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Πρός 
Τήν Ἰεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ίωάννου Γενναδίου 14
11521 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,
Εὐλογημένη καί χαριτοφόρος εἴη ἡ 

Ἁγία καί Μ. Τεσσαρακοστή! 
Εὐσεβάστως προάγομαι νά θέσω ὑπ᾽ 

ὄψιν Ὑμῶν τό ἀκόλουθον θέμα καί νά 
παρακαλέσω θερμῶς διά τήν ἐνδεδειγ-
μένην διευθέτησίν του.

Δέν εἶχε ὑποπέσει εἰς τήν ἀντίληψίν 
μου, ἀλλά τόν παρελθόντα μῆνα μοῦ 
ἀνέφερε μετά λύπης κάποιος ἀνώτερος 
δικαστικός λειτουργός ὅτι εἰς τά Δίπτυχα 
τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας τοῦ τρέχο-
ντος ἔτους 2009, καί δή εἰς τήν Στήλην 
κεκοιμημένων  Ἱεραρχῶν (ἐπίμετρον, σε. 
1121), μετά τῶν κοιμηθέντων κατά τό 
ἔτος 2007 Ἱεραρχῶν ἀναγράφεται καί τό 
ὄνομα τοῦ ποτέ Μητροπολίτου Θεσσα-
λιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ 
Κωνσταντίνου ὑπό τα στοιχεῖα «Ὁ Λιτζᾶς 
Κωνσταντῖνος, 24 Μαρτίου». Ἐπί σειράν 
ἐτῶν εἶχε ἀπαλειφθῇ ἐκ τῶν Διπτύχων 
τό ὄνομα τοῦ εἰρημένου Μητροπολίτου, 
λόγῳ τοῦ ἐπιβληθέντος αὐτῷ «ἐπιτιμίου 
ἀκοινωνησίας». Κατά τήν ἡμέραν τῆς 
κηδείας αὐτοῦ (25η Μαρτίου 2007) δέν 
ἐμνημονεύθη εἰς τά Ἅγια της Πανηγυ-
ρικῆς ἐκείνης Πρωθιεραρχικῆς Θείας 
Λειτουργίας εἰς τόν πρῶτον, τόν Καθε-
δρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Χώρας μας. Εἰς 
τά Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2008 ἠγνοήθη ἡ 
κοίμησις τοῦ ἐν θέματι Ἀρχιερέως καί 
ὡς ἐλέχθη, ἤδη σημειοῦται ὑπό τά ὡς 
ἄνω στοιχεῖα εἰς τά Δίπτυχα τοῦ τρέχο-
ντος ἔτους.

Ὁμολογῶ ὅτι ὡς πνευματικόν τέκνον 
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἐλυπή-

θην βαθύτατα διά τό γεγονός ὅτι καί με-
τά θάνατον τιμωρεῖται ὁ ἀείμνηστος. 
Τόν Ἰανουάριον τοῦ 2007 εἰς τό διάλειμ-
μα τῆς Συνεδριαζούσης Ἱερᾶς Συνόδου 
εἶχα παρακαλέσει θερμῶς τόν ἀλήστου 
μνήμης Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χριστό-
δουλον, ἀσθενοῦντος βαρέως τοῦ ἀει-
μνήστου Ἱεράρχου Κωνσταντίνου, διά 
τήν ἄρσιν τοῦ «ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας», 
ὅπερ καί ἀμέσως ἀπεδέχθη καί εἰσηγή-
θη ἁρμοδίως εἰς τήν Δ.Ι.Σ. ἡ ὁποία καί 
ὁμοφώνως ἔλαβε θετικήν Ἀπόφασιν, 
ὑπό τήν προϋπόθεση  ὅτι καί ἡ Σεπτή 
Ἱεραρχία θά ἐπεκύρωνε ἐκ τῶν ὑστέρων 
ταύτην τήν Ἀπόφασιν.

Ἐπιτραπήτω μοι εὐλαβῶς νά ὑπομνή-
σω ὅτι τό θέμα τῶν παρωνυμίων τῶν 
12 ἄνευ δίκης καί ἀπολογίας καταδικα-
σθέντων καί ἐκθρονισθέντων Μητροπο-
λιτῶν κατά μέν τήν Ἱεραχίαν τοῦ ἔτους 
1979 (κατόπιν κατ᾽ ἰδίαν παρεμβάσεως 
τῶν ἀειμνήστων πλέον Μητροπολιτῶν 
Ὕδρας κυροῦ Ἰεροθέου καί Κερκύρας 
κυροῦ Πολυκάρπου) ἔληξε προσωρινῶς 
διά βοῆς τῆς συνεδριαζούσης Ἱεραρχί-
ας, μετά δέ τάς ἀλλεπαλλήλους δικαι-
ώσεις αὐτῶν ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας ἀπεσβέσθησαν ὁριστικῶς 
καί εἰς τό ἑξῆς ἀπεκαλoῦντο ὡς πρώην 
Μητροπολῖται τῶν Ἐπαρχιῶν των.

Ὅταν τόν Μάρτιον τοῦ 1991 ἐκλήθησαν 
οἱ ἐκθρονισθέντες Μητροπολῖται ἐνώπιον 
12μελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς ὑπό 
τήν Προεδρίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητρο-
πολίτου Μεσσηνίας κυροῦ Χρυσοστόμου 
διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ θέματός των, προ-
σεφωνοῦντο π.χ. ὡς «ὁ Σεβασμιώτατος ὁ 
ἀπό Θεσσαλιώτιδος». Ἰδίως, καθ᾽ ὅλην τήν 
Ἀρχιεπισκοπικήν θητείαν τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου, ὅτε 
ἀπερρίφθη ἡ εἰσήγησις περί ἄρσεως τοῦ 
«ἐπιτιμίου ἀκοινωνησίας», ἀπεκαλοῦντο 
ὡς πρώην.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
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Θέλω νά πιστεύω ὅτι προχείρως καί 
ἀβασανίστως ἐγένετο ἡ τοιαύτη ἀνα-
γραφή, καί μάλιστα ὄντος Πρωθιεράρ-
χου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρίου κ. 
Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος καθ᾽ ὅλην τήν 
δεινήν περιπέτειαν τῆς ἀδίκου ἐξώσεως 
τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Κωνσταντίνου 
συμπαρίστατο εἰς τόν δοκιμαζόμενον 
Ἰεράρχην ὡς παρήγορος ἄγγελός του. 
Ἠγωνίσθη, ἐπανειλημμένως, ὑπέρ τῆς 
άποκαταστάσεώς του, διό καί ἐδέχθη, 
εἰς τήν ἐπιθανάτιον κλίνην, τήν βαθυ-
τάτην εὐγνωμοσύνην τοῦ ἀοιδίμου Ἱε-
ράρχου, ὅστις μετά κόπου προσεπάθησε 
νά λάβῃ τήν χεῖρα τοῦ νῦν Μακαριω-
τάτου (τοῦ ὁποίου προεῖδε καί προεῖπε 
τήν ἀνάδειξιν εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν 
Θρόνον), διά νά τήν ἁσπασθῇ τοῦθ’ ὅπερ 
δέν έπέτρεψεν ὁ σεπτός Προκαθήμενος. 
Καί, ἀσφαλῶς, μέ τήν παρέμβασίν σας 
πιστεύω ὅτι θά διορθωθῇ ἡ ἐσφαλμένη 
αὐτή ἀναγραφή.

Κατόπιν τούτου ἐπιτρέψατέ μοι, Μα-
καριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, μέ τήν ἀφορμή 
αὐτή νά παρακαλέσω θερμότατα τήν περί  
Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον, ἴνα παραπέμψῃ τό 
θέμα ἁρμοδίως εἰς τήν Σεπτήν Ἱεραρχίαν 
τῆς Ἐκκλησίας μας, προκειμένου, ὅπως 
ἀποκατασταθῇ ἡ κανονική τάξις καί ἡ δι-
καιοσύνη ἀναφορικῶς πρός τά πρόσωπα 
τῶν κεκοιμημένων ἀειμνήστων Μητρο-
πολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως Κωνστα-
ντίου, Δημητριάδος Ἠλία, Θεσσαλονίκης 
Λεωνίδου, Λαρίσης Θεολόγου, Παρα-
μυθίας Παύλου, Χαλκίδος Νικολάου, οἱ 
ὁποῖοι, πλήν τοῦ ἀειμνήστου Παραμυθί-
ας (τοῦ μετέπειτα Ἁγιᾶς καί Συκουρίου) 
φέρονται εἰσέτι εἰς τάς ἐπισήμους δέλ-
τους τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τά παρωνύμια 
(κοινῶς «παρατσούκλια»).

Κατά κοινήν ὁμολογίαν ὑ πῆρξαν ὅλοι 
τους ἄξιοι καί ἐκλεκτοί Ἱεράρχαι, ἄμε-
μπτοι καί ἱεραποστολικοί, οὐδέν κανο-
νικόν ἔγκλημα διέπραξαν καί κατέλιπον 
ἀγαθήν μνήμην εἰς τό ποίμνιόν των καί 
ἕν ἀξιόλογον καί πολυσχιδές πνευματι-

κόν καί ποιμαντικόν ἔργον εἰς τά ὀλίγα 
ἔτη τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, οἱ 
ὁποῖοι ἄνευ δίκης καί οὐδεμιᾶς ἀπολο-
γίας κατεδικάσθησαν εἰς τήν βαρυτάτην 
ποινήν τῆς ἐκπτώσεως ἐκ τοῦ θρόνου 
των καί οἱ μόνοι ὡσαύτως, εἰς τό κλῖμα 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, εἰς τούς ὁποίους ἀπεδόθησαν καί 
ἐπεβλήθησαν τά παρωνύμια καί ὄχι ἡ 
ἰδιότης τοῦ πρώην, ἐνῷ τούς κατόπιν πι-
έσεως ἔχοντας ὑπογράψει τήν παραίτησιν 
αὐτῶν ἀειμνήστους Μητροπολίτας, ἐν οἵς 
καί οἱ τότε Μητροπολῖται Θεσσαλιώτι-
δος Κύριλλος καί Ἐλασσῶνος Ἰάκωβος, 
ἔχει ἤδη ἀποκαταστήσει ἡ Ἱεραρχία μας 
ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ.

Ὅσον δέ ἀφορᾷ εἰς τό πρόσωπον τοῦ 
Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Νικοδήμου, 
ὁμοῦ μετ᾽ ἄλλων 32 Μητροπολιτῶν, (ὤν 
πρῶτος κατά σειράν ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, εἰς ὅν 
καί ἀνετέθη ἡ σχετική εἰσήγησις εἰς τήν 
προσεχῆ Ἱεραρχίαν) συνυπέγραψα ὑπέρ 
τῆς ἄρσεως τοῦ «ἐπιτιμίου τῆς ἀκοινωνη-
σίας». Ἀναμένεται ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ζακύνθου, ἡ γνώμη τοῦ 
ὁποίου ἄλλωστε εἶναι εὐθαρσῶς ἐκπε-
φρασμένη, ἀφοῦ εἶπεν ὁ Σεβασμιώτατος 
ὅτι καί ὁ χειρότερος κατάδικος θά εἶχε 
ἀπαλλαγῇ τῆς καταδίκης του μετά ἀπό 
35ετῆ τιμωρίαν.

Ἐάν μοῦ ἐπιτρέπετε νά ἐκφράσω τήν 
ταπεινήν μου γνώμην ὡς τοῦ ἐλαχιστο-
τέρου ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας καί 
δή τῶν νεωτέρων, θά ἔλεγα, Μακαρι-
ώτατε ἅγιε Πρόεδρε, ὅτι οὐ μόνον τό 
«ἐπιτίμιον τῆς ἀκοινωνησίας» θά πρέ-
πει τό συντομώτερον νά λυθῇ, ἀλλά καί 
δι᾽ ἐκτάκτου Ἱεραρχίας διά παρομοίας 
Πράξεως Αὐτῆς, οἴαν ὑπέγραψε διά τήν 
ἀποκατάστασιν τῶν νῦν Μητροπολιτῶν 
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἀποστόλου, 
Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείμ καί 
Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυ-
κάστρου κ. Δημητρίου (καθώς καί τοῦ 
ἀειμνήστου Ἁγιᾶς καί Συκουρίου κυροῦ 
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Παύλου) νά ἀποκατασταθῇ καί οὗτος εἰς 
τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἀττικῆς, καί ὄχι 
μόνος αὐτός νά ἐξαιρεθῇ τοῦ προηγου-
μένου κοινοῦ μέτρου. Τοιουτοτρόπως 
θά ἀποκατασταθῇ ἡ κανονική τάξις καί 
ἡ εἰρήνη εἰς τήν πολυπαθῆ ταύτην  Ἱ. 
Μητρόπολιν.

Καί εἶμαι πλέον ἤ βέβαιος ὅτι ὁ ἐχέ-
φρων καί, κατά κοινήν ὁμολογίαν, πο-
λυταλαντοῦχος αὐτός καί πολυπαθής 
Ἱεράρχης θά πράξη κατά τόν θεῖον φω-
τισμόν τά κρείττονα διά τήν Θεόσωστον 
Ἐπαρχίαν του.

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε, Ἅγιοι 
Συνοδικοί,

Θεωρῶ ταπεινά ὄτι εἶναι καιρός πλέον 
νά ἐπαναληφθῇ καί ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς 
μας Ἐκκλησίας αὐτό τό ὁποῖον ἔπραξε τό 
ἔτος 1998 ἐπί ἀειμνήστου Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας Πέτρου τό Ἀλεξανδρινόν 
Πατριαρχεῖον, ἀποκαταστῆσαν 78 ἔτη με-
τά τήν ὁσιακήν του Κοίμησιν τόν μέγαν 
Ἱεράρχην τῶν καιρῶν μας  Ἅγιον Νεκτά-
ριον, ὁ ὁποῖος ἄνευ δίκης καί ἀπολογίας, 
ὡσαύτως, ἀπεπέμφθη ἐκ τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας τήν 11η  Ἰουλίου (ὁποία σύ-
μπτωσις ἡμερομηνίας!) 1890, διαγραφείς 
ἀπό τήν δύναμιν τοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν 
ἐντολήν νά «ἀπέλθῃ ὅπου ἄν βούληται» 
ὡς μετέωρος πλέον  Ἐπίσκοπος. Καί ἔλθών 
εἰς τήν μητέρα Ἑλλάδα ἐπί 30ετίαν ὅλην, 
μέχρι τῆς ἁγίας Κοιμήσεώς του (9-11-1920) 
ἔφερεν ἁγιοπρεπῶς τόν Σταυρόν τοῦ δε-
διωγμένου ἕνεκεν δικαιοσύνης  Ἱεράρχου 
καί ἐξεδήμησε πρός Κύριον ἀδικαίωτος 
ἀπό τό εἰς ὅ ἀνῆκε Ἑλληνορθόδοξον Πα-
τριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας.

Ἤδη παῆλθον 35 ἔτη ἀπό τῆς βιαίας 
καί ἀντικανονικῆς ἀπομακρύνσεως ἐκ 
τοῦ θρόνου τῶν 12 Μητροπολιτῶν (11-
7-1974).

