυλα-
κισμ�νο.|λοι μαζ� με μια φων� τον υπ�δει-
ξαν και παρ�λαβε το επιπλ�ον δ�μα την 6ρα 
που οι υπ�λοιποι φυλακισμ�νοι τον χειρο-
κροτο:σαν �χι, μ�νο για την αναγν6ρισ� του 
ως ο καλ:τερος φυλακισμ�νος αλλ� και ως 
ο τυχερ�ς της ημ�ρας. Στην συν�χεια ζ�τησα 
να μου υποδε�ξουν τον ταραξ�α των φυλακ6ν. 
Και π�λι �λοι μαζ� με μια φων� υπ�δειξαν το 
αγκ�θι της φυλακ�ς και  παρ�λαβε και αυτ�ς  
το επιπλ�ον δ�μα �κπληκτος. Του ζ�τησα να 
υποσχεθε� πως στην επ�μεν� μας επ�σκεψη δεν 
θα �θελα να ε�ναι ο χειρ�τερος φυλακισμ�νος, 
αλλ� να κ�νει προσπ�θεια να γ�νει υπ�κου-
ος. Υποσχ�θηκε πως θα το πρ�ξει, δεν ξ�ρω 
�μως, αν στο δ�λεαρ του επιπλ�ον δ�ματος, 
προτιμ�σει να παραμε�νει αν�συχος και τα-
ραξ�ας παρ� ν� “σωφρονιστε�”. Τα υπ�λοιπα 
δ�ματα τα προσφ�ραμε στους μικρ�τερους σε 
ηλικ�α φυλακισμ�νους. |ταν ολοκληρ6θηκε η 
διανομ� των δεμ�των αγ�πης, ο αρχηγ�ς των 
παιδι6ν μας ευχαρ�στησε εκ μ�ρους �λων και  
μας ζ�τησε να προσευχ�μαστε για αυτο:ς. Τον 

ρ6τησα τι θα επιθυμο:σαν να συμπεριλ�βουμε 
στα δ�ματα αγ�πης, �ταν θα τους ξαναεπισκε-
φθο:με και στην �κπληξη �λων μας, ζ�τησαν 
να τους φ�ρουμε την Αγ�α Γραφ� και �λλα Χρι-
στιανικ� βιβλ�α. Δεν μας ζ�τησαν ο:τε ζ�χαρη, 
ο:τε γ�λα, ο:τε γλυκ�, αλλ� την Αγ�α Γραφ�. 
Αναχωρ�σαμε προβληματισμ�νοι, �χι μ�νο 
για την τ:χη των παιδι6ν αυτ6ν, αλλ� και για 
μας τους �διους. }ραγε εμε�ς, αν �μασταν στη 
θ�ση τους, τι θα ζητο:σαμε απ� τους επισκ�πτες; 
Υλικ� αγαθ� � πνευματικ� τροφ�; Θα ζητο:σα-
με να εξασφαλ�σουμε �να κομμ�τι ψωμ� � τον 
Λ�γο του Θεο:; #Αραγε, σαν καλο� Χριστιανο�, 
πρ�ττουμε αυτ� που μας ζ�τησε ο Κ:ριος να 
πρ�ξουμε για τον συν�νθρωπ� μας; zταν αρ-
κετ� αυτ� η επ�σκεψη για να βοηθ�σει ψυχικ� 
αυτ� τα παιδι�;

Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Χαράρε. Διανομή ατομικών 
πλυντηρίων που απέστειλε ο Όμιλός μας
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Β) ΝΕΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ 
ΦΥΤΩΡΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΑΡΕ

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, 

M
ε την χ�ρη του Θεο: και τις ευχ�ς 
και τις ευλογ�ες της Α.Θ.Μ. του 
Π�πα και Πατρι�ρχη Αλεξανδρε�ας 

και π�σης Αφρικ�ς κ.κ. Θεοδ6ρου Β‘, �να ν�ο 
Ιεραποστολικ� φυτ6ριο ξεκ�νησε στο Χαρ�ρε 
της μακριν�ς Ζιμπ�μπουε,  τους τελευτα�ους 
μ�νες. Στα προβλ�ματα που την ταλαν�ζουν 
προστ�θηκαν οι βιαιοπραγ�ες που σημει6θη-
καν στις πρ�σφατες προεδρικ�ς και κοινοβου-
λευτικ�ς εκλογ�ς και που στο�χησαν την ζω� 
σε μερικ�ς δεκ�δες αθ6ους ανθρ6πους. ~ 
πληθωρισμ�ς �φτασε στο :ψος των 7 εκατομ-
μυρ�ων %. Το φυτ6ριο αυτ� γενν�θηκε στην 

περιοχ� warren Park, που βρ�σκεται π�σω απ� 
τον λ�φο με τα μν�ματα των ηρ6ων. Για την 
6ρα, η Θε�α Λειτουργ�α για τους πιστο:ς τε-
λε�ται κ�θε Σ�ββατο πρω� στην αυλ� του σπιτι-
ο: της πεθερ�ς του π. Αυγουστ�νου Μoeketsi 
και κ�τω απ� τον καυτ� �λιο, εν6 η σ:ναξη 
των γυναικ6ν κ�θε Π�μπτη και οι κατηχ�σεις 
κ�θε Σ�ββατο μετ� το π�ρας της Θε�ας Λει-
τουργ�ας. Τις κατηχ�σεις �χουν αναλ�βει οι 
σπουδαστ�ς μας που φοιτο:ν στις Πατριαρ-
χικ�ς μας Σχολ�ς στην Αλεξ�νδρεια και στην 
Κ�νυα. Οι τοπικ�ς αρχ�ς μας �χουν υποσχεθε� 
πως σ:ντομα θα μας παραχωρ�σουν γη, για 
να μπορ�σουμε να ξεκιν�σουμε την αν�γερση 
Ιερο: Ναο: και στην συν�χεια κοινωφελ6ν 
ιδρυμ�των, που θα εξυπηρετ�σουν τους κα-
το�κους της περιοχ�ς.

Ο Σεβασμιώτατος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσφέρει δώρα μετά τη Θεία Λειτουργία.
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Γ) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΡΕ

Γ
ια πρ6τη φορ� η Εκκλησ�α μας �δωσε 
την παρουσ�α της στην ετ�σια αγροτικ� 
�κθεση του Χαρ�ρε, που φ�τος �λαβε 

χ6ρα το δι�στημα απ� 24 μ�χρι 30 Αυγο:στου 
ε.ε. Στο περ�πτερο της Μητροπ�λε6ς μας τοπο-
θετ�σαμε εικ�νες, εκθ�σαμε εκκλησιαστικ� ε�δη 
και λειτουργικ� και θεολογικ� βιβλ�α στην αγ-
γλικ� γλ6σσα και στην τοπικ� δι�λεκτο Shona. 
Κ�θε πρω� ετελε�το η ακολουθ�α του |ρθρου, 
εν6 το απ�γευμα η ακολουθ�α του Εσπερινο: 
και στην συν�χεια η χορωδ�α του ιεραπο-
στολικο: Κ�ντρου Αγ�ου Νεκταρ�ου απ�διδε 
εκκλησιαστικο:ς :μνους. Μεγ�λος αριθμ�ς 

επισκεπτ6ν και εκθετ6ν καθημεριν� επισκ�πτο-
νταν το περ�πτερο της Εκκλησ�ας μας, για να 
μ�θουν για την Ορθ�δοξη Εκκλησ�α και για να 
απολα:σουν τις πρωτ�γνωρες για τους γηγε-
νε�ς ακολουθ�ες και υμνωδ�ες. Αποκορ:φωμα 
της εκθ�σεως �ταν η παρ�λαση των εκθετ6ν 
εν6πιον του Προ�δρου, της χ6ρας, Στρατη-
γο: Ρ�μπερτ Μιχα�λ Μugade. Ο Πρ�εδρος 
συνεχ�ρη τα μ�λη της νεολα�ας της Eκκλησ�ας 
μας για την παρουσ�α τους στην �κθεση και 
τους ευχ�θηκε να ε�ναι π�ντα δραστ�ριοι και 
κοντ� στην Εκκλησ�α. Στην ομ�δα των ν�ων 
που αν�λαβαν την �λη προσπ�θεια, συμμε-
τε�χαν και ν�οι απ� το Ιεραποστολικ� Κ�ντρο 
Αγ�ου Αυγουστ�νου.

