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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Την Τετάρτη, 7:30 ώρα το πρωΐ, της 26 
Μαΐου 2010, ένα πούλμαν με (30) άτομα, 
μέλη του Δ.Σ. και λοιπούς συνεργάτες του 
ομίλου μας, ανεχώρησε από την ΑΘΗΝΑ 
για την ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Στην Εθνική οδό επιβι-
βάστηκαν (5) ακόμη συνεργάτες μας από 
το παράρτημα ΘΗΒΩΝ.

Το ταξίδι μας αυτό δεν ήταν για του-
ριστικούς λόγους, αλλά πνευματικού εν-
διαφέροντος. Πήγαμε με πολύ σεβασμό 
σ’ αγαπημένους τόπους, αγιασμένους 
και ευλογημένους από το άγιο χέρι του 
πνευματικού μας πατέρα, κυρού Σεβ/του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για να δούμε τους εκεί 
συνεργάτες μας και να χαρούμε μαζί τους 
την Ιεραποστολική προσπάθειά τους.

Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση 
που μας απέστειλε το Δ.Σ. της Ιεραποστο-
λής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, για να παραστούμε στην 
εκδήλωση που διοργανώθηκε στο ΔΙΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ, προς τιμήν 
του  μακαριστού Σεβ/του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,  αειμνήστου πνευ-
ματικού μας πατέρα και ιδρυτού του κέ-
ντρου αυτού.

Μετά από ενδιάμεσους σταθμούς και 
επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ,  
το απόγευμα φθάσαμε στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ και 
επισκεφθήκαμε την Ιεραποστολή. Ξεναγη-
θήκαμε σ’ όλους τους χώρους και παντού 
διακρίναμε την ευλογία και την δημιουργία 
του μακαριστού Σεβ/του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Στη συνέχεια στο χώρο της Ιεραποστολής 
επισκεφθήκαμε το Ιερό παρεκκλήσιο του 
Αγίου Αντωνίου. Εκεί υπάρχει και το ταπεινό 
κελί του μακαριστού Γέροντα και σε ειδική 
προθήκη φυλάσσεται η Αρχιερατική στολή 
του και τα λοιπά προσωπικά του είδη.

Συγκεντρωθήκαμε όλοι στην αίθου-
σα υποδοχής, που στα τελευταία χρόνια 
της επιγείου ζωής του έφτιαξε ο Σεβ/τος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  και μετ’ ολίγον αφίχθη 
ο Σεβ/τος ΚΥΘΗΡΩΝ  και ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο πνευματικός μας.

Αργότερα προσήλθε ο Επιχώριος Μη-
τροπολίτης ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Τους δύο Αρχιερείς υποδεχθήκαμε όλοι 
με χαρά και εκείνοι πρόθυμα μας έδωσαν 
την ευλογία και την ευχή τους.

Προσφέρθηκαν κεράσματα σε όλους 
και ο πρόεδρος της Ιεραποστολής ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΗΣ κ. Δημήτριος ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗΣ προ-
σεφώνησε τους δύο Αρχιερείς, καθώς και 
τους αφιχθέντας από την ΑΘΗΝΑ, ΘΗΒΑ 
και τους λοιπούς συνεργάτες.

Στη συνέχεια και οι δύο Αρχιερείς ανα-
φέρθηκαν εν συντομία στην προσωπικό-
τητα του μακαριστού Σεβ/του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Μετά το πέρας αυτής της συνάντησης 
τα μέλη της Ιεραποστολής ΑΘΗΝΩΝ και 
του παρ/τος ΘΗΒΩΝ διανυκτέρευσαν στο 
Ξενοδοχείον «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ».

Το πρωΐ, 27 Μαΐου 2010, και ώρα 7:30, 
όλοι με το πούλμαν φθάσαμε στον Ιερό 
Ναό των Αγίων ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ του ΔΙΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,  
όπου Ιερούργησε ο Σεβ/τος ΚΥΘΗΡΩΝ και 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, βοηθούμε-
νος υπό του πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΔΗ 
που είναι και Γεν. Γραμματεύς του Δ.Σ. της 
Ιεραποστολής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Μη-
τροπολίτης ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ κ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 
και ιερείς της Μητροπόλεως.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί συνεργάτες 
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από την ΚΑΡΔΙΤΣΑ και οι πε-
ρισσότεροι είχαν συμμετοχή 
στο Ιερό Μυστήριο της θείας 
ευχαριστίας. 

Μετά το πέρας της θείας 
Λειτουργίας οι δύο Αρχιερείς 
τέλεσαν μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών του 
αειμνήστου Αρχιερέως ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, δωρήτριας 
χρηματικού ποσού για έργα 
στο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ, 
που πρόσφατα εκοιμήθη.

Στις 11:00 π.μ. ο Σεβ/τος κ. 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ έκοψε την κορδέ-
λα, οι δύο Αρχιερείς τέλεσαν 
Αγιασμό και εγκαινίασαν την 
αίθουσα του πρώτου ορόφου, 
η οποία στο μέλλον θα ονο-
μάζεται «Αίθουσα Μητροπο-
λίτου Θεσσαλιώτιδος κυρού 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Ο πρόεδρος της Ιεραποστο-
λής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ προσεφώνη-
σε τους προσκεκλημένους και 
τους ενημέρωσε συνοπτικά για 
το επιτελεσθέν έργο.

Ο Σεβ/τος κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ μί-
λησε για την προσωπικότητα 
του Σεβ/του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και το δημι-
ουργικό του έργο.

Ο Δήμαρχος της πόλεως ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  
ανέφερε για την προ πολλών ετών γνωρι-
μία του με το Σεβ/το ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και τη 
δραστηριότητα του μακαριστού Γέροντα.

Στη συνέχεια ο Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ στο 
χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής:

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα της θεο-
σώστου επαρχίας Θεσσαλιώτιδος, Αιδε-
σιμολογιώτατοι Πατέρες,

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Αξιότιμε Πρόεδρε του Συλλόγου Ιε-

ραποστολής Καρδίτσης,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Πανελληνίου 
Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιερα-
ποστολής και αξιότιμοι κ.κ. εκπρόσωποι 
των Παραρτημάτων αυτής,

Αξιότιμες αδελφές του εκκλησιαστι-
κού φιλανθρωπικού Ιδρύματος ΑΓΙΑΣ 
ΤΑΒΙΘΑ Λεβαδείας.

Αγαπητοί μου κάτοικοι της Πορτίτσας 
και λοιποί συμπατριώτες μας, χαίρετε εν 
Κυρίω πάντοτε.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησι πα-
ρευρίσκομαι στη σημερινή τελετή των 
εγκαινίων του Διορθοδόξου Ιεραποστο-
λικού Κέντρου Πορτίτσας, έπειτα από 
την ευγενική πρόσκλησι του αγαπητού 

† Ο Σεβ/τος Κων/νος Σακελλαρόπουλος.
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Προέδρου της Ιεραποστολικής Κινήσε-
ως κ. Δημητρίου Καλλιαντζή και με την 
ευλογία του σεπτού μοι Σεβ. Μητροπο-
λίτου Καρδίτσης κ. Κυρίλλου.

Από Θεού αρχίσαμε τη γιορτινή αυ-
τή τελετή, τελέσαντες με την δύναμιν 
του Κυρίου μας την Θεία Λειτουργία, 
το Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
του αοιδίμου Ιδρυτού Μητροπολίτου 
κυρού Κωνσταντίνου και της μακαρι-
στής ευεργέτιδος Αικατερίνης καθώς 
και την ακολουθία του Αγιασμού των 
Εγκαινίων.

Από τις πρωινές ώρες, που επάτησα 
το πόδι μου στον ιερό αυτό χώρο, και 
έπειτα από 11 χρόνια που τον πρωτοεί-
δα, έχω μείνει έκθαμβος από το λαμπρό 
αυτό επίτευγμα και κατόρθωμα, μαζί με 
όλα τα άλλα, του «δεδιωγμένου ένε-
κεν δικαιοσύνης» σεπτού αειμνήστου 
Γέροντος ημών Μητροπολίτου Θεσσα-
λιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κυρού 
Κωνσταντίνου.

Ο αλήστου μνήμης αοίδιμος αυτός 
Ιεράρχης, καταστάς, ως γνωστόν, αδί-
κως και αναπολογήτως έκπτωτος του 
Μητροπολιτικού του θρόνου και υπε-
ρόριος, εν μέσω μυρίων δυσκολιών 
και ανυπερβλήτων ενίοτε εμποδίων, 
λησμονημένος και περιθωριοποιημέ-
νος από αδελφούς, συνεπισκόπους και 
ανθρώπους του εκκλησιαστικού χώρου, 
και ενίοτε πολεμούμενος από αυτούς, 
χωρίς την συμπαράστασι κρατικών και 
εκκλησιαστικών παραγόντων, αλλά με 
την αποδοχή και την βοήθεια πολλών 
ευσεβών χριστιανών και πνευματικών 
του τέκνων, εμεγαλούργησε και εμεγα-
λύνθησαν τα έργα του κατά Θεόν και 
με αφάνταστους κόπους και μόχθους, 
άφθονο ιδρώτα και αίμα υλοποίησε συν 
Θεώ τους θεοφιλείς και αποστολικούς 
οραματισμούς του για το Ορθόδοξο 
ποίμνιο, την πολυαγαπημένη του και 

πολυσέβαστη Αγία Νύμφη του Χριστού 
Εκκλησία.

Δεν απέκαμε, δεν ελύγισε, δεν απο-
γοητεύθηκε μπροστά στη σκληρή του 
και αδυσώπητη πολυχρόνια (33χρονη) 
δοκιμασία της εξορίας του.

Όταν τα χαράματα της 1ης Αυγού-
στου 1974 μας αποχαιρετούσε, βγαίνο-
ντας από το Επισκοπείο της Καρδίτσης 
-το ενθυμείσθε Σεβασμιώτατε- έκαμε το 
σταυρό του, ειρηνικός και γαλήνιος και 
επανέλαβε τα φωτισμένα λόγια του Αγί-
ου Ιωάννου  του Χρυσοστόμου: “Δόξα 
τω Θεώ πάντων ένεκεν” και στη συνέχεια 
επιβιβάσθηκε του αυτοκινήτου για τον 
τόπο της εξορίας του.

Παρά ταύτα όμως η αγάπη του στον 
Χριστό και την Αγία του Εκκλησία δεν 
μειώθηκε στο ελάχιστο. Απεναντίας αυ-
ξήθηκε και γιγαντώθηκε.

Μακράν του Ποιμνίου και της Επισκο-
πής του ευρισκόμενος δεν αδράνησε, δεν 
κλείστηκε στον εαυτό του και δεν εγκλω-
βίστηκε στον πόνο και τη δοκιμασία του, 
που δεν ήταν μικρή, δεν αποσύρθηκε 
πικρόχολα από κάθε εκκλησιαστική, 
πνευματική, κοινωνική και φιλανθρω-
πική δραστηριότητα. Κάθε άλλο.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε 
έτι περισσότερο και έκανε θερμότερο τον 
ιεραποστολικό του ζήλο, την μεγάλη του 
αγάπη και φλόγα για το θεοκίνητο έργο 
της Ιεραποστολής, της εσωτερικής και 
εξωτερικής.

Μου έλεγε στα τελευταία του χρόνια: 
“Αν ήξερα ότι η εξορία μου θα διαρκού-
σε τόσο πολύ, τόσες δεκαετίες, θα έφευ-
γα αμέσως για την Αφρική, τις χώρες της 
Ιεραποστολής”.

Άρχισε από την Κυψέλη των Αθηνών, 
όπου συγκρότησε την πρώτη ιεραποστο-
λική κυψέλη. Ίδρυσε τον Πανελλήνιο 
Χριστιανικό Όμιλο Ορθοδόξου Ιερα-
ποστολής και έπειτα από πολυχρόνιες 
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προσπάθειες, κόπους και εργασίες διορ-
γανώθηκε άριστα ο Πανελλήνιος αυτός 
Όμιλος και στελεχώθηκε με πολλά και 
ικανά πρόσωπα και πολλές εκατοντά-
δες μελών. Αποκτήθηκε και εξοφλήθηκε 
πλέον το μεγάλο ευρύχωρο κτίριο με το 
ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Φιλοθέης 
και πολλούς εργασιακούς χώρους και αί-
θουσες στην οδό Τρυγόνος Κυψέλης.

Στη συνέχεια ο κεντρικός αυτός Ιερα-
ποστολικός Όμιλος εδημιούργησε με τις 
άοκνες πρωτοβουλίες και την ανύστακτη 
μέριμνα του αειμνήστου Μητροπολίτου 
Κωνσταντίνου τοπικά Παραρτήματα εδώ 
στην Καρδίτσα, στη Λιβαδειά, στη Θήβα, 
στη Χαλκίδα, στο Χρισσό, στην Ιτέα Αμ-
φίσσης, στο Ξυλόκαστρο.

Όλες αυτές οι Ιεραποστολικές προσπά-
θειες, το κεντρικό και τα Παραρτήματα, 
με άψογη συνεργασία και εγκάρδια επι-
κοινωνία, προετοιμάζουν τις αποστολές 
και τα δέματα αγάπης και τα προωθούν 
στις χώρες της Ιεραποστολής.

Στην Καρδίτσα, ενώ με άλλες καλύτε-
ρες συνθήκες δεν θα επέστρεφε, δηλα-
δή αν ο διάδοχος στη διαποίμανσι της 
Ιεράς Μητροπόλεως δεν προξενούσε με 
διάφορες ενέργειες και τους ανθρώπους 
του περιβάλλοντός του, σκανδαλισμό 
στις συνειδήσεις του ποιμνίου του, αλλά 
φρόντιζε να οικοδομή τον λαό του Θεού, 
εν τούτοις, επειδή συνέβαιναν τα αντίθε-
τα από τις προσδοκίες του, αναγκάσθηκε 
να επανέλθη μετά ένα-δύο χρόνια με την 
συνείδησι ότι ποτέ δεν έπαυσε να είναι 
ο Κανονικός Μητροπολίτης Θεσσαλιώτι-
δος και Φαναριοφερσάλων και ότι ήταν 
ανάγκη να στηρίξει και εμψυχώσει τον 
σκανδαλιζόμενο, πεπιστευμένο από τον 
Κύριο λαό του.

Έκτισε το γνωστό εκκλησάκι του Αγί-
ου Αντωνίου, όπου ελειτουργούσε και 
έκανε πνευματικές συνάξεις. Στη συνέ-
χεια ίδρυσε το τοπικό Παράρτημα Ιερα-

ποστολής στην πόλη της Καρδίτσης και 
διοργάνωσε καλά αυτήν την προσπάθεια 
και έδωσε μια πνευματική διέξοδο στους 
πιστούς από την κρατούσα πνευματική 
κρίσι.

Δεν αρκέσθηκε μόνο σ’ αυτό, αλλά 
παράλληλα, όλα τα χρόνια της εξορίας 
του, προσέφερε τις πολύτιμες και ανε-
κτίμητες υπηρεσίες του ως Πνευματικός 
στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό Ίδρυμα 
της Αγίας Ταβιθά Λεβαδείας, που είχε 
ιδρύσει παλαιότερα ως Ιεροκήρυξ.

Επενόησε την δημιουργία Διορθοδό-
ξου Ιεραποστολικού Κέντρου εδώ στην 
Πορτίτσα, βλέποντας με τα μάτια της ψυ-
χής του πολύ μακριά.

Για την Ιεραποστολή της Καρδίτσης 
και το Συνεδριακό Κέντρο της Πορτίτσας 
ωμίλησε αρμοδίως ο κ. Πρόεδρος της 
Ιεραποστολικής Κινήσεως Καρδίτσης και 
ο οικείος Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλ-
λος.

Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω 
πριν κατέλθω από το βήμα είναι ότι:

1. Αν οι άνθρωποι στα πρόσωπα της 
Διοικούσης τότε Εκκλησίας και της δικτα-
τορικής Πολιτείας αδίκησαν και εξοστρά-
κισαν τον αγνό, φλογερό, αφιλάργυρο, 
φιλόστοργο, φιλότεχνο, ακάματο, θεο-
φοβούμενο και ιεραποστολικόν αυτόν 
Επίσκοπον, ο Πανάγαθος και Δικαιοκρί-
της Θεός και Κύριος μας τον εδικαίωσε 
και ο ευσεβής λαός, η συνείδησις του 
χριστεπωνύμου πληρώματος, τον αγά-
πησε και ετίμησε ειλικρινά και τον ανέβα-
σε πολύ ψηλά.Έτσι, και στην περίπτωσί 
του πραγματοποιήθηκε το ψαλμικό χρι-
στολογικό ρητό: «Λίθον ον απεδοκίμα-
σαν οι οικοδομούντες, ούτος εγενήθη 
εις κεφαλήν γωνίας».

