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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ἀξώμης, 
ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρ-
χου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου
Πανοσιολογιώτατε π. Σάββα,  
ἐκπρόσωπε τῆς Α. Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος  
κ. Ἱερωνύμου
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κυθήρων 
κ. Σεραφείμ
Σεβαστέ π. Ἠλία
Σεβαστοί πατέρες

κ. Πρόεδρε τοῦ Πανελληνίου  
Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 
ἐκλεκτή ὁμήγυρη

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά ἔθνη», εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου μας 
πρός τούς ἱερούς Ἀποστόλους Του, καί δι’ 
αὐτῶν, σέ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ συνέχεια τῆς ἐντολῆς ἐπεξηγεῖ τόν 
σκοπό τοῦ «πορευθέντες μαθητεύσα-
τε»: «βαπτίζοντες αὐτούς, εἰς τό ὄνομα 

Κοπή τῆς Βασιλόπιτας

Τ
ή Δευτέρα, 19 Ἰανουαρίου 2009, ὁ Ὅμιλός μας διοργάνωσε στήν αἴθουσα τῆς 
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ὁδός Πανεπιστημίου 22, ἑορταστική ἐκδήλωση, ὅπου 
κόπηκε καί ἡ βασιλόπιτα γιά τό νέο ἔτος 2009.

 Ἡ γιορτή ἄρχισε μέ προσευχή, ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί στή συνέχεια ἀπηύθυνε 
χαιρετισμό ὁ πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου κ. Χ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς προ-
σκεκλημένους καί ἀναφέρθηκε σέ ἱεραποστολικές δραστηριότητες τοῦ Ὁμίλου μας. 

Ὁ κεντρικός ὁμιλητής κ. Γ. ΓΑΛΙΤΗΣ παρουσίασε τό θέμα: «Ἡ βίωση τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ὡς προϋπόθεση καί ὡς σκοπός τῆς Ἱεραποστολῆς». 

Χαιρετισμό ἀπηύθυναν: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Ἀξώμης, ἐκπρό-
σωπος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ὁ πανοσιολογιώτα-
τος π. ΣΑΒΒΑΣ, ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης 
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὁ πνευματικός μας πατέρας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ὁ πατήρ ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ὁ π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐπισκόπου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου, 
ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ κ.ἄ.

 Ἡ χορωδία τοῦ Ὁμίλου μας ἔψαλε τά κάλαντα καί τραγούδησε ἐπίκαιρα τραγού-
δια. 

Τήν πίτα ἔκοψε ὁ πνευματικός τῆς Ἱεραποστολῆς Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, πού ἀπηύ-
θυνε πατρικές εὐχές, γιά μια εὐλογημένη χρονιά καί πρόοδο στόν τομέα τῆς ἱεραπο-
στολικῆς προσπάθειας τοῦ ὁμίλου μας. Το πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς παρουσίασε ἡ Γεν. 
Γραμματεύς τοῦ ὁμίλου μας κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ.

 Ἡ γιορτή ἔκλεισε μέ προσευχή καί τόν «Ἐθνικόν ὕμνον» πού ἔψαλαν ὅλοι. 
Στή συνέχεια δημοσιεύουμε τήν ὁμιλία τοῦ κ. ΓΑΛΙΤΗ ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς: 

Ἡ βίωση τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς προϋπόθεση 
καί ὡς σκοπός τῆς Ἱεραποστολῆς
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τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος». Μ’ αὐτά τά λόγια ἔδειξε ὁ 
Χριστός, πρῶτον, ὅτι οὐσιῶδες στοιχεῖο 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό «μαθητεύσατε», 
διδάξατε, ὄχι μόνον ἐντός τῶν τειχῶν τῆς 
Ἐκκλησίας πρός οἰκοδομήν της, ἀλλά, 
πολύ περισσότερο, «πάντα τά ἔθνη». Καί 
δεύτερον, ὅτι ὁ σκοπός τῆς διδαχῆς, τῆς 
ἱεραποστολῆς ὅπως τό λέμε σήμερα, εἶναι  
ἡ εἴσοδος στήν Ἐκκλησία διά τοῦ βαπτί-
σματος. Φυσικά, τό βάπτισμα εἶναι ἡ ἀρχή 
μόνον τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ πιστεύσας 
πρέπει νά παραμείνει στήν πίστη καί νά 
αὐξηθεῖ σ’ αὐτήν, πράγμα πού ἐπιτυγχά-
νεται μέ τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν 
πιστῶν, ἡ ὁποία πάλι ξεκινάει ἀπό τή δι-
δασκαλία, τό κήρυγμα, τό «μαθητεύσατε» 
καί ὁλοκληρώνεται μέ τή μετοχή στή θεία 
Εὐχαριστία, πού εἶναι ταυτόσημη μέ τή με-
τοχή στήν Ἐκκλησία καί τή ζωή πού δίνει ὁ 
Χριστός: «Ἐάν μή φάγητε τήν Σάρκα τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό 
Αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς».

Ἡ διδασκαλία λοιπόν εἶναι προϋπόθεση 
τῆς αὐξήσεως τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ. Τήν Ἐκκλησία ὁ Χριστός 
«περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου Αἵματος» 
(Πραξ. 20, 28), ἡ κοινωνία τοῦ ὁποίου, 
παρέχοντας ζωή σέ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας, οἰκοδομεῖ τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τό 
σῶμα ὅλο τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, πού παρα-
τείνεται διά τῆς Ἐκκλησίας στούς αἰῶνες. 
Καί ἐφ’ ὅσον τό μυστήριο αὐτό τῆς οἰκο-
δομῆς τῆς Ἐκκλησίας πραγματώνεται στή 
θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ θεία Εὐχαριστία 
αὐτή ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ μετοχή στή θεία Εὐχαριστία ὅμως 
προϋποθέτει τό βάπτισμα, καί ἐκεῖνο τήν 
πίστη, πού γεννιέται ἀπό τή διδασκαλία: 
«πῶς οὗν ἐπικαλέσονται, εἰς ὅν οὐκ 
ἐπίστευσαν; πῶς δέ πιστεύσουσιν οὗ 
οὐκ ἤκουσαν; πῶς δέ ἀκούσουσι χω-
ρίς κηρύσσοντος; πῶς δέ κηρύξουσιν 

ἐάν μή ἀποσταλῶσι; καθώς γέγραπται· 
ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομέ-
νων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά 
ἀγαθά!» (Ρωμ. 10, 14-15). Βλέπουμε ἐδῶ 
μία κλίμακα, μία ἀλληλουχία: γιά νά λα-
τρεύσεις τόν Θεό, πρέπει νά πιστέψεις· γιά 
να πιστέψεις, πρέπει νά ἀκούσεις· γιά νά 
ἀκούσεις, πρέπει κάποιος νά κηρύξει· καί 
γιά νά κηρύξει αὐτός, πρέπει νά ἀποσταλεῖ. 
Ἄν τό δοῦμε ἀντίστροφα, ὁ ἀπόστολος (ὁ 
ἱεραπόστολος κατά τήν σημερινή ὁρολο-
γία) κηρύττει, ὁ κόσμος ἀκούει, πιστεύει 
καί ἐκδηλώνει ἐμπράκτως τήν πίστη του 
διά τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό τό 
βλέπουμε ἀνάγλυφα στή θεία λειτουρ-
γία, τήν τελετή τῆς θείας Εὐχαριστίας: Τό 
οὐσιωδέστερο μέρος εἶναι ἡ εὐχή τῆς 
Ἀναφορᾶς, κατά τήν ὁποία ὁ λειτουργός 
ἐπαναλαμβάνει τούς συστατικούς λόγους 
τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας (λά-
βετε, φάγετε ... πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες ...) 
καί παρακαλεῖ τόν Θεό Πατέρα νά κατα-
πέμψει τό ἅγιο Πνεῦμα καί νά μεταβάλ-
λει τόν ἅρτο καί τόν οἶνο σέ Σῶμα καί σέ 
Αἷμα Χριστοῦ. Αὐτοῦ ὅμως τοῦ μέρους 
προηγεῖται ἡ ὁμολογία τῆς Πίστεως. Ὄχι 
ὁποιασδήποτε ἀορίστου πίστεως, ἀλλά ἡ 
ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὅπως 
αὐτή ἀνέκαθεν ἐπιστεύθη καί πιστεύεται 
ἀπό τή μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστο-
λική Ἐκκλησία, καί ὅπως κατεγράφη στό 
Σύμβολο Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως, 
ἀπό τούς Πατέρες τῆς Α΄καί Β΄Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου. Αὐτῆς δέ τῆς ὁμολογίας 
πάλι προηγεῖται τό διδακτικό μέρος τῆς θ. 
λειτουργίας, μέ τά βιβλικά ἀναγνώσματα 
καί τό κήρυγμα.

Καί ἐπειδή ἡ ὀρθόδοξη λειτουργία δέν 
εἶναι στατική, ἀλλά δυναμική και παρα-
στατική, αἰσθητοποιεῖ τούς δύο αὐτούς 
πόλους, γύρω ἀπό τούς ὁποίους περιστρέ-
φεται ὅλη ἡ τελετουργία τοῦ μυστηρίου, 
μέ τίς δύο Εἰσόδους, τίς λεγόμενες «μι-
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κρά» καί «μεγάλη» εἴσοδο. Στήν πρώ-
τη λιτανεύει πανηγυρικά τό Εὐαγγέλιο, 
διακηρύσσοντας ὅτι αὐτό εἶναι ἡ Σοφία 
τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός, καί ζητώντας νά τόν 
προσκυνήσουμε. Στή δεύτερη φέρει πανη-
γυρικά στήν ἁγία Τράπεζα τόν ἅρτο κάι τόν 
οἶνο πού προορίζονται νά μεταβληθοῦν 

σέ Σῶμα καί σέ Aἷμα Χριστοῦ, τά μαρτύ-
ρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί εὔχεται 
νά μνησθεῖ ὁ Θεός «πάντων ἡμῶν ἐν τῇ 
βασιλείᾳ» Του.

Μέ ὅλα αὐτά, θέλει νά δείξει ἡ Ἐκκλη-
σία ὅτι ἡ βάση τῆς ζωῆς της εἶναι τό κήρυγ-
μα, ὁ Λόγος «ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δέ ἀκοή 

διά ρήματος Χριστοῦ», 
ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος στήν Πρός Ρωμ. 
10, 17, πού ὁδηγεῖ στήν 
ὁλοκλήρωση τῆς θείας 
Εὐχαριστίας μέ τήν κοι-
νωνία τῶν πιστῶν. Ἔτσι, 
οἱ πιστοί, λαμβάνοντας 
πρῶτα τόν Λόγο τοῦ 
Θεοῦ διά τῆς ἀκοῆς, 
ὁμολογοῦντες στή συ-
νέχεια τήν πίστη τους 
σ’ Αυτόν, ἀξιοῦνται νά 
Τόν λάβουν κατόπιν καί 
διά τοῦ στόματος, «εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν και 
εἰς ζωήν αἰώνιον».

Ὅσα εἴπαμε ὡς τώρα, 
δείχνουν ὅτι ἡ ἐντολή 
τοῦ Χριστοῦ «μαθη-
τεύσατε», πρῶτον ἔχει 
διαχρονική καί ἀπόλυ-
τη ἀξία, καί δεύτερον, 
δέν περιορίζεται στούς 
ἤδη πιστούς, ἀλλά ἔχει 
παγκόσμια ἐμβέλεια, 
ἐπεκτείνεται εἰς «πάντα 
τά ἔθνη». Σέ ἀντίθετη 
περίπτωση, ἡ χριστια-
νική κοινότητα θά περι-
οριζόταν στό στενό κύ-
κλο τῶν μαθητῶν τοῦ 
Χριστοῦ καί θά ἔσβηνε 
μέ τόν θάνατό τους. Κι 
ἄν ἱστορικές συνθῆκες 
κάποτε περιόρισαν τήν 

Ὁ πνευματικός τοῦ ὁμίλου μας Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 
Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κόβει τήν βασιλόπιτα
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ἱεραποστολική δραστηριότητα τῆς ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, κυρίως τῆς ἑλληνικῆς, 
εἶναι εὐτύχημα ὅτι τίς τελευταῖες δεκαετίες 
ὑπάρχει ἀφύπνιση καί ἔντονο ἐνδιαφέρον 
γιά τήν ἱεραποστολή. Ἄνδρες καί γυναῖκες, 
κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, δραστηριο-
ποιοῦνται, εἴτε ὡς ἱεραπόστολοι σέ μακρι-
νές χῶρες πού δέν ἔφθασε τό μήνυμα τοῦ 
Εὐαγγελίου, εἴτε ὡς πολύτιμοι συνεργοί 
στά μετόπισθεν, ὅπως ὁ πανελλήνιος ὅμι-
λος, ἀπό τό βῆμα τοῦ ὁποίου μοῦ δόθηκε 
ἡ τιμή ἀπόψε νά ὁμιλῶ.

Ἄς ἔρθουμε τώρα στό δεύτερο μέρος 
τῆς ἀποψινῆς μας ὁμιλίας, πού ἀντιστοι-
χεῖ στό δεύτερο μέρος τῆς ἐντολῆς τοῦ 
Χριστοῦ. 

Ὁ ἱεραπόστολος (σωστότερα ὁ ἀπόστο-
λος , ἀλλά χρησιμοποιοῦμε τό ἱεραπό-
στολος γιά νά ἀποδώσουμε τήν πρώτη 
ἔννοια μόνο στούς ἁγίους ἀποστόλους τοῦ 
Χριστοῦ), κηρύττει λοιπόν τήν πίστη στόν 
Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ ὀρθόδοξος ἱεραπόστολος 
κηρύττει τήν ὀρθόδοξη, τήν ὀρθή πίστη. Ἡ 
ὀρθή πίστη ὅμως, δέν εἶναι μιά ἀφηρημέ-
νη ἔννοια. Δέν εἶναι ἕνα ἰδεολόγημα, μιά 
θεωρία, πού πρέπει κάποιος νά τήν προ-
σλάβει διανοητικά. Ὁ Χριστός, τήν ἐντολή 
Του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά ἔθνη, βαπτίζοντες....» κ.τ.λ., τήν ἐπε-
ξηγεῖ στή συνέχεια: «διδάσκοντες αὐτούς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Ἡ 
τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
ἀπόδειξη, ὅτι ἡ πίστη δέν εἶναι ἐγκεφαλι-
κή, δηλαδή νεκρά, ἀλλά εἶναι βιωματική 
καί ἐμπειρική, πρῶτα γιά τόν διδάσκοντα, 
ὁ ὁποῖος, μόνον ἔτσι θά τήν μεταδώσει 
στόν διδασκόμενο. Γιά νά μεταδώσεις ἕνα 
μήνυμα ζωῆς, προϋπόθεση εἶναι νά τό ζεῖς 
ἐσύ ὁ ἴδιος. Μόνον τότε δέν μεταδίδεις τό 
μήνυμα μηχανικά, γιά νά τό προσλαμβάνει 
ὁ ἄλλος ἐπιδερμικά, ἀλλά μεταλαμπαδεύ-
εις τό φῶς, πού σέ φλογίζει καί σέ φωτίζει, 

ὥστε  νά πυρώσει καί νά κατακαύσει, νά 
καταυγάσει καί νά καθοδηγήσει, καί νά 
γίνει ζωή, καί «πηγή ὕδατος ἁλλομένου 
εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 4, 15).

«Ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον». Τί 
εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή; «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ 
αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τόν μό-
νον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας 
Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17,3), καθορίζει ὁ 
ἴδιος ὁ Ἰησοῦς στή λεγόμενη ἀρχιερατική 
προσευχή Του. Ἡ γνώση τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ἡ αἰὠνια ζωή. Γνωρίζοντας στούς ἀνθρώ-
πους ὁ ἱεραπόστολος τόν Ἰησοῦ Χριστό, 
στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀποκαλύφθηκε 
«ὁ μόνος ἀληθινός Θεός», τούς παρέχει 
τήν δυνατότητα τῆς ὑπερβάσεως τοῦ θανά-
του καί τούς ὁδηγεῖ στή Λύτρωση καί στήν 
αἰώνια ζωή. Ἔτσι, ὁ ἀπόστολος ἐνεργεῖ εἰς 
τύπον Χριστοῦ, «ὅν ἀπέστειλεν ὁ μόνος 
ἀληθινός Θεός» καί πού γι’ αὐτό εἶναι 
ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἀπόστολος κατά τήν πρός 
Ἑβραίους ἐπιστολή (3,1).

Κηρύττει λοιπόν Χριστόν ὁ ἱεραπό-
στολος. Ἐδῶ πρέπει νά προβοῦμε σέ 
μία διευκρίνιση: Χριστόν κηρύττουν καί 
οἱ ρωμαιοκαθολικοί, καί τό πλῆθος τῶν 
προτεσταντικῶν παραφυάδων. Θά ἦταν 
ἀδικία καί βιασμός τῆς ἀληθείας καί ἄρα 
μή χριστιανικό, ἄν διαγράφαμε μέ μιά 
μονοκοντυλιά τό ἔργο τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν. Ὅμως, πρέπει νά τό ποῦμε καθα-
ρά, καί αὐτό πάλι χάριν τῆς ἀλήθειας, ὅτι 
ὁ ὀρθόδοξος ἱεραπόστολος εἶναι ἐκεῖνος, 
πού κηρύττει τόν Χριστό ὀρθοδόξως. Τί 
θά πεῖ αὐτό; Θά πεῖ, ὅτι προσφέρει τό 
χριστιανικό μήνυμα ἀτόφιο, ἀνόθευ-
το ἀπό ἀνθρώπινες προσμίξεις, χωρίς 
προσθῆκες ἤ ἀφαιρέσεις ἤ ἀλλοιώσεις. 
Κηρύττει, μέ ἄλλα λογια, τόν Χριστό, ὅπως 
τόν πίστεψε καί τόν πιστεύει ἡ μία, ἁγία, 
καθολική καί ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ 
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Χριστοῦ, ὅπως τόν βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία.
Γιατί, Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ὀρθή δόξα, 

ὅπως ἀναλύεται τό ὄνομά της.
Τί θά πεῖ δόξα; Πρῶτα πρῶτα, δόξα ση-

μαίνει δόγμα, σημαίνει πίστη. Ἔχουμε οἱ 
ὀρθόδοξοι τήν ὀρθή πίστη καί καυχώμα-
στε γι’ αὐτό ἐν Κυρίῳ, ὄχι περιφρονώντας 
τούς ἄλλους, ἀλλά φυλάγοντας τόν ἀνε-
κτίμητο θησαυρό μας ἀνόθευτο, ἀκίβδηλο 
καί ἀπαραχάρακτο.

