
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 108



«IEPA¶O™TO§IKO™ TAXY¢POMO™»
TÚÈÌËÓÈ·ÖÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, å‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔÜ 

¶ANE§§HNIOY XPI™TIANIKOY OMI§OY OP£O¢O•OY
IEPA¶O™TO§H™ ™.A.

^O‰fi˜ TÚ˘ÁfiÓÔ˜ 3, (òAÓˆ K˘„¤ÏË) 113 64 A£HNA 
ÙËÏ. 210 8626-225, ÙËÏ.-Fax: 210 8626-700.

www.ierapostoli.gr
\∂Î‰fiÙË˜ - ¢/ÓÙ‹˜:  IøANNOY XAPI§AO™ 

\AÓ·ÛÙ. Z›ÓÓË 33-35, 11741,  KÔ˘Î¿ÎÈ \Aı‹Ó·,
TËÏ.: 210 9221-201.

™À¡∆∞™™∂∆∞π ∞¶O ∂¶π∆ƒO¶∏
\EÎÙ‡ˆÛË: «§YXNIA», YîÔ› £. BÁfiÓÙ˙· O.E. 

\AÓ‰Ú·‚›‰·˜ 7, X·ÌfiÌ˘ÏÔ \A¯·ÚÓáÓ, 136 71ÙËÏ. 210 3410-436.

°INE KAI E™Y ™YNEP°ATH™ TH™ IEPA¶O™TO§H™

H A°IA ™KE¶H ¶PO™TATI™ TOY ™Y§§O°OY MA™
¢øPEE™ 

™YNEP°ATøN KAI ºI§øN TH™ 
IEPA¶O™TO§H™

°È¿ Ù‹ ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙáÓ 
‰ˆÚËÙáÓ Ì·˜ àÓÔ›Í·ÌÂ ÛÙfi ùÓÔÌ·

ÙÔÜ ^OÌ›ÏÔ˘ Ì·˜ Î·› Ì¤ Ù›ÙÏÔ
¶ANE§§HNIO™ XPI™TIANIKO™

OMI§O™ OP£O¢O•OY
IEPA¶O™TO§H™ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙ‹Ó
E£NIKH TPA¶EZA Ì¤ àÚÈıÌfi:

1 4 3 / 5 4 0 . 0 3 3 - 3 8
Î·› ÛÙ‹Ó EM¶OPIKH TPA¶EZA

Ì¤ àÚÈıÌfi:  8 6 3 4 7 6 0 1 .
¶·Ú·Î·ÏÔÜÌÂ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂÖÛÙÂ

Ù‹ Ì›· àfi‰ÂÈÍË ÙÉ˜ ∆Ú·¤˙Ë˜
ÛÙfiÓ ≠OÌÈÏfi Ì·˜, õ âÓËÌÂÚáÛÙÂ
Ì·˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎá˜ Ì¤ Ï‹ÚË ÛÙÔÈ-
¯ÂÖ· ‰ˆÚËÙÔÜ Î·› ìÌÂÚÔÌËÓ›· Î·-
Ù¿ıÂÛË .̃ ^∏ àfi‰ÂÈÍË Ô‡ ı¿ âÎ‰fi-
ÛÔ˘ÌÂ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂÖ
ÛÙ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ‹ Û·˜  ‰‹ÏˆÛË.

^∏ àÓˆÙ¤Úˆ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰¤Ó ÂrÓ·È
ñÔ¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Û¤ ¬ÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó¿
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó àÓˆÓ˘Ì›·.

°È¿ ÙÔ‡˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ 
ÙÔÜ \∂ÍˆÙÂÚÈÎÔÜ

πµ∞¡:GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338

¢IEY£YN™EI™ ¶APAPTHMATøN TOY ¶.X.O.
ñ XA§KI¢A: ï‰fi˜ BÔ˘‰ÈÎÏ¿ÚË 23, T.K. 34100
ÙËÏ¤ÊˆÓ·: 22210-85793 & 697-2010420 & FAX: 22210-84143
ñ £HBA: ï‰fi˜ KÈı·ÈÚáÓÔ˜ 10, T.K. 32200
ÙËÏ¤ÊˆÓ·: (22620) - 29304 & 25102 & 29845.
zÚÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 500ã-630ã Ì.Ì. Î¿ıÂ ÙÚ›ÙË, 1000ã-1200ã .Ì. 
Î¿ıÂ TÂÙ¿ÚÙË, 1000ã-1100ã .Ì. Î¿ıÂ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
ñ §IBA¢EIA: ï‰fi˜ \HÛÈfi‰Ô˘ 5 (öÓ·ÓÙÈ ÌÈÎÚÔÜ ^I. N. ^AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘), 
T.K. 32100 ÙËÏ¤ÊˆÓ·: (22610) - 22856 & 80216
zÚÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 530ã-700ã Ì.Ì. Î·ıËÌÂÚÈÓá˜.
ñ KATA™KHNø™H “A°IA TABI£A”:
£ÂÚÈÓÔ‡˜ ÌÉÓÂ˜ Âå˜ \AÓ¿ÏË„ÈÓ \AÚ·¯Ò‚Ë˜ T.K. 32004
ÙËÏ¤ÊˆÓÔ: 22670 - 31290. ≠OÏÂ˜ Ù›˜ zÚÂ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓá˜.
ñ ITEA AMºI™™H™: ï‰fi˜ ™Î·Ú›Ì·, T.K. 33200 
ÙËÏ¤ÊˆÓ·: (22650) - 34961 & 32703
zÚÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 500ã-700ã Ì.Ì. Î·ıËÌÂÚÈÓá˜ âÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·› K˘ÚÈ·ÎÉ˜.
ñ XPI™™O: ï‰fi˜ ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ô˘ æ·ÚÚÔÜ 100, T.K. 33055
ÙËÏ¤ÊˆÓ·: (22650) - 82159 & 82008
zÚÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: K·ıËÌÂÚÈÓá˜ âÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·› K˘ÚÈ·ÎÉ˜.

A ¶ O ™ T E § § E T A I  T I M H ™  E N E K E N

BIC:  ETHNGRAA



ΕΙΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΕΠΕ τομ. 35ος)

ΙΩΑΝΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Σήμερα χαρά καί φῶς! 
Ἄς χαρεῖ κάθε πιστός! 

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·Χριστός 
ἐξ οὐρανοῦ, ἀπαντήσατε· Χριστός ἐπί γῆς, 

ὑψώθητε. Ἄσατε τῶ Κύριῳ πᾶσα 
ἡ γῆ καί ἐν εὐφροσύνη 

ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται» 
( πρώτη Καταβασία Χριστουγέννων).

Σήμερα βλέπω ἕνα τρανό, μεγάλο, παρά-
δοξο, παράξενο μυστήριο. Φωνές βοσκῶν 
ἠχοῦν τριγύρω στ᾽ αὐτιά μου. Δεν παίζουν 
μέ τίς φλογέρες τους ἐρημικά τραγούδια, 
ἀλλά μέ τά χείλη τους ψάλλουν οὐράνιους 
ὕμνους. Σήμερα ἄγγελοι ψηλά στον οὐρανό 
τραγουδοῦν, ἀρχάγγελοι μελωδικά ψάλλουν, 
χερουβείμ ἀνυμνοῦν, Σεραφείμ δοξολογοῦν. 
Τά σύμπαντα σήμερα πανηγυρίζουν, ἄγγελοι 
καί ἄνθρωποι χαρούμενα γιορτάζουν, γιατί 
βλέπουν μέ κατάπληξη καί θαυμασμό ἕνα 
Θεό νά κατέρχεται στή γῆ καί τόν ἄνθρωπο 
ν᾽ ἀνεβαίνει στούς οὐρανούς!

Ὦ! ἀσύλληπτη, ἀδιανόητη, ἀνεκλάλητη 
φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ! Σήμερα ἡ μικρή, 
ἀσήμαντη Βηθλεέμ μιμεῖται τόν οὐρανό, δέν 
ὑποδέχεται λαμπερά ἀστέρια, ἀλλά ἀγγέλους 
καί ἀρχαγγέλους, δέν χαιρετᾶ τόν λαμπρό 
ὑλικό ἥλιο, ἀλλά φιλοξενεῖ τόν Χριστόν, τόν 
ἀχώρητο ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. 

Μήν ζητᾶς νά κατανοήσεις μέ τό μυαλό 
σου τό ἄγνωστο μυστήριον τῆς ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Θεοῦ.

« Ὅπου γάρ Θεός βούλεται, νικᾶται φύ-
σεως τάξις».

Ἐκεῖνος (ὁ Τριαδικός μας Θεός) τό θέλει, 
Ἐκεῖνος μπορεῖ νά συλλογίζεται καί νά πραγ-
ματοποιεῖ τα πάντα, Ἐκεῖνος κατέρχεται ταπεινά 
στή γῆ καί σώζει ἀκατανόητα τόν ἄνθρωπο. 
Σήμερα τά πάντα συνεργάζονται καί βοηθοῦν 
τό θεϊκό ἔργο. Σήμερα αὐτός πού ὑπῆρχε πά-
ντα, γεννιέται παρουσιάζεται, φανερώνεται στή 
γῆ, αὐτό πού δέν ἦταν (δηλαδή ἄνθρωπος, 
ἦταν Θεός) σήμερα γίνεται ἄνθρωπος. 

Ὑπάρχει ὅμως κάτι καταπληκτικό, μονα-
δικό, ὑπέροχο, σωτήριο. Ἐνῶ γίνεται τέλειος 
ἄνθρωπος (ὅπως ὅλοι μας) παραμένει καί 
θεάνθρωπος. Εἶναι ὁ μοναδικός, ὁ Ἕνας θε-
άνθρωπος πού γνώρισε ἡ γῆ. Οἱ Ἑβραῖοι δέν 

δέχονται, ἀρνοῦνται τήν παράδοξη γέννησή 
Του, οἱ Φαρισαῖοι διαβολικά παρερμηνεύουν 
τά ἱερά βιβλία, διδάσκουν ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων, 
ὁ Ἡρώδης ἐναγώνια ἀναζητᾶ τό νεογέννητο 
βρέφος, γιά νά το δολοφονήσει!

Σήμερα πολλά ἀντίθετα πράγματα συμβαί-
νουν ταυτόχρονα ὁ ψαλμωδός (ψαλμός 77, 
στιχ.4) γράφει «Δέν κρύφτηκε ἀπό τά τέκνα 
αὐτῶν σέ ἄλλη γενεά».

Βασιλιάδες, φορτωμένοι μέ κατάπληξη 
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καί θαυμασμό, ἔρχονται στόν ἐπουράνιον 
βασιλέα, γιά νά δοῦν πῶς ἦρθε στή γῆ, μόνος 
του. Δέν τόν συνόδευαν ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, 
θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, ἐξουσίες, πνευ-
ματικά, οὐράνια πνεύματα. Βαδίζει μόνος, 
κατάμονος ἕναν παράξενο, ἀδιάβατο δρόμο, 
γεννᾶται ἀπό «ἀγεώργητον» (ἀκαλλιέργητη, 
παρθενική) κοιλιά. Ἔρχεται στήν γῆ, κοντά 
στούς ἀνθρώπους, ἀλλά δέν στερεῖ τούς 
ἀγγέλους (στόν οὐρανό) τήν προστατευτική 
παρουσία του. [Προστατεύει τό ἀνθρώπινο 
γένος, ἀλλά δέν ἐγκαταλείπει τά οὐράνια 
πνεύματα]. Ἄν καί παραλαμβάνει ἀνθρώπινη 
μορφή, δέν ἐγκαταλείπει τήν θεότητα (εἶναι 
θεάνθρωπος) οἱ βασιλιάδες λοιπόν τῆς γῆς 
ἔρχονται ταπεινά γιά νά προσκυνήσουν τόν 
ἔνδοξο, ἐπουράνιο, μοναδικό βασιλέα. Οἱ 
στρατιῶτες τῆς γῆς πλησιάζουν με τρόμο, γιά 
νά ὑπηρετήσουν τόν ἔνδοξο ἀρχιστράτηγο.

Οἱ γυναῖκες ἔρχονται, γιά νά προσκυ-
νήσουν αὐτόν πού σήμερα γεννᾶται ἀπό 
γυναῖκα (τήν Παναγίαν μας). Παρακαλοῦν 
θερμά, ἱκετεύουν τό θεϊκό βρέφος νά μετα-
τρέψει τίς λύπες σέ χαρές, νά θεραπεύει τίς 
ἀρρώστιες, νά χαροποιεῖ τούς ἀπελπισμένους. 
Ἔρχονται παρθένες, γιά νά προσκυνήσουν τό 
παιδί τῆς Παρθένου, ἀποροῦν καί ἐξίστανται, 
γιατί αὐτός πού δημιούργησε τούς μαστούς 
καί τό γάλα, τώρα τούς ἴδιους μαστούς κάνει 
ν᾽ἀναβλύζουν γάλα, γιά νά ἑτοιμάζουν τροφή 
γιά τό νεογέννητο βρέφος.

Τά ἀθῶα νήπια ἔρχονται στόν Θεόν πού 
γίνεται νήπιον, γιά νά καταρτίσει αἶνον καί 
δόξαν ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων. 
Τά παιδιά ἔρχονται πρός τό παιδί πού τά ἔκα-
με μάρτυρες μέ τήν μανία τοῦ Ἡρώδου. Οἰ 
ἄνδρες ἔρχονται στό σπήλαιον γιά νά προ-
σκυνήσουν τόν Καλόν Ποιμένα πού πρόθυμα 
αὐτοθυσιάζεται, γιά να διασώσει τά πρόβατά 
του.

Οἱ Ἱερεῖς ἔρχονται, γιά νά λατρεύουν τόν 
ἀρχιποίμενά τους, τόν ἀρχιερέα τους, κατά 
τήν τάξη Μελχισεδέκ.

Δοῦλοι, ὁλόχαροι ἔρχονται στόν Χριστό, 

γιατί ἔλαβε μορφήν δούλου, γιά νά χαρίσει 
ἀληθινή, πραγματική ἐλευθερία στά σκλα-
βωμένα παιδιά του στήν ἁμαρτία.

Ἀγράμματοι ἀμόρφωτοι ψαράδες ἔρχο-
νται σἈὐτόν, πού θά τούς μετατρέψει ἀτρόμη-
τους, πάνσοφους ἱεραποστόλους, κυνηγούς, 
θηρευτές, ψαράδες ἀνθρώπων! 

Ἁμαρτωλοί τελῶνες (φοροεισπράκτορες) 
γιά νά δοῦν, νά προσκυνήσουν  Αὐτόν πού 
συγχωρεῖ κάθε ἁμαρτωλό καί μετατρέπει τόν 
τελώνην Ματθαῖον σ᾽ Εὐαγγελιστήν του.

Ἔρχονται πόρνες (ἁμαρτωλές γυναῖκες), 
γιά νά προσκυνήσουν αὐτόν πού δέχτηκε 
στ᾽ ἄχραντα πόδια του τά δάκρυα μετανοίας 
μιᾶς πόρνης. 

Καί γιά νά μιλήσω σύντομα, σήμερα 
ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί τῆς γῆς ἔρχονται, γιά 
νά δοῦν τόν Ἀμνόν τοῦ Θεοῦ νά σηκώνει 
στούς ὤμους του τίς ἁμαρτίες ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. 

Οἱ μάγοι «δορυφοροῦν» (τόν ἐξυπηρε-
τοῦν, σάν δορυφόροι του), οἱ ποιμένες τόν 
εὐλογοῦν, τόν δοξολογοῦν, οἰ τελῶνες δια-
κηρύττουν παντοῦ τήν θεότητά του, οἱ πόρ-
νες προσφέρουν μύρια, ἀρώματα μετανοίας, 
ἡ Σαμαρείτιδα διψᾶ ὑπρβολικά τήν πηγή τῆς 
ζωῆς, ἡ Χαναναία φανερώνει ἀκράδαντη, 
ἀταλάντευτη πίστη.

Ἀφοῦ λοιπόν ὅλοι ἀγάλλονται, ὅλοι σκιρ-
τοῦν ἀπό χαρά, θέλω καί γώ ν᾽ἀγάλλομαι, 
νά εὐφραίνομαι, νά σκιρτῶ ἀπό ἀγαλλίαση, 
θέλω χαρούμενα νά χορεύω, θέλω νά πα-
νηγυρίζω, νά γιορτάζω, νά κρούω καί γώ 
τή μεγάλη κιθάρα, χωρίς νά κουνῶ διονυ-
σιακό θυρσό, χωρίς νά παίζω αὐλό, χωρίς 
νά κρατῶ ἀναμμένες λαμπάδες. Ἐγώ κρατῶ 
γερά τά σπάργανα τοῦ Χριστοῦ μας, αὐτά ἔχω 
ἐγώ, σάν μουσικά ὄργανα. Τά σπάργανα τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐλπίδα μου, ἡ ζωή μου, ἡ 
σωτηρία μου, ὁ αὐλός, ἡ κιθάρα, τά μουσικά 
μου ὄργανα. Τά κρατῶ γερά, γιά νά παίρ-
νω δύναμη ἀπό τή δύναμή τους, γιά νά Σοῦ 
ὁμιλῶ καί γώ μέ τούς ἀγγέλους, γιά νά ἐπα-
ναλαμβάνω μαζί μέ τούς ἀγγέλους «Δόξα ἐν 
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ὑψίστοις Θεῷ, καί μαζί μέ τούς ποιμένες «καί 
ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Σήμερα ὁ Χριστός γεννᾶται ἀπό Πατέρα 
κατά τρόπον ἀπερίγραπτον, σήμερα γεννιέται 
ἀπό Παρθένον κατά τρόπον ἀνέκφραστο γιά 
μένα. Τότε, πρίν ἀπό αἰῶνες γεννήθηκε στή 
Βηθλεέμ, σύμφωνα μέ νόμους τῆς θεϊκῆς του 
φύσεως, γνωστούς μονάχα στόν Πατέρα Θεόν, 
πού τόν γέννησε, ἐνῶ σήμερα πάλι γεννᾶται 
στή γῆ μας, ὄχι σύμφωνα μέ φυσικούς νό-
μους, ἀλλ᾽ ὅπως γνωρίζει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Καί ἡ οὐράνια (ἡ ἄνω) γέννηση 
εἶναι ἀληθινή καί ἡ ἐπίγεια εἶναι ἀψευδή, γιατί 
πραγματικά καί σήμερα γεννᾶται Θεός ἀπό 
Θεό καί πραγματικά εἶναι ὁ ἴδιος ἄνθρωπος 
πού γέννησε ἡ Παρθένος . Ὁ Χριστός ἦταν 
μόνος καί σήμερα Μονογενής γεννᾶται ἀπό 
τόν μόνον Θεόν καί ἐδῶ κάτω στή γῆ μόνος 
ἀπό μόνη Παρθένο, Μονογενής ὁ ἴδιος.

Εἶναι ἀσέβεια, βλασφημία νά συλλογίζεται 
κάποιος μητέρα κατά τήν οὐράνια γέννησή 
Του, ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι βλασφημία τό νά δέ-
χεται κάποιος πατέρα (τόν Ἰωσήφ) κατά τήν 
ἐπίγειο γέννησή Του.