2. Να συγχαρώ τον κ. Πρόεδρο και τα 
μέλη της Ιεραποστολής Καρδίτσης για 
την αγάπη τους στο έργο και τις ιεραπο-
στολικές προσπάθειες του αειμνήστου 
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Ιδρυτού Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίνου, 
για τις αξιέπαινες δραστηριότητές τους 
προκειμένου να συνεχίσουν και επαυ-
ξήσουν το έργο αυτό και να τους παρα-
καλέσω, με τις ευλογίες του Σεβ. Ποιμε-
νάρχου κ. Κυρίλλου, αλλά και με την 
συνεργασία όλων των Ιεραποστολικών 
Κινήσεων του αλησμονήτου Αρχιερέως 
και πατρός ημών Κωνσταντίνου και του 
εκκλησιαστικού Ιδρύματος Αγίας Ταβιθά 
Λεβαδείας, να τεθή σύντομα σε λειτουρ-
γία και να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τους 
οραματισμούς του αειμνήστου Ιδρυτού 
το εγκαινιασθέν Ιεραποστολικό τούτο 
Κέντρο εις δόξαν Θεού. Εννοείται δε ότι 
και η ταπεινότης μου, με την ιδιότητα του 
Πνευματικού των Ιδρυμάτων και των 
Ιεραποστολικών Κινήσεων του αοιδί-
μου Μητροπολίτου, θα συμπαρίσταται 
με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου αγί-
ου Αδελφού κ. Κυρίλλου και την καλή 
συνεργασία με τον κ. Πρόεδρο και τα 
Μέλη του Συλλόγου της Ιεραποστολής 
Καρδίτσης.

Καλή αρχή -Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ

H εορταστική αυτή εκδήλωση έληξε με 
τη φήμη των δύο Αρχιερέων, ενώ στον 
προαύλιο χώρο του Διορθοδόξου  Κέ-
ντρου προσφέρθηκαν καφές και διάφορα 
εδέσματα, όλα ευγενική προσφορά των 
κυριών της Ιερεποστολής.

Μετ’ ολίγον ο Σεβ/τος κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ λό-
γω υποχρεώσεών του απεχώρησε.

Την 14η ώρα το Δ.Σ. της Ιεραποστολής 
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ παρέθεσε γεύμα στην κεντρική 
πλατεία της ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ,  που βρίσκεται 
πλησίον του Διορθοδόξου Κέντρου για 
το Σεβ/το κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, τους Ιερείς, τους 
συνεργάτες από την ΑΘΗΝΑ, ΘΗΒΑ, τα 
μέλη που προσήλθαν από την Ορφανική 
στέγη της ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ και 
άλλους.

Στην πρόσκληση του Σεβ/του κ. ΣΕΡΑ-

ΦΕΙΜ κατά την διάρκεια του γεύματος, 
όπως: ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Χρι-
στιανικού Ομίλου Ορθόδοξου Εξωτ. Ιερα-
ποστολής  κ. Χ. Ιωάννου απευθύνει κάποιο 
χαιρετισμό, ο Πρόεδρος ανταποκρίθηκε 
και ανέφερε τα εξής:

«Σεβ/τε, σεβαστοί πατέρες, κύριε 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί 
μας συνεργάτες στο έργο της Ιεραπο-
στολής.

Με χαρά πραγματοποιούμε σήμερα 
αυτήν την επίσκεψη στην πόλη σας και 
συγκεκριμένα εδώ στην Πορτίτσα. 

Χαιρόμαστε πραγματικά που βρισκό-
μαστε μαζί σας, με πνεύμα ενότητας, συ-
νεργασίας, πίστεως και αγάπης.

Μας συνδέουν στενοί πνευματικοί δε-
σμοί, αλλά και το Ιεραποστολικό έργο 
που με τη χάρη του Θεού έχουμε ανα-
λάβει και διακονούμε πολλά χρόνια, ως 
συνεργοί των Ιεραποστόλων.

Σύνδεσμος της γνωριμίας, της συνερ-
γασίας, της ειρήνης, της αγάπης και της 
ενότητος μεταξύ μας, υπήρξε ο μακαρι-
στός Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που μας 
ενέπνευσε τ’ ανωτέρω αισθήματα για σας 
τα πνευματικά παιδιά της Μητροπόλεώς 
του. Πάντα με διακριτικό τρόπο εξεδή-
λωνε το ενδιαφέρον του, χωρίς βέβαια 
να ξεχωρίζει και εμάς. Γι’ αυτό αποτελεί 
για το Δ.Σ. του Π.Χ.Ο. βαριά κληρονομιά 
η αποδοχή σας.

Όσοι βρεθήκαμε κοντά του στα χρόνια 
της εξορίας  του, βλέπαμε το ενδιαφέρον 
του, την αγωνίαν του και τα αισθήματά 
του που είχε για όλο τον κόσμο.

Πιστεύουμε ότι ο μακαριστός Γέρο-
ντας δεν επέτρεπε να ξεπετάγεται καμιά 
διάσταση. Δεν υπήρξε μεταξύ μας και 
ούτε υπάρχει.

Γι’ αυτό θεωρώ ότι η ειρήνη και η εν 
Χριστώ αγάπη διατηρείται μεταξύ μας.

Ευχόμεθα και στην πορεία του χρό-
νου να συνεχίζεται η ενότητα και η συ-
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νεργασία πάντα ενισχυμένη, όπου και 
αν «διακονεί» ο καθένας μας.

Είναι βέβαιον, όποιος βρίσκεται κοντά 
στο Χριστό, είναι αδύνατον να συμβιβα-
σθεί με την αρνητική πραγματικότητα. Οι 
χριστιανοί με την θέλησίν τους προτεί-
νουν φωτισμένους τρόπους υπάρξεως 
και παρουσίας.

Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι 
δυναμική, ενεργός, πάντα δημιουργι-
κή, φωτισμένη, συναρπαστική και με την 
ευχή των πνευματικών μας πατέρων.

Μ’ αυτή την ελπίδα στηρίζουμε τη 
σιγουριά μας για να συνεχίζεται ομαλά 
η συνεργασία μας μέσα στην Ιεραποστο-
λική προσπάθειά μας.

Διώχνουμε τον οιονδήποτε εγωϊσμό 
και τις αδυναμίες, που συντελούν στη δι-
άλυση της ενότητος. Χαιρόμαστε για όσα 
βλέπομε και πληροφορούμαστε σχετικά 
με την πρόοδο των εργασιών εδώ στην 
ΠΟΡΤΙΤΣΑ και γενικά στο Ιεραποστολικό 
σας έργο. Ευχόμεθα να πραγματοποιηθεί 
ο προορισμός για τον οποίον ξεκίνησε 
αυτό το έργο.

Όνειρο και αγώνας μεγάλος του αει-
μνήστου πνευματικού πατρός μας Σεβ/
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, υπήρξε η δημιουρ-
γία ενός πνευματικού, διορθοδόξου κέ-
ντρου, για να μεταλαμπαδεύεται η Ορ-
θοδοξία μας στα πέρατα του κόσμου. 
Σήμερα τ’ όνειρό του ολοκληρώνεται, 
γίνεται πραγματικότητα και η αγία ψυχή 
του αγάλλεται μαζί με μας γι’ αυτή την 
υλοποίηση των ονείρων του. Εμείς ευ-
χόμεθα ολόψυχα καλή συνέχεια.

Πάντα ενθυμούμεθα τη μεταξύ μας 
συνεργασία σχετικά με τις Ιεραποστολι-
κές εξορμήσεις και τις αποστολές με τα 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ γεμάτα με ποικίλα αγαθά, 
χρήσιμα για τον Ευαγγελισμό και τη σω-
τηρία των ανθρώπων στην Αφρικανι-
κή Ήπειρο, Βαλκάνια και λοιπές χώρες, 
όπου δρουν Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι.

Σας εκφράζομε τις καλύτερες ευχές 
μας υπέρ υγείας και ενισχύσεώς σας εις 
παν έργον αγαθόν και σας ευχαριστούμε 
που μας καλέσατε να συνεορτάσωμε στα 
σημερινά εγκαίνια.

Σήμερα θεωρούμε ότι αυτό το έργο, 
που εγκαινίασαν οι σημερινοί πνευμα-
τικοί μας πατέρες Σεβασμιώτατοι κ.κ. 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ και ΣΕΡΑΦΕΙΜ με τις ευλο-
γίες τους, ενώνει και γεφυρώνει τους 
συνεργάτες, εξασφαλίζει τη συνεργασία 
επί το αυτό, λύνει τις τυχόν επιφυλάξεις 
επικοινωνίας.

Σήμερα ισχυροποιείται η συνεργασία 
μας και κτίζεται ένα σταθερό γεφύρι που 
ενώνει όλους μας «εν τω συνδέσμω της 
αγάπης του Χριστού», που ιδιαίτερα χρει-
άζεται η σημερινή, χρονική περίοδος.

Τελειώνοντας σας μεταφέρουμε την 
εν Χριστώ αγάπη και τις ολόθερμες ευχές 
και των άλλων συνεργατών μας.

Σεβ/τε, πατέρες και αδελφοί:
Να εύχεσθε και να προσεύχεσθε θερ-

μά, όπως ο Κύριος μας αξιώνει να συ-
μπορευόμεθα όλοι μαζί ενωμένοι στο 
άγιόν του έργο, όπου και όποτε χρει-
άζονται δυναμικότερες ιεραποστολικές 
εξορμήσεις στο μέλλον».

Σας ευχαριστώ.
Με τις ευχαριστίες του προέδρου κ. Δημ. 

ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ και των παρευρισκομένων, 
την ευλογία και τις ευχές του Σεβ/του κ. 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ετελείωσε το γεύμα με προ-
σευχή και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 
που είχε να παρουσιάσει η Ιεραποστολή 
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.

Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε στο πούλ-
μαν και περί 9:30 μ.μ. ώρα φθάσαμε στην 
ΑΘΗΝΑ, ευχαριστώντας τον Κύριον με διά-
φορα μηνύματα καθ’ οδόν.

Τους ευχαριστούμε όλους και ευχόμε-
θα, όπως ο Κύριος χαρίζει σ’ όλους πά-
ντα καλή και ευλογημένη Ιεραποστολική 
προσπάθεια.
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη του 
Π.Χ.Ο.Ι.,

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

Με ιδιαίτερη χαρά, επικοινωνώ μαζί σας, 
επιθυμώντας να εκφράσω την ευγνωμο-
σύνη μου, δια την νέα μεγάλη συνδρομή 
στις ιεραποστολικές προσπάθειες της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως, με την 
προσφορά των 2.000 €, δια την διάνοιξη 
φρέατος, το οποίο ήδη παραδόθηκε και 
περισότεροι από 3000 αδελφοί μας έχουν 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Ιδιαιτέρως ευγνωμόνως και με συγκίνη-
ση δεχόμαστε πάντοτε τις προσφορές σας, 
οι οποίες μας ενθαρρύνουν να συνεχίζου-
με με περισσότερο ζήλο και ενθουσιασμό 
τον ευαγγελισμό των αφρικανών αδελφών 
μας, αλλά και να προσφέρουμε το χαμό-

γελο, την ελπίδα και την ζωή στα παιδιά 
της Τανζανίας.

Αυτών των παιδιών τα σκουπισμένα δά-
κρυα, που καθημερινά πεθαίνουν από την 
πείνα, την ελονοσία και τα μολυσμένα ύδα-
τα, θα είναι η καλύτερη μαρτυρία ενώπιον 
του Θεού για τις ευλογημένες ψυχές σας.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι ο δωρεοδό-
της Κύριος μας, Ιησούς, Χριστός να ανταπο-
δίδει πλούσια  τα ελέη Του και να χαρίζει 
πνευματική καρποφορία, υγεία και κάθε 
ευλογία, βλέποντας και άλλους συναθρώ-
πους μας να κατανοούν ότι «Χριστός το 
φως του κόσμου εστίν».

Ο Σεβ/τος τελεί 2 νέες χειροτονίες από την φυλή των Ουαχέχε
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Άγιον Πάσχα 2010

Μια πορεία.... μια διάβαση στην Αφρική.... 
στις αχανείς εκτάσεις της.... ένα Πάσχα ... ακόμη.....
για να συναντήσουμε και εφέτος τον Αναστάντα Κύριο....
Βαδίζουμε ανάμεσα σε θλίψεις και πειρασμούς....
γνωστούς και αγνώστους... περιγραπτούς και απερίγραπτους.... 
σ’ ένα κόσμο, που μόλις πρόσφατα συνάντησε και άκουσε 
για πρώτη φορά το όνομα του Ιησού από τη Ναζαρέτ....
Μοναδικό μας εφόδιο... η πίστη στο Πρόσωπο του Χριστού....
ο Λόγος Του... οι εντολές Του... οι υποσχέσεις Του... το υπόδειγμά Του...
οι ελπίδες που Αυτός έσπειρε στις καρδιές μας...
για την Ανάσταση αυτού του κόσμου... του κόσμου μας....

Ο Σεβ/τος ΚΑΜΕΡΟΥΝ κ. Γρηγόριος προσφέρει την αγάπη και την ευλογία του.
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Στην πορεία αυτή κατανοούμε εμπειρικά κάθε ημέρα ότι έχουμε 
να διακονήσουμε ένα «εν σκότει και σκιά θανάτου καθήμενον»
και «ημιθανή τυγχάνοντα» κόσμο.... με απελπισίες, φόβους, αποκαρδιώσεις 
και μικρές προσδοκίες... στα όρια  αυτής της προσκαίρου ζωής, που μέρα 
με τη μέρα λιγοστεύει και μαραίνει κάθε ελπίδα απ’ όπου και αν αυτή ξεφυτρώνει...
Γιατί, αλλοίμονον κάποιοι άλλοι, «γνωστοί-άγνωστοι» 
είναι οι μακρινοί άσπλαχνοι κηπουροί αυτών των ελπίδων...
Αλλά η Αφρική μπροστά σ’ αυτόν τον καθημερινό θάνατο 
αντιδρά με ένα πανάρχαιο τρόπο... αντιστέκεται με το θαύμα της ζωής...
γεννά καθημερινά υπάρξεις για την αιωνιότητα, υπάρξεις που
ζητούν την ευλογία του Θεού, υπάρξεις που ζητούν τη διακονία
μας, ζητούν την αγάπη μας...
Εδώ κάθε γέννηση είναι και μια ελπίδα Αναστάσεως...
ξεχασμένη σχεδόν, στον προηγμένο κόσμο...
που, όσο προοδεύει, συρρικνώνεται, 
γιατί κλείνεται στα όρια του εγωκεντρισμού του...
Μετά από Λειτουργία σ’ ένα χωριό, μια Αφρικάνα μάννα μου ζήτησε 
να ευλογήσω τα νεογέννητα δίδυμα παιδιά της... να τα κρατήσω στα χέρια μου...
Δέχθηκα με χαρά και τα πήρα....
Και στην ανοιχτή αγκαλιά αυτών των μικρών παιδιών ένοιωσα για μια ακόμα -πολλο-
στή- φορά, την ανάγκη αυτού του κόσμου για αγάπη.... για ελπίδα... για Ανάσταση... 
και έτσι κατάλαβα τι σήμαιναν τα λόγια της μάννας τους που, 
όταν μου τα έδινε, συμπλήρωσε:
«αυτά είναι .... όλος μου ο πλούτος....».

Καλή Ανάσταση, αδελφοί...
ότι «Χριστός Ανέστη του θανάτου πατήσας

και τους νεκρούς εγείρας λαοί αγαλλιάσθε»...
ο Καμερούν Γρηγόριος

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πληροφορούμε τους συνεργάτες μας ότι το ετήσιο Συνέδριο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ θα πραγματο-
ποιηθεί στις 20, 21 και 22 Αυγούστου 2010, στην κατασκήνωση της Αγίας ΤΑΒΙΘΑ 
στον Παρνασσό. Παρακαλούνται οι συνεργάτες μας να ενημερώσουν έγκαιρα το 
Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΕΑΣ

Αγαπητοί συνεργοί εν Κυρίω,
Η διεθνής πτώση της οικονομίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια την υποφώσκουσα, 

βαθειά, πολυμέτωπη κρίση που μαστίζει την παγκόσμια κοινότητα, έχει τραυματίσει 
βάναυσα την χαρά, κάνοντας πολλές φορές τον βίο των ανθρώπων αβίωτο.

Η χαρά, όμως, ευτυχώς δεν χάθηκε. “Εάν ο βίος σοι αεί προς Θεόν αποβλέπη” 
(Μ. Βασιλείου, Περί ευχαριστίας, ΕΠΕ 6,104), διδάσκει η πατερική σοφία, τότε η χαρά, 
παρά τις όποιες υπαρκτές ή τεχνητές κρίσεις, θα πλημμυρίζει την ύπαρξη του ανθρώ-
που, εφ’ όσον μετά την Ανάσταση “πάσα κτίσις αγάλλεται και χαίρει, ότι Χριστός 
Ανέστη και Άδης εσκυλεύθη”.

