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Τή Δευτέρα, 29 Ἰουνίου 2009, ἑορ-
τή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου, ἡ Α.Θ.Μ ὁ Πάπας 
καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης 
Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’, τό πρωΐ 
προσῆλθε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου 
στήν Κυψέλη Ἀθηνῶν, μετόχι τοῦ Πατρι-
αρχείου Ἀλεξανδρείας.

Στόν Ἱερό αὐτό Ναό ἱερουργοῦσε ὁ 
Μητροπολίτης Γέρων Ἀξώμης κ. ΠΕΤΡΟΣ, 
ἐκπρόσωπός του στήν ΑΘΗΝΑ καί πα-
ρέστη συμπροσευχόμενος στή θεία Λει-
τουργία.

Στις 10.45’ ὥρα π.μ., μετά τό πέρας 
τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης μέ 
τή συνοδεία του ἀποτελουμένη ἀπό: τό 
Μητροπολίτη Γέροντα Ἀξώμης κ. Πέτρο, 
τό Μητροπολίτη Χαρτούμ κ. ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ, τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς 
Μονῆς Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου 
Ἀλεξανδρείας, τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κυψέλης 
Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτη π. ΒΑΣΙΛΕΙΟ καί 
τόν Ἀρχιμανδρίτη π. ΕΥΛΟΓΙΟ ἀπό τήν Ἱ. 
Μητρόπολη, Καλῆς Ἐλπίδος καί μερικούς 
λαϊκούς.

Ὅλοι προσῆλθαν στήν αἴθουσα τοῦ 
Ὁμίλου μας ἐπί τῆς ὁδοῦ Τρυγόνος 3-5 
στήν Κυψέλη.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου κ. Χ. ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ μέ τό Δ.Σ. καί ἀρκετούς συνεργάτες 
μας ὑποδέχθηκαν μέ χαρά καί ἐνθουσια-
σμό τόν Πατριάρχη καί τή συνοδεία του.

Ὅταν προσφέρθηκαν διάφορα κερά-
σματα, ἄρχισε ἡ προσφώνηση τοῦ προέ-
δρου πρός τόν Πατριάρχη:

Μακαριώτατε, καλῶς ἤλθατε στόν  
Ὅμιλό μας.

Ἐκ μέρους ὅλου τοῦ Δ.Σ. καί τῶν συ-

νεργατῶν μας, σᾶς καλωσορίζομε μέ τή 
συνοδεία σας στό χῶρο τοῦ Ἱεραποστο-
λικοῦ μας Ὁμίλου.

Ταπεινά ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν σας καί 
ζητοῦμε τίς Ἀρχιερατικές καί Πατριαρχικές 
εὐλογίες σας. 

Κυρίες καί κύριοι, ὁ Πατριάρχης τοῦ 
Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου βρίσκεται κοντά 
μας, γιά νά μᾶς δώσει θάρρος, χαρά, 
εὐλογία γιά νά συνεχίζει τό Ἱεραποστολικό 
ἔργο του ὁ Π.Χ.Ο.Ο Ἱεραποστολῆς.

Εἰλικρινά σήμερα ἀγαλλόμεθα, χαιρό-
μαστε ἀφάνταστα γι᾽ αὐτή τή συνάντησή 
μας, γιατί μᾶς ἑνώνει ὅλους τό Πανάγιο 
Πνεῦμα, μᾶς ἐνισχύει καί μᾶς ἐμπνέει στό 
Ἱεραποστολικό ἔργο.

Σήμερα, Μακαριώτατε, συναντᾶτε ἐδῶ 
συνεργούς τῶν Ἱεραποστόλων, πού ἐνδι-
αφέρονται θερμά γιά τήν Ἱεραποστολή 
τῆς Ἀφρικῆς καί προσεύχονται γιά σᾶς καί 
ὅλους τούς Ἱεραποστόλους σας, γιατί γνω-
ρίζουν τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζετε.

Τό Ἱεραποστολικό Κέντρο τοῦ Ὁμίλου 
μας ἵδρυσε ὁ μακαριστός πνευματικός 
μας πατέρας, ὁ Σεβασμιώτατος ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ πού τόση ἀγάπη ἔδειξε γιά τήν 
Ἱεραποστολή καί γιά Σᾶς.Σημειώνω ὅτι ὁ 
ἀείμνηστος γέροντάς μας ἔθεσε ὑψηλούς 
στόχους γιά τήν Ἱεραποστολή.

Μετά τήν ἐκδημία του, ὁ Κύριος δέν 
μᾶς ἄφησε μόνους, ἀλλά ἔστειλε κοντά 
μας τό Σεβ/το Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 
κ. Σεραφείμ. Ἐπειδή ὁ νέος πνευματικός 
μας πατέρας μᾶς ὁδηγεῖ σωστά καί συνε-
τά τόν εὐχαριστοῦμε γιά τήν μεγάλη του 
φροντίδα καί ἀγάπη.

Γνωρίζουμε, Μακαριώτατε, πόσο εἶναι 
ἐπιφορτισμένο τό πρόγραμμά σας. Τρέχετε 
παντοῦ, σ᾽ ὅλα τά Ἱεραποστολικά κλιμάκια 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ  
κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ
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Ὁ πρόεδρος τοῦ Ὁμίλου μας προσφωνεῖ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ Β΄.

τῆς Ἀφρικῆς, γιά νά γνωρίσετε τίς δυσκολί-
ες καί νά κατευθύνετε τούς Ἱεραποστόλους 
καί τούς πιστούς.

Μέ καλή διάθεση καί ἐν Χριστῷ ἀγάπη, 
μᾶς ἐπισκέπτεσθε σήμερα νά σᾶς δοῦμε 
καί νά μᾶς δεῖτε ἀπό κοντά, γιά νά τονώ-
σετε τό ἠθικό μας καί νά εὐλογήσετε ἐμᾶς 
καί τό χῶρο μας.

Ἡ παρουσία σας ἐδῶ στόν Ὅμιλό μας 
ἐπιβεβαιώνει τήν καλή συνεργασία πού 
ἔχουμε μέ τούς Ἱεραποστόλους τῆς Ἀφρι-
κανικῆς Ἠπείρου.

Τέλος σᾶς παρακαλοῦμε, Μακαριώτατε, 
νά προσεύχεσθε καί γιά μᾶς, νά μᾶς χαρί-
ζει δύναμη ὁ καλός Θεός, γιά ν᾽ἀνταπο-
κρινόμαστε στό Ἱερ/κό ἔργο, πού ἔχουμε 
ἀναλάβει.

Ἐμεῖς ταπεινά σᾶς εὐχόμεθα ἀπό τά βά-
θη τῆς καρδιᾶς μας ὑγεία, μακροημέρευ-
ση, πρόοδο σ᾽ ὅλα τά εὐλογημένα ἔργα 
σας καί στά καθήκοντα, γιά νά φτάσῃ ἡ 

Ὀρθοδοξία μας στά πέρατα τοῦ κόσμου, 
γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ μας.

Γιά νά διευκολύνουμε τίς δύσκολες ἱε-
ραποστολικές σας δραστηριότητες, Μακα-
ριώτατε σᾶς προσφέρουμε 3000 €, γιά νά 
καλύψετε ἐλάχιστες ἀπό τίς πολυποίκιλες 
ἀνάγκες σας. 

Ὁ Μακαριώτατος στή συνέχεια ἔλαβε 
τό λόγο. Ἐμεῖς παραθέτουμε ἀπομαγνη-
τοφωνημένη τήν ὁμιλία του. 

Ἀγαπητέ μου Πρόεδρε
Νοσταλγικά γυρίζω πίσω στήν ἡμέρα 

ἐκείνη, πού ἦρθα γιά πρώτη φορά στό 
σύλλογό σας.

Ὁ Θεός τό θέλησε καί εἶχα ἐκλεγεῖ τότε 
Μητροπολίτης ΚΑΜΕΡΟΥΝ. Ξεκινοῦσα μιά 
καινούργια σελίδα στή ζωή μου μιά καί εἶχαν 
περάσει 10 χρόνια ἀπό τότε πού βρισκόμουν 
στήν μακρυνή Ρωσία. Ἑπτά (7) χρόνια ἔζη-
σα περίπου κοντά στόν Πατριάρχη μας ὡς 
ἐπίτροπός του ἐδῶ στήν ΑΘΗΝΑ.
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Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ μέ μέλη τοῡ Δ.Σ. 
καί τόν Ἀρχ/τη π. ΝΕΚΤΑΡΙΟ προϊστάμενο τοῡ Ἱ. Ν. Ἀγίου ΘΩΜΑ Κυψέλης Ἀθηνῶν.

Ὁ Θεός τό θέλησε νά μέ καλέσει ἐκεῖνο 
τό πρωϊνό ὁ μακαριστός Πατριάρχης ΠΕ-
ΤΡΟΣ καί νά μοῦ πεῖ: ΘΕΟΔΩΡΕ, θά πρέπει 
νά δεχθῆς νά πᾶς στόν ΚΑΜΕΡΟΥΝ στή 
Μητρόπολη, γιά νά ξεκινήσης τό Ἱεραπο-
στολικό ἔργο.

Ἔπρεπε νά δώσω κάτι σ᾽ αὐτούς τούς 
ἀνθρώπους καί κυρίως ἀγάπη.

Ἔμαθα τότε γιά τόν Ἱεραποστολικό Σύλ-
λογό σας ἐδῶ στήν Κυψέλη καί ἦρθα. Οἱ πιό 
ὅμορφες στιγμές ἧταν ὅταν καθήσαμε, ὅπως 
ὁ πατέρας μέ τό παιδί του καί κουβεντιάσαμε 
μέ τόν μακαριστό καί ἅγιο ἄνθρωπο τό Σεβ/
το ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Αὐτό τόν ἄνθρωπο πού 
πίστεψε τόσο πολύ στόν προορισμό του. 
῏Ηλθε φτωχός καί ἔφυγε πάμφτωχος.

Ὁ Θεός τό θέλησε ὄχι νά μαρτυρήσῃ, 
ἀλλά νά πικραθῆ, πάρα πολλά χρόνια. 
Ὅμως ὑπέμεινε αὐτόν τόν δρόμο, γιά νά 
εὑρεθῇ  ἐξιλεωμένος μπροστά στό θρόνο 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἐνθυμοῦμαι ὅτι τόν εἶχα γνωρίσει 
γιά πρώτη φορά στά Τρίκαλα μέ ἱερο-
σπουδαστές ἀπό τή Ριζάρειο. Ἐγώ καί 
ὁ εὑρισκόμενος δίπλα μου Σεβ/τος 
Μητροπολίτης ΧΑΡΤΟΥΜ κ. ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ - τό 1973 εἴχαμε πάει ἐκδρομή 
στά Τρίκαλα μέ τή σχολή μας. Τότε τόν 
εἴχαμε συναντήσει ἐκεῖ καί ἀργότερα 
στήν Καρδίτσα.

Μέ πόση ἀγάπη μᾶς ὑποδέχθηκε καί 
μᾶς δίδαξε. Τόν εἶδα μετά, ὡς Ἱεραπόστο-
λος Μητροπολίτης ΚΑΜΕΡΟΥΝ. 

Ἦταν ἕνας σεπτός γέροντας.
Νά ξέρετε ὅτι ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία του 

σᾶς στηρίζει.
Μοῦ εἶπε προχθές ὁ Μακαριώτατος 

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Τόν εἶχε ἐπισκεφθεῖ, παιδιά 
μου, στό κρεβάτι τοῦ πόνου λίγες ἡμέρες 
πρίν τόν πάρει ὁ Θεός. Μόλις τον βλέπει 
ὁ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τοῦ λέγει:ΙΕΡΩΝΥΜΕ, 
ἔλα κοντά μου. Τόν ἀγκάλιασε καί τοῦ εἶπε 
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προφητικά ὅτι τοῦ ἑτοιμάζει ὁ Χριστός τή 
θέση πού πῆρε τώρα.

Ἄρα λοιπόν ὁ πνευματικός πατέρας 
Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ἦταν ἕνας ἅγιος 
ἄνθρωπος, γι᾽αὐτό καί ἀγάπησε καί πίστε-
ψε στήν Ἱεραποστολή.

Καί σήμερα πρέπει νά τόν μιμηθοῦμε 
περισσότερο, παιδιά μου, πού εἶναι ἡ ἑορ-
τή τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων ΠΕ-
ΤΡΟΥ καί ΠΑΥΛΟΥ. Αὔριο τῶν δώδεκα 
Ἀποστόλων Σᾶς βεβαιώνω ὅτι σέ κάθε μου 
περιοδεία τούς αἰσθάνθηκα περισσότερο 
κοντά μου ὅλους τούς Ἀποστόλους, ὅπως 
στήν ΚΕΝΥΑ προχθές, στό ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 
πρίν λίγο καιρό, στή ΖΑΜΠΙΑ, στό ΚΑ-
ΜΕΡΟΥΝ.

Ὅταν ἤμουν νέος Διάκονος καί ἱερο-
σπουδαστής στή σχολή μας, ἄκουγα τά 
λόγια τοῦ Ἀποστόλου ΠΑΥΛΟΥ, τά βά-
σανα τίς ὁδοιπορίες, τούς κινδύνους ἀπό 
τούς ληστές, ἀπό τήν πείνα, ἀπό τήν δίψα. 
Ὁ Θεός τό θέλησε μετά ἀπό 30 χρόνια, 
ὅταν βρέθηκα Ἱεραπόστολος νά καταλάβω 
τά λόγια αυτά, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσαν.

Θά ἤθελα καί ἐγώ, παιδιά μου, νά σᾶς 
ἐκφράσω τή μεγάλη μου χαρά, πού σήμε-
ρα μετά τή θεία λειτουργία, βρισκόμαστε 
ἐδῶ στόν εὐλογημένο Ὅμιλό σας.

Σᾶς εὐλογῶ, διότι βοηθᾶτε ὄχι μόνον 
τόν Πατριαρχεῖον μας, ἀλλά καί τά παιδιά 
μου, τούς ἀδελφούς μας ἱερεῖς Ἱεραποστό-
λους. Πολλοί περνοῦν ἀπ᾽ ἐδῶ καί τούς 
ἀνοίγετε τήν πόρτα, ἀλλά καί τήν καρδιά 
σας, ἀκόμη καί τά χέρια σας καί τούς δίνετε 
ὅ,τι μπορεῖτε. Ὁ Θεός ὅμως τῆς ἀγάπης τά 
καταγράφει στόν οὐρανό.

 Συγχαίρω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου 
ἐσᾶς τίς κυρίες καί σᾶς ὀνομάζω μυροφό-
ρες τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Ἐσεῖς οἱ ἄνδρες ἀκολουθεῖτε τόν Ἰω-
σήφ καί τόν Νικόδημον πού ἐμύρωσαν 
τό Σῶμα τοῦ Κυρίου μας καί συνεχίζετε 
αὐτήν τήν παράδοση.