Με αγ�πη Χριστο(,
ο Ζιμπ�μπουε Γε;ργιος

Το περίπτερο της Μητροπόλεως ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ στην έκθεση ΧΑΡΑΡΕ
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Αγαπητο� εν Χριστ; αδελφο�,
κατ’ αρχ�ν επιθυμ6 να σας ευχαριστ�σω 

θερμ� δια την πολ:τιμη συμπαρ�στασ� σας 
προς το κοινωνικ� και φιλαανθρωπικ� �ργο 
της Ιερ�ς Μητροπ�λεως Αξ6μης και τον δυ-
στυχισμ�νο λα� της Αιθιοπ�ας.

Επ� τρι�κοντα �τη αγωνιζ�μενοι εις τον 
πολ:παθο αυτ�ν αμπελ6να εις ον μας �ταξε 
να υπηρετ�σουμε Θε�ν και ανθρ6πους, Κ:ριος 
ο Θε�ς, προσπαθο:με να διατηρ�σουμε την 
παρ�δοση των σχ�σεων της Ελληνορθοδ�ξου 
Εκκλησ�ας, �χι μ�νο με την Αιθιοπικ� Εκκλησ�α, 
αλλ� κυρ�ως να συνδρ�μουμε και να ανα-
κουφ�σουμε τον πολ:παθο Αιθοπικ� λα�.

Με την βο�θεια του Θεο: και την συνδρομ� 
σας, μαζ� με την συμπαρ�σταση ορισμ�νων 
φ�λων, μετρημ�νων στα δ�χτυλα της μι�ς χειρ�ς, 
κατορθ6σαμε να βοηθ�σουμε π�ντε χιλι�δες 
ορφαν� και �ρρωστα παιδι� και συν τοις �λλοις 
ακ�μη, να αγορ�σουμε και να προσφ�ρουμε το 
3ο πούλμαν για την μεταφορ� των ορφαν6ν 
και απ�ρων παιδι6ν του οικοτροφε�ου, προς 

και απ� το σχολε�ο, αλλ� και την Εκκλησ�α μας, 
που πολλ� εξ αυτ6ν απαρτ�ζουν την εκκλησι-
αστικ� μας χορωδ�α.

Σας �χω αποστε�λει σχετικ6ς, ελ�χιστα 
που �χουν γραφε� εκ μ�ρους κοινοτ�των και 
συλλ�γων.

Εν �ψει των επικειμ�νων θε�ων εορτ6ν της 
Χριστιανοσ:νης, που ε�μεθα υποχρεωμ�νοι εκ 
του Δομ�τορος της π�στεως μας να εκδηλ6σου-
με και π�λιν εμπρ�κτως την αγ�πη, δια της βο-
ηθε�ας προς τον π�σχοντα και ενδε� συν�νθρω-
πο, απευθ:νομαι και π�λιν στην αγ�πη σας και 
τις μεστ�ς φιλανθρ6πων αισθημ�των καρδ�ες 
σας, δια την εν�σχυση του φιλανθρωπικο: μας 
�ργου, αναμ�νοντες οιανδ�ποτε προσφορ� δια 
την συν�χιση του.

Επ� δε το:τοις, σας ε:χομαι απ� καρδ�ας 
πλουσ�α την ευλογ�α του καλο: μας Θεο: και 
διατελ6 μετ’ απε�ρου ευγνωμοσ:νης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Γ�ρων Αξ;μης Π�τρος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΞΩΜΗΣ
Προς τον Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο Ορθοδόξου Ιεραποστολής

Αθήναι, Οκτώβριος 2008

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος με τα παιδιά Β᾽ορφανοτροφείου στην Πόλη Axum 800 χιλ. 
από την πρωτεύουσα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπ. Εσωτερικών της Ελλάδος 

και έχει δυνατότητα περιθάλψεως 400 παιδιών, θυμάτων πολέμου.
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5γαπητο�,  κ. Πρ�εδρε 
κα� Μ�λη το( ΠΧΟΟΙ,
Χα�ρετε *ν Κυρ�I π�ντοτε

Σ*ς "ποστ�λλω ≤να mail μ� 
φωτογραφ�ες τ�ς ;Ιεραποστολ�ς 
Rνδι�ν κα� μ� τ�ν εEκαιρ�α θ� 
7θελα ν� σ*ς εEχαριστ�σω γι� 
τ�ς Fμορφες στιγμ�ς πο: μ*ς 
χαρ�σατε στ�ν /ρ�χωβα, "λλ�  
κα� γι� τ�ν συνεχ� "γ�πη, συ-
μπαρ�σταση κα� βο�θεια στην 
;Ιεραποστολ� μας. 

Τ� 8ργον, χ�ριτι Θεο:, συ-
νεχ�ζεται κα� �παυξ�νει παρ� τ�ς 
παντ�ς ε-δους δυσκολ�ες κα� 
πειρασμο:ς. Vπαναλειτουρ-
γεM τ� πρ�γραμμα διανομ�ς 
τροφ�μων πο: ε-χε διακοπεM λ�γω 8λλειψης 
π�ρων. Ε&ναι �νθρωποι παντελ�ς �νδεε�ς, λεπρο�, 
τυφλο�, "ν�πηροι, γ�ροντες πο: �πιβι6νουν μ� 
αEτ� τ� πι�το φαγητ� πο:  το:ς προσφ�ρουμε.

/ποπερατ6θηκε τ� Δημοτικ� κα� Γυμν�σιο 
στ�ν περιοχ� το5 Ορφανοτροφε�ου. /πομ�νει ( 
�σωτερικ�ς �ξοπλισμ�ς, γραφε�α, 8δρανα, �λε-
κτρολογικ�, γι� ν� μπορ�σει ν� λειτουργ�σει. 
Ε&ναι ≤νας προϋπολογισμ�ς 35.000 ευρώ. Σ*ς 
παρακαλ6, �ν μπορε�τε βοηθ�στε με. Σ*ς εEχα-
ριστ�. 

Μ� "γ�πη Χριστο8 Μον. Νεκταρ�α

Σ.Σ. ῾Η φτώχεια καί ἡ δυστυχία τῶν 
ἀνθρώπων ἐξαπλώνεται σέ πολλά σημεῖα 
τοῦ πλανήτου μας. Τό προσωπικό συμφέρον 
κυριαρχεῖ. ῾Η ὑλιστική ἐποχή ἐπιβάλλει 
νά προσέξουμε πολύ, γιατί πολλές φορές 
ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀδιάφορος πρός τόν 
συνάνθρωπό του.

Τό μεγάλο αὐτό κενό ἔρχεται νά καλύψει 
ἡ ἱεραποστολή, πού τρέχει πάντα κοντά στόν 

πονεμένο καί ἔχοντα ἀνάγκη συνάνθρωπο 
ἀνεξαρτήτου χρώματος ἤ φυλῆς. 

Πολλές εὐλαβικές ψυχές ἔνιωσαν αὐτή τήν 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας καί τήν πρόσφεραν 
πρός ἄλλους συνανθρώπους μας.