Από την Εκκλησία την παροικούσα εν Κορέα, η οποία φέτος εορτάζει την επέτειο 
των εκατόν δέκα χρόνων ορθοδόξου μαρτυρίας στην κορεατική χερσόνησο, εύχομαι 
και προσεύχομαι μαζί με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πισιδίας π. Σωτήριο, τους 
αδελφούς Κληρικούς, τις Μοναχές και τους Συνεργούς μας εν Κυρίω, “ο Θεός της ελ-
πίδος πληρώσαι υμάς πάσης χαράς και ειρήνης εν τω πιστεύειν, εις το περισσεύειν 
υμάς εν τη ελπίδι εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου”. (Ρωμ. 15:13)

Χριστός Ανέστη!
Μετά πολλής αγάπης και τιμής εν Χριστώ Αναστάντι

Νεοβαπτισθέντα παιδιά ετοιμάζονται να δεχθούν 
την πρώτη, Θεία Κοινωνία.
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 

(CAPE TOWN)

Αγαπητοί μου, 
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα 

δια την κατάθεσή σας υπέρ της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Καλής Ελπίδος, του ποσού 
των δύο χιλιάδων ευρώ (Ε2.000) στις 30 
Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους. Ευ-
χαριστώ δια το ενδιαφέρον σας δια την 
επιτυχή έκβαση των ιεραποστολικών μας 
προσπαθειών εις την Νότιον Αφρικήν. Σας 
πληροφορώ ότι υπάρχει πραγματική οι-
κονομική ανάγκη στην Ιερά Μητρόπολη 
Καλής Ελπίδος, διότι η Ιεραποστολή μας 
εκτείνεται σε μια τεράστια περιοχή, όπου 
κατοικούν διαφορετικές φυλές με διάφο-
ρες γλώσσες και οι συνθήκες κρίνονται ως 
οι χειρότερες στην χώρα. Παραταύτα, έχου-
με επί του παρόντος, συν Θεώ, σε τρεις 
περιοχές ιεραποστολική δραστηριότητα. 
Στην περιοχή του Πίετερμαριτζμπουργκ 
στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ δια τους 
Ζουλού, στην περιοχή του Πορτ Ελίζαμπεθ 
στην επαρχία του Ανατολικού Ακρωτηρί-
ου δια την φυλή των Χκόζα και για τους 
μιγάδες και στο Δυτικό Ακρωτήριο στην 
περιοχή του Κέηπ-Τάουν, όπου η μεγάλη 
παραγκούπολη του Καγιελίτσια για τους 
Χκόζα. Στις πιο πάνω περιοχές από χρόνια 
δραστηριοποιούμαστε με ελάχιστη στήριξη 
από τους ιεραποστολικούς συλλόγους. Η 
εξασφάλιση των οικοπέδων και των κτιρί-
ων σ’ αυτά, έγινε με την βοήθεια ολίγων 
πιστών που στηρίζουν το έργο της Μητρο-
πόλεώς μας. Εν μέσω και της οικονομι-
κής κρίσης που διέρχεται η ανθρωπότητα, 
δυσκολευόμαστε να υλοποιήσουμε προ-

γράμματα λειτουργίας ενοριών με κτίσιμο 
ναών και άλλων ιδρυμάτων που είναι απα-
ραίτητα για την στήριξη των πιστών μας 
και σε άλλες περιοχές, όπως τα κρατίδια 
της Σουαζιλάνδης και του Λεσόθο και της 
χώρας της Ναμίμπιας.

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους 
ντόπιους πληθυσμούς, ιδιαίτερα όπου ευ-
ρίσκονται ομάδες ή οικογένειες δικών μας 
Ελλήνων ορθοδόξων, να γνωρίσουν την 
ορθοδοξία. Η απουσία εμπείρων ιεραπο-
στόλων αποτελεί το μέγιστο πρόβλημα 
στην πρόοδο των προσπαθειών μας. Η 
έλλειψη, επίσης, των οικονομικών πόρων 
επιδεινώνει την δυνατότητα ανταπόκρι-
σής μας στην υποχρέωση να στηρίξομε 
και να αυξήσομε τις ομάδες των ντόπιων 
που θεωρούν ότι ανήκουν στην Ορθό-
δοξη εκκλησία και αυτοαποκαλούνται 
Ορθόδοξοι.

ΟΙ προσευχές σας λοιπόν και η έμπρα-
κτη στήριξη σας που δηλώνεται με την πα-
ρούσα ευγενή σας εισφορά, μας ενισχύουν 
ηθικώς και υλικώς, ώστε να συνεχίζομε το 
επίπονο έργο αλλά συνάμα και το ιερό 
μας καθήκον υπέρ των αδελφών μας των 
ευρισκομένων εν σκότει και σκιά.

Δια μίαν εισέτι φορά σας ευχαριστούμε, 
ευχόμενοι κάθε πρόοδο και ευόδωση στο 
ιεραποστολικό σας έργο.

Ευχόμενος καλό υπόλοιπο της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής

Ο Μητροπολίτης Καλής 
Ελπίδος Σέργιος

Προς τον Πανελλήνιον Χριστιανικόν Όμιλον
Ορθοδόξου Ιεραποστολής
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ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΣΥ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Σ.Σ. Σε πρόσφατη Ιεραποστολική 
γιορτή στον Όμιλό μας δόθηκε από 
Ομιλητή μας στους συνεργάτες μας το 
εξής σύνθημα: «Κάνε και συ ό,τι μπο-
ρείς για το Χριστό».

Κάθε έργο που γίνεται για την αγάπη 
του Χριστού μας πρέπει να συνδέεται 
με καθαρότητα, χωρίς ιδιοτέλεια και με 
καλές πράξεις.

Οι χριστιανοί πρέπει να εργάζο-
νται πνευματικά, ευεργετικά και ωφέ-
λιμα για τους συνανθρώπους τους.  
Οι ανάγκες μέσα στην κοινωνία που 
ζούμε, είναι πολλές και η δραστηριότη-
τα που πρέπει να αναπτυχθεί, είναι και 

αυτή μεγάλη. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει: 
«Ο μέν θερισμός πολύς, οι δε εργάται 
ολίγοι» (Λουκ. Ι΄Ζ). Γι’ αυτό κάθε πιστός 
χριστιανός πρέπει να εξυπηρετεί την 
προσφορά του λόγου του Θεού. Όπου 
και αν βρίσκεται, στην εργασία του, στο 
σπίτι του, στους ανθρώπους με τους 
οποίους συναναστρέφεται, μπορεί να 
σπέρνει το λόγο του Θεού.

Ας κάνουμε και εμείς κάτι με αγάπη 
για τους συνανθρώπους μας, αρκεί αυ-
τό να γίνεται για τη δόξα του Κυρίου.

Παραθέτουμε κατωτέρω παραδείγ-
ματα από το περιοδικό «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ» 
τεύχος 90, που φέρουν την υπογραφή 
του σεβαστού Πατρός Ηλία Μαστρο-
γιαννόπουλου.

Μια μέρα βρέθηκα στην περίφημη 
Οικουμενική αδελφότητα του  Ταιζέ στο 
μέσο της Γαλλίας, κάπου κοντά στην Λυ-
ών. Αφού είδαμε τον αξιόλογο ηγούμενο 
Ροζέ Σούτς, τους Αδελφούς και τις δρα-
στηριότητές τους, το μεσημέρι καθίσαμε 
στην ύπαιθρο-ήτανε καλοκαίρι, σε μεγά-
λο τραπέζι για τους φιλοξενούμενους. Τε-
λειώνοντας το γεύμα αρχίσαμε κουβέντα 
με τους γύρω μας. Σε μια στιγμή ρωτάω 
τον διπλανό μου - ήταν νέος και φαινόταν 
μορφωμένος.

Από που είσαι, τι σπουδάζεις; κτλ.
Με απλότητα και φυσικότητα μου λέει.
-Είμαι στην τάδε σχολή και τώρα που 

αρχίζει η θερινή μου άδεια, θα πάω εθε-
λοντικά για ενάμιση μήνα σε μια ιεραπο-
στολή της Αφρικής.

Μου έκανε τόση εντύπωση αυτή η 
φράση, που έκρυβε ένα κόσμο ολόκλη-
ρο, ένα κόσμο νεανικό με οράματα και 
πράξη. Δικαιολογημένα δεν το ξεχνώ.
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Το δεύτερο παράδειγμα είναι από την 
Ελβετία. Για δύο ημέρες με τη συνοδεία 
μου, δύο συναδέλφους, μείναμε τρεις 
ημέρες στην Γενεύη. Μεταξύ άλλων επι-
σκεφθήκαμε εκεί τον εκπρόσωπο του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου, μητροπολίτη 
Αιμιλιανό Τιμιάδη, γνωστό για τις μελέτες 
και την ζωντανή παρουσία του. Στο τέλος 
της συνάντησης μας λέει:

Το απόγευμα ελάτε να σας πάω μια 
βόλτα στα αξιοθέατα της πόλεως. Θα μας 
πάει ο John, ο οποίος ήλθε προχθές από 
Αμερική και μου είπε «για μια εβδομάδα 
που θα είμαι εδώ, θέτω τον εαυτό μου και 
το αυτοκίνητό μου στην διάθεσή σας». 
Και αυτό το παράδειγμα δεν το ξεχνώ. 
Ένας Αμερικάνος στο θερινό ταξίδι του 
παίρνει αυτή την ωραία πρωτοβουλία. 
Γιατί, λέω, μερικοί από εμάς να είμαστε 
τόσο δυσκίνητοι για μερικές πρωτοβου-
λίες σαν και αυτή και πιο πολύ σαν την 
προηγούμενη;

Τον Σεπτέμβριο του 1980 βρέθηκα για 
ένα εικοσαήμερο στην Βοστώνη με ένα 
δικό μου πρόσωπο για ιατρικούς λόγους. 
Μια μέρα βγήκα από το ξενοδοχείο με 
έναν ξάδελφό μου, ο οποίος ήξερε τα 
μέρη αυτά και ερχόταν συχνά. Βγήκαμε, 
λοιπόν, για έναν περίπατο σ’ ένα ήρεμο 
πάρκο εκεί κοντά, για να απολαύσουμε 
τους σκίουρους που σκαρφάλωναν στα 
δέντρα. Σε μια στιγμή ένας διαβάτης που 
μας προσπερνούσε είπε κάτι στον ξάδελ-
φό μου. Στην συνέχεια τον ρώτησα: 

Τι σου είπε;
Με ρώτησε εάν ο συνοδός μου είναι 

κληρικός, του είπα ναι, και εκείνος πρό-
σθεσε:

Δεν είναι καλή αυτή η περιοχή, μην 
πηγαίνετε προς τα κει, είναι κακόφημη 
αυτή η περιοχή.

Και αυτό το περιστατικό μου έκα-
νε εντύπωση και το κρατάω. Δεν είναι 
σπουδαίο, αλλά έχει κάτι να μας πει, είναι 

μια ευαισθησία, όχι συνηθισμένη. Άξια 
προσοχής.

Τέλος, μια μέρα ήρθε στην Βοστώνη 
ένας φίλος από την Νέα Υόρκη για κά-
ποιες εργασίες και μου λέει:

Αύριο το πρωί επιστρέφω στη Νέα 
Υόρκη με το αυτοκίνητό μου, θα κάνου-
με τρεις ώρες και ένα τέταρτο. Εάν θέλεις, 
έλα μαζί μου, να δούμε τα αξιοθέατα της 
μεγάλης πόλης και το απόγευμα σε βάζω 
σε ένα από τα τοπικά αεροπλάνα και επι-
στρέφεις στη Βοστώνη. Πράγματι, πήγαμε, 
ανεβήκαμε στον μεγάλο ουρανοξύστη, 
επισκεφτήκαμε τον αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο 
και το απόγευμα με οδήγησε στο αερο-
δρόμιο για το τοπικό αεροπλάνο. Όταν 
έφθασα στο αεροδρόμιο της Βοστώνης, 
όλοι οι συνεπιβάτες μου κατέβηκαν βια-
στικοί, ο καθένας με την τσάντα του στο 
χέρι κι εγώ μετά την αποβίβαση έμεινα 
μόνος, σαν επαρχιώτης και δεν ήξερα που 
να πάω. Κοιτάζω δεξιά-αριστερά να δω 
την έξοδο, από όπου είχαμε έρθει από την 
Αθήνα, πουθενά τέτοιο πράγμα. Κοιτάζω 
από δω, κοιτάζω από κει, τίποτα. Οπότε 
με πλησιάζει ένας κύριος και με ρωτάει:

Do you have any problem?
Του είπα περίπου το πρόβλημα με τα 

λίγα μου αγγλικά. Κι εκείνος μου είπε:
Give me your ticket. Η απάντησή του 

κατόπιν: Not here, come with my car
Με πήρε λοιπόν με το αμάξι του, μου 

είπε ότι πρέπει να βγούμε έξω από το 
κτίριο και να πάμε από την άλλη πλευρά, 
όπου θα με περίμεναν οι ντόπιοι συγγε-
νείς μου, όπου και τους βρήκα αναμέ-
νοντας. Και αυτό το συμβάν το κρατώ 
και το σκέφτομαι, σαν πρωτοβουλία, σαν 
έμπνευση. Πόσα μας λένε αυτά τα μικρά 
περιστατικά που ίσως είναι μεγάλα....

π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος.
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ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ (1891-1972) 

Το Σάββατο, 1 Μαΐου 2010 και ώρα 
19:30΄ ο Δήμος ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και ο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ του ομω-
νύμου Δήμου πραγματοποίησαν 2ήμερη 
εκδήλωση μνήμης στο πνευματικό κέντρο 
της πόλεως Σπάτων, στην αίθουσα «ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ», για τον Πρωτοπρεσβύτερο  
ΗΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΠΕΡΤΟΛΗ (1891-1972).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε (5) ειση-
γήσεις, σχετικές με το βίο και την ιερατική 
πορεία του πατρός ΗΛΙΑ Δημ. ΜΠΕΡΤΟ-
ΛΗ στην πόλη των Σπάτων, τη σχέση του 
με τον Άγιο ΝΕΚΤΑΡΙΟ και τη διακονία του 
στην Ν. ΑΦΡΙΚΗ.

Ο ΗΛΙΑΣ Γεωργ. ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ, ανηψιός 
του μακαριστού γέροντα, έγραψε τη βιο-
γραφία του θείου του Ηλία.

Ο Σεβ/τος Μητροπολίτης Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ευχα-

ρίστως ανέλαβε να καλύψει η Ιερά Μη-
τόπολή του τη δαπάνη της έκδοσης του 
έργου αυτού, σαν προσφορά της τοπικής 
Εκκλησίας στον ακάματο εργάτη του Ευ-
αγγελίου Πρωτοπρεσβύτερο ΗΛΙΑ ΔΗΜ. 
ΜΠΕΡΤΟΛΗ.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι:
Ο ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ γεννήθηκε 

στις 15 Ιουνίου 1891, ημέρα Δευτέρα, στο 
χωριό Σπάτα του Νομού Αττικοβοιωτίας. 
Οι γονείς του, ο Πατήρ Δημήτριος Κων-
σταντίνου Μπερτόλης και η Πρεσβυτέρα 
του Μαρία, απέκτησαν εννέα παιδιά, τρεις 
κόρες και έξι αγόρια. Τρία αγόρια χειροτο-
νήθηκαν Ιερείς και μέχρι σήμερα σεβαστός 
αριθμός των απογόνων τους, άνδρες και 
γυναίκες, διακονούν την Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία. Όπως: Ο καθηγούμενος της Ιε-
ράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυρο-
πηγιακής Μονής Εσφιγμένου του Αγίου 
όρους Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος και η 
Καθηγουμένη της Ιεράς Σταυροπηγιακής 
Μονής Χρυσοπηγής στα Χανιά της Κρήτης 
Θεοξένη Μοναχή,  οι οποίοι και παρευρί-
σκοντο στην εκδήλωση. 

Ο Ηλίας αγάπησε το χωριό του και τους 
ανθρώπους των Μεσογείων, τα γράμμα-
τα και γρήγορα διάβασε την ιστορία της 
νεοαπελευθερωμένης Ελλάδας.

Οι συμπατριώτες του καλλιεργού-
σαν με πολλές φροντίδες και κόπους τα 
κτήματα της περιοχής και ιδιαίτερα  τα 
αμπέλια. Οι τσιφλικάδες και οι ενοικι-
αστές των κτημάτων των Μοναστηρίων 
φορολογούσαν τους χωρικούς με πο-
σοστό 33% για το ακαθάριστο εισόδημα 
της καλλιέργειας.

Ο π. Ηλίας Δημ. ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ.
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Ο ηρωϊκός Ηλίας,κατακεραυνώνει την 
απληστία των πλουσίων και υποστηρίζει έν-
θερμα τα ορθά δικαιώματα των αγροτών.

Ο αγωνιστής Ηλίας απειλείται με συ-
κοφαντίες και δολοφονικές επιθέσεις για 
τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν για 
την απελευθέρωση της αγροτικής γης στα 
Μεσόγεια από τους τσιφλικάδες και κατ’ 
επέκταση σε όλη την Ελλάδα. 

Η προσφορά του υπήρξε μεγάλη και 
αρκετά ωφέλιμη για τον τόπο καταγωγής 
του.

Ουδέποτε ανέφερε ονόματα ανθρώ-
πων και δεν δεχόταν συζήτηση γι’ αυτό 
το θέμα, αλλά με γλυκό χαμόγελο συμ-
βούλευε: Πάντα να συγχωρούμε.