Προτείνω εὐλαβῶς εἰς μίαν ἔκτακτον, 
δι᾽ αὐτόν ἴσως τόν μοναδικόν λόγον, σύ-
γκλησιν τῆς Ἱεραρχίας νά συζητηθοῦν 
τά ἀνωτέρω, μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ 
Σεβ. Ζακύνθου καί νά πράξωμεν πλέ-
ον κατά συνείδησιν καί ἐν φόβῳ Θεοῦ 
τό καθῆκον μας ἔναντι τῶν κεκοιμημέ-
νων, ἀλλά καί τῶν ζώντων (Κιλκισίου, 
Ἀττικῆς καί Σταγῶν) ἀδελφῶν μας, διά 
τῆς ἀποκαταστάσεως ὅσων ἄνευ κανο-
νικῆς διαδικασίας (δίκης καί ἀπολογίας) 
διεπράχθησαν εἰς βάρος των.

Σύγγνωτέ μοι, διά τό μῆκος τοῦ παρό-
ντος καί τήν καταπόνησιν Ὑμῶν καί τῶν 
ἁγίων Συνοδικῶν Ἀδελφῶν. Ὡς ἐλάχι-
στος τῶν  Ἐπισκόπων μοχθῶ καί πασχίζω 
πάσῃ θυσίᾳ διά τήν εἰρήνευσιν καί τήν 
θεοφιλῆ κατάστασιν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν 
Ἐκκλησίας.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενος Ὑμᾶς 
ἐν Κυρίῳ καί εὐχόμενος καλήν καί εὐλο-
γημένην τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, διατελῶ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
Η ἐτήσια Σύναξη τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ἘΞωΤΕΡΙΚΗΣ  ἹΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ θά πραγματοποιηθεῖ 
στίς 21, 22 καί 23 Αὐγούστου 2009, στήν κατασκήνωση τῆς Ἁγίας 
ΤΑΒΙΘΑ στόν Παρνασσό.
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
& ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«... ἵνα ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»

Ἀγαπητέ μου κ. Πρόεδρε και ἅπαντα τά Μέλη τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Καλή Ἀνάστασι!

Ὁλοκαρδίως εὔχομαι ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος Σωτήρ καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου 
καί τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης χαρίζῃ σέ σᾶς, τήν οἰκογένειαν, τούς οἰκείους, φίλους, 
συγγενεῖς καί γνωρίμους σας τήν είρήνην, τήν χαράν, τό φῶς, τήν ἀγάπην καί τήν 
εὐδοκίαν Του, πλούσια τά βιοτικά καί τά πνευματικά ἀγαθά καί ἐκπλήρωσιν παντός 
εὐγενοῦς καί εὐσεβοῦς πόθου σας. 

Ἔτη πολλά, εἰρηνικά, θεοφώτιστα καί εὐλογημένα!
Μέ Ἀναστάσιμες ἔνθερμες εὐχές καί ἀγάπην Χριστοῦ.
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Τ
ην Κυριακή, 10η Μαΐου 2009, ο 
Π.Χ.Ο. μέ όλα τα παραρτήματά του 
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της 

ορφανικής Στέγης «Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ», για 
να γιορτάσουμε μαζί τη μνήμη της προστά-
τιδας της Στέγης, Αγίας Ταβιθά, στη Λιβα-
δειά, να συμμετάσχουμε στο τσούγκρισμα 
του «κόκκινου αυγού» και το απόγευμα να 
συμπροσευχηθούμε στους γάμους της Ελέ-
νης, κόρης του σπιτιού «Αγία Ταβιθά» με τόν 
Αχιλλέα, εξαίρετο νέο από τη Λάρισα.

Στις εφτά το πρωί ξεκινήσαμε από την 
Αθήνα για τη Λιβαδειά με δύο πούλμαν 
περισσότερα από εκατό μέλη και συνεργά-
τες, ενώ πολλοί ακολούθησαν μόνοι τους. 
Μετά την πρωϊνή προσευχή και τους χαιρε-
τισμούς από τον πρόεδρο κ. Χαρ. Ιωάννου 
και τη Γραμματέα κα Θ. Σκορδά μέσα στο 
λεωφορείο ακολούθησε μικρή ανάλυση 
της αποστολικής και Ευαγγελικής περικο-
πής της Κυριακής από την κα Γεωργούλα, 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιε-
ραποστολής.

Η μαγεία του Κυριακάτικου αυτού πρωϊ-
νού μας έχει κυριολεκτικά πλανέψει. Τα αγρι-
ολούλουδα δεξιά και αριστερά του δρόμου 
και οι παπαρούνες, απέραντο κόκκινο χαλί 
στα χωράφια, όσο απομακρυνόμαστε από 
την Αθήνα πληθαίνουν και μεταφέρουν 
την Άνοιξη από τη φύση στις ψυχές μας. Οι 
απέραντοι ορίζοντες, που μας αποκαλύπτο-
νται, βυθισμένοι σε μενεξεδένια άχνα, μας 
κάνουν να τα βλέπουμε όλα ωραία, πρωτό-
φαντα και απροσδόκητα, αν και τόσες φορές 
κάναμε αυτή τη διαδρομή. Ο άνθρωπος, 
προσευχόμενος στη γαλήνη του Κυριακά-
τικου αυτού πρωϊνού και μέσα  στο τραγικά 
μεγαλόπρεπο αυτό τοπίο, αισθάνεται όλη τη 
σμικρότητά του και έρχονται στα χείλη του 
τα λόγια του Ψαλμωδού: «ως εμεγαλύν-
θη τα έργα Σου, Κύριε, πάντα εν σοφία 
εποίησας...». 

ΤΡΙΠΛΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
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Φθάσαμε τέλος στο εκκλησάκι της Αγί-
ας Ταβιθά που είναι βυθισμένο μέσα στο 
πράσινο και λάμπει από καθαριότητα και 
ομορφιά. Από μακριά ακούμε τη μελωδική 
ψαλμωδία του Σεβασμιοτάτου κ. Σεραφείμ, 
Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, 
και της Χορωδίας της ορφανικής Στέγης. 
Τα αρώματα από τις πολύχρωμες τριαντα-
φυλλιές και τα άλλα καλλωπιστικά φυτά 
και δέντρα κυριαρχούν στον αέρα και μα-
ζί με το άρωμα από το λιβάνι που βγαίνει 
από τις ορθάνοιχτες πόρτες του ναού και 
την ωραία ψαλμωδία σε ανεβάζουν ψηλά 
στα σύννεφα. 

Το εκκλησάκι ήταν ασφυκτικά γεμάτο. 
Ανάψαμε κερί, προσευχηθήκαμε, ασπα-
σθήκαμε την εικόνα της Αγίας Ταβιθά που 
ήταν έξω και πήραμε θέσεις κάτω από τα 
πανύψηλα δένδρα της αυλής. Μέσα σε αυτή 
την ατμόσφαιρα της απόλυτης σιγής, της 
περισυλλογής και της αληθινής λατρείας και 
προσευχής μας βρήκε το απλό και σύντομο 
κήρυγμα του Σεβ. Σεραφείμ. Αναφέρθηκε 

στην ευκολία με την οποία ο Ιησούς θε-
ραύπευσε τον παράλυτο της Ευαγγελικής 
περικοπής καθώς και τον παράλυτο Αινέα 
της Αποστολικής περικοπής δια της μεσι-
τείας του Απ. Πέτρου, αλλά τόνισε και τη 
δυσκολία με την οποία βγαίνει ο άνθρωπος 
από την ηθική του παραλυσία. Αναφέρθηκε 
επίσης στο φιλάνθρωπο έργο της Αγ. Ταβιθά 
και πόσο αναγκαία είναι στις μέρες μας η 
φιλανθρωπία και η αγάπη.

Στην ορφανική Στέγη προσφέρθηκαν κε-
ράσματα σε όλους και έμειναν κατάπληκτοι 
για την καθαριότητα, την ομορφιά και την τά-
ξη όσοι για πρώτη φορά γνώριζαν το σπίτι.

Στον ευλογημένο αυτό χώρο, που δεν 
λείπει η Χάρη του Θεού, πάντα κυριαρχεί 
και διαπαιδαγωγεί η γνήσια Χριστιανική 
αγάπη και κάθε φορά συναντάς εκείνη τη 
χαρισματική ευγένεια και καλοσύνη που 
σπάνια συναντάς αλλού. 

Αλλά καιρός να ανηφορίσουμε για τις κα-
τασκηνώσεις της Στέγης στην Αράχωβα, για 
το τσούγκρισμα του «κόκκινου αυγού»

Ο Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ απευθύνει πασχαλινό χαιρετισμό.
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Η φύση παντού στο μεγαλείο της. Υψώνε-
ται τώρα μεγαλόπρεπα μπροστά μας ο Παρ-
νασσός. Τα σπαρτά κυριαρχούν εδώ δεξιά 
και αριστερά του δρόμου και μας μαγεύουν 
με την ομορφιά των κίτρινων λουλουδιών 
τους. Κρίμα που δεν είμαστε έξω, για να 
απολαύσουμε και το διακριτικό άρωμά τους. 
Φθάσαμε στην κατασκήνωση και η φωνή 
του κου Σταυριανού Στάθη, Προέδρου του 
Ιεραποστολικού παραρτήματος Χρισσού, 
μας καλωσόρισε από τα μεγάφωνα και μας 
προέτρεψε να συγκεντρωθούμε στον τά-
φο του αειμνήστου Κων/νου. Το τρισάγιο 
έκαμε ο Σεβ. Σεραφείμ και πολλή συγκί-
νηση απλώθηκε στα πρόσωπα όλων. Στη 
συνέχεια με τις οδηγίες του κ. Σταυριανού 
βρεθήκαμε στο χώρο όπου από το χέρι του 
Σεβασμιοτάτου Σεραφείμ πήραμε όλοι από 
ένα κόκκινο αυγό  και μια φωτογραφία του 
αειμνήστου Κων/νου που είχε πίσω της μια 
προτροπή του. 

«Ἀδελφέ μου, προσοχή! Μήν πεῖς ποτέ 
σου: Ἐγώ δούλεψα τόσα χρόνια... τώρα ἄς 
δουλέψουν καί ἄλλοι. Τώρα τί κάνεις; Ὁ 
Θεός βλέπει τό τέλος!» Εὔχομαι πατρικά 

Ο Θεσσαλιώτιδος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στη συνέχεια οι προσκυνητές και συ-
νεργάτες της Ιεραποσολής τοποθέτησαν 
τα εκδρομικά τους φαγητά στα τραπέζια 
που είχαν τοποθετηθεί στον κατασκηνωτικό 
χώρο και μετά την κοινή προσευχή άρχισε 
το φαγητό. Δέν  έπρεπε να τσουγκρίσουμε 
ακόμη τα κόκκινα αυγά. 

Μετά το φαγητό ακολούθησε η  πνευ-
ματική τροφή με μικρή ομιλία και παραι-
νέσεις από το Σεβ. Σεραφείμ, ομιλία του 
προέδρου της Ιεραποστολής κου Ιωάννου, 
χαιρετισμούς από τους προέδρους των πα-
ραρτημάτων και με ένα ωραίο χαιρετισμό 
από τον κο Βγόντζα Θ. γνωστό από τις ομιλί-

ες του στον πρωϊνό καφέ της Κυριακής στην 
Κυψέλη. Το πρόγραμμα παρουσίαζε η κα 
Σκορδά, η γραμματέας της Ιεραποστολής, 
και περιελάμβανε και μερικές απαγγελίες, 
ενώ διανθίζονταν από τα τραγούδια της 
χορωδίας της Ιεραποστολής. Τελευταίος 
μίλησε ο πρόεδρος του παραρτήματος της 
Ιεραποστολής Χρισσού κος Σταυριανός Στά-
θης, ο οποίος πρόσφερε μαζί με την οικογέ-
νειά του στη γιορτή αυτή πολλά. Το βάρος 
της προετοιμασίας έπεσε σε εκείνους και 
εγκταστάθηκαν εκεί από την προηγούμενη 
ημέρα, επειδή η ορφανική στέγη είχε τις 
προετοιμασίες για το γάμο.Τονίστηκε από 
τους ομιλητές ότι πήγαμε στην κατασκήνω-
ση να αναθάλλουμε πνευματικά και πολύ 
λιγότερο για τουρισμό και ψυχαγωγία. Στον 
ευλογημένο αυτό χώρο πάντα επιζητούμε 
ευκαιρίες που θα μας προσφέρουν θεοφιλή 
βιώματα. Περπατώντας στα χορταριασμένα 
μονοπάτια, όπου ο αείμνηστος Κων/νος συ-
χνά οδοιπορούσε και μονολογούσε ευχές 
και προσευχές, αισθανόμαστε απέραντη 
ψυχική γαλήνη. Στο χώρο αυτό έχει αποτα-
μιευθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του. 
Υπάρχουν σε όλο αυτό το χώρο χωνεμέ-
να δάκρυα προσευχής του και ασκητικού 
αγώνα, ιδρώτας πολύς κατά την ώρα της 
εργασίας.

Και οι καστανιές που εκείνος με τα μικρά 
παιδάκια επίσης φύτεψε και οι κερασιές και 
τα κλήματα που εκείνος επίσης φύτεψε και 
κάθε χρόνο κλάδευε και οι συκιές και όλα 
τα οπωροφόρα και καλλωπιστικά φυτά 
και δέντρα και τα κτίρια και οι εκκλησίες 
θυμίζουν εκείνον που χειμαζόμενος και 
αγνοούμενος βρήκε εκεί καταφύγιο και 
παραμυθία και στήριξη κοντά στο Θεό.

Ὁ χώρος αυτός της κατασκήνωσης, 
όταν λείπουν οι χαρούμενες φωνούλες 
των παιδιών, σε εισάγει στον κόσμο της 
ησυχίας και της ειρήνης και σε αποτοξι-
νώνει από το θόρυβο της ζωής των με-
γαλουπόλεων. Όταν πάλι τα παιδιά είναι 
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εκεί, αισιοδοξία και χαρά και ελπίδα για το 
μέλλον γεμίζουν την καρδιά σου.

Η χλωρίδα, τα κρυστάλλινα νερά που έφε-
ρε εκείνος και δίνουν ζωή στο τοπίο, η θέα 
των πολλών εκκλησιών που σε καλούν να 
ανάψεις κερί και να προσευχηθείς, δίνουν μια 
άλλη διάσταση στο χώρο αυτό. Αν πραγματι-
κά έχεις ορθάνοιχτα τα μάτια της ψυχής σου, 
αισθάνεσαι μια άρρητη ευωδία λες και σε 
κάποια από τις εκκλησίες αυτές τελείται ιερή 
ακολουθία και θυμιατίζουν με ευωδέστατα 
μοσχοθυμιάματα. 

Ακολούθησε το τσούγκρισμα των «κόκ-
κινων αυγών» που ανέδειξε νικήτρια τη συ-
νεργάτιδά μας Πλατή Παγώνα από το Ξυλό-
καστρο, που πήρε και το έπαθλο.

Αναχωρήσαμε από την κατασκήνωση 
και στις έξι το απόγευμα βρεθήκαμε στο 
Μητροπολιτικό ναό της Λιβαδειάς, όπου 
συμπροσευχηθήκαμε μαζί με τους άλλους 
καλεσμένους στο μυστήριο του γάμου 
της Ελένης με τον Αχιλλέα. Τρεις Αρχιε-
ρείς (ο Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος, 

ο Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ 
και ο Βερατίου Ιγνάτιος) και πολλοί ιερείς 
συμμετείχαν και συμπροσευχήθηκαν για 
τους νέους αυτούς. Ο ναός γέμισε και πολ-
λοί έμειναν στο προαύλιο του ναού. Ένας 
ακόμη γάμος προστέθηκε στους τριάντα 
γάμους της ορφανικής Στέγης. Η Μανού-
λα που κρατούσε τρυφερά από το χέρι 
την Ελένη μαζί με τον πρόεδρο του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Στέγης, έχει και 
δισέγγονα. 