Καί δεύτερον, δόξα θά πεῖ δοξολο-
γία. Ἔχουμε τήν ὀρθή δοξολογία, τή δυ-
νατότητα νά ἀπευθυνόματε σωστά στόν 
Θεό, μέσῳ τῆς λατρείας τῆς ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Γιατί, ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
μᾶς προσφέρει τή σωστή πίστη, ἀλλά ὄχι 
ὡς ἕνα σύνολο ξηρῶν κανόνων καί δια-
νοητικῶν κατασκευασμάτων πού ἀρκεῖ ἡ 
ἀπομνημόνευσή τους γιά να σωθεῖς, ἀλλά 
ὡς βίωμα, πού σοῦ παρέχει ζωή, δύναμη 
καί σωτηρία. Καί αὐτό γίνεται στή λατρεία, 
πού εἶναι ἡ βιωμένη πίστη, ἡ ζωντανή καί 
ζωηφόρος. Στή λατρεία ζοῦμε τήν πίστη 
μας, στούς ὕμνους τραγουδᾶμε τό δόγμα 
μας, καί αὐτός εἶναι ὁ ὀρθός τρόπος δο-
ξολογίας, στόν ὁποῖον ἐκβάλλει ἡ ὀρθή 
πίστη. Αὐτό εἶναι Ὀρθοδοξία. Γι’ αὐτό καί ἡ 
Ἐκκλησία πού παρέχει τήν ὀρθή πίστη καί 
τήν ὀρθή λατρεία, τήν Ὀρθοδοξία δηλαδή, 
λέγεται Ὀρθόδοξη.

Σύμφωνα μ’ αὐτά, εἶμαι ὀρθόδοξος, 
σημαίνει: Πιστεύω ὀρθά περί τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλά καί λατρεύω ὀρθά τόν Θεό, δηλαδή 
βιώνω τήν πίστη μου λατρεύοντας τόν Θεό 
μέσα στήν Ἐκκλησία, τήν ὀρθή Ἐκκλησία. 
Καί ὡς ἱεραπόστολος, κηρύττω τήν ὀρθή 
πίστη στόν Χριστό, τήν ὀρθόδοξη πίστη, 
τήν ὁποία βιώνω ἐμπειρικά μέσα στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καί τήν πίστη αὐτή 
τήν ὁποία βιώνω, τήν κηρύττω καί στούς 
ἄλλους, μέ τόν σκοπό νά τήν βιώσουν καί 
αὐτοί καί νά γίνουν καί αὐτοί παιδιά τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμοι τῆς 

αἰώνιας ζωῆς.
Αὐτά ἀφοροῦν τούς ἱεραποστόλους, 

θά πεῖ κάποιος. Ναί, φυσικά. Καί βέβαια, 
θά συμφωνήσει κανείς, ὅτι αὐτά δέν εἶναι 
ἐκτός τόπου καί χρόνου, ἀφοῦ λέγονται 
σέ μιά ἐκδήλωση ἑνός Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραπο-
στολῆς, ὅπως αὐτή στήν ὁποία ἔχω τήν 
τιμή νά ὁμιλῶ. Ὅμως, μήν ξεχνᾶμε, ὅτι 
ἱεραπόστολος δέν εἶναι μόνον ὁ «κατ’ 
ἐπάγγελμα», ἄς ποῦμε ἔτσι, ἀσκῶν τήν 
ἱεραποστολή, αὐτός πού ἀφιέρωσε τή 
ζωή του ὁλοκληρωτικά στήν ἐκπλήρωση 
τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ: «πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», ἀλλά καί 
κάθε χριστιανός, ἔστω κι ἄν δέν «ἐπορεύ-
θη» σέ ξένα ἔθνη: ἐκτός ἀπό τούς Δώδεκα 
ἀποστόλους, πού ἐγκατέλειψαν τά πάντα 
γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο, ὑπῆρχε 
καί ὁ κύκλος τῶν Ἑβδομήκοντα  μαθητῶν, 
ἡ πλειάς τῶν ἀφοσιωμένων στόν Χριστό 
γυναικῶν, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν 
πού δέχτηκαν τό λυτρωτικό μήνυμα τοῦ 
καινούργιου κόσμου τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι αὐτοί 
εἶναι ἱεραπόστολοι, ὅλοι ἐμεῖς εἴμαστε 
ἀπόστολοι, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του. 
Ἄν Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ὀρθή δόξα, μέ τίς 
δύο ἔννοιες πού προαναφέραμε, καί ἄν ἡ 
λατρεία εἶναι ὁ τρόπος πού ἐκδηλώνουμε 
τήν βιούμενη πίστη μας δοξάζοντες τόν 
Θεό, αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι ἡ δοξολογία 
μας καί ἡ Ὀρθοδοξία μας θά περιοριστεῖ 
στά λόγια: «οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε, 
Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τό θέλημα 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 
7, 21). Καί ἡ ποίηση τοῦ θελήματός Του 
εἶναι ἱεραποστολή, ὑποχρεωτική γιά τόν 
καθένα: «οὔτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδω-
σιν ὑμῶν τά καλά ἔργα, καί δοξάσωσι 
τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» 
(Ματθ. 5, 16). Τό φῶς, πού ἀκτινοβολοῦν 
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τά καλά ἔργα τοῦ πιστοῦ, ὁδηγεῖ τούς 
ἀνθρώπους στή δοξολογία τοῦ Θεοῦ, 
στήν πίστη. Ἔτσι ὁ καθένας μας καλεῖται νά 
γίνει ἱεραπόστολος. Προϋπόθεση, νά δο-
ξάζουμε ἐμεῖς πρῶτοι, ἱεραπόστολοι στή 
γραμμή τῶν πρόσω ἤ στά μετόπισθεν, μέ 
τή βιοτή μας τόν Θεό! ὅπως λέγει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος: «δοξάσατε δή τόν Θεόν 
ἐν τῷ σώματι ὑμῶν, καί ἐν τῷ πνεύματι 
ὑμῶν, ἅτινα ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α΄Κορ. 6, 
20): τό σῶμα μας καί τό πνεῦμα μας, δη-
λαδή ἡ ὅλη ὕπαρξή μας, ἀνήκει στόν Θεό. 
Σ’ αὐτόν ἄν τά δώσουμε, ὅλα, τότε μόνον 
δοξάζουμε τόν Θεό. Πιό ἀναλυτικά γράφει 
ὁ ἴδιος ἀπόστολος: «εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε 
πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν 
Θεοῦ ποιεῖτε» (Α΄Κορ. 8, 31).

«Εἰς δόξαν Θεοῦ»: Κυρίες καί κύρι-
οι, ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ σκοπός καί 
τό τέλος κάθε ἱεραποστολῆς. Αὐτή εἶναι 
ὁ σκοπός καί τό τέλος τῆς ὕπαρξής μας, 
ἀλλά καί τῆς ὑπάρξεως τοῦ σύμπαντος. 
Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη νά τόν δοξολο-
γοῦμε. Ἐμεῖς τό ἔχουμε ἀνάγκη. Γιατί, ἡ 
δοξολογία τοῦ Θεοῦ συνιστᾶ τήν πληρό-
τητα καί τήν καταξίωση τῆς ὑπάρξεώς μας. 
Ἡ θέα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ ταυτίζεται μέ 
τήν ἄφατη μακαριότητα τοῦ ἀνθρώπου, 
αὐτή, πού γιά νά τήν συλλάβει καί νά τήν 
ἐννοήσει ὁ ἄνθρωπος, χρησιμοποιεῖ συμ-

βατικά τή λέξη «παράδεισος», πού ὅμως 
δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει ὅλο τό βάθος 
καί τό ὕψος, ὅλο τό πλάτος καί τό μῆκος 
τῆς καταστάσεως τῆς αἰώνιας ζωῆς τοῦ 
ἀνθρώπου στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, γιά 
τήν ὁποία προσεύχεται: «Εἰς τήν ἀΐδιον 
καταντήσω ἀνάπαυσιν, ἔνθα ὁ τῶν ἑορ-
ταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος καί ἡ 
ἀπέραντος ἡδονή τῶν καθορώντων τοῦ 
Σοῦ προσώπου τό κάλλος τό ἄρρητον! 
Σύ γάρ εἶ τό ὄντως ἐφετόν, καί ἡ ἀνέκ-
φραστος εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων 
Σε, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν». Αύτή ἡ αἰώνια 
ἀνάπαυση, αὐτή ἡ ἀτέλειωτη γιορτή, αὐτή 
ἡ ἀπέραντη ἡδονή, αὐτή ἡ ἀνέκφραστη 
εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων τόν Χριστό, 
ταυτίζεται κατά τήν ὀρθόδοξη πίστη μέ τή 
θέα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, καί αὐτή μέ τή 
μακαριότητα τοῦ παραδείσου. Καί αὐτή τή 
θέα λαμβάνει ὡς βραβεῖο, ὅποιος ἐδῶ στή 
γῆ, πού εἶναι τό ἀγωνιστικό στάδιο καί ἡ 
ἀρένα τῶν ἀθλημάτων, βιώνει τήν ὀρθή 
δόξα, τήν ὀρθή πίστη, τήν ὀρθή δοξολο-
γία, τήν Ὀρθοδοξία, καί γίνεται ὁ ἴδιος 
ἀπόστολός της, καλώντας μέ τή ζωή του 
νά τή βιώσουν καί οἱ ἄλλοι. Γιατί, ἡ βίωση 
τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι ἡ προϋπόθεση κάθε 
ἱεραποστολικῆς προσπάθειας, ἀλλά καί ὁ 
σκοπός της.

Σᾶς εὐχαριστῶ.
Γ. ΓΑΛΙΤΗΣ

Τό Δ.Σ. τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
εὔχεται σ᾽ ὅλους 

Καλό Πάσχα 
καί Χρόνια πολλά



19η Φεβρουαρίου 2009. 

«Τ ῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς Ἁγί-
ας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας», 
της προστάτιδας της αίθουσας 

του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής. 

Από ενωρίς το πρωί στο εκκλησάκι της 
Αγίας Φιλοθέης, στην κρύπτη της Αγίας, 
όπως ονόμαζε τον ιερό αυτό χώρο ο αεί-
μνηστος Κων/νος μέλη και φίλοι του Ιερα-
ποστολικού Ομίλου με τις καρδιές μας γε-
μάτες πνευματική ευφροσύνη μαζευτήκαμε 
για τη Θ. Λειτουργία. Τέσσερις Αρχιερείς, 
δύο ιερείς και τρεις καλοί ιεροψάλτες προ-
σήλθαν στη Θ. Λειτουργία και στο μνη-
μόσυνο του μακαριστού Σεβασμιωτάτου 
Κων/νου: Ο μητροπολίτης Κυθήρων και 
Αντικυθήρων και πνευματικός μας πατέρας 
κ. Σεραφείμ, ο μητροπολίτης Ζιμπάμπουε 
κ. Γεώργιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Ζάμπιας κ. Ιωακείμ και ο θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Γκάνας κ. Δαμασκηνός. Από τον 
ιερό ναό Αγ. Θωμά Κυψέλης προσήλθε 
ο προϊστάμενος του ναού Αρχιμανδρίτης 
πατήρ Νεκτάριος. Από την Ουγκάντα προ-
σήλθε ο πατήρ Ιωάννης Κιμπούκα. 

Ενώ δεν τελείωσε καλά καλά η ακολου-
θία του όρθρου, ο ναός γέμισε 
ασφυκτικά καθώς και το διπλανό 
γραφείο. Ο πατήρ Ιωάννης έκα-
νε και μερικές εκφωνήσεις στη 
γλώσσα του, ενώ οι καλοί ιερο-
ψάλτες -και μερικές φορές όλοι 
μαζί- συμψέλναμε συντονισμένα 
και κατανυκτικά. Επειδή τα πάντα 
στον πεντακάθαρο αυτό χώρο 
έχουν φιλοτεχνηθεί από τα χέ-

Η Γιορτή της Αγίας Φιλοθέης και το Μνημόσυνο 
του Σεβασμιοτάτου Κωνσταντίνου 

ρια του σεβαστού μας πατέρα Κων/νου, 
έρχεται η μορφή του  στη μνήμη μας αυ-
τές τις ώρες και τα μάτια μας γεμίζουν δά-
κρυα. Τα τροπάρια και οι ύμνοι της Λιτής, 
του ιερού κανόνα και των Αίνων, καθώς 
αναφέρονται στους αγώνες, στις θυσίες, 
στους διωγμούς και το μαρτυρικό θάνατο 
της Αγ. Φιλοθέης, είναι για όλους μας μια 
γεύση από την εμπειρία των αγίων και των 
οσίων, μια γεύση αληθινής λατρείας και 
προσευχής, μια αγωγή περισυλλογής και 
προβληματισμού. Στο βαθύτερο χώρο του 
εαυτού μας είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε 
το θησαυρό της σιωπής και της μοναξιάς. Η 
δοξολογία και η πανηγυρική αρτοκλασία 
είναι στιγμές ψυχικής ανάτασης. Η Θ. Λει-
τουργία προχωρεί και οι προσευχές όλων 
αναπέμπονται ως θυμίαμα στον Ουράνιο 
Δημιουργό. Η ώρα της Θείας Κοινωνίας 
πλησιάζει. Αρκετοί, κατάλληλα προετοι-
μασμένοι, μπαίνουν στη σειρά και προσέρ-
χονται στο ζωοποιό Μυστήριο, που έχει 
τη δύναμη μετά από συνεχή προσευχή, 
μετάνοια και εξομολόγηση να μας μεταγ-
γίζει Σώμα και Αίμα Χριστού. Στο ιερό μνη-
μόσυνο πολλή συγκίνηση και πολλά δά-
κρυα, όχι μόνο γιατί χωριστήκαμε από τον 

Ὁ Σεβ/τος κ. Σεραφείμ και οι 
τρείς ιεραπόστολοι Αρχιερείς 

συμπροσεύχονται στο μνημόσυνο
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πνευματικό μας πατέρα, αλλά κυρίως γιατί, 
αναλογιζόμενοι το τεράστιο ιεραποστολικό 
του έργο, αισθανόμαστε οι περισσότεροι 
ανάξια τέκνα του, αφού για την απειροε-
λάχιστη προσφορά μας φιλοδοξούμε να 
ονομαζόμαστε συνοδοιπόροι των Ιεραπο-
στόλων. Στο σύντομο κήρυγμά του ο Σεβ. 
Σεραφείμ αναφέρθηκε στο ιεραποστολικό 
και φιλανθρωπικό έργο, αλλά και στο μαρ-
τυρικό θάνατο της Αγ. Φιλοθέης σε μια 
εποχή που η Αθήνα των 6.000 κατοίκων 
μαστίζονταν από την πείνα, τις ασθένειες, 
το παιδομάζωμα και το βίαιο εξισλαμισμό 
των Τούρκων κατακτητών. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και στο 
ιεραποστολικό έργο του αειμνήστου Σεβ. 
Κων/νου, του ιδρυτού αυτού του ιεραπο-
στολικού ομίλου και ευχαρίστησε τους 

ιεραποστόλους Αρχιερείς που ήρθαν στο 
μνημόσυνό του και όλους όσοι βοηθούν 
στο έργο της ιεραποστολής. 

Μετά τη Θ. Λειτουργία ακολούθησε ο 
καθιερωμένος ιεραποστολικός καφές στη 
μεγάλη αίθουσα και δόθηκαν 2000€ στον 
καθ' ένα από τους τρεις ιεραποστόλους 
Αρχιερείς και 1500€ στον Ιεραπόστολο 
π. Ιωάννη Κιμπούκα. Όλοι ευχαριστώντας 
αποχώρησαν. 

Τέλος το διοικητικό συμβούλιο του ιε-
ραποστολικού ομίλου παρέθεσε με δικά 
του έξοδα στο Σεβασμιότατο Σεραφείμ και 
σε ένα στενότερο κύκλο συνδαιτημόνων 
ένα προσεγμένο γεύμα. Το γεύμα έκλεισε 
με παραινέσεις και συμβουλές του πνευ-
ματικού μας πατέρα προς όλους μας.

του Δημ. Γεωργούλα

Ο Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ευλογεί τους πἐντε ἀρτους

Συνεργάτες της ιεραποστολής στη γιορτή της Αγίας Φιλοθέης
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Παραθέτουμε τέσσερις ἀπόψεις γιά νά δείξουμε 
τή μεγάλη ὠφέλεια τῆς Ἁγ. Γραφῆς.

Α) Θέλεις νὰ δῆς ἂν εἶσαι γνήσιος ἢ ψεύτικος χριστιανός;

Ο
ἱ χρυσοχόοι ἔχουν μία πέτρα πολύ-
τιμη, ποὺ τὴν ὀνομάζουν «λυδία λί-
θο». Ἡ πέτρα αὐτὴ ἔχει τὴν ἰδιότητα 

νὰ ξεχωρίζη τὸ πραγματικὸ χρυσάφι ἀπὸ 
τὸ κίβδηλο. 