Με αγάπη έβλεπε τους ανθρώπους 
των οποίων οι κινήσεις ήταν ύπουλες 
και επικίνδυνες εναντίον του. Με καλο-
σύνη τους αντιμετώπιζε και συχνά τους 
εξυπηρετούσε, γιατί τους θεωρούσε: 
«απολωλότα πρόβατα και πλάσματα 
του Θεού». 

Ζούσε με ειρήνη, αγάπη και συγχώ-
ρηση!

Ο ΗΛΙΑΣ μετά την περάτωση των σπου-
δών του στο Γυμνάσιο του Κορωπίου και 
κατόπιν διαγωνισμού, έτυχε δεκαετούς 
υποτροφίας από κληροδότημα της Ριζα-
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

Εδώ ήταν το φυτώριο, όπου ο νεαρός 
Ηλίας ενίσχυσε το ήδη δυνατό θρησκευ-
τικό και πατριωτικό του φρόνημα, την 
αγάπη του για την Ελληνική γλώσσα και 
παιδεία και την αφοσίωσή του στην Ορ-
θόδοξη Χριστιανική πίστη.

Εν τω μεταξύ στην  Ιεραρχία του Πα-
τριαρχείου Αλεξανδρείας έφθασε μια 
συκοφαντική κατηγορία εις βάρος του 
Μητροπολίτου Πενταπόλεως ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
(κοσμικό όνομα Αναστάσιος Κεφαλάς). 

Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ επανήλθε στην Ελλάδα 
και ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής.

Η καλοπροαίρετη και αγαθή διάθεση 
του Διευθυντού και οι υψηλές χριστιανι-
κές του αρετές, επηρέασαν σημαντικά τον 
Ηλία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Πολλλές  φορές αργότερα σαν πρωτο-
πρεσβύτερος ανέφερε πως την ώρα που 
λειτουργούσε ο Αγιος Νεκτάριος, Διευ-
θυντής τότε στον Ιερό Ναό της Σχολής, 
γινόταν αντιληπτό ότι την στιγμή που 
εξερχόταν από τη βόρεια Πύλη του Ιερού 
με τα Άγια των Αγίων, υψωνόταν το σώμα 
του και δεν πατούσε στο δάπεδο. Επίσης 
ανέφερε, ότι, όταν οι Ιεροσπουδαστές 
ήσαν άτακτοι, νήστευε και προσευχόταν 
για τις προσωπικές τους ελλείψεις. Ποτέ 
δεν τιμώρησε μαθητή.

Η τακτική αυτή επηρέασε ευνοϊκά τους 
Ιεροσπουδαστές και σε μικρό χρονικό δι-
άστημα πειθαρχούσαν και φανέρωναν 
την απαιτούμενη επιμέλεια. Έτσι αποφοί-
τησαν εκατοντάδες άξιοι Ιερωμένοι που 
συντέλεσαν στην αναζωογόνηση της θρη-
σκευτικής και πατριωτικής συνείδησης 
του λαού μας.

Το 1914 ο ΗΛΙΑΣ έλαβε το πτυχίο της 
Θεολογίας και ταυτόχρονα σπούδαζε στη 
Σχολή Γυμναστών, από την οποία έλαβε 
το δίπλωμα του καθηγητού της Σουηδι-
κής Γυμναστικής. Παράλληλα ήταν τελει-
όφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 
και των Παιδαγωγικών.

Την χρονική αυτή περίοδο του 1914 
παντρεύτηκε την Αικατερίνη ΣΠΥΡΟΥ και 
απέκτησαν έξι (6) παιδιά.

Ο Ηλίας έτρεφε βαθιά μέσα στη ψυ-
χή του την επιθυμία να υπηρετήσει την 
Εκκλησία και συνάμα να διδάξει στα Ελ-
ληνόπουλα την Ελληνική γλώσσα και τη 
χριστιανική πίστη.

Το 1916 χειροτονήθηκε Διάκονος 
από το Μητροπολίτη Θεόκλητο (κατά 
κόσμον Μηνόπουλο) και την ίδια χρο-
νιά διορίστηκε καθηγητής της Σουηδικής 
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Γυμναστικής στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική 
Σχολή, όπου αργότερα ανέλαβε και τη 
διδασκαλία θρησκευτικών μαθημάτων 
μέχρι το 1928.

Οι τσιφλικάδες όμως στην περιοχή 
ήθελαν να προστατεύσουν τα πλούτη 
τους, ενώ οι αγρότες είχαν θέμα επιβι-
ώσεως. Ο π. Ηλίας υπήρξε «ο ποιμήν 
ο καλός», ο οποίος αγωνίστηκε για να 
βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του ποιμνί-
ου του, αδιαφορώντας ακόμη και για την 
ίδια τη ζωή του: «Ο ποιμήν ο καλός την 
ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβά-
των» (ΙΩΑΝ. Ι΄11).

Ακολούθησαν συλλαλητήρια των 
αγροτών, και απόπειρα δωροδοκίας και 
δολοφονίας του π. ΗΛΙΑ. 

Έπρεπε να φύγει από την Πατρίδα του 
λίγα χρόνια, για να μαλακώσει η μανία 
αυτών των ανθρώπων.

Αλληλογράφησε με το ΜΕΛΕΤΙΟ, 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας και του ζήτησε 
ιερατικό άσυλο. Ο ΜΕΛΕΤΙΟΣ πρόθυμα 
και αμέσως του προσέφερε φιλοξενία στο 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.

Ο π. Ηλίας αναχώρησε από την Ελ-
λάδα για να αναλάβει, ως άνθρωπος 
του Θεού τη θεόθεν αποστολή του, να 
μεταλαμπαδεύει το λόγο του Θεού εκεί 
που κινδύνευε να σβήσει το λυχνάρι της 
Ορθοδοξίας.

Τον Οκτώβριο του 1928 ο Διάκονος 
ΗΛΙΑΣ  έφθασε στην Αλεξάνδρεια. Ο 
Πατριάρχης γνωρίζοντας τη δράση του 
νεαρού Διακόνου, του συνέστησε να ανα-
λάβει εθνικοθρησκευτική αποστολή στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Τον ίδιο μήνα ο Μελέτιος χειροτόνη-
σε τον Ηλία ιερέα και με σύσταση του 
ιδίου η Ελληνική Κοινότητα του Detroit 
του έκανε επίσημη πρόσκληση να με-
ταναστεύσει στην Αμερική. Οι εγκρίσεις 
των αιτήσεων για μετανάστευση στις 

Ηνωμένες Πολιτείες την εποχή εκείνη, 
καθυστερούσαν περίπου δύο με τρία 
χρόνια. Έχοντας υπ’ όψιν αυτό καθώς 
και το γεγονός ότι ο Ιερέας του Κέιπ Τά-
ουν (cape Town) στο Ακρωτήριο της Κα-
λής Ελπίδος επιθυμούσε να επιστρέψει 
στην Αίγυπτο, ο Μελέτιος πρότεινε στον 
Πρεσβύτερο Ηλία να εξυπηρετήσει τους 
εκεί Ελληνορθόδοξους, μέχρι να λάβει τη 
μεταναστευτική άδεια για να ταξιδεύσει 
στην Αμερική.

Στις 7 Δεκεμβρίου του 1928, έφθασε 
στο Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής και 
ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου, αντικα-
θιστώντας τον Αρχιμανδρίτη Γεννάδιο 
Γιανναγκά, ο οποίος επέστρεψε στην Αί-
γυπτο.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα, 10 Δε-
κεμβρίου 1928, ο Παπά Ηλίας άρχισε αμέ-
σως να διδάσκει την Ελληνική γλώσσα 
και την Ορθόδοξη πίστη στα Ελληνόπου-
λα της παροικίας. Η διδασκαλία γινόταν 
κατ’ οίκον.

Τον παπά Ηλία κατέπληξε η ομορφιά 
του τόπου, το ευχάριστο κλίμα, η αφθο-
νία φθηνής τροφής και ιδιαιτέρως των 
θαλασσινών.

Ενθουσιασμένος από τις πρώτες του 
εντυπώσεις, έστειλε μήνυμα στην πρε-
σβυτέρα του Αικατερίνη να έλθει και αυτή 
με τα παιδιά.

Η Αικατερίνη καθυστέρησε, γιατί κά-
ποιο προσχεδιασμένο, αυτοκινητιστικό 
«ατύχημα» αφαίρεσε τη ζωή της κόρης 
του Παρασκευής, ηλικίας 9 ετών και εξα-
φανίσθηκε ο οδηγός. Υπάρχουν υπο-
ψίες ότι ο οδηγός περίμενε το Διάκονο 
ΗΛΙΑ.

Το 1929 η πρεσβυτέρα Αικατερίνη με 
τα τέσσερά της παιδιά έφτασε στο Κέιπ 
Τάουν.

Η δράση του παπά συνεχίστηκε με 
την ίδρυση φιλόπτωχου Αδελφότητος 
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Κυριών. Η οργάνωση αυτή στήριξε πολ-
λές αναξιοπαθούσες οικογένειες σε όλη 
την Αφρική. Οι άποροι της παροικίας και 
γενικά όλης της Αφρικής αυξήθηκαν. Ο 
Σύλλογος φιλόπτωχων Κυριών του Κέπ 
Τάουν, έπρεπε να καλύπτει μεγάλες ανά-
γκες. Κάτι αξιοθαύμαστο. Όσο μεγαλύτε-
ρη ήταν η δοκιμασία, τόσο περισσότερο 
εκ θαύματος αυξανόταν οι χρηματικές 
δωρεές και κάθε είδους βοήθειες. Οι 
Έλληνες του Κέιπ Τάουν πήραν ανάσα 
και ο βίος τους έγινε πλέον αξιοπρεπής. 
Οι ομογενείς είχαν εμπιστοσύνη στο νέο 
τους ιερέα και οι μαθητές και μαθήτριες 
αυξήθηκαν σημαντικά. Η πρόοδος της 
μαθητιώσας νεολαίας ήταν εντυπωσιακή. 
Παιδιά γεννημένα στην Αφρική άρχισαν 
να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα και 
κάθε Κυριακή εκκλησιάζονταν. Το εκκλη-
σίασμα αυξήθηκε ραγδαία.

Ο Πατριάρχης Μελέτιος και ο Μητρο-
πολίτης Ισίδωρος πληροφορήθηκαν τη 
δράση του παπά Ηλία και με εντολή του 
Μελετίου, ο Ισίδωρος τον Ιούνιο του 1930 
έφθασε στο Κέιπ Τάουν, ο οποίος έμεινε 
έκπληκτος από την πρόοδο της Κοινότη-
τος και ιδιαίτερα με την Ελληνορθόδοξη 
κατάρτιση των παιδιών και έδωσε εντολή 
στον παπά Ηλία να διεξάγει έρανο εντός 
των ορίων της Μητροπολιτικής του πε-
ριφέρειας με σκοπό την ίδρυση σχολής 
και άλλων έργων.

Πραγματοποίησε πορεία στα βάθη 
της Αφρικής, όπου αν και αντιμετώπιζε 
πολλές δυσκολίες και κινδύνους, όμως η 
δραστηριότητα του ήταν καταπληκτική.

Τον Ιούλιο του 1934 έφθασε στο Λο-
ρέντζο Μάρκες, όπου τον περίμενε η οι-
κογένειά του, αλλά και μία επιστολή από 
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, που τον 
πληροφορούσε ότι η άδεια μεταναστεύ-
σεως για τις Η.Π.Α. εγκρίθηκε.

Η οικογένεια όμως δεν την απεδέχθηκε 

και παρέμειναν μόνιμα στην Αφρική. Ο 
π. Ηλίας πληροφόρησε τον Πατριάρχη 
Μελέτιο ότι δεν θα δεχθεί την πρόσκληση 
της Αμερικανικής κοινότητας και μετά από 
λίγες ημέρες συνέχισε το ταξίδι του για 
το Γιοχάνσεμπουργκ.

Αντιμετώπισε δυσκολίες, κινδύνους 
και ταραγμένες πολιτικές καταστάσεις. Με 
τη χάρη του Θεού το πνευματικό έργο 
προχωρούσε.

Ο σημερινός Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ χαρακτηριστικά 
γράφει σε μήνυμά του τα εξής: 

....«Η προσωπικότητα του αοιδίμου 
ιερέως Ηλία Μπερτόλη δεν πρέπει να 
παρασιωποιηθεί.

Ο διακεκριμένος λευίτης εργάσθη-
κε υπέρ του θρόνου, για την προβολή 
και προκοπή της ορθοδόξου εκκλησίας 
και για κάθε Έλληνα και Αφρικανό στα 
μέρη της Νοτιοτέρας Αφρικής. Υπήρξε 
πιστός και αφοσιωμένος στο καθήκον 
εξ όλης της ψυχής και της καρδίας του. 
Αγάπησε την διακονίαν του και ανάλω-
σε εαυτόν, μεταφέροντας το μήνυμα της 
Εκκλησίας σε όλους τους πιστούς στα 
βάθη της Αφρικής, γιατί επιθυμούσε 
να μην αφήσει αλειτούργητο κανέναν 
Αφρικανό όσο μακριά και, αν ευρίσκε-
το. Ίδρυσε σχολεία, ενίσχυσε και βοή-
θησε στην ίδρυση και λειτουργία ελλη-
νικών κοινοτήτων, ανέπτυξε πλούσιο 
φιλανθρωπικό έργο, με μια λέξη ζούσε 
για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, 
όπου γης.

Η δράση του άφησε ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα της στην Νότια Αφρική. Αι-
σθανόταν βαθύτατα το χρέος και την 
ευθύνη την οποία έχουν όσοι τάσσο-
νται να υπηρετούν την Εκκλησία και το 
λαό τουΘεού. Πάντοτε ήταν ανήσυχος, 
εργαζόταν νυχθημερόν, πάντοτε αγω-
νιούσε για τα μικρά και τα μεγάλα. Το 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β' ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1,2: 
Η άφιξη του Πατριάρχη 
στα Σπάτα και η υποδοχή 
αυτού προ του Ιερού Ναού 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων.

3,4: 
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
χοροστάτησε κατά την Θεία 
Λειτουργία 
στο ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Σπάτων.

5,6,7: 
Στιγμιότυπα από τα 
αποκαλυπτήρια της 
μαρμάρινης προτομής 
του μακαριστού 
π. ΗΛΙΑ ΜΠΕΡΤΟΛΗ.

1

2

3 4

20



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β' ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β' και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ αλληλοπροσφωνούνται εντός του Ιερού Ναού.
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πλούσιο εκκλησιαστικό και εθνικό του 
έργο τον ανέδειξαν σε εντυπωσιακή φυ-
σιογνωμία, η οποία απολάμβανε σεβα-
σμό και τιμή από όλους τους Έλληνες 
της Νότιας Αφρικής και όχι μόνον....

Την Κυριακή, 2 Μαΐου 2010, στο Μη-
τροπολητικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Σπάτων Αττικής τελέσθηκε θεία Λειτουρ-
γία. Το πρωΐ στις 7:45΄ προσήλθε στον Ιε-
ρό  Ναό ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ που ειδικά 
ήλθε στην ΕΛΛΑΔΑ για να παρευρεθεί στην 
εκδήλωση αυτή. Τον Πατριάρχη υποδέ-
χθηκαν στο προαύλιο του Ιερού Ναού ο 
επιχώριος Μητροπολίτης Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής Σεβ/τος κ. Νικόλαος, ο εκπρό-
σωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην 
ΑΘΗΝΑ Μητροπολίτης ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ κ. 
Γεώργιος, ο Σεβ/τος ΜΕΜΦΙΔΟΣ, Γέρων κ. 
ΠΑΥΛΟΣ, ο Σεβ/τος Ιωαννουπόλεως και 
Πρετορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ιερείς της Μητρο-
πόλεως Μεσογαίας και από την ΑΦΡΙΚΗ, 
ο πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος της 
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου όρους 
Αρχιμ/της κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ , που στη 
συνέχεια τέλεσε τη θεία Λειτουργία, βοη-
θούμενος υπό Διακόνου.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΣ Β΄ χοροστάτησε, ενώ οι παρευρι-
σκόμενοι Αρχιερείς και ιερείς συμμετεί-
χαν, συμπροσευχόμενοι.

Προς το τέλος της θείας Λειτουργίας 
ο Σεβ/τος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ καλωσόρισε τον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ 
Β΄. Τον προσφώνησε με ιδιαίτερη χαρά 
και τόνισε ότι η άφιξή του στα ΣΠΑΤΑ, 
αποτελεί εξαιρετική τιμή για όλους, ευχα-
ρίστησε τον Πατριάρχη και αναφέρθηκε 
σύντομα στον μακαριστό π. Ηλία....

Ο Πατριάρχης αντιφώνησε με λόγια 
θερμά για το ήθος και τη δράση του π. 
ΗΛΙΑ Δημ.  ΜΠΕΡΤΟΛΗ και ανέφερε 
ακόμη:

«Το παλαίφατο και αποστολικό 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής, πέραν της ποιμαντικής διακο-
νίας του στην φιλόξενη χώρα της Αιγύ-
πτου, όπου και η ιστορική του καθέδρα, 
δραστηριοποιείται από δεκαετιών στην 
μεγάλη ήπειρο του μέλλοντος, στην 
Αφρική.