Κατά την επιστροφή ακούστηκαν στα λε-
ωφορεία από τους νέους συνεργάτες πολλά 
ευχάριστα σχόλια για το έργο της Ορφανικής 
Στέγης, της Ιεραποστολής και για την οργά-
νωση αυτής της εκδήλωσης. Στο δικό μας 
λεωφορείο ακούστηκαν από τον κ. Βγόντζα 
και μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από το 
έργο του Ι. Χρυσοστόμου, τα οποία απέδιδε 
ο ίδιος στη νεοελληνική γλώσσα. 

Χωρίσαμε με πολλές ευχές για νέες εξορ-
μήσεις.

Δημ. Γεωργούλας

Η χορωδία της Ιεραποστολής παρουσίασε ωραία τραγούδια.
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Σ.Σ. Την 12/3/2009 τέσσερα μέλη της 
Ιεραποστολής μας είχαν μεταβεί για μια 
εβδομάδα στη μητρόπολη Αργυροκά-
στρου για ιεραποστολικό έργο.

Με επιστολή  του ο Σεβασμιότατος 
μητροπολίτης Αργυροκάστρου κος Δη-
μήτριος, την οποία και στη συνέχεια 
δημοσιεύουμε, ευχαριστεί και πάλι τον 
Πανελ. Χριστιανικό όμιλο Ορθοδόξου 
Ιεραποστολής για την οικονομική και 
υλική βοήθεια και για την πνευματική 
προσφορά των τεσσάρων μελών  της 
ιεραποστολής.

Οι ελάχιστοι συνεργάτες που αγωνίζο-
νται εκεί με ιεραποστολικό ζήλο και αυτο-
θυσία είναι αλήθεια ότι επιτελούν μεγάλο 
ιεραποστολικό έργο.

Ομως επειδή η έκταση της μητρόπολης 
είναι τεράστια (200 ενορίες με 22 μόνο 

ιερείς), έχουν ανάγκες όχι μόνο οικονομι-
κές και υλικές, αλλά και σε έμψυχο υλικό 
για τον επανευαγγελισμό ενός λαού ηθι-
κά εξουθενωμένου και για να ακουστεί 
το μήνυμα του Ευαγγελίου και σε όσους 
το αγνοούν.

Πρός
Πανελλήνιον  Χριστιανικόν   Ὅμιλον
Ὀρθοδόξου  Ἱεραποστολῆς 
Εἰς Ἀθήνας

Ἀγαπητοί,
Ἐπιθυμοῦμεν, ὅπως εὐχαριστήσωμεν 

ὑμᾶς διά τό εὐγενές ἐνδιαφέρον καί τήν 
θερμήν ἀγάπη που εκδηλώσατε πρός τό 
ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργυρο-
κάστρου. 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

‘Ο Σεβ/τος Ἀργυροκάστρου κ. Δημήτριος μέ τούς 
συνεργάτες μας σέ χῶρο τῆς Μητροπόλεως.
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Τό εὐγενές ἐνδιαφέρον καί ἡ θερμή ἀγά-
πη ὑμῶν, ἀποτυπώθησαν εἰς τήν πράξιν, τό-
σον μέ τήν οἰκονομική ἐνίσχυσιν τῶν 2000 €, 
ὅσο καί μέ τήν δημιουργικήν δρᾶσιν ἐνταῦθα 
τεσσάρων μελῶν τοῦ Ὁμίλου σας. 

Τά μέλη ταῦτα ἐργάσθησαν μέ ἱεραπο-
στολικόν ζῆλον ἐπί τινας ἡμέρας εἰς τήν Μη-
τρόπολίν μας, μετεφέροντας ἐνταῦθα τάς 
ἐκπαιδευτικάς των γνώσεις, τάς κοινωνικάς 
των ἐμπειρίας καί τήν φλόγα τῆς πίστεώς 
των.

Παρακαλοῦμε δεχθῆτε, διά μιάν εἰσέτι 
φοράν, τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας, διά 
τῶν κ.κ. Δημητρίου Γεωργούλα, Γεωργίου 
Τσάβαλου, Μαρίας Γεωργούλα καί Ἀθανα-
σίας Τσάβαλου, ἐκπροσώπων τοῦ ὑμετέ-
ρου «Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 
Ἱεραποστολῆς».

Μετά εὐχαριστιῶν καί εὐχῶν

Πρός
Πανελλήνιον  Χριστιανικόν   Ὅμιλον
Ὀρθοδόξου  Ἱεραποστολῆς 
Εἰς Ἀθήνας

Θά ἤθελα, ὡς ὑπεύθυνος ἐπί τῶν οἰκονο-
μικῶν τῆς Μητροπόλεως Ἀργυροκάστρου, 
νά διατυπώσω καί ἐγγράφως τίς εὐχαριστίες 
μας γιά  τήν οἰκονομική στήριξη πού μᾶς 
παρείχατε.

Σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι: Τό ποσό πού 
μᾶς ἐμπιστευθήκατε καταχωρίστηκε στό Βι-
βλίο Ἐσόδων, ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ καταχώ-
ρηση τῆς ἐνέργειάς σας στήν καρδιά μας.

Καί θά ἀξιοποιηθεῖ κατά τόν καλύτερο 
δυνατό τρόπο καί συμφώνως πρός τάς ἀνά-
γκας πού προκύπτουν.

Ἐκπαιδευτικοί ἀπό τόν Π.χ.Ο Ὀρθοδόξου ‘Ιεραποστολῆς ὁμιλοῦν σέ συναδέλφους τους 
στή Μητροπολιτική περιφέρεια Ἀργυροκάστρου Ἀλβανίας.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
1) Ομαδικές βαπτίσεις στην Ιεραποστολή 

Τ
ο Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009, 
με την χάρη του Θεού και τις 
ευχές και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. 

του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ 
τελέστηκαν ομαδικές βαπτίσεις στο νέο 
Ιεραποστολικό φυτώριο, στο Warren 
Park, στα περίχωρα του Χαράρε. Οι 
συνάξεις των κατηχουμένων γίνονταν 
εδώ και μερικούς μήνες σε σπίτι πιστού, 
που με πολλή χαρά το παραχωρεί για 
να συγκεντρώνονται οι κατηχούμενοι 
κάθε Σάββατο και για να τελείται 
η Θεία Λειτουργία στην αυλή του 
σπιτιού μία φορά τον μήνα για τους 
πιστούς. Στο μυστήριο προεξήρχε 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε 
κ. Γεώργιος, συμπαραστατούμενος 
από τον π. Γεώργιο Σαγάνη και τον 
π. Αυγουστίνο Moeketsi. Παρόντες 
ήταν και οι κατηχητές, η Αρχόντισσα 
των Εκκλησιών κα. Αριάδνη Ψύλλου 
και μέλη της ελληνικής παροικίας. 
160 κατηχούμενοι, εκ των οποίων οι 
περισσότεροι μικρά παιδιά, βαπτίστηκαν 
στο όνομα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματος και έγιναν 
πλήρη μέλη της Ορθοδόξου οικογένειας 
και για πρώτη φορά μετέλαβαν των 
Θείων Αχράντων Μυστηρίων. Μετά 

το πέρας των βαπτίσεων διανεμήθηκε 
ρουχισμός και υποδήματα σε όλους 
τους νεοφώτιστους καθώς και στους 
υπόλοιπους πιστούς και στην συνέχεια 
προσφέρθηκε συσσίτιο.

2) Τελετή Αγιασμού των υδάτων στην Ιεραποστολή
ντρου. Δεκάδες νέοι βούτηξαν μέσα στο 
βαπτιστήριο, για να αναδύσουν τον Τί-
μιο Σταυρό, αλλά τυχεροί της χρονιάς 
ήταν από τα αγόρια ο Γιάννης Mutimhira 
και από τα κορίτσια η Αθηνά Metemeri,  
στους οποίους και δόθηκε ως ευλογία 

Τ
ην Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2009, 
έλαβε χώρα στο Ιεραποστολικό 
Κέντρο Αγίου Νεκταρίου, η τελε-

τή Αγιασμού των Υδάτων και της κατα-
δύσεως του Τιμίου Σταυρού εντός του 
βαπτιστηρίου του Ιεραποστολικού Κέ-

Ομαδικές βαπτίσεις στην Ιερά Μητρόπολη 
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ.
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οποίες αρίστευσε μεγάλος αριθμός νέων 
και νεανίδων. Στην συνέχεια προβλήθη-
κε ταινία και προσφέρθηκε συσσίτιο και 
αναμνηστικά δώρα σε όλα τα παιδιά.

3) Διανομή ιματισμού & τροφίμων στην Ιεραποστολή
υποδήματα και τρόφιμα. Όλες οι παρα-
πάνω ευλογίες εστάλησαν από φίλους 
της Ιεραποστολής από την Κύπρο με 
πρωτοβουλία του Συνεργατικού Ταμι-
ευτηρίου Λεμεσού.

4) Ιεραποστολική περιοδεία στην νότιο Ζιμπάμπουε

Τ
ην Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009, 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε 
κ. Γεώργιος πραγματοποίησε Ιερα-

ποστολική περιοδεία στο Μπουλαουάγιο. 
Το πρωί ιερούργησε και κήρυξε τον Θείο 
Λόγο στον Ιεραποστολικό Ναό Αγίου 
Αυγουστίνου και στην συνέχεια τέλεσε 

ομαδική βάπτιση 20 κατηχουμένων. Στην 
συνέχεια διένειμε τρόφιμα, σχολικά είδη, 
ιματισμό και υποδήματα σε όλο το εκκλη-
σίασμα. Τη βάπτιση τέλεσε στον ελληνικό 
ναό Αγίου Ιωάννου και το μεσημέρι πα-
ρέστη σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν 
του η παροικία.

χρυσός σταυρός και χρηματικό βραβείο. 
Την ίδια μέρα δόθηκαν χρηματικά βρα-
βεία στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για 
την λήξη των κατηχητικών σχολείων, στις 

Τ
ο Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009, 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπά-
μπουε κ. Γεώργιος διένειμε σε 

150 οικογένειες στο Ιεραποστολικό 
φυτώριο στο Warren Park ιματισμό, 

Αγιασμός των υδάτων στην Ιεραποστολή.
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5) Αγιασμός στην Ελληνική ακαδημία

Τ
ο πρωί της Τετάρτης, 28 Ιανουα-
ρίου 2009, o Σεβ. Μητροπολίτης 
Ζιμπάμπουε Γεώργιος συμπαρα-

στατούμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Γεώργιο Σαγάνη τέλεσε Αγιασμό στην 
Ελληνική Ακαδημία με την ευκαιρία της 
ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς. 
Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Τρίτη 27 
Ιανουαρίου ε.ε. και την φετινή χρονιά 
φοιτούν 150 μαθητές και μαθήτριες (3 
τμήματα της Α΄ και 3 της Β΄ Γυμνασίου). 
Μετά την τελετή του Αγιασμού, ο Σεβασ. 

επισκέφθηκε και αγίασε όλες τις τάξεις 
καθώς και τα νέα εργαστήρια φυσικής, 
χημείας, βιολογίας, και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Παρά το ότι η Ελληνική 
Ακαδημία ξεκίνησε την λειτουργία της 
μόλις το 2008 έχει ήδη συγκαταριθμηθεί 
μεταξύ των καλύτερων εκπαιδευτηρίων 
της χώρας. Σε όλα τα τμήματα της Ελλη-
νικής Ακαδημίας διδάσκεται το μάθημα 
των Θρησκευτικών από Έλληνα Θεολό-
γο ενώ κάθε Τετάρτη εκκλησιάζονται ανά 
τμήματα.

Ο Σεβ/τος ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. Γεώργιος μετά τον εκκλησιασμό σπουδαστών.
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6) Η Εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Χαραρέ

Τ
ην Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 
2009, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζι-
μπάμπουε κ. Γεώργιος ιερούρ-

γησε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας 

Τριάδος στο Χαράρε. Κατά την διάρ-
κεια της Θείας Λειτουργίας εκκλησιά-
στηκαν οι καθηγητές, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες της Ελληνικής Ακαδημίας 



7) Σχολικά δίδακτρα

Μ
ε την ευκαιρία της έναρξης 
της νέας σχολικής χρονιάς, το 
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου και 

την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η Ιερά 
Μητρόπολις Ζιμπάμπουε διένειμε τα 
σχολικά δίδακτρα σε 1.230 απόρους 
μαθητές και μαθήτριες. Το πρόγραμμα 
των σχολικών διδάκτρων ή άλλως της 
εξ αποστάσεως υιοθεσίας, που καλύπτει 

τα σχολικά δίδακτρα, την αγορά βιβλίων 
και σχολικής στολής και το εβδομαδιαίο 
συσσίτιο των παιδιών, στηρίζουν 
οικονομικά φίλοι της Ιεραποστολής από 
την Ελλάδα και την Κύπρο. Εδώ, αξίζει 
να τονίσουμε ότι λόγω των πολλών 
κρουσμάτων χολέρας που εμφανίστηκαν 
στην χώρα, το Υπουργείο Παιδείας 
αποφάσισε όλα τα κρατικά σχολεία 

‘Ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ στόν Ναό 
τοῦ ‘Αγίου Αὐγουστίνου στο Μπουλαουάγιο.
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και επιλεγμένα  τμήματα της Ελληνι-
κής Σχολής. Τον πανηγυρικό της ημέ-
ρας εκφώνησε στα αγγλικά ο Θεολό-
γος Παναγιώτης Ψύλλος, υπεύθυνος 
του προγράμματος διδασκαλίας του 
μαθήματος των Θρησκευτικών στην 

Ελληνική Ακαδημία. Χαιρετισμούς 
απηύθυναν ο Διευθυντής της Ακα-
δημίας C. Trinci και η Ελληνίδα εκ-
παιδευτικός κα Σπυρούλλα Σταμίρη, 
υπεύθυνη του τμήματος εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας.



να διακόψουν τα μαθήματα 
τον περασμένο Νοέμβριο, ένα 
μήνα πριν το τέλος της σχολικής 
χρονιάς, για να προστατευθούν 
τα παιδιά από την επιδημία της 
χολέρας, ενώ με την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
κήρυξε λευκή απεργία εις ένδειξη 
διαμαρτυρίας για την άθλια 
οικονομική κατάσταση της χώρας 
και για τον χαμηλό μισθό των 
εκπαιδευτικών που δεν ξεπερνά 
τα 5 δολάρια Αμερικής τον μήνα, 
ενώ την ίδια ώρα τα κρατικά 
σχολεία χρεώνουν τα παιδιά 200 
δολάρια Αμερικής το τρίμηνο.

Η Ιερά Μητρόπολις Ζιμπάμπουε διένειμε τα 
σχολικά δίδακτρα σε 1.230 απόρους μαθητές 

και μαθήτριες.