Ὁ πατέρας (ὁ Θεός) γέννησε τόν Χριστό 
«ἄρρευστο» (χωρίς ν᾽ ἀλλοιωθεῖ ἡ θεϊκή 
οὐσία) καί ἡ Παρθένος (ἡ Παναγία μας) τόν 
γέννησε «ἀφθόρως» (χωρίς νά φθαρεῖ ἡ 
παρθενία της.  Ἡ Παναγία εἶναι «ἀειπάρθε-
νος»). Ὁ Θεός γέννησε τό Χριστό κατά τρό-
πο θεϊκό, ἐντελῶς ἀκατανόητο μέ τό μυαλό 
μας, δέν χρησιμοποίησε ἀνθρώπινο σπέρμα 
(βλασφημία μέγιστη ὅσοι τό ὑποστηρίζουν: 
ἄθεοι, αἱρετικοί). Ἡ παρθένος δέν δέχτηκε 
καμιά φθορά (διατήρησε τήν παρθενία της), 
γιατί γεννήθηκε κατά τρόπο ὑπερφυσικό, 
ἄγνωστο, μυστικό, ἀκατανόητο. Κατά συνέ-
πεια ἡ ἄνω γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό θεό 
Πατέρα «οὐκ ἔχει ἐξηγησιν» (=δέν μπορεῖ νά 
ἐξηγηθεῖ, νά κατανοηθεῖ ἀπό τό μυαλό), καί 
ἡ ἐμφάνισή Του ὡς ἀνθρώπου δέν ἀνέχε-
ται «νά πολυπραγμονεῖται» (νά ἐρευνᾶται, 
νά ἐξετάζεται ἀπό τήν ἀνθρώπινη σκέψιν οὐ 
φέρει τό μυστήριον ἔρευναν).

Ὅτι λοιπόν σήμερα ἡ Παρθένος γεννᾶ τόν 
Χριστό, τό γνωρίζω πολύ καλά, τό βεβαιώ-
νουν οἱ ἅγιες Γραφές, ὅτι ὁ Θεός προαιώνια 
γέννησε τό Χριστό (δέν τό γνωρίζω), ἀλλά 
τό πιστεύω ἀπόλυτα. Ἐγώ ἔχω μάθει πολύ 
καλά νά τιμῶ τόν τρόπο τῆς γεννήσεώς Του 
καί νά μήν προσπαθῶ νά τά κατανοήσω μέ 
τό μυαλό μου.

Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἐξετάζει θεϊκά πράγματα, 
δέν πρέπει νά πιστεύει στή φυσική πορεία τῶν 
πραγμάτων, ἀλλά νά πιστεύει ἀπόλυτα στή 
δύναμη τοῦ Θεοῦ, πού πραγματοποιεῖ ὅλα 
αὐτά. Εἶναι φυσικός νόμος νά γεννήσει παιδί 
μιά γυναίκα, ἄν συνάψει γάμο μέ ἄνδρα, ἄν 
ὅμως γεννήσει παιδί μιά Παρθένος, πού δέν 
ἔχει γνωρίσει γάμο καί, ἄν παραμένει παρθέ-
νος μετά τήν γέννηση, τότε αὐτό τό γεγονός 
εἶναι ἀφύσικο, ἀκατάνόητο, γιατί ξεπερνᾶ 
τούς φυσικούς νόμους. Ὅ,τι λοιπόν γίνεται 
σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους, ἄς τό 
ἐρευνοῦμε, ἄς τό ἐξετάζουμε μέ τό μυαλό 
μας, ὅτι ὅμως εἶναι ὑπερφυσικό, δέν πρέπει 
νά προσπαθοῦμε νά τό ἐννοήσουμε, ἀλλά 
νά τό τιμοῦμε σιωπηλά, δέν εἰναι κάτι ἄξιο 
γιά ἀποφυγή, ἀλλά κάτι ἀξιοσέβαστο, γιατί 
εἶναι ἀνεξήγητο. Ἀλλά συγχωρέστε με, γιατί 
θέλω ἐδῶ νά σταματήσω τόν λόγο μου, πού 
βρίσκεται ἀκόμη στό προοίμιον! Αἰσθάνομαι 
δειλία, φόβο, τρόμο μπροστά στήν ἔρευνα 
θεϊκῶν πραγμάτων. Δέν γνωρίζω πρός τά 
ποῦ νά στρέψω τά πηδάλια τῶν λόγων μου. 
Τί νά πῶ, τί νά λαλήσω;  Βλέπω ὁλοκάθαρα 
τήν τεκοῦσαν (τήν Παναγίαν) βλέπω τόν τε-
χθέντα (τόν Χριστόν), τόν τρόπον ὅμως τῆς 
γεννήσεως «οὐ συνορῶ» (=δέ βλέπω καθό-
λου, δέν μπορῶ νά ἑρμηνεύσω τήν θεϊκήν 
γέννηση). Ἡ φύση νικᾶται, ὁ φυσικός νόμος 
νικᾶται, ὅπου θέλει ὁ Θεός. Πραγματικά ἡ 
γέννηση τοῦ Σωτῆρος δέν γίνεται σύμφωνα 
μέ τούς φυσικούς νόμους, ἀλλά εἶναι ἕνα 
ὑπερφυσικό, ἀδιανόητο θαῦμα, γιατί τώρα 
δέν ἐνεργεῖ ἡ φύση, ἀλλά ἡ θεϊκή θέληση 
(βούληση). Ὦ! ἄφραστη, ἀνέκφραστη χάρις! 
Ὁ Προαιώνιος Μονογενής, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, 
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«ὁ ἀναφής», (αὐτός πού δέν ψηλαφεῖται μέ 
τήν ἀφή), ὁ ἁπλός (μοναδικός), ὁ ἀσώματος 
εἰσέρχεται (κατά τρόπον ἀόρατον, ἄγνωστον) 
μέσα στό φθαρτόν, ὁρατόν σῶμα μου. Γιατί 
ὁ Χριστός κάνει αὐτό; Γιά νά μᾶς γνωρίσει, 
νά μᾶς δεῖ, νά μᾶς πλησιάσει ν᾽ ἀκούσει τή 
φωνή μας καί νά μπορέσει στήν ἴδια γλῶσσα 
νά διδάξει, καί νά χειραγωγήσει, νά ὁδηγή-
σει πρός ἐκεῖνα πού δέν βλέπονται (πρός τά 
αἰώνια, πρός τόν Παράδεισον). Οἱ ἄνθρωποι 
συνήθως πιστεύουν περισσότερο στά μάτια 
τους, (ὅ,τι βλέπουν) καί στ᾽αὐτιά τους (ὅ,τι 
ἀκούουν).

Γι᾽αὐτό ἀκριβῶς ὁ Θεός παίρνει τήν 
ἀνθρώπινη μορφή, γιά νά μᾶς δώσει τή δυ-
νατότητα νά τόν δοῦμε μέ τά μάτια μας, γιά νά 
διαλύσει τίς ἀμφιβολίες μας γιά τήν ὕπαρξη 
τοῦ Θεοῦ. 

Σήμερα «τίκτεται» (γεννιέται) ὁ Χριστός 
ἀπό παρθένο πού ἀγνοεῖ τέλεια τό πρᾶγμα 
αὐτό, γιατί οὔτε συνεργεῖ πρός ὅ,τι γίνεται, 
οὔτε συμβάλλει σέ κάτι γιά νά πραγματο-
ποιηθεῖ ἡ ἀδιανόητη, ἄγνωστη, ἀκατανόητη 
Γέννηση. Ἡ παρθένος (ἡ Παναγία μας) ἔγινεν 
«ψιλόν ὄργανον» (ἁπλό) γιά τήν «ἀπόρρη-
τον» (ἀνέκφραστον) δύναμη τοῦ παντοδύ-
ναμου Θεοῦ. Τί γνωρίζει ἡ Παναγία γιά τήν 
πρωτοφανῆ αὐτή γέννηση; Ὅταν ἡ παρθένος 
ἀκούει ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ ὅτι θά 
γεννήσει Υἱόν, ἀγνοεῖ ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ 
καί περίεργα ρωτᾶ «Πῶς θά γίνει αὐτό, ἀφοῦ 
ἐγώ εἶμαι παρθένος, δέν γνωρίζω ἄνδρα. 
Ὑπάρχει «παρθενογένεση;» Γνώρισε ὁ κόσμος 
γέννηση χωρίς ἄνδρα; Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ 

ἤρεμα ἀπαντᾶ «Πνεῦμα ἅγιο θά ἔρθει πάνω 
σου, θά σέ σκεπάσει καί δύναμις τοῦ Ὑψίστου 
θά ἐπισκιάσει τήν ὕπαρξή σου».

Πῶς λοιπόν ὁλόκληρος ὁ Θεός ὑπάρχει 
μέσα της καί ἔπειτα ἀπό λίγο χρονικό διάστη-
μα παρουσιάζεται στή γῆ; Ἄν κάποιος καλός 
τεχνίτης ἀνακαλύψει «χρησιμωτάτην ὕλην» 
(ὑλικό ἄριστο), τότε εὔκολα κατασκευάζει 
«κάλλιστον σκεῦος» (ὡραιότατο κατασκεύ-
ασμα). Παρόμοια καί ὁ Χριστός, ἀφοῦ ἀνα-
καλύπτει τό ἅγιον σῶμα καί τήν ψυχήν τῆς 
Παρθένου «κατακοσμεῖ» (κατασκευάζει ) γιά 
τόν ἑαυτόν του ὡραῖο, ἔμψυχο ναό, «πλάθει» 
(=δημιουργεῖ) μέσα στήν Παρθένο ἄνθρωπο 
- Θεό (θεάνθρωπο) ὅπως  Ἐκεῖνος «βούλεται» 
(θέλει). Ὁ Χριστός δέν προσβάλλεται, δεν 
θεωρεῖ «ὕβριν» (προσβολήν) τό ὅτι ἐνδύεται 
τήν μορφή τοῦ πλάσματός Του, τοῦ δημιουρ-
γήματός Του. Φυσικά τό πλάσμα «καρποῦται» 
(κερδίζει) μεγίστην δόξαν, γιατί μεταβάλλεται, 
γίνεται ἔνδυμα τοῦ Δημιουργοῦ.

Κατά τήν πρώτην πλάσιν (δημιουργίαν) 
εἶναι ἀδύνατον νά δημιουργηθεῖ (νά κτιστεῖ) 
ἄνθρωπος, ἄν Ἐκεῖνος δέν πάρει στά χέρια 
πηλό (λάσπη, χῶμα). Ὁ Θεός δημιουργεῖ τόν 
ἄνθρωπον ἀπό πηλόν.

Ἔτσι και τώρα. Ἐπειδή τό σκεῦος ἔχει νε-
κρωθεῖ, ἔχει καταστραφεῖ ἀπό τήν ἁμαρτίαν, 
ἐπειδή παραμένει παράλυτο, ἀδύνατον νά 
σωθεῖ, ἔρχεται στή γῆ ὁ Πλαστουργός Του 
καί τοῦ προσφέρει «νέον» ἔνδυμα, γιά νά 
σταθεῖ πάλι στά πόδια του, γιά νά θεραπευτεῖ 
ἡ ἀθεράπευτη παράλυσή του.

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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Νταρ Ες Σαλαάμ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009

Το χαρμόσυνο γεγονός της Γεννήσεως του Θείου Βρέφους της Βηθλεέμ θα εορ-
τασθεί κι εφέτος, σκορπώντας ευλογία, χαρά και ελπίδα.

Αυτή την ελπίδα προσπαθεί να προσφέρει η Ιεραποστολική Μητρόπολή μας, με 
τους 116 εθελοντές  από την Ελλάδα και την Κύπρο, στα πεινασμένα παιδιά της 
Τανζανίας που έχουν ξεχάσει να χαμογελούν.

Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για τις προσφορές σας, οι οποίες 
μαρτυρούν την αγωνία των ευλογημένων ψυχών σας για την σωτηρία των παιδιών 
της Αφρικής.

Χάρη λοιπόν και στην δική σας αγάπη, στα πέντε χρόνια διακονίας στην Τανζανία, 
δεκάδες χιλιάδες βαπτίσθηκαν Ορθόδοξοι ενώ αποπερατώθηκαν:

14 Ιεροί Ναοί, 6 Πρεσβυτέρια,
3 Ιεραποστολικά Κέντρα, 3 Ορθόδοξες Κλινικές,
1 Ορφανοτροφείο, 51 Πηγάδια και  γεωτρήσεις,
81 Αναπηρικά αμαξίδια, 2 Ξενώνες,
1 Ορθόδοξο Νηπιαγωγείο, 3 Δημοτικά Σχολεία,
19 Οικίες πολυτέκνων, 2 Γυμνάσια

Επίσης συνεχίζονται: χιλιάδες μερίδες συσσιτίων, 1.800 υποτροφίες,  χιλιάδες εμβο-
λιασμοί και  εργασίες: σε επτά (7) νέους Ιερούς Ναούς, δύο (2) νέα Ορφανοτροφεία, 
δύο (2) νέα Νηπιαγωγεία, μία (1) νέα Κλινική και η Ορθόδοξη Κλινική Παίδων με AIDS 
η «Ελενίτσα Φυλακτή».

Παρακαλώ τις άγιες αυτές ημέρες, συνεχίσετε την αρωγή με την προσευχή και την 
αγάπη σας στο δύσκολο Ιεραποστολικό μας έργο.

Σας ευχαριστώ κι εύχομαι ο Σωτήρας Χριστός να μνημονεύσει ότι από αγάπη προ-
σφέρετε προς τα παιδιά μας, να σας χαρίζει δε ευλογημένο νέο έτος με πλούσια τα 
αγαθά Του, επίγεια και επουράνια.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Πολλές φορές μας δόθηκε η ευκαιρία 
να γράψουμε ή να μιλήσουμε για εκείνη 
την επίσκεψή μας στην Ορθόδοξη εκ-
κλησία του Zgorzeles της Πολωνίας που 
αποτελείται από Χριστιανούς πολλών 
εθνοτήτων μεταξύ των οποίων και πολ-
λοί Έλληνες. 

Αλληλογραφούν με την Ιεραποστο-
λή μας και μας στέλνουν φωτογραφίες, 
όπου φαίνεται η πρόοδος των κτιριακών 
τους έργων. Δυο φορές επισκέφθηκε την 
ιεραποστολή μας ο σεβάσμιος ιερέας της 
εκκλησίας  αυτής πατήρ Μάρκος.

Στις απεγνωσμένες εκκλήσεις τους για 
βοήθεια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα 
αυτιά μας.

Δεν ξεχνούμε εκείνη τη Χριστιανική ευ-
γένεια και καλοσύνη που συναντήσαμε σε 
εκείνη την ορθόδοξη ενορία της Πολωνί-
ας. Αναθάλλεις  πνευματικά, όταν ἐρχεσαι 
σε επαφή με ανθρώπους που ζουν σύμ-
φωνα με το Ευαγγέλιο, αλλά και λυπάσαι 
αφάνταστα, όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι 
αυτοί δεν έχουν οικονομικούς πόρους για 
να συνεχίσουν το έργο τους. 

Σταθήκαμε με διάκριση και ταπεινό 
φρόνημα και προσευχηθήκαμε μαζί με 
τους εκλεκτούς αυτούς ορθοδόξους στο 
μικρό ξύλινο ναό των Αγίων Κων/νου και 
Ελένης, που χωρούσε πολύ λίγους απ᾽ 
αυτούς, ενώ οι άλλοι προσεύχονταν έξω 
από το ναό. Παρακολουθήσαμε με με-
γάλο ενδιαφέρον και με ανάταση ψυχής 
τη Θεία Λειτουργία, αλλά και την προ-
σπάθεια να ψάλλουν στα ελληνικά, αν 
και δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, 
τόσο ο ορθόδοξος Μητροπολίτης της πε-
ριοχής όσο και οι ιερείς και οι ιεροψάλτες. 
Η προσπάθεια αυτή δείχνει πως το Χρι-
στιανικό μήνυμα, που ήλθε στην Ελλάδα 
δια του Αποστόλου Παύλου, προσέλαβε 

στη μορφή του κάποια στοιχεία από την 
αρχαία παιδεία δια των μεγάλων πατέρων 
και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να φωτίζει 
και να εμπνέει τους λαούς.

Η ορθοδοξία στην περιοχή αυτή είναι 
ένα προχωρημένο φυλάκιο μέσα σε ένα 
κόσμο που κυριαρχεί η Δυτική Εκκλησία 
με τους πολυτελείς ναούς, ο προτεσταντι-
σμός και οι άλλες ομολογίες. Είναι στην 
πραγματικότητα η ορθοδοξία στην περι-
οχή αυτή μια ιεραποστολή που φωτίζει, 
αφού η ζωή των περισσοτέρων ορθοδό-
ξων Χριστιανών αποτελεί μια ομολογία 
πίστεως, μια ομολογία Χριστού.

Επιβάλλεται λοιπόν εμείς που συνει-
σφέρουμε στο έργο της Ορθόδοξης Ιε-
ραποστολής να θυμηθούμε τα λόγια του 
μεγάλου ιεραποστόλου π. Κοσμά Γρη-
γοριάτη: «Για την ιεραποστολή το δόσι-
μο είναι αληθινό, ολοκληρωτικό δίχως 
κρατούμενα...» 

Και το έργο αυτό του μεγάλου ιεραπο-
στόλου συνεχίζεται και απλώνεται, όταν 
χτίζονται ορθόδοξοι ναοί και υπάρχουν 
Χριστιανοί που με τη ζωή τους και το πα-
ράδειγμά τους ακτινοβολούν στην περι-
οχή τους

Του Δημ. Γεωργούλα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΟΥ ZGORZELES ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ο νέος ανεγειρόμενος ναός.
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Η γη μας έγινε ένα «πλανητικό χωριό» 
ή «οικουμενικό χωριό».  Πώς έγινε αυτό;  
Αυτό ξεκίνησε με την οικονομική συνερ-
γασία και αλληλεξάρτηση των λαών.

Αρχικά ο άνθρωπος κάλυπτε τις ανά-
γκες του με τη βοήθεια των μελών της 
οικογένειάς του.  Ανάγκη είναι το αίσθη-
μα μιας ελλείψεως.  Σταδιακά οι ανάγκες 
αυξάνονταν και σε κάποιο στάδιο τα μέ-
λη μιας οικογένειας δεν ήταν σε θέση να 
καλύψουν όλες τις ανάγκες της.  Τότε ο 
άνθρωπος οδηγήθηκε στον καταμερισμό 
των έργων και δημιουργήθηκαν τα διά-
φορα επαγγέλματα.  Από αυτό το στάδιο 
άρχισε να αναπτύσσεται η αλληλεξάρτη-
ση των ανθρώπων.  Η αλληλεξάρτηση 

Το πλανηΤικο χωριο

Σ.Σ. Όπως αναφέραμε στο προη-
γούμενο τεύχος του Ιεραποστολικού 
Ταχυδρόμου, η Ιεραποστολική Σύναξη 
του Ομίλου μας πραγματοποιήθηκε 
στην κατασκήνωση της Αγίας ΤΑΒΙ-
ΘΑ στην ΑΡΑΧΩΒΑ στις 21, 22 και 23 
Αυγούστου 2009. 

Μηνύματα και φωτογραφικά στιγ-
μιότυπα, όσα επέτρεπε ο χώρος του 
περιοδικού μας, παραθέσαμε στο πε-
ριοδικό μας (τευχ. 107). 

Κατωτέρω παρoυσιάζουμε την ει-
σήγηση του κ. ΕΥΣΤ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ 
«ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ», η οποία 
έχει ως ακολούθως:

Ο κ. Στάθης Σταυριανός στο μέσον της φωτογραφίας, αναπτύσσει την εισήγησή του.
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αναπτύσσεται διότι σε άλλους διαθέτει ο 
καθένας τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες 
που παράγει και από τους άλλους αντλεί 
ό,τι χρειάζεται για να καλυτερέψει τις ανά-
γκες του.  Στην αρχή η αλληλεξάρτηση 
ήταν τοπική και εξελίχθηκε σταδιακά σε 
περιφερειακή, εθνική και διεθνή. 

Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατη η επιβί-
ωση ενός ανθρώπου σε ένα ερημονήσι ή 
σε ένα δάσος, μακριά από κατοικημένη 
περιοχή.  Η ζωή των άλλων είναι και 
ζωή του καθενός μας.  

Επομένως, η διεθνής οικονομική συ-
νεργασία, δηλαδή το διεθνές εμπόριο και 
η διεθνής κίνηση κεφαλαίων μπορεί να 
αποβεί επωφελής για όλες τις χώρες του 
κόσμου, πλούσιες και φτωχές.  Έτσι η οι-
κονομική συνεργασία είναι επιθυμητή και 
επιδιώκεται από όλες τις χώρες και είναι 
μονόδρομος.  

Σήμερα καμία χώρα πλούσια, με ανε-
πτυγμένη τεχνολογία και πόρους δεν έχει 
τη δυνατότητα να επιβιώσει μόνη της.  
Απτό παράδειγμα η πρόσφατη οικονο-
μική κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ.  
Με την κατάρρευση των τραπεζών, άρχι-
σε η μείωση της απασχόλησης και κατά 
συνέπεια και του εισοδήματος των νέων 
ανέργων που δημιουργήθηκαν.  Η μείωση 
του εισοδήματος οδήγησε σε πτώση της 
ζήτησης των προϊόντων εφόσον είχε μει-
ωθεί η αγοραστική δύναμη των κατανα-
λωτών.  Αυτό οδηγεί στη συνέχεια σε ένα 
φαύλο κύκλο με μείωση της παραγωγής 
με συνέπεια μείωση της απασχόλησης και 
περεταίρω μείωση του εισοδήματος.  

Η οικονομική πτώση των ΗΠΑ, που για 
μερικούς σηματοδοτεί την κατάρρευση 
του καπιταλιστικού συστήματος, συμπα-
ρασύρει σε μεγάλη πτώση τις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ευρώπης, του 
Καναδά και της Λατινικής Αμερικής, διότι 
οι χώρες αυτές πραγματοποιούν σοβαρές 
εξαγωγές στις ΗΠΑ και στο έδαφός τους 

υπάρχουν σοβαρές επενδύσεις από τις 
ΗΠΑ.  Η Ευρώπη δε και η Ιαπωνία έχουν 
σοβαρές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες.  Η οικονομική πτώση αυτών των 
χωρών συμπαρασύρει στην οικονομική 
καταστροφή όλες τις χώρες του κόσμου, 
λόγω της αλληλεξαρτήσεως.

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η βελτίωση 
των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, από 
απόψεως ταχύτητος, ασφάλειας και κό-
στους και η δημιουργία νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, συνετέλεσαν στην ταχεία 
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και ιδι-
αίτερα της διεθνούς κινήσεως κεφαλαίων 
(1) (Διακόπουλος 2005 ΑΚΤΙΝΕΣ).

Οι χρηματιστηριακές αγορές πλέκουν 
ένα αόρατο δίχτυ που συνδέει τις χώρες 
και παράλληλα δένει σφικτά και αιχμα-
λωτίζει τις κυβερνήσεις.  Στην πραγματικό-
τητα κανένα κράτος δεν μπορεί πλέον να 
απομονωθεί από τον υπόλοιπο πλανήτη 
(2) (Δανέλης Σ. 2008 Η κατάσταση του 
κόσμου).

Η τεχνολογία δημιούργησε μια ενιαία 
παγκόσμια αγορά, γι’ αυτό μιλάμε για 
παγκοσμιοποίηση.

Με την ραγδαία εξάπλωση της πληρο-
φορικής και των εφαρμογών της, κυρίως 
βέβαια του Ιnternet, συνηθίζεται πια να 
αποκαλούν τη γη «πλανητικό χωριό» (3) 
(Κουράση Κ-Σ. 2006, Κόσμος της Ελλη-
νίδος).  

Ποιές είναι όμως οι επιπτώσεις για τους 
πολίτες;

Υποφέρουμε από τρεις μεγάλες ανι-
σορροπίες:

Ανισορροπία ανάμεσα Βορρά και Νό-
του, δηλ. μεταξύ πλουσίων και φτωχών 
χωρών του πλανήτη.

Ανάμεσα στους φτωχούς και στους 
πλουσίους μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες.  
Φτώχεια μέσα σε κοινωνίες της αφθονί-
ας.
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Τέλος ανάμεσα στους ανθρώπους και 
στη φύση.  Το οικολογικό πρόβλημα είναι 
μέγιστο και σπουδαιότατο με τις ανησυ-
χητικές διαστάσεις και τη μη αναστρέψιμη 
πορεία.

Αυτές οι τρεις ανισορροπίες είναι αλ-
ληλένδετες και δεν μπορούμε να τις υπερ-
βούμε χωριστά.  

Η ανυπαρξία διεθνών θεσμών με πο-
λιτική νομιμοποίηση, δηλ. με τη συγκα-
τάθεση των πολιτών, για τη ρύθμιση της 
παγκοσμιοποίησης γίνεται κάθε μέρα και 
πιο αισθητή.

Παράλληλα όλο και εδραιώνεται η 
αντίληψη πως η περιοχή άσκησης της 
εξουσίας στην εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης ορίζεται όχι τόσο κυρίως από 
τις κυβερνήσεις όσο από εκείνους που 
ελέγχουν τον πλούτο (2).

Οι τρείς πιο πλούσιοι δισεκατομμυρι-
ούχοι του κόσμου έχουν περιουσία μεγα-
λύτερη από τα εισοδήματα 600 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων των φτωχών χωρών.

Το 20% του πληθυσμού της γης ελέγ-
χει το 85% του παγκόσμιου εισοδήμα-
τος.

Ένα δισεκατομμύριο 175 εκατομμύρια 
άνθρωποι ζουν (πώς ζουν;) με λιγότερο 
από ένα δολάριο την ημέρα.

1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν ξέ-
ρουν να γράφουν και να διαβάζουν.

Κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια παιδιά 
πεθαίνουν, θύματα της φτώχειας των 
επιδημιών και των πολέμων.

Στο Ρίο-ντε-Τζανέιρο, την πιο γνωστή 
πόλη για τις φυσικές ομορφιές της και το 
καρναβάλι, στις «Φαβέλλες», στα τενε-
κεδόσπιτα που βρίσκονται στην περιφέ-
ρειά της, ζουν 2.000.000 άνθρωποι.  Κάθε 
χρόνο γίνονται εκεί 4.000 δολοφονίες και 
σχεδόν τα μισά θύματα είναι έφηβοι από 
14-19 χρόνων, καθώς οι προοπτικές απα-
σχόλησης των νέων στις τενεκεδουπόλεις 
είναι πορνεία, ναρκωτικά, έγκλημα (3).

Οι περισσότερες των πτωχών χωρών 
κυβερνώνται από διεφθαρμένα καθεστώ-
τα δικτατόρων και η διαφθορά, όπως δια-
πιστώθηκε σε Διεθνή Σύνοδο της Παγκό-
σμιας Τράπεζας, αποτελεί μεγάλο εμπόδιο 
στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών 
αυτών.  Δεν είναι όμως άμοιρες ευθύνης 
και οι πλούσιες χώρες γι΄αυτό.  Διότι οι 
πλούσιες χώρες παρέχουν οικονομική 
βοήθεια στις φτωχές γνωρίζοντας ότι θα 
καταλήξει στις τσέπες των δικτατόρων 
και των ανθρώπων τους.  Μ’ αυτό τον 
τρόπο, έμμεσα πλην σαφώς, στηρίζουν 
αυτά τα διεφθαρμένα καθεστώτα και επι-
δεινώνουν το δράμα των φτωχών χωρών, 
εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα δικά τους 
συμφέροντα.  

Επίσης, στις περιπτώσεις που παρέχουν 
βοήθεια την παίρνουν κατά βάση πίσω 
εξάγοντας περισσεύματα γεωργικών προ-
ϊόντων σε τιμές κάτω του κόστους.

Π.χ. Η ΕΕ δίνει στη Ν. Αφρική οικονομι-
κή βοήθεια 120 εκατ. Ευρώ το χρόνο.  Το 
κόστος παραγωγής ζάχαρης στη Ν. Αφρι-
κή είναι το μισό αυτού της ΕΕ.  Εντούτοις, 
η ΕΕ εξάγει ζάχαρη στη Ν. Αφρική σε τιμή 
κατώτερη του κόστους της Ν. Αφρικής, 
συνολικής αξίας 100 εκατομ. Ευρώ.  Έτσι, 
αφενός παίρνει κατ’ ουσίαν τη βοήθεια 
πίσω, αφετέρου ασκεί αθέμιτο ανταγωνι-
σμό στους γεωργούς της Ν. Αφρικής, διότι 
καταστρέφει την αγορά ζάχαρης, ρίχνο-
ντας υπερβολικά τις τιμές και τους παίρνει 
το ψωμί από το στόμα.  Τα ίδια κάνει και 
με την εξαγωγή των περισσευμάτων γά-
λακτος σε σκόνη, καταστρέφοντας τους 
κτηνοτρόφους των φτωχών χωρών (1).

Η επιδείνωση της ανεργίας που απο-
δίδεται στη παγκοσμιοποίηση οφείλεται 
και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, και 
ειδικότερα των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, της ρομποτικής, των αυτοματισμών 
και στις συγχωνεύσεις εταιριών ή στη 
μετανάστευση κλάδων της ανθρώπινης 
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οικονομικής δραστηριότητας.  Όποια χώ-
ρα στραφεί εναντίον της τεχνολογίας και 
των συγχωνεύσεων, θα βουλιάξει στην 
ανεργία, γιατί τα προϊόντα της δεν θα είναι 
συναγωνίσιμα από απόψεως κόστους και 
ποιότητας και δεν θα αγοράζονται ούτε 
από τους κατοίκους της.

Ωστόσο η σχετικά υψηλή ανεργία σε 
ορισμένες χώρες οφείλεται στην ανικα-
νότητα των Κυβερνήσεων, στην έλλειψη 
οραματισμού, στη διαπλοκή, στις μικρο-
πολιτικές και στα συμφέροντα του εκάστο-
τε κυβερνώντος κόμματος, καθώς και στις 
αντιδράσεις των συντεχνιών (1).

Ο φόβος της απώλειας της ταυτότητας 
δημιουργήθηκε ύστερα από μια ιδέα δη-
μοσίων λειτουργών και επιχειρησιακών 
στελεχών των ΗΠΑ για την αμερικανοποί-
ηση της ζωής στην υφήλιο, για να διευ-
κολυνθεί η κυκλοφορία των προϊόντων 
και υπηρεσιών της χώρας τους.  Η ιδέα 
αυτή υπήρξε και είναι μια επικίνδυνη ου-
τοπία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χώρα, 
ανάλογα με τα ηθικά της ερείσματα, απο-
δέχεται ή απορρίπτει στοιχεία άλλων πο-
λιτισμών.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
το έγκλημα έχει διεθνοποιηθεί.  Η χρη-
σιμοποίηση των μέσων της σύγχρονης 
τεχνολογίας από τους κακοποιούς (τρομο-
κράτες, εμπόρους ναρκωτικών, μαστρο-
πών του σεξ και της παιδεραστείας κ.α.) 
δεν είναι νεοφανής.  Ο Σωκράτης έλεγε 
ότι το τσεκούρι είναι δυνατόν να χρησιμο-
ποιηθεί διτώς, για να κόβουμε ξύλα και 
να κτίζουμε σπίτια και για να σκοτώνουμε 
ανθρώπους.  Η αστυνόμευση, χρήσιμη 
βέβαια, προστατεύει την κοινωνία από τις 
εκδηλώσεις των εγκληματιών, δεν θερα-
πεύει όμως τους εγκληματίες.  Η θερα-
πεία επιτυγχάνεται  μόνο με την ηθική 
καλλιέργεια.

Επιστρατευμένα και κατευθυνόμενα 

από τα διάφορα κρυφά ή φανερά επιτε-
λεία των κεφαλαιοκρατών είναι και τα μέ-
σα μαζικής ενημέρωσης με τους Κροίσους 
καναλάρχες και τα τεράστια δημοσιογρα-
φικά συνδικάτα σπέρνουν κυρίως από 
την τηλεόραση τον φόβο, την απελπισία 
και τον πανικό.  Πρόσφατο παράδειγ-
μα η πανδημία της γρίπης των χοίρων 
που μάλλον ως «πανδημία κέρδους» 
για κάποιους συγκεκριμένους κυρίους 
μπορεί να χαρακτηριστεί.  

Σύγχρονες και πολυετείς έρευνες δεί-
χνουν ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος δεν αυξάνει απαραίτητα και 
την ευτυχία των ανθρώπων.  Οι ρυθμοί 
κατάθλιψης διπλασιάζονται κάθε δεκαε-
τία στη Β. Αμερική και η αυτοκτονία έχει 
γίνει η τρίτη συνηθέστερη αιτία θανάτου 
μεταξύ των ενήλικων νέων σ’ αυτά τα 
μέρη της γης.  

Η υποκειμενική ευημερία (ευτυχία) 
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την 
οικογενειακή σταθερότητα, τη φιλία και 
τους δεσμούς της κοινότητας.  Όμως αυτές 
οι πτυχές της ζωής έχουν δεινοπαθήσει 
στην καταναλωτική κοινωνία.

Η κατάρρευση της οικογένειας έχει αυ-
ξηθεί κατά 400% στο Ηνωμένο Βασίλειο 
από το 1950 μέχρι σήμερα.

Όπως λέει σύγχρονος ψυχολόγος-
ερευνητής: «η άνοδος της κατανάλωσης 
έχει επιφέρει κάποια αύξηση της ευτυ-
χίας, ακόμα και στις πλούσιες χώρες… 
Όμως, αυτή την επιπλέον ευτυχία την έχει 
εξουδετερώσει μια ακόμα μεγαλύτερη 
δυστυχία, που προέρχεται από τις όλο και 
λιγότερο αρμονικές σχέσεις» (4) (Jackson, 
T. 2008 Κατάσταση του Κόσμου).

Ποια είναι τα αίτια της κρίσης;
¨Όπως είχε πει και ο Albert Einstein 

«δεν μπορούμε να λύσουμε τα 
προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
τρόπο σκέψης που χρησιμοποιήσαμε 
όταν τα δημιουργήσαμε».
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Να όμως και η παθοανατομία της 
κρίσης από έναν σύγχρονο άγιο (Αγίου 
Νικολάου Βελιμίροβιτς, 1956). 

«...Με ρωτάς για την αιτία της τωρινής 
κρίσης, ή της τωρινής Θείας δίκης! Η αιτία 
είναι πάντα η ίδια. Η αιτία για τις ξηρασίες, 
τις πλημμύρες, τις επιδημίες και άλλα 
μαστιγώματα της γενιάς των ανθρώπων 
είναι η αιτία και για την τωρινή κρίση. 
Η αποστασία των ανθρώπων από τον 
Θεό. Με την αμαρτία της Θεοαποστασίας 
οι άνθρωποι προκάλεσαν αυτή την 
κρίση, και ο Θεός την επέτρεψε, ώστε να 
ξυπνήσει τους ανθρώπους, να τους κάνει 
ενσυνείδητους, πνευματικούς και να τους 
γυρίσει προς Εκείνον. Στις μοντέρνες 
αμαρτίες μοντέρνα και η κρίση. Και 
όντως ο Θεός χρησιμοποίησε μοντέρνα 
μέσα ώστε να το συνειδητοποιήσουν 
οι μοντέρνοι άνθρωποι: χτύπησε 
τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια, τις 
οικονομίες, τη συναλλαγή των 
χρημάτων. Ανακάτωσε τα τραπέζια στις 
συναλλαγές σ’ όλο τον κόσμο, όπως 
κάποτε στο ναό των Ιεροσολύμων. 
Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύ 
εμπόρων και αυτών που ανταλλάσσουν 
το χρήμα. Προκάλεσε σύγχυση και φόβο. 
Όλα αυτά τα έκανε για να ξυπνήσουν τα 
υπερήφανα κεφαλάκια των σοφών της 
Ευρώπης και της Αμερικής, για να έλθουν 
εις εαυτούς και να πνευματικοποιηθούν. 
Και από την άνεση και το αγκυροβόλημα 
στα λιμάνια της υλικής σιγουριάς 
να θυμηθούμε τις ψυχές μας, νά 
αναγνωρίσουμε τις ανομίες μας και νά 
προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό, τον 
ζωντανό Θεό.

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κρίση; Όσο 
το πνεύμα των ανθρώπων παραμείνει 
δίχως αλλαγή. Ώσπου οι υπερήφανοι 
υπαίτιοι αυτής της κρίσης να παραιτηθούν 
μπροστά στον Παντοδύναμο. Ώσπου 
οι άνθρωποι και οι λαοί να θυμηθούν, 
την ακαταλαβίστικη λέξη «κρίση», να τη 

μεταφράσουν στη γλώσσα τους, ώστε με 
αναστεναγμό και μετάνοια να φωνάξουν: 
«η Θεία δίκη»! (5) (http://www.
impantokratoros.gr/856AF1F5.el.aspx)

Η παγκοσμιοποίηση προωθείται από 
ισχυρές πολιτικοοικονομικές δυνάμεις και 
προβάλλει το μοντέλο μιας ενοποιημένης 
ανθρωπότητας.  Πληθαίνουν ωστόσο οι 
φωνές αυτών που πιστεύουν ότι η ενο-
ποίηση της ανθρωπότητας με βάση μόνο 
τα οικονομικά κριτήρια είναι εύθραυστη 
και ουτοπική.  

Εκείνο όμως που έχει ανάγκη ο σημε-
ρινός άνθρωπος δεν είναι η βελτίωση της 
ζωής του μέσω ενός εκκοσμικευμένου 
χριστιανισμού, έστω και αν αυτός μπο-
ρέσει να εξαλείψει όλες τις κοινωνικές 
πληγές, αλλά η απελευθέρωσή του από 
την αμαρτία και η θεωσή του μέσα στο 
αληθινό Σώμα του Χριστού, την Ορθό-
δοξη Εκκλησία.

Σύνθημα της Νέας Εποχής είναι το αξί-
ωμα: «Πίστευε ό,τι θέλεις, μόνο μη διεκ-
δικείς την αποκλειστικότητα της αλήθειας 
και του δρόμου της σωτηρίας».

Για το λόγο αυτό, παράλληλα με την 
παγκοσμιοποίηση δραστηριοποιείται στον 
θρησκευτικό χώρο ο Οικουμενισμός, 
επιδιώκοντας την εκπλήρωση του ορά-
ματος ενός ενωμένου χριστιανισμού και 
στοχεύοντας τελικά σε μια οικουμενική 
θρησκεία, μια πανθρησκεία.

Η Νέα Εποχή λοιπόν που ξεκίνησε 
από τον χώρο της οικονομίας με την πα-
γκοσμιοποίηση προχωρά ακάθεκτα στην 
πολτοποίηση προσώπων, κοινωνιών, 
λαών, εθνών, πολιτισμών, θρησκειών, 
φιλοσοφιών και ιδιοπροσωπιών. Η Νέα 
Εποχή λοιπόν θέλει έναν κόσμο όπου θα 
υπάρχει ένα Κράτος, μια οικονομία, μια 
θρησκεία (6) (Λ. Ντετζιόρτζιο 2009, ΑΓΩ-
ΝΑΣ α.φ. 146).

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι νεοεπο-
χίτικες ιδέες και πρακτικές μπαίνουν όλο 
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και περισσότερο σε όλες τις σφαίρες της 
ανθρώπινης σκέψης και δραστηριότητας, 
διαμορφώνοντας τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων που μπορεί να μην προσδιο-
ρίζονται συνειδητά ως νεοπαγανιστές ή 
ως νεοεποχίτες.