Ἀλλὰ μία τέτοια πέτρα, μία «λυδία λί-
θος», μὲ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ξεχω-
ρίσουμε τὴν ἀρετὴ ἀπὸ τὴν κακία, τοὺς 
πραγματικοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τοὺς ψεύ-
τικους, εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή. Θέλεις νὰ δῆς 

ἂν εἶσαι γνήσιος ἢ ψεύτικος χριστιανός; Σὲ 
συμβουλεύω ν’ ἀγοράσης αὐτὴν τὴν 
«λυδία λίθο», τὴν Γραφή, καὶ ν’ ἀρχίσης 
νὰ τὴν μελετᾶς προσεκτικά. Κάθε φορὰ 
ποὺ θὰ διαβάζης ἕναν στίχο, νὰ ἐλέγχης 
τὸν ἑαυτόν σου καὶ νὰ τὸν ἐρωτᾶς: Αὐτὸ 
ποὺ γράφεται ἐδῶ, τὸ ἐφήρμοσα; Ἀπὸ 
τὴν στιγμὴ αὐτὴ θ’ ἀρχίσης νὰ μπαίνης 
στὸ μεγάλο νόημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ 
νὰ γίνεσαι συνειδητὸς χριστιανός. Μὲ θη-
σαυρὸ πολύτιμο μοιάζει ἡ μελέτη τῶν 
θείων Γραφῶν. Διότι ὅπως ἀπὸ τὸν πολύ-
τιμο θησαυρό, ὅταν πάρη κανεὶς καὶ ἕνα 
μικρὸ μέρος ἀποκτᾶ πολύ πλοῦτο, ἔτσι 
καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Καὶ ἀπὸ μία μόνο 
μικρὴ λέξι της εἶναι δυνατὸ νὰ ἀποκομί-
σουμε βαθύτατα καὶ ἰσχυρὰ πνευματικὰ 
νοήματα καὶ πλοῦτο, ποὺ ξεπερνᾶ κάθε 
περιγραφή. Χρειάζεται νὰ ἐπιδεικνύουμε 
πολλὴ ἐπιμέλεια καὶ πολλὴ ἀγρυπνία γιὰ 
νά κατανοήσουμε τό βαθὺ περιεχόμενο 
τῶν θείων Γραφῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸ 
μὲ πρόχειρη καὶ ἐπιπόλαιη ἐξέτασι νὰ 
βροῦμε τὸ νόημά τους. Οὔτε κοιμώμενοι 
νὰ τὶς κατανοήσωμε. Γιὰ νὰ καταλάβουμε 
τὶς Γραφὲς πρέπει νὰ τὶς διερευνοῦμε μὲ 
ἀκρίβεια. Ἀλλὰ καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἀρκετό. 
Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσευχώμεθα ἐκτενῶς, 
γιά νὰ ἔχωμε τὸν θεῖο φωτισμό. Μὲ αὐτὸν 
θά κατορθώσουμε νὰ εἰσχωρήσουμε λίγο 
στὰ ἄδυτα τῶν θείων λόγων καὶ νὰ δοῦμε 
κάπως καθαρὰ τὶς θεῖες ἀλήθειες. 

Ἀπὸ ὅλους γενικὰ τοὺς λογισμοὺς ποὺ 
φέρνει ὁ πονηρός, λυτρώνει καὶ σώζει 
τὴν ψυχὴ ἡ ἀνάγνωσι τῶν Γραφῶν κατὰ 

 ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
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Τ
ό 1960, ὅταν ἤμουν διάκονος στήν Ἱε-
ρά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, πῆγα 
σ’ ἕνα θρησκευτικό βιβλιοπωλεῖο, 

γιά νά πάρω ἕνα βιβλίο. Ἐκεῖ συνάντησα 
τόν π. Λεωνίδα, τόν τότε ἱεροκήρυκα τῆς 
Μητροπόλεως καί μετέπειτα Μητροπο-
λίτη Θεσ/νίκης. Δέν πέρασαν δύο λεπτά 
καί μπῆκε μέσα μιά γριούλα, 75 περίπου 
ἐτῶν. Καλημέρισε, πῆρε τήν εὐχή τοῦ π. 
Λεωνίδα καί ζήτησε μία Ἁγία  Γραφή.

 - π. Λεωνίδας: Ξέρεις, μανούλα μου, 
νά διαβάζεις; 

- Γιαγιά: Ὄ... ὄχι!! 
- π. Λεωνίδας: Τήν ἀγοράζεις νά τήν 

κάνεις δῶρο στά παιδιά σου ἤ σέ κάποιο 

ἐγγονάκι σου; 
- Γιαγιά: Ὄχι! Ὄχι!
 - π. Λεωνίδας: Ἔ, τότε, τί θά τήν κάνεις, 

ἀφοῦ δέν ξέρεις νά διαβάζεις; Μήπως θά 
τήν βάλεις στό εἰκονοστάσι; 

- Γιαγιά: Ὄχι!  Ὄχι! 
- π. Λεωνίδας: (ζωηρά): Ἔ, τότε, τί θά 

τήν κάνεις; 
- Γιαγιά: Νά, θά τήν παίρνω, δέσπο-

τα πρωί καί βράδυ, θά στέκομαι ὄρθια 
μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μέ 
τό καντηλάκι ἀναμμένο, θά τήν ἀνοίγω 
ἀπό τήν ἀρχή καί θά λέω τοῦ Χριστοῦ: 
«Χριστούλη μου, ἐγώ γράμματα δέν 
ξέρω, ὅσα ὅμως εἶναι γραμμένα σ’ 

Γ) «Χριστούλη μου, ἐγώ γράμματα δέν ξέρω...» 

Ε
νας ευρωπαίος έμπορος επισκέφτηκε 
κάποτε για τις εμπορικές υποθέσεις 
του την Κεντρική Αφρική. Στο σπίτι 

του αρχηγού μιας από τις φυλές που επι-
σκέφτηκε, είδε πάνω στο τραπέζι μια Αγία 
Γραφή. Απόρησε και γεμάτος εχθρότητα 
προς τη Βίβλο, είπε στον αρχηγό της φυ-
λής: «Όλα καλά, αλλά τι τα χρειάζεσαι 
τα παραμύθια που λέει αυτό το βιβλίο;». 
Αυτός σηκώθηκε, τον πήρε από το χέρι, 
τον οδήγησε στην αυλή του σπιτιού, όπου 
ήταν χτισμένος ένας μεγάλος φούρνος και 
δείχνοντάς τον, του είπε: «Αν δε διάβαζα 

κάθε μέρα αυτά τα παραμύθια που λες, θα 
ήσουν τώρα μέσα σ’ αυτό το φούρνο και 
μετά ένας καλοψημένος μεζές στο τραπέζι 
μου». Ο Ντοστογιέφσκι, ο διάσημος συγ-
γραφέας, αν και χωρίς προσωπική ομολο-
γία πίστης στο Χριστό, απ’ όσο τουλάχι-
στον ξέρουμε εμείς, έγραψε κάποτε: «Σου 
συνιστώ να διαβάσεις την Αγία Γραφή 
από την αρχή ως το τέλος. Αποκτάει κα-
νείς την πεποίθηση, αν όχι τίποτε άλλο, 
ότι η ανθρωπότητα δεν κατέχει, ούτε 
μπορεί ν’ αποκτήσει άλλο βιβλίο τόσο 
σπουδαίο».

τρόπο θαυμαστό, ὅπως σώζεται ἀπὸ τὴ 
μέση τῆς φωτιᾶς ἐκεῖνος ποὺ ἔπεσε ἀπό 
ἀπροσεξία. Γιά τοῦτο καί ὁ Δαβίδ, ὁ με-
γάλος ἐκεῖνος προφήτης, ἐπειδή ἐγνώ-
ριζε τήν πολλήν ὠφέλεια, πού παίρνει 
ἐκεῖνος πού διαρκῶς προσέχει καὶ μελετᾶ 
τὶς Γραφὲς καὶ ἀπολαμβάνει τὰ πλούσια 

διδάγματά τους, παρομοιάζει αὐτὸν μέ 
δένδρο καταπράσινο καὶ θαλερώτατο, 
τὸ ὁποῖο ποτὲ δὲν χάνει τὴν δροσερότη-
τά του, γιατὶ εἶναι φυτευμένο κοντὰ στὰ 
ρυάκια, στὰ ὁποῖα τρέχουν ἄφθονα καὶ 
δροσερὰ νερά. 

Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος

Β) Τι λέγει Ο Ντοστογιέφσκι για την Αγία Γραφή
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Ε
νας μαθητής του περίφημου άθεου 
Βολταίρου σε ηλικια 55 χρόνων φυ-
λακίστηκε ως εγκλη-

ματίας. Προσπάθησε 
να βρει παρηγο-
ριά στις φιλο-
σοφικές του 
ιδέες, αλ-
λά μάταια. 
Μόνο πίκρα 
κι απόγνωση 
του άφησαν όλες 
αυτές οι ιδέες. Κάποιος 
συγκρατούμενός του, που 
είχε βρει παρηγοριά στο Λό-
γο του Θεού, του έδωσε να με- λετήσει 
την Αγία Γραφή.  Την πήρε κι άρχισε να 
τη διαβάζει με σκοπό να διασκεδάσει. 
Μα καθώς συνέχιζε τη μελέτη της, ανα-

κάλυψε τη γλώσσα της θείας αγάπης. 
Βρήκε απάντηση στα ερωτήματα 

που τον βασάνιζαν και γρή-
γορα παραδέχτηκε ότι 

το Βιβλίο αυτό, 
που του ήταν 

ά γ ν ω σ τ ο 
μέχρι τότε, 

ήταν πραγμα-
τικά το Βιβλίο του 

Θεού. Τελικά πίστεψε 
στο Χριστό κι όταν αργότερα απο-

φυλακίστηκε, άρχισε να δίνει τη μαρ-
τυρία του σε όλους τριγύρω του. Ήταν 
η μαρτυρία ενός πρώην άθεου, που κα-
λούσε και τους άλλους ανθρώπους σε 
μετάνοια και πίστη στο Χριστό, ο οποίος 
είναι έτοιμος να συγχωρήσει και να δώ-
σει αιώνια ζωή.

αὐτήν ἐδῶ τή σελίδα, νά μοῦ τά βά-
λεις πρῶτα στήν καρδιά μου (καί ἔδειξε 
τό σημεῖο τῆς καρδιᾶς) καί ὕστερα στό 
μυαλό μου (καί ἔδειξε το κεφάλι της) 
καί φώτιζέ με νά λέω ὅσα γράφεις ἐδῶ 
μέσα, πρῶτα στά παιδιά καί τά ἐγγόνια 
μου καί ὕστερα σέ ὅσους διψᾶνε γιά 
τόν λόγο Σου». 

Γιά λίγο μείναμε ἄφωνοι ἀπό τήν 
ἔκπληξη. Ὕστερα ὁ π. Λεωνίδας εὐλόγη-
σε τήν μακαρία ἐκείνη ψυχούλα καί τῆς 

δώρισε μία μεγάλη Καινή Διαθήκη. 
Προσωπικά τό μάθημα τό πῆρα. Καί 

πιστεύω πώς ἐκείνη ἡ ἁγιασμένη ψυχή θά 
κρίνει πολλούς ἀπό μας τούς κληρικούς 
καί λαϊκούς -τούς νεοέλληνες Ὀρθόδο-
ξους Χριστιανούς- γιά τή μεγάλη ἀμέλεια 
καί ἀδιαφορία πού δείχνουμε στή μελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος  
(περιοδ. «Τά νειάτα»)

Δ) Μαθητής του άθεου Βολταίρου επαινεί την Αγία Γραφή

ΠANEΛΛHNIOΣ XPIΣTIANIKOΣ OMIΛOΣ OPΘOΔOΞOY IEPAΠOΣTOΛHΣ
TPYΓONOΣ 3 - 7 KYΨEΛH, T.K. 11364 AΘHNA, THΛ. 210 86.26.225 – FAX 210 86.26.700

KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr
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Στίς 20 Φεβρουαρίου 2009, πραγ-
ματοποιήθηκε στόν  Ὅμιλό μας, 
Τρυγόνος 3-7, στήν Κυψέλη ἡ 

ἐτήσια Γενική Συνέλευση τῶν Τακτικῶν 
μελῶν τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗΣ. Στή Συνέλευση αὐτή ἀναφέρθηκαν 
τά πεπραγμένα καί ἔγιναν οἱ ἀρχαιρεσίες 
γιά τήν ἐκλογή νέου Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου, ὅπως ὁρίζει τό καταστατικό τοῦ 
ὁμίλου μας. 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ἀπερχομένου Δ.Σ.  
κ. Χ. ΙΩΑΝΝΟΥ στό τέλος τῆς ὁμιλίας του 
τόνισε τά ἐξής: Τό ἔργο πού ἐπιτελέστη-
κε ἀπό αὐτό τό Δ.Σ. εἶναι ἔργο ὅλων τῶν 
μελῶν καί τῶν συνεργατῶν μας πού ἐργά-
στηκαν μέ ζῆλο, ἑνότητα καί ἀγάπη. Πάντα 
μᾶς συνοδεύουν οἱ εὐχές τοῦ μακαριστοῦ 
Σεβ/του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί τοῦ διαδόχου 
του καί πνευματικοῦ μας πατέρα Σεβ/του 
κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μητροπολίτου Κυθήρων 
καί Ἀντικυθήρων. Ἔτσι τό ἱεραποστολικό 
ἔργο τοῦ Ὁμίλου μας προχωρεῖ εποικο-
δομητικά και καρποφόρα. 

Στή συνέχεια εὐχαρίστησε τό Δ.Σ. καί 

ὅλους τούς συνεργάτες, φίλους καί δωρη-
τές τοῦ ὁμίλου μας, που στάθηκαν ἀρωγοί 
στό ἱεραποστολικό ἔργο καί ζήτησε ἀπό 
τούς νεώτερους στήν ἡλικία νά δείξουν 
προθυμία γιά νά συνεχίζεται ἡ ἀνοδική 
πορεία τοῦ ὁμίλου μας. Ἐπιθυμοῦμε, τό-
νισε, οι νέοι νά ἔλθουν κοντά στήν Ἱερα-
ποστολή, πού εἶναι ἔργο τοῦ Χριστοῦ μας, 
νά γίνουν συνεργοί τῶν Ἱεραποστόλων μέ 
ἔνθεο ζῆλο καί μέ τίς ἱκανότητές τους. 

Ἀπευθυνόμενος πρός ὅλους κατέληξε: 
«Σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεσθε, νά 

δίνετε την παρουσία σας, νά συμμετέχετε 
ἐνεργά μέ οἰονδήποτε τρόπο στό ἱεραπο-
στολικό ἔργο πάντα πρός δόξα Θεοῦ».

 Ἡ σύνθεση τοῦ νέου ἑπταμελοῦς Δ.Σ. 
ἔχει ὠς ἑξῆς: 
Πρόεδρος:  ΧΑΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Αντιπρόεδρος:  ΓΕΩΡ. ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ, 
Γεν. Γραμματέας:  ΘΕΟΔ. ΣΚΟΡΔΑ
Ταμίας:  ΔΗΜ. ΜΠΕΚΟΣ
 Μέλη:   ΑΡΓΥΡΩ ΣΩΧΟΥ
 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ-
 - ΜΠΕΚΟΥ
 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας τοῦ Παραρτή-
ματός μας στή ΛΕΙΒΑΔΙΑ πραγματο-

ποιήθηκε στίς 19-1-2009, στήν αἴθουσα τῆς 
Ὀρφανικῆς στέγης τῆς Ἁγίας ΤΑΒΙΘΑ. 

Οἱ φίλοι καί συνεργάτες ἔγκαιρα 
προσῆλθαν καί γέμισαν τήν αἴθουσα. 

Στή γιορτή προσῆλθε καί ὁ Μητροπο-
λίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας Σεβ/τος κ. ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ, συνοδευόμενος ἀπό ἱερεῖς. 

Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ἄρχισε μέ 
προσευχή καί στή συνέχεια ὁ πρόεδρος 
κ. Σωτήριος ΣΑΝΙΔΑΣ εὐχαρίστησε ὅλους 
τούς παρευρισκόμενους καί ἔκανε τόν ἀπο-
λογισμό τοῦ ἔργου τοῦ παραρτήματος σύμ-
φωνα μέ τό καταστατικό τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

Ἡ κ. Παναγ. Λαρετζάκη παρουσίασε τό 
ὑπόλοιπο πρόγραμμα μέ πρῶτο καί κύριο 
ὁμιλητή τόν π. ΔΟΣΙΘΕΟ, πού ἀνέπτυξε 
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Ὁ Μητροπολίτης  Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  κόβει τή βασιλόπιτα τοῦ παραρτήματός μας

Γενική ἄποψη ἀπό τήν γιορτή, πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Ἀγίας Ταβιθᾶ, στή Λειβαδιά.

μέ ἐπιτυχία τό θέμα: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣ-
ΜΟΙ».

 Ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως ἀπέδωσε χαρούμενους ὕμνους καί 
ἀκολούθησαν παρατεταμένα χειροκρο-
τήματα. 

Ὁ Σεβ/τος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ εὐλόγησε, ἔκο-
ψε  τή βασιλόπιτα, σύντομα ἀναφέρθη-
κε στήν ἱεραποστολή, τόν εὐαγγελισμό 
τοῦ λαοῦ καί ἐξῆρε τήν ἱεραποστολική 
προσπάθεια τοῦ παραρτήματός μας πού 
γίνεται πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
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Ἀγαπητέ κε Πρόεδρε, 
Δεσμοί ἀγάπης διττῆς μᾶς ἐνώνουν· ἡ 

ἀγάπη μας γιά τήν ἱεραποστολή σέ Ἰνδία 
καί Μαδαγασκάρη καί ἡ ἀγάπη μας στό 
πρόσωπο τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου καί τῆς 
ἀδελφῆς Νεκταρίας. Σέ κάθε προσπάθειά 
μας σᾶς βρίσκουμε ἀρωγούς καί συνο-
δοιπόρους. 

Στήν ἀποστολή κάθε container πού 
φεύγει ἐτησίως ἀπό τό Ἱ. Ναό μας μέ 
προορισμό τή Μαδαγασκάρη, μά καί σέ 
κάθε ἀνάγκη καί δυσκολία μας γνωρίζου-
με ὅτι στό πρόσωπό σας, στά μέλη τοῦ 
ὁμίλου σας, καθώς καί στά μέλη ὅλων 
τῶν παραρτημάτων σας ἀνά τήν Ἑλλάδα, 
θά βροῦμε τούς θερμούς ὑποστηρικτές 
καί τούς εἰλικρινεῖς συμπαραστάτες. Εἶστε 
ἀδελφοί μας ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί.

 Ἡ παρουσία σας στά ἐγκαίνια τοῦ 
Ἱεραποστολικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ 
Κέντρου τῆς Ἐνορίας μας, πού τέλεσε ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαδαγασκά-
ρης κος Ἰγνάτιος τῇ εὐλογία τοῦ Σεπτοῦ 
Ποιμενάρχου μας κου Ἀλεξίου στίς 19 
Ὀκτωβρίου 2008, μᾶς συγκίνησε βαθιά, 
μᾶς δυνάμωσε, μᾶς στήριξε. 