Νεοφώτιστοι χριστιανοί 
σε νεοδημιούργητη 

ΣΣενορία στο Μαλάουι.
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8) Αγιασμός στην Ελληνική σχολή

Τ
ο πρωί της Τετάρτης, 4 
Φεβρουαρίου 2009, ο 
Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης Ζιμπάμπουε κ Γεώργι-
ος, συμπαραστατούμενος από 
τον Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο 
Σαγάνη, τέλεσε Αγιασμό στην 
Ελληνική Σχολή με την ευκαιρία 
της ενάρξεως της νέας σχολικής 
χρονιάς. Τα μαθήματα ξεκίνησαν 
την Τρίτη 27 Ιανουαρίου ε.ε. Στην 
Ελληνική Σχολή φοιτούν 450 μα-
θητές και μαθήτριες (σε 7 τάξεις). 
Τα ελληνικής καταγωγής παιδιά 
διδάσκονται καθημερινά την ελ-
ληνική γλώσσα. Για τον σκοπό 
αυτό έχουν αποσπαστεί από την 
Ελλάδα δύο δασκάλες. 

Σ.Σ. Ἀντί ἄλλων σχολίων πα-
ραθέτουμε κατωτέρω ἕνα ποίημα 
τοῦ Ἄγι Φλογέρα ἀπό τό βιβλίον 
του «ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ καϋμοί καί στο-
χασμοί» με τίτλο «Το ξεχασμένο 
χρέος».

Πόσοι ἀπό μᾶς πᾶμε κάθε 
βράδυ ἀμέριμνοι νά κοιμηθοῦμε,

ὅταν χιλιάδες παιδιά τῆς Ἀφρικῆς πε-
θαίνουν ἀπό πείνα

κι ἄλλες χιλιάδες πεθαίνουν ἀπό ἔητζ 
ἤ ἄλλες ἀρρώστειες

κι ἄλλα σκοτώνονται ἀπό βόμβες στό 
Ἰράκ καί στό Λίβανο.

Γιατί ξεχνᾶμε τά ὑπέροχα θεϊκά λόγια 
«κλαίειν μετά κλαιόντων»;

Γιατί λησμονοῦμε τή μεγάλη ἐκείνη 
ἐντολή

«ἐάν πάσχη ἕν μέλος, συμπάσχουν 
πάντα τά μέλη»;

Πανάγαθε Κύριε καί Σωτήρα μας, κά-

με νά νοιώσουμε
τη μεγάλη αὐτή ἐπιταγή καί τό μεγά-

λο χρέος.
Αὐτή εἶναι ἡ ἱερή παγκοσμιοποίηση 

τοῦ Εὐαγγελίου:
νά χύνουμε ἕνα δάκρυ γιά τό παιδί 

τῆς Ἀφρικῆς
καί νά κάνουμε μιά δέηση γιά τά 

ὀρφανά τοῦ κόσμου,
ἀλλά καί νά προχωροῦμε λίγο παρά 

πέρα.

‘Ο Σεβ/τος Ζιμπάμπουε κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
μοιράζει γλυκά στα παιδιά.
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Συνέχεια στη σελ. 26
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Αγαπητοί, εν Χριστώ, αδελφοί, στην 
Ελλάδα, χαίρετε εν Κυρίω. 

Σας γράφουμε από την Ιεραποστολή στο 
Μαλάουι, και θέλουμε να μοιραστούμε 
μαζί σας τα νέα μας, με σκοπό να γνωρίσετε 
περισσότερα για το έργο μας και να ενισχύ-
σετε οικονομικά τις προσπάθειές μας.

Στην ταλαιπωρημένη χώρα, όπου ερ-
γαζόμαστε, τα προβλήματα των ιθαγενών, 
είναι πολλά και διάφορα. Η πείνα, η φτώ-
χεια, η ανέχεια, η έλλειψη μόρφωσης, οι 
αρρώστιες, ο εύκολος θάνατος, οι πολλές 
αναπηρίες, οι άθλιες συνθήκες διαβίω-
σης και οι τρόποι επιβίωσης, η ανεργία, 
η ηθική ἀνέχεια, η έλλειψη ορθού λόγου 
και ορθόδοξης παρουσίας πάνω απ᾽ όλα, 
φέρνουν στην πολιτισμένη πατρίδα μας 
την Ελλάδα, το μήνυμα ότι το Μαλάουι, 
είναι μια χώρα σε έκτακτη ανάγκη: τόσο 

υλικά, όσο κυρίως πνευματικά. Η εικόνα 
που σας περιγράφουμε είναι μόνιμη κα-
τάσταση της χώρας. Ωστόσο, τους μήνες 
που διανύουμε οι ιθαγενείς αδελφοί μας, 
περνούν ακόμη πιο δύσκολα.

Τα αποθέματα καλαμποκιού της χώρας, 
έχουν ήδη τελειώσει. 

Το καλαμποκάλευρο είναι η βασική 
τροφή των ιθαγενών. Μ᾽ αὐτό κάνουν χυ-
λό και τρέφονται  καθημερινά. Ο κόσμος 
υποφέρει από πείνα. Στα χωριά, πολλοί 
έχουν μέρες να φάνε και ψάχνουν στη 
φύση για ρίζες και χόρτα, ενώ στις πόλεις 
βλέπεις συχνά ανθρώπους να φέρνουν 
στους μύλους, μια χούφτα μόνο καλα-
μπόκι, και να το αλέθουν, πληρώνοντας 1 
κουάτσο, για να μαγειρέψουν το μεσημε-
ριανό τους! Το 1 κουάτσο, αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 1 λεπτό του Ευρώ!!

Νεοφώτιστοι χριστιανοί σε νεοσύστατη ενορία. 
Πίσω τους διακρίνεται η αχυροκαλύβα - ναός, που ἔφτιάξαν μόνοι τους.

ΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
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50 ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ (1959-2009)
Σ.Σ.: Κατωτέρω παρουσιάζουμε 

ἕνα τμῆμα ἀπό τό ἐκτεταμένο χρονικό 
τοῦ Μητροπολίτη ΚΑΜΕΡΟΥΝ κ. 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σχετικά μέ τήν ἐπίσκεψη 
τῆς Α.Θ.Μ. Πάπα καί Πατριάρχη 
Ἀλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔωΡΟΥ Β΄ 
στήν Ἱερά Μητρόπολη ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
πού πραγματοποιήθηκε ἀπό 10-23 
Φεβρουαρίου 2009.

Τό πρόγραμμα ὅλων τῶν 
ἡμερῶν ἦταν γεμάτο μέ πλῆθος ἀπό 
πνευματικές δραστηριότητες, ἐπίσημες 
ἐπισκέψεις, ἐγκαίνια Ναῶν, ἱδρυμάτων 
καί πορεία ἀγάπης πρός τό λαό τοῦ 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ.

Μέ τά παιδιά του Β. Καμερούν1. 
Ὑποδοχή Α.Θ.Μ. στόν Ι.Ν. Ἁγ. Τριῶν 2. 
Ἰεραρχῶν Ντούκουλα 19/2/2009
Πατριαρχική Θ. Λειτουργία γιά τά 50 3. 
χρόνια τῆς Ἰ. Μ. Καμερούν 15/2/2009  
Ἰ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ-Γιαούντε.
Μέ τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τοῦ 4. 
Καμερούν κ. Paul Biya
Ἰ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ 5. 
Bonnaberi-Douala Cameroun 
13/02/2009
Ἐπίσκεψις στόν Ἰ. Ν. Ἁγ. 6. 
Παντελεήμονος Geuree Β. Καμερούν

1.

2.

3.
4.



50 ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ (1959-2009)
Πλῆθος Ὀρθόδοξοι πιστοί μέ 

ἐκδηλώσεις χαρᾶς καί ἐνθουσιασμοῦ 
ὑποδέχοντο τόν Μακαριώτατο, 
τόν ὁποῖον πρίν λίγα χρόνια εἶχαν 
Μητροπολίτη τους στή χώρα αὐτή.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου 
στό ΚΑΜΕΡΟΥΝ ὑπῆρξε ἐπιτυχής καί 
ἱστορική γιά τήν πορεία καί διακονία τῆς 
ἱερᾶς Μητροπόλεως ΚΑΜΕΡΟΥΝ.

Ἦταν μία ἐπίσκεψη γεμάτη εὐλογίες 
γιά τήν τοπική Ἐκκλησία πού ἀρχίζει 
τήν νέα της πεντηκονταετία μέ ἕνα 
διαφορετικό ὑπόβαθρο.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ὁ 
Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τό 
ΓΙΑΟΥΝΤΕ, τήν ΝΤΟΥΑΛΑ καί τό Β. 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ.

Λόγω περιορισμένου χώρου θ᾽ 
ἀναφερθοῦμε στήν 5η ἡμέρα τῆς 
ἐπισκέψεως, ἤτοι: τῆς 15 Φεβρουαρίου 
2009.

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις εἰς τήν 7. 
πρεσβεία τῆς Αἰγύπτου Γιαούντε-
Καμερούν 15/2/2009
Πατριαρχική Θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἰερόν 8. 
Ναόν Ἁγ. Κων/νου καί  Ἑλένης Ντουάλα

6.

7.

8.

5.
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Η 
Κυριακή, 15η Φεβρουαρίου, ἦταν ἡ 
ὀρισμένη κύρια ἡμέρα διά τόν ἑορ-
τασμόν τῶν 50 χρόνων τῆς  Ἱ. Μ. Κα-

μερούν στήν πόλη τοῦ ΓΙΑΟΥΝΤΕ.
Ἀπό νωρίς τό πρωί, πλῆθος πιστῶν 

ἄρχισε νά μαζεύεται στόν Κοινοτικό Ἱερόν 
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Μακαριώτατος συλλειτούργησε μέ 
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καμερούν κ. Γρηγό-
ριο καί τόν κλῆρο τῆς Ἱ. Μ. Καμερούν καί 
παρευρέθησαν Ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσε-
ως, Πρέσβεις διαφόρων χωρῶν, ἡ Ἑλληνι-
κή Παροικία καί πλῆθος κόσμου. Κατά τό 
τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτα-
τος προσεφώνησε τούς παρόντας καί τόν 
Μητροπολίτη Καμερούν λέγοντας -μετά τίς 
ἀπαραίτητητες προσφωνήσεις πρός τούς 
παρισταμένους ἐπισήμους- τά ἐξῆς:

«Πέρασαν τέσσερα χρόνια ἀπό τήν τε-
λευταία μου ἐπίσκεψη στήν εὐλογημένη 
χώρα τοῦ Καμερούν.

Μιά τετραετία πολλών ὑποχρεώσεων 
πού ἀνέλαβα ως νέος Πατριάρχης, πολλών 
ταξιδίων, πολλών ἐμπειριῶν.

Μία τετραετία μεγάλων εὐλογιῶν, ἀλλά 
και νέων ἔργων που κοσμοῦν πλέον τον 
ἀποστολικό θρόνο τοῦ Ἁγίου Μάρκου.

Μία τετραετία ὅμως μέ τό Καμερούν στήν 
καρδιά καί στήν σκέψη μου. Καί ἐπέλεξα νά 
ἔλθω κοντά σας αὐτές τίς ἡμέρες, γιά νά ἑορ-
τάσουμε ἕνα μεγάλο γεγονός, τά πενῆντα 
χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Καμερούν. Δοξάζω τόν Θεό, γιατί μέσα 
σ᾽ αὐτά τα πενῆντα χρόνια εὐτύχησα νά ἔχω 
τήν εὐλογία σχεδόν ἕξι χρόνια νά διακονή-
σω σάν Ἐπίσκοπος τοῦ Καμερούν καί μέσα 
σ᾽ αὐτά τά ἕξι χρόνια νά τό ἀγαπήσω καί νά 
τό θεωρῶ σάν μία νέα μου πατρίδα.

Γνωρίζω ὅτι τά αἰσθήματά μου γιά τό Κα-
μερούν ἴσως φαίνονται ὑπερβολικά, ἀλλά 

τά ἴδια αἰσθήματα εἶχαν καί ὅσοι πρίν ἀπό 
ἐμένα  διακόνησαν τήν Ἱερά Μητρόπολη 
τοῦ Καμερούν καί μοῦ τά διηγήθηκαν πρίν 
κλείσουν τά μάτια τους ἤ τά κατέγραψαν στίς 
προσωπικές τους σημειώσεις.

Τό Καμερούν σέ κερδίζει μέ τόν σεβασμό 
του καί τήν ποιότητα τῶν ἀνθρώπων του 
καί αὐτό νά ξέρετε τό ὁμολογούν πολλές 
χῶρες τῆς Ἀφρικῆς.

Αὐτήν τήν ἀγάπη γιά τούτη τή χώρα μοῦ 
μετέδωσαν οἱ προκάτοχοί μου στόν ἐπι-
σκοπικό θρόνο καί γιά τόν λόγο αὐτό σή-
μερα σᾶς καλῶ νά θυμηθοῦμε ὅλους τούς  
Ἕλληνες πού γνωστοποίησαν τήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία στήν εὐλογημένη χώρα τοῦ 
Καμερούν. 

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ἀοιδίμων κτητόρων, 
εὐεργετῶν, δωρητῶν καί προσκυνητῶν τοῦ 
Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.

Αἰωνία ἡ μνήμη Νικοδήμου, Εὐσταθί-
ου, Εἰρηναίου, Πέτρου, τῶν Ἀρχιερέων καί 
πάντων τῶν κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν.

Εὐλογία Θεοῦ καί εἰρήνη καί χάρις ἀπό 
τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ Μάρκου εἰς πάντας τούς Διακόνους 
τῶν Ὀρθοδόξων θυσιαστηρίων τῆς Ἱερᾶς 
ταύτης Μητροπόλεως καί τῶν μελῶν τῶν 
Ὀρθοδόξων ᾽Εκκλησιαστικῶν Κοινοτή-
των.

Σᾶς εὐλογούμε ὁλοκαρδίως γιά νά γίνετε 
εὐλογία Θεοῦ γιά τήν εὐλογημένη χώρα 
τοῦ Καμερούν.

Σᾶς ἀπονέμουμε τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ 
γιά νά γίνετε οἱ φύλακες τῆς εἰρήνης τοῦ 
Καμερούν.

Σᾶς μεταφέρουμε τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ, 
γιά νά τήν μεταδώσετε  σέ ὅσους τήν χρειά-
ζονται καί πιστεύω ὅτι ὅλοι ὅσοι ζοῦν κοντά 
σας τήν χρειάζονται.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΙΑΟΥΝΤΕ (ΚΑΜΕΡΟΥΝ)



Ἀγωνιστεῖτε γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρή-
νης μέ ἀγάπη καί ὑπομονή καί θά σᾶς ὀνο-
μάσει ὁ Θεός Υἱούς του.

Ἀγωνισθεῖτε γιά τόν σεβασμό καί τήν 
τιμή που δείχνει ὁ Θεός γιά κάθε ἀνθρώ-
πινη ὕπαρξη καί θά δεῖτε θαύματα στη ζωή 
σας.

Τιμῆστε τούς ἀνθρώπους πού ἀγωνίζο-
νται κοντά σας, σταθῆτε κοντά στόν πόνο 
καί τήν χαρά τους καί θά γνωρίσετε τόν 
ἁγιασμό.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις νά ξεκινήσετε τήν 
νέα πεντηκονταετία καί σᾶς εὔχομαι αὐτή 
νά εἶναι πεντηκονταετία ἁγιασμοῦ καί κάθε 
εὐλογίας.

Πρίν τρεῖς ἡμέρες συνήντησα τόν ἐκλεκτό 
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Paul Biya καί 
τόν εὐχαρίστησα γιά τήν τιμή καί τήν ἀγάπη 
του πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. 

