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Τίς θερμότερες εὐχές μας 
γιά τίς γιορτές τῶν 

Χριστουγέννων 
καί τοῦ νέου ἔτους 2011.

 Ἡ καινούργια χρονιά 
νά χαρίση σ᾽ ὅλους τούς 

ἀνθρώπους στήν καθημερινή 
τους ζωή, ἀγάπη, εἰρήνη, 

καί θεία εὐλογία.



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Θεός τό τεχθέν, ἡ δέ Μήτηρ Παρθένος

«Θεός τό τεχθέν, ἡ δέ Μήτηρ Παρθένος·
Τί μεῖζον ἄλλο καινόν εἶδεν ἡ κτίσις;»

(Στίχοι Συναξαρίου ἑορτῆς Χριστουγέννων)

Οἱ στίχοι τοῦ Ἱεροῦ Συναξαρίου τῆς 
μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς των Χρι-
στουγέννων, τῆς μητροπόλεως αὐτῆς 
ὅλων τῶν Χριστιανικῶν ἑορτῶν, ἀπο-
δίδουν ἄριστα καί μέ πληρότητα τό νό-
ημα τῆς Θείας Γεννήσεως τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ξένου καί 
παραδόξου μυστηρίου τῆς Θείας Ἐναν-
θρωπήσεως.

Τό βρέφος, πού εἶδε τό φῶς τῆς ζωῆς 
τήν ἅγια ἐκείνη νύκτα τῶν Χριστουγέν-
νων εἰς τό σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, δέν 
εἶναι ἕνα κοινό βρέφος, ἀλλά τό Θεῖο 
Βρέφος. Εἶναι ὁ προαιώνιος ὑψηλός Θε-
ός, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος, ὁ ὁποῖος «δι᾽ἡμᾶς τούς ἀνθρώ-
πους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν» 
ἔγινε ταπεινός ἄνθρωπος. «Διά τοῦτο 
σάρξ ἐγένετο, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρισόστομος, ἵνα ὅν οὐκ ἐχώρει 
οὐρανός, δέξηται φάτνη» (Ἰωάν. Χρυ-
σοστόμου, PG56,391),δηλ. ἐσαρκώθη ὁ 
φιλάνθρωπος Κύριός μας, διά νά δεχθῆ 
ἡ φάντνη  Ἐκεῖνον, τόν Ὁποῖον δέν ἐχω-
ροῦσε ὁ οὐρανός.

Θεία καί ὑπερφυσική ἡ Γέννησις τοῦ 
Χριστοῦ. Θεός τό τεχθέν καί ἡ Πανα-
γία Μητέρα του εἶναι Παρθένος, ἡ Ἀει-
πάρθενος καί Θεοτόκος Μαρία. Μέγα, 
ὄντως, καί παράδοξον θαῦμα ἡ ὑπέρλο-
γη καί ὑπερθαύμαστη Γέννησις τοῦ Θε-
ανθρώπου Ἰησοῦ, τό δουλικό σχῆμα, τό 
ὁποῖον ἐνεδύθη καί ἡ ἄκρα ταπείνωσις 

καί συγκατάβασίς Του διά τήν σωτηρίαν 
καί ἀπολύτρωσιν τῆς ἀνθρωπότητος.