Ἐπίσης ἡ τελευταία σας συγκινητική 
χειρονομία, πού ἔλαβε χώρα στήν ἑορ-
ταστική ἐκδήλωση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
στό Ἱεραποστολικό σας Κέντρο στήν Κυ-
ψέλη, τῆς προσφορᾶς τῶν 1500 εὐρώ 
καθῶς καί ἑνός σέτ ἀσημένιων Ἱερῶν 
σκευῶν γιά τή Μαδαγασκάρη, ἦλθαν 
νά ἰκανοποιήσουν τρέχουσες ἀνάγκες 

τῆς Ἱεραποστολῆς καί νά ἁπαλύνουν τή 
φτώχεια, τόν πόνο καί τήν δυσπραγία 
τῶν ἀνθρώπων τῆς χώρας αὐτῆς. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά.
Πρεσβύτερος 

Κων/νος Μαργώνης

Σ.Σ. Στίς 2 Μαρτίου 2009, ὑποδεχτή-
καμε στόν  Ὅμιλό μας τόν Θεοφιλέστατο 
Ἐπίσκοπο ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟ 
ΣΕΝΝΗ πού τόν συνόδευε ὁ π. ΚΩΝ/
ΝΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου.

Ὁ Θεοφιλέστατος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ μᾶς 
ἐνημέρωσε γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο 
καί τή μεγάλη προσπάθεια στόν Εὐαγγε-
λισμό τῶν προσερχομένων στήν  Ὀρθο-
δοξία, τά συσσίτια, τό κτίσιμο Ναῶν, 
Σχολείων, τη διανομή φαρμάκων καί 
λοιπές παροχές πού προσφέρει μέ ἀγά-
πη ἡ ἱεραποστολή στό φτωχό λαό.

Ὁ Ἐπίσκοπος δέχθηκε πολλές ἐρω-
τήσεις ἀπό τό Δ.Σ. καί τούς συνεργάτες 
μας. 

Ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος, ἐπα-
νειλημμένα ἔχει ἐπισκεφθεῖ τόν  Ὅμιλό 
μας, ἔχει ὁμιλήσει ἱεραποστολικά καί 
εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητός καί προσφι-
λής σ᾽ ὅλους μας. Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς ὅσοι 
πληροφορήθηκαν τήν ἄφιξή του στόν  
Ὅμιλό μας, πρόθυμα ἔτρεξαν γιά νά τόν 
ἀκούσουν.

Ὁ Θεοφιλέστατος μᾶς πληροφόρη-
σε ὅτι στή Μαδαγασκάρη λειτουργοῦν 
40 ναοί, πολλά σχολεῖα, νοσοκομεῖο, 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ Τ.Κ. 11364
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ὀρφανοτροφεῖα καί ἄλλα εὐαγῆ ἱδρύ-
ματα.  Ὅλα αὐτά ἔχουν δημιουργηθεῖ μέ 
τήν ἀγάπη, προσφορά χριστιανῶν ἀπό 
ὅλο τόν κόσμο. Ἐπειδή οἱ ἀποστάσεις 
εἶναι ἀρκετά μεγάλες, οἱ ἱερεῖς πολλές 
φορές ἀναγκάζονται νά διανύουν πολ-
λά χιλιόμετρα καί μάλιστα σέ χωματό-
δρομους.

Μέ πολύ χαρά μᾶς ἀνέφερε ὅτι στήν 
Ἐπισκοπή λειτουργεῖ καί ἐκκλησιαστική 
Σχολή διετοῦς φοιτήσεως.

Κάθε μῆνα ὁ Ἐπίσκοπος πραγμα-
τοποιεῖ τριήμερο σεμινάριο γιά τούς 
κληρικούς. Γίνονται κατηχήσεις καί 
ἔχουν μεταφραστεῖ λειτουργικά καί 
ἄλλα πνευματικά βιβλία. Οἱ βαπτι-
σμένοι ἀνέρχονται στίς 6.500 καί πα-
ρακολουθοῦν τή Θεία Λειτουργία στή 
γλώσσα τους.

Στόν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς 
κάθε πρωΐ 800 παιδιά παίρνουν πρω-
ϊνό (γάλα και μπισκότα). Γιά πολλά 
ἀπό αὐτά τά παιδιά αὐτό τό πρωϊ-
νό εἶναι τό φαγητό ὅλης τῆς ἡμέρας. 
Εἶναι γυμνά, ξυπόλυτα, κατοικοῦν 

σέ λασποκαλύβες, χωρίς χώρους  
ὑγιεινῆς, χωρίς καθαρό νερό, χωρίς ἠλε-
κτρικό. Τά παιδιά μεγαλώνουν στή βρω-
μιά καί γενικά σέ ἄθλιες συνθῆκες.

Κάθε Δευτέρα 600 οἰκογένειες ἔρχο-
νται ἀπό μακρινές ἀποστάσεις στήν Ἱε-
ραποστολή γιά νά παίρνουν τρόφιμα, 
νά ἐπιβιώνουν, νά ἐνδύονται μέ εἴδη 
ἱματισμοῦ.

Ἡ Ἐπισκοπή ὀργανώνει ἐξορμήσεις 
στά χωριά, διανέμει εἴδη πρώτης ἀνά-
γκης, φροντίζει ἀκόμη γιά τούς ἀσθενεῖς 
καί γιά τή μόρφωση τῶν παιδιῶν. Κτί-
ζει σχολεῖα, κλινικές καί ὁπωσδήποτε 
Ἱερούς Ναούς μέ τίς συνδρομές ἀπό δι-
άφορους φορεῖς καί Ἱεραποστολικούς 
συλλόγους.

Ἀπό τήν ἀγάπη καί τόν ὀβολό τῶν 
συνεργατῶν μας προσφέραμε 2.000€ 
στόν Θεοφιλέστατο κ. Ἰγνάτιο γιά να βο-
ηθηθεῖ στό ἱεραποστολικό του ἔργο.

Δεχθήκαμε τίς εὐχές του καί τίς εὐχα-
ριστίες του καί τοῦ εὐχηθήκαμε καί ἐμεῖς 
ἐπιτυχία σέ κάθε ἱεραποστολική του 
προσπάθεια πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ τελεῖ ὁμαδικές Βαπτίσεις
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Σ
τή μακρινή Nοτιοανατολική Ἀφρική, στό 
νησί τῆς Μαδαγασκάρης, ἕνας ἀκόμη 
φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τό φιλαν-

θρωπικό του ἔργο ἀκτινοβολεῖ τό φῶς τῆς 
ἀλήθειας μέσα στό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας. 

Νιώθω μικρή  καί ἀνάξια νά γράψω γι᾽ 
αυτό τό μεγάλο ἔργο πού γιγαντώνεται μέρα 
μέ τή μέρα, χρόνο μέ τό χρόνο, κι ἀναδει-
κνύεται σ᾽ ὅλη τή γῆ.

Εἶχα τήν καλή συγκυρία καί χαρά νά 
βρεθῶ, τόν Αὔγουστο τοῦ 2008, σ᾽ αὐτόν 
τόν ἱερό τόπο.

Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς παραμονῆς 
μου, ἄρχισα νά ζῶ μιά ἄλλη διάσταση τῆς 
πραγματικότητας. Ξαφνικά, μέ τό πρῶτο φῶς 
τῆς ἡμέρας, ἀνοίγεται μπροστά σου ἕνα πρω-
τόγνωρο σκηνικό ἀγάπης καί προσφορᾶς. Ὁ 
τόπος σφύζει ἀπό ζωή μέ παιδικές, χαρού-
μενες φωνοῦλες!

Τί συνέβη; Οἱ πύλες τῆς Ἱεραποστολῆς 
ἄνοιξαν διάπλατα στίς 6.30 π.μ. γιά νά 
ὑποδεχθοῦν καί φιλοξενήσουν γιά τό 
πρωϊνό γάλα καί μπισκότα χίλια φτωχά 
παιδιά, ἄλλα ξυπόλιτα, ἄλλα ρακένδυτα, 
ἄλλα ταλαιπωρημένα.

Τά παιδιά αὐτά ἔρχονται καθημερινά στίς 
6.30 π.μ. ἀπό τά γύρω χωριά -χιλιόμετρα 
μακριά- γιά τό πρωινό τους γάλα, πού γιά 
πολλά ἀπό αὐτά εἶναι καί τό μοναδικό 
γεῦμα τῆς ἡμέρας.

Ἔνιωσα πώς ἕνας ἄλλος παράδεισος ἀνοί-
γεται μπροστά μου μέσα ἀπό τά ὀρθάνοιχτα, 
βαθιά ἐκφραστικά μάτια τῶν παιδιῶν. Μπρο-
στά σ᾽ αὐτό τό ἀληθινό γεγονός διάφορες 
αἰσιόδοξες σκέψεις περιπλανῶνται μέσα 
μου: Πώς σ᾽ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο 
χαίρεται καθημερινά ὁ οὐρανός καί 
ἡ γῆ μαζί!

Πῶς μιά γῆ μπορεῖ νά ἀγκαλιάσει 
ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου μέ στοργή 

καί ἀγάπη καί νά τούς δίνει αὐτό πού τούς 
ἀνήκει καί ὄχι νά τό ζητοῦν σάν χάρη!

Ἴσως βέβαια φανοῦν ὀνειροπόλες καί 
ρομαντικές αὐτές οι σκέψεις, ἴσως ἀκόμη 
καί τολμηρές.

Ἄν ὅμως δοῦμε τήν πραγματικότητα καί 
τό πῶς διαμορφώνεται καθημερινά, εἶναι 
ἐπιτακτικές ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας πού 
σφράγισαν τήν καρδιά μας, ὥστε νά μήν 
ἀφουγκράζεται τούς ἐξασθενημένους ἀπό 
τήν πεῖνα καί ἀνέχεια χτύπους τῆς καρ-
διᾶς τῶν φτωχῶν. Γιά μιά πραγματικότητα 
πού, ὅπου κι ἄν στρέψεις τό βλέμμα σου 
σ᾽ ὁλόκληρο τόν πλανήτη, στέλνει κόκκινο 
σῆμα κινδύνου, ἀδιεξόδου καί πτώσης! Γιά 
μιά πραγματικότητα, πού ἔχει φθάσει τήν 
ταλαιπωρημένη ἀνθρωπότητα σέ κρίση 
πανικοῦ.

Στήν  Ἱεραποστολή ὑπάρχουν καί οἱ 
φτωχότεροι τῶν φτωχῶν, γιά τούς ὁποί-
ους αὐτή μεριμνᾶ καί παρέχεται συσσίτιο 
κάθε Δευτέρα, σέ περίπου 900 οἰκογένειες, 
γιά νά καλύψει τίς διατροφικές ἀνάγκες μιᾶς 
ἑβδομάδας τους.

Μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἐπισκεφθοῦμε 
μαζί μέ τήν ἀγαπημένη μου φίλη καί  Ἱερα-
πόστολο Ματίνα - μιά αἰθέρια καί εὐγενική 
ψυχή- αὐτές τίς οἰκογένειες. Συναντήσαμε 
αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί περάσαμε στά 
σπιτικά τους, πού δέν εἶναι ἄλλα ἀπό λα-
σποκαλύβες.

Ἡ ἐξαθλίωση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
εἶναι μιά μόνιμη κατάσταση καί ἡ φτώχεια 
σ᾽αὐτήν τή χώρα εἶναι ἀτέλειωτη!

Ἡ Ἱεραποστολή ἀντίθετα εἶναι μιά ὄαση 

TO TAΞIΔI ΣTH MAΔAΓAΣKAPH

Ἡ ἐθελόντρια τῆς ἀγάπης Κατερίνα 
Ἀλεξάνδρου, ὀφθαλμίατρος, προσφέρει 

γιά ἕνα διάστημα τίς ὑπηρεσίες της 
στήν Ἱεραποστολή τῆς Μαδαγασκάρης
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φυτεμένη μέσα στό τέλμα τῆς ἀπόλυ-
της φτώχειας.

Κι εὐτυχῶς, γιατί ἐκεῖ πού σταματάει 
ὁ νοῦς μπροστά στό ἀνθρώπινο ἀδιέ-
ξοδο, ἐκεῖ ἀναβλύζει μιά πηγή ἀνεξά-
ντλητης προσφορᾶς; καί νά σημειωθεῖ 
πώς τό νησί τῆς Μαδαγασκάρης - σέ 
ἔκταση (4½) φορές μεγαλύτερο ἀπό 
τήν Ἑλλάδα- συγκαταλέγεται στίς δέκα 
φτωχότερες χῶρες τοῦ κόσμου.

Τό ἔργο αὐτό ἐμψυχώνεται καί γιγα-
ντώνεται ἀπό δύο μορφές ἅγιες, ἱεραπο-
στολικές, πού οἱ προσπάθειές τους ὑπερ-
βαίνουν τά ἀνθρώπινα, γιατί εἶναι ταγμένοι 
μέ τόν καθημερινό τους ἀγώνα νά νικοῦν 
τήν ἀνελέητη φτώχεια καί νά μεταδίδουν στίς 
διψασμένες ψυχές τῶν ἀνθρώπων τό φῶς 
τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτῶν τῶν ἰεραποστόλων ἡ καρδιά ἔχει 
διογκωθεῖ, ἔγινε λιονταρίσια, γιατί ξέρει νά 
ἀφουγκράζεται τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς 
τῶν φτωχῶν τοῦ κόσμου.

Ἀναφέρομαι στόν Ἐπίσκοπο Μαδαγα-
σκάρης πατέρα Ἰγνάτιο καί τή ἀγαπημένη 
μου φίλη καί Ἱεραπόστολο Ματίνα, «τά δύο 
λιοντάρια», ὡς πρός τή θέλησή τους, τῆς 
Μαδαγασκάρης.

Νιώθει κανείς ἀσήμαντος καί μικρός γιά 
νά περιγράψει αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού 
ἔταξαν τή ζωή τους καί τή θυσιάζουν ἀδιά-
κοπα στόν συνάνθρωπο ἔχοντας διαγράψει 
τίς προσωπικές τους ἐπιθυμίες καί προσδο-
κίες.

Πέρα ἀπό τίς ἀνέσεις, ἀπό τά ἀγαπημένα 
τους πρόσωπα καί ἀπό τήν πατρίδα τάχθη-
καν γιά νά εἶναι ἐκεῖ· ὄρθιοι, ἀκούραστοι, 
ἀκαταμάχητοι, ἐκεῖ! Στόν πιό ἱερό ἀγώνα: 
στήν ὑπηρεσία τοῦ συνανθρώπου μας.

Ὁ χῶρος τῆς Ἱεραποστολῆς περιλαμβάνει 
τό ἐπισκοπεῖο, τούς ξενῶνες, τό πολυϊατρεῖο, 
τό γηροκομεῖο, τήν Ἐκκλησία, τό κτίριο ὅπου 
γίνονται τά σεμινάρια τῶν κατηχουμένων, 
τό ξυλουργεῖο, τό νεόκτιστο σχολεῖο καί ὁ 
χῶρος μέ τά κηπευτικά.

Ὅλα αὐτά τά κτιριακά συγκροτήματα βρί-

σκονται σέ ἕνα ἑνιαῖο χῶρο καί ἐξυπηρετοῦν 
τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας ἀνακουφίζοντας 
ἀπό τόν πόνο καί τήν ἀνέχεια τίς ἐξασθενη-
μένες τάξεις τῆς κοινωνίας. Βέβαια τό ἔργο 
αὐτό δέν περιορίζεται τοπικά. Ἐπεκτείνεται 
ραγδαῖα σ᾽ ὁλόκληρη τή Μαδαγασκάρη, 
ὅπου ἱδρύονται ἐνορίες, κτίζονται Ἐκκλη-
σίες, σχολεῖα καί ἐνισχύεται ὁ πληθυσμός 
μέ διάφορα εἴδη ἀνάγκης, ὅπως: τρόφιμα, 
ροῦχα, παιχνίδια, φάρμακα.

Κατά καιρούς παρέχεται σέ ἀπομακρυ-
σμένες περιοχές ἰατρική βοήθεια ἀπό εἰδικές 
ἀποστολές ἰατρῶν.

Ἔτσι προχωράει αὐτό τό θαυμαστό ἔργο 
ἀπό τό ἔτος 1994, μέ τόν ἱδρυτή του μακα-
ριστό πατέρα Νεκτάριο, μέχρι σήμερα, καί 
ἀναδιαμορφώνεται ἡ Μαδαγασκάρη μαζί καί 
μέ τή βοήθεια τῶν Ἑλλήνων συνδρομητῶν 
ἀπ᾽ ὅλον τόν κόσμο.

Μπορεῖ νά φαίνεται μικρή ἡ βοήθεια τοῦ 
καθενός μά τό ἔργο στό σύνολό του εἶναι 
μεγάλο, ὄχι τόσο ὡς πρός τά κτιριακά συ-
γκροτήματα, ἀλλά ὅσο ὡς πρός τό μήνυμα 
πού στέλνει, ὅτι δέ χάθηκε ἀκόμη ἡ ἐλπίδα 
σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο ὅσο δέν ἔχει στερέ-
ψει τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν καί ἐφόσον 
μποροῦμε νά τό μεταδώσουμε σέ πολύ πε-
ρισσότερα!!! παιδιά!

Κατερίνα Ἀλεξάνδρου
Ὀφθαλμίατρος

(Ἀπό τό περιοδικό «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», Ὀκτ.-Δεκ.08, φ.137)

Ἡ Ἱεραπόστολος Ματίνα Κουβούση προσφέρει 
ἀδιάκοπα καί ἀκούραστα, καί γιά πάντα, τίς 

ὑπηρεσίες τῆς ἀγάπης της σ᾽ὅλους τούς τομεῖς 
τῆς Ἱεραποστολῆς στή Μαδαγασκάρη. 

Τί ὑπέροχη ψυχή!
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ 

Ἦταν τότε πού ἐπισκέφτηκα στήν Κα-
τασκήνωση καί στό Ὀρφανοτροφεῖο 
«ἉΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» τῆς Λειβαδιᾶς τόν μακα-
ριστό Μητροπολίτη Κυρό Κωνσταντῖνο, 
ὁ ὁποῖος μέ δέχτηκε καί μέ πρόβαλε σέ 
ὅλο τό εὐλογημένο του περιβάλλον ὡς 
ἄνθρωπο δικό του, καί ὅταν στή συνέχεια, 
ἐπρόκειτο νά μεταβῶ στήν Καλκούτα τῆς 
Ἰνδίας γιά Ἱεραποστολή, μέ ἔβαλε καί μί-
λησα σέ στενό ἀκροατήριο στήν αἴθουσα 
τῆς Κυψέλης, ὅπου εἶχα τήν εὐλογία καί 
χαρά νά ἰδῶ ὅλους ἐσᾶς τούς συνεχιστές 
τοῦ εὐλογημένου ἔργου του στίς 2 Ὀκτω-
βρίου 2008 μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἐκλεκτό 
Ἱεράρχη καί συνεργάτη σας Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ. 