Δεκάδες είναι οι ιεραποστολικές 
Μητροπόλεις του Αλεξανδρινού Θρό-
νου, ισάριθμοι οι Μητροπολίτες και οι 
επαρχιούχοι Επίσκοποι και πολλαπλά-
σιοι οι ιερείς και οι κληρικοί, οι οποί-
οι  έχοντες άρει τον ιεραποστολικόν 
ζυγόν κοπιάζουν καθημερινώς εις τον 
αφρικανικόν αμπελώνα του Κυρίου, 
προσκαρτερούντες εις την φιλάδελφο 
βοήθεια των απανταχού της γης ορθο-
δόξων χριστιανών.

Η ιεραποστολική δράση προϋποθέ-
τει πίστη και όραμα, ασκητικό φρόνη-
μα και αυταπάρνηση, ευαγγελικό ήθος 
και πλήρη εγκατάλειψη στο έλεος του 
Κυρίου. Αποτελεί ανταπόκριση στην 
πρώτη και κύρια εντολή του Ιησού 
Χριστού περί του ευαγγελισμού των 
εθνών και της διαδόσεως του λόγου 
του. Αποτελεί εκδήλωση πίστεως θε-
μελιώδους και γενναίας πεποιθήσεως, 
που δεν μπορεί να εκδηλωθεί από τον 
καθένα.

Εις το πρόσωπον των ιεραποστόλων 
κληρικών μας, βλέπομεν τους αξίους 
συνεχιστάς των παραδόσεων, τους 
πολυτίμους βοηθούς και συνεργάτας, 
αλλά και τους στοργικούς συγκυρη-
ναίους, τους πάντοτε προθύμους να 
μοιραστούν μαζί μας τον  βαρύν ιερα-
ποστολικόν ζυγόν, τον οποίον έχομεν 
θεία συνάρσει αναλάβει εδώ, εις την 
Αφρικήν. Βλέπομεν εκείνους που δεν 
φείδονται χρόνου, κόπου και εξόδων, 
προκειμένου να κάνουν το έργο μας 
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(Άνω) Ο Πατριάρχης κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία. (Κάτω) Ο Πατριάρχης 
στο προαύλιο του Ι. Ναού με Αρχιευρείς του θρόνου του και πλήθος κόσμου 

για τ' αποκαλυπτήρια της προτομής του π. Ηλία ΜΠΕΡΤΟΛΗ.
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ελαφρύτερο, προκειμένου να ανακου-
φίσουν -όση δύναμις- την καθημερινήν 
ζωήν του ποιμνίου μας, που ζει ενίοτε 
υπό συνθήκας πείνας, δίψας, πενίας και 
αναλφαβητισμού. Οι χριστιανοί μας 
εκτείνοται εις όλην την μαύρην ήπει-
ρον, δηλαδή εις χώρας και εις περιοχάς 
όπου η ζωή είναι αφαντάστως δυσκο-
λότερη και προβληματικότερη εν σχέσει 
προς την μεγάλην και φιλόξενον χώρα 
της Αιγύπτου, όπου αυτήν την στιγμήν 
ευρισκόμεθα και όπου η ιστορική έδρα 
του Πατριαρχείου μας, χώραν εις την 
οποίαν αφθονούν οι ανέσεις του πο-
λιτισμού, η καλοσύνη των κατοίκων 
και η στοργικότης των αρχών. Αυτών 
των εμπεριστάτων αδελφών μας την 
ζωήν θεωρούμεν χρέος ιερόν να ευ-
κολύνομεν, να δώσομεν τροφήν και 
πόσιμον ύδωρ εις τους πεινώντας και 
διψώντας, να ενδύσομεν τους γυμνούς, 
να περιθάλψομεν τους ασθενείς και να 
επισκεφθούμε τους χειμαζομένους υπό 
λιμών, φυσικών καταστροφών και πο-
λέμων, εκτελούντες τας εντολάς που 
ο ίδιος ο Κύριός μας έδωσε προς τους 
ανθρώπους.

Και είναι μέσα εις το πλαίσιον αυτό 
που, όλοι οι διακονούντες εις το Πα-
τριαρχείον Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής, από του Πατριάρχου έως και 
του τελευταίου των συνεργατών μας, 
συντόνως προσπαθούμεν να συμβάλο-
μεν εις την αντιμετώπισιν των ασθενει-
ών και του ΑIDS, από το οποίο μαστί-
ζονται πολλαί αφρικανικαί χώραι, να 
επιμορφώσωμεν τα τέκνα της Αφρικής 
δια των Πατριαρχικών Σχολών μας, να 
ανακουφίσωμεν τα καθημερινά των 
προβλήματα δια των ιεραποστολικών 
Μητροπόλεών μας, τας οποίας διαποι-
μαίνουν ήρωες Ιεράρχες, Επίσκοποι 
που λαμβάνουν μόνον την ευλογίαν 

μας και απέρχονται εις τας επαρχίας 
των, αγωνιζόμενοι εκ του μηδενός να 
δημιουργήσουν υποδομήν και να πα-
ράγουν έργον. Και, πάνω απ’ όλα, αγω-
νιζόμεθα να ευαγγελίσουμε τους λαούς 
της Αφρικής, φωτίζοντας τα σκοτάδια 
της άγνοιας και της ειδωλολατρείας με 
το άπλετο και ζωογόνο φως του Χρι-
στού, συνδυάζοντες τας ορθοδόξους 
παραδόσεις με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά κάθε έθνους και κάθε 
φυλής.

Μέσα σε αυτόν τον άξονα πρέπει να 
εξεταστεί, στο σύνολό της, η προσω-
πικότητα του ιερέως Ηλία Μπερτόλη, 
αφού η υπόμνηση της προσωπικότητος 
του αοιδίμου έναντι της των Αλεξαν-
δρέων Εκκλησίας και των ορθοδόξων 
πιστών τους οποίους διηκόνησε δεν 
πρέπει να παρασιωπηθεί.

Για το Πατριαρχείο μας, αιώνιο θα 
είναι το μνημόσυνο του διακεκριμένου 
λευίτη ο οποίος ουκ ολίγον εργάσθηκε 
υπέρ του Θρόνου, για την προβολή και 
προκοπή της ορθοδόξου Εκκλησίας 
και για κάθε Έλληνα και Αφρικανό στα 
μέρη της Νοτιωτέρας Αφρικής. Υπήρξε 
πιστός και αφοσιωμένος στο καθήκον 
εξ όλης της ψυχής και της καρδίας του. 
Αγάπησε την διακονίαν του και ανάλω-
σε εαυτόν, μεταφέροντας το μήνυμα 
της Εκκλησίας σε όλους τους πιστούς 
στα βάθη της Αφρικής, γιατί επιθυμού-
σε να μην αφήσει αλειτούργητον κα-
νέναν όσο μακριά και αν ευρίσκετο. 
Ίδρυσε σχολεία, ενίσχυσε και βοήθησε 
στην ίδρυση και λειτουργία ελληνικών 
κοινοτήτων, ανέπτυξε πλούσιο φιλαν-
θρωπικό έργο, με μια λέξη έζησε για 
την αγάπη προς τον συνάνθρωπο όπου 
γης.

Η δράση του άφησε ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα της στην νοτιωτέρα Αφρική. 
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Στιγμιότυπα από την υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β'.
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Αισθάνετο βαθύτατα το χρέος και την 
ευθύνη την οποία έχουν όσοι τάχθη-
καν να υπηρετούν την Εκκλησία και 
το λαό του Θεού. Πάντοτε ήταν ανή-
συχος, εργάζετο νυχθημερόν, πάντοτε 
αγωνιούσε για τα μικρά και τα μεγάλα. 
Το πλούσιο εκκλησιαστικό και εθνικό 
του έργο τον ανέδειξαν σε εντυπωσι-
ακή φυσιογνωμία, η οποία απολάμβα-
νε σεβασμό και τιμή από όλους τους 
Έλληνες της νοτιωτέρας Αφρικής και 
όχι μόνον.

Έτσι, η τιμή προς τον αείμνηστο ιε-
ρέα αποτελεί υποχρέωση βασική του 
Αλεξανδρινού Θρόνου, αφού στο 
πρόσωπό του τιμούμε τους αγώνες και 
τους κόπους όλων των κατά καιρούς 
ιεραποστόλων μας, τόσο της ποιμαινο-
μένης όσο και της ποιμαίνουσας, τόσο 
της στρατευομένης όσο και της θριαμ-
βεύουσας Εκκλησίας.

Πολλές και ποικίλες είναι οι δυσκο-
λίες του έργου που έχουν αναλάβει 
οι Ιεραπόστολοι της Εκκλησίας των 
Αλεξανδρέων, μεταξύ των οποίων 
επίζηλον θέση κατείχε έτι ζων, αλλά 
και κεκοιμημένος συνεχίζει να έχει, 
ο μακαρία τη λήξει γενόμενος ιερεύς 
Ηλίας Μπερτόλης. Πολλές οι πίκρες, οι 
μέριμνες, οι απογοητεύσεις και πολλά 
τα εμπόδια. Όμως, όσον τα προβλή-
ματα αυξάνονται, τόσον η χάρις του 
Θεού υπερπερισσεύει. Έκφρασις της 
θείας αυτής ευδοκίας και χάριτος είναι 
ασφαλώς η ολοκλήρωσις των μεγά-
λων έργων που το Πατριαρχείο μας 
έχει αναλάβει σε όλες ανεξαιρέτως τις 
αφρικανικές χώρες. Και οπωσδήποτε, 
της ιδίας θείας αρωγής και αντιλήψεως 
αποτέλεσμα είναι και η παρουσία εδώ  
σήμερον τόσον εκλεκτών και ηγαπη-
μένων προσώπων, των Αρχόντων του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης 

Αφρικής, των ευλαβών προσκυνητών 
και των πνευματικών τέκνων και φί-
λων της αλεξανδρινής Εκκλησίας. Δι’ 
όλους υμάς η πατρική ημών καρδία 
πάλλεται εξ αγάπης και ευγνωμοσύνης, 
διότι σπεύσατε να συμπαραβρεθείτε εις 
την τιμητικήν εκδήλωσιν του αειμνή-
στου ιεραποστόλου π. Ηλία Μπερτόλη. 
Θα προσευχόμεθα δι’ όλους σας και 
παρακαλούμεν και εσείς να πράττετε 
το ίδιο, διότι είναι βαρύς σταυρός η 
πατριαρχεία, ως επίσης είναι βαρύς 
ο ιεραποστολικός ζυγός, τον οποίον 
δια την  αγάπην του Χριστού έχομεν 
αναλάβει.

Ευχόμεθα το παράδειγμα του π. 
Ηλία να εμπνεύσει και άλλους συνεχι-
στάς, του ιδίου καλού έργου, από τους 
οποίους έχουμε άμεση ανάγκη, δια να 
στελεχώσουν την αλεξανδρινή ιεραπο-
στολή στην αφρικανική ενδοχώρα. Ας 
έχουμε την ευχή του».

Στη συνέχεια τελέσθηκε μνημόσυνο 
και στον προαύλιο χώρο του Ναού έγιναν 
τ’ αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης προ-
τομής του π. Ηλία Δημ. Μπερτόλη από 
τον Πατριάρχη κ. Θεόδωρο Β΄. 

Ακολούθησε δεξίωση για τους επισή-
μους. 

Ευχαριστούμε το Δήμο Σπάτων και 
τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου 
Σπάτων. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ. Βασίλειο 
Δημ. Μπερτόλη, Ταξίαρχο ε.α., συγγενή 
του μακαριστού Γέροντα,  που επικοινώ-
νησε μαζί μας, φρόντισε να συνδεθεί και 
να μας αποστείλει την τιμητική πρόσκλη-
ση.

Ευχόμαστε να βρεθούν και άλλοι 
μιμητές στο Ιεραποστολικό έργο του 
μακαριστού Γέροντα.

Να έχουμε την ευχή του.
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Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Δεχθείτε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την Νταλίκα με τα ποικίλα αγαθά που μας 
στείλατε και τα 1000€ για τη συνέχιση των εργασιών στον ανεγειρόμενο Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό στην πόλη Lobets.

Tην βοήθεια αυτή, όπως και τα προηγούμενα έτη 2005 και 2007 τα μοιράσαμε 
σε ενορίτες μας που πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη για την επιβίωσή τους και τα 
υπόλοιπα για να συνεχίσουμε το συσσίτιο απόρων στη Μητρόπολή μας.

Ευχόμεθα ο Ελεήμων Κύριος και Θεός ημών ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, να σας δίνει υγεία 
χαρά και δύναμη, για να συνεχίζεται το θεάρεστο Ιεραποστολικό έργο.

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΟΒΕΤΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
Π.Χ.Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εις το μέσον της φωτογραφίας δεξιά διακρίνεται ο μακαριστός Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και δίπλα 
του ο Μητροπολίτης ΛΟΒΕΤΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛ σε επίσκεψή του στον Ομιλό μας προ ολίγων ετών.
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Α) Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Μεγάλη Εβδομάδα - Πάσχα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ετελού-
ντο όλες οι ακολουθίες της Μ. Τεσσαρακο-
στής στην Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή 
«Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ΄». 
Τόσο οι μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής 
όσο και αυτοί του Διδασκαλικού Κολλεγί-
ου συμμετείχαν, με μεγάλη κατάνυξη, στις 
ι. ακολουθίες. Ο Σεβ. κ. Μακάριος λειτουρ-
γούσε κάθε Σάββατο και κήρυττε, παίρνοντας 
αφορμή από τα αναγνώσματα της ημέρας και 
τις γιορτές των Αγίων.

Την Κυριακή των Βαΐων η ακολουθία 
τελέστηκε στον Καθεδρικό ναό των Αγί-
ων Αναργύρων με την συμμετοχή ιερέων 
και διακόνων, μαθητών της Πατριαρχικής 
Σχολής. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα 
ραδιόφωνα μετέδωσαν την ακολουθία σε 
συνεχείς εκπομπές τους και προέβαλαν το 
κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου. Σε ερώτηση 
γιατί προβάλλουν στα τηλεοπτικά κανάλια 
τις ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
οι δημοσιογράφοι απάντησαν ότι υπάρχει 
πλούσιο  τελετουργικό, πλούσιος συμβολι-
σμός και κάθε ακολουθία είναι ένα πνευμα-
τικό και βαθύ μήνυμα για τους πιστούς. Οι 
τοπικές εφημερίδες της επομένης έδωσαν στη 
δημοσιότητα φωτογραφίες και τις δηλώσεις 
του Σεβασμιωτάτου, δείγμα της αναγνωρι-
σμένης πλέον παρουσίας της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στην Κένυα.

Την Αγία Τετάρτη ο Σεβασμιότατος με την 
συμμετοχή τριάντα και πλέον ιερέων, ιερο-
σπουδαστών και καθηγητών, παιδιών του 
Δημοτικού και καθηγητών του Διδασκαλι-
κού Κολεγίου, τέλεσε το μυστήριο του Αγίου 
Ευχελαίου μέσα σε ατμόσφαιρα κατανυκτι-
κή. Στο τέλος της ακολουθίας μίλησε για τη 
σημασία του μυστηρίου. Ευχαρίστησε τον 
Θεό που για μια ακόμη φορά μπόρεσαν να 

είναι όλοι μαζί και να χριστούν με το ιαματικό 
έλαιον εις ίασιν ψυχής τε και σώματος.

Να σημειωθεί εδώ, ότι για πρώτη φορά 
από τον καιρό που έγινε Επίσκοπος, ο Σε-
βασμιώτατος κ. Μακάριος δεν μπόρεσε να 
επισκεφθεί ενορίες της Ναϊρόμπης και των πε-
ριχώρων λόγω των καταρρακτωδών βροχών 
και της μεγάλης και ισχυρής κακοκαιρίας.

Το πρωΐ της Μ. Πέμπτης ο Σεβασμιότατος 
τέλεσε τη θεία λειτουργία στον ι. ναό του 
Αγίου Μακαρίου της Πατριαρχικής Σχολής. 
Το βράδυ η ακολουθία των Αγίων Παθών 
έλαβε χώρα στον Καθεδρικό Ναό των Αγί-
ων Αναργύρων. Μετά τη Σταύρωση, ο Σε-
βασμιώτατος ομίλησε προς το πολυπληθές 
εκκλησίασμα κατάλληλα συγκινημένος εκ 
του γεγονότος τούτου.

Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, ο Σε-
βασμιώτατος τέλεσε την ακολουθία των Βα-
σιλικών Ωρών και της Αποκαθηλώσεως στον 
Καθεδρικό Ναό των Αγίων Αναργύρων με τη 
συμμετοχή πολλών ιερέων, διακόνων και 
υποδιακόνων της Πατριαρχικής Σχολής. 