Ἐνώ πήγα γιά νά εὐχαριστήσω τόν Ἐκλε-
κτό Πρόεδρο, αὐτός μέ εὐχαρίστησε γιά όλη 
την προσπάθεια πού ἐδώ καί πενῆντα χρό-

νια ταπεινά καί χωρίς τυμπανοκρουσίες ἐπι-
τελεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό Καμερούν 
καί μέ ἐτίμησε -καί διά τοῦ προσώπου μου 
ἐτίμησε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία- μέ τήν 
πλέον ὑψηλή τιμή τῆς χώρας τοῦ Καμερούν, 
τό παράσημο καί τόν ἀστέρα τοῦ Μεγάλου 
Ἀξιωματούχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς.

Τόν εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχής 
μου καί τόν βεβαιώνω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τοῦ Καμερούν πάντα θά ἀγωνί-
ζεται μέ τήν ἀγάπη τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα 
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καμερούν 
κύριε Γρηγόριε,

Ἡ ἀνατολή τῆς νέας πεντηκονταετίας σέ 
βρίσκει στό πηδάλιο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Καμερούν.

Ἔχεις τήν ἀγάπη καί τήν φιλία ὅλων, 
ὅπως ἔχεις καί  τήν εὐθύνη τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας.

Ἀνδρίζου καί ἐνδυναμοῦ ἐν Κυρίω καί 
ὁδήγησε τήν τοπική Ἐκκλησία στήν Βασιλεία 

23

Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β´ εἰς τόν Ἱερόν ναόν 
ἁγίου Ἐλευθερίου στό Καμερούν.



τῶν Οὐρανών καί ἐκεί ὁ Θεός θά ἀνταμείψει 
τίς προσπάθειές σου.

Ὁ Πατριάρχης σου θά εἶναι πάντα κοντά 
σου ὅπως καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Μη-
τροπόλεως σου.

Εὐχαριστῶ ὅλους τούς παρισταμένους 
γιά τήν συμμετοχή στή χαρά μας.

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πάντα 
μαζί σας 

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.
Ὁ Μητροπολίτης Καμερούν στήν ἀντι-

φώνησίν του εἶπε τά ἑξῆς:
«... Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας σήμερα, 

διότι ὅλοι ἀνταποκριθήκατε εἰς τήν πρό-
σκλησιν τῆς Τοπικῆς μας  Ἐκκλησίας γιά τόν 
ἑορτασμόν τῆς συμπληρώσεως 50 χρόνων 
ἀπό τῆς ἰδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Καμερούν.

Ἀλλά ἡ σημερινή ἐπέτειος λαμπρύνεται 
ἐπί πλέον ἀπό τήν παρουσίαν τῆς Α.Θ. Μ. 
τοῦ Πάπα & Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. κ. 
Θεοδώρου του Β΄. ...

Καλῶς ἤλθατε ἀνάμεσά μας, Μακαριώ-
τατε Πάπα καί Πατριάρχα, 

Ἤλθατε καί μᾶς μυσταγωγήσατε στό μυ-
στήριο τῆς Ἐκκλησίας, 

ἤλθατε καί φωτίσατε τόν δρόμο τῆς Το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας,

ἕνα δρόμο τόν ὁποῖον γνωρίζετε,
τόν ἔχετε βαδίσει, ἔως τῶν ἀκραίων του 

σημείων,
ἕνα δρόμο τόν ὁποῖο φροντίσατε νά ἐπε-

κτείνετε...
ἕνα δρόμο, ὅπου καθημερινά βρίσκουμε 

κομμάτια τῆς καρδιᾶς σας πού ἐσεῖς ἀφή-
σατε,....

Καί ἀκριβῶς τά κομμάτια τῆς καρδιᾶς σας 
που ἀφήσατε ἑδῶ εἶναι πού σᾶς ξαναέφεραν 
κοντά μας αὐτές τίς ἡμέρες...

καί γι᾽ αὐτό σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρ-
δίας....

Γιά πενῆντα χρόνια ἐδῶ ἐπάνω σ᾽ αὐτό 
τό θυσιαστήριο ἐναπετέθησαν οἱ ἀγωνίες, 
τά ὄνειρα, οἱ ἐλπίδες,οἱ ὁραματισμοί, οἱ δο-
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κιμασίες, οἱ λῦπες καί τά προβλήματα τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Καμερούν.

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη ὅλων τῶν κεκοιμημέ-
νων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱερομονάχων καί 
Διακόνων τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμε-
ρούν αἰώνιος καί ἄληστος καί ὁ Κύριος νά 
τούς ἀναπαύει ἐν σκηναῖς Δικαίων, καθώς 
καί ὅλων τῶν Κτητόρων, Εὐεργετῶν καί 
προσκυνητῶν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

Θά θέλαμε νά σᾶς βεβαιώσουμε Μακα-
ριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ὅτι αὐτόν τόν 
δρόμο καί τήν ὑπόσχεση τῆς διακονίας τοῦ 
εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Καμερούν, τήν ὁποίαν σᾶς δώσαμε πρίν 
τέσσερα χρόνια κάτω ἀπό τήν σκέπη  τοῦ 
τρούλου αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ, πού συμβολίζει 
τόν οὐρανό καί ἐνώπιον τοῦ ἰδίου θυσι-
αστηρίου, θά τήν κρατήσουμε στερεά καί 
ἀκμαία μαζί μέ  τόν Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, διότι τά ὅσια τῆς πίστεως καί 
τῆς πατρίδος μας δέν ἐγκαταλείπονται ποτέ 
καί γιά τίποτα παρά μόνον, φυλάσσονται μέ 
κάθε τίμημα.

Θά ἤθελα ἀπό τήν θέση αὐτή, ἐνώπι-
όν Σας, ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῆς 
Κυβερνήσεως καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, νά 
ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Τοπικῆς 
μας Ἐκκλησίας πρός τόν ἐκλεκτό Πρόεδρο 
τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καμερούν Ἐξοχώτατον 
κύριον κ. Paul Biya γιά τόν σεβασμό καί τήν 
ἀγάπη του πρός τό ταπεινό, ἱεραποστολικό 
ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Παρακαλῶ τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως νά 
μεταφέρουν τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός 
τόν κ. Πρόεδρο.

Θα ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τήν  

Ἕλληνική Κυβέρνηση γιά τήν συμπαράστα-
ση της στό ἔργο μας καθώς καί ὅλους ἐσᾶς 
πού μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ.
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ὡς εὖ 

παρέστητε. Ζητοῦμε τήν εὐλογία καί τήν 
εὐχή σας γιά τά ἐπόμενα πενῆντα χρόνια 
τῆς Ἱ. Μ. Καμερούν».

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν ὁ Μακα-
ριώτατος ἐπέδωσε εἰς ἕναν ἕκαστον τῶν 
ἐπισήμων τό ἀναμνηστικό μετάλλιον τῶν 
50 χρόνων τῆς Ἱ. Μ. Καμερούν καί τήν δί-
γλωσση ἐπετειακή ἔκδοση τοῦ ἱστορικοῦ 
της, μέ τήν παρουσίαση τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας.

Μετά το πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας 
ὁ Μακαριώτατος ἀπεκάλυψε τιμητικήν 
μαρμάρινη πλάκα διά τά 50 χρόνια εἰς 
τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου εἰς τήν ὁποίαν ἀναγράφεται 
ἐπίγραμμα εἰς τήν ἑλληνικήν καί γαλλικήν 
γλῶσσαν...

Τἠν ὅλη ἐκδήλωση ἐκάλυψε ἡ τοπι-
κή τηλεόρασις καί ὁ τύπος. Ἀκολούθησε 
δεξίωσις εἰς τούς χώρους ἐκδηλώσεων 
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος ὅπου ὁ Μακα-
ριώτατος ἤκουσε τίς Προσφωνήσεις τοῦ 
Προέδρου τῆς Κοινότητος κ. Ἐλευθερίου 
Παππᾶ καί εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντή-
σει τούς  Ἕλληνας καί τούς πιστούς Ὀρθο-
δόξους Καμερουνέζους τῶν διαφόρων 
Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοντήτων πέριξ τοῦ 
ΓΙΑΟΥΝΤΕ.

Τό βράδυ ὁ Μακαριώτατος παρεκάθησε 
σέ ἐπίσημο δεῖπνο πρός τιμήν του εἰς τήν 
Αἰγυπτιακήν Πρεσβείαν.
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Η εκκλησία μας προσπαθεί να βοηθή-
σει, τόσο πνευματικά όσο και υλικά.

Οι ακολουθίες για τους νεοφώτιστους, 
τα κατηχητικά μαθήματα, οι εργασίες στο 
ορθόδοξο τυπογραφείο και μεταφραστικό 
κέντρο, οι επισκέψεις σε φυλακές, και τα 
εβδομαδιαία συσσίτια σε 400 άτομα στο 
Blantyre, όπως και ενισχύσεις σε τρόφι-
μα σε 104 ορφανά στο Ντιράντι και στα 
υπαίθρια νηπιαγωγεία στο Καμπόζι και 
στο Μουλάνζι, συνεχίζονται σταθερά και 
με ζήλο.

Μαζί όμως με αυτές τις προσπάθειες εί-
ναι απαραίτητα και έργα υποδομής, για να 
πλαισιώσουν τις προσπάθειές μας και να 
εξασφαλίζουν διάρκεια στην προσφορά και 
στους κόπους μας.

Τα θεμέλια στο έργο υποδομής στη χώ-
ρα τα έβαλε ο σεπτός μας Πατριάρχης Αλε-

ξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος 
ΙΙ, όταν υπηρετώντας στο Μαλάουι, σαν 
Επίσκοπος θεμελίωσε τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Καμπότζι, 
οραματιζόμενος την δημιουργία ενός ιε-
ραποστολικού κέντρου, που θα σκέπαζε, 
πνευματικά και υλικά μια μεγάλη περιοχή. 
Με την φροντίδα του τωρινού μας επισκό-
που Γεωργίου, και άξιου συνεχιστή του 
οράματος του Πατριάρχη μας, προσπαθού-
με να εργαστούμε στην ίδια κατεύθυνση. 
Έτσι, δίπλα στον ωραίο και μεγάλο ναό του 
Αγ. Γεωργίου, φτιάξαμε ήδη, ωραίο βαπτη-
στήριο με σκέπαστρο και ειδικό χωνευτήρι, 
όπως προβλέπεται. Το έργο είναι ευγενική 
προσφορά ενός αγιορείτη δωρητή.

Απαραίτητη είναι η ανέγερση σπιτιού 
για τον ιερέα και ακόμη διαφόρων βοη-
θητικών χώρων για την στέγαση και ενί-
σχυση της ίδρυσης ορθόδοξης ενορίας 
στο Καμπότζι.

Διανομή τροφίμων μετά τη θεία λειτουργία.

ΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Συνέχεια από τη σελ. 19
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Έτσι δίπλα στο σπίτι του ιερέα, έχουν 
ξεκινήσει τα έργα, για ανέγερση βιβλιο-
θήκης-αναγνωστηρίου, ακόμη νηπιαγω-
γείου,παιδικής χαράς και αύλειου σκέπα-
στρου, χώρου μαγειρείου με αποθήκη, 
όπως επίσης και αίθουσα, για να στεγάσει 
την σχολή γυναικών της περιοχής.

Το έργο είναι τεράστιο για τις περιο-
ρισμένες οικονομικές μας δυνατότητες. 
Τώρα έχουν τελειώσει οι βροχές είναι ο 
κατάλληλος καιρός για τέτοια έργα. Ευ-
ελπιστούμε να ολοκληρωθεί πριν την 
επόμενη σαιζόν των βροχών.

Σας στέλνουμε κάποιες φωτογραφίες 
της περιοχής και σχέδια αρχιτεκτονικά για 
τα κτίρια που σας προαναφέραμε.

Το κόστος των εργασιών σας το πε-
ριγράφουμε στην τελευταία σελίδα του 
γράμματος.

Αυτήν την στιγμή, στην περιοχή Καμπό-
τζι ο ιθαγενής ιερέας, π. Νεκτάριος, συνε-

χίζει να εργάζεται. Ιδρύθηκε ήδη υπαίθριο 
νηπιαγωγείο που φιλοξενεί 60 παιδιά. Η 
εκκλησία μας τα ταΐζει καθημερινά.

Δυστυχώς, πολλά παιδιά μείναν έξω από 
το σχολείο, γιατί δεν μπορούμε να ξανοι-
χτούμε παραπάνω από τις δυνάμεις μας.

Ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθεί 
το πρώτο μέρος του σχεδίου που μόλις 
σας περιγράψαμε, για να μπορέσουμε 
αργότερα να ιδρύσουμε και γυμνάσιο 
(πολύ απαραίτητο για την περιοχή), 
όπως επίσης κλινική και άλλα.

Υπολογίζουμε πολύ στην βοήθειά σας 
και σας παρακαλούμε να μας δώσετε μια 
θετική απάντηση πολύ σύντομα, για να 
συνεχιστεί  το έργο στην περιοχή Κα-
μπότζι.

Ενημερωτικά σας προσθέτουμε ότι 
εκτός από την περιοχή αυτή, οι κατηχητές 
μας κάνουν σταθερές προσπάθειες εδώ 
και ένα χρόνο σε άλλες δύο περιοχές και 

Ομαδική βάπτιση
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έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα απο-
τελέσματα. Ετσι στην περιοχή Μουλάνζι 
γίναν οι πρώτες βαπτίσεις σε μια ενορία 
με πρωτοχριστιανικό ζήλο, όπως επίσης 
ιδρύθηκε υπαίθριο νηπιαγωγείο και σχολή 
ραπτικής γυναικών.

Ακόμη στην περιοχή Ναμουέρα εἶναι 
τακτική η ορθόδοξη παρουσία μας, ελπί-
ζουμε να αποδώσει, σύντομα καρπούς. 
Η 15 Μαρτίου του 2009, ήταν ιστορική 
ημέρα για τη χώρα, αφού ακούστηκε το 
«Σύμβολο της Ορθόδοξης Πίστης», για 
πρώτη φορά στην τοπική διάλεκτο τσι-
τσέουα, μετά από επίπονες εργασίες στο 
μεταφραστικό μας κέντρο.

Παρακαλούμε, εκτός από την οικονομι-
κή ενίσχυση που σας ζητούμε να μας έχετε 
κυρίως στην καρδιά και στις προσευχές 
σας, γιατί μόνο με τέτοιες ενισχύσεις, μπο-
ρεί στ᾽ αλήθεια να απλωθεί η Εκκλησία 
Του Κυρίου μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για 
το ενδιαφέρον σας να μας συμπαραστα-
θείτε.

Με αγάπη Χριστού

π. Ερμόλαος Ιατρού από το Μαλάουι

* Ακριβές φωτοαντίγραφο της επιστο-

λής έχει ταχυδρομηθεί και προς τον Αρχι-
επίσκοπό μας, Ζιμπάμπουε και Νοτιοτέρας 
Αφρικής κ.κ. Γεώργιο.