Ζητῶ συγγνώμην πού σᾶς γράφω τόσο 
καθυστερημένα λόγῳ πολλῶν ὑποχρε-
ώσεων καί ἰδίως λόγῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀγ. 
Δημητρίου, πού εἴχαμε πολλή φροντίδα 
μέχρι νά τελειώσῃ καί νά μᾶς παραδοθῇ 
ἀπό τόν ἀρχιτέκτονα καί τούς ἐργολάβους 
καί πού τελικά ἀξιω-
θήκαμε νά τελέσουμε 
ἀνήμερα στήν γιορ-
τή του τά Θυρανοί-
ξια καί τήν πρώτη Θ. 
Λειτουργία. 

Ἐπιτέλους ἦλθε ἡ 
ὥρα νά σᾶς πῶ πό-
σο χάρηκα πού σᾶς 
εἶδα ὅλους, ἔστω καί 
γιά λίγο καί νά σᾶς 
εὐχαριστήσω γιά τή 
συνδρομή σας στό 
Ἱεραποστολικό ἔργο 

τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας μέ τό ποσό τῶν 
3.000 εὐρώ πού μᾶς δώσατε τότε, καί μέ τά 
ποσά τῶν ἐπίσης 3.000 εὐρώ πού καταθέ-
σατε δύο φορές στό λογαριασμό μας.

 Ἔστω καί καθυστερημένα παρακαλῶ 
νά δεχθεῖτε τίς θερμές μου εὐχαριστίες 
καί τή διαβεβαίωσή μου ὅτι σᾶς ἀγαπῶ 
ὅλους σας καί προσεύχομαι να εἶσθε γεροί 
νά συνεχίζετε τά καλά ἔργα μέ τά ὁποῖα 
δοξάζεται ὁ Θεός, ὅπως καί δέν ξεχνῶ 
τόν ἅγιο Λευΐτη μακαριστό Μητροπολί-
τη Κωνσταντῖνο εὐχόμενος ὅπως ὁ Θε-
ός τόν βάλῃ στά δεξιά Του καί ὅπως οἱ 
προσευχές καί μεσιτεῖες του στόν Κύριό 
μας στηρίζουν ὅλους μας στόν ἀγῶνα τῆς 
ἐν Χριστῷ ζωῆς καί στίς προσπάθειες τῆς 
Ἱεραποστολῆς. 

Εὔχομαι τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημέ-
νο, εἰρηνικό καί μεστό ἔργων ἀγάπης καί 
φιλανθρωπίας, πρός δόξαν του ἐν Βηθλε-
έμ γεννηθέντος καί ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθέ-
ντος Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Μέ τήν ἀγάπη Του πρός ὅλους  
καί πρός τόν καθένα σας 

Ο Νέας Ζηλανδίας Ἀμφιλόχιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 

Πρός Τόν Πανελλήνιον Χριστιανικόν Ὅμιλον 
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
ΑΘΗΝΑ  

Ὁ Μητροπολίτης Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ Σεβ/τος κ. Αμφιλόχιος 
μέ κληρικούς, δασκάλους καί μαθητές τοῦ Ἑλληνικού Σχολείου
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  
ΣΤΟ ΒΕΡΑΤΙΟΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 Βεράτιον 4-12-2008 
Πρός τόν Πανελλήνιον Χριστιανικόν 
 Ὅμιλον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 
Εἰς Ἀθήνας 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,

Μέ πολλήν τήν ἐν Κυρίω χαρά καί ἱερά 
νοσταλγία ἀναπολοῦμεν τίς ἡμέρες τῆς 
πρόσφατης ἱεραποστολικῆς ἐπισκέψεώς 
σας εἰς τήν Ἱερά Μητροπολιτική παροικία 
μας.

 Ὁ ἐρχομός σας κοντά μας, μετά ἀπό 
ἕνα πολύωρο καί κοπιαστικό ταξίδι, πε-
ριποιεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά μᾶς, ἐνδυναμώ-
νει τήν πίστη στήν ἀποστολή μας καί μᾶς 
ἐνισχύει στό δύσκολο ἔργο τό ὁποῖο ἡ 
μητέρα Ἐκκλησία μᾶς ἀνέθεσε. 

Τά δῶρα τῆς ἀγάπης σας, πού μέ τόση 
γενναιοδωρία, ὡς ἄλλοι Μάγοι μᾶς προ-
σφέρατε μαζί μέ τό χρηματικό ποσόν τῶν 

2000 εὐρώ, θά χορτάσουν πεινῶντας, θά 
ζεστάνουν κάι θά ἀνακουφίσουν πολλούς 
ἀπό τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ ἐναν-
θρωπήσαντος Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ, 
καί θά καλύψουν πολλές λειτουργικές 
ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Τά ἱερά σκεύη καί ἄμφια θά ἐξωραΐ-
σουν ἱερούς καί ἐρειπωμένους Ναούς μας, 
θά ντύσουν εὐλαβεῖς ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου 
καί θά μεταδοθοῦν τά Ἄχραντα μυστήρια 
στό διψασμένο πνευματικό λαό. 

Τά σχολικά εἴδη καί παιχνίδια θά συ-
ντελέσουν στή μόρφωση καί πνευματική 
καλλιέργεια τῶν μαθητῶν καί θά ψυχα-
γωγήσουν νήπια καί παιδιά.

 Ὅλα τά δῶρα τῆς ἀγάπης σας θά πλημ-
μυρίζουν πάντοτε τίς καρδιές τοῦ ποιμένος 
καί τοῦ ποιμνίου ἀπό αἰσθήματα βαθύτα-
της εὐγνωμοσύνης πρός τά πρόσωπα τῶν 
εὐεργετῶν καί δωρητῶν, πού εἶστε ἐσεῖς, 
οἱ καλοί Σαμαρεῖτες, οἱ ἔμψυχοι ναοί τοῦ 
Θεοῦ. 

Εὐχαριστοῦντες καί πάλιν ἐκ βάθους 
καρδίας, διατελοῦμεν μέ διάπυρες τίς 
εὐχές μας πρός τον δωρεοδότη Κύριον, 
ὅπως εὐλογεῖ τό Ἱεραποστολικό σας ἔργο 
καί χαρίζει σέ σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας 
πλουσία τή χάρη καί τήν εὐλογία Του. 

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ 

Ὁ Μητροπολίτης 

ὁ Βερατίου Αὐλῶνος καί Κανίνης
 ἸγνάτιοςὉ Σεβασμιώτατος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ἱερουργῶν
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Ἀργυρόκαστρο 6 Δεκεμβρίου 2008 

Πρός Τόν «Πανελλήνιον Χριστιανικόν Ὅμιλον 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς» 
Τρυγόνος 3-7 113 64 Ἄνω Κυψέλη ΑΘΗΝΑ 

Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, 

 Ἐν ὄψει τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Χρι-
στιανοσύνης, σᾶς εὐχόμεθα ὅπως ὁ «τε-
χθείς Βασιλεύς» χαρίζει σέ ὅλα τά μέλη 
τοῦ Ὀμίλου σας καί τίς οἰκογένειές τους 
πλούσια τήν εὐλογία Του. 

Ἐλάβαμε τήν 2αν τρέχ. μηνός ὃλα, ὃσα 
ἡ ἀγάπη σας ἑτοίμασε καί τά ὁποῖα κατα-
γράφονται στήν συνημμένη κατάσταση 
πού μᾶς ἀποστείλατε.

Ἢδη οἱ συνεργάτες τῆς Μητροπόλεώς 
μας ἂρχισαν τήν κατανομή καί τήν παρά-
δοση σέ ἀναξιοπαθοῦντας, πάσχοντας καί 
ἒχοντας ἀνάγκη ἐν γένει.

Σᾶς ἐκφράζομε τήν βαθειά μας εὐγνω-
μοσύνη, διότι μέ τήν πρωτοβουλία σας 
αὐτή ἒρχεσθε ἀρωγοί οὐσιαστικά στό φι-
λανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας. Τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη 

μας νά μεταφέρετε, σᾶς παρακαλοῦμε, καί 
στά Παραρτήματα τοῦ Ὁμίλου σας, ὃπως 
τῆς Λειβαδιᾶς, τῶν Θηβῶν, τῆς Ἰτέας καί 
τοῦ Χρισσοῦ. 

Θερμές εὐχαριστίες στό Διοικητικό σας 
Συμβούλιο καί ἰδιαιτέρως στόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, 
ὁ ὁποῖος ἐπαξίως συνεχίζει τό ἒργον τοῦ 
μακαριστοῦ γέροντα Μητροπολίτου Θεσ-
σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ 
Κωνσταντίνου. 

Μετά τῆς ἐν Χριστῶ ἀγάπης 

ὁ Ἀργυροκάστρου Δημήτριος

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Χαίρομαι που επικοινωνώ και πάλι μα-
ζί σας, διότι αισθάνομαι την ευλογία της 
προσευχής και του ενδιαφέροντος τόσο 
του ιδικού σας, όσο και των εκλεκτών συ-
νεργατών και δωρητών του Ομίλου προς 
το Ιεραποστολικό έργο στην Τανζανία. 

Έχω τη χαρά να σας ενημερώσω ότι το 

έργο μας στην Τανζανία φέρει καρπούς 
καλύτερους απ’ ότι ηλπίζαμεν. Ημέραν 
καθ’ ημέραν ανοίγονται νέοι ιεραπο-
στολικοί ορίζοντες τόσο στην Κεντρική 
Τανζανία (Ιρίγκα), όσο και στην Βόρειο 
και Ανατολική Τανζανία (Αρούσα, Τάγκα), 
όπου ανεγείρονται έξι (6) νέοι Ιεροί Ναοί 
(συνολικά 16 Ιεροί Ναοί σε 4 έτη). Δόξα 
τω παναγάθω Θεώ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Νταρ Ες Σαλαάμ, 29 Ιανουαρίου 2009 

Πρός τον Πανελλήνιον Χριστιανικόν Όμιλον 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής Κυψέλη
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Εθελοντές Μοναχοί από την Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης Σινά στον Ιεραποστολικό αγρό της Τανζανίας

1.100 νέες βαπτίσεις 4 νέες χειροτονίες

 Όμως διά την πρόοδο τόσο του ιερα-
ποστολικού, όσο και του φιλανθρωπικού 
έργου της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, ο 
Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθο-
δόξου Ιεραποστολής συνέβαλε τα μέγιστα 
και σας ευγνωμονώ.

 Έτσι επιθυμώ όπως διά μίαν ακόμη 
φορά να σας ευχαριστήσω διά την νέαν 
προσφοράν των τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (4.000 ευρώ), τα οποία έλαβα 
από υμάς, προκειμένου να βοηθήσουμε 
χιλιάδες λοιμοκτονούντων ιθαγενών 
αδελφών μας λόγω της παρατεταμένης 
ξηρασίας, σε δέκα διαφορετικές περιοχές 

της Τανζανίας, με αποτέλεσμα κάθε λεπτό 
να πεθαίνει ένα παιδί στην Τανζανία! 
Αδελφοί μου, ταπεινά θά ήθελα να σας 
ευχαριστήσω, να δοξολογήσω τον Άγιο 
Θεό και να σας ευχηθώ ο δωρεοδότης 
Κύριος μας Ιησούς Χριστός να ανταποδίδει 
πλούσια τα ελέη Του και να σας χαρίζει 
κάθε ευλογία, βλέποντας και άλλους συ-
νανθρώπους μας να κατανοούν ότι «Χρι-
στός τό φῶς τοῦ κόσμου ἐστίν». 

Μετ’ ευχών εγκαρδίων 

ο Ειρηνουπόλεως Δημήτριος
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Θαῦμα θαυμάτων ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου μας.

Οἱ καμπάνες διαλαλοῦν στά πέρατα τῆς 
Οἰκουμένης τόν νικητήριο ὕμνο τοῦ «Χρι-
στός Ἀνέστη». Σ᾽ αὐτήν τήν χαρούμενη καί 
πανηγυρική ἀτμόσφοιρα, ὅλα παίρνουν 
ἄλλη ὄψη, ἄλλο νόημα.

«Χριστός ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται». Ὁ 
κενός τάφος γίνεται θεμέλιο πίστεως καί 
ἐλπίδας. Διαλύει τἠν ἀποπνικτική ἀτμό-
σφαιρα τῆς ἀπογοήτευσης, 
τοῦ φόβου καί τῆς θλίψης. 
Καί γίνεται σημαία θριάμβου. 
Ἀνακαινίζεται ἡ ψυχή  τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅπου βρίσκει 
ἀνταπόκριση. Ὁ Ἀναστημέ-
νος Ἰησοῦς καί ἡ σωτήρια 
ἀλήθεια Του, ἡ ἐλευθερία, 
ἡ ἠθική, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ 
ἀγάπη γεμίζουν κάθε χριστια-
νική ψυχή. Ὑποχωρεῖ ἡ κακία, 
φεύγει τό μίσος, οἱ διαμάχες 
και οἱ πόλεμοι. Ἡ αὔρα τῆς 
Ἀνάστασής Του φυσᾶ, δροσί-
ζει, ἐμπνέει δημιουργικότητα 
καί καρποφορία ΑΓΑΠΗΣ.

«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ 
τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός». Ἡ 
Ἱεροσολυμιτική παράδοση, 
τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τόν Πα-
νάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας προέρχεται 
καί στέλνεται μόνο στούς Ὀρθόδοξους 
Χριστιανούς καί δέν ἑρμηνεύεται μέ πέν-
να καί χαρτί, οὔτε μέ τήν λογική, παρά 
μόνο μέ τά «ὦτα τῆς Καρδιᾶς» καί τούς 
«ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς» πού εἶναι προϊόν 
τοῦ ἀναλλοίωτου Λόγου Του.

Πολλά ἔκαναν παλαιοί καί σύγχρονοι 
ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ νά ματαιώσουν τήν 
ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του καί σφραγίσουν 
τόν τάφο Του. Ἐπιστράτευσαν θεωρίες καί 

γεγονότα μέ τήν βρώμικη πέννα τους νά 
μᾶς πείσουν ὅτι ὁ Χριστός πέθανε καί δέν 
ὑπάρχει.

Ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀνήκει στό παρελ-
θόν, ὅτι ὁ κόσμος πάει μπροστά καί ὄχι 
πίσω. Μπορεῖ τά σύννεφα νά κρύβουν 
τόν ἥλιο, ἀλλά δέν τόν ἀφανίζουν. Δέν 
τόν καταργοῦν. 

Ὁ Χριστός εἶναι   Ἕνας καί  Ἀληθινός ἀνά 
τόν κόσμο. «Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως». Ἄς 

ρωτήσουν τόν δύσπιστο 
Θωμᾶ, ὅταν εἶδε τόν Ἀνα-
στημένο Δάσκαλό Του.  Ἄς 
ρωτήσουν τούς μαθητές 
Του πού ἦταν μαζεμένοι 
στό ὑπερῶο τῆς Ἱερου-
σαλήμ, ὅπου βασίλευε ἡ 
ἀπογοήτευση καί ἡ λύπη. 
Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου 
μας μέ μιᾶς σκόρπισε τά 
σύννεφα τῆς δυσπιστίας. 
Ἔλαμψε τό φῶς καί ἡ εἰρή-
νη Του. Ἐπανῆλθε ἡ χαρά. 
῾Ο Κύριος  Ἀνέστη. Ἦταν 
πλέον γεγονός ἀναμφι-
σβήτητο. Μήν ἀφήνουμε 
τά σύννεφα τῆς ἀπιστίας 
καί τῆς ἁμαρτίας νά σκο-
τεινιάσουν τήν ζωογόνο 

ἀκτινοβολία. 
Ἡ καρδιά μας ἄς χαίρεται πάντα αὐτό 

τό ὑπερκόσμιο γεγονός. Ὅσες τρικυμίες 
κι᾽ ἄν ξεσπάσουν, ὅσες βόμβες ἀτομικές 
καί ἐμπλουτισμένες μίσους νά ρίξουν κατά  
τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀνίσχυροι θά εἶναι. 
Μιά εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἕνα εἶναι τό γεγονός. 
Ὅτι ὁ Χριστός ΑΝΕΣΤΗ καί «μένει εἰς τόν 
αἰῶνα». Οἱ θεωρίες πέφτουν σάν κύματα 
καί σβήνουν. Τό Εὐαγγέλιό Του καί ἡ Ἀνά-
στασή Του μένει εἰς τούς Αἰῶνες.

Ἀπό τό περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Τοῦ Δημητρίου Σίγκου
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Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑ

Εβδομαδιαία ποιμαντική επίσκεψη  ✒
στην χώρα Σιέρρα Λεόνε της Δυ-
τικής Αφρικής πραγματοποίησε ο 
Θεοφιλέστατος από τις 12 μέχρι τις 
18 Δεκεμβρίου 2008.

Στη χώρα αυτή, εδώ κι ένα χρόνο άρχισε 
ιεραποστολική προσπάθεια με τις σεπτές 
ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και 
Πατριάρχου μας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄ από 
τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Dr. 
π. Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο.

Μέσα σ’ ένα χρόνο κατόρθωσε η Ορθό-
δοξη Εκκλησια μας να κάνει αισθητή την 
παρουσία της στην πολύπαθη αυτή χώρα, 
η οποία μετά από ένα σκληρό, δωδεκαετή, 
εμφύλιο πόλεμο προσπαθεί τώρα να κάνει 
τα πρώτα της βήματα στο σταθερό δρόμο 
της ΕΙΡΗΝΗΣ.

Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε 
ιδίοις όμμασιν την οικτρή κατάσταση στην 
οποία ευρίσκεται η Σιέρρα Λεόνε από πλευ-
ράς υποδομής. Ας σημειώσουμε ότι είναι η 
δεύτερη φτωχότερη χώρα στον κόσμο!

Τα έργα τα οποία αναπτύσσονται εκ μέ-
ρους του Πατριαρχείου μας είναι κυρίως 
στον τομέα εκπαίδευσης και ανακούφισης 
των πασχόντων θυμάτων του πολέμου.

Προσφέρθηκαν εκ μέρους της Κυβερ-
νήσεως της χώρας διάφορα οικόπεδα με 
σκοπό την ανάπτυξη αυτών των έργων.

Παράλληλα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 
την αμέριστη συμπαράσταση και εξυπηρέ-
τηση για την άμεση λύση διαφόρων διαδι-
καστικών θεμάτων.