Οἱ Ἱεραπόστολοι ἐμφορούμενοι μέ τήν 
ἐν Χριστῷ ἀγάπη, μέ πολύ ἐνδιαφέρον 
πλησιάζουν τούς πονεμένους καί ἐνδεεῖς 
ἀνθρώπους μέ ἀγάπη καί τούς παρέχουν κάθε 
δυνατή ἐξυπηρέτηση.

Τό σύγχρονο πνεῦμα τῆς κοινωνίας 
ἀπομακρύνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό φῶς 
τοῦ Χριστοῦ. ῞Ομως δέν παύουν νά 
παρουσιάζονται, μέ τήν χάρη πάντα Ἐκείνου, 
ψυχές μέ φλόγα ἱεραποστολική, εὐλογημένοι 
ἄνδρες καί γυναῖκες, πού γίνονται μαθητές 
Του, ἐργάτες ἀφοσιωμένοι, στή διακονία τῶν 
ἀνθρώπων καί στή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, 
ἀλλά καί τήν ἐφαρμογή του πρός κάθε 
συνάνθρωπο.

«Ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός».
(Β´κορ. Θ´7).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΝΔΙΩΝ

Καλκούτα, 1/11/08

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2008
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5ξι�τιμοι 5δελφο� *ν ΧριστK κα� συ-
νεργ�τες τKν μετ�πισθεν, χα�ρετε �ν Κυρ�I.

;Οσ�κις "ν�ρχομαι στ�ν ;Ελλ�δα "π� τ�ν 
/φρικ�, θεωρ� �πιβεβλημ�νον μου καθ�κον, 
Fχι μ�νον ν� σ*ς �πισκεφθ� κ�ποια 'μ�ρα, 
"λλα κα� �γκα�ρως ν� σ*ς �νημερ6σω γι� τ� 
προγραμματισθ�ντα 8ργα το5 μικρο5 μας Κλι-
μακ�ου στό Μπουρο:ντι. Vπικοινων� μαζ� σας 
"π� "γ�πη, "λλ� κα� "π� εEγνωμοσ:νη, δι�τι 
8χετε περιλ�βει στ�ς δ�λτους τ�ς "γαπ6σης  
καρδ�ας σας κα� �μ*ς προσωπικ�ς, "λλ� κα� 
τ� Sπ� "ν�πτυξιν %εραποστολικ� μας 8ργο, 
�κφρ�ζοντες ποικιλοτρ�πως τ�ν συμπαρ�στασ�ν 
σας.

Παρ� τ�ν (σιακ�ν κο�μησιν το5 πρωτεργ�του 
κα� "κρογωνια�ου λ�θου τ�ς %εραποστολικ�ς σας 
προσπαθε�ας Κυρο5 Σεβ. Κωνσταντ�νου, �σεMς 
συνεχ�ζετε μ� "κ�ματον ζ�λον ν� Sλοποι�τε 
το:ς (ραματισμο:ς, προβα�νοντες προσφ�τως 
κα� στ�ν "ν�δειξιν dτ�ρου πνευματικο5 πατρ�ς 
κα� διδασκ�λου σας, το5  σεβ. Μητροπολ�του 

κ.κ. Σεραφε�μ Στεργιο:λη.
Ταπειν�ς σ*ς συγχα�ρω δι� τ�ν τοια:την 

�πιλογ�ν Xς διαδ�χου το5 μακαριστο5 Κων-
σταντ�νου, το5  ;Αγ�ου Κυθ�ρων, μετ� το5 
(πο�ου συνδε�μεθα δι’ "ρρ�κτου πνευματικ�ς 
φιλ�ας κα� συνεργασ�ας "π� τ�ν φοιτητικ�ν μας 
"κ�μη χρ�νων.

/φ’ 2του π�ρυσι 4λθα κα� σ*ς "ποχαιρ�τησα 
"ρχ�ς, �κτωβρ�ου δι� τ� ταξ�δι μου ε=ς /φρικ�ν 
κα� �σεMς μο5 �νεχειρ�σατε ο=κονομικ�ν χορηγ�αν 
�κ 1500 εEρ6, �π�στρεψα π�λιν στ�ν ;Ελλ�δα 
τ� μ�σα το5 μην�ς Rουλ�ου 2008.

Στ� δι�στημα τ�ν 10 περ�που αEτ�ν μην�ν, 
μ� τ�ν Χ�ρι το5 Θεο5 κα� τ�ς εEχ�ς το5 Μητρο-
πολ�του μου σεβ. Κεντρ6ας /φρικ�ς κ. Rγνατ�ου 
κα� το5 σεβαστο5 μου Γ�ροντος π. Γεωργ�ου, 
Καθηγουμ�νου τ�ς ;Ιερ*ς Μον�ς μας το5 ;Οσ�ου 
Γρηγορ�ου ;Αγ�ου #Ορους, �πετε:χθη σχεδ�ν 
�ξ (λοκλ�ρου ' "νοικοδ�μησις το5 δευτ�ρου 
%εραποστολικο5 Κ�ντρου στό Μπουρο:ντι...

Τ� δε:τερο %εραποστολικ� Κ�ντρο κτ�σθηκε 
στ�ν πρωτε:ουσα το5 Μπουρο:ντι πο: λ�γε-

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

Πρός τό Δ.Σ. τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς

Ἀνεγειρόμενος ἱερός Ναός στό ἱεραποστολικό κέντρο τοῦ Μπουρούντι
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Αγαπητο� εν Χριστ; αδελφο�, 
χα�ρετε εν Κυρ�ω!
Σας γρ�φουμε απ� την Ορθ�δοξη Ιεραπο-

στολ� του Μαλ�ουι, απ� την Ιερ� Μητρ�πολη 
Ζιμπ�μπουε.

Με τη χ�ρη του Θεο: και τις ευλογ�ες του 
Επισκ�που μας, το �ργο της Εκκλησ�ας μας συ-
νεχ�ζεται και σ’ αEτ� το κομμ�τι της Αφρικ�ς.

Ο αγ6νας ε�ναι μεγ�λος, τα προβλ�ματα των 
ιθαγεν6ν αδελφ6ν μας ε�ναι π�ρα πολλ�. Πε�να, 
φτ6χεια, αρρ6στειες, θ�νατος, AIDS, ανεργ�α, 
αμορφωσι� και πολλ� �λλα ταλαιπωρο:ν τους 

ανθρ6πους εδ6. Η Εκκλησ�α μας προσπαθε� 
�σο μπορε� ν� ανακουφ�σει τα τ�σα προβλ�μα-
τα �τσι, 6στε να μπορ�σει να μεταδ6σει και τον 
Ορθ�δοξο Λ�γο της Αλ�θειας που φ�ρνει εδ6! 
wτσι εκτ�ς απ� τα κατηχητικ� μαθ�ματα και τις 
εργασ�ες στο ορθ�δοξο τυπογραφε�ο μας και τον 
αγ6να μας για το �ργο υποδομ�ς στην περιοχ� 
Καμπ�τζι, πολλ� προσπ�θεια κ�νουμε 6στε να 
συντηρο:με το εβδομαδια�ο συσσ�τιο για 400 
περ�που �τομα, τις εβδομαδια�ες επισκ�ψεις σε 
τρεις μεγ�λες κρατικ�ς φυλακ�ς στις περιοχ�ς. 
Ζ�μπα, Τσιτσ�ρι κα� Βο:μπουε, ακ�μη εν�σχυση 

Διανομή τροφίμων στο Μαλάουι

ται Μπουζιουμπο:ρα.Vδ� ' ;Ιεραποστολ� 
μας ξεκιν* "π� τ� μηδ�ν. Σ� ο=κ�πεδο π�ντε 
στρεμμ�των, δωρε� το5 �πιτ�μου Προξ�νου το5 
Μπουρο:ντι κ. Γεωργ�ου Κουκο:λη, πο: "π�χει 
"π� τ� κ�ντρο τ�ς π�λεως μ�λις 6 χιλι�μετρα, 
ξεκιν�σαμε μ� �νθουσιασμ� τ�ν ¢δρυση το5 
Κ�ντρου αEτο5 "π� τ�ς 20 Νοεμβρ�ου 2007.