Σ.Σ. Κύριε,
Ὅταν πεινῶ, δῶσ᾽ μου κάποιον νά 

θρέψω. 
Καί ὅταν διψῶ, δῶσ᾽ μου κάποιον νά 

ποτίσω.
Καί ὅταν θά κρυώνω, κάποιον νά ντύ-

σω.
Ὅταν θά εἶμαι θλιμμμένος, δῶσ᾽ μου 

κάποιον νά παρηγορήσω.
Ὅταν τό φορτίο μου μέ βαραίνει δῶσ᾽ 

μου κάποιον νά σηκώσω.
Τό μόνο πού θέλω ν᾽ ἀκούσω ἀπό 

Σένα εἶναι τό «ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί 
τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσα-
τε». (Ἄγγελμα τῆς ἡμέρας)

Αὐτό τό ἄγγελμα κάνουν παντιέρα οἱ 
ἱεραπόστολοι. Ἀφήνουν τήν ἀπόλαυση 
καί καλοπέραση τῆς  καθημερινῆς βιοτῆς 
γιά νά διακονήσουν τόν ἄνθρωπο, τήν 
ταλαιπωρημένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὅπου 
γῆς.

Δίνουν φαγητό, ποτίζουν διψασμέ-
νους, συνάγουν ἄστεγους, περιβάλλουν 
γυμνούς, ἐπισκέπτονται φυλακισμένους. 

Κατηχητικά μαθήματα στη φύση.
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Ἀδιαφοροῦν γιά τή δική τους δίψα, πείνα,  
κρύο, κάματο. Σηκώνουν ἀγόγγυστα τό 
φορτίο τοῦ ἀνθρώπινου πόνου καί νιώ-
θουν τή χαρά τῆς ταλαιπωρίας.

Ὁ μέγας πατήρ τῆς ἐκκλησίας μας, 
Ἰωάννης Χρυσόστομος ρωτᾶ: «Ποίαν 
ἀπόκρισιν θά δώσῃς στόν Κριτή σου, 
ὅταν ἐνδύης τούς τοίχους μέ πολύτιμα 

μάρμαρα καί αφίνῃς νά θάβεται καθημε-
ρινῶς ἀπό τή φτώχεια καί τήν άνέχεια ὁ 
συνάνθρωπός σου;».

Συμμεριζόμαστε τίς δυσκολίες πού πα-
ρουσιάζει σήμερα τό Μαλάουι καί προσευ-
χόμαστε θερμά νά ἐνισχύει ὁ Κύριός μας 
ὅλους τούς ἱεραποστόλους  καί νά ἐπιλύει 
ὅλα τά προβλήματα σ᾽ ὅλη τή γῆ.

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΚΑΝΑΣ
Προς τον Πρόεδρο
και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τρυγόνος 3-5 Κυψέλη

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Του Πα-
νελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθο-
δόξου Ιεραποστολής,

Με την επιστολήν αυτήν Σας διαβιβά-
ζω ένα ακόμη δελτίον τύπου και αντίγρα-
φα φωτογραφιών, πληροφορώντας τόν 
Όμιλόν Σας περί του προσφάτου τετρα-
μήνου ταπεινής διακονίας εις την Ιεράν 
Επισκοπήν Γκάνας.

Αν κρίνετε κάτι σκόπιμον προς δημοσί-
ευσιν εις το περιοδικόν «Ιεραποστολικός 
Ταχυδρόμος» προς ενημέρωσιν του φι-
λόθεου αναγνωστικού κοινού, ημπορείτε 
να το πράξετε.

Παρακαλώ πολύ να προσεύχεσθε για 
όλους μας, αδελφοί μου, για την κατά 
Θεόν προκοπήν εις το έργον της ιεραπο-
στολικής διακονίας μας.

Καλή Τεσσαρακοστή. Καλό αγώνα. 
Καλή δύναμη.

Με αγάπη Ιησού Χριστού

Του Κυρίου ημών

Θεία Λειτουργία στο Αμπιτζάν της Ακτής 
του Ελεφαντοστούν.
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Παρουσιάζουμε παρακάτω τις ση-
μαντικώτερες εκδηλώσεις που έγιναν 
κατά την διάρκεια του τελευταίου τε-
τραμήνου του έτους 2008, στην Ιερά 
Επισκοπή Γκάνας.

Την Τρίτη, 2α Σεπτεμβρίου 2008, και 
μετά από οκτάμηνο κατήχηση 150 περί-
που κατηχουμένων οι οποίοι διαμένουν 
στην κεντρική επαρχία της Γκάνα, τελέ-
σθηκε ομαδική Βάπτισις των στο χωριό 
Ακροπόν.

Παρόντες οι Ιερείς της περιοχής με τον 
αρχιερατικό επίτροπο π. Ιάκωβο, οι οποί-
οι συμμετείχαν στα Ιερά Μυστήρια Βαπτί-
σματος και Χρίσματος, καί βοηθοῦσαν τον 
Επίσκοπο, ο οποίος έφθασε πολύ πρωί 
από την Άκκρα για το σκοπό αυτό.

Την Κυριακή, 7η Σεπτεμβρίου, επισκε-
φθήκαμε το χωριό Teacher Mantey στο 
οποίο τελέσαμε την Θεία Λειτουργία και 
ακούσαμε από τον δάσκαλο του Ορθό-
δοξου Δημοτικού Σχολείου μας τα προ-
βλήμματα που αντιμετωπίζει από την μη 
ύπαρξη σχολικού κτιρίου.

Οι πρώτες τάξεις του δημοτικού πα-

ρακολουθούν τα 
μαθήματά τους σε 
προσωρινό σκέ-
παστρο με κλαδιά 
από φοινικόδεν-
δρα και οι μεγαλύ-
τερες τάξεις μέσα 
στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Τρύφωνος.

Μας παρεκά-
λεσαν, αν είναι 
δυνατόν, να κά-
νουμε κάτι και γι᾽ 
αυτούς.

Τους προτρέ-
ψαμε να προσευ-
χηθούν θερμά στο 

Θεό για το δίκαιο αυτό αίτημά τους και 
να πιστέψουν ότι Εκείνος κάτι θα κάμει. 
«Πάντα δυνατά τώ πιστεύοντι...»

Από τις 9 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, 
επισκεφθήκαμε και πάλι την χώρα Ακτή 
του Ελεφαντοστούν (IVORY COAST).

Σκοπός μας η συνεργασία με τον αρχι-
τέκτονα και εργολάβο για τα σχέδια του 
υπό ανέγερσιν Ιερού Ναού της Αναστάσε-
ως του Κυρίου μας, του πρώτου Ορθόδο-
ξου Ναού στην χώρα αυτή. Διαπιστώσαμε 
ότι προέχει αμέσως είναι να περιφραχθή 
το οικόπεδο το οποίο δωρήθηκε στην Ορ-
θόδοξη Εκκλησία του Αμπιτζάν από τον 
καθηγητή του εκεί Πανεπιστημίου prof. 
Mr. Kouadio Moya, μέ κτιστό μανδρότει-
χο, πράγμα το οποίο ζητήσαμε από τον 
εργολάβο να κάμει, έως ότου περατω-
θούν τα σχέδια του Ιερού Ναού και να 
κατατεθούν προς έγκρισιν στο ανάλογο 
πολεοδομικό γραφείο.

Το Σάββατο, 20η Σεπτεμβρίου, τελέσα-
με τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου του νέ-
ου μας Γυμνασίου στο χωριό Ντομεάμπρα 
(Domeabra) της ανατολικής επαρχίας της 
Γκάνα, του οποίου η ανέγερση άρχισε προ 
οκταμήνου (Φεβρουάριος 2008).

Διανομή τροφίμων σε παιδιά.
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Παρόντες όλοι, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Παιδείας της Γκάνα, ο τσιφ 
της περιοχής ο οποίος μας εδώρησε το 
μεγάλο οικόπεδο, ο Ιερέας μας π. Ανδρέ-
ας, οι δάσκαλοι του Σχολείου με τους 
μαθητές και φυσικά όλοι οι γονείς.

Στο εν λόγω χωριό πλέον έχουμε Νη-
πιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο κάτω 
από την επίβλεψη και καθοδήγηση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας μας!

Θερμές ευχαριστίες στους δωρητές, 
που ήταν και πάλι το Φιλανθρωπικό Σω-
ματείο Η ΑΓΑΠΗ.

Το Σάββατο, 27η Σεπτεμβρίου, τελέ-
σθηκαν ομαδικές Βαπτίσεις κατηχουμέ-
νων στη νεόφυτη Ενορία των Στυλιτών 
Αγίων στο χωριό Πέκι της επαρχίας Βόλτα 
της Γκάνα.

Ο αρχιερατικός επίτροπος π. Αλέξιος 
και ο εφημέριος π. Μακάριος τέλεσαν 
αυτές.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην εν λό-
γω Ενορία παρουσιάζεται πρόοδος και η 
Ορθόδοξη πίστη εξαπλώνεται μεταξύ των 
ιθαγενών της περιοχής, χάρις στον ζήλο 
του νέου μας Ιερέως.

Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμ-
βριο συνεχίσθηκαν στην Ιερατική Σχολή 
Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια για τους ήδη υπάρχοντες Ιερείς 
της Ιεράς Επισκοπής μας.

Αυτά είναι μηνιαία στα οποία συμμε-
τέχουν ανά τέσσερις Ιερείς.

Ο πρώτος κύκλος τελείωσε αρχές 
Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσουν άλλοι 
δύο κύκλοι το επόμενο έτος, Θεού θέ-
λοντος.

Κρίνονται απαραίτητα για την θεολο-
γική κατάρτιση των ήδη υπαρχόντων Ιε-
ρέων και την εκπαίδευσή τους και στον 
τομέα Θείας Λατρείας. Καθημερινώς τε-
λούνται όλες οι προβλεπόμενες Ιερές 
Ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία στον 
Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως 

του Κυρίου. Η πρόοδος των εκπαιδευθέ-
ντων Ιερέων είναι αισθητά βελτιωμένη, 
πράγμα το οποίο δίδει στους ίδιους χα-
ρά και ενισχύει τον ζήλο τους κατά την 
άσκηση των εφημεριακών καθηκόντων 
τους στις Ενορίες της υπαίθρου.

Η Πανήγυρις του Αγίου Νικολάου τε-
λέστηκε στην Τέμα το Σάββατο, 6η Δε-
κεμβρίου. Η ευλάβεια του καπετάν Πα-
ναγιώτη Τσάκου και των συνεργατών του 
ανήγειραν τόν ἱερόν αὐτόν Ναόν και ο 
Προκαθήμενος του Αλεξανδρινού θρό-
νου προσφάτως εγκαινίασε.

Παρόντες όλοι, οι εκπρόσωποι της 
εταιρείας TSAKOS GROUP, οι ενορίτες του 
καθεδρικού Ιερού Ναού από την Άκκρα, 
οι ναυτικοί των ελληνικών πλοίων που 
βρισκόντουσαν αυτήν την μέρα στο λιμά-
νι, οι μαθητές των  γύρω από την περιοχή 
σχολείων και ο φιλέλληνας Τσιφ της πε-
ριοχής με τους συμβούλους του.

Μετά την Θεία Λειτουργία και την 
λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου 
Νικολάου, αναπέμφθηκε δέηση «υπέρ 
των εν θαλάσσει καλώς πλεόντων και 
εμπορευομένων αδελφών μας» εν μέσω 
μεγάλης συγκινήσεως, αντικρύζοντας τον 
ατλαντικό ωκεανό και τα παραπλέοντα 
πλοία από την ακτή της χώρας της Γκά-
να, πολλά των οποίων σίγουρα θα ήταν 
ελληνικά.

Εβδομαδιαία Συνάντηση των Ορθο-
δόξων Ενοριών Ανατολικής επαρχίας 
της Γκάνα στο χωριό Αντέσου. Ομαδικές 
Βαπτίσεις κατηχουμένων πραγματοποι-
ήθηκε από τις 8 έως τις 14 Δεκεμβρίου. 
Θέμα των καθημερινών ομιλιών που 
αναπτύχθηκαν από τους ελαχίστους προ-
σοντούχους Ιερείς και Κατηχητές μας «Το 
Άγιο δωδεκαήμερο στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία μας». Το Σάββατο, 13η Δεκεμ-
βρίου, βαπτίσθηκαν από τους Ιερείς οι 
κατηχούμενοι της τελευταίας περιόδου 
στο ποτάμι του χωριού.
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Τ
ις πρωινές ώρες της 10ης Φεβρου-
αρίου 2009, έφθασε στη Ναϊρό-
μπι της Κένυας ο Μακαριώτατος 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄. Στο αερο-
δρόμιο τον Μακαριώτατο υποδέχθηκε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. 
Μακάριος, ο πρέσβυς της Ελλάδος στη 
Ναϊρόμπι και αφρικανοί ιερείς.

Ύστερα από ολιγόωρη ανάπαυση, 
γύρω στο μεσημέρι, ο Μακαριώτατος 
έφθασε στους χώρους της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κένυας, όπου του επεφυ-
λάχθη θερμοτάτη υποδοχή από τους 
εκατοντάδες μαθητές και σπουδαστές 
που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια της 
Μητροπόλεως. Με τους ήχους των κα-
μπανών, συνοδευόμενος από τον οι-

κείον Ιεράρχη, εισήλθε στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου 
της Πατριαρχικής Σχολής, όπου οι Ιε-
ροσπουδαστές έψαλλαν μελωδικότατα 
στην ελληνική γλώσσα την φήμη του 
Πατριάρχη και άλλους ύμνους.

Προσφωνώντας τον Μακαριώτατο 
ο Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος, κατα-
συγκινημένος, τον ευχαρίστησε, γιατί 
που για πολλοστή φορά επισκέπτεται, 
έστω ανεπίσημα, την Ιερά Μητρόπολη 
Κένυας. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι 
η παρουσία του Πατριάρχη ανάμεσα 
στους πιστούς της Μητροπόλεως απο-
δεικνύει το προσωπικό ενδιαφέρον και 
την φροντίδα που πάντοτε περιβάλλει 
το έργον όχι μόνον της Πατριαρχικής 
Σχολής, αλλά και των άλλων συναφών 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ

Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β´ 
στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας.
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εδρεύ-
ουν στους χώρους της Μητροπόλεως. 
Στην απάντησή του ο Μακαριώτατος 
συνεχάρη τον Σεβασμιώτατο για το 
σοβαρό και εξαιρετικό έργο το οποί-
ον επιτελείται στην Ιερά Μητρόπολη 
και είπε χαρακτηριστικά: «Εδώ χτυ-
πάει η καρδιά της Ορθοδοξίας στην 
Αφρική», απευθυνόμενος προς τους 
εκατοντάδες νέους, επισημαίνοντας ότι 
αυτοί αποτελούν το μέλλον της Αφρι-
κανικής ηπείρου.

Στη σύντομη αυτή υποδοχή ο Μακα-
ριώτατος παρέδωσε στον Σεβασμιώτα-
το το τιμητικόν δίπλωμα το οποίον τον 
περασμένο χρόνο προσέφερε το Διε-
θνές Ίδρυμα Ενότητος των Ορθοδόξων 
Λαών που εδρεύει στη Μόσχα, για το 
θαυμάσιο έργο που επιτελεί η Ορθόδο-

ξη Πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Μακάριος ΙΙΙ».

Ο Μακαριώτατος στη συνέχεια δέ-
χτηκε στο Μητροπολιτικό μέγαρο τους 
καθηγητές και τους ιερείς, όπως και συ-
νεργάτες, προς τους οποίους ευχήθηκε 
κάθε καλό στην πορεία τους και τους 
ευχαρίστησε για το πολύτιμο έργο που 
προσφέρουν στην τοπική εκκλησία.

Το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος παρέ-
θεσε γεύμα προς τιμήν του Μακαριω-
τάτου, όπου συζήτησαν διεξοδικώς την 
πορεία της Εκκλησίας στον χώρο της 
Μητροπόλεως Κένυας.