Κάθε βοήθεια πού κάνετε στούς φτω-
χούς ἀνθρώπους, στά παιδιά ἀπό τήν 
Ἀφρική, σ᾽ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού: 
«οὐκ ἔχουν ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ», 
εἶναι σάν νά παίρνετε σέ καθαρό σινδόνι 

Ἐνῶ ψάλλεται ἡ φήμη τοῦ Πατριάρχη δεχόμεθα τήν εὐλογία του.
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τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί νά τό μυρώνετε 
μέ τά αἰσθήματα τῆς ἀγάπης σας.

Χαίρομαι, παιδιά μου, διότι σ᾽ αὐτό τό 
ὡραῖο πρωϊνό σήμερα τῶν Ἀποστόλων 
ἔχουμε καί παιδιά ἀπό τήν ΟΥΓΚΑΝΤΑ, 
ἀπό τό ΚΟΓΚΟ, χῶρες μεγάλες, ἀπέραντες, 
ὅπου γίνεται ἕνα πολύ-πολύ μεγάλο καί 
σπουδαῖο ἱεραποστολικό ἔργο.

Πρίν μιά ἑβδομάδα ἔπρεπε νά πᾶμε 
μ᾽ἕνα παλιό φορτηγό ἀπό τό ὅρος Κιλι-
μάντζαρο μέχρι τά βάθη τῶν φυλῶν κάτω 
στούς Μασάι καί ν᾽ἀντέξουμε τήν ταλαιπω-
ρία αὐτή πάνω ἀπό ὀκτώ ὧρες.

Ὅταν φθάσαμε, μᾶς ὑποδέχθηκαν μέ 
αἰσθήματα ἀγάπης. Χοροπηδοῦσαν μέ με-
γάλα ἅλματα, γελοῦσαν, τραγουδοῦσαν 
μεγαλόφωνα καί χόρευαν συνέχεια.

Χαίρομαι πού τά παιδιά(1) 
 ἀπό τήν Ἀφρι-

κή, εἶναι ἐδῶ σήμερα καί μαθαίνουν τήν 
Ἑλληνική γλῶσσα. Διότι αὐτά θά συνεχί-
σουν τή φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας στίς χῶρες 
τίς δικές τους. Τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότη-
τος ἀνήκει στήν Ἀφρική. Ὅπως ἔλεγε ὁ Πα-
τριάρχης Παρθένιος εἶναι ἕνα σταυροδρόμι 
πού κλείνεται ὅλος ὁ κόσμος, ἡ Ἤπειρος 
τοῦ μέλλοντος.

Ἤδη οἱ μεγάλοι τῆς γῆς τό ἔχουν κα-
ταλάβει. 

Θέλω νά ξέρετε, παιδιά μου, ὅτι σάν 
Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο δίνουμε μιά δυνα-
μική παρουσία στόν κόσμο. Δέν ἔχουμε χρή-
ματα, μέσα, ἀνθρώπους. Τό τελευταῖον εἶναι 
τό μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά μου. Ὅλα 
βρίσκονται. Ἔμψυχο ὑλικό χρειαζόμεθα. 

Χαίρομαι πού ὁ π. Ἰγνάτιος στήν Μα-
δαγασκάρη, ὁ π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ στήν Κεντρική 
Ἀφρική καί οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς μου, ἔχουν 
ἑτοιμάσει εὐπρεπεῖς χώρους φιλοξενίας 
ἐθελοντῶν. 

(1) Ὁ Πατριάρχης ἀναφέρεται σέ (6) ἱερο-
σπουδαστές ἀπό τήν ΟΥΓΚΑΝΤΑ πού βρίσκουν 
ἀγάπη καί φροντίδα ἀπό τόν ὅμιλό μας καί πα-
ρίστανται.

Ἐτσι λοιπόν σιγά-σιγά ἀρκετοί κατεβαί-
νουν στήν Ἀφρική καί τούς φιλοξενοῦμε 
σέ χώρους καθαρούς καί ταπεινούς πού 
ἔχουμε, γιά νά μποροῦν καί αὐτοί νά βο-
ηθοῦν αὐτό τό μεγάλο ἔργο.

Τά παιδιά μας, τούς Ἁφρικανούς, δι-
δάσκουμε τήν Ὀρθοδοξία, γιατί στά χέρια 
τους κρίνεται τό μέλλον τῶν πατρίδων καί 
τῶν χωρῶν ἀπό τίς ὁποῖες κατάγονται.

Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω, γιατί ὁ Σεβ/
τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καί ὅλοι οἱ Πρόεδροι 
τοῦ Ὀμίλου σας πέρασαν ἀπό τόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο, πού εἶναι δίπλα σας τό μετό-
χιόν μας. 

Εἶναι ἕνα κομμάτι, μία ὄασις πνευμα-
τική μέσα σ᾽ αὐτό τό πυκνοκατοικημένο 
προάστιο τῆς Κυψέλης...

Χαίρομαι διότι τό μετόχιόν μας, πρόε-
δρέ μου καί ἡ ἀδελφότης σας συνεργά-
ζονται καί ἀγαποῦν σάν δικό τους Ναό 
καί σπίτι τό δικό μας χῶρο. Ἐμεῖς ἐπίσης 
αἰσθανόμεθα ἐπέκταση τοῦ σπιτιοῦ μας 
ἐδῶ στόν ὅμιλό σας καί συγκινοῦμαι, διότι 
τά παιδιά μου, οἱ Ἀρχιερεῖς, ὅταν μέ πά-
ρουν τηλέφωνο, μοῦ λενε μέ πόση ἀγάπη 
τούς ὑποδέχεσθε.

Σᾶς εὐχαριστῶ, διότι, ὅταν χτυπᾶμε τήν 
πόρτα τῆς καρδιᾶς σας, ἀνοίγει καί δίνετε 
κουράγιο καί ὑλική βοήθεια, ὅπως δώσατε 
τώρα καί σέ μένα.

Τά χρήματα αὐτά, Πρόεδρέ μου, τά 
κρατῶ γιά τήν Κεντρώα Ἀφρική, γιά τό 
Κολουέζι, ὅπου θά πάω μετά ἀπό λίγο καί 
θά γίνουν ἀνθρωπιστική βοήθεια γιά τά 
παιδιά, πού τούς ἑτοιμάζουμε ἕνα μεγάλο 
ξεκίνημα...

Στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος Εὐφή-
μως ἀναφέρθηκε στούς τρεῖς Ἀρχιερεῖς τῆς 
συνοδείας του.

...Θά ἤθελα πάλι καί πολλάκις νά 
ἐκφράσω τή χαρά μου πού βρίσκομαι 
ἀνάμεσά σας. Νά ξέρετε, πρόεδρέ μου, 
αὐτό πού μέ παρακαλέσατε, θά πράξω 
πρόθυμα: «Θά προσεύχομαι γιά σᾶς, τά 
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βράδια πού δύει ὁ ἥλιος πάνω ἀπό τήν 
Ἀλεξάνδρεια καί ἀρχίζουν οἱ ἀκολουθίες, 
οἱ ψαλμωδίες». Θά ἐνθυμούμεθα πολύ τόν 
Ὅμιλό σας, τήν ἀδελφότητά σας ἀπό τήν 
ὁποία πολλάκις ἔχομε εὐεργετηθεί.

Πρίν λίγο καιρό, ὅταν βρισκόμουν 
στό ΚΑΜΕΡΟΥΝ, εἶδα ἐσταυρωμένους 
στόν τοῖχο τῆς ἐκκλησίας, ἄμφια, πού φο-
ροῦσαν οἱ ἱερεῖς, χιτῶνες πού βαπτίζανε 
τά παιδιά. Μοῦ εἶπαν ὅτι ὅλα ἦταν δῶρα 
δικά σας καί εὔχομαι νά σᾶς τ᾽ ἀνταπο-
δώσει ὁ Θεός.

Δέν ἔχουμε τίς δυνατότητες νά προσφέ-
ρουμε ὑλικά πράγματα, ἀλλά μποροῦμε 
νά προσευχόμεθα, ὥστε νά σᾶς δίνει ὁ 
Θεός δύναμη. Ὁ Κύριος μᾶς ἔταξε στήν 
ἐμπροσθοφυλακή, ἀλλά χρειαζόμαστε 
ἐνίσχυση καί ἀπό τά μετόπισθεν, γιά νά 
εἶναι νικηφόρος ὁ ἀγώνας μας.

Χρόνια πολλά, παιδιά μου, σέ ὅλους. 
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει 
πάντοτε καλά ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές 
σας.

- Στή συνέχεια ἡ Γραμματεύς τοῦ Ὁμί-
λου μας κ. Θ. ΣΚΟΡΔΑ ἔλαβε τό λόγο 
καί ὑπέμνησε στόν Μακαριώτατο τήν 
ἁπλότητα καί σεμνότητά του, ὅταν ὡς 
νέος Μητροπολίτης ΚΑΜΕΡΟΥΝ εἶχε 
ἔλθει στόν Ὅμιλό μας γιά πρώτη φορά. 
Τότε ὅλοι τόν εἴχαμε ὑποδεχθεῖ μέ πολύ 
χαρά καί σεβασμό.

Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι συμπαραστάτες 
στόν Ἱεραποστολικό μας ἔργο, εἶναι οἱ 
συνεργάτες μας ἀπό τά παραρτήματά μας 
Θηβῶν-Λεβαδείας, Ἰτέας, Χρισσοῦ, πού 
ράβουν ἱερά ἄμφια, χιτῶνες καί μ᾽αὐτά 
ἐφοδιάζουμε τούς Ἱεραποστόλους.

Στέλνουμε ἐπίσης στούς Ἱεραποστό-
λους πολλά δέματα μέ διάφορα ἐκκλη-
σιαστικά εἴδη καί μέ ποικίλα ἄλλα ἀγαθά 
μέ πολύ ἀγάπη καί προσευχή.

Ὁ Μακαριώτατος σέ δευτερολογία του 
ἀναφέρει τά ἑξῆς:

Θέλω νά σᾶς πῶ τό πόσο μέ συγκινεῖ ὁ 

παλμός σας, γιατί ἔχετε ψυχή, καρδιά ὅλες 
οἱ κυρίες. Θέλω νά σᾶς ἐνημερώσω ὅτι 
τώρα ἑτοιμαζόμαστε γιά μιά μεγάλη Ἱερα-
ποστολική ἐξόρμηση σέ τρία καινούργια 
κράτη: Στή Σιέρα Λεόνε, στή Λιβερία καί 
στήν Ἀκτή τοῦ Ἐλεφαντόδοντος.

Ὁ π. Θεμιστοκλῆς, ἕνα παιδί γεννημένο 
μέσα στήν Ἀλεξάνδρεια, δέν εἶχε γνωρί-
σει ποτέ Χριστό, ἄν καί εἶχε κάνει πολλές 
σπουδές. Ὅταν γνώρισε τό Χριστό, ἔγινε 
κληρικός καί πῆγε στήν Κένυα πάνω ἀπό 
15 χρόνια. Ἦρθε ἕνα πρωΐ καί μοῦ εἶπε: 
Μακαριώτατε, δός μου τήν εὐλογία σου 
νά ξεκινήσω Ἱεραποστολή στήν Σιέρα Λε-
όνε.

Πήγαμε, γονατίσαμε στό ἐκκλησάκι, 
ὄπου εἶχα ἕνα σιδερένιο παλαιό σταυρό. 
Παπά Θεμιστοκλῆ, αὐτό ἔχω μόνο καί 
ἕνα εἰσιτήριο. Ξεκίνησε, παιδιά μου, γιά 
τή Σιέρα Λεόνε. Αὐτή τή στιγμή εἶναι 13 
Νοσοκομεῖα. Ὁ ἴδιος στή Λιβερία, ὁ ἴδιος 
στήν Ἀκτή τοῦ Ἐλεφαντόδοντος.

Στή Σιέρα Λεόνε βρίσκεται ἕνα παλλη-
κάρι ἀπό τήν Κύπρο. Αὐτός λέγει στόν 
ἱεραπόστολο: Παπά Θεμιστοκλῆ, ὁ Θεός 
μοῦ ἔχει χαρίσει πάρα πολλά χρήματα 
ἀπό τήν Αὐστραλία-Ἀμερική. Θέλω νά 
κάνω κάτι γιά τά φτωχά παιδάκια. Καί τί 
κάνουν, παιδιά μου; Ἕνα μεγάλο ἐργο-
στάσιο καί προσφέρουν τεχνικά πόδια 
γιά παιδιά καί ἄλλους ἀνθρώπους, πού 
ἔχουν κοπεῖ τά μέλη τους ἀπό τίς νάρκες. 
Σ᾽ αὐτές λοιπόν τίς Ἱεραποστολές βρέθη-
καν κάτι Κυρίες, δέν ἀποκαλύπτουν τ᾽ 
ὄνομά τους καί ἑτοιμάζουν ὅλα τά ὑλικά 
γι᾽αὐτά τά παιδιά. 

Μέ ἀπασχολεῖ, παιδιά μου, ὅταν θά 
πηγαίνω σ᾽ αὐτές τίς χῶρες, τί θά κάνω 
μελλοντικά. Γιατί εἶναι δύσκολο νά βρεθεῖ 
κάτι ἐκεῖ.

Ἐπίσης μέ πολύ προσπάθεια ἄρχισαν 
τά πρῶτα μας Μοναστήρια μέ πρῶτες μο-
ναχές Ἀφρικανές, τίς ὁποῖες ἐκπαιδεύουμε 
στό Μοναστήρι, στό νησί μου στήν Κρήτη, 
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στή Χρυσοπηγή. Εἶναι μεγάλο πράγμα, 
διότι σάν κοπέλλες μαθαίνουν τίς ἐργασίες 
τῆς ραπτικῆς, τῆς κοπτικῆς καί μποροῦνε 
νά προσφέρουν πάρα πολλά.

Ὅπως ἐπίσης μέ συνεκίνησε ὁ Μητρο-
πολίτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πού ἔχω χειροτονήσει 
στό ΚΑΜΕΡΟΥΝ.

Ἀγόρασαν ἐκεῖ παλιές ραπτομηχανές 
καί ἔφτιαξαν μεγάλα ὑπόστεγα μέ λαμα-
ρίνες τίς ὁποῖες βίδωσαν σέ δοκάρια. Οἱ 
κοπέλλες ὅλης τῆς περιοχῆς, μαθαίνουν 
κοπτική καί ραπτική. Μετά τούς δίνει ἡ 
Ἱεραποστολή ἕνα βοήθημα. Αὐτές ἀρχί-
ζουν νά ἐργάζονται στά χωριά τους, νά 
ράβουν ἐνδύματα σέ γυναῖκες καί παιδιά. 
Ἔτσι ἐξασφαλίζουν ἕνα μικρό εἰσόδημα 
καί ἐπιβιώνουν.

Ἄρχισε ἕνας ὡραῖος ἀγώνας γιά τά δικά 
μας κορίτσια, τίς γυναῖκες πού δέν μπο-
ροῦν ποτέ νά μεταβοῦν σ ἄλλες χῶρες, 
γιά νά δοῦν τόν κόσμο, διότι δύσκολα θά 
ξαναεπιστρέψουν πίσω. 