ΕEχαριστο5με τ�ν Θε� κα� το:ς σεβαστο:ς 
μας Πνευματικο:ς Πατ�ρες, πο: μ� τ�ν εEχ� 
τους �νισχ:ουν τ�ς προσπ�θει�ς μας γι� ν� 8λθη 
κα� στ�ν πολ:παθη /φρικ� ' σ6ζουσα Χ�ρις 
το5 ;Αγ�ου Πνε:ματος. ΕEχαριστο5με κα� το:ς 

%εραποστολικο:ς Συλλ�γους τ�ς ;Ελλ�δος γι� 
κ�θε "ν:στακτη �ν�ργει� τους γι� τ�ν Sλοπο�η-
σι τ�ν στ�χων τ�ς Vκκλησ�ας μας στ�ν /φρικ�. 
Χαιρ�μεθα κα� συγκινο:μεθα, δι�τι βλ�πουμε 
2τι 2λο κα� περισσ�τεροι Χριστιανο� μας "γκα-
λι�ζουν παντοιοτρ�πως στ�ν κοιν�ν σκοπ�ν 
μας, πο: δ�ν ε&ναι �λλος "π� τ�ν �ξ�πλωσι 
τ�ς Βασιλε�ας το5 Χριστο5 σ’ (λ�κληρο τ�ν 
κ�σμο.

Μ� "δελφικ�ς εMχ�ς κα� εMχαριστ�ες
Μοναχ�ς π. Δαμασκην�ς Γρηγορι�της.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΜΑΛΑΟΥΙ
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σε σ:λλογο 
που βοηθ� 
104 ορφαν� 
παιδι� και 
ασθενε�ς του 
AIDS. 

Φ ι λ α ν -
θ ρ ω π ι κ � 
εν�σχυση και 
κατηχητικ� 
προσπ�θεια, 
γ�νεται επ�σης 
στις περιοχ�ς 
Κ α μ π � τ ζ ι , 

Ντ ιλ�ντ ι  και 

Μουλ�ντζι, �που και με την χ�ρη του Θεο:, 
αναμ�νεται να γ�νουν κ�που 45 βαπτ�σεις, μετ� 
τις μ�χρι τ6ρα, τακτικ�ς κατηχ�σεις.

Ευχαριστο:με �λους �σοι μας νοι�ζονται 
και μας ενισχ:ουν με τον τρ�πο που ο Θε�ς 
φωτ�ζει.

Παρακαλο:με να μας �χετε στις προσευχ�ς 
σας. wχουμε μεγ�λη αν�γκη απ� κ�θε ε�δους 
ενισχ:σεις.

Ο Θε�ς να σας ευλογε� �λους.
Με αγ�πη Χριστο:

απ� την Ορθ�δοξη Ιεραποστολ� 
στο Μαλ�ουι

π. Ερμ�λαος Ιατρο(Συμπαράσταση σε 104 ορφανά 
στο Μαλάουι

/γαπημένη μας 
¤λένη,

"φο5 τ�σον 
καιρ� “Xς χρυσ�ς 
�ν χωνευτηρ� ¥” 
�δοκιμ�σθης σ’ 
αEτ� τ� ζωή, τ6ρα 
σ�ν "ν�λαφρη 
αtρα "νηφορ�ζεις 
πρ�ς το:ς �λλους 
κ�σμους το:ς γα-
λανο:ς. #Αγγελοι μ� 

"ναμμ�νες λαμπ�δες σ� παραστ�κουν κα� �λλοι 
μεταφ�ρουν τ�ς θεMες "ποσκευ�ς σου στ�ν ≠Αγιο 
Θε� μας πο: τ�σο πιστ�  μ� πολλο:ς κ�πους 
κα� θυσ�ες Sπηρ�τησες.

Πετραδ�κι, πετραδ�κι 8χτισες τ� σπ�τι πο: 
σ� περιμ�νει στ�ν οEραν�. Κ�θε μ�ρα πο: περ-
νο5σε τ�ν γ�μιζες μ� "γαθοεργ�ες, γιατί 7σουν 
�νθρωπος το5 Θεο5 �κλεκτ� σ:ζυγος, καλ� 
μ�ννα κα� γιαγι�, μ� π�νω "π’ Fλα συνειδητ� 
Χριστιαν�.

Μ� πνε:μα θυσ�ας δοσμ�νη στ�ν Χριστ� μ’ 

2λη τ�ν καρδι� μ� ταπε�νωση, μ� "γ�πη γι� τ�ν 
συν�νθρωπο, κοινωνικ�, εEχ�ριστη, αγαπητ� 
σ’ 2λους "φ�νεις ≤να δυσαναπλ�ρωτο κεν� 
σ’ 2λους �μ*ς πο: σ� γνωρ�σαμε κα� συνερ-
γαστ�καμε μαζ� σου.

Τ� φιλανθρωπικ� σου 8ργο ε=ς τ�ν Vξωτ ;Ιε-
ραποστολ� πο: �π� 25 χρ�νια 7σουν �νεργ� 
μ�λος 4ταν μεγ�λο σ� προσφορ� κα� "γάπη. 
Τ6ρα θ� γευθ�ς το:ς κ�πους σου. Τ6ρα δικαι-
ο5σαι τ�ν τ�ς δικαιοσ:νης στ�φανον.

#Ας ε&ναι α=ων�α κα� μακαρ�α ' μν�μη σου. ;Ο 
Κ:ριος τ�ς ζω�ς κα� το5 θαν�του �ς "ναπα:ει 
τ�ν ψυχ�ν σου �ν χ6ρα ζ6ντων κα� σκην�ς δι-
κα�ων. Στ�ν �κλεκτ� σου σ:ζυγο, στ� παιδι� 
σου κα� �γγ�νια πο: τ�σο λ�τρεψες, ( Θε�ς �ς 
στε�λη τ�ν �ξ ≈ψους παρηγορ�αν.

/ντ� Στεφ�νου τ� Δ.Σ. το5 Π.Χ.Ο ο% συ-
νεργ�τες κα� συνεργ�τιδ�ς σου καταθ�τουν  300 
εEρ6 ε=ς τ� �ρφανοτροφεMον ;Αγ�α ΤΑΒΙΘΑ γι� 
τ� παιδι� πο: τ�σο "γ�πησες. 

/ιων�α σου ' μν�μη.
Θ. ΣΚΟΡΔΑ

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ (1928 - 2008) 
Μακαρία ἡ ὁδός ᾗ πορεύει σήμερον...
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Στις 30 Νοεμβρίου 2008, είχαμε τή χαρά νά 
έχουμε κοντά μας στόν πρωϊνό καφέ της Ιερα-
ποστολής έναν εξαίρετο ιερέα, τόν π. Μάρκο, 
εφημέριο του ναού Κων/νου και Ελένης στο 
Ζγκοζέλετς της Δυτικής Πολωνίας.

Γνωρίσαμε τον π. Μάρκο, τόν ταπεινό αυτό 
λευίτη, όταν πήγαμε  την 21 Μαΐου 2006, εντε-
ταλμένοι συνεργάτες του Π.Χ.Ο.