Αργά το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 
προέπεμψε τον Μακαριώτατο στο αερο-
δρόμιο της Ναϊρόμπης, ευχηθείς καλό  
ταξίδι και επιτυχία στον επόμενο σταθμό 
του.

Ο Σεβ/τος Κένυας κ. Μακάριος τελεί τον καθιερωμένο αγιασμό 
για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
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Έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς  
στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο 
μήνας Σεπτέμβριος καλεί διδάσκοντες 
και διδασκομένους  στους χώρους των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κένυας. Η Ιερά Μητρό-
πολη Κένυας δίδει πάντοτε προτεραι-
ότητα στο θέμα της παιδείας, γι᾽ αὐτό 
και υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα 
από νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο, 
τα οποία εν συνόλω έχουν πέραν των 
10.000 μαθητών και φοιτητών.

Έτσι στις 15 Σεπτεμβρίου το πρωί 
τελέστηκε από το Σεβασμιώτατο στο 
χώρο της πανεπιστημιούπολης της 
Μητρόπολης στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Σοφίας πανηγυρική Θεία Λειτουργία με 
την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρο-
νιάς 2008-2009. Με το Σεβασμιώτατο 
λειτούργησαν μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί κληρικοί και έψαλλε μελωδικότατα 
η χορωδία της Πατριαρχικής Σχολής 
και των άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των, εκεί στο χώρο της Ιεραποστολής 
που ευρίσκονται. Παρέστησαν όλοι 
οι μαθητές, όπως και οι διδάσκοντες 
όλων των εκπαιδευτηρίων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο 
Σεβασμιώτατος  τέλεσε τον καθιερω-
μένο αγιασμό με την έναρξη του νέου 
ακαδημαϊκού έτους και μετέφερε τις 
ευχές και ευλογίες του Α.Θ.Μ. Πατρι-
άρχου Αλεξανδρίας Θεόδωρου Β΄. Στην 
εναρκτήρια ομιλία του ο Σεβασμιώτα-
τος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον 

εν Τριάδι Θεό για τα θαυμαστά έργα τα 
οποία επιτελεί η χάρις Του και ευχαρί-
στησε τους διδάσκοντες και διδασκο-
μένους για την άψογο συνεργασία τους 
και τις καλές προσπάθειές τους προς 
επιτέλεση του θεάρεστου και τόσον 
σημαντικού έργου που όλοι αναλαμ-
βάνουν με σοβαρότητα  και σοφία.

Κατασυγκινημένος ο Σεβασμιώτατος 
είπε ότι θα καταβάλει η Ιερά Μητρόπο-
λη κάθε προσπάθεια, ώστε όχι μόνο 
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα 
εκπαιδευτήρια, παρ᾽ ὅλες τις υπάρχου-
σες οικονομικές δυσκολίες, αλλά καί 
νά αὐξηθεῖ περισσότερον η προσοχή 
στο χώρο της παιδείας.

Όπως και άλλοτε τόνισε ότι η παι-
δεία προσφέρει πολιτισμό, καλλιερ-
γεί πνεύμα καλής, υγιούς άμιλλας 
και προστατεύει τους νέους μας από 
πολλούς άλλους κινδύνους που είναι 
καταστρεπτικοί για την πορεία τους.

Στις επόμενες μέρες ο Σεβασμιώ-
τατος λειτουργούσε στο ναό της Πα-
τριαρχικής Σχολής και συνέχιζε επί 
καθημερινής βάσεως τη διανομή 
τροφίμων, ρούχων, κρεβατιών, πα-
πουτσιών, ακόμη και επίπλων στους 
έχοντας ανάγκη.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτα-
τος τέλεσε τα εγκαίνια του 39ου ναού 
στην Κένυα, του Ιερού Ναού του Αγίου 
Κυριακού του Αναχωρητού στο χωριό 
Lusigetti στην περιοχή της Ναϊρόμπι.
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Ἀνάμεσα στούς χρή-
σιμους κι εὐλογημένους 
ἀνθρώπους, πού κοσμοῦν 
τήν Θεσσαλιώτιδα τοπική 
Ἐκκλησία μας, συγκαταλέγε-
ται καί μία ἀφανής ἡρωΐδα 
πού ἔζησε ἀνάμεσά μας.

Εἶναι ἡ Αἰκατερίνη Α. Φι-
λίππου. Ἕνα ἀπ᾽ τά τέσσερα 
παιδιά τῆς καρδιτσιώτικης 
οἰκογένειας τοῦ Ἀποστό-
λου καί τῆς Βασιλικῆς Φι-
λίππου.

Ἀπό μικρό παιδί, τήν 
Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τήν 

γνωρίζει ἀπ᾽ τόν εὐλα-
βή πατέρα της. Καί, τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή, τήν 
βιώνει μέσα στήν οἰκογέ-
νειά της, στήν ἐνορία της 
τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, 
καί στίς συναναστροφές 
της μ᾽ ἀνθρώπους καλῆς 
θέλησης.

Ἐργάζεται μοδίστρα, 
ἀπ᾽ τά νεανικά της χρό-
νια καί μέ τήν ἐργασία 
της, φροντίζει τούς  γονεῖς 
της καί βοηθάει τ᾽ ἀδέρ-
φια της.

ΑἰΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ (1929-2009)
Είς μνημόσυνον αἰώνιον

Κάποτε ἕνας βουδιστής ἱερέας, 
βαθύτατος γνώστης καί ὀπαδός τοῦ 
Βουδισμοῦ, ἀποφασίζει νά διαδώ-
σει τή θρησκεία του στήν Ταϋλάνδη. 
Πρέπει, ὅμως, πρῶτα νά μάθει ἀγγλι-
κά, τή γλῶσσα πού ὁμιλοῦν στό νησί. 
Καταφεύγει, λοιπόν, σέ κάποιο χρι-
στιανό, ὀρθόδοξο ἱεραπόστολο τῆς 
περιοχῆς του.

- Μήπως μπορεῖτε νά μέ διδάξετε 
ἀγγλικά;

- Πολύ εὐχαρίστως.
Ὁ ἱεραπόστολος χρησιμοποιεῖ σάν 

«ἀναγνωστικό» τό κατά Ἰωάννη Εὐαγ-
γέλιο, μεταφρασμένο στ᾽ ἀγγλικά.

Ὁ βουδιστής μαθαίνει σιγά-σιγά 
τήν ἀγγλική γλῶσσα. Ταυτόχρονα 
παρακολουθεῖ τίς ὑψηλές ἄγνωστες 
ἔννοιες τοῦ Εὐαγγελίου!

Ἡ ὥρα τῆς χάριστος τοῦ Θεοῦ ἔχει 

φτάσει. Ὁ βουδιστής δέχεται οὐρά-
νια, πρωτόγνωρα, χαρούμενα μηνύ-
ματα. Ἀσπάζεται τό χριστιανισμό, κα-
τηχεῖται, βαπτίζεται και γίνεται ἱερέας 
χριστιανός μέ τό ὄνομα Σιριθών!

(Ἀπό τό περιοδικό «Χριστιανικές 
πεννιές».)

Σ.Σ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διαχρονικά 
μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο! Ποιός 
θα βοηθήσει χιλιάδες ἑκατομμύρια 
ψυχές σ᾽ὅλα τά πλάτη τῆς γῆς νά γνω-
ρίσουν τήν Ὀρθοδοξία μας; Τά ὑλικά 
ἀγαθά, πού στέλνουμε στό ἐξωτερικό 
(Σερβία, Ἀλβανία, Ἰνδίες, Γκάνα, Ἀφρι-
κή, Ἀσία, Ἄπω Ἀνατολή) συμβάλλουν 
θετικά στή διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ὅσοι θεραπεύουν τό σῶμα, χορταί-
νουν τό στομάχι, βοηθοῦν τό μυαλό 
νά ἔρχεται κοντά στό Χριστό!

Τρόποι ἱεραποστολῆς
Ποιός θά βοηθήσει ἀλλοεθνεῖς νά ἔρθουν κοντά στό Χριστό;
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Κατά τήν ἐποχήν αὐτήν τήν ἐξωτερική 
Ἱεραποστολή στήν Καρδίτσα, ἱδρύει καί 
ἀσκεῖ ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Θεσα-
λιώτιδος Κωνσταντῖνος. Τότε ἡ Αἰκατερίνη 
Φιλίππου βρίσκεται συσπειρωμένη, στά 
πολλά πνευματικά του παιδιά που συνεχῶς 
αὐξάνονται μ᾽ ἐθελοντές καί ἐθελόντριες. 
Ὅλοι κοπιάζουν σάν γονεῖς πρός τούς μι-
κρότερους, σάν ἀδέλφια στούς συνομή-
λικους, σάν παιδιά στούς μεγαλύτερους, 
ντόπιους και ἀλλοδαπούς σέ καθημερινή 
βάση, άπό τό 1984.

Ζεῖ ἔντονα καί ἀπό κοντά, ἡ Αἰκατερί-
νη Φιλίπου, τήν ἀνταπόκριση τοῦ κοσμά-
κη (ἀπό Καρδίτσα - Φάρσαλα, ὑπόλοιπη 
Ἑλλάδα, ἀπόδημο ἑλληνισμό) καί στό στε-
ρέωμα τοῦ Διορθόδοξου Ἱεραποστολικοῦ 
Κέντρου τῆς καρδιτσιώτικης Ἱεραποστολῆς, 
στήν Πορτίτσα Καρδίτσας, ἡ Αἰκατερίνη 
ἔρχεται καί πάλι βοηθός. Δωρίζει τή χρη-
ματική περιουσία της στήν καρδιτσιώτικη 
Ἱεραποστολή, γιά τήν ἀνέγερση κτιρίου 
στό Διορθόδοξο Ἱεραποστολικό Κέντρο 
στήν Πορτίτσα.

Καί σέ χρόνο ρεκόρ, ρίχνονται τά θεμέ-
λια γιά διώροφο κτίριο, καί τά τσιμεντένια 
ἀντιστηρίγματα, κτίζεται τό ἰσόγειο (ἐπιφά-
νειας 100 τ.μ), γίνονται τά σοβατίσματα 
καί μπαίνουν ἐξωτερικές πόρτες καί παρά-
θυρα. Ὅλ᾽ αὐτά, δωρεά τῆς Αἰκατερίνης. 
Καί, οἱ ἐσωτερικές πόρτες τοῦ ἰσογείου, 
δωρεά ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τῆς καρδιτσιώτικης Ἱεραπο-
στολῆς μας.

Γίνεται λειτουργικό το 2007, τό ἰσόγειο, 
μερίμνη τοῦ Δ.Σ. και χαίρεται ἡ Αἰκατερίνη, 
γιατί βλέπει φιλοξενία στό κτίριό της.

Τό καλοκαίρι τοῦ 2007, τό Δ.Σ φιλο-
ξενεῖ (20) ἀνήλικα παιδιά ἀπ᾽ τό Λόβετς 
τῆς Βουλγαρίας, συνοδευόμενα ἀπό δυό 
Ἱερεῖς τους.

Ὅλα τά πιό πάνω, ἀναφερόμενα, εἶναι 
μέρος ἀπ᾽ τἠν εὐλογημένη πολιτεία τῆς 

Καρδιτσιώτισσας Αἰκατερίνης Φιλίππου 
καί συνεργάτιδος τῆς καρδιτσιώτικης Ἱε-
ραποστολῆς. Κι ὅλ᾽ αὐτά, μέχρι τό τέλος 
τῆς βραδινῆς Ἱερῆς Ἀκολουθίας τῆς Μ. 
Δευτέρας, (13.4.2009), πού φτερούγισε ἡ 
ψυχή της στόν Οὐρανό στά ὀγδόντα της 
(80) χρόνια, αφήνοντάς μας ὡς ἀνάμνηση, 
τήν ἀναστάσιμη σφραγίδα της σαν Γυναίκα 
ὑπῆρξε τίμια, φινετσάτη. Ἔξυπνη, ἐργα-
τική, καί καλῆς θέλησης, χρήσιμη στούς 
ἄλλους. Σιωπηλή στίς καλοσύνες της. Ἀπε-
λεύθερη καθ᾽ ὁδόν.

Τήν Μ. Πέμπτη (16.4.2009) καί ὥρα 
17,00, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Κύριλλος, μαζί μέ εὐλαβεῖς κληρικούς, 
τέλεσαν τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Μακα-
ριστῆς Αἰκατερίνης Φιλίππου, στόν Μητρο-
πολιτικό ΙΝ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου.

Ἀδελφικές μορφές γυναικῶν καί 
ἀνδρῶν περιστοίχιζαν τό σκήνωμά της 
καί τούς οἰκείους της. Ἀπό κοντά καί τό 
ἠλιοβασίλεμα φώτιζε τήν κεφαλή της.

Λόγια πατρικά εἰπώθηκαν ἀπ᾽ τόν Ἐπί-
σκοπό μας πατέρα Κύριλλο. Ἀδελφικά 
λόγια ἀπ᾽ τήν Γραμματέα καί τόν Πρόεδρο 
τοῦ καρδιτσιώτικου Ἱεραποστολικοῦ Δ.Σ., 
κ. Σταυρούλα Ἰωακείμ καί κ. Δημητρίου 
Καλλιαντζῆ. Κι ὁ ἐν Τριάδι Μεγαλοδύνα-
μος συνευδοκοῦσε στά εἰπωμένα λόγια καί 
στίς βουβές προσευχές μας. Ἦταν χαρού-
μενος ὁ Οὐρανός καί λυπημένοι ἐμεῖς.

Τήν (23.5.2009) ἔγινε καί τό ἐκκλησι-
αστικό Μνημόσυνο στήν ἱερή μνήμη της. 
Παρευρέθηκαν και καρδιτσιώτικα καί Ἱε-
ραποστολικά μέλη καί φίλες της ἀπ᾽ τήν 
Ἀθήνα συνεργάτιδες τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱερα-
ποστολῆς τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ 
Ὁμίλου μας.

Παναγιώτης Ἠ. Λουλουδάκης Ἱδρυ-
τικό καί τακτικό μέλος τοῦ Διορθόδοξου 
Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου Καρδίτσας.