῎Εγινε αὐτό τό πρόγραμμα, ὥστε κάθε 
κοπέλλα νά μάθει μιά ἐργασία, ραπτική, 
ἤ κοπτική, κάτι νά κάνουν.

Αὐτό πού μέ ἐνθουσιάζει ὅμως εἶναι τά 
μοναστήρια μας. Δειλά - δειλά ξεκινοῦνε 
στίς ἱεραποστολικές χῶρες, ὅπως στήν ΟΥ-
ΓΚΑΝΤΑ, στό ΚΑΜΕΡΟΥΝ πού βρέθηκα, 
ὡς ἐπίσης καί στή ΖΑΜΠΙΑ.

Γιά μιά φορά ἀκόμη, παιδιά μου, θέλω 
νά σᾶς εὐχαριστήσω, διότι ὅταν πέρασα 
τότε ἀπό κοντά σας καί μοῦ εἴχατε δώσει 

τ᾽ ἄμφια ἐκεῖνα, εἶδα τά παιδιά μου τούς 
ἱερεῖς πρίν τρεῖς μῆνες, πού εἶχα πάει στό 
ΚΑΜΕΡΟΥΝ καί μέ πόσο καμάρι εἶχαν πα-
λαιώσει βέβαια ἀπό τή σκόνη, ἀλλά μοῦ 
εἶπαν: Πατέρα εἶναι τ᾽ ἄμφια πού μᾶς ἔφε-
ρες. Μερικά παιδάκια εἶχαν τούς χιτῶνες 
πού μοῦ εἴχατε δώσει κατά ἑκατοντάδες 
καί τά φορούσανε ἀντί γιά ροῦχα, διότι 
εἶναι γυμνά καί κατάλαβα ἀπό τά σταυ-
ρουδάκια, ὅτι εἶναι ἀπό τά δικά σας, χρυσά 
χέρια.

Γι᾽ αὐτό μέ βλέπετε, παιδιά μου, καί 
εἶμαι συγκινημένος καί θέλω νά σᾶς πῶ 
ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ καί νά κάνω μιά 
παράκληση. Ἐγώ θά προσεύχομαι γιά σᾶς. 
Ἐσεῖς μή μᾶς ξεχάσετε ποτέ. Σᾶς ἔχουμε 
ἀνάγκη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι 
πάντοτε κοντά σας.

Σ.Σ. Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν ὀ 
Μακαριώτατος περιῆλθε ὅλους τούς 
χώρους τοῦ Ὁμίλου μας καί εὐλόγησε 
τήν προσπάθειά μας.

Τό ὅλον πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεώς 
του καλύφθηκε ἀπό πλῆθος φωτογρα-
φιῶν καί βιντεοσκόπιση ὡς ἀναμνηστικό 
καί ἐνημερωτικό ὑλικό γιά τούς συνερ-
γάτες μας, τό ὁποῖο ἀπεστάλη καί στά 
παραρτήματά μας.

Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι συνεργάτες 
μας πῆραν τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχη καί 
συγκινημένοι μέ χειροκροτήματα προ-
έπεμψαν τόν Μακαριώτατο.

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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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Σ.Σ. Ἀπό τό Δελτίον τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ πληροφορού-

μεθα τήν διήμερη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’ στή ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, πού πραγματοποιήθηκε στίς 11 καί 12 Μαΐου 
2009, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἐξῆς:

Α. ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α.Θ.Μ ΤΟΥ ΠΑΠΑ & ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ &  ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’  ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ.

Το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου 
ε.ε, αφίχθηκε στο Χαράρε η Α.Θ.Μ. ο 
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ προκει-
μένου να πραγματοποιήσει διήμερη επί-
σκεψη στην Ζιμπάμπουε. Στο αεροδρόμιο 
τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν οι Πρέσβεις 
της Ελλάδος και της Αιγύπτου, ο Πρόξενος 

της Κύπρου,, οι Πρόεδροι των Ελληνικών 
Κοινοτήτων, Συλλόγων, Σωματείων και 
Αδελφοτήτων, ο Αρχιερατικός Επίτρο-
πος π. Γεώργιος Σαγάνης, η Αρχόντισσα  
των Εκκλησιών κ. Αριάδνη Ψύλλου και 
σύσσωμο το προσωπικό της Ελληνικής 
Πρεσβείας. Ο Μακαριώτατος χαιρέτησε 
όλους τους παρόντες με μεγάλη χαρά και 

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’ συνοδευόμενος 
από τον Μητροπολίτη κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ, ευλόγησε τους μαθητές και τις μαθήτριες 

στην νεόδμητη Ελληνική Ακαδημία στη ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ.
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ενθουσιασμό, αφού χαιρετούσε πρόσω-
πα γνώριμα από την εποχή που διετέλεσε 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε. Το βράδυ ο 
Πατριάρχης παρέστη σε δείπνο που παρέ-
θεσε προς τιμήν του ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Ζιμπάμπουε κ. Γεώργιος, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ιεραποστολικού Κέντρου 
Αγίου Αθανασίου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΟΥ 
ΛΙΘΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Σε μια μοναδική τελετή για τα χρονικά 

της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιμπάμπουε, η 
Α.Θ.Μ.  ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδω-
ρος Β’ κατάθεσε τον θεμέλιο λίθο για την 
ανέγερση του Ιερού Ναού Παναγίας της 
Χρυσομυρούσας, στον προαύλιο χώρο 
που συνδέει την Ελληνική Σχολή με την 
Ελληνική Ακαδημία στο Χαράρε. Η τελετή 
έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου 
ε.ε., παρουσία του Πρέσβυ της Ελλάδος κ. 

Μιχαήλ Κουκάκη και της Κύπρου κ. Αρ-
γύρη Αντωνίου, των κοινοτικών αρχών 
και διπλωματικών αρχών, του διδακτικού 
προσωπικού των δύο ελληνικών σχολείων 
και σύσσωμης της μαθητιώσας νεολαίας 
που αριθμεί περισσότερους από 700 μα-
θητές και μαθήτριες, σύσσωμης της ελλη-
νικής παροικίας και πολλών γονέων και 
κηδεμόνων. Με την άφιξη του Πατριάρχη 
οι μαθητές και οι μαθήτριες τραγούδησαν 
τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδος και της 
Ζιμπάμπουε και ακολούθησε η σεμνή τελε-
τή της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου. Τον 
Αλεξανδρινό Προκαθήμενο προσφώνησαν 
ο Διευθυντής των Ελληνικών Σχολείων κ. 
C. Trinci και ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Χαράρε και Περιχώρων κ. 
Κώστας Μουτζουρής. Και οι δύο ευχαρί-
στησαν τον Πατριάρχη για την παρουσία 
του σε αυτή την ιστορική στιγμή των ελλη-
νικών σχολείων και για την συμβολή της 
Εκκλησίας στην ανέγερση της Ελληνικής 

Άφιξη και ευλογία του Πατριάρχη στην Ελληνική Άκαδημία στη Ζιμπάμπουε.
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Ακαδημίας. Ο Μακαριώτατος με μεγάλη 
συγκίνηση απηύθηνε λόγια αγάπης προς 
τους παρευρισκομένους, τονίζοντας την 
μεγάλη σημασία της ανέγερσης ιερού 
ναού εντός των ελληνικών σχολείων και 
το πόσο σημαντικό είναι να ανεγείρονται 
ποιοτικά εκπαιδευτήρια. Στην συνέχεια ο 
Πατριάρχης ευλόγησε όλους  τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες, επισκέφθηκε τους 
χώρους της νεόδμητης Ελληνικής Ακαδη-
μίας, ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουρ-
γίας της και θαύμασε το αξιόλογο έργο 
που επιτεύχθηκε σε περίοδο που η χώρα 
κλονιζόταν από οικονομική και πολιτική 
αστάθεια. Τέλος, συγκινημένος χαιρέτησε 
όλους τους παροίκους, γνώριμους από 
την εποχή που διετέλεσε Μητροπολίτης 
Ζιμπάμπουε. Τα έξοδα ανεγέρσεως του 
Ιερού Ναού της Παναγίας της Χρυσομυ-
ρούσας, ανέλαβε ομάδα κυριών από την 
Λεμεσό, με τις ευλογίες του Πανιερωτάτου 
Μητροπολίτη Λεμεσού κ Αθανασίου, εις 
ανάμνηση του ιστοριικού ιερού ναού που 
βρίσκεται στο χωριό Ποταμίτισσα της επαρ-
χίας Λεμεσού Κύπρου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Εκατοντάδες νέοι και 

νέες, μικρά παιδιά και 
μεγάλοι κατέκλυσαν από 
νωρίς τον πρωί της Τρίτης 
12 Μαΐου ε.ε. το Ιεραπο-
στολικό Κέντρο Αγίου 
Νεκταρίου και τους γύ-
ρω δρόμους για να υπο-
δεχθούν τον Πατριάρχη 
τους, που πραγματοποιεί 
την 3η ποιμαντική του επί-
σκεψη στην Ζιμπάμπουε, 
από την ημέρα της αναρ-
ρήσεώς του στον Πατρι-
αρχικό Θρόνο. Όλοι οι 
Αφρικανοί Ορθόδοξοι 
παρατάχθηκαν  στον κε-

ντρικό δρόμο που οδηγεί στο Ιεραποστολι-
κό κέντρο και με την άφιξη του Πατριάρχη 
άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν, 
δοξάζοντας τον Θεό που οδήγησε και πάλι 
τα βήματα του Πατριάρχη τους στην Ζι-
μπάμπουε. Ο Μακαριώτατος αντικρίζο-
ντας την μεγάλη λαοθάλασσα με μεγά-
λη συγκίνηση και με δάκρυα στα μάτια 
ευλογούσε το ποίμνιό του. Στην είσοδο 
του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου εψάλη 
δέηση και ο Μακαριώτατος αποκάλυψε 
την αναμνηστική πλάκα των εγκαινίων του 
Ναού, που έγιναν την εποχή που διετέλεσε 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε. Στην συνέχεια, 
ο Πατριάρχης, στην παρουσία των πρέσβε-
ων της Ελλάδος και της Κύπρου και των 
λοιπών αρχών, εγκαινίασε την νεόδμητη 
Τεχνική Σχολή «Ιεραπόστολος Ιερομόνα-
χος Κοσμάς Γρηγοριάτης», που ανηγέρθη 
με φροντίδα του κ. Γεωργίου Ασλανίδη, 
Προέδρου του Συνδέσμου Ιεραποστολής 
Ἅγιος Κοσμάς, εις μνήμην του αδικοχαμέ-
νου αδελφού του, μεγάλου Ιεραποστό-
λου, του αείμνηστου π. Κοσμά Γρηγοριά-
τη. Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια  της 
αναμνηστικής πλάκας, και αμέσως μετά ο 
Μακαριώτατος ανέπεμψε δέηση και διά-

Υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στη Ζιμπάμπουε.
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βασε ειδική ευχή για την προστασία του 
λαού της Ζιμπάμπουε από την μάστιγα 
της χολέρας, που ταλανίζει την χώρα και 
ιδιαίτερα την πρωτεύουσα Χαράρε, τους 
τελευταίους 9 μήνες. Μιλώντας προς το 
πολυπληθές ακροατήριο, ο Μακαριώτατος 
ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωσε και 
πάλι να επισκεφθεί την επαρχία που τόσο 
αγάπησε, εξέφρασε την μεγάλη του χαρά 
που το εκκλησίασμα του Αγίου Νεκταρί-
ου αυξήθηκε τόσο πολύ και ευχήθηκε σε 
όλους υγεία, πρόοδο και ευημερία. Τέλος, 
ο Πατριάρχης διένειμε τρόφιμα, τα οποία 
προσέφερε ο ίδιος και η Ελληνική πρε-
σβεία, σε δύο χιλιάδες οικογένειες.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ
Το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαΐου ε.ε. 

εψάλη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό 
της Αγίας Τριάδος στο Χαράρε, με την ευ-
καιρία της επισκέψεως στη Ζιμπάμπουε της 
Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου 
Β’. Σύσσωμη η παροικία συγκεντρώθηκε 
στον Καθεδρικό Ναό για να υποδεχθεί 

τον πνευματικό της 
πατέρα. Μετά το 
πέρας της Δοξολο-
γίας ο Μακαριώτα-
τος απηύθυνε λόγια 
αγάπης και παρα-
μυθίας στο πυκνό 
εκκλησίασμα, και 
μεταξύ άλλων τους 
συνεχάρη που αντι-
μετώπισαν τις δύ-
σκολες μέρες της 
πολιτικής αστάθειας 
και της οικονομικής 
κατάρρευσης της 
χώρας, με πίστη, ελ-
πίδα και υπομονή, 
ευχήθηκε οι καλές 
μέρες ανάπτυξης και 
προόδου της χώρας 

να επιστρέψουν και με μεγάλη συγκίνηση 
αναφέρθηκε στην περίοδο που διετέλεσε 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, την επαρχία 
που πολύ αγάπησε και πολύ αγαπήθηκε. 
Στην συνέχεια παρασημοφόρησε με τον 
μεγαλόσταυρο του Αγίου Μάρκου, τον 
Πρέσβυ της Ελλάδος κ. Μιχάλη Κουκάκη, 
για την μεγάλη του προσφορά προς την 
Εκκλησία. Ο κ. πρέσβυς με βαθιά συγκίνη-
ση αποδέχτηκε την μεγάλη τιμή, η οποία 
όπως είπε μεταξύ άλλων, αντανακλά σε 
όλο το προσωπικό της Ελληνικής Πρεσβεί-
ας στο Χαράρε.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Μαΐου ε.ε. 
ολοκληρώθηκε η διήμερη ποιμαντική επί-
σκεψη της Α.Θ.Μ του Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θε-
οδώρου Β’ στην Ζιμπάμπουε.

Ο Μακαριώτατος αναχώρησε, παίρ-
νοντας μαζί του στις αποσκευές του τις 
καλύτερες εντυπώσεις από την σύντομη 
παραμονή του στο Χαράρε και γεμάτος 
χαρά που ευλόγησε και πάλι το αγαπη-
μένο του ποίμνιο.

Αυτά τα δέματα φέρνουν μηνύματα από τον Χριστό μας 
και από την Πατρίδα μας Ελλάδα.
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Β') ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ

Με τις ευχές και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’, 
το Σάββατο 30 Μαΐου, ταξίδευσα αερο-
πορικώς στο Μαλάουι, προκειμένου να 
πραγματοποιήσω ποιμαντική επίσκεψη 
στην περιοχή του Blantyre, όπου εδώ και 
3 χρόνια δραστηριοποιείται ιεραποστολικά 
ο π. Ερμόλαος Ιατρού, κληρικός της Ιεράς 
Μητροπόλεως Μυτιλήνης, αποσπασμένος 
στην Ιερά Μητρόπολη Ζιμπάμπουε με τις 
ευχές,  την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτη 
Μυτιλήνης κ.κ. Ιακώβου και την έγκριση 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος. 