Ακαδημία Θεολογικών και άλλων σπου-
δών κτίζεται με γοργούς ρυθμούς σε μεγά-
λο οικόπεδο μέσα στην πόλη. Εδώ θα στε-
γασθεί και το Ιεραποστολικό κέντρο, από το 
οποίο θα κατευθύνονται όλες οι διακονίες 
του ιεραποστολικού κλιμακίου. Γραφεία, 
κοιτώνες για τους ιεραποστόλους, Ιερείς και 
λαϊκούς, κοιτώνες φιλοξενίας εθελοντών 
επισκεπτών με σκοπό την προσφορά στο 
έργο της Εκκλησίας.

Σε μεγάλο οικόπεδο, επίσης σε κεντρικό 
δρόμο της πρωτεύουσας, το οποίο εδωρή-

Ο Επίσκοπος ΓΚΑΝΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ με τα ανάπηρα παιδιά του πολέμου μετά τη Θ. Λειτουργία
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θη από την Κυβέρνηση, κτίζονται ιατρικό 
κέντρο, επισκευάζεται προσωρινά το κτίριο 
του ήδη υπάρχοντος Σχολείου και άμεση 
προτεραιότητα δίδεται στην ανέγερση ενός 
νέου Σχολείου όλων των βαθμίδων στον 
χώρο αυτό.

Επίσης άρχισαν οι εργασίες ανεγέρσεως 
του πρώτου Ορθόδοξου Ιερού Ναού του 
Αγίου Ελευθερίου στον χώρο αυτό.

Σε επίσημη γιορτή που διοργανώθηκε 
στις 15 Δεκεμβρίου στον εν λόγω χώρο και 
με την παρουσία Υπουργών της κυβερνήσε-
ως, του Δημάρχου της πρωτεύουσας, όλων 
των μαθητών, δασκάλων και γονέων, μετά 
τον Αγιασμό θεμελιώσεως των παραπάνω 
έργων, διαβάσθηκε η απόφαση του Δημάρ-
χου, όπως παραχωρηθεί ο εν λόγω χώρος 
στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής με σκοπό την 
ανάπτυξη των παραπάνω έργων και έγινε 
από τον Θεοφιλέστατο η ονοματοδοσία του 
νέου Σχολείου. Στον χώρο αυτό προχείρως 
λειτουργεί και ο Ορθόδοξος Ναός σε επι-
σκευασμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο 
παλαιό κτίριο, για τις λατρευτικές ανάγκες 
των πρώτων πιστών.

Λόγω της μεγάλης ανάγκης περιθάλψε-
ως των αναπήρων, πολέμου και ασθενειών, 
κυρίως πολιομυελίτιδος, οι οποίοι μέχρι 
τώρα ζουν κάτω από εξαθλιωμένες συνθή-
κες, σε άλλο οικόπεδο που μας δωρήθη-
κε, θα κτισθούν μικρές κατοικίες, όπου θα 
ζουν όλα αυτά τα νέα παιδιά, ενώ παράλ-
ληλα θα τους δώσουμε μια ευκαιρία στην 
μάθηση για να νοιώσουν χρήσιμοι στην 
κοινωνία και να προσφέρουν 
ό,τι μπορούν σ’ αυτήν και στον 
εαυτό τους. Προς το παρόν και 
μέχρι να τελειώσουν όλα αυτά, 
δίδεται έμφαση στην κατήχηση 
αυτών οι οποίοι προ ενός έτους 
ζήτησαν να μάθουν για την Ορ-
θόδοξη Πίστη μας.

Τους πρώτους δώδεκα είχαμε την ευκαι-
ρία να βαπτίσουμε στις 17 Δεκεμβρίου στο 
νεόδμητο Βαπτιστήριο δίπλα στον πρόχειρο 
Ι. Ναό.

Στον ίδιο Ιερό Ναό τελέσαμε τη Θεία 
Λειτουργία την Κυριακή 14η Δεκεμβρίου 
μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Οι περισσότεροι 
από τους εκκλησιασθέντες ήταν ανάπηροι 
-θύματα της απανθρωπιάς του ανθρώπου- 
οι οποίοι έδωσαν ελπίδα σε όλους μας με 
την στάση τους. Στάση υπομονής, πίστεως, 
ελπίδας, καρτερίας.

Καθηκόντως επισκεφθήκαμε τον Πρό-
εδρο της χώρας κ. Ernest Corona, για να 
εκφράσουμε ως εκπρόσωποι του Μακαρι-
ωτάτου Πατριάρχου μας τις ευχαριστίες για 
την βοήθειά του στο έργο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και την ευχή Του, όπως έλθουν 
καλλίτερες ημέρες για τον πολύπαθο λαό 
της χώρας που κυβερνά.

Κι αυτός με τη σειρά του μάς ευχαρίστη-
σε για όλα όσα μέχρι τώρα έχει προσφέρει 
το Πατριαρχείο μας και για όσα προγραμμα-
τίζουμε να προσφέρουμε στον λαό του δια 
του ιεραποστόλου Αρχιμανδρίτου π. Θεμι-
στοκλέους, τον οποίον ιδιαιτέρως εκτιμά, 
υποσχόμενος κάθε δυνατή εξυπηρέτηση 
στα εν λόγω έργα.

Τελειώνοντας την επίσκεψή μας αυτή 
φύγαμε από την χώρα φορτωμένοι με ανά-
μικτα συναισθήματα. Αυτά συνεχίζουν να 
μας συνοδεύουν και καθημερινά να μας 
κρίνουν... να μας υπενθυμίζουν... να μας 
δίνουν κουράγιο στην παραπέρα πορεία 
της διακονίας του ανθρώπου.

Τα κατηχητόπουλα  
με τον ιερέα τους στην ΓΚΑΝΑ
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Ιερατική Σύναξη στο  ✒
Επισκοπείο Γκάνας

Με την ευκαιρία των 
μεγάλων εορτών της χρι-
στιανοσύνης, πραγματο-
ποιήθηκε η καθιερωμένη 
ιερατική Σύναξη στους χώ-
ρους του Επισκοπείου στην 
Άκκρα της Γκάνα στις 22-23 
Δεκεμβρίου, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας παρουσιά-
σθηκε ο απολογισμός του 
έτους 2008 και χαράξαμε τα 
σχέδια για το 2009.

Είχαμε όλοι την ευκαιρία να ακούσου-
με και να συζητήσουμε απόψεις, για την 
πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς το 
μέλλον, στη χώρα αυτή.

Μετά μάλιστα τη συμπλήρωση εικοσι-
πενταετούς παρουσίας, οι προοπτικές που 
διαμορφώνονται μπροστά μας θα πρέπει 
να είναι και είναι πιο αισιόδοξες, αλλά θα 
πρέπει να είναι και πιο υπεύθυνες. Πιο 
υπεύθυνες για όλους μας.

Το νόημα αυτό της υπευθυνότητας το 
εκφράσαμε με την επιλογή του βιβλικού 
στίχου «έγειρε ο καθεύδων και ανάστα εκ 
των νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός» 
(Εφες. Ε΄ στιχ. 14), το οποίο επιλέξαμε ως 
σύνθημα στις εορταστικές εκδηλώσεις της 
ετήσιας συνάξεως όλων των Ορθοδόξων 
στο προσκύνημα του Αρχαγγέλου Ραφα-
ήλ, στο χωριό Κομόα Φόμενα της κεντρι-
κής επαρχίας της Γκάνα κατά την τελευταία 
εβδομάδα του Ιανουαρίου 2009.

Επίσκεψη στην χώρα Ακτή του  ✒
Ελεφαντοστούν (IVORY COAST)

Την Παρασκευή 2α Ιανουαρίου 2009, 
το μεσημέρι αναχωρήσαμε για το Αμπιτζάν 
της χώρας Ακτή του Ελεφαντοστούν, για να 
συμμετάσχουμε λατρευτικά μετά του εκεί 
λαού του Θεού και να ευχηθούμε δια ζώ-
σης τα δέοντα εν όψει των Εορτών της Θείας 
Επιφανείας του Κυρίου.

Παράλληλα δε για να συζητήσουμε τις 

τελευταίες λεπτομέρειες ανεγέρσεως του 
Ιερού Ναού, για να υπογράψουμε το συμ-
φωνητικό των οικοδομικών εργασιών με 
τον εργολάβο, δεδομένου ότι λάβαμε την 
άδεια ανεγέρσεως από την Πολεοδομική 
Υπηρεσία του κράτους. Επίσης διαπιστώ-
σαμε το αποτέλεσμα των εργασιών της 
κτιστής περιφράξεως του οικοπέδου, που 
τελείωσαν ήδη.

Την Κυριακή 4η Ιανουαρίου 2009, συμ-
μετείχαμε στην Θεία Λειτουργία που έλα-
βε χώρα κάτω από προσωρινό σκέπαστρο 
στον χώρο του οικοπέδου μας.

Διαβιβάσαμε μετά το πέρας αυτής τις 
Σεπτές ευλογίες του Μακαριωτάτου Πατρι-
άρχου μας και εξηγήσαμε στους πιστούς 
τα περί των έργων, τα οποία θα αρχίσουν 
σύντομα.

Κάπου εδώ σταματά η πληροφόρηση 
της διακονίας μας, χωρίς ποτέ να τελειώνει 
η ευθύνη και το ενδιαφέρον μας γι’ αυτήν.

Σ’ αυτήν την εκτεταμένη παρουσία της 
-που σκοπό είχε το μοίρασμα της αγωνίας 
μας μαζί σας- θέλουμε και το έχουμε άμεση 
ανάγκη να προσεύχεσθε για όλους που κο-
πιάζουν στην αποστολή αυτή της Εκκλησίας 
μας, κληρικούς και λαϊκούς.

Η δύναμη της προσευχής σας στον Αρ-
χηγό και Θεμελιωτή της Πίστεώς μας, είναι 
το στήριγμά μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ
Εκ της Ιεράς Επισκοπής

Ο Επίσκοπος ΓΚΑΝΑΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 
σε ομαδικές Βαπτίσεις στή Σιέρρα Λεόνε
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ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008, ο Σεβ. 

Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Γεώργιος συ-
μπαραστατούμενος από τον Πρωτοπρεσβύ-
τερο π. Γεώργιο Σαγάνη και τους Αφρικα-
νούς Ιερείς π. Ραφαήλ και π. Αυγουστίνο, 
ευλόγησε στον καθεδρικό Ναό της Αγίας 
Τριάδος το μυστήριο του Γάμου δύο νέων 
από το Ιεραποστολικό Κέντρο Αγίου Νε-
κταρίου, του Ανδρέα Tiniga Tamuka (Πρό-
εδρος της Νεολαίας Αγίου Νεκταρίου) και 
της Αφροδίτης Chido. Και οι δύο νέοι είναι 
από τα πρώτα παιδιά που βαπτίστηκαν από 
τον Σεβασμιώτατο στον Άγιο Νεκτάριο και 
είναι το πρώτο ζευγάρι που δημιουργήθηκε 
μέσα στην Ιεραποστολή. Η χαρά όλων των 
παρευρισκομένων ήταν έκδηλη και η νεο-
λαία ενθουσιάστηκε από το μυστήριο του 
γάμου, αφού ήταν η πρώτη φορά που πα-
ρευρίσκονταν σε τέτοιο μυστήριο. Ακολού-
θησε γεύμα και γλέντι με παραδοσιακούς 
χορούς και τραγούδια στην αίθουσα ΑΘΗ-
ΝΑΙΟΝ, της Ελληνικής Κοινότητας Χαράρε. 
Το γλέντι διήρκησε μέχρι αργά το απόγευμα. 
Παρόντες ήταν και πολλοί πάροικοι που και 
αυτοί για πρώτη φορά παρακολούθησαν 
Ορθόδοξο Γάμο Αφρικανών.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008, δι-

ανεμήθηκαν σε όλα τα παιδιά των Ιερα-
ποστολικών Κέντρων παιδικές τροφές και 
φρουτόκρεμες που απέστειλαν οι φίλοι της 
Ιεραποστολής του Συνεργατικού Ταμιευτηρί-
ου Λεμεσού. Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 
19 Οκτωβρίου με φροντίδα της Αδελφότη-
τας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής 
Θεσσαλονίκης διανεμήθηκαν 700 κιλά μα-
καρόνια και ρύζι, σε μια περίοδο που η πείνα 

μαστίζει τον  λαό της Ζιμπάμπουε. Εκ μέρους 
της Αδελφότητας τρόφιμα διανεμήθηκαν σε 
περισσότερες από 600 οικογένειες το Σάβ-
βατο 25 Οκτωβρίου, το Σάββατο 1 και την 
Κυριακή 2 Νοεμβρίου ε.ε.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Με τις ευχές και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, συνοδευόμε-
νος από τον Αρχιερατικό Επίτροπο π. Γε-
ώργιο Σαγάνη πραγματοποίησε περιοδεία 
στην κεντρική Zιμπάμπουε, ιερούργησε 
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου στο Σελούκουε, τέλεσε την βάπτιση 
του Αφρικανού Αλέξανδρου και τρισάγιο 
στους τάφους των Ελλήνων, στα κοιμητή-
ρια του Σελούκουε, του Γκουέρου και του 
Κουέκουε. Τέλος, τόνισε στους κοινοτικούς 
παράγοντες της περιοχής την ανάγκη παρα-
χώρησης Ιερού Ναού και κοινοτικών χώρων 
(αιθούσης εκδηλώσεων και πρεσβυτερίου) 
στο Πατριαρχείο, προκειμένου να ξεκινήσει 
Ιεραποστολική δραστηριότητα στην περιοχή 
το συντομότερο δυνατόν.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Το απόγευμα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 
2008, έλαβε χώρα η τελετή βράβευσης των 
αριστούχων μαθητών της Ελληνικής Ακα-
δημίας με την ευκαιρία της λήξης της σχο-
λικής χρονιάς, που ήταν και η πρώτη, αφού 
η Ακαδημία ξεκίνησε την λειτουργία της τον 
Ιανουάριο 2008. Περισσότεροι από 30 μαθη-
τές και μαθήτριες βραβεύτηκαν για τις ψηλές 
επιδόσεις τους. Ειδικό βραβείο δόθηκε στην 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
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καλύτερη μαθήτρια της ελληνικής γλώσσας. 
Τέλος δόθηκε βραβείο στην καλύτερη μα-
θήτρια του μαθήματος των Θρησκευτικών. 
Το βραβείο των Θρησκευτικών μεταξύ άλ-
λων συμπεριλάμβανε υποτροφία εις μνήμη 
του μακαριστού Πατριάρχη Πέτρου Ζ΄. Στην 
όμορφη τελετή παρόντες ήταν ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Γεώρ-
γιος, ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Μιχάλης 
Κουκάκης και η σύζυγός του, οι κοινοτικές 
αρχές, το διδακτικό προσωπικό κ.ά.

ΕΟΡΤΗ 28HS ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
ΣΤΟ ΧΑΡΑΡΕ

Με μεγάλη λαμπρότητα εορτάστηκε η 
επέτειος της εθνικής εορτής της 28ης Οκτω-
βρίου στο Χαράρε, την Κυριακή 26 Οκτω-
βρίου 2008. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με την 
τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρι-
κό Ναό της Αγίας Τριάδος, στην οποία προ-
εξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης  Ζιμπάμπουε 
κ. Γεώργιος. Ακολούθησε η καθιερωμένη 
Δοξολογία, μετά το πέρας της οποίας απηύ-
θυνε χαιρετισμό προς το πυκνό εκκλησίασμα 
ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Μιχάλης Κουκά-
κης. Στην συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο στο 

μνημείο των πεσόντων, που βρίσκεται στον 
προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού, και 
ακολούθησε μαθητική παρέλαση. Οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες της Ελληνικής Σχολής 
ντυμένοι με εθνικές στολές και κάτω από τον 
ήχο των στρατιωτικών εμβατηρίων παρέλα-
σαν με θάρρος και τιμή. Στην μεγάλη αίθου-
σα εκδηλώσεων της Ελληνικής κοινότητας 
έλαβε χώρα η σχολική εορτή με επετειακά 
ποιήματα, τραγούδια και αφηγήματα που 
πολύ ωραία επιμελήθηκαν οι ελληνίδες 
εκπαιδευτικοί Σπυρούλα Σταμίρη και Βά-
ια Μουτσάρα. Η εορτή ολοκληρώθηκε με 
σύντομους χαιρετισμούς του Προέδρου της 
Ελληνικής Κοινότητας κ. Κώστα Μουτζου-
ρή, του Διευθυντή της Ελληνικής Σχολής 
και της Ελληνικής Ακαδημίας κ. C. Trinci, 
του Έλληνα Πρέσβυ και του Μητροπολίτη 
και την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της 
Ζιμπάμπουε και της Ελλάδος. Ακολούθησε 
δεξίωση. Στους εορτασμούς συμμετείχαν 
όλες οι διπλωματικές και κοινοτικές αρχές, ο 
Έλληνας βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο 
κ. Πέτρος Χαριτάτος, οι εκπαιδευτικοί των 
ελληνικών εκπαιδευτηρίων, η μαθητιώσα 
νεολαία και σύσσωμη η παροικία.
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Michalovce, 10 Φεβρουαρίου 2009
Πρός τα μέλη
του Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομίλου
Ορθοδόξου Ιεραποστολής
Αθήνα, Ελλάς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνω-
μοσύνη μου, καθώς και της Ορθοδόξου 
Ενορίας στο χωριό Μάρκοβτσε (Υπερνο-
μαρχία Κόσιτσε Σλοβακίας) της καθ' ημάς 
Ιεράς Μητροπόλεως Μιχαλουπόλεως, για 
την ευγενική δωρεά σας των πεντακοσί-
ων (500) ευρώ για την κατασκευή της 
καινούργιας Αγίας Τραπέζης και για νέο 
Δισκάριον Θείας Λειτουργίας.

Η τοπική μας Εκκλησία δοκιμάζεται και 

στις μέρες μας από σκληρή προπαγάνδα 
των αιρετικών Ουνιτών! Για αυτούς τους 
λόγους η δωρεά σας περιέχει ακόμη ένα 
πολύ σημαντικό επίπεδο - φανερώνει την 
αλήθεια και δείχνει την αδελφική εκκλη-
σιαστική κοινωνία των Ορθοδόξων Χρι-
στιανών Ελλάδος και Σλοβακίας.