Μέχρι τότε ἡ κτίσις καί ὁ κόσμος 
ὅλος δέν εἶδε Γέννησιν τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ, παρά μόνον εἰς τούς μύθους καί 
τά μυθεύματα μυθικῶν ἐποχῶν, πού 
ἦσαν πλάσματα καί ἀποκυήματα τῆς 
φαντασίας, γίνονταν λόγος διά τήν γέν-
νησιν μυθικῶν θεῶν καί τίς δραστηρι-
ότητές των. Εἰς τήν Ἁγίαν Ἑορτήν τῶν 
Χριστουγέννων τό καινοφανές, πρωτό-
γνωρο καί πρωτάκουστο εἶναι ἡ ἁγία 
σάρκωσις τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Παρθένον 
Μαρίαν. Εἶναι αὐτό τό ὁποῖο διακηρύσ-
σει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησί-
ας μας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός 
γράφων: «Μήτηρ μέν ἐγνώσθης ὑπέρ 
φύσιν Θεοτόκε, ἔμεινας δέ Παρθένος 
ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν· καί τό θαῦμα 
τοῦ τόκου σου ἑρμηνεῦσαι γλῶσσα 
οὐ δύναται». Μέ ἁπλᾶ λόγια: Παναγία 
Θεοτόκε, ἔγινες Μητέρα κατά ἕνα ὑπερ-
φυσικό τρόπο, χωρίς σαρκικό γάμο. Πα-
ρέμεινες ὅμως, ὅπως ἤσουν, Παρθένος, 
ὑπερβαίνουσα κάθε ἀνθρώπινη λογική 
καί ἔννοια. Καί τό θαῦμα τῆς ἁγίας καί 
ὑπερφυσικῆς Γεννήσεως τοῦ μονάκρι-
βου παιδιοῦ σου δέν ἠμπορεῖ νά ἐξη-
γήση καμμία γλῶσσα ἀνθρώπου.

Ἕνα τόσο μεγάλο καί ἀσύλληπτο διά 
τήν ἀνθρώπινη σκέψι γεγονός, ἐκπλη-
κτικό και πανθαύμαστο, δέν ἐγνώρισε 
μέχρι τότε ὁ κόσμος καί ἡ κτίσις ὅλη. Ὁ 
μέγας ἐκκλησιαστικός ρήτωρ καί διδά-
σκαλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης, 
ὁ Χρυσόστομος, μέ σκιρτήματα ψυχῆς 
χαρμόσυνα καί πανευφρόσυνα διασαλ-
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πίζει σέ πανηγυρικό τόνο: «Ἐκεῖνα τά 
ὁποῖα οἱ ἅγιοι Πατριάρχαι τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης εἶχαν πάντοτε εἰς τήν σκέ-
ψιν των, οἱ ἅγιοι Προφῆται τά ἐπρο-
φήτευαν, οἱ δίκαιοι ἐπιθυμοῦσαν 
νά τά ἰδοῦν καί νά τά ἀπολαύσουν 
αὐτά ὅλα ἐξεπληρώθησαν καί ἔγι-
ναν πραγματικότητα μέ τήν Γέννησιν 
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί 
τοιουτοτρόπως ὁ Θεός ἐφανερώθη 
ἐπάνω εἰς τήν γῆν μας μέ τήν ἐνσάρ-
κωσίν Του καί συναναστράφηκε μέ 
μᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀδύναμους 
ἀνθρώπους. Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, χαρά 
μεγάλη καί ἄς σκιρτοῦν ἀπό ἀγαλλί-
ασι καί εὐφροσύνη οἱ καρδιές μας, 
ἀγαπητοί».

Αὐτήν τήν παγκόσμια λυτρωτική χα-
ρά βιώνουμε καί πρέπει νά μᾶς συγκλο-
νίζη κατά τήν μεγάλην αὐτήν ἑορτήν καί 
πανήγυριν τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τῶν 
Ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ὁρα-
τοῦ καί τοῦ ἀοράτου κόσμου, τά ἅγια 
καί κοσμοσωτήρια Χριστούγεννα.