Στο αεροδρόμιο με υποδέχθηκαν οι 
Πρόξενοι της Κύπρου και της Ελλάδος, 
ο π. Ερμόλαος με την πρεσβυτέρα Χρυ-
σάνθη και τα τέσσερα χαριτωμένα παιδιά 
τους, ο π. Νεκτάριος Justin, και οι γηγε-
νείς κατηχητές. Το απόγευμα τελέσαμε την 
ακολουθία του Εσπερινού στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Νεκταρίου, και στην συνέχεια 
ενημερώθηκα από τον π. Ερμόλαο για την 
πορεία του ιεραποστολικού έργου.

Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 
1ης Οικουμενικής Συνόδου, κατά την δι-
άρκεια της Θείας Λειτουργίας χειροτόνη-
σα σε Διάκονο τον κατηχητή Νικόδημο 
Chilembwe. Έτσι με την χάρη του Θεού στο 
Μαλάουι η Ορθόδοξη Εκκλησία απέκτησε 
τον δεύτερο γηγενή κληρικό. Το απόγευμα 
σε μια σεμνή τελετή κατατέθηκε ο θεμέλι-
ος λίθος του Ιερού Ναού Αγίας Άννης πα-
ρουσία των αρχηγών των τοπικών φυλών 
και πλήθους κατηχουμένων και ιδιαίτερα 
μικρών παιδιών που είχαν σπεύσει στην 
είσοδο του χωριού για να μας υποδεχθούν 
τραγουδώντας και κρατώντας λουλούδια 
που μάζεψαν από τους αγρούς. Μετά το 
πέρας της τελετής διανείμαμε τρόφιμα, παι-
χνίδια και γραφική ύλη, υποσχόμενοι ότι 

σύντομα η έρημη περιοχή θα μετατραπεί 
σε μια Ορθόδοξη όαση.

Ξημερώματα της Δευτέρας 1 Ιουνίου, 
μεταβήκαμε στην περιοχή Kabozi, όπου 
βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, με 
εφημέριο τον π. Νεκτάριο Justin. Και εκεί 
μας υποδέχτηκε θερμά πλήθος κόσμου 
συμπεριλαμβανομένων και των 100 παι-
διών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο που 
κτίστηκε με φροντίδα του π. Ερμολάου 
δίπλα στον ναό. Μετά την πρωινή προ-
σευχή διανείμαμε παιχνίδια, τρόφιμα και 
γλυκά και στην συνέχεια ξεναγηθήκαμε 
στο νεόδμητο πρεσβυτέριο, στις δύο αί-
θουσες διδασκαλίας του νηπιαγωγείου, 
στην βιβλιοθήκη, στο υδραγωγείο και στο 
βαπτιστήριο. Όλα τα έργα έγιναν με την 
οικονομική ενίσχυση φίλων της Ιεραπο-
στολής και φροντίδα του π. Ερμολάου. 
Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε το ορφανο-
τροφείο στο Dirante όπου φιλοξενούνται 
περισσότερα από 150 ορφανά παιδιά και 
τους μοιράσαμε τρόφιμα, γλυκά, παιχνίδια 
και γραφική ύλη.

Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες 
του μεγαλείου της Ορθοδοξίας, αφού το 
φως της και η δόξα της έφτασε στα βά-
θη της Αφρικής, σε μέρη που βρίσκονται 
απομονωμένα μέσα σε φυτείες τσαγιού και 
ζαχαροκάλαμων, σε χωριά που οι κάτοι-
κοί τους ζουν σε πρωτόγονες καταστάσεις, 
σε ανθρώπους λησμονημένους από τους 
συνανθρώπους τους. Όμως η καλοσύνη 
τους και η αθωότητά τους, τους αξίωσε 
να γνωρίσουν τον Χριστό από ‘Ελληνες 
Ιεραποστόλους, έχοντας πάντοτε συνοδοι-
πόρους και συμπαραστάτες τους φίλους 
της Ιεραποστολής από την Ελλάδα και την 
Κύπρο.

Με αγάπη Χριστού,
ο Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε 

Γεώργιος



14η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

ΕΙΣ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21-22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ: 
«... καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἐν τε τῆ Ἱερουσαλήμ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (Πραξ. α.8.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Παρασκευή 21-8-2009
Ὥρα 10.30

α. Ἀνακοινώσεις ἀπό τήν Γενικήν Γραμματέα 
 κα Θεοδώρα Σκορδᾶ.
β. Καλωσόρισμα προσκεκλημένων 
 ἀπό τόν Πρόεδρον τοῦ Π.Χ.Ο. 
 κ. Ἰωάννου Χαρίλαο.
γ. Προσφώνησις ἀπό τόν Σεβ. 

Μητροπολίτην Κυθήρων κ. κ. Σεραφείμ. 
και Κήρυξις ἐνάρξεως τῆς Συνάξεως.

δ. Εἰσήγησις ἀπό τήν Πρεσβυτέραν καν 
Θεοδώραν Δούση Θεολόγον

Θέμα: «καί ἔσεσθέ 
μοι μάρτυρες ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ. 

καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. α, 8)
ε. Γεῦμα 

 Ἀπόγευμα 18.00
α. Εἰσήγησις ἀπό τόν κ. Εὐστάθιον 

Σταυριανόν, Διδάκτορα Γεωπόνον,  
τέως Πρόεδρον τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

ΘΕΜΑ: «Ἀναζήτηση τῆς Ὀρθοδοξίας 
στήν σύγχρονη ἐποχή».

β. Συζήτησις
 Πρόεδρος  ἡμερησίας Συνάξεως:  

κ. Δημήτριος Γεωργούλας,  
Λυκειάρχης Φιλόλογος.

γ. Δεῖπνον.
 

2. Σάββατον 22/8/2009
α. 6.45 ἕως 09.45 Θεία Λειτουργία ὑπό Σεβ. 

Μητροπολίτου Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.
β. Ἐπιμνημόσυνος Δέησις είς τόν 

τάφον τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός τοῦ 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ἀειμνήστου Μητροπολίτου 
Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, 
Κυροῦ Κων-σταντίνου 

γ. 11.00 Εισήγησις τοῦ κ. Νικολαΐδη 
Ἀποστόλου, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
ΘΕΜΑ: « Προϋποθέσεις Ἱεραποστολῆς».

δ. Συζήτησις
ε. Γεῦμα.

Ἀπόγευμα 18.00
α. Εἰσήγησις τοῦ κ. Γεωργίου Παπαντωνίου 

Θεολόγου.
ΘΕΜΑ: « Ἱστορική-Πνευματική 

Παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἀλβανίας».

β. Συζήτησις.
γ. Δεῖπνον 

3 Κυριακή 23/8/2009
α. 07.00 ἕως 10.00
 Θεία Λειτουργία καί Θεῖον Κήρυγμα ἀπό 

τόν Μητροπολίτην Χαρτούμ καί Σουδάν 
κ.κ. Ἐμμανουήλ.

β. 10.15. Ἔπαρσις Σημαίας.
γ. 10.30. Εἰσήγησις ἀπό τήν καν Μαρία 

Γεωργούλα, Καθηγήτριαν Φιλολογίας 
 καί Θεολογίας.
ΘΕΜΑ: « Ἡ Ἱεραποστολή στόν 20ο αἰῶνα»

δ. Συζήτησις.
3. 11.30 Εἰσήγησις ἀπό τόν κ. Εὐάγγελον 

Διαμάντην Θεολόγον
ΘΕΜΑ: « Ἐντυπώσεις ἀπό 

τήν τριήμερη Σύναξη»
στ. 12.30 Λῆξις τῆς Συνάξεως Χαιρετισμός 

ἀπό τήν Ἀρχηγόν τῆς κατασκηνώσεως 
«ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» καν Ἄννα Τσεκούρα.

ζ. Κήρυξις Λήξεως τῆς Συνάξεως ἀπό τόν 
 κ. Κουργιαντάκην Στυλ. Στρατηγόν.
 Πρόεδρος ἡμερησίας Συνάξεως κ. 

Πάτροκλος Σκορδᾶς, Συνταγματάρχης, 
Μηχανολόγος ΕΜΠ.

η. Γεῦμα
θ. 14.30 Προσφορά καφέ.
ι.  Ὑποστολή Σημαίας - Ἐθνικός  Ὕμνος

Λῆξις - Ἀναχώρησις
Γενικός Συντονιστής Προγράμματος 

τῆς τριημέρου Συνάξεως 
ὁ κ. Εὐάγ. Διαμάντης, Θεολόγος.
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‘Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ. Ἱερώνυμος
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1. Ἐμπρός: ὁ Ἀρχ. π. 
ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ἐκπρόσωπος 
τοῦ Σεβ. Θηβῶν καί 
Λειβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Δίπλα οἱ καθ/ταί κ. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Εὐαγ. καί ὁ κ. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος.
2. Ἡ μεγάλη ἀφίσα μέ τά 
μηνύματά της δέσποζε στό 
χῶρο τῆς συνάξεως.
3,4,8. Συνεργάτριες καί 
συνεργάτες πού μετέχουν 
στη σύναξη.

5. Ὁ Πνευματικός 
μας πατέρας Σεβ/τος 
κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί τό 
προεδρεῖον
6. Ὁ καθηγητής κ. 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ἀπόστ. 
παρουσιάζει τήν εἰσήγησή 
του.
7. Ὁ Σεβ. Χαρτούμ κ. 
ΕΜΑΝΟΥΗΛ, ὁ π. 
Κ. ΓΚΕΛΗΣ, ἡ κ. Μ. 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ εἰσηγήτρια 
καί μέλη τοῦ προεδρείου.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Πρός τόν
Πανελλήνιο Χριστιανικό Ὀμιλο
Ἐξωτερικῆς ῾Ιεραποστολῆς
Ἀθῆναι

Ἀγαπητοί μου,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί σας 

μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐτήσιας συνάντησής 
σας, σ᾽αὐτήν τήν εὐλογημένη σας σύνα-
ξη πού ἀποκλειστικός της σκοπός εἶναι ἡ 
ἱεραποστολή.

Ὁ Κύριός ἔδειξε τόν δρόμο αὐτό στούς 
ἁγίους ἀποστόλους καί μαθητάς Του, ὅταν 
τούς ἔστειλε νά μεταφέρουν τό μήνυμα τῆς 
σωτηρίας, λέγοντάς τους «πορευθέντες 
οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», προ-
σθέτοντας τό «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς 
σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθή-
σεται» (Μαρκ. 16,16).

Βασική λοιπόν προϋπόθεση γιά τήν σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐπαφή του μέ 
τόν λόγο καί τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου 
μας, ἡ ὁποία γίνεται μέ κατάλληλα πρός 
τοῦτο πρόσωπα.

Στά πρόσωπά σας ὁ Κύριος βρῆκε τούς 
κατάλληλους ἱεραποστόλους, οἱ ὁποῖοι 
κοπιάζουν γιά νά μεταδοθεῖ τό εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ «πάσῃ τῇ κτίσει», 
ἀλλά καί νά ἀνακουφισθεῖ καί  ὁ πάσχων 
συνάνθρωπος, ὁ ὁποῖος δέν ἀποτελεῖται 
μόνον ἀπὸ πνεῦμα ἀλλά καί ἀπό ὕλη, ἡ 
ὁποία ἔχει τήν ἀνάγκη τῆς καθημερινῆς της 
συντηρήσεως. Σεῖς, λοιπόν, ἐνδιαφέρεσθε 
καί γιά τά δύο. Ἀγωνίζεσθε νά μεταδώσετε 

Χριστόν, ἀλλά καί νά ἀνακουφίσετε τόν 
πάσχοντα καί ἀνήμπορον πολλές φορές 
συνάνθρωπο νά βρεῖ τά ἀναγκαῖα γιά τήν 
συντήρηση καί ἐπιβίωσή του.

Ὡς Ἐκκλησία πού ἀγωνίζεται σκληρά 
γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τῶν μελῶν της, 
γνωρίζουμε πολύ καλά τήν σημασία καί 
τήν σπουδαιότητα τῶν στελεχῶν πού χρει-
άζονται γιά τόν σκοπό αὐτό. Ἡ ἐμφανής 
ἔλλειψις στελεχῶν κάνει τό ἔργο μας ἀκό-
μη δυσκολότερο. 

Ἡ δική σας ὅμως συμβολή σέ ἱερα-
ποστολικές προσπάθειες εἶναι σημαντική 
καί ἡ ἐμπειρία σας πάνω στόν τομέα αὐτό 
ἀσφαλῶς εἶναι πολύ μεγάλη.

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὁ Κύριος 
νά σᾶς χαρίζει σωματική καί ψυχική ὑγεία 
γιά νά συνεχίζετε τό εὐλογημένο ἔργο σας. 
Εὔχομαι οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου σας 
νά στεφθοῦν ἀπό ἐπιτυχία καί τά συμπε-
ράσματά σας νά συμβάλουν θετικότερα 
καί ἀποτελεσματικώτερα στό σπουδαῖο 
ἔργο σας.

Μέ τήν εὐχή καί παράκληση νά ἔχετε 
ἐμᾶς καί τήν Ἐκκλησία μας στίς προσευχές 
σας, εὐχόμεθα σέ ὅλους καί στόν καθένα 
χωριστά ὁ εἰρήναρχος Κύριός μας νά σᾶς 
γαληνεύει, νά χαρίζει τών εἰρήνη καί γιά 
πολλά ἀκόμη ἔτη σέ σας καί στό εὐλογη-
μένο ἔργο σας.

Εὐχέτης σας πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Νευροκοπίου Ναθαναήλ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Πρός: τό Διοικητικό Συμβούλιο καί 

τά μέλη του Πανελλήνιου Χριστιανικοῦ 
Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 

Κυψέλη, Ἀθήνα Χαράρε, 8 Αὐγούστου 2009
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Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Εἶμαι ἰδιαίτερα χαρούμενος πού γιά 

μία ἀκόμη φορά διοργανώνεται τό ἐτήσιο 
Ἱεραποστολικό συνέδριό σας μέ ἀγάπη καί 
διάθεση γιά προσφορά πρός τόν συνάν-
θρωπό μας. Συνάμα, εἶμαι λυπημένος πού 
καί φέτος δέν μπορῶ νά ἀνταποκριθῶ 
θετικά στήν εὐγενική πρόσκλησή σας, νά 
παραστῶ καί νά συμμετάσχω στήν πο-
λύ ἐνδιαφέρουσα συνάντησή σας, στούς 
χώρους πού ἔζησε, περπάτησε, κήρυξε, 
εὐλόγησε καί νουθέτησε ὁ παππούς μας, 
ὁ μακαριστός Μητροπολίτης καί πνευμα-
τικός σας πατέρας κυρός Κωνσταντῖνος. 
Ἐκεῖ ψηλά πού βρίσκεται, στούς κόλπους 
τοῦ Ἀβραάμ, εὐφραίνεται πού βλέπει νά 
συνεχίζετε τό ἔργο πού ἔκτισε λιθαρά-
κι λιθαράκι, μέ κόπο, μόχθο, ἀγῶνα καί 
πολλή προσευχή.