Το απόγευμα της ίδια ημέρας προέστη της 
ακολουθίας του επιταφίου στον ίδιο ναό. 
Συμμετείχαν οι ενορίες της Ναϊρόμπης και των 
περιχώρων, με τους πιστούς και τις χορωδίες 
τους. 'Εψαλλε μελωδικότατα η εβδομηκο-
νταμελής χορωδία της Πατριαρχικής Σχολής. 
Στην περιφορά του επιταφίου προηγείτο η 
Φιλαρμονική της ενορίας του Αγίου Τίτου, 
οι φοιτητές του Διδασκαλικού Κολλεγίου, 
τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων, οι ιε-
ροσπουδαστές και περί τους πενήντα ιερείς. 
Ο Επιτάφιος γέμισε με ζωή και ευλογία τους 
κατοίκους της Ναϊρόμπης. Έβγαινε ο κόσμος 
ακόμα και στις στέγες των σπιτιών, στα μπαλ-
κόνια, οι πεζοί σταματούσαν,  το ίδιο και τα 
αυτοκίνητα, για να δούν το πρωτότυπο και 
περίεργο αυτό φαινόμενο. Παρ’ όλο το βρο-
χερό καιρό, η συμμετοχή κλήρου και λαού 
ήταν πέραν των προσδοκιών μας. Η τοπική 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΝΥΑΣ
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Χειροτονία στην Πατριαρχική Σχολή

αστυνομία ήταν αρκετά οργανωμένη και 
έθεσε κάτω από την προστασία της την όλη 
τελετή. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια κάλυψαν 
εκτενώς το γεγονός αυτό. Η πρώτη είδηση 
στο δελτίο ειδήσεων ήταν η ακολουθία του 
Επιταφίου και οι δηλώσεις του Σεβασμιοτά-
του που έδωσε το μήνυμα από τον τάφο του 
Κυρίου για σεβασμό και τιμή προς τις ανθρώ-
πινες υπάρξεις, ειρήνη και αγάπη ανάμεσα 
στις φυλές και τους ανθρώπους.

Το Άγιο Σάββατο το πρωΐ  οι ακολουθίες 
τελέστηκαν και πάλιν στον Καθεδρικό Ναό 
των Αγίων Αναργύρων. Το βράδυ της ίδιας 
ημέρας η ακολουθία της Αναστάσεως στον  
ίδιο Ι. Ναό. Ακούστηκε το Χριστός Ανέστη 
σε τριάντα γλώσσες. Έψαλλε εκατονταμελής 
χορωδία του Καθεδρικού ναού και της Πα-
τριαρχικής Σχολής. Προσήλθαν οι πρέσβεις 
των Ορθοδόξων Κρατών και Αφρικανοί Ορ-
θόδοξοι από τις γύρω περιοχές. Στο τέλος της 
ακολουθίας ο Σεβασμιότατος έδωσε τον ανα-
στάσιμο χαιρετισμό προς τα μέσα της μαζικής 
τηλεόρασης. Διαβάστηκε, επίσης, το μήνυμα 
της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρου 
του Β΄, στα Αγγλικά. Εδώ θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι το μήνυμα του Πατριάρχου 

διαβάστηκε σε πολλές διαλέκτους σ’ όλες τις 
ενορίες της Μητροπόλεως Κένυας. Στο τέλος 
της ακολουθίας ο Σεβασμιότατος ευλόγησε 
τα κόκκινα αυγά και έκανε διανομή σ’ όλο 
το εκκλησίασμα. Ακολούθησε στους χώρους 
γύρω από τον Καθεδρικό Ναό, πλούσιο πα-
σχαλινό τραπέζι για όλους.

Ο Σεβασμιότατος παρακάθισε στην επίσης 
πλούσια πασχαλινή τράπεζα, στους χώρους 
της Πατριαρχικής Σχολής.

Την Κυριακή το μεσημέρι ο Σεβασμιό-
τατος παρέστη σε τραπέζι που παρέθεσε ο 
Ρώσσος Πρέσβυς σε όλους τους Σλαβοφώ-
νους Ορθοδόξους χριστιανούς, ομιλήσας 
κατάλληλα. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στον ι. 
ναό του Αγίου Μακαρίου της Πατριαρχικής 
Σχολής, τελέσθηκε ο εσπερινός της αγάπης 
με τη συμμετοχή όλων των ενοριών της Να-
ϊρόμπης και των περιχώρων. Συμμετείχαν 
δεκάδες ιερείς και διάκονοι, όπως και περί τις 
2000 Ορθόδοξοι Αφρικανοί. Ο Σεβασμιότα-
τος διένειμε σ’ ένα έκαστο από ένα κόκκινο 
αυγό.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έκανε 
μια σύντομη αναφορά στο επιτελούμενο έρ-
γο της Μητροπόλεως. Ακολούθησε πλούσιο 
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Β) Πληροφορίες για τη Μητρόπολη 
της Κένυας

Για χρόνια τώρα στο χώρο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Κένυας, που είναι και το κέντρο της 
ιεραποστολής μας, σιωπηλά, λειτουργεί, εκτός 
από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, πρό-
γραμμα φαγητού επί καθημερινής βάσης.

Συγκεκριμένα, ενώ τα παιδιά που φοιτού-
σαν, κυρίως ορφανά ή πτωχά, έπαιρναν ένα 
χυμό και δύο κομμάτια ψωμιού κάθε μέρα, 
λόγω οικονομικών δυσκολιών, τώρα απολαμ-
βάνουν ζεστό πρωϊνό ρόφημα και μαγειρεμένο 
φαγητό το μεσημέρι, λόγω της αγάπης και της 
προσφοράς των αδελφών μας Ορθοδόξων 
χριστιανών της Κύπρου, της Ελλάδος, της Αυ-
στραλίας και της Αμερικής. 

Άρχισε, δειλά-δειλά, αυτή η πρώτη προ-
σπάθεια. Οι ανάγκες αυξήθηκαν. Οι πληροφο-
ρίες έφθαναν ότι τα παιδιά κοιμούνται νηστικά 

το βράδυ! Και αυτό ακόμα το ελάχιστο, το 
μοιράζονται με όλα τα άλλα μέλη της οικο-
γένειάς τους.

Στην αρχή, το πρόγραμμα επεκτάθηκε στις 
γύρω ενορίες της Ναϊρόμπης μόνο κάθε Σάβ-
βατο. Το ίδιο αυτό πρόγραμμα έφθασε ως το 
όρος του Κιλιμάνζαρο, λόγω της πολυταλά-
ντου και δραστήριας πρεσβυτέρας του ιερέα 
μας εκεί.

Έρχεται η περίοδος της ανομβρίας και των 
πρόσφατων πολιτικών διενέξεων και του εμ-
φύλιου σπαραγμού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Κένυας πρώτη έδωσε το παρόν της. Στα 
στρατόπεδα των προσφύγων και των αναξιο-
παθούντων προσφέρει τρόφιμα και ενισχύεται 
έτσι ο εκτοπισμένος πληθυσμός, ανεξαρτήτως 
φυλής ή καταγωγής. Τα συσσίτα επί καθημε-
ρινής βάσης αυξάνονται και ανακουφίζουν 
χιλιάδες απροστάτευτους, ιδιαίτερα παιδιά. 

Έτσι, σήμερα, λειτουργούν, επί καθημερι-
νής βάσης, τα εξής προγράμματα επισιτισμού 
των παιδιών: εκτός από το Νηπιαγωγείο και 
το Δημοτικό της Μητροπόλεως, στην ενορία 

γεύμα για όλους και ο Σεβασμιότατος διένει-
με δώρα στα παιδιά.
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του Αποστόλου Παύλου, στην Καγκίρα, στην 
ενορία του Αγίου Γεωργίου Κιμπίρας, της προ-
δημοτικής και δημοτικής Σχολής στην περιο-
χή του Αγίου Νικολάου Ριρούτας και φυσικά 
στο ορφανοτροφείο της Μητροπόλεως, στην 
ενορία του Αγίου Νικοδήμου Κασίγκας, στο 
Nyeri.

Πρόσφατα, μάλιστα, με τη βοήθεια της 
Φιλλανδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, άρχισε 
πρόγραμμα φαγητού για τα τετρακόσια παι-
δάκια του Ορθόδοξου Δημοτικού Σχολείου 
στο Λομπέρε της Λαϊκίπιας.

Όλα αυτά και άλλα παρόμοια προγράμμα-
τα λειτουργούν κάτω από την άμεση φροντίδα 
της Μητροπόλεως Κένυας και με την οικονο-
μική ενίσχυση και φροντίδα ευσεβών χριστια-
νών και άλλων φιλανθρωπικών φορέων, που 
επισκέπτονται την Κένυα κατά διαστήματα. 
Έτσι, γίνονται μάρτυρες και μεταφέρουν και 
σε άλλους τα μηνύματα αυτά συμπαράστασης 
προς τα πεινασμένα παιδάκια της Κένυας.

Τα προγράμματα αυτά συντηρούν, καθη-
μερινά, χιλιάδες άπορα παιδιά, που, με την 
τροφή αυτή, μπορούν να παίρνουν ψυχικές 
και σωματικές δυνάμεις, ώστε να  μορφώνο-
νται καλύτερα.

Το ερώτημα που τίθεται είναι: πως η Ορθό-
δοξη Εκκλησία μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 
τόσο ζωτικό θέμα, που μαστίζει, όχι μόνο την 
Αφρική, αλλά και την Ασία, όπως και άλλες 
χώρες της γης.

Μάλιστα, στην κρίσιμη αυτή καμπή της 
ιστορίας της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα λόγω 
της οικονομικής κρίσης, που ταλαιπωρεί την 
οικουμένη ολόκληρη, έρχεται η Ορθόδοξη 
Εκκλησία, με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει, 
και δίνει λύσεις, ανακουφίζοντας έτσι μέγα 
μέρος του λαού, που πεινά, μέσω των κατά 
τόπους Επισκόπων, αθόρυβα.

Χρειάζεται άμεση και συγκροτημένη οργά-
νωση των προσπαθειών, για την αντιμετώπιση 
της μάστιγας της πείνας. Οι διεθνείς οργανισμοί 
δεν είναι σε θέση να εφαρμόζουν συστήματα 
κατάλληλα για την προώθηση προγραμμάτων 

βοήθειας, λόγω της διαφθοράς που επικρατεί 
στους ιθύνοντας και των συχνών διενέξεων, 
ως επί το πλείστον φυλετικών.

Οι ιεραποστολές, λοιπόν, καλούνται να 
διαδραματίζουν πρωτοποριακό ρόλο στην 
αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών, ιδιαί-
τερα στην Αφρική και να μην περιμένουν τις 
διεφθαρμένες Κυβερνήσεις, που μόνο για τα 
δικά τους συμφέροντα ενδιαφέρονται.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μόνη της μπορεί, 
με μια συντονισμένη προσπάθεια, να γίνει ο 
μόνος φορέας αντιμετωπίσεως της πείνας στην 
Αφρική, λόγω της οικουμενικής αποστολής 
της και δε θέτει θέμα «φυλής, χρώματος, θρη-
σκείας ή εθνικότητας». Ιδού, λοιπόν, πως η 
Ιεραποστολή συμμετέχει στον αγώνα των αν-
θρώπων για επιβίωση και συντήρηση.

Γ) Ένας Απολογισμός

Με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, συ-
μπληρώθηκαν, φέτος, πενήντα χρόνια, από 

Εις ίασιν ψυχής και σώματος.
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την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας. 
Μια περίοδος, που, από την ώρα της ιδρύσε-
ως, είχε ως κύριο στόχο τον Ευαγγελισμό των 
φυλών της Ανατ. Αφρικης, κάτι που επετεύχθη 
με τους κόπους και τις θυσίες των εκάστοτε 
Ιεραρχών, που υπηρέτησαν, αλλά και των 
αφανών Ιεραποστόλων, κληρικών και λαϊ-
κών.

Μέσα σε αντίξοες και, πολλές φορές, πολύ-
πλοκες καταστάσεις, σ’ όλα αυτά τα πενήντα 
χρόνια, φάνηκε, ξεκάθαρα και ολοφάνερα 
ότι το έργο του Ευαγγελισμού ανήκει, απο-
κλειστικά, στις ενέργειες και το φωτισμό του 
Αγίου Πνεύματος.

Πολλές φορές, αναφερόμαστε και θαυ-
μάζουμε για το πόσο ο Κύριος ενεργεί, από 
άπειρη αγάπη και φιλευσπλαχνία, προς κάθε 
ανθρώπινη ύπαρξη.

Η φετεινή επέτειος των πενήντα χρόνων, 
από της ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως, 
παρουσιάζει ένα έργο, που ανέλαβε, από την 
ώρα εκείνη, η Τοπική Εκκλησία, για εδραίωση 
και προβολή της Ορθόδοξης Πνευματικότητας 
και πίστεως, σε όλους τους τομείς.

Η Ιερά Μητρόπολις, σήμερα, εκτός από 
τα δύο μεγάλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την 
Ορθόδοξη Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή, 
Μακάριος ο Γ΄ και το Ορθόδοξο Διδασκαλικό 
Κολλέγιο, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, συντηρεί 
και λειτουργεί περισσότερα από δεκαπέντε 
Γυμνάσια, τριάντα Δημοτικά και Νηπιαγω-
γεία, Σχολή Ραπτικής, Σχολή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Σχολή Κοινωνικών Σπουδών. 
Επίσης, επί καθημερινής βάσεως, ένας αριθμός 
παιδιών των Νηπιαγωγείων και των Δημο-
τικών σχολείων λαμβάνουν πρόγευμα  και 
μεσημεριανό φαγητό (1500 παιδιά). 

Ένας άλλος αριθμός παιδιών παίρνουν με-
σημεριανό κάθε Σάββατο, σε περίπου δέκα 
ενορίες.

Οι χριστιανικές ομάδες γυναικών, ανδρών, 
νέων, παιδιών είναι οργανωμένες σε όλες τις 
είκοσι μητροπολιτικές περιφέρειες της επικρά-
τειας της Κένυας, με προγράμματα κατηχήσε-

ως, μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, 
πνευματικών συνάξεων με θέματα Ορθοδό-
ξου πίστεως, παραδοσιακών χορών και τρα-
γουδιών, αθλοπαιδιών και ποδοσφαιρικών 
αγώνων, διαγωνισμών, ποιήσεως, θεάτρου 
κλπ.

Η Ιερά Μητρόπολις Κένυας συντηρεί το 
πρώτο Ορθόδοξο Ορφανοτροφείο, με εκατόν 
δέκα παιδάκια, στους πρόποδες του όρους 
Κένυα, στην περιοχή Νιέρι. Στο Ορφανοτρο-
φείο αυτό, τα παιδάκια έχουν μόνιμη διαμο-
νή, φαγητό, ένδυση και υπόδηση, όπως και 
Εκπαίδευση.

Ενα δεύτερο Ορφανοτροφείο είναι υπό 
ανέγερση. Περίπου πέντε χιλιάδες παιδιά και 
νέοι φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και στα Πανεπιστήμια και Κολλέγια της Κέ-
νυας. Ένας άλλος αριθμός νέων φοιτούν στα 
Πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ελλάδος και 
της Κύπρου, με υποτροφίες.

Στην Κένυα, ευρίσκονται, συχνά, σε ειδικές 
ιατρικές αποστολές, οι ομάδες των εθελοντών 
γιατρών, από την Κύπρο (πρώην Γιατροί του 
Κόσμου), του Ιδρύματος Σοφία, την  Ολλαν-
δία, των Γιατρών της Καρδιάς, από την Ελλάδα. 
Ιατρική αποστολή επίσης αποστέλλεται από 
την Οργάνωση καταπολέμησης της πείνας.

Από το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο 
της Αμερικής, έρχονται, συνήθως, δύο Απο-
στολές, οι οποίες ασχολούνται με την Κατήχη-
ση, σε απομακρυσμένες περιοχές της Κένυας 
και με το χτίσιμο νέων ιερών ναών, σχολείων 
και ιατρικών κέντρων.

Στο χώρο της Πατριαρχικής Σχολής, φέτος, 
φοιτούν εβδομήντα νέοι, που προέρχονται 
από διάφορες χώρες της Αφρικής. Η λειτουρ-
γική ζωή αποτελεί το επίκεντρο των δραστηρι-
οτήτων των μαθητών. Ανελλιπώς, τελούνται 
όλες οι ιερές ακολουθίες, πρωί και βράδυ. Η 
θεία λειτουργία, επί καθημερινής βάσεως. Ο 
Επίσκοπος, κάθε Πέμπτη και Σάββατο, λει-
τουργεί στο Παρεκκλήσιο της Πατριαρχικής 
Σχολής ή και τις άλλες μέρες, όταν είναι με-
γάλη γιορτή.
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Στο πρόγραμμα της Σχολής συμπεριλαμβά-
νεται και η μετάφραση των λειτουργικών μας 
ακολουθιών και κειμένων στις Αφρικανικές 
διαλέκτους. Ήδη, κυκλοφορούν εκατοντάδες 
τέτοιες μεταφράσεις, που εξυπηρετούν περισ-
σότερες από τριάντα φυλές.