Η Ορθόδοξη Ενορία στο Μάρκοβτσε 
είναι πολύ μικρή, έχει περίπου 20 πιστούς 
μόνο. Όμως αυτοί οι άνθρωποι και μάλι-
στα από μια πολύ φτωχή περιοχή της πα-
τρίδος μας κατάφεραν να κατασκευάσουν 

Ο Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ κόβει την πίτα 
στον Ι. Ναό Αγίου Θωμά άνω Κυψέλης
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2 Φεβρουαρίου 2009
Διοικητικό Συμβούλιο, Παν. Χριστ. Ομιλ. Ορθ. Ιερ/λής
Τρυγόνος 3-7 ΚΥΨΕΛΗ, 113 64 ΑΘΗΝΑ, GREECE

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,

Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε.
Σας ευχαριστούμε για την οικονομική 

βοήθεια που είχατε την καλοσύνη να μας 
στείλετε διά μέσου εμβάσματος του ποσού 
των 1.992,5€. Λάβαμε αυτό το έμβασμα 
στις 16/04/2008, αλλά δεν ξέραμε καλά 
από που προήλθε. Η επιστολή σας με όλα 
τα σχετικά μας έδωσε τη δυνατότητα να 
απαντήσουμε.

Ζητάμε συγνώμη για την καθυστέρη-
ση.

Με πολλή εν Χριστώ αγάπη,

Ο Μουάνζας Ιερώνυμος

μια μικρή, αλλά πανέμορφη εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Παναγίας. Ο καθαγιασμός 
προβλέπεται για τέλη Ιουλίου 2009. Θα 
σας στείλουμε φωτογραφίες.

Ευχαριστώ το θεό για την ύπαρξή 
σας, διότι έχετε ένα σπουδαίο ιεραπο-
στολικό όραμα και βοηθάτε πολλούς 
ανά τον κόσμο αδελφούς. Ο Πανάγαθος 
Κύριος της Εκκλησίας να σας ενδυνα-
μώνει, εμπνέει και να ευλογεί πάντα το 
φιλαδελφικό έργο σας.
Με ευγνωμοσύνη, αγάπη και ευλογία

Ο Μητροπολίτης 

Ο Μιχαλουπόλεως Γεώργιος

Σ.Σ. Ο Σεβασμιώτατος Μιχαλουπόλε-
ως Τσεχίας την 1-2-2009, ευρισκόμενος 
στον Άγιο Θωμά Κυψέλης συναντήθηκε 
με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του 
Ομίλου μας. Στη σύντομη επικοινωνία 
που είχε μαζί τους, ανέφερε τις δοκιμα-
σίες που υφίσταται η τοπική Εκκλησία 
στην πατρίδα του από τους αιρετικούς 
ΟΥΝΙΤΕΣ και μας παρακάλεσε να συν-
δράμουμε με το ποσό των 500€ μια μι-
κρή Ενορία της Μητροπόλεώς του για 
την αγορά Ιεράς Τραπέζης και άλλων 
εκκκλησιαστικών ειδών.

Με απόφαση του Δ.Σ. παραχωρήσα-
με το ανωτέρω ποσόν και ο Σεβασμιώ-
τατος μας απέστειλε την παραπάνω 
επιστολή.
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«Δι’ ου (Αγ. Πνεύματος) γενομένοι δυ-
νατοί (οι Απόστολοι) εν έργω και λόγω, 
...Εκκλησίας ανέστησαν, ίδρυσαν θυσια-
στήρια...» Ων ημείς οι αμαρτωλοί κατέχο-
ντες την παράδοσιν, προσπιπτομέν σοι τω 
αιωνίω Θεώ και δεόμεθά σου, εύσπλαχνε. 
Τον προς την σήν υμνωδίαν οικοδομηθέ-
ντα τούτον Ναόν της θείας σου πλήρωσον 
δόξης και το παρόν θυσιαστήριον Άγιον 
Αγίων ανάδειξον».

Στις 14/12/2008, με την ευλογία και 
άδεια του Μακαριώτατου Πάπα και Πα-
τριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεοδώρου, τα ωραία και θαυμαστά 
αυτά λόγια που αναφέραμε και ακού-
στηκαν κατά τη διάρκεια των εγκαινίων 
του ναού του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στη «χρυσούπολη» 
GEITA. Τα εγκαίνια τα έκανε ο 
Μητροπολίτης μας, βοηθούμενος 
από αρκετούς ιερείς και με την 
παρουσία πλήθους ορθοδόξων 
πιστών.

Ο ναός του Ευαγγελισμού 
κτίστηκε με τη βοήθεια ενός δω-
ρητή από την Ελλάδα. Κτίστηκε 
σε μία χρυσό-παραγωγική πό-
λη, την GEITA που έχει ιστορική 
και στρατηγική σημασία για την 
ιεραποστολική μας δράση. Από 
εδώ, στην γύρω περιοχή, βα-
πτίσθηκαν οι πρώτοι ορθόδοξοι 
Αφρικανοί από τον νυν Μακαρι-
ώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και 
πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο 
γύρω στις αρχές του 1960. Τώρα 
όμως, η GEITA, αν αξιοποιηθεί 
σωστά, μπορεί να γίνει σημαντι-
κό ιεραποστολικό κέντρο για τις 
ήδη ορθόδοξες μας κοινότητες, 
όπως GENGESABA, BUGOMA, 
BUTUNDWE,  BUSANDRA, 

MUSASA κτλ καθώς και του ανοίγματος 
πολλών νέων κοινοτήτων στην περιοχή.

Πολλοί ορθόδοξοι πιστοί από την γύ-
ρω περιοχή περιπάτησαν πάνω από 30 
χλμ. με τα φαγητά τους, για να συμμε-
τάσχουν στα πρώτα εγκαίνια, που έχουν 
γίνει ποτέ σ’ αυτό το ιστορικό μέρος. Και 
την επόμενη μέρα είχαν και την ευκαιρία 
να δουν για πρώτη φορά πώς γίνεται μια 
χειροτονία στο βαθμό του διακόνου. Με-
γάλη χαρά και συγκίνηση στις δυο αυτές 
λαμπρές και ευλογημένες μέρες. Ήταν μέ-
ρες που πανηγυρικώς: βοήσαμε! «τούτον 
τον οίκον στερέωσον Κύριε» και «κατά-
στησον αυτόν λιμένα χειμαζομένων».

Εκ του Γραφείου της Ιεράς Μητροπόλεως

Εγκαινιάστηκε ο ναός του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στη GEITA

Eγκαίνια του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Χειροτονία διακόνου
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ.  Ἕνα ἔργο ἐξαιρετικά ἀπαραί-
τητο τόσο σέ ἱεροκήρυκες, καθηγητές, κατηχητές, 
ἐρευνητές, ἀρθρογράφους κ.λ.π. ἀλλά και γιά κάθε 
Χριστιανό, ἀκόμη δέ καί τόν ὀλιγογράμματο, πού 
θέλει νά ἀντλήσει ἤ καί νά ὠφεληθεῖ ἀπό τήν Πα-
τερική σοφία καί μάλιστα αὐτή τοῦ Ἁγίου Ιωάννου 
Χρυσοστόμου.

Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό αὐτό πού ἐλέχθη: 
«Ὅσα εἶπαν οἱ φιλόσοφοι εἶναι ἐλλιπῆ καί 
ἀσαφῆ. Ὅσα εἶπαν οἱ Πατέρες ἐγγίζουν τήν 
θεοπνευστία τῆς Ἁγίας Γραφῆς».

Θά τό βρεῖτε στά Χριστιανικά βιβλιοπωλεία. 
Κεντρική διάθεση Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Ἀβέρωφ 2, 104 33 Ἀθήνα, τηλ. 210 5238305

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ»
Κορυδαλλῶν 10, Κάντζα Ἀττικῆς 153 51

Τηλ. 210 6658551, 6944 418 335, Fax: 210 6042441

Ὁ μοναχός Μωϋσής ἀπό τίς ἐκδόσεις:
«ΤΗΝΟΣ», «ΑΚΡΙΤΑΣ», «ΑΡΜΟΣ», «ΜΥΓΔΟΝΙΑ», «ΤΕΡΤΙΟΣ»,  

«ΕΝ ΠΛΩ» κ.λ.π. ἔχει κυκλοφορήσει ποικιλία βιβλίων. 
Για παραγγελίες μπορεῖτε ν᾽ ἀπευθύνεσθε σέ ὅλα τά θρησκευτικά  

βιβλιοπωλεῖα καί στόν συγγραφέα: 

ΜΟΝΑΧΟ ΜΩΥΣΗ
ΚΑΡΥΕΣ Τ.Θ. 74 - 63086 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΤΗΛ. 2377 023 370

Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς Ἐκδόσεις «ΛΥΧΝΙΑ»
«Σ᾽εὐχαριστῶ γιά τόν πόνο!».

Τοῦ Θεοδώρου Βγόντζα
Ἐπιλεγμένες μαρτυρίες, πού μᾶς θυμίζουν ὅτι ὁ Κύριός 

μας εἶναι παρών σέ κάθε δύσκολη στιγμή καί φωτίζει τό μο-
νοπάτι μας πρός τήν Ἀνάσταση.

Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν πόνο, τήν θλίψη καί τό κίνδυ-
νο, χαρίζει ἐλπίδα, δράση, αἰσιοδοξία.

Σέ ὅλα τά βιβλιοπωλεῖα 
καί τό τηλέφωνο 211 1198900 γιά ἀποστολή στό χῶρο σας.
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 1 Δεκεμβρίου 2008 ἕως 15 Φεβρουαρίου 2009 

καί ὑπόλοιπα ἀπό 30-8 ἕως 30-9-08

Ἀπό 30/8-30/9/08 
Εἰς μνήμην
Κίντσον Ἀθηνά  150€ 
εἰς μνήμην Χαραλαμπίας  
καί Εὐθυμίου
Σκορδά Μαρία  100€ 
εἰς μνήμην Ἱερέως  
Σκορδά Εὐαγγέλου
Π. Ζωγράφος Ἰωάννης 30€ 
Εἰς μνήμη συζύγου μου Γεωργίας
Κορδά Σοφία  30€ 
εἰς μνήμην γονέων  
καί συζύγου Ἠλία-Μαρία
Γκενάκος Δημήτριος 500€ 
εἰς μνημόσυνον Μεγακλέους-
Αἰκατερίνης Γεωργίου

Ὑπέρ Σκοπῶν Ἱεραποστολῆς 
30/8-30/9/08
Λαζανᾶς Γιάννης 20€
Χαρίτος Θεμ. Γεώργιος 20€
Παπακίτσου Μαρία 18,80€
Τσατσάνης Ἀθανάσιος 10€
Ἱερομ. π. Ἀντώνιος- 
Ἀναστ. Ρωμαῖος 40€
Ταγκαλάκη Εἰρήνη 15€
Ἀρχ.Σουτσόπουλος Χερουβείμ 50€
Κουμπούλης Ἀντώνιος 50€
Κωνσταντάρας Ἰωάννης 5€
Ντοῦρος Γεώργιος 25€
Γρατσία Σταυριανή 150€
Δουκατά Ἐλένη 20€
Μουζακίτης Γεώργιος 30€
Ι.Μ. Μαρίτσης 40€
Κανδεράκη Αἰκατερίνη 50€
Πάλλη Εὐθυμία 50€
Κλεφτάκη Ἰωάννα 50€
Π. Κουτραφούρης Ἀντώνιος 25€
Ἀρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ 30€
Βενιζέλου 50€
Καννάκη Ἑλένη 30€
Ἀνώνυμος 30€
Κοντογιαννιάκος Κων/νος 130€
Ἀνώνυμος 100€
Κωνσταντινίδου Σοφία 50€
Ἀνώνυμος 100€
Παπαχρήστου Στέφανος 30€
Καμπουράκη Παρθένα 50€

Λώλη Γιάννης-Εἰρήνη 120€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 500€
Χασεκίδου Δέσποινα 500€
Ἀνώνυμος 150€
Κουνάνη Ἑλένη 30€
Κοντογιαννάκος Κων/νος 150€
Κουλοβατιανός Ν. 20€
Παπαδημητρίου Χρῆστος 10€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Ζαγκλῆς Ἀριστείδης 50€
Ἀνώνυμος 20€
Μαχαλιώτη Μαρία 50€
Μπασούκου Μαρία 15€
Βαρλάμη Ἑλένη 50€
Ἀναγνώστου Εὐαγγελία 20€
Ἠλίου Μαρία 50€
Κοτζαμάνη Τασία 40€

Ὑπέρ Σκοπῶν Ἱεραποστολῆς 
30/9-30/11/08
Δουράμπεη Εὐαγγελία 50€
Θεοδωράτου Ἑλένη 100€
Ἰωαννίδης Π. Ἀντώνιος 50€
Χατωνίδης Ἰορδάνης 20€
Ἀναργύρου Φ. Γεώργιος 42€
Χατζηχρονόγλου Κων/να 150€
Νταμπουρατζῆς Ἰωάννης 200€
Στυλιανάκης Νικόλαος 100€
Γκλάβας Μιχαήλ 50€
Θανοπούλου Κων/να 10€
Κουτσόγερας Κων/νος 30€
Παπαευαγγέλου Βικτώρια 14,5€
Ἀνώνυμος 3.000€
Κουνάνη Ἑλένη 30€
Ὤττα Αἰκατερίνη 50€
Γκότσης Χρῆστος 50€
Κασιμάτη Ἑλένη 500€
Ἱεραποστολή Φαρσάλων 1.000€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 100€
Χατζημιχάλης Μιχαήλ 1.000€
Ζούμπου Παναγιώτα 100€
Κορίκης Νικόλαος 100€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Χατζηπαπαδόπουλος Παῦλος 20€
Ζαχαρέας Σωτήριος 20€
Βουλοδῆμος Σπῦρος 10€
Ἀνώνυμος 20€
Διακοφωτάκης Δημήτριος 10€

Καράντζαλου Μαρία 15€
Κατσαροῦ Μαρία 50€
Κυρκολή Τοῦλα 100€
Ἀνώνυμος 20€
Φουταρά Μαρίνα 50€
Πασούλη Μαρκέλλα 150€
Γκούτσιας Νικόλαος 150€
Ρετέλα Ἀννα 20€
Κουνάνη Ἑλένη 30€
Ἀλεξανδρῆ Τζένη 20€
Βιτσίου Ἀναστασία 50€
Ἀνώνυμος 15€
Κουράρου Εὐγενία 300€
Μπιλάλη Γεωργία  40€
Μούσιου Αἰκατερίνη 30€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 100€
Δεμάρκας Παῦλος 300€

Ὑπέρ Σκοπῶν Ἱεραποστολῆς 
1/12-15/2/09
Γρηγορίου Μαρία 20€
Σαΐνη Ἀθηνᾶ 30€
Γανανοπούλου Χριστίνου 20€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 10€
Γαβριελάτου Ἑλένη 20€
Ἀλεξοπούλου Μάρθα 100€
Ζώτσου-Κιντή Βασιλική 120€
Πατακάκη Μαρία 50€
Μιχαλαρίδη Λουκία 20€
Κιούση Σωτηρία 20€
Χουρδάκη Μαρία 20€
Ἀνώνυμη 50€
Νταλάκα Βασιλική 50€
Κουτονάτσου Πέτρος 50€
Δημάκης Βασίλειος 30€
Καραβίτη Ἀθανασία 10€
Παντέρη Βασιλική 20€
Ἀνώνυμη 40€
Καραφωτιάς Νικόλαος 100€
Ἀνώνυμος 150€
Κανδεράκη Αἰκατερίνη 30€
Π. Μουτζάκης Πασχάλης 30€
Ἀνώνυμος 20€
Παπαδάκη Σοφία 100€
Γεωργιάδου Εἰρήνη 325€
Ἀποστολοπούλου Μαρία 100€
Περέλλη Παναγιώτα 20€
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 20€
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Ζαβάκου Ἀναστασία 50€
Πολύζου Μαρία 10€
Γιαννακοπούλου Μαρία 40€
Μανουσάκη Πιερρίνα 100€
Τομαδάκης Ἀντώνιος 140€
Καρλαύτη Ἄννα 10€
Μπακάλης Λουκάς 30€
Δεμενοπούλου Νόνη 20€
Παπαδάκη Σοφία 250€
Ἀλεξίου Σοφία 40€
Ἀνώνυμος 300€
Σύρος Ἐλευθέριος 150€
Καραΐσκου Γεωργία 10€
Χουρδάκη Μαρία 20€
Ἀνώνυμος 100€
Σκόντζος Θεόδωρος 20€
Λέκκα Εὐαγγελία 50€
Κανάνη Ἑλένη 30€
Νικολάου Γεώργιος 50€
Καβουλάκης Βασίλειος 60€
Εὐσέκη Ἀναστασία 50€
Λαδά Εὐτυχία 50€
Κινάτου Παρθενόπη 30€
Μηλίτσης Γεώργιος 50€
Παπαλάμπρου Εὐφροσύνη  300€
Κουλοβατιανός Νικόλαος 20€
Προκοπίου Ζωή 30€
Κλεφτάκη Ἰωάννα 50€
Δολέτου Γεωργία 50€
Μάννου Τριφωνία-Μπέη 100€
Ἀνώνυμος 50€
Μαυροπούλου Χριστίνα 50€
Ἀνώνυμος 50€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 200€
Τεγογιάννης Γεώργιος 200€
Χατζή Πόπη 30€
Μέμσας Ἀθανάσιος 100€
Φάη Εὐαγγελία 100€
Ἀλμυρός Γεώργιος 50€
Μπαλόπουλος Βίκτωρ 150€
Φιλόπτωχον Ταμεῖον  Ἰ. Ναοῦ  
Ἐσταυρωμένου Αἰγάλεω 150€
Καρούσου Φωτεινή 50€
Μαράτου 20€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Οἰκονόμου Ἀλίκη 50€
Ἀβαγιάννη Βενετία 80€
Ἀνώνυμος 200€
Ἀνώνυμος 40€
Λουκάκος Θωμάς 200€
Συμεών Σπῦρος 50€
Μουζακίτης Γεώργιος 30€