Γιά μιά ἀκόμη φορά σας εὐχαριστῶ γιά 
τήν βοήθεια, τήν ἀγάπη, τήν ἐμπιστοσύνη 
καί τήν συμπαράσταση στόν ἀγῶνα μας, 
ἐδῶ στήν μακρινή καί φιλόξενη Ἀφρική, 
πού καθημερινά προσπαθοῦμε νά σπεί-

ρουμε τόν λόγο Τοῦ Θεοῦ καί νά μιλή-
σουμε στούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς μας 
γιά τήν Σταυρική Θυσία καί τήν Λαμπρο-
φόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Σωτήρα 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σᾶς παρακαλῶ νά συνεχίσετε νά προ-
σεύχεστε στήν Παναγία μας, στήν Ἁγία 
Φιλοθέη καί στήν Ἁγία Ταβιθά, τίς προ-
στάτιδες Ἁγίες σας, γιά τούς Ἱεραποστό-
λους μας, γιά τούς Ἀφρικανούς Ὀρθο-
δόξους ἀδελφούς μας καί ἰδιαίτερα για 
τόν δοκιμαζόμενο λαό τῆς Ζιμπάμπουε . 
Εὔχομαι ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά 
σᾶς στηρίζει πάντα, μαζί μέ τίς Πατριαρ-
χικές εὐχές καί εὐλογίες τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ 
Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί 
πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β’ καί τίς 
εὐλογίες τοῦ νέου σας πνευματικοῦ πα-
τέρα, Σέβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ.κ. 
Σεραφείμ.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ὁ Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε

 Γεώργιος

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ἀγαπητοί
Μέ πολλήν χαράν ἀκούω γιά  τήν σημαντική αὐτή σύναξη καί χαίρομαι πού συ-

νεχίζονται στήν Κατασκήνωσιν τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ στήν Ἀράχωβα ὑπό τήν σκιάν τοῦ 
ἀειμνήστου Γέροντα Κωνσταντίνου αὐτές οἱ ὡραῖες συνάξεις.

Εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι στίς ἡμέρες μας ἐκδίδονται ἕξη περίπου Ἱεραποστολικά 
περιοδικά, μέ σημαντικά ρεπορτάζ, φωτογραφίες, εἰδήσεις καί ἀρκετές εἰσφορές.

Νομίζω ὅτι σήμερα στήν κρίσιμη ἐποχήν μας τό κυριώτερο πού ἔχει νά παρουσιάση 
ἡ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ συμμετοχή στίς Ἱεραποστολές.

Εἶναι μία μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος 

τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ῾Ἡ ΖΩΗ῾῾
Ἀθῆναι 20η Αὐγ. 2009

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΑΣ
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Προς 
Τον Αξιότιμο Πρόεδρο
Και τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου
Του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τρυγόνος 3, Τ.Κ. 11364, Αθήνα

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητά Μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και προσφιλείς αδελφοί μου,

Με πολύ χαρά επικοινωνώ μαζί Σας, 
επιθυμώντας να ευχηθώ κάθε επιτυχία 
στις εργασίες της επικειμένης Ιεραποστο-

λικής Συνάξεως, την οποία διοργανώνει 
κι εφέτος ο φιλοπρόοδος Ιεραποστολικός 
Ομιλός Σας.

Ευχαριστώ θερμά γιά την πρόσκλησή 
Σας, όπως συμμετάσχω σ᾽ αυτήν, αλλά 
λόγω των προγραμματισμένων υποχρε-
ώσεών μου εδώ, στόν τόπο «της εμής 
διακονίας». αδυνατώ. 

Εκ μέρους κλήρου καί λαού του Θεού 
αποστέλλω τις θερμές ευχές μας.

Με αγάπη Ιησού Χριστού
Του Κυρίου ημών

Δαμασκηνός, επίσκοπος Γκάνα

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΚΑΝΑΣ

Εν τη Πόλει του Ακρωτηρίου, Αύγου-
στος 2009.

Προς τον Πρόεδρον και τα μέλη
του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιεραποστο-

λικού Συλλόγου

Αγαπητοί μου,
Από αγαπητό μέλος του Συλλόγου σας, 

πληροφορήθηκα για το Ιεραποστολικό Συ-
νέδριο το οποίο διοργανώνετε στην Αρά-
χωβα από 21ην έως 23ην Αυγούστου ε.ε. 
Πολύ θα ήθελα να παραβρεθώ στις εργα-
σίες του Συνεδρίου σας και με την ευκαιρία 
να σας πληροφορήσω για την ιεραποστο-
λική δραστηριότητα της Μητροπόλεως Κα-
λής Ελπίδος. Όμως δεν θα  μπορέσω να 
ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας, αλλά, 
ευρισκόμενος στο δύσκολο καθήκον μου 
εδώ στην μακρινή Νότιο Αφρική, εργαζό-
μενος ανάμεσα σε φυλές και λαούς για 
τον ευαγγελισμό των εθνών, προσεύχο-

μαι όπως οι εργασίες αποβούν προς όφε-
λος της Ιεραποστολής, που σίγουρα δεν 
στηρίζεται σε συνεδριακούς λόγους και 
σχετικές διασκέψεις αλλά σε ουσιαστική 
δουλειά και πράξεις που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ορθόδοξης μαρτυρίας σε πε-
ριοχές που δεν ευνοήθηκαν και τόσο. Οι 
Ζουλού, οι Χκόσα, οι Σουάζι, οι μιγάδες 
και άλλοι άνθρωποι που έχω την ύψιστη 
τιμή να είμαι πνευματικός πατέρας τους, 
ωφελούνται περισσότερο από την εδώ 
παρουσία των ορθοδόξων συνεργατών 
μας και λιγότερο από φίλους «Ιεραπο-
στόλους» που ζουν στην ζεστασιά της 
πατρίδας και γράφουν ή αναφέρονται 
σ᾽ αυτούς.

Ευχαριστώ για τις προσευχές σας και το 
ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την πρόο-
δο της ιεραποστολικής προσπάθειάς μας.

Με αγάπη Χριστού
ο Μητροπολίτης Καλής 

Ελπίδος Σέργιος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ (CAPE TOWN)
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Ο ιθαγενής π. Νεκτάριος διανέμει το αντίδωρο
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
1 Ιουνίου 2009
Περιοδικό «Ιεραποστολικός Ταχυδρό-

μος»
Τρυγόνος 3-5, Κυψέλη 11364 ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,
Μετά από πρόσκληση του Μητροπολί-

τη Ζιμπάμπουε κ.κ. Γεωργίου επισκέφθη-
κα την αφρικανική αυτή χώρα το Πάσχα 

που μας πέρασε. Οι εμπειρίες μου κατά 
την επίσκεψή μου αυτή ήταν μοναδικές, 
ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την ιε-
ραποστολική δράση.

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφο-
νται με συντομία λίγα από τα όσα έζησα 
στη μακρινή αυτή χώρα.

Με εκτίμηση
Νίκος Ανδρέου.

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τα έθνη» (Ματθ. κη’, 19). Την ευαγγελική 
αυτή εντολή έχει τάξει ως στόχο ζωής ο 
Κύπριος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Γε-
ώργιος. Με το Σεβασμιότατο συνδέομαι 
φιλικά εδώ και μερικά χρόνια κι έτσι δε 
δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να δεχτώ την 

πρόσκλησή του να μεταβώ στη μακρινή 
αυτή χώρα της Αφρικής το Πάσχα που 
μας πέρασε. Είχα ήδη ακούσει πάρα πολ-
λά για τη Ζιμπάμπουε και, κρίνοντας από 
τη δραστηριότητα του Μητροπολίτη στην 
Κύπρο, ήμουν σίγουρος ότι και εκεί γί-
νεται σοβαρό ιεραποστολικό έργο. Και 



Από ομαδική βάφτιση
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τώρα η απρόσμενη αυτή πρόσκληση θα 
μου έδινε την ευκαιρία να θέσω «τον 
δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων» 
(Ιω. κ’, 25)

Ο Μητροπολίτης Γεώργιος επιτελεί 
διπλό έργο. Αφ᾽ ενός διαποιμαίνει τους 
λιγοστούς Έλληνες που ζουν στην Ζι-
μπάμπουε και αφ᾽ ετέρου ασκεί έντονη 
ιεραποστολική δραστηριότητα ανάμεσα 
στον ντόπιο πληθυσμό. Της δραστηρι-
ότητας αυτής υπήρξα μάρτυρας κατά 
την επίσκεψή μου και μερικές από τις 
πλούσιες εμπειρίες μου θα παρουσιάσω 
στη συνέχεια.

Η πρώτη μου επαφή με την ιεραπο-
στολή ήταν το Σάββατο του Λαζάρου, 
όταν συνόδευσα τον επίσκοπο στο Ιε-
ραποστολικό Κέντρο Αγίου Νεκταρίου, 
που βρίσκεται στο Χαράρε, πρωτεύουσα 
της Ζιμπάμπουε. Εκεί μας υποδέχτηκαν 

οι μαύροι ορθόδοξοι, χορεύοντας και 
τραγουδώντας. Να σημειώσουμε εδώ 
ότι οι παραδοσιακοί χοροί και τα τρα-
γούδια είναι βαθιά ριζωμένα στην ιδιο-
συγρασία των ανθρώπων αυτών και το 
φανερώνουν σε κάθε ευκαιρία.

Στον Άγιο Νεκτάριο ο Σεβασμιότα-
τος τέλεσε ομαδική βάπτιση ανθρώπων 
όλων των ηλικιών στο υπαίθριο βαπτι-
στήριο. Στη συνέχεια, οι νεοφώτιστοι 
χρίονταν με το Άγιο Μύρο εντός του Ιε-
ρού Ναού. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπω-
ση η τάξη και η υπομονή με την οποία 
περίμεναν όλοι -μικροί και μεγάλοι- για 
να δεχτούν το άγιο βάπτισμα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα πήγαμε αερο-
πορικώς στο Μπουλαβάγιο, δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Ζιμπάμπουε. Εκεί 
βρίσκεται το Ιεραποστολικό Κέντρο Αγί-
ου Αυγουστίνου. Μπόρεσα ακόμα μια 
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φορά να διαπιστώσω την άδολη αγάπη 
και τον απέραντο σεβαμό με τον οποίο 
περιβάλλουν οι ντόπιοι ορθόδοξοι το 
Δεσπότη τους. Μετά τη Δοξολογία, που 
ψάλθηκε από όλους μαζί, δόθηκε στους 
παρισταμένους από ένα σακούλι «μί-
λι-μίλι» (είδος αραβοσιτάλευρου που 
αποτελεί το βασικότερο είδος διατροφής 
των κατοίκων). 

Την Τετάρτη της Διακαινησίμου πήγα-
με στο Γουόρεν Πάρκ, υποβαθμισμένο 
προάστιο του Χαράρε. Ελλείψει ιερού 
ναού, η συγκέντρωση έγινε στην αυλή 
του σπιτιού της πεθεράς του Αφρικανού 
ιερέα. Εκεί μοιράσαμε στις παριστάμενες 
γυναίκες παπούτσια που είχαν σταλεί 
από την Κύπρο. Στα παιδιά δόθηκαν 
μπισκότα.

Φεύγοντας από το Γουόρεν Παρκ, πε-
ριδιαβάσαμε την περιοχή, ψάχνοντας για 
οικόπεδο κατάλληλο για την ανέγερση 
ιερού ναού και τη δημιουργία καινούρ-
γιου ιεραποστολικού κέντρου.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου πήγα-
με και πάλι στον Άγιο Νεκτάριο, όπου 
είχαν συγκεντρωθεί οι ορθόδοξοι έφη-
βοι. Μετά τη συνήθη υποδοχή, τους μί-
λησε ο Δεσπότης. Στη συνέχεια, καθο-
δηγούμενοι από τους κατηχητές και τις 
κατηχήτριές τους στάθηκαν σε γραμμή, 
για να πάρουν ό,τι τους είχε ετοιμάσει 
η Μητρόπολη. Τα μεν αγόρια έπαιρναν 
ένα πουκάμισο κι ένα παντελόνι, τα δε 
κορίτσια ένα ζευγάρι παπούτσια και μια 
γυναικεία τσάντα.

Αν μου έμεινε κάτι απ᾽ όλες αυτές τις 
πρωτόγνωρες εμπειρίες, είναι η αυτα-
πάρνηση που χρειάζεται κάποιος για 
να πάει να εργαστεί ιεραποστολικά 
σε μια αφρικανική χώρα. Και η αυτα-
πάρνηση αυτή είναι σίγουρα το κύριο 
χαρακτηριστικό του Μητροπολίτη Γεωρ-
γίου. Όσοι από μας συνδράμουμε, είτε 
ηθικά, είτε υλικά το ιεραποστολικό έργο 

νά ᾽μαστε σίγουροι ότι η συνδρομή μας 
αυτή «πιάνει τόπο». 

Σ.Σ. Το Δ.Σ. του Ομίλου μας με εν-
διαφέρον δημοσιοποιεί τα υπάρχο-
ντα προβλήματα στην Ι.Μητρόπολη 
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, που πραγματικά δο-
κιμάζεται ιδιαίτερα, αυτόν τον καιρό 
όλη η χώρα από την πείνα και τις αρ-
ρώστιες.

Γι᾽ αυτό ο Μητροπολίτης ΖΙΜΠΑ-
ΜΠΟΥΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ βρίσκεται μαζί 
με τους συνεργάτες του στην πρώτη 
γραμμή, βοηθάει κάθε συνάνθρωπο 
και προωθεί συγχρόνως και το Ιερα-
ποστολικό έργο.

Όμως η πείνα και γενικά οι ελλεί-
ψεις είναι φανερές και τα παιδιά ιδι-
αίτερα υποφέρουν και πολλά πεθαί-
νουν.

Ο π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος 
με ευαισθησία και με ποιητικό τόνο 
γράφει χαρακτηριστικά σε βιβλίο του 
για τα παιδιά της Αφρικής τα εξής:

Κάθε πρωΐ παίρνω το γάλα μου
με μια φέτα ψωμί και μαρμελάδα 
και ξεχνάω πόσα παιδιά πεθαίνουν 

στην Αφρική

Κάθε μεσημέρι τρώω κρέας ή ψάρι
και δεν χύνω ένα δάκρυ για τα παι-

διά
που λιμοκτονούν κάθε λεπτό στον 

τρίτο κόσμο.

Κάθε βράδυ απολαμβάνω τη σούπα 
και το γιαούρτι

και δεν ικετεύω να με φωτίση ο Θε-
ός

για το τι γίνεται ανάμεσα στη Σαχάρα 
και στο Σουδάν

Παντοδύναμε, συγχώρεσέ με και 
φώτισέ με!