Μικρή ορθόδοξη Χριστιανική φωλιά ονο-
μάσαμε τήν αδελφότητα αυτή των Ορθοδόξων 
ανάμεσα στις συμπληγάδες της απέραντης Ρω-
μαιοκαθολικής Εκκλησίας από τη μιά μεριά και 
του Προτεσταντισμού από την άλλη, αφού σε 
απόσταση αναπνοής στην απέναντι όχθη, του 
ποταμού είναι η Γερμανία.

Το μεγαλύτερο μέρος των ορθοδόξων είναι 
Έλληνες, όσοι από τις 14.500 που στοιβάχτηκαν 
εκεί ως πρόσφυγες το 1949-50, δεν επέστρεψαν 
στην Ελλάδα μετά το 1975. Περίπου 50 ελλη-
νικές οικογένειες έμειναν και οι περισσότερες 
δεν έχουν σχέση ούτε με την ορθόδοξη, ούτε 
με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Τότε που το είχαν τόση ανάγκη δεν υπήρ-
ξε εκεί ένας άνθρωπος της ορθοδοξίας, ένας 

εκπρόσωπος της ήμερης και καλόκαρδης Εκ-
κλησίας του Χριστού, ένα ράσο φωτισμένο και 
εμπνευσμένο από την ελληνική ορθοδοξία, για 
να παρασταθεί στην θλίψη τούτου του βασα-
νισμένου προσφυγικού πληθυσμού, γιατί το 
καθεστώς δεν το επέτρεπε και ο κλήρος ήταν 
εν διωγμώ.

Θέλουν σήμερα τα παιδιά αυτών των Ελλή-
νων που έμειναν και παντρεύτηκαν πολωνίδες 
γυναίκες, μαζί με τους Βούλγαρους, Ρουμάνους, 
Πολωνούς και Γερμανούς Ορθοδόξους να κτί-
σουν μιά Ορθόδοξη Εκκλησία, για να έχουν 
ό,τι στερήθηκαν οι γονείς τους και να θυμίζει 
ότι από εκεί πέρασαν κάποτε Έλληνες. Έχουν το 
οικόπεδό τους περιφραγμένο και φωταγωγημέ-
νο, έβγαλαν και την άδεια, πράγμα δύσκολο για 
την Ορθοδοξία εκεί, και άρχισαν τις εργασίες. 

Το ταμείο όμως της ιεραποστολής μας με-
τά από τις δραστηριότητες στήν Αλβανία, τη 
Βουλγαρία και τη βοήθεια προς όλες τις ιερα-
ποστολές της Ασίας και Αφρικής μόνο 1000 
ευρώ μπόρεσε να προσφέρει και μερικά άμφια 
και ιερά σκεύη.

Ο ορθόδοξος Επίσκοπος Ιερεμίας με το 

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ

Ο Πατήρ Μάρκος στο μέσον δεξιά και δίπλα του ο μοναχός π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ της Ι. Μονῆς Παρακλήτου 
ΩΡΩΠΟΥ, στον πρωϊνόν Κυριακάτικο Ιερ/κό καφέ του Ομίλου μας.
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γαλήνιο και ήρεμο ύφος του, ο π. Μάρκος, 
που έμαθε αγιογραφία στη Μονή Παρακλή-
του Ωρωπού και οι συνειδητά προσευχόμενοι 
ευλαβέστατοι ορθόδοξοι ζητούν τη βοήθειά 
μας, για να κτίσουν πέτρινη εκκλησία. Θα την 
αρνηθούμε;

Ας μη ξεχνούμε ποτέ την τόσο γνωστή σε 

όλους μας νεοελληνική φράση «ο κόσμος φτιά-
χνουν εκκλησιές». 

Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και σε αυτό το 
προσκλητήριο, όπως πάντα, θα δώσουμε όλοι 
μας το παρόν.

Δ. Γεωργούλας.

1. «Χριστός γενν=ται δοξάσατε· Χριστός 
*ξ οMρανKν, "παντήσατε· Χριστός *πί γ+ς, 
�ψώθητε. Vσατε τW ΚυρίI π=σα 1 γ+». Καί 
γιά νά dνώσω τά δύο αEτά, λέγω:

ªς εEφραίνονται τά οEράνια καί �ς "γάλ-
λεται ' γ�,  γιατί ( �πουράνιος Θεός σήμερα 
γίνεται �νθρωπος (Χριστός).

~ Χριστός  σήμερα σαρκώνεται, νά α=σθά-
νεσθε "γαλίαση καί χαρά, "λλά ταυτόχρονα 
φόβο καί τρόμο, χαρά γιά τήν �λπίδα, τρόμο 
γιά τήν Bμαρτία. Σήμερα ( Χριστός γενν*ται 
"πό τήν Παρθένο Μαρία, 2λες ο% γυναMκες νά 
παραμένετε παρθένες (μέχρι τόν γάμο σας), γιά 
νά γίνετε μητέρες το5 Χριστο5 (γιά νά γεννήσετε 
�ρτια, καλά, εtρωστα τέκνα).

Ποιός δέν προσκυν* σήμερα αEτόν πού 
Sπ�ρχε "πό τήν "ρχή (τόν Θεό), ποιός δέν δο-
ξάζει τόν τελευταMον (τό Χριστό); 

2. Σήμερα διαλύεται τό σκοτάδι (τ�ς Bμαρ-
τίας), σήμερα παρουσιάζεται τό φ�ς, σήμερα 
πάλι τιμωρεMται μέ σκοτάδι ' Α-γυπτος, σήμερα 
πάλι ( Rσραήλ (' "νθρωπότητα) φωτίζεται μέ 
φωτεινό στύλο». [Κατά τήν �ξοδο τ�ν βραί-
ων �πό τήν Α-γυπτο � Θεός προστάτευε τούς 
φυγάδες μέ φωτεινή νεφέλη. Κατά τή νύχτα 
φεγγοβολο&σε, καθοδηγο&σε τούς βραίους 
καί ταυτόχρονα σκορπο&σε πυκνότατο σκοτάδι 
στούς Α)γυπτίους, γιά νά μήν βλέπουν τίς κινή-
σεις τ�ν φυγάδων]

«~ λαός πού σήμερα κάθεται στό σκοτάδι 
τ�ς �γνοιας, τ�ς Bμαρτίας, �ς βλέπει τό μεγάλο, 
θεϊκό φ�ς, γιά νά κατανοεM τά θεϊκά μυστήρια, 