Τρεχάλη Ἀθηνά 30€
Ἀνώνυμος 75€
Γκατζοφλιάς Κων/νος 300€
Ἀνώνυμος 200€
Κουτογιαννάκος Παναγιώτος 300€
Ραγκούσης Στέφανος 1780€
Λέλης Κων/νος 300€
Χατζησαββίδη Ἀναστασία 10€
Ἀνώνυμος 10€
Καλλίτση Μαρία 200€
Τελώνη Καλλιόπη 200€
Νίκας Παναγιώτης 500€
Κέφης Παν. Ἰωάννης 100€
Θεοδωρόπουλος Κων/νος 250€
Ματσούρη Αἰκατερίνη 20€
Κυριακοπούλου Ἀσημίνα 70€
Παρμάκη Βασιλική 50€
Ἀνώνυμος 50€
Ι. Μητρόπολις Παροναξίας 50€
Συνεσίου Ἄννα 20€
Χαρβαλιά Μαρία 40€
Γιαννοπούλου Χριστίνα 100€
Τσατσάνη Τασία 200€
Ἀνώνυμος 30€
Μαχαλιώτη Μαρία 30€
Καραντζίκου Σταυρούλα 20€
Γιαννόπουλος Ἰωάννης 10€
Ἀβραμίκου Χρυσάνθη 30€
Κανιούρας Γεώργιος 60€
Στρατάκου Μαρία 15€
Χατζηχρονόγλου Κων/να 150€
Γερμανή Ἀργυρώ 30€
Ἀνώνυμος 10€
Μπαρτσιώκας Εὐάγγελος 200€
Φιλανθ. Σύλλογος Ὄσιος Λουκᾶς  
Ἁγ.Λουκᾶς Ἀλιβέρι 150€
Π. Μακρυπούλιας Δημ.  100€
Πλιάκου Ζωή 30€
Ἱ. Μητρόπολις Θηβῶν  
Κ. Λειβαδιᾶς Μονή  
Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀλίαρτος 300€
Μαραβέλια Σωτηρία 20€
Γκίκας Κων/νος 15€
Μπαγλαντζῆς Σωκράτης 20€
Ντάβα Φωτεινή 30€
Μουσλιάδης Ἱπποκράτης 50€
Ἡσυχαστήριο Παν. Γοργοεπηκόου 
Ναυπάκτου 10€
Γραματικοπούλου Ταλιάνα 5€
Διαμάντη Ἰωάννα 50€
Προκόπης Καρύδης 30€
Καραθανάση Μαρία 30€

Γιουβρέκας Ἰγνάτιος 20€
Μαρσέλος Σωτήριος 240€
Βρέλλη Πολυξένη 50€
Μαντουβάλου Μαρία 20€
Μάκαρη Μαρία 30€
Χαραλαμποπούλου Εὐγενία 150€
Ἀντωνόπουλος Κων/νος 5€
Ἀνώνυμος 50€
Ἀνώνυμος 10€
Δημοπούλου Εὐφροσύνη 50€
Ὀρντετζάτου Λασκαρώ 30€
Ντούσια Φωτεινή 40€
Γιώτη Φιλάνθη 20€
Ζαχαροπούλου Στυλιανή 20€
Σαραντοπούλου Αἰκατερίνη 20€
Μαστροσαβάκης Ἠλίας 20€
Μπουρναβέα Ἀθανασία 20€
Καραπανασόπουλος  
Παναγιώτης 200€
Σίσκος Παναγιώτης 40€
Παπανδρέου Κυριακή 10€
Σκορδά Ἑλένη 15€
Κοκινουργίου Ἀγλαΐα 20€
Σταμάτης Παναγιώτης 10€
Ζαμπέλη Καλλιόπη 50€
Δαμίλου Εἰρήνη 20€
Παπαμιχαήλ Γεώργιος 10€
Μπρακούλια Βασιλική 20€
Διαμάντης Εὐάγγελος 100€
Βαρδιάμπαση Εἰρήνη 50€
Ψάρρα Καίτη 50€
Π. Σκούλικας Ἀνδρέας 1000€
Στάμου Καλλιόπη 100€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης 100€
Μούσης Ἀλέξανδρος 80€
Ἀνώνυμη 100€
Διακοφωτάκη Δέσποινα 10€
Κατοστάρα Σταυρούλα 100€
Ματσοπούλου Ὄλγα €
Δαργωνάκης Ἀντώνιος 30€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20€
Μοναχός Μωϋσῆς 10€
Ἀνώνυμος 20€
Μπενιχάκη Εὐαγγελία 100€
Κατσαράκη Μαρία 100€
Γαρδέλης Παντελῆς 50€
Ἀργυροπούλου Φ. 20€
Λίβανος Χριστόδουλος 20€
Ντίλια Ρίτσα 10€
Τσολάκη Μαρία  50€
Τριανταφυλλόπουλος Δημ. 50€
Γεωργούση Βαρβάρα 50€
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Βερρῆς Δημήτριος 20€
Ἀνώνυμος 20€
Ρούπα Ἀρετή 50€
Πάντου Βαρβάρα 5€
Ἀνώνυμος 10€
Κυρούσης Παναγιώτης 50€
π. Παπαχρῆστος Σταῦρος 20€
Σουλογιάννης Εὐθύμιος 50€
Στρατάκου Σουλτάνα 100€
Λούζη Αἰκατερίνη 50€
Λαλιώτης Νικόλαος 10€
Μπούκα Ἑλένη 50€
Παπαγεωργακόπουλος  
Νικόλαος 20€
Σπερελάνη Μαρία 50€
Καραγιάννης Λουκᾶς 10€
Παπαγιαννοπούλου Δήμητρα 20€
Παυλοπούλου Καίτη 30€
Στεμιτσιώτης Δημήτριος 20€
Ἀρχ. Κουμεντάκης Νικόλαος 10€
Νόνικα Αἰκατερίνη 20€
Γιαννακοπούλου Μαρία 30€
Σαλιβέρου Παρασκευή 20€
Ρίζος Γ΄ 20€
Καραθανάση Μαρία 30€
Γοργόλη Ἀντωνία 30€
Βορτσέλα Ἰωάννα 20€
Ἀναγνωστόπουλος  
Χαράλαμπος 30€
Τεζακήλ Διαμάντω 22€
Παπαγεωργίου Βάσω 10€
IRENE PASHARIC 22,50€
Στάμου Καλλιόπη 100€
Μούσης Ἀλέξανδρος 60€
Τσιάντη Ροδάνθη 100€
Δημακόπουλος Ἰορδάνης 200€
Δέδες Γεώργιος 50€
Κατσαντώνης Λεωνίδας 50€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης 50€
Μπίρπου Εὐθυμία 20€
Ἀντωνίου Μαρία 30€
Λέλης Νικόλαος 30€
Δημοπούλου Φωφώ 30€
Ἀντωνίου Λουκία 50€
Δημάκη Ἀλεξάνδρα 40€
Νέμτσα Μαρία 60€
Καλαθᾶ Φωτεινή 15€
Ἀνώνυμη  200€
Καλλιανιώτη Φωτεινή 10€
Γκούμα Κων/να 50€
Σκόνδρα Ἀνθούλα 40€
Δασκαλάκη Μαρία  150€

Παπαδόπουλος Γεώργιος 170€
Χρόνης Χρ. 300€
Στάμου Καλλιόπη 100€
Ι. Μονή Κοιμ. Θεοτόκου 
 Ἀχαρναί 40€
Δημακόπουλος Ἰωάννης 150€
Κρίτσου Εὐτυχία 50€
Π. Ζούμπας Παναγιώτης 150€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης 20€
Κρότση Ἄννα 10€
Κοκολάκη Οὐρανία 150€
Βουτσινάς Μάρκος 150€
Λιανδρῆς Στέλιος 200€
Σαμαρτζῆς Ἀθανάσιος 50€
Κουρκουμπάς Κων/νος 20€
Ἀνώνυμος 100€
Ἀνώνυμος 200€
Καττή Ἀσημίνα 100€
Μακρυδοπούλου Νικολίτσα 120€
Θεοδωράτου Πόπη 100€
Βασιλοπούλου Σούλα 30€
Παπανικολάου Βασιλική 50€
Μαραβελή Ἑλένη 300€
Ζωϊτσάκου Παρασκευή 20€
Στάϊκου Ζωγράφου 15€
Σκούρου Αἰκατερίνη 20€
Βλαχοπούλου Μαρία 20€
Βερβερέλη Ἑλένη 10€
Καραχρήστου Αἰκατερίνη 10€
Μορτέζα Ἀγγελική 10€
Ἀνώνυμη 10€
Καραλή Ἀλίκη 20€
Μοσχονά-Πέτροβα Αἰκατ. 30€
Ἀθανασοπούλου Ἀγγελική 50€
Ἀθανασαπούλου Γεωργία 20€
Συρίγου Ὀλυμπία 10€
Οἰκονόμου Ἀναστασία 15€
Ταμαμίδης Σάββας 100€
Ψυχομάνη Παναγιώτα 30€
Θηβαίου Ἀγγελική 370€
Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος 40€
Σολωμοῦ Ἀθηνά 20€
Ἀναστασοπούλου Ἀγάθη 20€
Κακαγιά Αἰκατερίνη 30€
Παπασταθόπουλος Ἰωάννης 20€
Χατζηγιάννη Ἑλένη 20€
Τσατσαρίγκου Ἀθηνά 15€
Παπαγεωργίου Ἐλευθερία 20€
Παπαγεωργίου Ἰωάννα 30€
Βασιλοπούλου Δήμητρα 50€
Δημοπούλου Εὐγενία 50€
Κωτσάκης Διονύσιος 30€

Βουδούρης Παρασκευάς 40€
Ἀνδρεάδη Μαριάννα 20€
Δραγουνάκη Ζωή  20€
Παρασκευοπούλου Καλλιόπη 20€
Π. Λάμπρου Δημήτριος 20€
Βιγγοπούλου Μυρσίνη 100€
Μπαλάμπερης Βασίλειος 50€
Κορδελίδης Θεόφιλος 40€
Ρουμελιώτη Χριστίνα 70€
Μπουλούτα Ἀργυρή 50€
Ἀρχιμ. Σαββέρης Θεόδωρος 20€
Ἱερομόναχος Γρηγόριος 100€
Ζορμπά Βασιλική 15€
Πάνου Ἀναστάσιος 20€
Βαλαντάση Εὐγενία 10€
Παναγιωτόπουλος Φώτιος 50€
Ἀρχιμ. Σουτόπουλος Χερουβείμ 30€
Λώλης Ἰωάννης 50€
Πρωτόπαπα Αἰκατερίνη 50€
Καβέτσου Φώτης & Φλώρα 10€
Λιανοῦ Ἄννα 50€
Ζουμπούλογλου – Χρυσάλλη 
Γεωργία  40€
Τσαμπουράκη Βασιλική 20€
Σιγανάκης Νικόλαος 50€
Δρεπανόπουλος Δημήτριος 50€
Κατωπόδι Θεοδώρα 30€
Βαγγελάτου Σπυριδούλα 20€
Κουζίου Ζωή 20€
Θεοτοκάτου ‘Ωρονάνθη 20€
Ἱερά Μονή Πρέβελη 50€
Καλόγερος Στεφ. Μιχαήλ 300€
Κοριοκοπούλου Ἀσημίνα 50€
Δικαίου Παπαδημητρίου Αἰκατ. 50€
Μπούγου Μαρία 20€
Κατσούλης Ἠλίας Νικολάου 30€
Ἀνώνυμος 50€
π. Ζωγράφος Παρασκευᾶς 50€
Ἀνεστίδης Θεοχάρης 15€
Ἀρχιμ. Μάξιμος 50€
Τσαντούλα Εὐλαλία 50€
Τσίρη Βασίλειος & Μαρία 10€
π. Κρητικός Γεώργιος 200€
π. Τοπαλάκης Στυλιανός 100€
Σελεπή – Κλούτσου Σοφία 15€
Περιβολαράκη Μένη 20€
Θεοδωροπούλου Ζαφείρα 20€
Κουτσοδήμου Καλλιόπη 30€
Νουσιοπούλου Ἑλένη 20€
Ἰωσηφίνα Δεληγιάννη 200€
Ἀνώνυμος 100€
Γρατσέα Σταυριανή 50€
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Κάσσιος Δημήτριος 20€

Μυλωνάς Σταῦρος 20€

Τόλης Σωτήριος 30€

Χαρώνης Δ. Βασίλειος 100€

Ι. Μονή Μεταμορφώσεως  

Σωτήρος 30€

Λαυρέντιος Βουτσᾶς 20€

Ἀνώνυμος  50€

Ιανός Γεώργιος 20€

Ἀνώνυμος 50€

Ἰωαννίδης Ἰωάννης 60€

Λώρου Ἀσπάσια & Ἰωάννης 20€

Ἀρχιμ. Σιῶζος Κοσμᾶς 100€

Καμπούρη Λουλουδιά 50€

Παναγιωτουνάκου Ἀριστέα 50€

Ἀνώνυμος 30€

Ἀνώνυμος 25€

Θεοδόση Σταυρούλα 20€

Ντοῦρος Στέφανος 25€

Μπίρμπας Γεώργιος 20€

Κουτσουλέλος Δημήτριος 10€

Καμάνη Ἑλένη 30€

Θαλασσινός Γεώργιος 150€

Μουστάκη Κ. 50€

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 50€

Παπαδημητρίου Χρῆστος 20€

Ἱ. Μονή Κεχαριτωμένη 15€

Κασιμάτη 50€

Κατσαδούρης Παναγιώτης 50€

Λαμπρινάκου Π. 300€

Ὀρφανός Ἰωάννης 50€

Ἀνώνυμος 100€

Ἀνώνυμος 70,48€

Λαφαζάνου Μαίρη 100€

Δαΐκος Κ. Γεώργιος 1000€

Παραχίδης Ἀλέκος 150€

Κωστάκος Κων/νος 300€

Ἀνώνυμος 100€

 
Ἱ. Ναῶν ἀνέγερσις 
1/12/08 ἕως 15/2/09
Θοδωράτου Πόπη  200€

Γκίνη Ἀφροδίτη 20€

Ἰακοβίδου Σπάρνη 20€

Μανωλάκη Μάγδα 240€

Χιωτέλη Ναυσικά 50€

Ἀγνατσιάρης Νικόλαος 200€

Χριστοδούλου Βαρβάρα 120€

Παιδονόμου Ἑλένη 20€

Καμβύση Ἄννα 100€

Ἀποστολόπουλος Στυλιανός 160€

Παπαϊωάννου Ἑλένη 32,50€

Δεμενόπουλος Γρηγόριος 65€

Πρωτονοταρίου Βάγια 60€

Μοσχονά Αἰκατερίνη 77€

Γλύκα Μαρκέλλα 130€

Κουφού Ἄννα 17,52€

Γουργιώτου Ἑλένη 64,71€

Παπαδημητρίου Παρασκευή 80€

Χατζοπούλου Παννωραία  701,60€

Μίχου Ἀλεξάνδρα 78€

Ἀργίτου Βασιλική 111,10€

Καπογιαννοπούλου Μαρία 374€

Μπούσγου Κων/να 100€

Λαμπροπούλου Λευκοθέα 160€

Ἄτζετερ Στέλλα 12,50€

Σιώρα Μαρία  31€

Ἀνώνυμος 119,19€

Μούσου Φωτούλα 80€

Ὀρφανίδης Θεόδωρος 49,56€

Ἀναστασίου Σωτήριος 49,50€

Τετράδης Στέφανος 114,99€

Ζαγανάκου Παρασκευή 98,10€

Πάκου Κων/να 200€

Ἀντωνοπούλου Ἰωάννα 163,50€

Θεοδωροπούλου Ἀγγελική 55,20€

Μαρούγκα Εἰρήνη 170,50€

Παπ/ντίνου Βασιλική 89,50€

Ἀνώνυμος 93,90€

Λεκέα Ἀθηνά 91€

Κεφάλα Παναγιώτα 18,70€

Ἀνδριανοπούλου Δέσποινα 52,19€

Λίγκα Νίκη 58,10€

Κεφάλα Γαρυφαλιά 71,09€

Καλούδη Κων/να 79,54€

Λεοντιάδης Διονύσιος 411,25€

Λιάπη Βαρβάρα 150€

Μουτσοπούλου Εἰρήνη 50€

Λίβανος Χριστόδουλος 50€

Νικοπούλου Αἰκατερίνη 500€

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 100€

Πλασκοσοβίτη Βασιλική  202,70€

Δρόσου Λεμονιά 108€

Φιλικός Κύκλος Ἱ. Ναοῦ  

Ἁγ. Τρύφωνος Καματεροῦ 169,60€

Κωβαίου Ἕλλη 5,35€

Κατζηλέρης Νικόλαος 20€

Βαπτίσεις
1/12/08 ἕως 15/2/09
Κωνσταντινίδου Ἐλ. Μαρία 180€ 
ὀνόματα Νικολέττα-Χριστίνα-Εἰρήνη
Λεοντιάδης Διονύσιος,  
ὄνομα Νικόλαος 60€
Σακελλαρίου Μεταξία,  
ὄνομα Χαράλαμπος 60€
Δασουρά Ὄλγα  60€

Εἰς Μνήμην
1/12/08 ἕως 15/2/09
Κοράκη Χρυσάνθη,  
εἰς μνήμην συζύγου 30€
Γαϊτσανάρη Μαρία 50€ 
εἰς μνήμην  
Οἰκονομοπούλου Ἰωάννου
Κουτσοῦκος Παναγιώτης 200€ 
εἰς μνήμην Γεωργίου- 
Σταυρούλας-Φωτίου
Μανουσάκη Πιερρίνα,  
εἰς μνήμην συζύγου Ἰωάννου 50€
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα,  
εἰς μνήμην Ἀντιγόνης 100€
Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη  100€ 
εἰς μνήμην Ἀντιγόνης
Χατζοπούλου Πανωραίας,  
εἰς μνήμην Εὐθυμίας 30€
Νικοπούλου Αἰκατερίνη,  
εἰς μνήμην Ἀγγελικῆς 500€ 
Τσούτσουβα Ματίνα,  
εἰς μνήμην Βασιλείου 50€
Μπότσης Χρῆστος 50€ 
εἰς μνήμην Ἰωανν.  
Οἰκονομοπούλου
Μπέλτσιος Εὐάγγελος 50€ 
εἰς μνήμην Βασιλικῆς καί Εὐανθίας
Μπέλτσιος Εὐάγγελος 50€ 
εἰς μνήμην Βασιλικῆς καί Εὐανθίας
Ἰωάννου Ὅμηρος 50€ 
εἰς μνήμην  
Σεβασμιωτάτου Κων/νου
Λιόλιος Ἰωάννης 50€ 
εἰς μνήμην  
Σεβασμιωτάτου Κων/νου
Πρεδάρης Γεώργιος 500€   
εἰς μνήμην Ἀντιγόνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟΝ 2617,10 
Δ΄ Τριμήνου 2008
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Ὁ Σεβασμιώτατος ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ μοιράζει δῶρα σέ παιδάκια