Λάγκος, 9/6/09

Πρός τόν Πρόεδρο
Καί τά Μέλη τοῦ Διοικ. Συμβουλίου
Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
Ἀθήνα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἔχοντας ἐπιστρέψει στήν ἕδρα μου, 

μετά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή μου στήν  
Ἑλλάδα, νιώθω τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινω-
νήσω μαζί σας, γιά νά σᾶς ἐκφράσω τίς 
ἀπό καρδιᾶς θερμές εὐχαριστίες μου γιά 
τήν ζεστή ὑποδοχή σας, γιά πρώτη φορά, 
στά γραφεῖα τοῦ Ὁμίλου σας.

Τό ἔργο τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. μοῦ εἶναι γνωστό 
τόσο ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ σας, 
ὅσο καί ἀπό τίς ἀναφορές τοῦ Μακαριω-
τάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 
κ. Θεοδώρου καί ἄλλων ἀδελφῶν συνεπι-
σκόπων. Παρακαλῶ δεχθῆτε τά συγχαρη-
τήρια μου γιά τήν διακονία σας στόν χῶρο 
τῆς ἱεραποστολῆς ἀνά τήν οἰκουμένη. Οἱ 
προσευχές καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν ἀπο-
δεκτῶν τῆς ἀγάπης σας, εἶμαι βέβαιος ὅτι 
σᾶς συνοδεύουν.

Σᾶς ἀποστέλλω, γιά ἐνημέρωσή σας, 
στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν Μητρόπολη 
Νιγηρίας καί τίς δραστηριότητές της.

Εἴθε ὁ Κύριος νά στηρίζει τή ζωή καί τά 
ἔργα σας καί ἐσεῖς νά στηρίζετε ἐμᾶς μέ τή 
θερμή προσευχή σας.

«Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ 
ἐν Νιγηρίᾳ συνεκλεκτή»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ΝΙΓΗΡΙΑΣ περιλαμ-
βάνει τίς δημοκρατίες τῆς Νιγηρίας, τοῦ 
Μπενίν, Τόγκο καί Νίγηρος.

Ἡ Ἐπισκοπή Νιγηρίας ἱδρύθηκε 
23/9/1997 ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Μητρο-
πόλεως Καμερούν.

Στίς 27/10/2004 ἀνυψώθηκε σέ Μητρό-
πολη.

Ἐκκλ. Κοινότητες

Ἐνορίες 42, Κοινότητες 9
Ἀπό τό 1997 ἕως σήμερα

δημιουργήθηκαν 33 νέες ἐνορίες/κοι-•	
νότητες 
ἱδρύθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς •	
Δημ. τοῦ Μπενίν
ἱδρύθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-•	
σία τοῦ Τόγκο (μέ 3 ἐνορίες) 

Κλῆρος
Ἱερεῖς 25, Διάκονος 1 (ἄγαμοι 7, ἔγγα-

μοι 19), Ὑποδιάκονοι 3, Κατηχητές 31, 
Ἀναγνῶσται 35

Ἱεραί Μοναί

Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου 
  

Στό Λάγκος τῆς Νιγηρίας, ἕδρα τῆς •	
Μητροπόλεως. Ἡγούμενος (προσω-
ρινῶς) ὁ Μητροπολίτης, μοναχοί ἰθα-
γενεῖς 4. Διαθέτει μικρό ναό τοῦ Ἁγ. 
Ἀντωνίου, ἀρχονταρίκι, βιβλιοθήκη-
ἀναγνωστήριο, τράπεζα, κελλιά πατέ-
ρων, οἰκοτροφεῖο γιά τούς σπουδαστές 
τῆς ὁμώνυμης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
καί λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΓΗΡΙΑΣ
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Ἁγίας Σκέπης 

Γυναικεῖο ἡσυχαστήριο στό Πόρτο-•	
Νόβο τῆς Δημοκρατίας τοῦ Μπενίν. 
Μοναχή 1. Στό χῶρο τελοῦν ὑπό ἀνέ-
γερση οἱ ἐγκαταστάσεις γραφείων τῆς 
Μητροπόλεως.

Ἁγ. Ἀνδρέου 

Ἀνδρικό ἡσυχαστήριο σέ νησίδα στήν •	
εἴσοδο τοῦ κόλπου τοῦ Λάγκος. Γίνο-
νται προσπάθειες γιά τήν ἀνέγερση τοῦ 
παρεκκλησίου καί τήν περίφραξη τοῦ 
χώρου.

Σ.Σ. Στή συνέχεια ἀναφέρουμε περιληπτικά τίς ἄλλες δραστηριότητες που ὑπάρ-
χουν στήν Ἱερά  Μητρόπολη ΝΙΓΗΡΙΑΣ, ὅπως: Ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, κοινωφελῆ 
Ἱδρύματα, Ἱεροί Ναοί, μεταφράσεις καί ἐκδόσεις  στή διάλεκτο Ἴμπο τῆς Νιγηρίας 
ἀρκετῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, πού πραγματοποιοῦνται γιά πρώτη φορά.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
«Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕΤΟ ΜΕ» (Ψαλμ. 26,10) 

Με την χάρη του Θεού και τον ιεραπο-
στολικό ζήλο του Σεβ. Μητροπολίτου Ει-
ρηνουπόλεως κ. Δημητρίου, συνεχίζεται η 
διάδοση του Λόγου του Θεού, ο ευαγγελι-

σμός των αφρικανών αδελφών μας (1.780 
νεοφώτιστοι από την αρχή του έτους) και 
το φιλανθρωπικό έργο στην Τανζανία).

Ήδη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 

Ο Σεβ/τος Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος προ του ολοκληρωθέντος 
Ορφανοτροφείου της Ι. Μητροπόλεώς του.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΥΑΝΤΖΑΣ
Α’) Λειτουργία του Γυμνασίου μας.

1. Η χαρά μας.
Χαιρόμαστε που άρχισε να λειτουργεί 

το πρώτο μας Γυμνάσιο «Αγ. Σωσθένης» 
στο χωριό RUMALE. Έχει 45 παιδιά, (19 
κορίτσια και 26 αγόρια) που είναι και οι-
κότροφοι. Τα περισσότερα παιδιά είναι ορ-
θόδοξα. Έχουν την μοναδική ευκαιρία να 
μορφωθούν στην αγκαλιά της Εκκλησίας 
μας. Το προσωπικό αποτελείται από 8 κα-
θηγητές, 3 από αυτούς είναι ορθόδοξοι και 
τέως υπότροφοι. Ιδιαίτερα ο διευθυντής 
είναι υιός του ιερέα και τέως υπότροφος. 
Τα παιδιά θα είναι κοντά μας για 6 χρόνια 
σπουδών, 4 χρόνια για το γυμνάσιο και 
2 χρόνια για το λύκειο. Αυτά τα χρόνια 
η τοπική μας Εκκλησία έχει ευκαιρία να 
δώσει την αγάπη της και τη φροντίδα της 
στην νέα γενιά από όλη την Τανζανία.

2. Ο προβληματισμός μας.
Η επιτυχία της ιεραποστολής στην Αφρι-

κή απαιτεί, μεταξύ άλλων, την μόρφωση 
και την παιδεία. Ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτω-
λός έκτιζε κοντά στην Εκκλησία και ένα 
σχολείο για να δείξει ακριβώς αυτή την 
μεγάλη αξία. Και όμως η παιδεία κοστίζει 
πολύ από αυτό που μπορούμε. Δηλαδή 
θέλομε τα παιδιά να μορφωθούν κοντά 
στην Εκκλησία αλλά το βρίσκομε δύσκολο 
λόγω έλλειψης πόρων. Γι᾽ αυτό αντί για 
80 μαθητές και μαθήτριες που πέρασαν 
τις εισαγωγικές εξετάσεις, εμφανίστηκαν 
μόνο 45. Ενώ μειώσαμε τα δίδακτρα από 
720 € που χρειάζεται για κάθε μαθητή κατά 
το σχολικό έτος σε 330 €.

3. Η παράκλησή μας.
Πρώτα απ᾽ όλα παρακαλούμε τους 

κτιριακού συγκροτήματος του πρώτου Ορ-
θόδοξου Ορφανοτροφείου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», το οποίο 
εγκαινιάσθηκε από τους Σεβασμιωτάτους 
Μητροπολίτες Κιτίου κ. Χρυσόστομο και 
Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριο.

Αυτό το τόσο σημαντικό και απαραίτη-
το, για την περιοχή έργο, κτίσθηκε με πρω-
τοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου Κιτίου, 
με την βοήθεια του «Συνδέσμου για την 
Καταπολέμηση της Μάστιγος της Πείνης-
Κύπρου» και με την ευγενική δωρεά των 
αδελφών Νόρμας & Αλίκης Δημητρίου 
από την Λάρνακα, εις μνήμην Αθηνάς Δη-
μητρίου & Στέλλας Παπαγιάννη.

Το συγκρότημα διαθέτει 6 χώρους δι-
αμονής, λουτρά, μαγειρείο, τραπεζαρία, 
αναγνωστήριο, χώρους ψυχαγωγίας και 
προσευχής,  θα φιλοξενεί δε και θα προ-

στατεύει 24 ορφανά μικρά παιδιά, κυρίως 
από την μάστιγα του AIDS  και της ελο-
νοσίας.

Εκεί, όπου κυριαρχούν οι μουσουλ-
μάνοι, κατόπιν σκληρού αγώνα, θερμής 
προσευχής, συστηματικής ιεραποστολικής 
δραστηριότητος τόσο των Ελλήνων, όσο 
και των Κυπρίων Ιεραποστόλων, κληρικών 
και λαϊκών, αλλά και της συνεργασίας των 
οκτώ (8) νεοχειροτονηθέντων ιθαγενών 
Κληρικών, έχουν βαπτισθεί χιλιάδες πα-
γανιστές, προγονολάτρες, μουσουλμάνοι, 
παπικοί και προτεστάντες, ενώ κτίσθηκαν 
και λειτουργούν με την βοήθεια της Ιεράς 
Μητροπόλεως 1 Ορθόδοξη Κλινική, 3 
Δημοτικά Σχολεία, 2 Γυμνάσια και 1 Νη-
πιαγωγείο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
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αδελφούς μας εν Χριστώ να προσεύχονται 
για το γυμνάσιο μας. Το έχομε μεγάλη ανά-
γκη να λειτουργήσει και να λειτουργήσει 
σωστά και αποτελεσματικά για το καλό της 
τοπικής μας Εκκλησίας. 

Δεύτερο, ζητάμε έμψυχο υλικό, και 
ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς με «ευωδία ορ-
θόδοξης πνευματικής ζωής» να δώσουν 
ορθόδοξη μαρτυρία με την παρουσία τους 
και τη διακονία τους. 

Και τρίτο, οι προκλήσεις είναι πολλές. 
Θέλουμε να τις αντιμετωπίσομε αποφασι-
στικά. Αλλά χωρίς την οικονομική συμπα-
ράσταση βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Η συ-
μπαράστασή σας μας βοηθάει με δύναμη 
και κουράγιο να προσφέρουμε δυναμικά 
στο χώρο της παιδείας.

Εκ του Γραφείου της Μητροπόλεως

Ο Σεβ/τος Μουάντζας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ  με ιερείς και μαθητές του Γυμνασίου.

Β’) «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε...» 

Η όλη κατάσταση των Αφρικανών 
απαιτεί κάποιον, σαν τον Απ. Παύλο, να 
είναι κοντά τους «για ν᾽ ανοίξει τα μάτια 
τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι 
στο φως και από την εξουσία του σατανά 
στό Θεό». (Πραξ. 26,18). Την ανάγκη  για 
πνευματικό προσανατολισμό τους,  την 
αντιλαμβάνεται κανείς. Το μεγάλο ερώτη-
μα είναι: Πως οι ίδιοι οι Αφρικανοί βλέ-
πουν την κατάστασή τους; Και τι κάνουν; 

Όντως την βλέπουν με ανησυχία, αγωνία 
και πόθο. Αναζητούν το φως του Χριστού. 
Θέλουν να είναι παιδιά, κατά χάρη, του 
Ουρανίου Πατέρα. Βρίσκονται σε πορεία 
απελευθέρωσης.

Ο Χριστός είναι η ελπίδα των Αφρικα-
νών. Είναι «ο Βασιλεύς της ειρήνης και 
Σωτήρας». Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην 
ιεραποστολική της προσπάθεια και δια-
κονία στέκεται δίπλα στους Αφρικανούς 
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«Ομαδικαί βαπτίσεις στην Ιερά Μητρόπολη 
ΜΟΥΑΝΤΖΑΣ».

«Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε...». 

και στην αγωνία και τον πόθο τους. Διε-
ξάγει αγώνα να τους κατηχήσει το λόγο 
της αληθείας και να αποκαλύψει σ᾽ αυτούς 
το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ομαδικά 
βαπτίζονται και ομαδικά ιερολογούνται οι 
γάμοι τους. Δημιουργείται νέα ζωή, ζωή 
χαράς και ειρήνης, ζωή μέσα στο φως του 
Χριστού. ‘Οπως μας το λέει ο Χριστός, «ότι 
γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό» 
(Ιω. 3,6). Γίνονται πνευματικοί.

Ζήσαμε πρόσφατα το μυστηριακό 
γεγονός του λουτρού της παλιγγενεσί-
ας Αφρικανών στο χωριό KISHOGO, 43 
χλμ. από την πόλη BUKOBA. Εκείνη την 
λαμπρή μέρα, 120 ψυχές έγιναν  σύμφυ-
τοι και κοινωνοί «του θανάτου και της 
αναστάσεως Χριστού, του Θεού ημών». 
Δηλαδή, απόκτησαν «φωτισμόν γνώσεως 
και ευσεβείας». Μέσα σ᾽ ένα ποτάμι που 
περνάει μέσα από τις μπανανίες και κάτω 
από τον ήλιο του ισημερινού, πήραν την 
«ευλογία του Ιορδάνου» και από δω και 
πέρα θα λατρεύουν «τον Ήλιο της δικαιο-
σύνης». Και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία μας θα ομολογούν ότι «το φως σου 
Κύριε εσημειώθη εφ᾽ ημάς, εν επιγνώσει 
υμνούντας σε».

Εκ του Γραφείου της Μητροπόλεως. 

Πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Πα-
νελ. Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδ. Ἐξωτ. 
Ἱεραποστολῆς.

Διά τοῦ παρόντος ἐπιτρέψατέ μου νά 
σᾶς εὐχηθῶ καλή δύναμη καί καλή συνέ-
χεια στό ἱεραποστολικό σας ἔργο ἐκ τῶν 
μετόπισθεν.

Ἐπίσης νά σᾶς εὐχαριστήσω διά τήν 
συνεχῆ συμπαράστασή σας στό ἱεραπο-

στολικό μας ἔργο καί συγκεκριμένα γιά τήν 
τελευταία δωρεά σας τῶν 2.000 €.

Τά ἔργα μας συνεχίζονται πρός δόξαν 
Θεοῦ, τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ 
τῶν ἀδελφῶν μας, ἀνοικοδομήσεις ναῶν, 
σχολείων, πνευματικών κέντρων, ἰατρείων 
καί ἄλλα, σέ πολλά μέρη τῆς Μαδαγασκά-
ρης, ὅπου ὑπάρχουν ἀνάγκες.