τήν �νσάρκωση το5 Λόγου το5 Θεο5!
«Τά "ρχαMα παρ�λθεν· =δού γέγονε τά  πάντα 

καινά», γράφει ( /π. Πα5λος στούς Κορινθίους 
(Β΄ Κορινθ. κεφ. 5 στίχ. 17). Τά παλιά (' �γνοια, 
' Bμαρτία, ' ε=δωλολατρεία) 8χουν περάσει, 
8χουν �ξαφανιστεM. Rδού, νά, τώρα τά πάντα 
ε&ναι «καινά», νέα, (λοκάθαρα, καινούργια 
(Bγία, χριστιανική �νάρετη ζωή). Τό γράμμα 
(' τυπολατρεία, ' ε=δωλολατρεία) SποχωρεM, 
τό πνε5μα (( Χριστιανισμός, τό ΕEαγγέλιον) 
πλεονεκτεM, προοδεύει, ' χριστιανική "λή-
θεια μεταδίδεται σ®2λο τόν κόσμο. Ο% σκιές 
"πομακρύνονται, �ξαφανίζονται, χάνονται (( 
Μωσαϊκός νόμος). ¯ "λήθεια �πεισέρχεται. (¯ 
γέννηση το5 Χριστο5 φέρνει τή χριστιανική 
διδασκαλία, πού διώχνει τό νόμο το5 Μωϋ-
σέως). ~ νέος Μελχισεδέκ παρουσιάζεται. ~ 
παλαιός Μελχισεδέκ ("ρχιερέας τ�ν ¤βραίων) 
χάνεται καί 8ρχεται νέος /ρχιερέας, ( Χριστός. 
ΑEτός πού προτύτερα 4ταν ��"μήτωρX®(χωρίς 
μητέρα). ~ Θεός, ( Χριστός πρίν γεννηθεM δέν 
ε&χε μητέρα) γίνεται σήμερα ;�"πάτωρXXX(χωρίς 
πατέρα). ~ Χριστός, σάν Θεός δέν 8χει πατέρα 
�νθρωπο, "λλά 8χει πατέρα τό Θεό, ( Χριστός , 
σάν �νθρωπος ε&ναι "πάτωρ καί σάν Θεός ε&ναι 
"μήτωρ. Σήμερα καταλύονται ο% φυσικοί νόμοι, 
γιατί «Yπου Θεός βούλεται νικ=ται φύσεως 
τάξις». Σήμερα συμπληρώνεται ( οEράνιος κό-
σμος, γιατί ( �νθρωπος "νεβαίνει στά οEράνια! 
~ Χριστός ;;;κελεύει®®, ( Χριστός διατάζει, ει, 
�μεMς ο% �νθρωποι �ς μήν "ντιτείνωμεν» (�ς 
μήν προβάλουμε "ντιρρήσεις).

Γρηγορίου Θεολόγου

«ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ» 
(ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ)
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«Πάντα τά 9θνη κροτήσατε χε@ρας» (°λοι 
ο% λαοί χειροκροτεMστε·), γιατί γεννήθηκε γιά 
μ*ς παιδί καί μ*ς δόθηκε γυιός, πού κρατ* γε-
ρά στούς ±μους του τήν �ξουσία (γιατί ΑEτός 
( Χριστός μέ τό σταυρό Του ;;συνεπαίρεται®® 
(=συνανυψώνεται ταυτόχρονα). ΑEτός Uνομά-
ζεται «�γγελος» (="γγελιοφόρος) τ�ς μεγάλης 
βουλ�ς (=θελήσεως) το5 Πατρός. ~ Προφήτης 
Rωάννης, ( Πρόδρομος �ς φωνάζει μεγαλόφω-
να «¤τοιμάσατε τήν (δόν Κυρίου» καί �γώ θά 
φωνάξω, θά βοηθήσω τή μεγάλη δύναμη, πού 
κρύβει ' σημερινή 'μέρα. Σήμερα ( �σαρκος 
(Θεός) σαρκώνεται, γίνεται �νθρωπος, ( Λόγος 
«παχύνεται» (=dνώνεται μέ τήν φθαρτή ≈λη), ( 
"όρατος σήμερα γίνεται (ρατός, αEτός πού ε&ναι 
"ψηλάφητος σήμερα ψηλαφεMται, ( �χρονος 
�ρχεται (παίρνει "ρχή). ~ α=ώνιος Γυιός το5 
Θεο5 σήμερα γίνεται ;;πεπερασμένος®®®Γυιός 
"νθρώπου. ~ Rησο5ς Χριστός σήμερα γενν*ται, 
σήμερα βρίσκεται δίπλα μας, ΑEτός πού Sπ�ρχε 
καί χθές, ΑEτός πού θά παραμένει κοντά στήν 
"νθρωπότητα καί στό μέλλον σ®2λους τούς 
α=�νες. ªς σκανδαλίζονται λοιπόν ο% ¤βραMοι, 
�ς περιγελο5ν, �ς ε=ρωνεύονται ο% ε=δωλολά-
τρες τό Χριστό, �ς παθαίνουν γλωσσοδέτη, �ς 
φλυαρο5ν κουραστικά ο% α%ρετικοί.

°λοι αEτοί θά πιστέψουν, θά παραδεχτο5ν 
τό Χριστό, μονάχα 2ταν τόν "ντικρύσουν ν® 
"νεβαίνει στόν οEρανό. /λλά καί �ν δέν τόν 
δο5ν οtτε τότε, σίγουρα, θά τόν δο5ν, 2ταν θά 
8ρχεται σάν κριτής, γιά νά δικάσει (λόκληρη 
τήν ο=κουμένη. 

3. ΑEτά θά τ®"φήσουμε γιά "ργότερα. Σήμε-
ρα (λόχαροι πανηγυρίζομε τά Θεοφάνεια,  δη-
λαδή τά Γενέθλια το5 Χριστο5 (Χριστούγεννα), 
γιατί λέγονται καί τά δύο. Δύο Uνόματα φανε-
ρώνουν ≤να "κριβ�ς, τό -διο πρ*γμα, δηλαδή 
τή φανέρωση, τήν "ποκάλυψη, τή Γέννηση το5 
Θεο5 πάνω στή γ�. ~ Χριστός Sπ�ρχε πρίν, 
πάντοτε Sπ�ρχε, γιατί προερχόταν "πό τό Θεό, 
πού Sπ�ρχε πάντα πάνω "πό κάθε α=τίαν, πάνω 
"πό κάθε λογική. Φυσικά δέν Sπ�ρχε λόγος, 
"νώτερος "πό τόν Λόγο το5 Θεο5. ~ Λόγος 
αEτός παίρνει σήμερα σ�μα, σαρκώνεται, γιά 
νά μ*ς χαρίσει χαρούμενη, εEτυχισμένη ζωή. 

ΑEτός, πού μ*ς 8δωσε τή ζωή, αEτός πού μ*ς 
δημιούργησε. ΑEτός μέ τήν σάρκωσή του μ*ς 
�παναφέρει στήν εEτυχισμένη, παραδεισένια, 
προπτωτική κατάσταση, πού �μεMς χάσαμε �ξ 
α=τίας τ�ς Bμαρτίας, τ�ς κακίας μας.

Vπειδή λοιπόν φανερώθηκε, παρουσιάστη-
κε ( Θεός, ' γιορτή Uνομάζεται Θεοφάνια καί 
�πειδή γεννήθηκε Uνομάζεται Γενέθλια (Χρι-
στούγεννα).

«Στά χρόνια το& +γίου Γρηγορίου, το& Χρυ-
σοστόμου 1π2ρχε μονάχα μιά γιορτή γιά τά 
σημερινά Φ�τα καί τά Χριστούγεννα. Στά χρό-
νια το& 4ουστινιανο& �γιναν δύο διαφορετικές 
γιορτές».