Έτσι η «Νέα Εποχή» έχει γίνει λιγότερο 
ένα κίνημα και περισσότερο ένα πολιτι-
στικό ρεύμα, ένα προζύμι που τρυπώνει 
με τρόπο παντού: στην ψυχολογία, στην 
κοινωνιολογία, στην ιστορία, στις τέχνες , 
στη θρησκεία, στη φροντίδα για την υγεία, 
στην εκπαίδευση, στη Δημόσια Διοίκηση 
ακόμη και στην πρωτογενή παραγωγή, τη 
γεωργία (7) (Π. Σεραφείμ Rose, Η Ορθο-
δοξία και η θρησκεία του μέλλοντος).

Ψυχιατρικές κλινικές έχουν εισάγει 
νεοεποχίτικα προγράμματα: ανατολικό 
διαλογισμό, διαπροσωπική ψυχολογία, 
βιοανάδραση, διαλογισμό με μουσική 
κλπ.

Πολλά κέντρα για συνταξιούχους 
έχουν αποδεχθεί τη γιόγκα ως μέσο που 
προάγει την υγεία σώματος και νου.

Πολλές μεγάλες εταιρίες έχουν προ-
σφέρει στους υπαλλήλους τους νεοεποχί-
τικα σεμινάρια όπου έχουν διδαχθεί ορα-
ματισμό, ύπνωση, «ψυχική θεραπεία», 
«εργασία με όνειρα», επικοινωνία με 
«πνεύματα οδηγούς» και άλλες πρακτικές 
που «ανυψώνουν τη συνείδηση».

Ακόμη και σε σχολεία δημόσια, χρη-
ματοδοτούμενα από τις κυβερνήσεις των 
κρατών (δηλ. εμάς τους φορολογούμε-
νους πολίτες), έχει διδαχθεί μεντιουμι-
σμός, με το όνομα channeling, ως μέσο 
«εσωτερικής θεραπείας».  Συζητείται και 
η ενσωμάτωση ωρών διδασκαλίας γιόγκα 
και στα σχολεία της πατρίδας μας.  Όπως 
παρατηρεί ο π. Σεραφείμ Rose, στο απο-
καλυπτικό βιβλίο του «Η Ορθοδοξία και 
η Θρησκεία του μέλλοντος», οι πρακτικές 
γιόγκα δεν μπορούν να αποχωριστούν 
από το θρησκευτικό περιεχόμενό τους, 

γιατί επινοήθηκαν ακριβώς με σκοπό να 
ετοιμάσουν αυτόν που τις ασκεί για τις 
ινδουϊστικές θρησκευτικές συμπεριφορές 
και εμπειρίες.  Αυτό το γεγονός έχει γίνει 
πια κοινός τόπος στις κοινότητες γιόγκα 
του Δυτικού κόσμου, οι οποίες προκύ-
πτουν από μια αναζήτηση για υγεία «νου 
και σώματος», αλλά κατόπιν εισάγονται 
σταθερά στην τελετουργική λατρεία ιν-
δουϊστικών θεοτήτων, μαζί με τη μελέτη 
των ινδουϊστικών βεδών και της ινδουϊ-
στικής αστρολογίας Τζυότις (7).

Οι Ανατολικές θρησκείες, στις οποίες 
η βασιλεία των ουρανών δεν έχει απο-
καλυφθεί πασχίζουν μόνο να αποκτή-
σουν ψυχικές καταστάσεις που αρχίζουν 
και τελειώνουν σ’ αυτή τη ζωή.

Η «ευδαιμονία» και η «ειρήνη» που 
περιγράφεται σ’ αυτές, είναι αρκετά φα-
νερά προϊόν πνευματικής πλάνης.  Δεν 
ικανοποιεί τις ψυχές.  Διότι η ψυχή των 
ανθρώπων είναι «Χριστονοσταλγική» κα-
τά τον π. Ιουστίνο Πόποβιτς.

Τι έχει φέρει την ανθρωπότητα – και 
μάλιστα τη χριστιανοσύνη- σ’ αυτή την 
απελπιστική κατάσταση;

Σίγουρα δεν είναι κάποια απροκάλυπτη 
λατρεία του διαβόλου, που πάντα είναι πε-
ριορισμένη σε λίγους ανθρώπους.  Μάλ-
λον είναι κάτι πολύ λεπτότερο, και κάτι 
φοβερό να το συλλογιστεί ένας ορθόδοξος 
χριστιανός: είναι η απώλεια της χάριτος 
του Θεού, που ακολουθεί την απώλεια 
της ουσίας του Χριστιανισμού.

Η ορθόδοξη απάντηση σε κάθε νέα 
«αναγέννηση», κι ακόμη στην τελική 
τρομερή «αναγέννηση» του αντιχρίστου, 
είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού, 
το οποίο μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία 
έχει διατηρήσει αναλλοίωτο σε μια αδι-
άσπαστη γραμμή από το Χριστό και τους 
Αποστόλους Του, και η Χάρη του Αγίου 
Πνεύματος, την οποία μόνο η Ορθό-
δοξη Εκκλησία μεταδίδει και μόνο στα 
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πιστά παιδιά της, που έχουν λάβει το 
Χρίσμα και έχουν διατηρήσει την αλη-
θινή σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου 
Πνεύματος.

Ακόμα και εν μέσω των σκληρότερων 
πειρασμών, έχουμε εντολή «έχετε θάρρος, 
εγώ έχω νικήσει τον κόσμο» (Ιω. 16:33).  
Ευχηθείτε Σεβασμιώτατε να ζούμε, όπως 
έζησαν όλοι οι αληθινοί Χριστιανοί όλων 
των εποχών, προσδοκώντας το τέλος 
όλων των πραγμάτων και την έλευση του 
αγαπημένου μας Σωτήρα.  

«Εκείνος που μαρτυρεί αυτά λέγει «Ναι 
έρχομαι γρήγορα».  Αμήν, ναι έλα Κύριε 
Ιησού» (Απ. 22:20).

Αυτοί οι ορθόδοξοι δεν παρασύρονται 
από το κίνημα της αποστασίας των ημε-
ρών μας, αλλά συνεχίζουν ριζωμένοι στην 
ιερή και σωτήρια πίστη της Αγίας Ορθοδο-
ξίας μέσα στην Παράδοση που τους μετα-
βίβασαν οι Άγιοι Πατέρες , προσέχοντας 
τα σημεία των καιρών και προχωρώντας 

στη στενή οδό προς τη σωτηρία.
Πολλοί απ’ αυτούς ακολουθούν τους 

Επισκόπους των λίγων Ορθοδόξων Εκ-
κλησιών που έχουν προβάλει ισχυρή 
αντίσταση ενάντια στην αποστασία των 
καιρών μας.  

Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν 
μείνει και στις άλλες ορθόδοξες εκκλη-
σιές, πικραμένοι για την όλο και πιο φα-
νερή αποστασία των Ιεραρχών τους και 
πασχίζουν να κρατήσουν τη δική τους 
ορθοδοξία ανέπαφη.

Και υπάρχουν ακόμα κι άλλοι έξω από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία οι οποίοι με τη 
Χάρη του Θεού, ανοίγοντας τις καρδιές 
τους στο κάλεσμά Του, θα ενωθούν αναμ-
φίβολα με τη γνήσια αγία ορθοδοξία.  Αυ-
τοί οι «επτά χιλιάδες» είναι το θεμέλιο της 
μελλοντικής και μοναδικής ως Ορθοδο-
ξίας των εσχάτων καιρών (7).   

του Στάθη Σταυριανού

ιΕρα ΜηΤροπολιΣ χαρΤοΥΜ και πανΤοΣ ΣοΥΔαν

Πρός 
Τόν Πανελλήνιον Χριστιανικόν Ὅμιλον
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
Τρυγόνος 3-7 Κυψέλη

Ἀγαπητέ κύριε Πρόεδρε τοῦ 
Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Καταφθάνοντας ἤδη εἰς τόν χῶρον τῆς 
διακονίας μου καὶ τῆς ἐν Χαρτούμ ἱεραπο-
στολικῆς μαρτυρίας μας - μαρτυρίας Πίστε-
ως, Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας, σπεύδω 
νά καταθέσω τήν ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ τῆς καρδιᾶς 
μου.

Ἡ «ἀναστροφή» μου μαζί σας, μὲ ἀπο-
κορύφωμα τό Μυστήριο τῶν Μυστηρί-

ων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τήν θεία 
Εὐχαριστία, πού τελέσαμε στόν φάρο 
αὐτόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ὁποῖον «ἰδί-
αις χερσίν» ἐκτίσατο ὁ μακαριστός Με-
γάλος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων κυρός Κωνσταντῖνος, 
μέ συνέδεσε μαζί σας τόσο ψυχικά, ὅσο 
και πνευματικά.

Τό ἐνδιαφέρον τῆς ἀγάπης σας καί ἡ 
ἀγάπη σας γιά τήν Ἱεραποστολή εἰς Ἔθνη 
«τά μή νόμον ἔχοντα» (Ρωμ. 2-14) μέ δί-
δαξε καί μέ συνεκλόνισε.

Οἱ ἁγνές σας προθέσεις καί τό ἀμερό-
ληπτον τῶν προθέσεών σας νά «κενώνετε 
ἑαυτούς» ὑπέρ τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ Ἀφρικῇ 
ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἄξιες πολλῶν 
ἐπαίνων καί ἀπείρων συγχαρητηρίων.

Ταπεινά, ὡς ἐλάχιστος «κρίκος» ἐκ τοῦ 
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καταλόγου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀλεξαν-
δρινῆς Ἐκκλησίας, ὁλοκαρδίως σᾶς συγ-
χαίρω, μά πάνω ἀπ᾽ ὅλα, εὐγνωμόνως 
σᾶς εὐχαριστῶ.

Μοῦ προσφέρατε «ξενίαν» καί μοῦ 
ἐδώκατε ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς ἀγάπης 
σας «φιλοτιμίαν ἀγάπης» ἐξειδιασμένης 
«οὐκ ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν...., ἀλλ᾽ἐν 
ἀληθείᾳ καί ἀγάπη ἀνυποκρίτῳ.

Ἡ εὐγνωμοσύνη  μου πρός ὑμᾶς καί σέ 
ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν, θά εἶναι διηνεκής. 
Ἡ ἀγάπη σας μέ στήριξε, μέ δίδαξε, μοῦ 
ἔδωσε ἐλπίδα, ὅτι εἰς τόν ἀγῶνα αὐτόν 
δέν εἶμαι «μονώτατος», ἀλλά ὑπάρχουν 
πολλοί ἀδελφοί, πού ξέρουν καλά νά 
προσεύχονται, νά προσφέρονται καί ν᾽ 
ἀγαποῦν.

Ἐσωκλείω μ’ αὐτή τήν ἐπιστολή μου 
καί ἀπόδειξη (2,000) €, πού ἡ ἀγάπη σας 
ἐκείνη τήν ἁγία ἡμέρα πού συναντηθήκα-

με, μοῦ παρέδωσε.
Δεχθεῖτε αὐτήν τήν ἐπιστολήν, παρα-

καλῶ, ὡς κατάθεση ψυχῆς, καί μόνον 
ψυχῆς, πρός ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν «τῶν 
ἀληθινῶν τέκνων» τοῦ Θεοῦ.

Κύριος ὁ Θεός, δι᾽εὐχῶν τοῦ πνευματι-
κοῦ σας Πατρός καί Γέροντος Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου κυροῦ Κωνσταντίνου, 
νά εὐλογῇ τά ἔργα τῶν χειρῶν σας καί 
τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 
Ὀρθοδόξου Ἰεραποστολῆς ἐν παντί καί 
πάντοτε.

Ὁ Μητροπολίτης Χαρτούμ κ. Ἐμμανουήλ (ἀριστερά) στήν πρόσφατη 
ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη στόν Ὁμιλό μας.
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ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Το διάστημα από 17 Αυγούστου μέχρι 
9 Σεπτεμβρίου ε.ε. την Ιερά Μητρόπολη 
Ζιμπάμπουε επισκέφθηκε πενταμελής 
ομάδα εθελοντών Ιεραποστόλων από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, με επι-
κεφαλής τον Πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ 
Micklos. Ως επί το πλείστον η ομάδα ασχο-
λήθηκε με την επιμόρφωση του κλήρου, 
των υποψηφίων κληρικών και των κατη-
χητών/ κατηχητριών και ανέλυσαν ποικίλα 
θεολογικά θέματα στις συνάξεις των νέων 
και των γυναικών. 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Με την ευκαιρία της έναρξης του τρίτου 
και τελευταίου τριμήνου της φετινής σχολι-
κής χρονιάς, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Αγια-

σμό στην Ελληνική Ακαδημία την Τετάρτη 
2 Σεπτεμβρίου και στην Ελληνική Σχολή 
9 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της πα-
ραμονής του στα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια 
επέβλεψε την πρόοδο των εργασιών για 
την αποπεράτωση της Ελληνικής Ακαδη-
μίας και συναντήθηκε με την αρχιτέκτονα 
που ανέλαβε και τον σχεδιασμό του Ιερού 
Ναού της Παναγίας της Χρυσομυρούσας, 
που θα  ανεγερθεί εντός των Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων, δίνοντάς της τις απαραί-
τητες οδηγίες, έτσι ώστε το συντομότερο 
δυνατόν να ξεκινήσει η ανέγερση του Ιε-
ρού Ναού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟΥ

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου ε.ε. ο Σεβα-
σμιώτατος επισκέφτηκε την περιοχή Μου-
ρέουα και συγκεκριμένα το χωριό Τσιτά-

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Η χορωδία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων με 
ομοιόμορφη ενδυμασία που έστειλε ο όμιλος μας 
ψάλλουν σ’εορταστική εκδήλωση.
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τε, όπου η Ιερά Μητρόπολις στηρίζει την 
πρωτοβουλία των γυναικών της περιοχής 
να παράγουν το δικό τους φιστικοβούτυ-
ρο, με φιστίκια που καλλιεργούν οι ίδιες 
στη  γη τους. Στον σύνδεσμο γυναικών της 
περιοχής δωρίθηκε χειροκίνητη μηχανή 
παραγωγής φιστικοβούτυρου και έτσι τώ-
ρα έχουν την δυνατότητα να παράγουν οι 
ίδιες το προϊόν και να το διαθέτουν στην 
τοπική αγορά.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
Στο ίδιο χωριό η Ιερά Μητρόπολις 

φρόντισε για να γίνει γεώτρηση και στην 
συνέχεια κατασκεύασε μικρό υδραγωγείο 
για την διάθεση νερού σε όλο το χωριό. Η 
κατασκευή του υδραγωγείου έγινε εντός 
τους δημοτικού σχολείου και τα έξοδα 
κάλυψε ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος 
Ζαρίφης από τον Αλμυρό Βόλου.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Τέλος, η Ιερά Μητρόπολις Ζιμπάμπουε 

ανέλαβε την ανέγερση Νηπιαγωγείου στο 
ίδιο χωριό και έγινε κηδεμόνας των 550 
μαθητών και μαθητριών του δημοτικού 
σχολείου της περιοχής. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι, στο σχολείο αυτό οι μαθητές δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει τετράδια και μολύβια τα 
τελευταία 8 χρόνια, οι δε δάσκαλοι δεν 
έχουν ούτε κιμωλίες. Η τελευταία φορά 
που μπόρεσαν να γράψουν κείμενο στους 
πράσινους πίνακες ήταν πριν από πέντε 
χρόνια. Στην μαθητιώσα νεολαία διανε-
μήθηκαν γραφική ύλη και παιχνίδια και 
σε όλους τους κατοίκους της περιοχής 
τρόφιμα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ε.ε. ο Σεβ. 

Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Γεώργιος κατέ-
θεσε τον θεμέλιο λίθο του Ιερού Ναού της 
Παναγίας της Ιεροσολυμήτισσας, στο χωριό 
Ντούνγκα, της περιοχής Karoi (κοντά στα 
σύνορα με την Ζάμπια). Ο Ιερός Ναός ανεγεί-
ρεται σε γη που πρόσφερε ο φύλαρχος της 
περιοχής. Κτίτωρ του Ναού είναι η κα Καλ-

λιόπη Περδικούλη, μέλος του Διορθόδοξου 
Κέντρου «Πορευθέντες». Μετά την τελετή 
διανεμήθηκαν δώρα και τρόφιμα σε όλους 
τους κατοίκους του χωριού. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι για πρώτη φορά θα ανεγερθεί Ορ-
θόδοξος Ναός στην βόρεια Ζιμπάμπουε.
ΓΑΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ε.ε. ο Σε-
βασμιώτατος ευλόγησε τον γάμο του 
Δημήτριου Timothy  Nyadebvu  και της 
Νικολέτας, που έγινε στον Καθεδρικό 
Ναό της Αγίας Τριάδος. Ο Δημήτριος εί-
ναι απόφοιτος της Πατριαρχικής Σχολής 
της Κένυας και σύντομα με τις ευχές και τις 
ευλογίες της Α.Θ.Μ του Πάπα και Πατρι-
άρχη Αλεξανδρείας & πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β΄ πρόκειται να χειροτονηθεί 
στον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟ

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ε.ε. τελέ-
στηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριά-
δος το ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού 
Πατριάρχη Πέτρου Ζ΄. Της ακολουθίας προ-
εξήρχε ο Σεβασμιώτατος. Την ίδια ημέρα 
η Ελληνική Κυπριακή Αδελφότης Ζιμπά-
μπουε γιόρτασε τη Παναγία του Κύκκου. 
Ακολούθησε δεξίωση στη αίθουσα ΣΠΑΡ-
ΤΗ. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ε.ε.  ο 
Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ιερό Ναό 
του Σωτήρος Χριστού εντός  του Ιεραπο-

Ο Σεβ/τος ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ευλόγησε τον γάμον στον καθεδρικό Ναό της 

Αγίας Τριάδος.
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στολικού Κέντρου Αγίου Αθανασίου και 
στην συνέχεια τέλεσε το μνημόσυνο του 
μακαριστού Πατριάρχη Πέτρου Ζ΄. Μετά 
το πέρας του μνημοσύνου προσφέρθηκε 
πρόγευμα στην Μητροπολιτική κατοικία.

ΝΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ε.ε. αναχώ-
ρησαν για την Κένυα πέντε σπουδαστές, 
μέλη της νεολαίας των Ιεραποστολικών 
Κέντρων της  Ζιμπάμπουε. Ένας εξ αυτών 
είναι φοιτητής στο τρίτο έτος της Πατρι-
αρχικής Σχολής Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Μακάριος Γ΄, ένας στο δεύτερο και τρεις 
στο πρώτο έτος. Επίσης την Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου ε.ε. αναχώρησαν για την 
Αίγυπτο τρεις νέοι σπουδαστές, που θα 
φοιτήσουν στο πρώτο έτος της Πατριαρ-
χικής Σχολής «Αθανάσιος ο Μέγας» στην 
Αλεξάνδρεια.

ΝΕΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ  
ΦΥΤΩΡΙΟ ΣΤΟ ΤΣΙΝΟΪ

Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την πό-
λη Τσινόι και έδωσε την ευλογία για την 
έναρξη κατηχήσεων και συνάξεων εντός 

της οικίας του Μιχάλη Tiniga,  απόφοιτου 
της Πατριαρχικής μας Σχολής της Αλεξάν-
δρειας. Επίσης επισκέφθηκε την δημοτι-
κή κλινική και δώρισε οκτώ κιβώτια με 
φάρμακα που έφτασαν από την Κύπρο 
σε εμπορευματοκιβώτιο που απέστειλε το 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού. Επίσης 
φάρμακα δωρίθηκαν σε κρατικά νοσο-
κομεία της πρωτεύουσας καθώς και στο 
Υπουργείο Υγείας.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Την Μποτσουάνα επισκέφθηκε ο Σεβα-
σμιώτατος το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 
22 Σεπτεμβρίου ε.ε.. Κατά την διάρκεια 
της εκεί παραμονής του συναντήθηκε με 
το προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας, 
επισκέφθηκε και τέλεσε Αγιασμό σε οι-
κίες και επιχειρήσεις παροίκων και την 
Κυριακή τέλεσε την Θεία Λειτουργία για 
τους εκεί Ορθοδόξους πιστούς. Τέλος, 
επισκέφθηκε και τέλεσε Αγιασμό στο οι-
κόπεδο που απέκτησε η κοινότητα για την 
ανέγερση του πρώτου Ορθόδοξου Ναού 
στην χώρα.

Ο Σεβ/τος κ. Γεώργιος κοντά στους πιστούς.
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Προς τα μέλη
του «Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομί-

λου Ορθόδοξου Ιεραποστολής» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Μετά χαράς σας πληροφορώ ότι με 

ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια 
έγινε ο καθαγιασμός της Ιεράς Τραπέζης 
στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στο χωριό Markonce  (Μάρ-
κοβτσε) στην καθ᾽ημάς Ιερά Μητρόπολη 
Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας στην Σλο-
βακία.

Η μεγάλη και για την Ορθοδοξία στην 
περιοχή μας, η οποία περνάει δύσκολες 
στιγμές λόγω έντονης Ουνίτικης προπαγάν-

δας και προσηλυτισμού, επαρκώς βαρυσή-
μαντη τελετή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί 
χωρίς την γενναιόδωρή σας συμμετοχή 
που χρειάστηκαν για την κατασκευή και τα 
καλύμματα του Ιερού Θυσιαστηρίου.

Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και 
την αγάπη σας. Επισυνάπτω το ευχαριστή-
ριον γράμμα του ιερατικού προϊσταμένου 
της ενορίας στο Μάρκοβτσε, Π. Loukaw 
Novacek.

O Πανάγαθος Θεός να ευλογεί κάθε 
βήμα της ζωής σας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ο Σεβ/τος κ. Γεώργιος τελεί την Θεία Λειτουργία στην καινούργια Αγία Τράπεζα.
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Προς τα μέλη του Πανελληνίου 
Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου 
Ιεραποστολής 

Τρυγόνος 3-7 Κυψέλη

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές
Η Αγία Τράπεζα είναι το ιερότερο μέρος 

στις εκκλησίες μας. Ο Υιός του Θεού έρχε-
ται να θυσιαστεί για τον καθαγιασμό μας 
και τη σωτηρία μας στην Αγία Τράπεζα η 
οποία γίνεται κατοικία για Εκείνον. Χωρίς 
την Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα, χωρίς την 
Τράπεζα της αγάπης χωρίς τον Άρτο και 
τον Οίνο καθαγιασμένα πάνω της, χωρίς 
την Ευχαριστία, δεν υπάρχει σωτηρία. Δω-
ρίσατε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στη 
μικρή μας ενορία και μπορέσαμε να κα-

τασκευάσουμε μια σωστή κανονική Αγία 
Τράπεζα επιτέλους. Ως ενοριακός ιερέας, 
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους 
μου και εκ μέρους των ενοριτών μου για 
αυτό το γενναιόδωρο δώρο. 

Εσωκλείουμε μερικές φωτογραφίες από 
τον καθαγιασμό της Αγίας Τράπεζάς μας, 
που τέλεσε ο Μητροπολίτης μας, η Αυτού 
εξοχότης κ. Γεώργιος τοῦ Μιχαλόβτσε και 
Κόσιτσε.

Είθε ο Θεός να ευλογεί τις ιεραποστο-
λικές σας προσπάθειες.

Με εν Χριστώ αγάπη

Markovce Orthodox Parish
 

Καθαγιασμός της 
Αγίας Τράπεζας.

«χριΣΤοΣ ΓΕνναΤαι ΔοΞαΣαΤΕ...»

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ OMIΛOY ΜΑΣ 
ΕΥΧΕΤΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2010
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Ο π. Μώκιος μένει κοντά στο χωριό 
Μπακεσουάρ στα νότια προάστια της 
Καλκούτας στην Ινδία. Ζει με την Πρε-
σβυτέρα και τα δυό του παιδιά. Είναι ο 
Ιερέας που, εκτός των άλλων, εξυπηρε-
τεί και το Ορφανοτροφείο Θηλέων της 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Ο ίδιος μεγά-
λωσε σε ένα μικρό χωριό στην επαρχία 
Μεδνιπούρ της Δ. Βεγγάλης, πέντε ώρες 
περίπου μακρυά από την Καλκούτα εκεί 
όπου και παραμένουν οι υπόλοιποι συγ-
γενείς του. Πριν ασπασθεί την Ορθοδοξία 
και γίνει Ιερεύς το 2004, ο π. Μώκιος 
ήταν Ινδουιστής, μια πολυθεϊστική θρη-

σκεία στην οποία πιστεύει το 80% του 
Λαού της Ινδίας.

Δυστυχώς, σήμερα ο π. Μώκιος δεν μπο-
ρεί πλέον να επισκεφθεί το χωριό και το πα-
τρικό του σπίτι, γιατί ο π. Μώκιος, πριν γίνει 
Ορθόδοξος, ήταν όχι απλά μόνο Ινδουιστής 
αλλά Βραχμάνος, Ιερέας των ειδώλων του 
Ινδουισμού.  Ήταν νεαρός Βραχμάνος, όταν 
συνάντησε για πρώτη φορά τον Π. Ιγνάτιο 
Σεννή-νυν Επίσκοπο Μαδαγασκάρης- κατά 
την επίσκεψη του στο χωριό Μονσουκά. Για 
πρώτη φορά άκουσε από τον π. Ιγνάτιο το 
μήνυμα της εν Χριστώ Σωτηρίας. Άρχησε  
να ρωτά πολλές ερωτήσεις για το Χριστό 

Συνάντηση με τον Π. Μώκιο - Ινδία
«Τέθεικά σε εις φως εθνών του είναι σε εις Σωτηρίαν...» Πραξ. 13,47

Καλκούτα, πρωϊνό συσσίτιο.
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και προ παντός για την μετά θάνατο ζωή. 
Όπως μας διηγείται, η ψυχή του γέμισε από 
χαρά και ελπίδα, από την ελπίδα της ζω-
ής μετά θάνατο εις την Βασιλεία του Θεού 
που προσφέρεται σε όσους πιστεύουν στο 
Χριστό. Συνέκρινε το Σωτήριο Μήνυμα του 
Χριστού με τη θεωρία της μετενσάρκωσης 
του Ινδουισμού, την πίστη ότι μετά το θά-
νατο η ψυχή επιστρέφει με άλλο σώμα στη 
γη πολλές φορές μέχρι να καθαρθεί και 
να ενωθεί με το θεό. Πολλοί θάνατοι και 
κύκλοι ζωής με άλλη μορφή και σώμα!... 
Όσο μεγάλωνε ο π. Μώκιος έχανε την πίστη 
σε αυτή την Ινδουιστική θεωρία της μετεν-
σάρκωσης και ένα μεγάλο κενό υπήρχε 
στη ψυχή του που έψαχνε να το καλύψει. 

Το Πανάγιο Πνεύμα, μέσω της διδασκαλίας 
του π. Ιγνατίου, εκάλυψε αυτό το κενό με το 
μήνυμα του Ιησού Χριστού και της ελπίδας 
της Σωτηρίας εν Αυτώ. 

Το να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός, 
και στη συνέχεια Ορθόδοξος Ιερέας, δεν 
ήταν εύκολος δρόμος  για τον π. Μώκιο. 
Στο πατρικό του χωριό η κοινότητα ένοι-
ωσε προσβεβλημένη, ντροπιασμένη και 
ακάθαρτη στο άκουσμα ότι ο Ιερέας τους 
αλλαξοπίστησε και έγινε Χριστιανός. Πί-
στευσαν ότι ερύπανε και βεβήλωσε με 
την αλλαξοπιστία και προδοσία του το 
Ιερό τους Τέμπλο (ινδουιστικό ναό τους) 
στο χωριό στο οποίο πριν υπηρετούσε. 
Απειλήθηκε η ίδια η ζωή αυτού και της 

Ο π. Μώκιος κοινωνεί τους πιστούς στην Καλκούτα.
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οικογένειας του. Αναγκάσθηκε να φύγει 
από το χωριό με τη σύζυγο και τις δύο 
μικρές του κόρες.

Οι συγχωριανοί του για να επανορθώ-
σουν το τρομερό αυτό κακό υποχρέωσαν 
τους συγγενείς του π. Μωκίου, γονείς, 
αδέλφια και ξαδέλφια να καταστρέψουν 
παντελώς τον βεβηλωμένο κατ᾽ αυτούς 
ναό και όλα τα είδωλα που περιείχε και 
να τον ξανακτίσουν και εξοπλίσουν δι᾽ 
ιδίων εξόδων εφ᾽ όσον βεβηλώθηκε από 
μέλος της οικογένειάς τους. Στη συνέ-
χεια, να τον εξαγνίσουν κατά τα δικά 
τους τελετουργικά τυπικά, ώστε να ξα-

ναλειτουργίσει. Σήμερα, ο αδελφός του 
π. Μωκίου υπηρετεί ως ινδουιστής ιερέας 
στο χωριό ενώ ο π. Μώκιος δεν μπορεί 
να επιστρέψει εκεί χωρίς να κινδυνεύει 
η ζωή του. Εν τούτοις ο π. Μώκιος δεν 
κρατά πικρία στη καρδιά του για κανένα 
και όπως λέει, προσεύχεται καθημερινά 
ώστε κάποια μέρα οι συγγενείς και οι 
φίλοι του να ανακαλύψουν την Αλήθεια, 
την Ελπίδα και το Φως που βρήκε ο ίδιος 
κοντά στο Χριστό.

Από το οδοιπορικό μου στην Ινδία.

Καλκούτα, ένα πιάτο ζεστό φαγητό κάθε μέρα στους πτωχότερους των πτωχών!
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΚΑΝΑΣ
Προς 
τον Αξιότιμο Πρόεδρο και τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Με πολύ χαρά επικοινωνώ μαζί σας 
για να ευχηθώ κάθε ευλογία παρά Θεού 
στο ιεραποστολικό έργο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μας. Έργο το οποίον διακονείτε 
μεν ευρισκόμενοι εις τα μετόπισθεν, εφοδι-
άζοντας όμως όλους τους αγωνιζόμενους 
εις τα πρόσω, δια να φανούν άξιοι εργάτες 
του Αμπελώνος του Κυρίου και θεμελιωτή 
της Πίστεως ημών.

Πληροφορήσεως ένεκεν σας αποστέλ-
λω ένα πρόσφατο δελτίο τύπου, δια του 
οποίου ενημερώνουμε όλους περί του 
προσφάτου έργου της διακονίας μας.

Εύχεσθε αδελφοί μου το έργο τούτο να 
αυξηθεί προς δόξαν του Παναγίου Ονό-
ματος του Χριστού μας και της φιλτάτης 
Ορθοδοξίας μας.

Ο ΓΚΑΝΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Προσφορά των πρώτων καρτών της αφρικανικής γης και ευλογία 
κατά την μεγάλη είδοσο στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονα στο Ακροπόν Γκάνας.
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Με τη χάρη του Θεού και τις Σεπτές ευ-
λογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατρι-
άρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄ συνεχίζουμε το ιερα-
ποστολικό διακόνημά  μας στην ταπεινή 
αυτή επαρχία του Αλεξανδρινού Θρόνου. 
Η πίστη αυτών των απλοϊκών ανθρώπων, 
καθημερινός κανόνας στην δική μας πίστη, 
η αγάπη τους δοκιμασία σκληρή για τον 
καθένα μας, οι αμέτρητες ανθρώπινες ανά-
γκες τους συνειδησιακός έλεγχος σε μας 
και καθημερινή πρόσκληση για ομολογία 
πίστεως σ᾽Εκείνον!

«Δόξα τω Θεώ» η αγάπη των φιλόθεων 
αδελφών μας από την Ελλάδα, από την 
Κύπρο, από την Αμερική, από την Αυστρα-
λία, είναι δροσιά μέσα στον καύσωνα της 
αφρικανικής γης, των ανθρώπινων ανα-
γκών, του πόνου, της αρρώστιας, της φτώ-
χειας.  Ολόθερμες ευχαριστίες εκφράζουμε 
όλοι μας προς όλους, όσοι μας συμπαρα-
στέκονται στην εδώ διακονία μας.

Όσοι συμπαραστέκονται στον εδώ 
προσωπικό γολγοθά «των φτωχούληδων 
του Θεού» και με την έμπρακτη αγάπη 

τους φανερώνουν σ᾽ αυτούς «ότι ο Θεός 
αγάπη εστί».

Σταχυολογούμε μερικά γεγονότα από τα 
πολλά που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο 
τετράμηνο και τα παρουσιάζουμε, στους 
αναγνώστες του περιοδικού σας, με την 
παράκληση να προσεύχονται για μας και 
για όλους, όσοι ευρίσκονται στα Ορθόδοξα 
Ιεραποστολικά κλιμάκια ανά τον κόσμον.

Χειροτονία νέου κληρικού στην Γκάνα
Με την Χάρη του Κυρίου και την άδεια 

του Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας έλαβε 
χώραν η χειροτονία νέου κληρικού στην 
Γκάνα. Συγκεκριμένα την Κυριακή 10η Μα-
ΐου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος χειροτονήθηκε εις διά-
κονον ο Daniel Amponsah Larbi,  έγγαμος 
νέος και πατέρας ενός τέκνου. Δραστήριος 
μορφωμένος και προπάντων ευλαβής και 
φιλόθεος, είδε να εκπληρώνεται ένας πό-
θος του να γίνει διάκονος των Μυστηρίων 
του Θεού. Η συγκίνηση όλων απερίγρα-
πτη. Η μητέρα του Χριστιάνα, η σύζυγός 
του Κατερίνα μαζί με τον μικρό γιο τους 

Χειροτονία του πρώτου ιθαγενούς ιερέα στη Σιέρα Λεόνε.
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Λεωνίδα μπροστά - μπροστά στον Ι. Ναό 
με αναμμένη λαμπάδα προσευχόντουσαν 
κατά την ώρα του Ι. Μυστηρίου.

Οι Ιερείς και ο λαός του Θεού με το ΑΞΙ-
ΟΣ επιβεβαίωσαν την προσδοκία τους, ότι ο 
νέος αυτός ιερωμένος  θα σταθεί στο ύψος 
του λειτουργήματός του με φόβο Θεού, 
όπως μέχρι τώρα από τα μικρά του χρόνια 
ήταν για όλους το καλό παιδί.(Akoupa). 
Έτσι τον ήξεραν και τον προσφωνούσαν.

Επίσκεψη σε δύο άλλες χώρες της  
δικαιοδοσίας της Ιεράς Επισκοπής Γκάνα

Τετραήμερη επίσκεψη πραγματοποιή-
σαμε στην Ακτή του Ελεφαντοστούν (Ivory 
Coast) από τις 11 μέχρι τις 15 Ιουνίου για 
να δούμε τους εκεί Ορθοδόξους χριστια-
νούς και τα επιτελούμενα έργα ανεγέρσεως 
του πρώτου Ιερού Ναού και του Ιεραπο-
στολικού Κέντρου. Οι πολλές βροχές της 
περιόδου αυτής κάπως καθυστέρησαν την 
πορεία των εργασιών, όπως ακριβώς και 
στις άλλες χώρες. 

Οι πιστοί της ενορίας μας στο Αμπιτζάν 
(Abidjan)  δείχνουν υπομονή και καρτερία 
για την ώρα που θα λειτουργηθούν μέσα 
στον νέο Ιερό Ναό τους. Αυτό της Αναστά-

σεως του Χριστού μας. Ο Θεός να δώσει!

Επίσκεψη στην χώρα της Σιέρρα Λεόνε
Για επτά ημέρες 17 - 24 Ιουνίου βρεθή-

καμε και πάλι μεταξύ των πιστών μας στην 
Σιέρα Λεόνε. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχ. 
π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος με υπέρ-
μετρο ζήλο και αυταπάρνηση διακονεί 
και οικονομεί το ιεραποστολικό έργο της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας εκεί, όπου προ 
διετίας περίπου εκ του μηδενός συνέστη-
σε. Η νεόφυτος αυτή Εκκλησία σιγά-σιγά 
αναπτύσσεται, στεραιώνεται, αυξάνει κι 
«ο λόγος του Θεού τρέχει» σε όλο και 
περισσότερες ανθρώπινες ψυχές.

Οι βροχοπτώσεις κι εδώ έγιναν ανα-
σταλτικός παράγοντας στην πορεία των 
οικοδομικών εργασιών. Ελπίζουμε ότι θα 
προχωρήσουν σύντομα και με γοργό  ρυθ-
μό κατά την περίοδο της ξηρασίας. Δεν 
μας εμπόδισαν όμως να επισκεφθούμε τα 
έργα αλλά και τους πιστούς, τόσο στην 
πρωτεύουσα Φρή Τάουν (Free Town) όπου 
ανεγείρεται Ιερός περικαλλής Ναός, Σχολι-
κό συγκρότημα, Ιατρικό κέντρο, Ακαδημία 
Θεολογικών και άλλων σπουδών, Οικο-
τροφείο, Ιερό Παρεκκλήσιο. Στο χωριό 

Φαγητό στους μαθητές Ακροπόν Γκάνας.
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Ο Επίσκοπος Γκάνας Δαμασκηνός επιβλέπει τα  Έργα ανεγέρσεως του πρώτου Ορθ. Ιερού Ναού 
Αγίου Ελευθερίου στην πρωτεύουσα Free Town της Σιέρα Λεόνε.
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Γουότερ Λου (Water Loo) και σε οικόπε-
δο επτάμιση στρεμμάτων ανηγέρθησαν οι 
τέσσερες από τις δέκα κατοικίες δια τους 
αναπήρους και το Σχολείο για τα παιδιά 
τους. Στον πρόχειρο καλαμένιο Ιερό Ναό 
του Αγίου Μωυσέως του Αιθίοπος συνα-
ντήσαμε όλους, τελέσαμε τον Αγιασμό 
και παρακολουθήσαμε μια συγκινητική 
γιορτή ευγνωμοσύνης των μαθητών του 
Σχολείου. Τι να πει κανείς βλέποντας αυτές 
τις εκδηλώσεις αγάπης και ακούγοντας τα 
μύρια ευχαριστώ από τα στόματα τόσων 
παιδιών...!

Επίσης κατά το διάστημα της παραμονής 
μας στην χώρα αυτή είχαμε την εξαιρετική 
ευλογία από τον Κύριο και με τις ευχές 
και άδεια του Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
μας να τελέσουμε στον πρόχειρο Ιερό Ναό 
του Αγίου Ελευθερίου στην πρωτεύουσα, 
την χειροτονία εις διάκονον και πρεσβύτε-
ρον του πρώτου ιθαγενούς π. Στεφάνου 
και την εις πρεσβύτερον χειροτονία του 
π. Σιλουανού, στενού συνεργάτου του π. 
Θεμιστοκλέους.