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 16 Φεβρουαρίου 2009 ἕως 15 Μαΐου 2009 

Ὑπέρ Σκοπῶν Ἱεραποστολῆς
16/2/09 ἕως 15/5/09
Καραγκιόζης Θεόδωρος  20€

Μπίρμπου Εὐθυμία  25€

Λεγάκη Μαίρη  50€

Κορτέση Βενετία  30€

Ξανθή Ραδίτσα  20€

Γρηγορίου Μαρία  20€

Μοσχονά Στέλλα  20€

Γιουβράς Ἰγνάτιος  25€

Καραλῆς Βύρων  20€

Χ Ἀνδρέου Ἀδαμαντία  25€

Κουτρέτση Κυριακή  20€

Ἀνώνυμη  5€

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€

Βλαχοδημήτρης Ἐμμ.  20€

Δρύζη Αἰκατερίνη  50€

Σαΐνη Ἀθηνᾶ  30€

Ξένου Αἰκατερίνη  5€

Ματσούκα Γιώτα  20€

Ἀναστασιάδης Ἀναστάσιος  30€

Σπυρόπουλος Παναγιώτης  50€

Καραθανάση Μαρία  30€

Ράπτου Ἀγγελική  50€

Τσῖρος Ἐλευθέριος  100€

Ἀνώνυμη  10€

Ἀνώνυμος  340€

Φλοκοπούλου Ἐλισάβετ  20€

Καζηλύρης Νικόλαος  30€

Τσοπελογιάννη Κυριακή  20€

Κατσιάπη Βάσω  20€

Παπ/λου Παναγιώτα  20€

Τοῦντας Ἀθανάσιος  100€

Γρηγορίου Ἄρτεμις  5€

Ἀνώνυμη  150€

Βέρρης Δημήτριος  20€

Γρηγορίου Ἄρτεμις  7€

Ρομποτή Χαρίκλεια  10€

Δρακουλαράκου Μαρία  50€

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€

Π. Διακάκης Φώτιος  100€

Μπούμης Παναγιώτης  20€

Πασούλη Μαρκέλλα  200€

Παφίλη Κων/να  20€

Βλέτσης Ἐλευθέριος  30€

Ἀνώνυμος  20€

Παπαμεντζελοπούλου Ζωή  150€

Σάμπου Χρυσάνθη  130€

Ζαμπέλη Εὐτυχία  15€

Καραστάθης Κων/νος  25€

Π. Μουλατσιώτης Νεκτάριος  15€

Ἀνώνυμος  50€

Πατρέλλη Εἰρήνη  10€

Πατουχέας Πέτρος τοῦ Δημ.  30€

Τουλούπης Νικηφόρος  20€

Τσιτσάνη Βικτωρία  60€

Θανοπούλου Κων/να  15€

Μπανάβα Μαγδαληνή  15€

Καραγιαννοπούλου Καίτη  100€

Βλάχος Κων/νος  50

Ἀνώνυμος  50€

Γκλάβας Μιχαήλ  50€

Ἑστία Μητέρας Λιβαδειά  15€

Ταγκαλάκη Εἰρήνη  15€

Σαρλάνη Ἀναστασία  29€

Χαρῖτος Θεμ. Γεώργιος  20€

Τσακανάς Γεώργιος  15€

Σιμόπουλος Γεράσιμος  100€

Ἀνώνυμος  40€

Τοντάϊ Λάζαρος  20€

Χαραλαμπίδου Ἀλίκη  20€

Λίγδας Ἀριστείδης  100€

Κουτσούμπα Χριστίνα  100€

Καυταρτζῆς Μιχαήλ  30€

Σταυρινοῦ Εὐανθία  50€

Ἀνώνυμος  50€

Παναγάκης Ἀντώνιος  20€

Φραγκουδάκη Αἰκατερίνη  50€

Κοντογιαννάκος Κων/νος  80€

Μπέη Τρυφωνία  100€

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  50€

Ἀνώνυμος  100€

Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο Ι. 

Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Σιατίστης  200€

Παπαχρήστου Στέφανος  30€

Γεωργίου  40€

Ὀρφανός Ἰωάννης  50€

Μπουρνέλης Ἀπόστολος  15€

Παπαϊωάννου Σταυρούλα  100€

Ἀνώνυμος  20€

Ἀναγνώστου Οὐρανία  100€

Δουκάτη Ἑλένη  20€

Κουτσούμπα Χριστίνα  48,80€

Λιανοῦ Ἄννα  50€

Βλέση Ἀγγελική  100€

Ὀρφανίδου Εἰρήνη  50€

Τσώλη Ἐρυφίλη  30€

Σπάρος Ἀριστοφάνης  50€

Σεντούκας Γεώργιος  200€

Μηνδρυνοῦ Εὐαγγελία  30€

Γεωργουλιάτου  Ἕλλη  20€

Ραχούπη Εὐγενία  20€

Αρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ  30€

Ἀρχ. Γιαννακόπουλος  30€ 

Νικόδημος  

Μητσόπουλος Γεώργιος  50€

Ρωμαῖος Ἀντώνιος  30€

Βασιλείου Γεώργιος  70€

Καρυώτης Ἠλίας  50€

Σωτηρίου  10€

Ἀνώνυμος  50€

Κουνάνη Ἑλένη  30€

Βιτσίου Ἀναστασία  40€

Τσιλιμίκρα Μαρία  50€

Ἀνώνυμος  600€

Ἀνώνυμος  20€

Κτιστάκης Νικόλαος  150€
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Βλαχογιάννης Γεώργιος  250€

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  50€

Κοντογιαννάκος Κων/νος  80€

Κορδά Σοφία  30€

Μολυμπάκη Ἀριαν  20€

Ὀρφανός Ἰωάννης  50€

Παπαλάμπρου Εὐφροσύνη  300€

Ἀνώνυμος  20€

Σύρου Βασιλική  150€

Παπαδημητρίου Χρῆστος  20€

Ντάβα Φωτεινή  30€

Κουνάνη Ἑλένη  30€

Ὤττας Νικόλαος  50€

Χασεκίδου Δέσποινα  300€

Φυσέκη Ἀναστασία  50€

Κουλυβατιανός Νικόλαος  20€

Βαρβεράκης Δημήτριος  50€

Βουτσινᾶς Γεώργιος  100€

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  250€

Συμεών Σπῦρος  50€

Ἀνώνυμος  25€

Μερκούρης Νικόλαος  100€

Ἀβαγιάννης Σταῦρος  50€

Κολοκυθά Ἀσπασία  20€

Πηλίδη Μαρία  20€

Μεσσηνιώτης Σπῦρος  500€

Μενελάου Εὐτυχία  20€

Ταταγιάν Ἑλένη  200€

Κατόπη Ἀναστασία  50€

Δαλέτου Γεωργία  40€

Μούσης Ἀλέξανδρος   60€

Ζήλα Γλυκερία  20€

Ἀσπραδάκη Αἰκατερίνη  40€

Νταλάκα Βασιλική  50€

Στάμου Καλλιόπη  100€

Φραγκουδάκη Ἀδαμαντία  500€

Π. Γκόλας Διονύσιος  10€

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη  50€

Κοντονάτσης Πέτρος  50€

Κολοκυθά Ἀσπασία  80€

Σπανοῦ Μαρία  20€

Δασουρᾶς Γεώργιος  20€

Μαυρῖκος Ἀναστάσιος  20€

Στεμιτσότου Μαρία  10€

Μανουσάκη Πιερίνα  100€

Κολοκυθά Ἀσπασία  50€

Καραθανάση Μαρία  30€

Ριζοκώστα Ζωή  20€

Ι.Μ.Κοιμ. Θεοτόκου Ἀχαρναί  40€

Π. Τούμπας Παναγιώτης  500€

Δημάκης Βασίλειος  30€

Λαγανά Ἀλεξάνδρα  100€

Τουμπακάρη Ἄννα  20€

Λιανοῦ Ἀγγελική  50€

Μπαγλαντζῆς Σωκράτης  20€

Πουρνέλης Γεράσιμος  20€

Π. Μακρυπούλιας Δημήτριος  100€

Ἀλεξίου Σοφία  40€

Μακρυγιάννη Σοφία  5€

Διβάρη Ἑλένη  10€

Βερρῆς Δημήτριος  50€

Κοτσαλίδου Παυλίνα  100€

Ἀνώνυμος  10€

Χριστίνα  5€

Τσιάντη Ἀφροδίτη  107€

Τσούκου Ἀδαμαντία  20€

Μπακάλη Εὐδοκίά  15€

Πολύζου Μαρία  10€

Τσούτσουβα Ματίνα  50€

Θάνου Σωτηρία  5€

Χατζηανδρέου Ἀδαμαντία  20€

Διαμάντη Ἰωάννου  5€

Κύρκου Κλεοπάτρα  70€

Κουτρούμπης Κων/νος  10€

Τριάντου Μαρία  10€

Κατσαντώνης Λεωνίδας  50€

Παπαδόπουλος Ἀπόστολος  100€

Γρηγορίου Ἀρτεμία  4€

Κουτρολίκου Χρυσάνθη  25€

Δέδες Γεώργιος  60€

Στάμου Καλλιόπη  100€

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€

Ι. Μονή Προφ. Ἠλιοῦ  100€ 

Πρεβέζης  

Κακούρη Νίνα  50€

Γιωτοπούλου Μαρία  30€

Ψιλολόγνου Ἑλένη  250€

Ντιλιά Ρίτσα  20€

Παπαναγιώτου Εὐάγγελος  50€

Ι. Ναός. Ἁγ. Νικολάου  40€ 

Λεβαδείας

Λούζη Αἰκατερίνη  50€

Στρατάκου Σουλτάνα  50€

Ἀνώνυμη  40€

Μπαγλατζῆς Σωκράτης  20€

Παναγοπούλου Ρουμπίνα  20€

Παπαγιαννοπούλου Δήμητρα  20€

Ἀνώνυμος  15€

Κρέτσης Γεώργιος  100€

Τριγωνά Εὐμορφία  5€

Σβάρνα Φανή  40€

Πασούλη Μαρκέλλα  200€

Γιαννακοπούλου Ἑλένη  10€

Γρηγορίου Ἄρτεμις  10€

Τσατσάρογλου Ἀθηνά  10€

Μούσης Ἀλέξανδρος  50€

Μάκαρη Μαρία  50€

Γούναρη Αἰκατερίνη  10€

Ἀναγνωστοπούλου Ἰωάννα  50€

Γιωτέλη Ναυσικά  50€

Παιδονόμου Ἑλένη  20€

Οἰκονόμου Γεωργία  50€

Τσώνη Βασιλική  50€

Μόσχου Γκόλφω  40€

Τατσιατοῦ Ἑλένη  40€

Ὀρφανός Ἰωάννης  50€

Στεργιούλης Βασίλειος  50€

Παπαδόπουλος Ματθαίος  580€

Ζαχαριάδης Χρήστος  115€

Μαρκετούση Μαθά  50€

Καραχάλιου Βασιλική  30€

Ἀνώνυμος  300€

Τραχάλη Ἀθηνᾶ  50€

Ἀγγελίδη Ἑλένη  20€

Μπινίκος Νικόλαος  50€

Ἀνώνυμος  25€
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Ἀνώνυμος  100€

Διλιντά Εἰρήνη  20€

Σουτόπουλος Γεώργιος  50€

Ζούγλος Δημήτριος  50€

Ἀνώνυμος  60€

Δημοπούλου Φωφώ  30€

Ζαχαρέας Σωτήριος  20€

Δαδῆς Στέλιος  40€

Τσολάκος Ἰωάννης  50€

Χατζηχρονόγλου Κων/να  150€

Βιολάκη  10€

Προκοπίου Ζωή  30€

Φουταρᾶ Μαρία  50€

Παναγιωτόπουλος Φώτιος  50€

Σαλταπίδας Κων/νος  50€

Βουλοδήμος Σπύρος  10€

Κουδεράκη Αἰκατερίνη  40€

Παπαπέτρου Ἰωάννης  15€

Κούτσικος Θεοχάρης  20€

Ἀνώνυμος  20€

Σταματίου Σοφία  100€

Ἀνώνυμος  10€

Stauroula ALBANS  100€

Πλιάκου Ζωή  30€

Μούρτζινου Αἰκατερίνη  40€

Καρύδης Προκόπης  30€

Χακωνίδης Ἰορδάνης  20€

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

῾῾ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ῾῾ 100€

Ταμπούλογλου Χρυσούλα  20€

Κιουλχατζῆ Ἑλένη  150€

Δουραμπέη Εὐαγγελία  50€

Μπακάλης Λουκᾶς  30€

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
16-2-09 ἕως 15-5-09
Ἀνώνυμος  60€

Ματίνα Ρέππα  100€

Κων/νίδου Ἐλεούσα  120€

Γλύκα Μαρκέλλα  60€

Ἀνώνυμη  60€

Ἀνώνυμος  100€

Τσοπελογιάννη Κυριακή  60€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
16-2-09 ἕως 15-5-09
Τσίγουρη Ἑλένη  100€ 

εἰς μνήμην ἀναδόχων-συζύγου 

Ἀδελφῶν 

εἰς μνήμην γονέων-ἀδελφῶν -συζύ-

γου μου  

Κριζάρη Μαρία  100€

Μαυροπάνος Κων/νος  30€ 

εἰς μνήμην Χρυσούλας

Ἀπέργη Μαρία  50€ 

εἰς μνήμην Πέτρου 

Σώχου Ἀργυρώ  100€ 

είς μνήμην Ἀργυρώς

Ἀνώνυμος  60€ 

εἰς μνήμην Φιλίππου Αἰκατρίνη

Φαρφαρά Κων/να  50€ 

εἰς μνήμην Νικολ. Μητροπούλου

Γεωργάκη Κλεονίκη  20€ 

εἰς μνήμην τοῦ συζύγου  

της Εὐαγγέλου

Νικοπούλου Κων/να  200€ 

εἰς μνήμην Λάμπρου καί Κων/νου

Γιαννακοπούλου Μαρία  50€ 

εἰς μνήμην Βλάχου Ἰωάννου

Ἀνέγερσις Ἱερῶν Ναῶν
16-2-09 ἕως 15-5-09
Δεληγιαννοπούλου Λουκία  88,56€

Κατριβέτη Βενετία  58,10€

Στίνη Αἰκατερίνη  13,95€

Γαλανοῦ Σεβαστή  58,08€

Θωμαϊδη Ἠλέκτρα  350€

Σιετή Θεώνη  150€

Ρουσάκη Ἀλεξάνδρα  12,43€

Φαφούτη Μαρία  63,81€

Χατζηϊωάννου  95,40€

Γαλανοῦ Εἰρήνη  143,50€

Ἀνώνυμος  72€

Ἀνώνυμος  105,43€

Ἀνώνυμος  165,90€

Φιλιππίδη Ἀμαλία  42,87€

Πίπιλα Αἰκατερίνη  169,50€

Βιδάλη Φωτεινή  33,85€

Νικολετοπούλου Στεφανία  52,64€

Τσώνης Παναγιώτης  60,30€

Ἀνώνυμος  48,40€

Ναυσικᾶ Δαφνή  200€

Ὑβέτη Ραγκούση  200€

Κουτούλια Εὐμορφία  200€

Ντίλορη Αἰκατερίνη  50€

Τσώνη Βασιλική  50€

Θανοπούλου Ἀγγελική  50€

Στάμου Καλλιόπη  100€

Χριστοφή Ἀθανασία  161€

Ἀνώνυμος  40€

Θωμαΐδου Ἠλέκτρα  350€

Παπαϊωάννου Ἑλένη  59,20€

Κρέπη Σοφία  50,74€

Δαφνή Ναυσικά  240€

Ἀνώνυμος  170€

Ἀνώνυμος  30€

Ἀνώνυμος  30€

Ἀνώνυμος  30€

Ἀνώνυμος  175,10€

Λεκέα Ἀθηνᾶ  86,96€

Φανουράκη Σοφία  30,32€

Γκούρπα Χαρίκλεια  25,45€

Τομαδάκης Ἀντώνιος  190€

Σταυρακάκη Δέσποινα  66,10€

Χατζάρα Ἑλένη  112,26€

Τζανάκη Ἀσπασία  271,50€

Σκαφίδας Ἀνδρέας  122,72€

Κουτρούμπας Ἠρακλῆς  112,30€

Τετράδης Στέφανος  149,38€

Βαργιά Καίτη  254,90€

Σιώρα Μαρία  26,13€

Ἀνώνυμος  88,72€ 

 

Παράρτημα ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Α’ τρίμηνο 

Σύνολο 1720,00€ 
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Ὁ Ἐπίσκοπος ΖΑΜΠΙΑΣ κ. ΙΩΑΚΕΙΜ κοινωνεῖ τούς πιστούς.