Οι Ιεροσπουδαστές, στον ελεύθερο χρόνο 
τους, ασκούνται στις αθλοπαιδιές, στο ποδό-
σφαιρο και την καλλιέργεια.

Ενας αριθμός μαθητών, που έδειξαν ιδιαίτε-
ρο ταλέντο στη μουσική, φοιτούν σε διάφορα 
ωδεία και άλλες σχολές.

Η Ιερά Μητρόπολις επίσης συμμετέχει, 
ενεργά και είναι μέλος της ομάδας των Εκ-
κλησιών εκείνων, που αγωνίζονται ενάντια 
και διαφωτίζουν ανάλογα, για την επάρατο 
ασθένεια, το Aids. Για τον σκοπό αυτό, διορ-
γανώνονται ειδικά σεμινάρια από εκπαιδευμέ-
νους ομιλητές, γύρω από το θέμα.

Η Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή, όπως 
προαναφέρθη, δίνει μεγάλη σημασία στον 
τομέα των Ιερών Ακολουθιών και της μουσι-
κής. Μια πολύ καλά, οργανωμένη χορωδία 
επισκέπτεται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την 
Κύπρο, όπου δίνονται μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις, με εκκλησιαστική μουσική και 
παραδοσιακούς χορούς.

Το χτίσιμο των μονίμων ιερών ναών συνε-
χίζεται σε όλες τις περιοχές και τις φυλές της 
Κένυας. Ήδη ο Σεβασμιότατος εγκαινίασε περί 
τους πενήντα μονίμους ιερούς ναούς.

Η Μητρόπολις εκδίδει, κάθε χρόνο, το 
επίσημο ημερολόγιο, που περιέχει όλα τα 
στοιχεία, για τη ζωή και τη δράση της τοπι-
κής Εκκλησίας, όπως, επίσης και Ανάλεκτα 
της Ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Κένυας. Το ετήσιο αυτό ημερολόγιο περιέχει  
τα ονόματα και τις διευθύνσεις, όπως και τους 
ναούς των υπερδιακοσίων είκοσι ιερέων της 
Μητροπόλεως. Ακόμα, παρατίθεται ιστορι-
κή αναδρομή της Ιστορίας του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας, στο χώρο της Αφρικανικής 
ηπείρου.

Λόγω της συνεχιζόμενης ανομβρίας, η Ιερά 

Μητρόπολις πρωτοστατεί, προσφέρει τρόφι-
μα,  ρουχισμό, κλινοσκέπασμα, στις πληγείσες 
περιοχές. Εις δε τους προσφυγικούς καταυλι-
σμούς, από την αρχή των εσωτερικών ανατα-
ραχών, η Μητρόπολις συνεχίζει την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Σεβασμιότατος 
επισκέπτεται, συχνά όλες αυτές τις πληγείσες 
περιοχές και ανακουφίζει, με λόγο και πράξη, 
τους δεινοπαθούντες.

Στον Ιατρικό Τομέα, η Μητρόπολις ίδρυσε, 
σε μεγάλο αριθμό ενοριών, ιατρικά κέντρα, 
που παρέχουν ιατρική περίθαλψη δωρεάν ή 
με μικρή συμβολική χρηματική συμμετοχή.

Την Μητρόπολι Κένυας επισκέπτονται, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, επισκέπτες από 
Αμερική, Ελλάδα, Κύπρο, Αυστραλία, Φιλαν-
δία, Ρωσία, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντική 
εργασία, στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων, 
των κλινικών και των λατρευτικών χώρων. Οι 
επισκέπτες αυτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι υπο-
στηρίζουν το έργο της Ιεραποστολής και θεω-
ρούνται οι χορηγοί, για το χτίσιμο των ναών, 
σχολείων και ιατρικών κέντρων.

Φέτος (2009), επισκέφθηκε την Κένυα, δύο 
φορές, η ΑΘΜ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, 
Θεόδωρος ο Β΄, ο οποίος είχε την ευκαιρία να 
επισκεφθεί  λατρευτικούς χώρους και ιατρικά 
κέντρα, όπως και Εκπαιδευτήρια, να θέσει θε-
μέλιους λίθους, να εγκαινιάσει ιερούς ναούς 
και να παραστεί στην, επί τη λήξει των μαθη-
μάτων, τελετήν τόσο της Πατριαρχικής Σχο-
λής, όσο και του Διδασκαλικού Κολλεγίου. 
Η παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, 
στην Κένυα, αναζωογόνησε και αναπτέρωσε το 
ηθικό των πιστών και του κλήρου της τοπικής 
Εκκλησίας.

Για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια, 
λειτουργεί ειδικό σεμινάριο, για τους υποψηφί-
ους κατηχητές και κατηχήτριες. Κάθε Σάββατο, 
συγκεντρώνονται άνω των εξήντα Κατηχητών 
και Κατηχητριών, οι οποίοι παρακολουθούν 
μαθήματα Κατηχήσεως, από τους Καθηγητές 
της Πατριαρχικής Σχολής.

Οι μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας, Χρι-
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στούγεννα, Πρωτοχρονιά, Άγια Θεοφάνεια, 
τελούνται με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, βυ-
ζαντινή, με τη συμμετοχή κλήρου και λαού, 
όπως και των πολυαρίθμων χορωδιών. Η Αγία 
Εβδομάδα και ο Εσπερινός της Αγάπης δίνουν 
μια ξεχωριστή εικόνα, τόσο που τα τηλεοπτικά 
κανάλια της Κένυας και ο Τύπος, αναμεταδί-
δουν αποσπάσματα και ανταποκρίσεις, κάτι 
που προβάλλει το ρόλο της Ορθοδοξίας.

Επίσης, λόγω της αυξήσεως των πιστών, 
τελούνται ομαδικές βαπτίσεις, ιδιαίτερα, στο 
χώρο της Ιεράς Μητροπόλεως και δημιουρ-
γούνται νέες εστίες Ορθοδόξων, που ανήκουν 

σε διάφορες φυλές, ιδιαίτερα στους χώρους 
των Εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως.

Πρόσφατα ετελέσθησαν τα εγκαίνια δύο 
ιερών ναών ως εξής: 14.2.2010 ιερός ναός 
Αγίας Μαρίνας στο Νάντι και 21.2.2010 ιερός 
ναός Αγίου Δημητρίου στο Λουκάρι, Δ. Κένυα. 
Κυκλοφορεί εντός των ημερών η Αγία Εβδο-
μάδα Σουαχίλι - Αγγλικά, το Ιερόν Ευαγγέλιον 
Σουαχίλι-Αγγλικά, Ορθόδοξη Κατήχησις στα 
Κικούγιου, Λειτουργία των Προηγιασμένων 
Δώρων Αγγλικά - Σουαχίλι, διάφορες προ-
σευχές Αγγλικά-Λουγκανδέζικα.

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.

† π. Μάρκος Μανώλης

Ο πατήρ Μάρκος Μανώλης, εφημέριος της ενορίας Αγίου Γεωργίου 
Διονύσου Αττικής και ο επί δεκαετίας υπεύθυνος της εφημερίδος «Ορ-
θόδοξος Τύπος». εκοιμήθη εν Κυρίω την 9η Απριλίου ε.ε. μετά από 
ολιγοήμερη βαριά ταλαιπωρία.

Το βαφτιστικό όνομα του π. Μάρκου Κ. Μανώλη ήταν Χαράλαμπος. 
Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα, από γονείς ευσεβείς κακταγομένους 

από τη Φωκίδα. Φοίτησε στο 12ο Γυμνάσιο Αθηνών. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως φοιτητής 21 χρόνων γνώρισε τον π. Χαράλαμπο Βασιλό-
πουλο, όταν έκαμε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο. Το 1965 (28 ετών) εκάρη μεγαλόσχημος 
μοναχός και σε λίγες ημέρες (24.8.1965) διάκονος. Υπηρέτησε ως διάκονος στην Ι. Μονή 
Πετράκη και στην Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμονος Πεντέλης μέχρι το 1984. Από τον μητρο-
πολίτη Αττικής κυρό Δωρόθεο έλαβε τον δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης και διορίστηκε 
εφημέριος στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Διονύσου. Από το 1982, όντας ακόμη διάκονος, 
παρέλαβε από τον θανόντα κατά το έτος αυτό π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο την εποπτία 
της Π.Ο.Ε και της εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος». Η επιλογή του ονόματος του Αγίου 
Μάρκου Ευγενικού, Επισκόπου Εφέσου, εσήμανε τον προσανατολισμό του προς τον μη 
συμβιβασμό με αιρετικούς, σύμφωνα με το αξίωμα εκείνου του αγίου: «Ου χωρεί συ-
γκατάβασις εις τα της πίστεως».

Η όλη βιοτή και πολιτεία του ήταν σύμφωνη με τη ελληνοορθόδοξη παράδοση, η δε 
προφορά του στην πνευματική, μορρφωτική και κοινωνική καλλιέργεια του λαού αξιο-
θαύμαστη. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η πάνδημη συμμετοχή στην εξόδια ακολουθία.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του και ας εύρη και άλλους συνεχιστές του ορθοδόξου 
αγωνιστικού έργου.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ Αριθ. Φυλ. 603/1-Μαΐου 2010
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 11 Φεβρουαρίου 2010 ἕως 31 Μαΐου 2010 

Δια τους Σκοπούς  
της Ιεραποστολής 
Από 11/2 - 21/5/10 
Χατζοπούλου Πανωραία  30€
Αναγνωστοπούλου Ελένη  20€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης  50€
Γιαννακοπούλου Μαρία  30€
Γιαννοπούλου Χαρίκλεια  50€
Π. Σκούλικας Ανδρέας  500€
Παπατζανάκης Γεώργιος  50€
Ήμερος Παναγιώτης  46€
Νακοπούλου Βίκη  25€
Τούτουνα Αναστασία  5€
Ανώνυμος  200€
Λίβανος Χριστόδουλος  20€
Ιηζιεζή  5€
Φιλίππου Σοφία  20€
Μπακάλη Ευδοξία  30€
Δρίζη Αικατερίνη  50€
Ανώνυμος  50€
Λίγκα Νίκη  50€
Μπουλιώτη Ανδριάνα  15€
Ανώνυμος  20€
Μπαγλαντζής Σωκράτης  20€
Λιανού Άννα  150€
Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής (Κορησός)  50€
Διακοφωτάκης Δημήτριος  10€
Χαριτάκης Εμμανούήλ  50€
Ισμίρογλου Μαρία  20€
Κάνταρος Γεώργιος  100€
Τσιρέλης Νικόλαος  20€
Μούρτζη Ανθούλα  20€
Βιτζηλαίου Ελεονώρα  40€
Κατσούλης Ηλίας  30€
Ανώνυμος  20€
Ράπτης Δημήτριος  30€
Ραχούτη Ευγενία  20€
Γαλανόπουλος Γεώργιος  20€
Χαρώνης Βασίλειος  200€
Δράκου Σταυρούλα  20€

Τσερνάκης Βασίλειος  5€
Τσίρης Βασίλειος - Μαρία  10€
Μαθά Αργυρούλα  20€
Δημάκη Ρεβέκα  70€
Βαγγελάτου-Στιλίκα  
Σπυριδούλα  20€
Ταμπουράκη Βασιλική  20€
Ανώνυμος  100€
Μυλωνάς Σταύρος  20€
Κουτσούμπα Χριστίνα  20€
Σαμουήλ Ελένη  100€

Πασούλη Γ. Μαρκέλλα  200€
Αρχ. Χρυσοστόμου Γεώργιος  50€
Βιντζηλαίου Μακρή Θεοδώρα  
και Μακρής Αγαθοκλής  30€
Παναγιωτοπούλου Φωτεινή  20€
Μπακογιάννη Ιανόη  50€
ΕΛΤΑ Πάτμου  25€
Σιετή Θεώνη  70€
Πατήρ Κατσιρμάς Δημήτριος  10€
Στυλιανάκη Μαρία  20€
Επόγλου Ουρανία  10€
Ανώνυμος  20€
Γκλάβας Μιχαήλ  50€
Κουτσούκος Κων/νος  50€
Βουλοδήμος Σπύρος  10€
Λίγδας Αριστείδης  100€
Τζανετής Στυλιανός  40€
Ψυχογιού Ιωάννα  50€
Κούβελος Ιωάννης  100€
Ανδρουλιδάκη Μαρία  20€
Καλαμαρά Ειρήνη  40€
Παπαντωνίου Γεώργιος  50€
Νασιάκου Μαρία 20€
Μπουγιούρη Ευγενία  10€
Λυμπεροπούλου Γεωργία  25€
Οικονόμου Αναστάσιος  15€
Ανώνυμος  10€
Κάσσιος Δημήτριος  20€
Διαμάντη Ιωάννα  20€
Δρίζη Αικατερίνη  50€
Καραγιάννη Γεωργία  10€
Ματιοπούλου Όλγα  20€
Ανώνυμος  301, 59€
Πολυχρονίδου Λαμπρινή  300€
Γαλανοπούλου Χριστίνα  20€
Τσούκου Αδαμαντία  40€
Βουδούρη Αθανασία  70€
Ανδρούτσου Γεωργία  30€
Γρηγορίου Κυριακή  30€
Χάνιου Αγγελική  20€
Καραγιάννη Γεωργία  10€
Καραγκούλας Χρήστοςς 50€
Ανώνυμη  50€
Ορτεντζάτου Λασκαρώ  30€
Πολέμη Ειρήνη  10€
Κεκάτου Ελένη  15€
Μπουρναβέας Χρήστος  50€
Ανδρίτσου Ειρήνη  20€
Μπογδάνου Ευανθία  5€
Στολάκη Ειρήνη  100€
Χατζηγιάννης Γεώργιος  20€

Σκόνδρα Ανθούλα  20€
Καλλιανιώτη Φωτεινή  15€
Γιαννακοπούλου Μαρία  40€
Ηλία Γεωργία  50€
Ασπραδάκη Αικατερίνη  20€
Καραθανάση Μαρία  100€
Βεσκούκη Κρυσταλλία  20€
Γαλανοπούλου Σταματίνα  20€
Αποστολόπουλος Στυλιανός  10€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Κωβαίου Έλλη  30€
Αναγνωστοπούλου Ελένη  40€
Χουρδάκη Μαρία  20€
Λαλιώτης Νικόλαος  10€
Παπαηλιοπούλου Ελισάβετ  30€
Σμέρος Παναγιώτης  50€
Κοντοζήση Βασιλική  5€
Λαγού Ελένη  20€
Λεγάκη Μαίρη  40€
Μουστακάκης Δημήτριος  20€
Μελάσογλου Ευαγγελία  280€
Ανδρουλιδάκη Μαρία  20€
Ανώνυμος  200€
Φαφούτη Μαρία  10€
Γαβριελάτος Θεόδωρος  20€
Κοσκορέλου Δέσποινα  20€
Απέργη Μαρία  50€
Λεγάκη Σοφία  10€
Νέμζα Μαρία  60€
Απέργη Μαρία  50€
Τσατούλα Ευθαλία  50€
Παναγιωτόπουλος Φώτιος  50€
Κωστοπούλου Ελευθερία  100€
Ασπραδάκη Αικατερίνη  25€
Ανδρουλιδάκη Μαρία  20€
Δασουράς Βασίλειος  50€
Καραχάλιου Αλεξάνδρα  100€
Νασιάκου Μαρία  20€
Ανώνυμος 10€
Γαλανοπούλου Χριστίνα  20€
Ανώνυμος  50€
Παπαζαχαρίου Άννα  25€
Αναγνωστοπούλου Ελένη  20€
Καραγιάννη Γεωργία  10€
Διλίντα Ειρήνη  50€
Αγγελιδάκη Ευσταθία  40€
Κουτσογιάννης Αθανάσιος  30€
Βιγγοπούλου Μερσίνα  50€
Φράγκου Αριάδνη  15€
Χατωνίδης Ιορδάνης  20€
Ντάκου Σωτηρία  50€
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Φουσταλιεράκη Χριστίνα  20€
Κουνάνη Ελένη  30€
Σινεσίου Άννα  20€
Ανώνυμος  30€
Μάλλιου Νίκη  30€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Σακισλή Μ.  100€
Βίτσιου Αναστασία  40€
Βερβερέλη Ελένη  22€
Μελετοπούλου Σοφία  500€
Ντάκου Σοφία  50€
Καραγκούνη Γεωρ.  150€
Ευσταθίου Φωτεινή  150€
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 200€
Δουκάκη Μαρία  5€
Χάρη Βασιλική  20€
Π. Παρασκευάς Ζωγράφος  100€
Ανώνυμος  40€
Φυσέκη Τασούλα  50€
Κινάτου Περθενόπη  50€
Λαδά Ευτυχία  50€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Βάγιας Ιωάννης  50€
Ανώνυμος  60€
Γκενάκος Δημήτριος  300€
Μπαλαμπέρης Βασίλειος  50€
Πεδιαδίτη Ν. Φωτεινή  20€
Κανάνη Ελένη  30€
Ανώνυμος  100€
Παπαϊωάννου Ζαφειρούλα  20€
Κανέλλου Γεωργία  80€
Μακρυγιάννη Ευφροσύνη  100€
Μαυροπούλου Χριστίνα  50€
Ορφανός Ιωάννης  50€
Βλάχος Ιωάννης  50€
Κουλοβατιανός  20€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Ανώνυμος  40€
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 200€
Κορίκης Νικόλαος  50€
Βλαχογιάννης Γεώργιος  250€
Ανώνυμος  100€
Δαργωνάκη Μαρία  20€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Τσιτσιλιάνη Πολυξένη  50€
Βλαστός Στυλιανός  30€
Ντάβα Φωτεινή  40€
Βλαχοδημήτρης Εμμαν.  20€
Βερρής Δημήτριος  20€
Αρχ. Κουμεντάκης Νικόλαος  10€
Ι. Μονή Κοιμ.  