Μεγάλη η χαρά των πιστών κατά την 

διάρκεια τελέσεως των Ιερών Μυστηρίων. 
Πρώτη φορά συμμετείχαν σ᾽ αυτό και έβλε-
παν τα τελούμενα. Μαζί με τις προσευχές 
τους προς τον Κύριο και τις ευχές τους, στο 
τέλος προσέφεραν στους νεοχειροτονηθέ-
ντες και τα δώρα τους, λάδι, αλεύρι και κα-
λαμπόκι. «Κύριε κατάρτισον την άμπελον 
ταύτην, ήν εφύτευσεν η δεξιά Σου».

Το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονος
Στο χωριό Ακροπόν της κεντρικής επαρ-

χίας της Γκάνα τελέσαμε την πανήγυρη του 
Αγίου Παντελεήμονος, όπου υπάρχει κι ο 
ομώνυμος περικαλλής Ιερός Ναός, δωρεά 
των ευλαβών  ενοριτών του Καθεδρικού 
Ναού Φλωρίνης, την Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Μετά την Θεία Λειτουργία και την ευλογία 
των πρώτων καρπών της γης (γιαμ, κασσάβα, 
ανανάδων, ζαχαροκάλαμου, μάγκος) προ-
σφέραμε φαγητό σε τριακόσιους και πλέον 
μαθητές των δύο σχολείων, που ευρίσκονται 
στο προαύλιο χώρο του Ι. Ναού.

Οι Ορθόδοξες γυναίκες μέλη του 
Συλλόγου «SYNAXIS OF ORTHODOX 
WOMEN» ετοίμασαν το φαγητό από τα 



ξημερώματα και διένειμαν αυτό το μεση-
μέρι της εορτής.

Ο ανάργυρος Άγιος της Εκκλησίας μας 
Παντελεήμων ο ιαματικός προσέφερε μαζί 
με τις πολλές δωρεές του κι αυτή την χαρά 
στους μαθητές. Και του χρόνου!

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στους Ιερείς
Συνεχίζονται τα μηνιαία εκπαιδευτικά 

Σεμινάρια για τους ήδη υπάρχοντες Ιε-
ρείς της Ιεράς Επισκοπής Γκάνα, τα οποία 
άρχισαν την προηγούμενη χρονιά. Ανά 
τετράδες  προσέρχονται όλοι οι Ιερείς και 
παρακολουθούν αυτά κάθε μήνα. Οι κύ-
κλοι των επιμορφωτικών σπουδών είναι 
τρεις και ήδη τελειώνουμε τον επόμενο 
μήνα τον τελευταίο. Λαμβάνουν χώρα στις 
αίθουσες του Ιερατικού Σεμιναρίου Ο ΜΕ-
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στην Άκκρα.

Στην επιμόρφωση και διδασκαλία τους 
συμβάλλουν τα μέγιστα ο π. Ιωσήφ Λά-
μπι, ο Βασίλειος Λάμπι και ο Θεόφιλος 
Μαντέ. Η ταπεινότητά μου διδάσκει κατά 
διαστήματα Λειτουργική και Τελετουργική. 
Καθημερινά τελούνται όλες οι Ιερές Ακο-
λουθίες στον Καθεδρικό Ναό.

Πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε με 
την χάρη του Θεού να βοηθήσουμε αυτούς 
στην καλύτερη άσκηση των καθηκόντων 
της ιερατικής τους διακονίας.

Για άλλη μια χρονιά εφέτος και κατά το 
δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου μας 
επισκέφθηκε ο π. Νεκτάριος Trevino  από 
τις Η.Π.Α., ο οποίος εδίδαξε για μια εβδο-
μάδα τους κατηχητές της Ιεράς Επισκοπής 
μας, πάνω σε θέματα μεθόδου καλυτέρας 
κατηχήσεως των πιστών. Μας προσέφερε 
δε αρκετό οπτικοακουστικό υλικό, χρήσιμο 
στο έργο της διακονίας των κατηχητών.

Εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη και τις 
ευχαριστίες μας και μεταφέραμε τις ευχές 
του Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας.

Το έργο αυτό της αποστολής μας βιώ-
νεται καθημερινά, με τις αγωνίες του, με 
τα προβλήματά του, με τις χαρές και τις 
λύπες του.

Σίγουρα όμως, ό,τι βιώσει, θα αποτυ-
πωθεί μέσα του και θα το μεταφέρει για 
πάντα στην μνήμη του. Σαν εμπειρία, σαν 
κρίση, σαν δύναμη ψυχής... στην δική του 
προσωπική πορεία της ζωής.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γκάνα

Οι μαθητές συγκεντρωμένοι αναμένουν την διανομή φαγητού στο Ακροπόν Γκάνας.
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Σ.Σ. Ἕνα πλῆθος ἀπὸ δραστηριότητες 
ἐκάλυψε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτά-
του Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί Πάσης 
Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ τοῦ Β΄, πού 
πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Κένυας ἀπό 29-5-2009 ἕως 10-6-2009.

Ὁ Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά 
ἐπισκεφθεῖ στήν ΚΕΝΥΑ Ἱερούς Ναούς, 
ἱδρύματα καί πολιτικές ἀρχές, πού ἐγένετο 
δεκτός μέ ἐπισημότητα.

Κατωτέρω παραθέτουμε ἕνα μέρος ἀπό 
τήν ἐκτεταμένη ἐπιστολή  πού λάβαμε.

«Εδῶ κτυπάει ἡ καρδιά 
τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀφρική»

Οἱ πιό πάνω λόγοι εἰπώθηκαν ἀπό τόν 
Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας 
καί πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρο τόν Β΄ ὅταν 
ἐπισκεπτόταν ἀνεπίσημα τήν Κένυα στίς 10 
Φεβρουαρίου τοῦ παρόντος ἔτους 2009. Οἱ 
λόγοι αὐτοί ἀνταποκρίνονταν στήν πραγ-
ματικότητα γιά τή ζωή καί τό ἔργο πού ἐπι-
τελεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κένυας σέ ὅλους 
τους τομεῖς μέ τή συμπλήρωση 50 χρόνων 
ἀπό τήν ἵδρυσή της (1959-2009).

Ὁ Μακαριώτατος ἔφθασε τά ξημερώμα-
τα τῆς 29ης Μαΐου 2009 στό ἀεροδρόμιο, 
ὅπου τοῦ ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή 
ἀπό τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη, Σεβ. Μητρο-
πολίτη Κένυας κ. Μακάριο, τόν Ἐξωχότατο 
Πρέσβυ τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριο Λούρδα, 
ἄλλους ἐπισήμους καί τούς Ἀφρικανούς 
ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως...

Στό ναό τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς οἱ μα-
θητές ἔψαλαν μελωδικότατα στά Ἑλληνι-
κά τή φήμη τοῦ Πατριάρχου καί ἄλλους 
ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. 
Μακάριος μιλώντας ἐκ μέρους τοῦ κλήρου 
καί τοῦ λαοῦ καλωσόρισε τόν Μακαριώτα-
το μέ θερμούς λόγους, ἐκφράζοντας ταυ-
τόχρονα τή χαρά καί τή συγκίνηση ὅλων 
γιά τήν παρουσία τοῦ Προκαθημένου τῆς 
Δευτερόθρονης Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας 
καί πάσης Ἀφρικῆς καί τήν εὐλογία τήν 
ὁποία μετέφερε ὁ Πατριάρχης σέ ὅλους 
ἀπό τήν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου τήν Ἀλε-
ξάνδρεια, μέσον τοῦ ἱδρυτοῦ της καί πρώ-
του Ἐπισκόπου της Ἁγίου Ἀποστόλου καί 
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Εἶπε ἀκόμα ὁ Σε-
βασμιώτατος ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακα-
ριωτάτου θά ἐνθαρρύνει τό Ποίμνιο τῆς 
Κένυας καί εἶναι ἕτοιμοι ὅλοι νά δεχθοῦν 
τίς πνευματικές νουθεσίες καί ὁδηγίες τοῦ 
Μακαριωτάτου.

Ὁ Μακαριώτατος κατασυγκινημένος 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τή 
θερμή ὑποδοχή καί συγχάρηκε ὅλους γιά 
τό ἐπιτελούμενο ἱεραποστολικό, ἐκκλη-
σιαστικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό καί 
ἐκπαιδευτικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στή δι-
καιοδοσία τῆς Μητροπόλεως Κένυας...

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος καλω-
σόρισε τήν ΑΘΜ γιά τή μεγάλη τιμή καί 
εὐλογία πού τούς ἔκανε νά παρευρίσκε-
ται αὐτοπροσώπως στήν τελετή τῆς φε-
τινῆς ἀποφοίτησης, τονίζοντας ἰδιαίτερα 
τό ρόλο πού διαδραματίζει ἡ Ὀρθόδοξη 
Μητρόπολη Κένυας στό χῶρο τῆς Παι-
δείας καί τῆς Φιλανθρωπίας. Καλώντας 
τόν Μακαριώτατο νά λάβει τό λόγο, τόν 
εὐχαρίστησε ἰδιαίτερα γιατί μέ τήν πα-
ρουσία του μετέφερε σέ ὅλους τό φῶς 
τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἀπό τήν Άλεξάνδρεια. 
Ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ἔλαβε τό λόγο, 
εἶπε τά ἑξῆς:
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Ἱστορική Ἐπίσκεψη τῆς ΑΘΜ τοῦ Πάπα  καί 
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Αφρικῆς 

Θεοδώρου τοῦ Β΄ στή Μητρόπολη Κένυας



«Στις 7 Ἰουνίου, παιδιά μου, ἡ Ἐκκλησία 
μας θά γιορτάσει τή μεγάλη γιορτή τῆς Πε-
ντηκοστῆς. Θά παρακαλέσουμε δέ τό Πανά-
γιο Πνεῦμα νά ἔρθει ἀνάμεσά μας καί πάλιν, 
ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία. Ὅμως τό Πανάγιο 
Πνεῦμα ἔχει ἔρθει καί σήμερα σ᾽αὐτή τη 
μεγαλειώδη συγκέντρωση στό Σεμινάριό 
μας, τό Πατριαρχικό, Μακάριος ὁ Γ΄».

Εὐχαριστῶ, Σεβ. Μητροπολίτα Ἅγιε 
Κένυας, γιά τήν ὡραία εἰκόνα πού εἴπα-
τε, ἔφερα τό φῶς τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἀπό 
τήν Αἴγυπτο, ἀπό τήν αἰώνια Ἀλεξάνδρεια. 
Αὐτό τό φῶς τοῦ Ἁγίου Μάρκου φέγγει 
στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας πού εἶναι οἱ 
αὐριανοί διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό 
φῶς τοῦ Ἁγίου Μάρκου λάμπει σήμερα 
ἐδῶ, στὸ Ναϊρόμπι. Ἡ εὐλογία τῆς Ἐκκλη-
σίας Ἀλεξανδρείας λάμπει σήμερα στήν 
Κένυα στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς, στήν 
Ἀφρική πού εἶναι ἡ Ἤπειρος τοῦ μέλλο-
ντος. Στὴν εὐλογημένη Ἀφρική πού προ-

σευχόμεθα νά εἶναι πάντα ἡ εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ κοντά της.

Χαίρομαι γι᾽αὐτή τή μεγάλη εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ νά βρίσκομαι σήμερα ἀνάμεσά 
σας. Ἦλθα ὡς πατέρας, ὡς ἀδελφός, ὡς φί-
λος νά σᾶς ἀγκαλιάσω, νά σᾶς εὐλογήσω. 
Νά εὐχαριστήσω ἐσᾶς Σεβ. Μητροπολίτα 
κ. Μακάριε Ἅγιε Κένυας γιά τήν προσφορά 
σας τή μεγάλη χρονιά τώρα σ᾽ αὐτό τόν 
τόπο τῆς Κένυας. Νά σᾶς ἐκφράσω τήν 
εὐγνωμοσύνη τοῦ Πατριαρχείου μας γιά 
τά ὡραῖα, τά μεγαλειώδη πού ζοῦμε καί 
βλέπω σήμερα μέ τά μάτια μου.

Σέ σᾶς Ἐξοχώτατε θά ἤθελα νά σᾶς 
εὐχαριστήσω γιά τήν παρουσία σας, στό 
πρόσωπό σας τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς 
χώρας Κένυας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε Ἐξοχώ-
τατε ὅτι μέ τήν ἀγάπη σας ἡ Κένυα ἀποτελεῖ 
ἕνα φυτώριο νέων βλαστῶν πού θά διακο-
νήσουν ὄχι μόνο αὐτό τόν τόπο, ἀλλά σ᾽ 
ολόκληρη τήν Ἀφρική. Ἡ Ἀφρική εἶναι ἕνα 
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Σττιγμιότυπα ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου στήν Κένυα.



σταυροδρόμι πού κρίνεται ὁ κόσμος καί 
ἡ Κένυα εἶναι ἕνα ὄμορφο τριαντάφυλλο 
στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς.

Στό πρόσωπό σας Σεβ. Ἅγιε Κιτίου καί 
στόν Ἐξοχώτατο Πρέσβη τῆς Κύπρου, 
εὐχαριστοῦμε γιά τή συμβολή σας, μικρό 
ἀλλά μεγαλειῶδες νησί, ἡρωϊκό καί μαρ-
τυρικό ἡ Κύπρος καί ἡ ἱεραρχία ἀνάμεσά 
μας τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου του Γ΄, ἡ εὐλογία του, οἱ βαπτίσεις 
του, ἡ ἀγάπη του ἐκαρποφόρησαν καί ὅλα 
αὐτά σήμερα εἶναι τά ὄνειρά του, εἶναι οἱ 
ὁραματισμοί του, γιατί ἦταν ἕνας Ἀρχιε-
πίσκοπος μέ ὁραματισμούς. Τόν εὐχαρι-
στοῦμε καί προσευχόμεθα αἰωνία νά εἶναι 
ἡ μνήμη του καί ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ 
γιά τήν προσφορά σας γιά αὐτά τά παιδιά 
ἐδῶ τῆς  Κένυας τῆς Ἀφρικῆς.

Θέλω, Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβη τῆς πα-
τρίδος τῆς Ἑλλάδος, νά ἐκφράσω σ᾽αὐτή 
τήν ὄμορφη ἡμέρα σήμερα ἕνα μεγάλο, 
εὐχαριστῶ στήν πατρίδα μας τή γλυκύτατη, 
τήν Ἑλλάδα, ὡς χώρα τοῦ πολιτισμοῦ, ὡς 
χώρα πού ἔδωσε φῶτα πολιτισμοῦ σ᾽ὅλες 
τίς ἐπιστῆμες, πού ἔχει τή θάλασσα, τόν 
ἥλιο, τά βράχια, μά πάνω ἀπ᾽ ὅλα τό φι-
λότιμο, τήν ἀγάπη γιά ν᾽ ἀγκαλιάζει ὅλο 
τόν κόσμο. Ἡ ἀγάπη τῆς Ἑλλάδας ἔρχεται 
σήμερα ἐδῶ στήν Κένυα καί σᾶς λέγω ἕνα 
μεγάλο, μεγάλο εὐχαριστῶ.

Παιδιά μου, ἡ Ἀφρική, ἡ Κένυα, περιμέ-
νει τά πάντα ἀπό σᾶς. Μέσα στήν καρδιά 
σας κλεῖστε αὐτή τήν ὄμορφη χώρα, πάρτε 
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί προχωρεῖστε 
στή ζωή. Θέλω, παιδιά μου, μέ εὐγνωμο-
σύνη νά ἐνθυμεῖστε τούς καθηγητές, τούς 
δασκάλους σας πού σᾶς δίδαξαν αὐτά τά 
ὄμορφα πράγματα. Ἔδωσαν τά πάντα γιά 
σᾶς, γιά νά μπορεῖτε ἀξιοπρεπῶς νά πα-
ρουσιαστεῖτε στό στάδιο τῆς ζωῆς.

Νά σᾶς συνοδεύει η εὐλογία τοῦ Ἀπο-
στόλου Μάρκου. Νά σᾶς συνοδεύει ἡ δική 
μου ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου Θεοδώρου 
τοῦ Β΄. Νά σᾶς ἐνισχύει ἡ εὐχή τοῦ Ἀρχι-

επισκόπου σας τοῦ Μακαρίου.
Συγχαρητήρια σέ ὅλους. Εὐλογημένα 

νά εἶστε παιδιά μου».
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου 

στό χαιρετισμό του ἐξέφρασε εὐγνώμο-
νες εὐχαριστίες καί ἱκανοποίηση γιά τήν 
πρόσφορά τῆς Ὀρθόδοξης Μητρόπολης 
τῆς Κένυας πρός τό λαό τῆς Κένυας καί 
ἰδιαίτερα στόν τομέα τῆς Παιδείας...

Τήν 1η Ἰουνίου ὁ Μακαριώτατος συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Κένυας ἐπισκέφθηκε ναούς καί σχολεῖα 
στήν περιοχή τῆς Ναϊρόμπης καί τῶν πε-
ριχώρων...

Στίς 6 Ἰουνίου ὁ Μακαριώτατος τέλεσε 
τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου στή Σουπουκία. Στό τέλος τῆς λει-
τουργίας ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε 
τούς παρόντες Κύπριους ἐπισκέπτες πού 
ἦλθαν ἀπό τή Μεγαλόνησο καί ἀπέδωσε 
φόρο τιμῆς στούς Κύπριους κτήτορες τῆς 
Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι γιά λόγους ἀνεξαρτή-
τως τῆς θελήσεώς τους δέν μπόρεσαν νά 
παρευρεθοῦν στά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ. Ὁ 
Μακαριώτατος εἶπε ἐπίσης ὅτι μέ τό κτίσιμο 
τοῦ ναοῦ «πού ἀναδεικνύει τό μέγεθος 
τῆς πίστεώς μας ἀλλά καί τήν ἀγάπη τοῦ 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας πρός ἕνα Ἅγιο 
τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἱστορία τῆς Ἱερα-
ποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου, ἕνα ἅγιο τόν ὁποῖο καί προσωπικά 
ἀγαπῶ». Στό τέλος εἶπε: « Μεταφέρετε τίς 
εὐχαριστίες τῆς Ἐκκλησίας μας στούς Κυ-
πρίους ἀδελφούς μας πού συνέβαλαν στή 
δημιουργία τοῦ Ναοῦ».

Τήν Κυριακή 7 Ἰουνίου, ἡμέρα τῆς Πε-
ντηκοστῆς, τελέστηκε Πατριαρχική καί 
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν 
Καθεδρικό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 50 χρό-
νων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Κένυας. Στό Συλλείτουργο καί στόν 
Ἑσπερινό τῆς Πεντηκοστῆς ἔλαβαν μέρος 
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Κένυας κ. Μακά-
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ριος, Καμπάλας καί Πάσης Οὐγκάντας κ. 
Ἰωνᾶς, Ἰωαννουπόλεως καί Πραιτωρίας 
κ. Σεραφείμ καί Ἀφρικανοί ἱερεῖς καί δι-
άκονοι. Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν 
οἱ Πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν, ὁ 
ἐκπρόσωπος τοῦ Πάπα, ἱερεῖς καί λαός ἀπό 
ὅλες τίς περιοχές τῆς Κένυας καί πλῆθος 
κόσμου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος 
καλωσορίζοντας ἐκ μέρους κλήρου καί 
λαοῦ, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 
50 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Μητροπό-
λεως Κένυας, ἀναφέρθηκε στήν πλούσια 
πνευματική ἀνάπτυξη τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας μέ τό κτίσιμο ἄνω τῶν 150 μόνιμων 
ναῶν, 15 Γυμνασίων καί Δημοτικῶν Σχο-
λείων, Ἰατρικῶν Κέντρων, Ὀρφανοτροφεί-
ων, Ἐκδόσεων Λειτουργικῶν Κειμένων σέ 
περισσότερες ἀπό 25 Ἀφρικανικές Διαλέ-
κτους, παροχῆς φαγητοῦ ἐπί καθημερινῆς 
βάσεως σέ 1200 παιδιά καί ταυτοχρόνως 
δωρεάν παιδείας, παροχή σχολικών εἰδῶν, 
ἔνδυσης καί ὑπόδησης.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Μα-
καριώτατο πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς 
ἀναρρήσεώς του στόν Πατριαρχικό Θρόνο, 
ἔδειξε τή μεγάλη του ἀγάπη καί τό πατρι-
κό του ἐνδιαφέρον γιά τήν πρόοδο καί 
ἀνάπτυξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ὄχι 
μόνο στήν Κένυα ἀλλά καί σ᾽ ὁλόκληρη 
τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.