Δυστυχῶς δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι οἱ 
ἀνάγκες καλύπτονται διότι πολύ σύντομα 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ
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Ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης Κ. Ἰγνάτιος κατηχεῖ τούς ἰθαγενεῖς ἀδελφούς μας 
καί ἐκεῖνοι μέ προσοχή καί σεβασμό τόν παρακολουθοῦν.

δημιουργούνται ἄλλες. Ὑπάρχει μεγάλη 
προσέλευσις ἀνθρώπων στήν ὀρθοδοξία. 
Οἱ καινούργιες ἐνορίες ξεφυτρώνουν σάν 
τά μανιτάρια καί οἱ ἄνθρωποι θέλουν τόν 
δικό τους ναό. Περιμένουν μέ ὑπομονή 
τήν ὥρα πού θά βαπτισθοῦν καί τήν ἡμέρα 
πού θ᾽ ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες ἀνοικοδομή-
σεως τοῦ ναοῦ. Τότε γίνεται σωστό πανη-
γύρι. Καί πράγματι τι ἄλλο θά μποροῦσε 
νά τούς δώσει μεγαλύτερη χαρά ἀπ᾽ αὐτά 
τά δύο γεγονότα;

Την Δευτέρα μετά τοῦ Θωμᾶ ἐπισκέ-
φθηκα ἕνα νέο χωριό ὅπου οἱ ἄνθρωποι 
ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τήν ὀρθοδοξία. 
Τούς τό εἶχα ὑποσχεθῆ ἀρκετούς μῆνες 
πρίν, χωρίς νά φαντασθῶ τί ἐπρόκειτο νά 
συναντήσω. Ξεκίνησα μέ τόν ἱερέα τῆς πε-
ριοχῆς γιά τήν ἐπίσκεψη. Ὀ δρόμος μετά 
ἀπό ἕνα σημεῖο ἦταν ἀνηφορικός καί κα-

κοτράχαλος, ἀλλά καί λίγο ἐπικίνδυνος 
σέ μερικά σημεῖα.

Μια μικρή ὁμάδα ἀνθρώπων εἶχε ἔρθει 
νά μᾶς προϋπαντήσει. Προπορεύονταν 
αὐτοί κι ἐμεῖς ἀκολουθούσαμε.

Ὅταν φθάσαμε κοντά στό χωριό τό 
ὁποῖον δέν φαινόταν, ἀντικρύσαμε ἕνα 
πλῆθος ἀνθρώπων, ντυμένοι μέ τά καλά 
τους ροῦχα καί παρατεταγμένοι σέ δύο 
σειρές νά μας περιμένουν. Μιά μεγάλη ἀψί-
δα ἔγραφε τόν Ἀναστάσιμο χαιρετισμό καί 
τό καλῶς ὁρίσατε. Τά ὄργανα ἄρχισαν νά 
παίζουν τά παραδοσιακά τους τραγούδια 
κι ἄλλοι νά προπορεύονται χορεύοντας 
ἀνάμεσα στίς δύο σειρές. Ἡ χαρά καί ὁ 
ἐνθουσιασμός τους ἦταν ἐμφανής.

Ἕνα αὐτοσχέδιο ἀντίσκηνο μέ μερικά 
καθίσματα καί τραπέζια μᾶς προφύλαγαν 
ἀπό τόν καυτερό ἥλιο.
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Μετά τούς καθιερωμένους χαιρετι-
σμούς, ἄρχισε ἡ ὁμιλία - κατήχηση καί 
ὅλοι τους παρακολουθούσαν μέ ἀπόλυτη 
σιωπή καί ἐνδιαφέρον. Ἡ ὀμιλία κατέληξε 

σέ συζήτηση καί ὑποσχέσεις ὅτι θέλουν 
νά βαπτισθοῦν καί σύντομα νά ἔχουν ἕνα 
δικό τους ναό.

Ἀφοῦ μοιράσαμε τά καθιερωμένα δῶρα 
μας, μικρές πλαστικές εἰκόνες καί καραμέ-
λες, πήραμε τό δρόμο τοῦ γυρισμοῦ.

Δοξάζουμε τόν Θεό πού ἀνοίγει θύρα 
πίστεως παντί τῷ αἰτούντι. Παρόμοιες πε-
ριπτώσεις ἔχουμε πάρα πολλές  καταλα-
βαίνετε λοιπόν γιατί δεν καλύπτονται οἱ 
ἀνάγκες τῆς ἱεραποστολῆς.

Ἄν καί ἀντιμετωπίζουμε πολλές δυσκο-
λίες, ἀγωνιζόμαστε τόν καλόν ἀγῶνα τοῦ 
εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν πρός δόξαν Θε-
οῦ καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Θεός μαζί σας.

Μέ πολλή ἀγάπη 
ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, 

Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

1 ποτήρι γάλα καί 2 μπισκότα κάθε πρωΐ 
δίνουν χαρά καί ἐλπίδα στά μικρά παιδιά τῆς 

μακρινῆς Μαδαγασκάρης

Παιδιά τῆς Μαδαγασκάρης δείχνουν μέ χαρά τά δῶρα πού τούς ἔκανε ὁ Ἐπίσκοπος κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ.

34



Ὁ π. Ἰωάννης εἶναι γνωστός στόν ὅμιλόν 
μας πρό τετραετίας περίπου γιά τό Ἱερα-
ποστολικό του ἐνδιαφέρον καί τίς πολλές 
ἐλλείψεις καί φτώχεια τῶν ἀνθρώπων τῆς 
περιοχῆς ΚΕΟΥΣΕΝ καί ἰδιαί-
τερα στό χωριό του Μπαϊμα-
κλία τῆς ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ. Τότε 
εἶχε ἀπευθυνθεῖ πρός τόν 
μακαριστό Σεβασμιώτατο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, πού ἰδιαίτερα 
εἶχε συγκινηθεῖ καί ἐνεργήσα-
με ὅτι ἦταν δυνατόν, γιά νά 
ἐνισχύσουμε τήν ἐνορία τοῦ 
συγκεκριμένου ἱερέως.

Προσπαθήσαμε καί πρίν 
1½  χρόνο, νά πραγματοποι-
ήσουμε μιά ἱεραποστολική 
ἐξόρμηση μέ ἀνθρωπιστική 
βοήθεια, πλήν ὅμως οἱ γρα-
φειοκρατικές διατυπώσεις στή 
χώρα τοῦ π. Ἰωάννη ἐμπόδι-
σαν τήν πραγματοποίηση τῆς 
ἀποστολῆς ἀγαθῶν.

Καλκούτα 15/5/09

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε καί ἀγαπητά Μέλη τοῦ Πανελληνίου Χριστ. Ὀμίλου 
Ὀρθοδ. Ἱεραποστολῆς.

Ἐλάβαμε τή δωρεά τῆς ἀγάπης σας 2000€ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή 
Ἰνδιῶν καί σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας γιά τήν συνεχή βοήθεια 
καί συμπαράσταση στήν ταπεινή μας προσπάθεια. 

Ἐδῶ τό ἔργο τοῦ Θεοῦ προχωρεῖ ἐν μέσῳ δοκιμασιῶν-ἀσθενιῶν πού παραχώ-
ρησε ὁ Θεός. Νά εὔχεσθε γιά τήν Φιλοθέη. Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα καί καλλίτερα 
κορίτσια τοῦ Ὀρφανοτροφείου, 18 ἐτῶν, πού ξαφνικά παρουσίασε καρκίνο στό 
τελευταῖο στάδιο καί ὑποφέρει πολύ.

Καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι ὁλόψυχα νά σᾶς χαρίζει ὁ Κύριος ὑγεία καί 
δύναμη. Τό φῶς καί ἡ Χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά καταυγάζουν τίς ψυχές ὅλων.

Μετά τιμῆς καί  ἐν Χριστῷ 
ἀγάπης Μον. Νεκταρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ

Ἔτσι μέ τό θάρρος καί τή γνωριμία 
του μαζί μας τή Δευτέρα 6 Ἰουνίου 2009, 
προσῆλθε στήν Ἱεραποστολή συνοδευόμε-
νος ἀπό τόν Ἱερέα π. Βασίλειο συμπατριώ-

Ὁ π. Ἰωάννης αριστερά καί δεξιά 
του ὁ π. Βασίλειος στον Ὁμιλό μας.
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τη του Ἐλληνομαθή, πού μᾶς διευκόλυνε 
στή μεταξύ μας γλώσσική ἐπικοινωνία. 
Μᾶς ἀνέφερε ὅτι οἱ δυσκολίες γιά τήν 
ἐπιβίωση τῶν κατοίκων στή χώρα του καί 
συγκεκριμένα στήν περιφέρειά του εἶναι 
πολύ μεγάλες. Ἀκόμη μᾶς πληροφόρησε 
ὅτι ἡ διεκπεραίωση σχετικά μέ ἱεραποστο-
λικές ἀποστολές ἔχουν βελτιωθεῖ γραφει-
οκρατικά καί οἱ ἴδιοι θ᾽ ἀναλάβουν ὅλα 
τ᾽ἀπαιτούμενα μέτρα γιά τή διευκόλυνση 
καί παραλαβή τῶν ποικίλων ἀγαθῶν πού 
θ᾽ ἀποσταλοῦν.

Οἱ ποικίλες καί βασικές 
δυσκολίες τόν ἔφεραν κοντά 
μας, ἀφοῦ πῆρε τήν εὐλογία 
τοῦ οἰκίου του Μητροπολίτη. 
Ἔτσι μέ ἱερή θέληση βάζουμε 
ὡς στόχο λίαν προσεχῶς ν᾽ 
ἀρχίσει αὐτή ἡ προετοιμασία 
γι᾽ αὐτήν τήν  Ἱερ/κή ἐξόρ-
μηση.

Ὁπωσδήποτε γιά νά πραγ-
ματοποιηθεῖ, χρειαζόμεθα 
τήν ἀγάπη ὅλων, εἴτε χρη-
ματική εἴτε σέ εἶδος σέ τρό-
φιμα μέ ἡμερομηνία μακρᾶς 
διάρκειας ἤτοι: Μακαρόνια, 
ρύζι, ὄσπρια, ζάχαρη, λάδι 
κ.λ.π), καθώς γραφική ὕλη, 
σχολικές τσάντες  καινούργια 
εἴδη γιά τήν ἀπρόσκοπτη δι-
έλευση ἀπό τά τελωνεῖα.

Ὁπωσδήποτε τά χρήματα 
ἐξυπηρετοῦν, γιατί προβαί-
νουμε σέ χονδρική ἀγορά 
καί σ᾽ ἐπιλεγμένα εἴδη.

Ὁ π. Ἰωάννης μᾶς ἀνέφε-
ρε ἐπίσης, ὅτι ὁ Ἱερός Ναός 
πού εἶναι ἀφιερωμένος στό 
Γενέσιον τῆς Θεοτόκου» στό 
χωριό πού ἐφημερεύει εἶναι 
χτισμένος πρό 99 ἐτῶν, καθ᾽ 
ὅτι ἀνοικοδομήθηκε τό 1910 

καί οἱ φθορές ἀπό τό χρόνο εἶναι πολλές 
ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά.

Στήν ἔκτακτη αὐτή συνάντησή μας γιά 
τόν ἱερό Ναό τοῦ δώσαμε 500€ καί μᾶς 
ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του.

Ἡ ἀγάπη τῶν συνεργατῶν μας θα στη-
ρίξει καί αὐτή τήν προσπάθεια. Ἄλλος θά 
προσφέρει τά χρήματα ἔστω καί γιά ἕνα 
τσουβάλι τσιμέντο, ἄλλος δυό κεραμύδια 
κ.λ.π. γιά ν᾽ἀναστηλωθεῖ ἡ ἐκκλησία πρός 
δόξαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἡ ἀνθρωπιστική 
βοήθεια νά φθάσει μέ τήν θέληση ὅλων 
μας.  

 Ὁ Ἱ. Ναός Γενεσίου τῆς ‘Υπεραγίας Θεοτόκου .
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 Ὁ Λεωνίδας Παύλου στήν Ἀφρική .

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΠΑΥΛΟΥ (1925-2009)  
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ὁ Λεωνίδας ΠΑΥΛΟΥ γεννήθηκε τό 
1915 στή Χαλκίδα καί σπούδασε φαρ-
μοκοποιός. Ὑπῆρξε ἐπιτυχημένος ἐπιστή-
μονας μέ 5 πτυχία καί μέ μετεκπαίδευση 
στήν Ἀγγλία, Βέλγιο καί Η. Π. Ἀμερικῆς. 
Παράλληλα εἶχε σπουδάσει στή Σχολή 
Ἰκάρων καί ἔλεγχο ἐναερίου κυκλοφορίας. 
Ἐκπροσώπησε τήν Ἑλλάδα σέ διάφορες 
ἀποστολές στό Ἐξωτερικό. Διετέλεσε δη-
μόσιος ὑπάλληλος ἐπί 20 χρόνια (προϊ-
στάμενος ἐλεγκτής ἐναερίου κυκλοφορίας, 
καθηγητής στή σχολή πολιτικῆς ἀεροπο-
ρίας κ.λ.π.).

Τό Νοέμβριο τοῦ 1984 ἐδώρησε ὑπέρ 
τῆς Ἐξωτ. Ἱερ/κῆς μιά σημαντική ποσότη-
τα φαρμάκων, ἀξίας τότε κάπου 300.000 
δραχμῶν, φυσικά σήμερα ἡ ἀξία τους εἶναι 
πάρα πολλές φορές μεγαλύτερη. 

Τά φάρμακα τά παρέδωσε τότε στόν 
Θεοφιλέστατο Ἀνδρούσης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, 
νῦν Ἀρχιεπίσκοπο ΑΛΒΑΝΙΑΣ καί ἀφοῦ 
πείστηκε τόν ἀκολούθησε τό Δεκέμβριο 
τοῦ 1984 στήν ΚΕΝΥΑ, πού ταξιδεύσανε 
μαζί, καθώς καί μέ ἄλλα ἄτομα.

Μέ τήν ἄφιξή του στήν ΚΕΝΥΑ ξεκίνη-
σε τήν διοργάνωση Ἰατροφαρμακευτικῆς 
περίθαλψης τῶν Ὀρθοδόξων κοινοτήτων 
μας στήν ΚΕΝΥΑ καί ἵδρυσε ὑγειονομικό 
σταθμό, κλινική καί παρουσίασε διάφορες 
δραστηριότητες.

Στήν Ἀφρική πρό πολλῶν ἐτῶν ὑπήρ-
χαν ἀρρώστιες καί πεῖνα καί δυστυχῶς 
ἐξακολουθοῦν καί σήμερα.

Παρά τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου «Πορευ-
θέντες, μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», 
ἡ Ἀφρική ἔμεινε πίσω Χριστιανικά. Μέ 
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τήν ἀποικιοκρατία γνώρισε τόν παπισμό 
καί τόν προτεσταντισμό, τή δέ Ὀρθοδοξία 
ἀργότερα.