Θεοτόκου Αχαρναί   50€
Πρωτ. Μακρυπούλιας  
Δημήτριος  100€
Γεωργουλάκου Φωτεινή  5€
Φαφούτης Δημήτριος  5€
Δεογόμη Μαρία  10€
Βακρής Αχιλλέας  50€
Νέμτζα Μαρία  20€
Καλαθά Φωτεινή  20€
Πάντου Βαρβάρα  15€
Σπυροπούλου Αικατερίνη  50€
Τούτουνα Αναστασία  20€
Κουτρουμπάς Κων/ος  30€
Σοφρωνίου Φλώρα  5€
Καραφωτιάς Νικόλαος  100€
Μακρυνού Αθηνά  100€
Μανουσάκη Περίνα  100€
Τσαοπαλή Αικατερίνη  20€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης  50€
Καραλής Νικόλαος  100€
Αντωνούλη Μαρία  10€
Ζήκου Βαρβάρα  10€
Μάμαλη Γλυκερία  85€
Τσίρος Ελευθέριος  100€
Γαϊτανάρη Μαρία  20€
Διαμαντή Ιωάννα  10€
Ασπραδάκη Αικατερίνη  15€
Βλαχάκη Άρτεμις  10€
Γαλάνη Σταυρούλα  10€
Προμπονά Αικατερίνη  5€
Κύρκου Κλεοπάτρα  20€
Ανδρουλιδάκη Μαρία  20€
Λεγάκη Βαρβάρα  10€
Τσώνη Βασιλική  50€
Ραγκούση Ιβέτη  200€
Μελάς Ηλίας  50€
Χιωτέλη Ναυσικά  50€
Μόσχου Γκόλφω  60€
Κιούση Αγγελική  10€
Τατιατού Ελένη  40€
Τσώνη Βασιλική  50€
Βασιλοπούλου Σούλα  25€
Μαριάτου Λουλουδ.  20€
Ωττας Νικόλαος  50€
Παπαθωμά Ευαγγελία  50€
Βαρβεράκης Δημήτριος  50€
Πατήρη  50€
Ανώνυμος  150€
Ορφανός Ιωάννης  50€
Οικονόμου Αλίκη  50€
Γιαννιλέρ Νικόλαος  40€

Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Αβαγιάννης Ευστράτιος  100€
Σταλάκη Θηρεσία  7€
Ανώνυμος  20€
Αναγνώστου Ουρανία  100€
Διακόπουλος Χριστόφορος  50€
Καραγιάννης Φώτιος  50€
Λάτση Παναγιώτα  20€
Αθανασίου Παρασκευή  300€
Κυριαζή Μαρία  50€
Σαζακλή Χρυσάνθη  20€
Κουνταρτζή Αθηνά  30€
Διαλέτου Γεωργία  30€
Σπάρος Αριστοφάνης  50€
Μπακάλης Λουκάς  30€
Καρύδης Προκόπιος  50€
Ανώνυμος  2000€
Κουτογιαννάκος Κων/νος  140€
Σαμάρκου Πετραντά  20€
Ανώνυμος  100€
Κανάνη Ελένη  20€
Ζαχαριάδης Χρήστος  120€
Ηλιόπουλος  150€
Μουζακίτης Γεώργιος  30€
Καμβύσης Ιωάννης  20€
Παπαδημητρίου Αντρ.  200€
Γιαβρή Δέσποινα  100€
Αλεξανδρή Πολυξένη  20€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Παντελιδάκη Αναστασία  20€
Τσιλιμίγκρα Μαρία  100€
Βουδούρης Παρασκευάς  50€
Ορφανός Ιωάννης  50€
Φούντας Μιχαήλ  80€
Παπαχρήστου Στέφανος  30€
Μπαλόπουλος Βίκτωρ  100€
Ανώνυμος  20€
Μουρτζίνου  30€
Σπερδούλης Κ.  20€
Ματαράση Σταυρούλα  25€
Ματαράση Δήμητρα  25€
Αργίτη Βασιλική  25€
Νέμζα Μαρία  20€
Στάμου Καλλιόπη  100€
Δαλαμάγκα Ήρα  5€
Καπονικόλας Σάββας 20€

Κοσκορέλος Αναστάσιος  20€

Λεγάκη Μαίρη  50€

Παργηνός Σπύρος  20€ Παφίλη 
Κων/να  20€
Δεληνικοπούλου Χρύσα  50€
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Κανταρτζής Μιχαήλ  50€
Γάβαλη Αικατερίνη  15€
Ανώνυμος  20€
Γρατσέα Σταυριανή  100€
Κούτρας Κωνσταντίνος  20€
Ντόσκα-Καβουρίνου Θεοδώρα  20€
Παπαδόπουλος Βασίλειος  5€
Ξενίτη Βασιλική  30€
Τζανάκη Ασπασία  100€
Σπάρος Αριστοφάνης  50€
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος  100€
Ζαχαριάδης Βασίλης  10€
Ζαχαρέας Σωτήρης  20€
Μιχαλου Ελένη  100€
Ανώνυμος  25€
Βλάχος Κων/νος  100€
Τουρλούκης Ιωάννης  30€
Αργύτη Βασιλική  50€
Παπαπαναγιώτου Ευάγγελος  50€
Μπούμης Παναγιώτης  30€
Ανώνυμος  50€
Λιανός Γεώργιος  20€
Ανώνυμος  10€
Τόλης Σωτήριος  20€ 
Ι. Μονή Καρακάλου  30€
Κλεφτάκη Ιωάννα  40€
Παπαγεωργιάδης Γεώργιος  30€
Νικολοπούλου Σταυρούλα  20€
Ι. Μονή Παναγίς Εξακουστής  20€
Σούφρα Αργυρώ  50€
Κουράτορας Ανδρέας  50€
Καλλιάντας Ηλίας  35€
Παπαγεωργίου Ευστάθιος  20€
Παναγιτοπούλου Αφροδίτη  100€
Ντούσια Φωτεινή  30€
Ανώνυμος  100€
Κοντογιαννάκος Κων/νος  100
Παπαδημητρίου Χρήστος  50
Κοντοδήμου Φαίδρα 50
Κοντοδήμου Κυράνα  100

Χρυσοχόου Γιασεμή  20
Τρυφωνία Μπέη  100
Παπαχρήστου Στέφανος  30
Ορφανός Ιωάννης  50
Καλίδοσης  20€
Βάγιας Ιωάννης  60€
Μεσσηνιώτης Σπύρος  500€
Βασιλείου Γεωργίου  80€
Παπαμώρος Νικόλαος  30€
Γυπαράκη Ν. Ελένη  20€
Χρυστογεωργάκης Αθανάσιος  20€

Χρυστογεωργάκη Ευαγγελία  20€
Στεργιούλης Βασίλειος  50€
Κωνσταντάρας Ιωάννης  100€
Μαυραγάνη Ελένη  20€
Θανοπούλου Κων/να  15€
Ανώνυμος  30€
Ντάκουλας Ευάγγελος  20€
Θεοχάρης Ανεστίδης  10€
Τσιτσάνη Βικτωρία  60€
Μεταξάκη Ελένη  20€

Μπαλαμπέρης Βασίλειος  50€

 
Δι’ ανέγερσιν Ι. Ναών 
Από 11/2-31/5/10 
Πιερρήνα  Μανουσάκη  100€
Ανώνυμη  35€
Βότσικα Ουρανία  110€
Ροδίτσα Ξανθή  50€
Μωρακούλια Βασιλική  20€
Παπαγεωργίου Μαρία  20€
Πρωτονοταρίου Βάγια  50€
Βρότσος Δημήτριος  50€
Αλεξοπούλου Μάρθα  50€
Κούση Αικατερίνη  50€
Θεάκα Ειρήνη  100€
Κιντή Βασιλική   50€
Αγγελόπουλος Διονύσιος  1500€ 
(για γεώτρηση στο Κολουέζι) 
Ιωάννου Αικατερίνη  20€
Ανώνυμη  45€
Ανώνυμος  168, 80€
Αναγνωστοπούλου Κων/να  24,5€
Παπαιωάννου Ελένη  52,10€
Μίχου Αλεξάνδρα  185,50€
Γλύκα Μαρκέλλα  105€

Μεϊντάνη Βασιλική  30€
Κεφάλα Γαρυφαλιά  87,40€
Δημητριάδη Κυριακή  178,96€
Σεβ. Μητροπολίτη  
Σεραφείμ  256,30€
Πελεκάνου Σοφία  19,72€
Κατζέλη Ευαγ. Μαρία  150€
Καπογιαννοπούλου Ελένη  400€
Τομαδάκης Αντώνιος  150€
Αρκουδέα Παναγιώτα  108,70€
Ανώνυμος  64,54€
Ανώνυμος  32€
Στεργίου Ευάγγελος  100,43€
Κεφαλά Παναγιώτα  27,55€
Ανώνυμη  217€

Κολοβός Γεώργιος  10€

Βαπτίσεις 
Από 11/2 - 31/5/10 
Σακελλαρίου Μεταξία  60€
Ι. Μονή Μαρίτσης  50€
Κακιοπούλου Μαρία  60€
Κοντός Ευτυχία  120€
Ανώνυμος  60€
Ανώνυμος  60€
Ανώνυμος  60€
Ανώνυμος  60€
Βερρή Δημήτριος  40€
Μπατσή Γεωργία  60€
Ι. Μονή Σταγιάδων  60€
Ι. Μονή Σταγιάδων  60€

Ι. Μονή Σταγιάδων  60€

 
Παρ/μα ΘΗΒΩΝ  
από 1/1 έως 31/3-2010 
Παρασκευή Νίκα  150 €  
Υπέρ σκοπών της Ιεραποστολής
Βασιλική Χατζηνικολάου  200€
Αλέξανδρος, Βασίλειος,  
Γιάννης Λιάπης  100€
Σάββας Κατσιάνης  200€
Πέτρος Δελβενακιώτης  30€
Βασιλική Χατζηνικολάου  50€
Σοφία Φιλίππου  200€
Παρασκευή Νίκα  100€
Δημήτριος Μυλωνάς  30€
Σύλλογος Μικρασιατών  200€
Ευγενία Νικολάου  Βάπτιση 60€
Ευγενία Νικολάου  60€
Σάββας Κατσιάνης  50€
Σάββας Κατσιάνης  50€
Ανώνυμος  50€
Παναγιώτης,  
Πηνελόπη Δημητρίου  50€
Παναγιώτης,  
Πηνελόπη Δημητρίου  50€
Παναγιώτης,  
Πηνελόπη Δημητρίου  50€

Ανώνυμος  50€
 
Παρ/μα ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ  
Α΄ Τριμηνία 2010 
351 Παπαπάνου Θεσσαλία  200€
352 Καμηνάρη Αικατερίνη  200€
353 Σανιδάς Χαράλαμπος  100€
354 Διαμαντοπούλου  
Αικατερίνη  235€
355 Βασιλιάς Γεώργιος  20€
356 Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
357 Σανιδά Λουκία  20€
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358 Νικολάου Φούλα  50€
359 Ντελίκος Δημήτριος  50€
360 Πολυζωίδου Αγγελική  50€
361 Ανώνυμος  20€
362 Ξηρογιάννης Νικόλαος  40€
363 Ξυπολιτάκη Ευπραξία  40€
364 Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
365 Σανιδά Λουκία  20€
366 Αγγέλου Αννα  20€
367 Σανιδάς Σωτήριος  50€
368 Ιερά Μονή  
Αγίας Παρασκευής  300€
369 Μητάς Χρήστος  20€
370 Μπάλιου Χρυσούλα  30€
371 Στίγκας Σάββας  30€
372 Δελίκος Αναστάσιος  30€
373 Ευγενικός Αγγελος  10€
374 Ανώνυμος  21,20€
375 Ανώνυμος  15€
376 Καγιάς Λουκάς  124,60€
377 Ανώνυμος  25€
378 Σανιδάς Σωτήριος  100€
379 Τσιτσικλή Λουκία  88,20€
380 Παπαδημητρίου Ευφοσύνη  100€
381 Λαγογιάννης Παναγιώτης  20€
382 Μίχος Δημήτριος  30€
383 Ευταξία Βασιλική  50€
384 Δρυμούση Ευσταθία  20€
385 Παπαγεωργίου Χρήστος  50€
386 Αγγέλου Αννα  20€

387 Υφαντής Χαράλαμπος  100€
388 Μακρή Παναγιώτα  50€
 
Β΄ Τρίμηνο  
390 Βασιλιάς Γεώργιος  20€
391 Μουτζουρούφα Ασημίνα  20€

392 Τουρκοχωριτης Νικόλαος  100€
393 Κυλάφη Σοφία  50€
394 Καλιαντάση Ευμορφία  20€
395 Ηλίας Γεώργιος  57,06€
396 Ξυπολιτάκη Ευπραξία  50€
397 Στίγκας Σάββας  50€
398 Καλιαντάση Στυλιανή  50€
399 Αγγέλου Άννα  50€
400 Παπανικολάου Παναγ/της  50€
401 Κοτσώνα Αθανασία  50€
402 Μακρή Παναγιώτα  30€
403 Ανέστης Γεώργιος  20€
404 Ανώνυμος  20€
405 Μπάλιου Χρυσούλα  20€
406 Παπαχρήστου Αθανάσιος  30€
407 Σανιδά Λουκία  20€
408 Τσόγκα Μαρία  60€
409 Ράπτη Παναγιώτα  50€
410 Σβέρκου Ναυσικά  30€
411 Μπούκιος Κωνσταντίνος  50€
412 Γεωργίου Δημήτριος  30€
413 Καραμπάτσος Βασίλειος  20€
414 Μπακαρόζου Λεμονιά  50€
415 Βάγγου Σπυριδούλα  20€
416 Στριμπή Ζώνα  20€
417 Λουπάκη Ασημίνα  20€
418 Τίκας Ηλίας  50€
419 Μίχος Δημήτριος  20€
420 Σύρου Βασιλική  50€
421 Παπαγεωργίου Χρήστους  100€

422 Ράπτη Παναγιώτα  50€
 

Εις Μνήμην  
Από 11/2 - 31/5/10 
Τσιγούρη Ελένη  100€ 

Εις μνήμην γονέων - αναδοχων  
και συζύγου
Δημοπούλου Εφροσύνη  50€ 
Εις μνήμην Βασιλικής
Μπούτου Άννα  100€ 
Εις μνήμην Ζωΐτσας - Δημητρού
Ανώνυμη  50€ 
Εις μνήμη Βασούλας
Κοράκη Χρυσάνθη  40€ 
Εις μνήμην Χαραλάμπους
Γεωργάκη Κλεονίκη  40€ 
Εις μνήμην Ευαγγέλου
Νταλάκα Βασιλική  50€ 
Εις μνήμην του συζύγου μου
Καζάζη Μαρία  200€ 
Εις μνήμην γονέων-αδελφών  
και λοιπών συγγενών
Λαζανά Αλξάνδρα  70€ 
Εις μνήμην Κων/νου και Ιωάννας
Δημοπούλου Εφροσύνη  50€ 
Εις μνήμην Σεβ. Κων/νου
Ντούμα Κωνσταντίνα  50€ 
Εις μνήμην Αριστείδη
Δαργωνάκης Αντώνιος  20€ 
Εις μνήμην Νικολάου-Κων/νου
Λαζανά Αλεξάνδρα  130€ 
Εις μνήμην γονέων 
Αγαπουλάκη Αικατερίνη  50€ 
Εις μνήμην Δέσποινας  
και Εμμανουήλ
Τσούτσουβα Ματίνα  50€ 
Εις μνήμην συζύγου μου Βασιλείου
Καζάζη Μαρία  100€ 
Εις μνήμην γονέων  
και λοιπών συγγενών
Δαργωνάκη Μαρία  20€ 
Εις μνήμην Αικατερίνης - Νικολάου
Παπαδούνης Παναγιώτης  50€ 
Εις μνήμην Ευαγγέλου - Ασπασίας

Ο Μητροπολίτης 
Άκκρας 
κ. Δαμασκηνός 
επιβλέπει 
την ανέγερση 
Ιερού Ναού.
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Νεοφώτιστες γονατίζουν ευλαβικά και προσεύχονται κατά την Μεγάλην Είσοδο 
στον Ι. Ναό αγίου Παντελεήμονος εις Ακροπίν Ιεράς Μητροπόλεως Άκκρας.