Ὁ Μακαριώτατος στή συνέχεια, μέ τήν 
εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό 
τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κένυ-
ας, ἐξεφώνησε τόν κάτωθι ἱστορικό λόγο:

«Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη 
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σέ μία ἀπό τίς μεγα-
λύτερες ἑορτές τῆς Χριστιανοσύνης, στήν 
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Πενήντα ἡμέρες 
μετά τό Πάσχα οἱ χριστιανοί ἑορτάζουμε τήν 
κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο 
καί τήν καθιέρωση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας 
ὡς πνευματικοῦ θεσμοῦ στήν ἱστορία, μέ τή 
διενέργεια τῶν μυστηρίων καί τῶν χαρισμά-

των. Πρόκειται γιά μία εὐχαριστήριο ἑορτή 
γιά τά θαυμάσια πού ὁ Θεός ἐπιτελεῖ στόν 
κόσμο διά μέσου τῆς Ἐκκλησίας.

Κατά τό Βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀπο-
στόλων, πού ἀκούσαμε σήμερα στό ἀπο-
στολικό ἀνάγνωσμα, κατά τήν ἡμέρα τῆς 
Πεντηκοστῆς καί ἐνῶ ὅλοι οἱ μαθητές ἦσαν 
συνηγμένοι, «ὁμοῦ πάντες ἐπί τό αὐτό», δέ-
χονται θεία ἀποκάλυψη καί «ἐπλήσθησαν 
πάντες Πνεύματος Ἁγίου». Τότε ἀρχίζουν 
νά δραστηριοποιοῦνται καί νά κηρύσσουν 
τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ πρῶτος καρπός τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν χαρισμάτων πού 
δέχονται οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου, πού ἀπό 
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μετεβλήθησαν 
σέ Ἀποστόλους καί οἰκουμενικούς κήρυ-
κες τοῦ Εὐαγγελίου, ἦταν ἡ προσέλευση 
στήν πίστη τοῦ ταπεινοῦ Ναζωραίου 3.000 
ἀνθρώπων ἀπό κάθε φυλή καί ἀπό κάθε 
γλώσσα καί ἡ συγκρότηση τῆς πρώτης χρι-
στιανικῆς κοινότητος στά Ἱεροσόλυμα. Ἡ 
Πεντηκοστή ἑπομένως εἶναι ἡ ἐναρκτήρια 
ἡμέρα τῆς συγκροτημένης Ἐκκλησίας στήν 
ἀνθρωπότητα.

Ταυτόχρονα ὅμως ἡ ἑορτή τῆς Πε-
ντηκοστῆς φανερώνει καί τίς λειτουργίες 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία καί 
δι᾽αὐτῆς στόν κόσμο ὁλόκληρο. Τό Ἅγιο 
Πνεῦμα καθιστᾶ τό ἐκκλησιαστικό ἔργο 
ἀνοιχτό πρός ὅλα τά ἔθνη καί τίς φυλές 
τῆς γῆς. Αὐτό δηλώνεται καί μέ τό πρῶτο 
χαρισματικό φαινόμενο τῆς γλωσσολαλιᾶς 
τῶν Ἀποστόλων κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη, 
πού σημαίνει κοινωνία, ἀγάπης καί ἑνό-
τητος ὅλων τῶν ἀνθρώπων σέ ὅλες τίς 
γλῶσσες τῆς γῆς.

Βεβαίως οἱ γλῶσσες καί οἱ ἰδιαιτερό-
τητες τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν δέν κα-
ταργοῦνται, ἀλλά ἀναιροῦνται οἱ τραγι-
κές συνέπειες τῆς ἀντιπαλότητας καί τῆς 
ἐχθρότητος τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, 
ὅπως συνέβη στήν παλαιά Διαθήκη, στή 
διήγηση τῆς σύγχυσης τῶν γλωσσῶν κατά 
τή δημιουργία τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ.

33



Τελικά τό Ἅγιο Πνεῦμα φανερώνεται καί 
ἐπενεργεῖ διά μέσου ὅλων τῶν γλωσσῶν 
καί τῶν πολιτισμῶν τῆς ἀνθρωπότητος 
ἀνά τούς αἰῶνες. Αὐτό παρεκκίνησε τούς 
ἁγίους Ἀποστόλους νά ξεπεράσουν τά 
τοπικά ὅρια τῆς Ἰουδαϊκῆς γῆς καί νά δια-
κηρύξουν στά πέρατα τῆς οἰκουμένης τήν 
ἀληθινή πίστη στόν Χριστό. Αὐτό κινεῖ καί 
ἐμᾶς, τούς τεταγμένους στή διακονία τῆς 
᾽Εκκλησίας  καί τῶν συνανθρώπων μας, 
νά μεταδίδουμε τόν ἀληθινό μαργαρίτη 
τῶν Εὐαγγελικῶν λόγων πρός κάθε ἔθνος, 
διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποκρύψουμε 
τήν Αἰώνια Ἀλήθεια, τόν Ἐσταυρωμένο 
καί Ἀναστημένο Ἰησοῦ, ἀπό τούς λαούς 
τῆς γῆς, ἐφ᾽ ὅσον ὅλοι εἴμαστε πλάσματα 
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τῆς ἰσότητος καί τῆς 
δικαιοσύνης πού θυσιάστηκε «διά πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί,
Ἀποτελεῖ χαρά μεγάλη τό γεγονός ὅτι 

αὐτήν τήν εὔσημη ἡμέρα, τή γενέθλιο 
ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑορτάζουμε 
ὅλοι μαζί στήν Κένυα. Καί τοῦτο, διότι 
ἐδῶ φανερώνεται ἰδιαιτέρως ἡ Χάρη τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος, ὅπως ἐνεργεῖ στούς 
λαούς τῆς γῆς, ὅπου σύνορα, φυλές, χρώ-
ματα, γλῶσσες καί τοπικές ἰδιαιτερότητες 
καταργοῦνται ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Ποτη-
ρίου καί οἱ ἄνθρωποι ἀδελφοποιοῦνται, 
ἑνώνονται καί ἐξισώνονται. Στήν Κένυα 
ἀποκαλύπτεται περίτρανα ἡ ἁγιοπνευματι-
κή εὐλογία καί οἱ εὐεργετικές συνέπειες τῆς 
Ἱεραποστολῆς ὡς χαρισματικῆς λειτουργί-
ας, πού διατρανώνει τόσο τήν κατάργηση 
τῶν ἀνθρωπίνων διακρίσεων, ὅσο καί τήν 
οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώμα-
τος τοῦ Ἑνός καί Ἀδιαιρέτου Χριστοῦ.

Ὡστόσο σήμερα ἡ χαρά μεγιστοποιείται 
καί ἀπό ἕνα ἀκόμη χαρμόσυνο γεγονός. 
Ἀγάλλεται ὁ Ἀποστολικός καί Πατριαρ-
χικός Θρόνος τοῦ Ἁγίου Μάρκου διότι 
περίλαμπρος πνευματικός κλῶνος του, ἡ 
Ἱερά Μητρόπολη Κένυας, συμπληρώνει 

κατά τό τρέχον ἔτος 50 χρόνια ἀπό τῆς 
συστάσεώς της. Πενήντα χρόνια ζωῆς, δυ-
ναμικῆς παρουσίας, θυσιαστικῆς διακονίας 
καί καταθέσεως τῆς ὀρθοδόξου μαρτυρίας 
στήν καρδιά τῆς ἀφρικανικῆς γῆς.

Ἀσφαλῶς εἶναι περιττό νά λεχθεῖ ὅτι ἡ 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνυφασμένη μέ 
τή ζωή καί τήν πορεία  τοῦ ποιμνίου της. 
Ὅλα τά γεγονότα, μικρά ἤ μεγάλα, ὅσα ζεῖ 
τό ὀρθόδοξο ἄτομο καί τό ὀρθόδοξο σύ-
νολο, καθίστανται συνειδητές κατατάσεις 
τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ μαρτυρικός, ἀλλά ἔνδοξος Πατρι-
αρχικός Θρόνος τῆς μεγάλης πόλεως τῆς 
Ἀλεξανδρείας, ὡς Ἐκκλησία, συμπορεύ-
εται μέ τό ποίμνιο κατά τόν ἱστορικό του 
πλοῦ στήν ἁλμυρά θάλασσα τῶν αἰώνων. 
Συμμερίζεται καί συνταυτίζεται μέ τή ζωή 
τοῦ πληρώματός του. Κανένας ἄλλος θε-
σμός δέν εὑρέθη τόσο κοντά στούς κόπους 
καί τίς οἰμωγές τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου 
τῆς Ἀφρικῆς, ὅσο τό Πατριαρχεῖο μας, τό 
ὁποῖο ἐπί αἰῶνες παραμένει πιστό στούς 
λόγους τοῦ Κυρίου: «Ἔλθετε πρός με πά-
ντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι καγώ 
ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 28). Πιστή ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου στό ἀποστο-
λικό παράδειγμα τοῦ ἱδρυτῆ καί ἐφόρου 
της, οὐδέποτε ἔπαυσε νά ἐπωμίζεται τίς 
ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου της, νά συμπάσχει 
μέ τόν πόνο τοῦ χριστιανοῦ της, παλαιοῦ 
ἢ νεοφωτίστου, Ἕλληνος, Ἄραβα ἢ Ἀφρι-
κανοῦ, νά παρηγορεῖ καί νά ἐνισχύει, νά 
φωτίζει καί νά καθοδηγεῖ.

Ὑπό αὐτό τό πνεῦμα ποιμαντικῆς εὐθύ-
νης προέβη πρό πεντηκονταετίας στή 
σύσταση τῆς τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Εἰρηνουπόλεως, στήν ποιμαντική καί πνευ-
ματική δικαιοδοσία τῆς ὁποίας περιέλαβε 
κατ᾽ αρχήν καί τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς 
Κένυας. Ἐξέλεξε τόν πρῶτο της Ἐπίσκοπο, 
τόν μακαριστό Νικόλαο, ὁ ὁποῖος άνέλαβε 
τό βάρος τῆς ὀργανώσεως τῆς  τοπικῆς 
αὐτῆς Ἐκκλησίας.
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Ἄξιοι συνεχιστές τοῦ ἔργου του ὐπῆρξαν 
οἱ ἀείμνηστοι Μητροπολίτες Νικόδημος, 
Φρουμέντιος καί Εἰρηναῖος, ὅλοι τους γνήσι-
οι σκαπανεῖς τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος 
καί διάκονοι τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης....

Ἀγαπητά μου παιδιά,
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά 

ἔθνη» ἐκέλευσε ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς πρός 
τούς Μαθητές Του πρό τῆς Ἀναλήψεώς 
Του. Αὐτή ἡ Κυριακή ἐντολή παραμένει 
ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς ποιμαντορικῆς 
καί Πατριαρχικῆς μας μέριμνας. Οἱ Ἀφρι-
κανοί ἀδελφοί ἀβίαστα καί ἐλεύθερα κα-
λοῦνται νά γνωρίσουν τήν ἀθάνατη καί 
ζωηφόρο εὐαγγελική ἀλήθεια. Καλοῦνται 
νά φωτίσουν τίς ψυχές τους μέ τό φῶς πού 
ἐκπέμπει ἡ ἄσβεστη δάδα τῆς Ὀρθοδοξί-
ας, εὑρισκόμενοι ὑπό ἀντίξοες βιωτικές 
συνθῆκες, πού καί αὐτές προσπαθεῖ νά 
θεραπεύσει ἡ Ἐκκλησία μας.

Στήν κοπιώδη αὐτή διαδικασία τῆς με-
ταλαμπαδεύσεως τοῦ Αἰωνίου Φωτός στίς 
ψυχές τῶν ἐντοπίων συνανθρώπων μας, ἡ 
Ἱερά Μητρόπολη Κένυας πρωτοστατεῖ ἐπί 
50 ὁλόκληρα χρόνια καί θέτει «τόν λύχνον 
ἐπί τήν λυχνίαν», χειραγωγώντας εἰς Χρι-
στόν κάθε ἕνα πού ζητᾶ νά ἀντλήσει ἀπό 
τά νάματα τῆς πίστεως τῶν Ἁγίων καί τῶν 

Πατέρων μας.
Στά πλαίσια αὐτά ἐντάσσεται καί ἡ ὑπε-

ρεικοσαετή προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου 
Πατριαρχικῆς ᾽Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς 
«Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’», 
τοῦ μεγαλυτέρου φυτωρίου τῶν Ἀφρι-
κανῶν κληρικῶν μας, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε 
ἀπό τόν μεγάλο αὐτό Προκαθήμενο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί παντοιοτρό-
πως ἐστήριξε τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ 
Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου.

Ἑορτάζοντας τά 50 χρόνια ἀπό της 
ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἄς 
αἰσθανθοῦμε βαθιά στίς ψυχές μας τούς 
πλαταγισμούς τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος. Ἡ ἐπέτειος αὐτή ἄς γίνει σταθ-
μός πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ γιά τή συ-
νέχιση τῆς ἀνωφερικῆς πορείας πρός τό 
μέλλον. Ἀφετηρία νέων ἱεραποστολικῶν 
ὁραματισμῶν καί ὑψηλότερων νοητῶν 
ἀναβάσεων.

Μέσα στή ροή τοῦ χρόνου καί τοῦ 
διαρκῶς μεταβαλλόμενου κόσμου, ἡ 
Ἐκκλησία παραμένει ὁ δοκιμασμένος καί 
γαλήνιος θεσμός, πού δίνει θάρρος, πού 
προσφέρει θαλπωρή καί ἀσφάλεια ψυχῆς. 
Θεσμός, αἰώνιος, πού δέν διέψευσε καί 
δέν διεψεύσθη.

Παραμένοντες λοιπόν πιστοί στήν Ἐκκλη-
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σία τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία τῶν  Ἀπο-
στόλων, τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων, ἄς 
κραταιώσουμε τό πνεῦμα μας καί ἄς ἀνα-
φωνήσουμε μέ τή φωνή τῆς ψυχῆς μας, ἐπι-
καλούμενοι τήν πρεσβεία τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου, τήν ἀρχαία προσευχή: «Ἐλθέτω τό 
Πνεῦμα τό Ἅγιον καί ἐφ᾽ἡμᾶς. Ἀμήν».

Ἡ ΑΘΜ ἀνεχώρησε τά ξημερώματα τῆς 
10ης Ἰουνίου ἀπό τήν Κένυα μέ προορισμό 
τήν Αἴγυπτο, ὁλοκληρώνοντας ἔτσι καλλι-
κάρπως καί ἐπιτυχῶς τήν Ποιμαντική καί 
Ἱεραποστολική του περιοδεία στή μεγάλη 
αὐτή Ἀφρικανική χώρα.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
Στίς 12/ 10/ 2009 ὁ πνευματικός μας 

πατέρας Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μητρο-
πολίτης Κυθήρων και Ἀντικυθήρων τέλε-
σε στόν  Ὅμιλό μας τόν ἐτήσιο ἁγιασμό. 
Στήν τελετή συμμετεῖχαν δύο ἱερεῖς, ὁ π. 
ΘΕΟΤΙΜΟ ἀπό τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου ΘΩΜΑ, 
ἄνω Κυψέλης καί τόν Ἱεραπόστολο π. 
ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΜΠΟΥΚΑ ἀπό τήν ΟΥΓΚΑ-
ΝΤΑ.

Συμπροσευχόμενος παρέστη στόν 
ἁγιασμό καί ὁ Ἱεραπόστολος Σεβ/τος 
κ. ΙΩΑΚΕΙΜ, Μητροπολίτης ΖΑΜΠΙΑΣ 
στόν ὁποῖο προσφέραμε 2.000 € γιά τό 
ἱεραποστολικό του ἔργο.

Ἐπίσης διετέθησαν τά κάτωθι ποσά γιά 
τούς σκοπούς τῆς Ἱεραποστολῆς, ἤτοι:

Εἰς τόν Μητροπολίτη ΓΚΑΝΑΣ  )
κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ τό ποσό 2.000 € 
(22/11/2009)

Εἰς τήν μοναχή ΝΕΚΤΑΡΙΑ γιά τό  )
Ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό ἔργο 
τῆς Ἱεραποστολῆς στήν ΙΝΔΙΑ, 5.000 € 
(26/11/2009).

Εἰς τό Πατριαρχικό  Ἵδρυμα Ὀρθο- )
δόξου Ἱεραποστολῆς γιά τό ἱεραποστο-
λικό ἔργο τοῦ Σεβ/του κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 

στήν ΚΟΡΕΑ, 3.000€ (26/11/2009).
Εἰς τόν Σεβ/το ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. ΓΕ- )

ΩΡΓΙΟ τό ποσό τῶν 2.000 € καί στείλαμε 
μέ κοντέϊνερ ἕνα ξυλόγλυπτο ἐπιτάφιο 
ἀπό τό παράρτημά μας στήν Λειβαδιά 
(3/12/2009).

Ἐπίσης, κιβώτια που περιεῖχαν Ἱε-
ρατικές στολές, βαπτιστικούς χιτῶνες, 
στολές γιά παπαδάκια, ἱερά καλύμμα-
τα πού ἑτοίμασαν οἱ ἱεροράπτριες τῶν 
παραρτημάτων μας, τίς ὁποῖες ἰδιαίτερα 
εὐχαριστούμε.

Το πρώτο 10ήμερο τοῦ Δεκεμβρίου 
2009 στείλαμε τρόφιμα, ροῦχα, γραφική 
ὕλη στόν π. ΙΩΑΝΝΗ στό χωριό Μπαϊ-
μάκλια τῆς περιοχῆς ΚΕΟΥΣΕΝ ΜΟΛ-
ΔΑΒΙΑΣ.

Ἀπό 3/12/2009 ἕως 7/12/2009 ὑπο-
δεχθήκαμε μέ χαρά στήν Ἱεραποστο-
λή τόν πνευματικό μας πατέρα Σεβ/το 
κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μητροπολίτη Κυθήρων 
καί Ἀντικυθήρων, πού πραγματοποίη-
σε αὐτές τίς ἡμέρες ἀρκετές ἐπισκέψεις 
στόν Ὁμιλό μας γιά ἐξομολόγηση τῶν 
συνεργατῶν μας.



Ποικίλα ἀγαθά φορτώνονται γιά τή Μολδαβία.
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Τό ἀπόγευμα τῆς 7/12/2009 στήν Ἱερα-
ποστολή πραγματοποιήθηκε ἑορταστική 
ἐκδήλωση γιά τίς κυρίες πού συμμετέχουν 
στούς κύκλους καί ὅσοι ἄνδρες καί γυναῖκες 
διακονοῦν μέσα στό χῶρο τῆς Ἱεραποστολῆς 
σέ διάφορες δραστηριότητες. Προσφέρθη-
καν νηστίσιμα ἐδέσματα καί τσάϊ.

Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἦταν χρι-
στουγεννιάτικο καί καλύφθηκε μέ ὡραῖα 
τραγούδια ἀπό τή χορωδία μας, ποιήμα-
τα καί ὁμιλίες.

Τήν παρουσίαση τοῦ προγράμματος 
ἔκανε ἡ Γραμματεύς τοῦ Ὁμίλου μας, κ. Θ. 
ΣΚΟΡΔΑ μέ ἐπιτυχία καί τή γιορτή ἔκλεισε 
ὁ Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ μέ χριστουγεννιά-
τικα μηνύματα, εὐχές καί τήν εὐλογία του 
γιά τό Ἱεραποστολικό μας ἔργο.

Τῆς 13/12/2009 ὁ πρόεδρος τοῦ 
Π.Χ.Ο. μέ μέλη τοῦ Δ.Σ.  συνεκκλησιά-
σθηκαν στήν πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία, πού τελέσθηκε  στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου Ἀθηνῶν, πρός τιμήν 
τοῦ ἐπισήμως ἀφιχθέντος Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’.

Τῆς 18/12/2009 φορτώθηκαν τρόφι-
μα, ροῦχα καί ποικίλα ἄλλα ἀγαθά γιά τό 

ΒΕΡΑΤΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ στό Σεβ/το κ. ΙΓΝΑΤΙΟ, 
μέ τή συμμετοχή ὄλων τῶν παραρτημά-
των μας και 3000€ γιά τίς Ἱεραποστολικές 
του προσπάθειες.

Ἐστάλησαν ἐπίσης 
τῆς 21-12-2009 τά κάτωθι ποσά:

1. Στό Σεβ/το Μητροπολίτη 
Ν. Ζηλανδίας κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ  2.000 €
2. Στό Σεβ/το Μητροπολίτη 
Εἰρηνουπόλεως  κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ  2.000 €
3. Στό Σεβ/το Μητροπολίτη 
Καμερούν κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ  2.000 €
4. Στό Σεβ/το Μητροπολίτη 
Καλῆς Ἐλπίδος κ. ΣΕΡΓΙΟ   2.000 €
5. Στό Σεβ/το Μητροπολίτη 
Ζιμπάμπουε κ. ΓΕΩΡΓΙΟ  2.000 €
6. Στόν Ἐπίσκοπο Μαδαγασκάρης 
κ. ΙΓΝΑΤΙΟ  2.000 €
7. Στόν π. ΙΩΑΝΝΗ στήν Πολωνία 
(Βλ. σχετικά σελ. 8)  2.000 €

Ὁ Ἐπιτάφιος καί ἄλλα ἀγαθά 
φορτώνονται γιά τήν Ζιμπάμπουε.



Ὑπέρ Σκοπῶν  
τῆς Ἱεραποστολῆς  
Ἀπό 1/8 ἕως 30/11/09 
Λεβεσάνος Νικόλαος  100€
Ἀνώνυμος  20€
Φονταρά Μαρίνα  50€
Σανιδά Λουκία  20€
Νάκος Δημήτριος  500€
Ἀντέλη Πολυξένη  50€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 100€
Καγιάς Λουκάς  5€
Ἀνώνυμη  30€
Κορύκης Νικόλαος  80€
Κυλοβατιανός Νικόλαος  20€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Μίχου Βασιλική  50€
Ζούμπου Παναγιώτα  100€
Στάμου Μυλωνάς  20€
Δρετάκης Μανώλης  200€
Ὀρφανός Ἰωάννης  50€
Θανοπούλου Κων/να  15€
Τσιτίνης Κων/νος  50€
Ἀνώνυμος  500€
Ἀθανασόπουλος Ἀθανάσιος  50€
Χιωτέλη Ναυσικά  50€
Τσώνης Παναγιώτης  50€
Βασιλοπούλου Σούλα  30€
Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
Κυπριωτάκη Κατερίνα  30€
Ψυχογιού Ἰωάννα  50€
Ἀθανασόπουλος Ἀθανάσιος  50€
Γάσπαρης Γεώργιος  100€
Ψηλάκη Εἰρήνη  20€
Δαφνή Νυασικά  140€
Πύλωρη Αἰκατερίνη  50€
Τσώνης Παναγιώτης  50€
Ἀνώνυμη  25€
Σολωμοῦ Ἀθηνά  25€
Ἀνώνυμος  500€
Δασουρᾶς Βασίλειος  100€
Ἀντωνίου Εὐγενία  30€
Παναγιωτάκη Λεμονιά  150€
Παπαϊωάννου Ἄννα  120€
Μόσχου Γκόλφω  40€
Τατσιατοῦ Ἐλένη  60€
Ἀνυφαντή Βασιλική  100€
Μίχος Δημήτριος  25€
Ἀνώνυμος  1000€
Παναγιωτουνάκου Ἀριστέα  50€
Νέμτσα Μαρία  20€
Ι. Μονή Κοιμ. Θεοτ. Ἀχαρναί  40€
Εὐθυμίου Πολυξένη  100€
Ἀνώνυμη (Ἄσυλου Ἀνιάτων) 50€
Κουτονάτσης Πέτρος  50€
Δούση Θεοδώρα  100€
Χρυσικοπούλου Μαρία  50€
Ψυχομάνη Παναγιώτα  40€

Πελέκη Παρασκευή  40€
Σαμβάνη Δέσποινα  50€
Κυριαζῆ Βάσω  200€
Χριστ. Ὁμάδα Νέων Πρεβέζης  200€
Π. Τοπαλάκης  50€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€
Ἀνώνυμος  50€
Καραθανάη Μαρία  100€
Γκούρα Ντίνα  50€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Λεγάκη Μαρία  50€
Σκούλικας Ἀνδρέας  1000€
Τριανταφυλλόπουλος Νικολ.  10€
Ἀνώνυμος  50€
Ξυπολιτάκη Εὐπραξία  100€
Κανάκη Ἐλένη  30€
Βίτσιου Ἀναστασία  50€
Παπαδημητρίου Ἀντώνιος  300€
Συμεών Σπῦρος  50€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Βασιλική  50€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Ὀρφανός Ἰωάννης  50€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  100€
Ι. Μητρόπολη Παροναξίας  50€
Μηχαλιώτη Μαρία  50€
Μελετοπούλου Σοφία  1000€
Ἀνώνυμος  60€
Κανάκη Ἑλένη  30€
Ἀνώνυμος  30€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Μιχαλόπουλος Νικόλαος  30€
Θεοδοσίου Γεώργιος  30€
Παναγιωτοπούλου Ἀφρ. 1000€
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος  20€
Παυλάκου Οὐγκάντα  30€
Μιχαλόπουλος Νικόλαος  30€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Φυσέκη Ἀνασταστία  50€
Κινάτου Παρθενόπη  50€
Λαδά Εὐτυχία  30€
Ἀρχιμ. Σουτόπουλος  
Χερουβείμ  120€
Βάγιας Ἰωάννης  50€
Μαδούρας Νικόλαος  600€
Ἀνώνυμος  50€
Ἐπόγλου Οὐρανία  20€
Παππάς Χριστόφορος  30€
Κανάκη Ἑλένη  30€
Ὀρφανός Ἰωάννης  50€
Μαλασάρη Ἀγγελική   120 €
Ἐνοριακό Κέντρο Ι. Ναού  Ἁγ. 
Νικολάου Σιάτιστα  200€
Χρήστου Παγούλα  30€
Κουτρούμπας Ἡρακλῆς  50€
Μπούκα Ἑλένη  50€
Τσιτσιλιάνη Πολυξένη  50€

Παπαντωνίου Μαρία  40€
Καλιαντάση Εὐμορφία  30€
Τσώλη Ἰλιάνα  50€
Κατσαμάκη Μαρία  100€
Καλαθᾶ Φωτεινή  20€
Ἀνδρῆς Ἰωάννης  20€
Ἀνώνυμος  50€
Βελώνα Βασιλική  60€
Ἀνώνυμος  10€
Γεωργάκη Ἐλπινίκη  20€
Παπαδάκη Θάλεια  50€
Ἀνδρολιδάκη Μαρία  20€
Ἀνώνυμη  100€
Ἀνώνυμη  20€
Κουτσογιάννη Νίκη  50€
Παπαθανασίου Φωτεινή  20€
Λιανοῦ Ἄννα  100€
Τριανταφυλλόπουλος Νικολ.  10€
Κορτέση Βενετία  20€
Ἀνώνυμη  50€
 Ὅμιλος Ν. Κηφ. 20€
Κομπιλίρη Ἠλέκτρα  10€
Μπότης Χρῆστος  20€
Γρηγορίου Ἄρτεμις  5€
Κουβαρτιώτη Κατερίνη  10€
Δρακουλαράκου Ἀντώνιος  50€
Μπότης Χρῆστος  50€
Μπουρναβέα Ἀθανασία  40€
Βουλγαράκη Ἐλευθερία  20€
Κατσίαπη Βασιλική  20€
Σανιδᾶς Σωτήριος  50€
Παρπούρα Αἰκατερίνη  100€
Ἀρβανίτης Νικόλαος  200€
Παπάνης Γεώργιος  25€
Χρυσοῦ Φραντζέσκα  100€
Διαμάντης Εὐάγγελος  100€
Καραβίτη Ἀθανασία  10€
Μπερέρη ᾽Ηλέκτρα  20€
Ἀνώνυμος  200€
Μπακάλη Εὐδοξία  15€
Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη  30€
Δουκάλα Ἑλένη  20€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης  50€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Σανιδᾶς Χαράλαμπος  87,20€
Ἀνώνυμος  20€
Γρανιτέα Παναγιώτα  10€
Τουμπακάρη Ἄννα  20€
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα  50€
Ἀσπραδάκη Αἰκατερίνη  25€
Παπαστεριόπουλος Διονύσιος  50€
Ἀνώνυμη  285€
Ρουμπέκας Σωτήριος  50€
Πάντου Βαρβάρα  10€
Ἀνώνυμος  50€
Καραγιάννη Γεωργία  10€
Βαλαώρα Χριστίνα  20€

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 1 Αυγούστου 2009 ἕως 30 Νοεμβρίου 2009 
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Ἀναγνωστόπουλος Σπ.  50€
Μακρή Παναγιώτα  70€
Λαγογιάννης Παναγιώτης  20€
Κολοβός Γεώργιος  10€
Καλλιανιώτη Φωτεινή  20€
Τσαγκαράγκου Ἀθηνά  15€
Ριζικανοῦ Δέσποινα  20€
Καραγκιόζης Θεόδωρος  20€
Παππά Ἑλένη  10€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20€
Κουτονάτσης Πέτρος  50€
Π. Χαβούτζας Ἐλευθέριος  300€
Γκότσης Χρῆστος  100€
Ἀργύτη Βασιλική  50€
Διαμάντης Εὐάγγελος  50€
Βασιλιάς Γεώργιος  20€
Μάκαρη Μαρία  50€
Ἰωαννίδου Μαρία  50€
Κουτρουμπάς Κων/νος  20€
Μοναχός Γιαννακέας Μάρκος  10€
Ἀσθιώτης Νικόλαος  40€
Κωβαίου Ἑλένη  50€
Μπακάλης Λουκάς  50€
Μπακογιώργος Ζαχαρίας  30€
Κοκκώνη Χαρούλα  50€
Ἀγγέλου Ἄννα  20€
Μιλαζῆ Ἑλένη  600€
Ντασοπούλου Βασιλική  7€
Κανδεράκη Αἰκατερίνη  40€
Ταμπουλάρη Ἀθηνά  40€
Παπαχρηστόπουλος Γεώργιος  20€
Μακρυγιάννη Σοφία  5€
Δικαίου Δῆμος  70€
Μπακλατζῆς Σωκράτης  40€
Ζαμποπούλου Μαρία  10€
Δασκαλάκη Μάρθα  30€
Ἀνώνυμος  150€
Ἀνώνυμος  100€
Διαμάντη Ἰωάννα  20€
Δημητρακόπουλος Ἰωάννης  21€
Πιτταρά Αἰκατερίνη  50€
Παππί Νικολέτα  10€
Γκίζα Θεοδώρα  15€
Διβάρη Ἄννα   150€
Ἀνώνυμος  20€
Παπαζαχαρίου Ἄννα  50€
Καλογεροπούλου Μαγδαληνή 30€
Σαουνάτσου Κοραλία  30€
Κωνσταντάτου Εἰρήνη  20€
Ἀνώνυμη  20€
Κουτάλος Ἀντώνιος  30€
Παντελίδου Σταματία  100€
Σακίσλη Μαρία  100€
Καλαθά Φωτεινή  20€
Ἀνδρουλιδάκη  20€
Σκούρου Αἰκατερίνη  20€
Βουτσίνος Μάρκος  300€
Ντιμζα Μαρία  20€
Νταμπουρατζῆς Ἰωάννης  195,50€

Ματσούκα Γιώτα  20€
Στάφου Καλλιόπη  100€
Διακοφωτάκης Δημήτριος  10€
Πασούλη Γ. Μαρκ  200€
Δράκου Γεωργία  50€
Νασιάκου Μαρία  30€
Τσούτσουβα Ματίνα  50€
Ἀνώνυμη  300€
Σταμιτσιώτου Μαρία  20€
Ἀνώνυμος  5€ 
Ὑπέρ Σκοπῶν  
Ἱεραποστολῆς  
31/5 - 31/7/09 
Ἠλία Εὐτέρπη  30€
Σταλάκη Θηρεσία  7€
Δούβαρας Δ. Ἀνάργυρος  30€
Ἁγιοστρατίτης Δημήτριος  50€
Βουρλάμη Ἑλένη 50€
Βιντζηλαίου - Μακρή Θεοδώρα  20€
Ἀλεξανδρή Πολυξένη  20€ 
Κανάνη Ἐλένη  30€
Καλαφάτης Ἰωάννης  50€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  100€
Γκότσης Χρῆστος  50€
Κορίκης Νικόλαος  60€
Ὀρφανός Ἰωάννης  50€
Βεργανελάκη Μαρία  120€
Βάγιας Ἰωάννης  50€
Νικολάκη Μαρία  110€
Κανάκη Ἑλένη  30€
Βλάχου Ἄννα  20€
Παπαδημητρίου Ἀντώνιος  300€
Ἀνώνυμος  330€
Ἀνώνυμος  100€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  100€
Ἀνώνυμος  100€
Ὀρφανός Ἰωάννης  50€
Κάσσιος Εὐστ. Δημήτριος  30€
Ξενίτη Βασιλική  30€
Καρατράνος Κων/νος  30€
Π. Τούμπας Παναγιώτης  400€
Φουστένης Ἀντώνιος  20€
Ἀρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ 120€
Βλαχογιάννης Γεώργιος  250€
Μαυροπούλου Χριστίνα  70€
Δημοπούλου Εὐφροσύνη  50€
Ἀνώνυμος  65€
Νικολάου Μαρία  100€
Ἀνώνυμος  20€
Τζεμπέλικος Ἰωάννης  6000€
Ἀνώνυμος  20€
Α. Ζαγκλῆς  50€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Συμεών Σπῦρος  50€
Παπαδημητρίου Χρῆστος  30€

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  100€
Γουγουλιάς Νικόλαος  150€ 
Εἰς Μνήμην  
1/8 - 30/11/09 
Δημότσης Ἀθανάσιος  375€ 
Εἰς μνήμην Σοφίας συζύγου του 
Ἀνυφαντή Βασιλική  100€ 
Εἰς μνήμην Ἀλεξίου-Μαρίνης-
Χρήστου-Ἀλεξάνδρας
Γιαννοπούλου Λίζα  100€ 
Εἰς μνήμην Κουτσουμπή  
Ἀριστομένους
Τσόπελα Ἀναστασία  50€ 
Εἰς μνήμην Ἀθανασίας
Γιαννοπούλου Μαρία  50€ 
Εἰς μνήμην Μαυρομματάκη  
Στέλλιου
Γκούμα Κων/να  50€ 
Εἰς μνήμην συζύγου της  Ἀριστείδη
Χουρδάκη Μαρία  40€ 
Εἰς μνήμην Νικολάου
Χουρδάκη Μαρία  40€ 
Εἰς μνήμην Νικολάου
Ρούπα Ἀρετή  150€ 
Εἰς μνήμην Γεωργίου  Ἱερέως
Σάμπου Χρυσάνθη  150€ 
Εἰς μνήμην Ἀβαγιάν Μαρίας
Χαλκιοπούλου Ἀριστέα  25€ 
Εἰς μνήμην Πατρός της Δημητρίου
Κατσίμπα Ἀναστασία  150€ 
Εἰς μνήμην Ἀλεξάνδρου
Ρομποτή Χαρίκλεια  20€ 
Εἰς μνήμην τῆς μητέρας  
της Γιαννούλας
Ἀνώνυμη  50€ 
Εἰς μνήμην Βασούλας
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα  200€ 
Εἰς μνήμην συζύγου Εὐγενίου 
Βαπτίσεις 1/8 - 30/11/09 
Μπούγλα Σοφία  60€
Μαχαίρα Ἄννα  60€ 
Ἀνέγερσις Ι. Ναῶν 
1/8 - 30/11/09 
Ἀθανασοπούλου Γεωργία  140€
Ἀνύνυμος  567€
Ἀποστολόπουλος Στυλιανός  200€
Θωμαΐδου Ἠλέκτρα  350€
Ταγκαλάκη Κατερίνα  75,21€
Φανουράκη Κατερίνα  17,36€
Σαραντοπούλου Αἰκατερίνη  57,60€
Τετράδης Στέφανος  108,92€
Φανουράκη Σοφία  29,11€
Ἀνδριοπούλου Δέσποινα  115,26€
Ἀθανασίου Ἰωάννα  8,67€
Παπαχατζῆ Μαριέτα  172€
Τομαδάκης Ἀντώνιος  268€
Ἀνώνυμος  68€
Ἀνώνυμος  125€
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ, Τ.Κ. 11364 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 86.26.225 - FAX 210 86.26.700 - www. ierapostoli.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ἀδελφοί «Συνεργοί, Δωρητές, φίλοι τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 

καί ἀναγνῶστες τοῦ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ»:
Μέ μεγάλη χαρά σᾶς προσκαλοῦμε στήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης 

πίτας πού θά ἑορτασθεῖ στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ φιλολογικοῦ Συλλόγου 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση καί πλη-
σίον τοῦ σταθμοῦ ΜΕΤΡΟ «Πανεπιστημίου» πρός τήν Πλατεῖα ΚΛΑΘΜΩ-
ΝΟΣ, στίς 22 Ἰανουαρίου 2010, ἡμέρα Παρασκευή καί ὥρα 6,30 μ.μ.

Κύριος ὁμιλητής τῆς πρωτοχρονιάτικης αὐτῆς γιορτῆς θά εἶναι ὁ θεο-
λόγος Καθηγητής τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΗΣ, μέ θέμα: «Γλῶσσα καί Ἱεραποστολή».

Τήν ἑορτή θά πλαισιώσουν καλλίφωνοι Ἱεροψάλτες μέ ὕμνους καί Τρα-
γούδια. Ποιήματα, καί ὡραῖα δῶρα θά χρωματίσουν ἐπίκαιρα τήν γιορτή 
μας. 

Τό πρόγραμμα θα κλείση μέ τό τραγούδι: 
«Ποιός τήν ἔχει αυτή τή χάρη, τό χρυσό φλουρί νά πάρει;»
Σᾶς περιμένουμε μέ πρωτοχρονιάτικη χαρά στήν Ἱεραποστολική γιορτή 

μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.