Σήμερα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει καί 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει σέ πάρα 
πολλές χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, ὅπου ἐκτός 
τῶν Ἑλλήνων Ἱεραποστόλων, ἱερέων καὶ 
Ἐπισκόπων, ὑπάρχει καί ντόπιο ἱερατεῖο 
Ὀρθοδόξων.

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεὶ βρίσκονται σέ μεγά-
λες κοινωνικές δυσκολίες, πῶς νά πᾶνε 
στό γιατρό; Μέ τί χρήματα; μέ τί μέσα; 

Σ᾽ αὐτή τή δύσκολη κατάσταση ἔρχεται 
τό ἔργο τῆς Ἱερ/λῆς καί προσφέρει πολλά 
στό κοινωνικό ἔργο, χωρίς νά μπορεῖ νά 
καλύψει τίς πολλές δυσκολίες. 

Ἔτσι βλέποντας τό μεγάλο πρόβλημα 
στήν Ἀφρική ὁ Λεωνίδας ΠΑΥΛΟΥ, ἀπεφά-
σισε νά κάνει ἐκεῖνο πού θά ἀρέσει στό Θεό 
καί πῆγε στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, ἀφοῦ 
συνδέθηκε, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως μέ 
τόν ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ καί προσέφερε μέ τήν καρ-
διά του πολλά καί σέ πολλούς τομεῖς.

Ὁ Λεωνίδας ΠΑΥΛΟΥ προσέφερε τίς 
ὑπηρεσίες του σέ δύσκολες στιγμές γιά 
ὅλη τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.

Τίς καθημερινές ἀπασχολήσεις του, 
δραστηριότητες καί λοιπές Ἱερ/κές ἐνέρ-
γειες, τίς κατέγραφε ἐν συντομίᾳ σέ ἡμε-
ρολόγιο, πού κρατοῦσε καί ἀργότερα μέ 
τή συνδρομή τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου 
π. ΜΑΞΙΜΟΥ, ἐξέδωσε σέ βιβλίο «Jumbo 
Africa».

Ὑπηρετοῦσε τό ἔργο τῆς Ἱερ/λῆς μέ κάθε 
δυνατή προσφορά του, ἀλλά καί κατη-
χοῦσε μέ τά κηρύγματά του. Πίστευε στό 
ἔργο τῆς Ἱερα/λῆς, γι᾽ αὐτό ἔλεγε: Πιστεύω 
πῶς αὐτό πού κάνω ἐδῶ εἶναι  τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Ἀφήνω τόν ἑαυτόν μου στή δι-
άθεσή Του γιά τή δόξα Του.

Μέ τήν προσευχή του εὐχαριστοῦσε 
πολλές φορές τήν ἡμέρα τόν Θεό καί τόν 
παρακαλοῦσε νά τόν φωτίσει νά κάνει τό 
σωστό. Θά ἤθελα ἔλεγε νά μήν ἔχω τίποτε 

ἄλλο παρά μόνο ἀγάπη καί ὀρθή πίστη. 
Γιατί τό νά εἶσαι χριστιανός εἶναι εὐλογία 
Θεοῦ. Τό νά εἶσαι Ὀρθόδοξος χριστιανός, 
εἶναι χίλιες φορές εὐλογία Θεοῦ.

Πραγματοποίησε (7) ταξίδια στήν Ἀφρι-
κή. Τό τελευταῖο διήρκησε (2) μῆνες καί 
δυό ἡμέρες, ἤτοι: ἀπό 5-7-1991 ἕως 5-9-
1991 δηλαδή 62 ἡμέρες.

Ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τό τελευταῖο του τα-
ξίδι στήν Ἀφρική, ζοῦσε στή Χαλκίδα λιτά, 
ἀλλά εὐτυχής, παρά τούς πόνους του.

 Ἔκανε ὅμως ὅ,τι μποροῦσε ἀπό τό σπίτι 
του, στέλνοντας διάφορα πράγματα καί 
χρήματα.

Ἐξέφραζε τήν ἐπιθυμία του νά εἶναι κα-
λά, γιά νά βοηθᾶ τούς φτωχούς καί τούς 
πεινασμένους, γιατί αὐτό γέμιζε τήν καρδιά 
του. Ἔκανε ὅμως ὅ,τι μποροῦσε ἀπό τό σπί-
τι του. Εἴχαμε τή χαρά νά τόν γνωρίσουμε 
καί στό χῶρο τοῦ Ὁμίλου μας. Μᾶς εἶχε 
ἐπισκεφθεῖ κατόπιν προσκλήσεως τοῦ μα-
καριστοῦ Σεβ/του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί μᾶς 
εἶχε ὁμιλήσει σχετικά γιά τήν Ἱερ/λή στήν 
Ἀφρική. Μάλιστα μέ τό Σεβ/το ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟ καί μέ μιά ὁμάδα συνεργατῶν τῆς 
Ἱεραποστολῆς τόν ἐπισκεφθήκαμε στό σπίτι 
του στή Χαλκίδα καί ἀναφερθήκαμε σέ 
θέματα Ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ἀρρώστησε τόν τελευταῖο καιρό καί ὁ 
Κύριος πρόσφατα τόν κάλεσε κοντά Του, 
χωρίς νά τό πληροφορηθοῦμε ἔγκαιρα. Ἡ 
προσφορά στήν Ἀφρική τοῦ μακαριστοῦ 
πλέον Λεωνίδα ΠΑΥΛΟΥ ἦταν μεγάλη 
στόν Ὑγειονομικό τομέα, φαρμακευτικό, 
κηρυκτικό, κατηχητικό, μεταφραστικό, στη 
διεκπεραίωση στίς ἐργασίες τῆς Γραμματεί-
ας, στίς ἐπίσημες συναντήσεις μέ τή γνώση 
του στίς ξένες γλῶσσες, στίς ἄλλες ἁπλές 
ἐργασίες, ἀλλά καί πολλές φορές ἐξυπη-
ρέτησε στήν μετακίνηση  τῶν αὐτοκινήτων 
σάν ὁδηγός κ.λ.π.

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος ν᾽ ἀνταμείψει τήν 
Ἱεραποστολική του ΔΙΑΚΟΝΙΑ. Αἰωνία του 
ἡ μνήμη.  
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 16 Μαΐου 2009 ἕως 31 Ἰουλίου 2009 

Βαπτίσεις 16/5 - 31/7/09
Ζάγκος Δημήτριος  60€
Σταυρούλα Σκαλτσῆ  60€
Τσοπελογιάννη Κυριακή  70€
Κανελλάκη-Μπομποτή Ἰωάννα  60€

Εἰς Μνήμην 16/5-31/7-09
1. Τσιγούρη Ἑλένη  100€ 
εἰς μνήμην γονέων ἀναδόχων, 
συζύγου ἀδελφῶν
2. Καζάζη Μαρία  100€ 
εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν
3. Κα Καίτη  50€ 
εἰς μνήμην γονέων
4. Γκούρα Κων/να  50€ 
εἰς μνήμην Ἀριστείδη
5. Μούσης Ἀλέξανδρος  50€ 
εἰς μνήμην Νικολάου
6. Λιανδρῆς Στυλιανός  300€ 
εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς Μαρίας
7. Μανουσάκη Πιερίνα  100€ 
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννου
8. Γιαννοπούλου Χαρίκλεια  100€ 
εἰς μνήμην Ἀριστομένους Κουτσουμπή 
 

Ὑπέρ Ἀνεγέρσεως Ι. Ναῶν 
16/5-31/7/09 
 
Γκανάτσιου Βασ. Σταυρ.  114,50€
Ἀνώνυμος  107,00€
Ἀνώνυμος  165,50€
Ἀνώνυμος  140,00€
Ἀνώνυμος  150,00€
Ἀνώνυμος  94,00€
Καλαθᾶ Φωτεινή  81,50€
Ἀποστολόπουλος Στυλιανος  250€
Γκάτση Καλλιόπη  387,98€
Οἰκονομάκου Βασιλική  66,73€
Κατσιβάλης Εὐστάθιος  250€
Χριστοδουλάκη Φωτεινή  26,65v
Χαρίσου Βασιλική  54,73€
Τζαβέλα Ἄννα  38,40€
Μυλωνᾶ Ἐλευθερία  247,52€
Ἀνώνυμος  95,44€
Ἀνώνυμος  37,49€
Ἀνώνυμος  79,13€
Ἀνώνυμος  168,13€
Ἀνώνυμος  115,00€
Πικραμένου Ἀμαλία  200€
Χριστοδούλου Βαρβάρα  120€

 

Ὑπέρ Σκοπῶν  
τῆς Ἱεραποστολῆς  
16/5-31/7/09 
 
Ἰωαννίδης Π. Ἀντώνιος  50€
Εὐθυμίου Πολυξένη  100€
Κυρίμης Ἰωάννης  20€
Ἀρχ. Σακαρίδης Κων/νος  50€
Τούλιας Σωκράτης  20€
Φωλιάς Ἠλίας  20€
Σερένε Θεοδωράκη Μαρία  30€
Παναγάκος Δημήτριος  10€
Γκούμα Κων/να  50€
Καραθανάση Μαρία  30€
Πολύζου Μαρία  10€
Μπακάλη Εὐδοξία  12€
Μιμόζα  20€
Σπυρόπουλος Ἀθανάσιος  50€
Ἀνώνυμος  50€
Τριανταφυλλόπουλος Γεωρ.  10€
Ἀσπραδάκη Αἰατερίνη  30€
Βερρῆς Δημήτριος  20€
Ἀνώνυμος  250€
Τσαπαρλῆ Αἰκατερίνη  20€
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα  50€
Δράκου Σταυρούλα  20€
Πάνου Ἐλένη  100€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Γρηγορίου Μαρία  20€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€
Παπαζαχαρίου Ἄννα  50€
Θεοδώρου Θ. Ἠλίας  200€
Βασιλόπουλος Σταμάτης  60€
Κορρέ Λουκία  10€
Ἀνώνυμη  20€
Ζαμπέλη Καλλιόπη  20€
Δημοπούλου Ἔφη  20€
Σαμαρᾶς Ἀθανάσιος  10€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης  50€
Σπυροπούλου Σοφία  10€
Κουτονάτση Εἰρήνη  50€
Ἀνώνυμος  20€
π. Σκουλίκας Ἀνδρέας  200€
Πετροπούλου Τέτα  50€
Κουτσούμπα Χριστίνα  100€
Τεχνικό Γραφεῖο FUKANFLEX  250€
‘Ανώνυμος  200€
Ραδίτσα Ξανθή  30€ 
Χ. ανδρέου Ἀδαμαντία  15€
Κατσιάπη Βασιλική  20€
Ἀνώνυμος  20€
Μάμαλη Χρυσούλα Θάλεια  200€
Λεγάκη Μαίρη  30€
Ἀνώνυμος  50€

Μάκαρη Μαρία  50€
Μακρυγιάννη Σοφία  5€
Μουτσοπούλου Εἰρήνη  50€
Νταλάκα Βασιλική  50€
᾽Ἀνώνυμος  10€
Καβάκου Ἀθηνᾶ  10€
Γιαννοπούλου Χαρίκλεια  50€
Στάμου Καλ.  100€
Ἀργίτη Βασιλική  50€
Ράπτη Ἀγγελική  40€
Παυλίδου Ἀποστολία  40€
Βαμβακά Καλλιόπη  100€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€
Τουμπακάρη Ἄννα  10€
Φαφούτη Μαρία  50€
Προσκυνητοπούλου Μαρία  50€
Ἀνδρίτσου Εἰρήνη  50€
Καραβίτη Ἀθανασία  10€
Ταστανη Μαρία  20€
Κουδούρη Ἀνδρ. Φωφώ  180€
Κιούση Σωτηρία  50€
Σιδέρης Γεώργιος  200€
Μολυμπάκη Ἀριάδνη  15€
Ζορμπά Βασιλική  15€
Ἀνώνυμος  250€ 
Λιανοῦ Ἄννα  100€
Παρασκευοπούλου Εὐαγγελία  10€
Φαφούτη Μαρία  10€
Τσῖρος Ἐλευθέριος  120€
Μιχαλαρίδη Λουκία  50€
Φρατζῆ Πετρίδου Φωτεινή  50€
Τσούκου Ἀδαμαντία  40€
Κουρκουμπάς Κων/νος  20€
Βερρῆς Δημήτριος  50€
Σκόντζος Θεόδωρος  20€
Κολοβός Γεώργιος  10€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Μανωλά Κυριακή  15€
Μουστάκη Σοφία  20€
Ἀνώνυμη  20€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€
Νέμτζα Μαρία  20€
Μπακάλη Μαρία  7€
Κωστοπούλου Ἐλευθερία  100€
Ἀντωνίου Λουκία  50€
Ἠλία Γεωργία  20€
Γρηγοροπούλου Ξανθή  50€
Ἀνώνυμη  150€
Παπαϊωνάννου Ἄννα  120€
Ἴλαρη Αἰκατερίνη  50€
Ι.Ναός Ἁγ. Τρύφωνος Αττ.  350€
Λογοθετίδα Ἐλβίρα  20€
Δημητρίου Ζαφειρία  20€
Ἀνώνυμη  40€
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ, Τ.Κ. 11364 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 86.26.225 - FAX 210 86.26.700

www. ierapostoli.gr

Π��Σ�Λ�Σ�
Τήν 28η Ὀκτωβρίου 2009, ἡµέρα Τετάρτη καί ὥρα 7.00 µ.µ. στήν αἴθουσα τῆς 

Ἱεραποστολῆς, ὁδός Τρυγόνος 3-5-7, στήν Κυψέλη, ὁ  Ὅµιλός µας θά ἑορτάση τήν προστάτιδά του 
ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ καί τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 µέ ὁµιλία καί πλούσιο Ἱεραποστολικό 
καί ἐθνικό πρόγραµµα.

Τόν πανηγυρικό τῆς ἡµέρας θά ἐκφωνήση ἡ πρεσβυτέρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΠΙΝΑ Λυκειάρχης - Φιλόλογος - Συγγραφέας µέ θέµα: 
« 28η  Ὀκτωβρίου 1940, τό θαῦµα τῆς νίκης τῶν Ἑλλήνων».

Ἡ ἐκδήλωση θά πλαισιωθῆ ἀπό Ἱεραποστολικά µηνύµατα καί τραγούδια ἀπό τή χορωδία 
τοῦ Ὁµίλου µας. 

Σᾶς περιµένουµε νά συνεορτάσουµε ὅλοι µέ πατριωτικό καί Ἱεραποστολικό ἐνδιαφέρον.

Εἴσοδος ἐλευθέρα.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Χ.Ο

Σηµείωση: Συγκοινωνίες πού �ξυπηρετο�ν ε�ναι τά �π� �ρ. 4 καί 9 τρόλεϋ
Στάση καθόδου στόν �γιο �θανάσιο (2 στάση µετά τήν πλατε�α Κυψέλης).