4. ΑEτό λοιπόν �μεMς σήμερα γιορτάζομε, 
αEτό πανηγυρίζομε τόν �ρχομό (τήν 8λευση, 
τήν «�πιδημίαν» το5 Θεο5 στούς "νθρώπους. 
~ Χριστός «�πεδήμησε» (κατέβηκε) στή γ�, γιά 
νά «�νδυμήσουμε» (νά κατοικήσουμε) �μεMς (ο% 
�νθρωποι) στόν οEρανό. Καλύτερα 2μως ε&ναι 
νά πο5με γιά νά «�πανέλθωμεν», νά ξαναγυρί-
σουμε στόν χαμένο παράδεισο, γιά νά "ποθέ-
σουμε, νά �γκαταλείψουμε τόν παλαιόν Bμαρ-
τωλόν �νθρωπο καί «νά �νδυθο5με» τόν νέον, 
τόν "ναμάρτητον �νθρωπον. °πως "κριβ�ς 
μαζί μέ τόν /δάμ πεθάναμε, 8τσι �ς ζήσουμε 
κοντά στό Χριστό, �ς ξαναγεννηθο5με καί μεMς 
πνευματικά, �ς συσταυρωθο5με, μέ τό Χριστό, 
νεκρώνοντας τά πάθη μας, γιά ν® "ναστηθο5με, 
μέ τή λαμπροφόρα /νάστασή Του. °λοι πρέπει 
σήμερα νά βαδίσουμε "ντίθετη πορεία. Πρ�τα 
μέ τήν Bμαρτία 7ρθαμε "πό τά εEχάριστα, "πό 
τά τερπνά, "πό τήν παραδεισένια ζωή στά δυ-
σάρεστα, στίς θλίψεις, στά δάκρυα, στήν δυ-
στυχισμένη ζωή. ³τσι τώρα "πό τ® Bμαρτωλά 
πρέπει νά βαδίζουμε πρός τά �νάρετα, πρός 
τά 2σια, πρός τά Dγια. ~ /π. Πα5λος γράφει 
στούς Ρωμαίους (5,20) «°που �πλεόνασεν ' 
Bμαρτία, Sπερεπλεόνασεν, Sπερεπερίσσευσεν 
' χάρις το5 Θεο5». ¯ παράνομη γεύση τ�ν 
πρωτοπλάστων προκάλεσε τήν καταδίκη, τό 
θάνατο 2λης τ�ς "νθρωπότητος. Τό πάθος το5 
Χριστο5, ( Σταυρός, τό Αiμα Του δικαιώνουν, 
λυτρώνουν, χαροποιο5ν τόν �νθρωπον. 
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�Υπ�ρ ΣκοπKν 
τ+ς  \εραποστολ+ς

Σταχτι�ρη Α=κατερ�νη 20 
Καραβ�τη /θανασ�α 10
/ν6νυμη 20
Γιανν�πουλος Λ�μπρος 20
Κουτουμ�νος Δημ�τριος 50
Λεγ�κη Μα�ρη 50
Τερζι�δου Χριστ�να 50
Γεωργουλ�κου Φωτειν�  5
Κοκ6νη Χαρο:λα 100
/ν6νυμος 300
/νδρουλιδ�κη Μαρ�α 20
Βαμβακ� Καλλι�πη 50
Π�νου Πανταζ�ς 50
Φραγκο:λη Vλ�νη 50
Κουρο:μαλη Κων/να 50
Μπ�λια Ρ�τσα 10
Τσιτσιλι�νη Πολυξ�νη 50
Κουρ�κα Βασιλικ� 20
/ν6νυμη 20
Παπαδ�κη Π�πη 50
Δασκαλ�κη Μαρ�α 100
Καλογεροπο:λου Μαγδαλην� 30
Παλι�κη Στεργιαν� 100
Παπαϊω�ννου Δημ�τριος 20
Π. Χαβ�τζας Vλευθ�ριος 300
Στ�μου Καλλι�πη 100
Παναγ�κου Μαρ�α 30
Γκο:μα Μαρι�να 15
Παπαδοπο:λου Παναγι6τα 50
/ν6νυμη 50
Δαργων�κη Μαρ�α 10
Ρομπ�τη Χαρ�κλεια 10
Γεωργοπο:λου Γραμματ�α 80
Μαυροθαλασσ�της ´λ�ας 70
Μπο:του #Αννα 50
Καραθαν�ση Μαρ�α 30
Γρηγορ�ου Μαρ�α 20
/ν6νυμος 20
Σιαπκαρ� Παναγι6τα 20
Γ6γου Vρασμ�α 10
Ντασοπο:λου Βασιλικ� 10
Παπαζαχαρ�ου #Αννα 30
/ργ�τη Βασιλικ� 50

Δασουρ�ς Γε6ργιος 100
Τουμπακ�ρη /θην� 50
ΤσMρος Vλευθ�ριος 150
Φρατζ� Φωτειν� 100
Στεμισι6του Μαρ�α 5
Λι6ρη Vλ�νη 30
Γιαννοπο:λου Χαρ�κλεια 50
Κοντον�τσης Π�τρος 50
Μπατσ�ς Κων/νος 15
Λαμπ�ρη #Αρτεμις 10
Παντελ�κη Γεωργ�α 30
Τσαπαρλ� Α=κατερ�νη 20
Κορρ� /ντων�α 5
Μπο:του Μαργαρ�τα 50
/ντων�ου /λεξ�νδρα 50
Ριζικιανο5 Δ�σποινα 50
/λ�ξη Δ�σποινα 20
Παπαδημητρ�ου Μαρ�α 30
Γκο:μα Κων/να 15
Σ�μπου Χρυσ�νθη 20
Γ�σπαρης Γε6ργιος 100
Παππ* Vλ�νη 10
Μαχα�ρα #Αννα 50
Ψυχογι�ννη Παναγι6τα 50
Τσατσαρ�δου /θην* 10
Βιδ�λη /μαλ�α 10
/ν6νυμος 80
Καραγκι�ζης Θε�δωρος 10
Μπο:γλα Σοφ�α 10
/νδρουλιδ�κη Μαρ�α 20
Δο:ση Θεοδ6ρα 100
Καραλ�ς Β:ρων 50
Καβ�κου /θην* 20
Πρ�δαρης Γε6ργιος 50
Πρωτ�παππας Χρ�στος 10
Μακρ� Α=κατερ�νη 50
Δημητροπο:λου ΕEσταθ�α 100
Διαμάντης ΕE�γγελος 50
Γκο:μα Κων/να 50
Βαρδ�ση Ζαφειρ�α 5
Κολλιοπο:λου ;Ελ�νη 10
/σημ�κου Κατερ�να 10
Πρωτονοταρ�ου Β�για 50
Ματσοπο:λου #Ολγα 10
Πολυχρον�δου Λαμπριν� 550
Γι�νναρη /ντιγ�νη 20

Δ�δες Δημ�τριος 100
Παπαδ�πουλος Γε6ργιος 30
Μουρατ�δης /ριστε�δης 40
Γεωργ�κη Κλεον�κη 20
Καραχ�λιου ΕEδοκ�α 10
Διαμ�ντη Rω�ννα 10
Κωβα�ου 5
/λεξοπο:λου Μ�ρθα 40
Κο:βελας Γε6ργιος 15
Ταμπουρατζ� Μαρ�α-Rω�ννης 200
Λ�γδας /ριστε�δης 100
Γο:ναρη Α=κατερ�νη 20
Κωσταρ�δου /σπασ�α 20
Φαφο:της Δημ�τριος 10
;Υψηλ�κη Ε=ρ�νη 50
Βουλγαρ�κη Vλευθερ�α 20
Σαουν�τσου Κοραλ�α 40
Τσιτσιλι�νη Πολυξ�νη 50
Μικελ�του ΕEτυχ�α 15
Ματσο:κα Παναγι6τα 30
/νδρ�τσου Ε=ρ�νη 50
Κουτσο:μπα Χριστ�να 100
Ζαρε�φη ;Ελ�νη 100
Χρηστ�δης ΕEθ:μιος 100
Κασμ� ;Ελ�νη 40
Παναγ�κου Σεβαστ� 50
Παπαϊω�ννου-Παπ/λου 120
Χιωτ�λη Ναυσικ� 40
Ντ�λωρη Α=κατερ�νη 50
Κοντο:λια ΕEμορφ�α 100
Κορρ� Λουκ�α 50
Παντελιδ�κη /ναστασ�α 20
Ζερβο5 Μαργαρ�τα 10
Λωρ�δα;Ελ�νη 50
Παπανικολ�ου Βασιλ. 50
Σαββ�δου Σταυρο:λα 40
/ν6νυμος 20
Βασιλοπο:λου Σο5λα 25
Γκι�λης Νικ�λαος 40
Φ�ντος Κων/νος 100
Παπαϊω�ννου-Παπ/λου #Αννα 120
Λουμπαρδι� Μαρ�να 20
Μπιτσ�κου ΕEαγ. 4
Τριανταφυλλ�πουλος Νικ. 10
Δ�δες Δημ�τριος 50
Χοργιανοπο:λου Μαρία 20

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου
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Σαρρ�ς Θε�δωρος 100
Λαδι� Χρυσο5λα 10
Βλαχοδημ�τρης Vμμανου�λ 20
Λαγο5 ;Ελ�νη 50
Κ�ρμα ;Ελ�νη 10
Πολ:ζου Μαρ�α 10
/ν6νυμος 500
Μακρυγι�ννη Σοφ�α 5
Λουλουδ�κη Μαρ�α 20
Τριανταφυλλ�πουλος Νικ. 10
Ταμτ�μ Α=κατερ�νη 20
/ν6νυνος 5
Τσο:κου /δαμαντ�α 30
Καν�νη ;Ελ�νη 30 
Τζ�νη /λεξανδρ� 20 
Β�τσιου /ναστασ�ου 50
/ν6νυμος 15
Γκουρ�ρου ΕEγεν�α 300
Μπιλ�λη Γεωργ�α 40
Μουσ�ου Α=κατερ�νη 30
Κορδ� Σοφ�α 30
Παναγιωτοπο:λου /φροδ�τη 100
Δεμαρ�ας Πα5λος 300
Γκεν�κος Δημ�τριος 500
Μαρμαρ�ς Rω�ννης 50
Βλαχογι�ννης Γε6ργιος 250
�ρφαν�ς Rω�ννης 50
/ρχ. ΑEγουστ�νος 
Ανδριτσ�πουλος 20
/γγελ�πουλος Rω�ννης 100
Βεγανελ�κης /ντ6νης 50
Μαλαγ�ρη /γγελικ� 100
Παππ�ς Χριστ�φορος 30
/ν6νυμος 50
;Ιερε:ς π. Παναγι6της Το:μπας 300
/ν6νυμος 15
/ρχιμ. Χερουβε�μ Σουτ�πουλος 80
Δοντ*ς Θεοφ�νης 50
Ζαχαρ�ας Σωτ�ριος 20
Βουλοδ�μος Σπ:ρος 10
/ν6νυμος 20
Διακοφοντ�κης Δημ�τριος 10
Κρατζ�λου Μαρ�α 15
Κατσαρο5 Μαρ�α 50

Κορκολ� Το:λα 100
/ν6νυμος 20
Φουνταρ� Μαρ�να 50
Πασο:λη Μαρκ�λλα 150
Γκο:τσιας Νικ�λαος 150
Ρετ�λα #Αννα 20
Δουραμπ�η ΕEαγγελ�α 50
Θεοδωρ�του ;Ελ�νη 100
Rωανν�δης /ντ6νιος 50
Χατων�δης Rορδ�νης 20
/ναργ:ρου Γε6ργιος 42
Χατζηχρον�γλου Κων/να 150
Νταμπουρατζ�ς Rω�ννης 200
Στυλιαν�κης Νικ�λαος 100
Γκλ�βας Μιχα�λ 50
Θανοπο:λου Κων/να 10
Κουτσ�γερας Κων/νος 30
Παπαγεωργ�ου Βικτωρ�α 145
/ν6νυμος 3.000
Καν�νη ;Ελ�νη 30
#Ωττα Α=κατερ�νη 50
Γκ�τσης Χρ�στος 50
Κασιμ�τη ;Ελ�νη 500
;Ιεραποστολ� Φαρσ�λων 1.000
Χατζημιχ�λης Μιχα�λ 1000
Ζο:μπον Παναγι6τα 100
Κορ�κης Νικ�λαος 100
�ρφαν�ς Rω�ννης 50
Χατζηπαπαδ�πουλος Πα5λος 20
/νώνυμη 20
Καραχάλιου /λεξάνδρα 50
Μπογδάνου ΕEανθία 10
Λιακοπούλου Α=κατ. 10

Υπ�ρ 5νεν�ρσεως Ι. ΝαKν

Τσ�ρος Vλευθ�ριος 100
Μπακ�λη ΕEδοξ�α 300
/ν6νυμος 200
/νδριοπο:λου Δ�σποινα 144,50
Παρπο:ρα Α=κατερ�νη 200
Τσ6νη Βασιλικ� 100
Μαδο:ρας Νικ�λαος 700
Ψηλογ�γκου Vλ�νη 250

Τσακωνι�της Μιχα�λ 100
Rω�ννου Χαρ�λαος 400
Ρο5σσος Νικ�λαος 100
Θωμα¶δη ´λ�κτρα 300
Φλ�γκα Rω�ννα 262
Κοντο:λια ΕEμορφ�α 63
Στεργ�ου Κων/να 108,86
Βελ6να Βασιλικ� 120
Δ�μα Δ�μητρα 46,44
/ν6νυμος 51,40
/ν6νυμος 20
/ν6νυμος 54,24
/ν6νυμος 34,28
/ν6νυμος 136,80
/ν6νυμος 202,46
Γεωργαν� Α=μιλ�α 86
Φανουρ�κη Κατερ�να 27,91
Παλαιοπο:λου /ριστ�α 373,87
Πολυκανδρι6τη Μαρ�α 98,80
Τσιρν�βα Κων/να 59,23
Βαμβακ�ς Μιχα�λ 18,25
Γαλανο5 Ε=ρ�νη 83,51
/ν6νυμη 204,50

Βαπτ�σεις

Γαϊταν�ρης Νικ�λαος 60
Τσοπελογι�ννη Κυριακ� 60
Μπο:γλα Σοφ�α 60
Νικολα¶δου Γιασμ�ν 60
Δοσαρ� ≠Ολγα 60

Ε$ς Μν
μην

Δαργων�κη Μαρ�α 40
ε=ς μν�μην Α=κατερ�νης - Κων/νου
Γιαννακοπο:λου Μαρ�α 50
ε=ς μν�μην /κριβ�ς Κο:για
Χαλκοπο:λου /ριστ�α 25
ε=ς μν�μην Δημητρ�ου 
;Ηλιοπο:λου Γαρυφαλι� 50
ε=ς μν�μην τ�ν γον�ων της 
Μπ�λτσιος ΕE�γγελος 100
ε=ς μν�μην συζ:γου Βασιλικ�ς 
Θυγατρ�ς ΕEανθ�ας.

ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ: Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β´στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο Κυψέλης, 14 Σεπτεμβρίου 2008
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PROSKLHSH STHN KOPH THS BASILOPITAS

Tήν ∆ευτέραν, 19 Ἰανουαρίου 2009 καί ὥραν 6.30μ.μ., ὁ Ὅμιλός μας 
διοργανώνει στήν αἴθουσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ὁδός Πανεπι-
στημίου 22, ἑορταστική ἐκδήλωση, ὅπου θά κοπεῖ καί ἡ βασιλόπιττα 
τοῦ Νέου Ἔτους 2009.

Kεντρικός ὁμιλητής θά εἶναι ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Γαλίτης μέ θέμα: «Ἡ βίωση τῆς 
Ὀρθοδοξίας ὡς προϋπόθεση καί ὡς σκοπός τῆς Ἱεραποστολῆς».

Τήν κοπή τῆς πίττας συνοδεύουν, ὅπως κάθε χρόνο, χρυσό φλουρί, 
καθώς καί ἄλλα πρωτοχρονιάτικα δῶρα.

Προσκαλοῦμε τούς συνεργάτες, δωρητές, φίλους καί ὅλους ὅσοι ἐνδια-
φέρονται γιά τήν ἱεραποστολή νά παρακολουθήσουν τή γιορτή μας.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σημ.: Ὁ σταθμός Μetro (στάση Πανεπιστήμιο) 

ἐξυπηρετεῖ τήν προσέλευσή σας.