Μόνον αὐτή ἡ πνευματική χαρά, πού 
μεταφράζεται σέ ἐσωτερική γαλήνη καί 
εἰρήνη, σέ ἔνθερμη καί ὁλοκάρδια ἀγά-
πη πρός τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν καί 
Εὐεργέτην μας Θεόν καί ὅλους τούς 
συνανθρώπους μας -ἀδιακρίτου κατα-
γωγῆς, φυλῆς, γλώσσης καί κοινωνικῆς 
καταστάσεως-καί σέ ἀκλόνητη πίστι καί 
ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Τρισάγιο Θεό μας 
καί τήν Ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία, μό-
νον αὐτή ἡ μεγάλη καί ἁγνή χριστιανική 

χαρά, ἐπαναλαμβάνω, ἔχει τήν δύναμι 
νά βοηθήση τήν παραπαίουσα καί κλο-
νιζομένη  ἀνθρωπότητα νά ὀρθοποδῆ 
καί νά εὐθυδρομῆ εἰς τόν ἀσφαλῆ δρό-
μον καί τήν σωστική πορεία, πού ὁδηγεῖ 
εἰς τόν ἀληθινόν Θεόν μας καί τήν τρι-
σμακάρια Βασιλεία Του. Νά γαληνεύση 
καί νά χειραγωγῆ τόν ταραγμένο, ἀνή-
συχο καί μαστιζόμενο ἀπό αἰσθήματα 
ἀγωνίας καί ἀνασφάλειας ἄνθρωπο, τόν 
ἄνθρωπο τῆς οἰκονομικῆς, ἀλλά καί τῆς 
βαθειᾶς ἠθικῆς καί πνευματικῆς κρίσε-
ως.

Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου εὔχομαι 
εἰς ὅλους σας καί ὅλα τά πνευματικά μας 
τέκνα, τά ἐγγύς καί τά μακράν, καί τούς 
πνευματικούς ἀδελφούς καί μάλιστα 
εἰς τά ἀγαπητά μέλη τοῦ Πανελληνί-
ου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς (Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), μαζί μέ τά 
μέλη τῶν Παραρτημάτων τῆς Ἱεραπο-
στολικῆς αὐτῆς κινήσεως, ἄφθονα τά 
θεῖα δωρήματα, βιοτικά καί πνευματι-
κά, τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί 
Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
εἰς ἔτη πολλά, ἅγια καί εὐλογημένα 
καί ἐκπλήρωσιν κάθε εὐσεβοῦς καί 
εὐγενοῦς πόθου τῆς καρδίας των.

Μέ πατρικές εὐχές
καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ο Κυθήρων Σεραφείμ
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Βρισκόμαστε γιά μιά ἀκόμη φορά στά 
πρόθυρα τῆς μεγάλης καί κοσμοσωτή-
ριας γιορτῆς τῶν χριστουγέννων. Ἡ σκέ-
ψη μας, ἡ φαντασία, ὁ στοχασμός μας 
ἀγκαλιάζει τή φάτνη, τούς ποιμένες, τούς 
Μάγους, τόν Ἀστέρα, τούς Ἀγγέλους, τόν 
Ἀγγελικό ὕμνο.

Ὁ Κύριος πρίν ἔλθη στή γῆ μας ἦταν 
ὁ μεγάλος Ἀναμενόμενος. Μιά πονεμένη 
καί ταλαιπωρημένη ἀνθρωπότης, πλη-
γωμένη θανάσιμα ἀπό τά φαρμακερά βέ-
λη τῆς ἁμαρτίας, περίμενε ἐναγώνια τήν 
ἐξ ὕψους ἐπίσκεψή του. Καί ὅταν «ἦλθε 
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν 
ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ 
γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα 
τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν 
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». (Γαλ. δ’ 4).

Ὁ Παντοκράτωρ Λόγος τοῦ Θεοῦ, πού 
ὑπάρχει πρό τῶν αἰώνων, γεννιέται τώρα 
κατά σάρκα. Τοποθετεῖται στή φάτνη σάν 
βρέφος καί γίνεται ὁρατός ἀπό ἀνθρώ-
πινα μάτια. Ἐκεῖνος πού κρατᾶ τό πᾶν 
καί σφίγγει στή χούφτα του τό σύμπαν, 
περιβάλλεται μέ μικρά σπάργανα. Ἡ γῆ 
πνιγμένη μέσα στό πνευματικό σκοτάδι, 
μέσα στήν πνευματική της φτώχεια, δέν 
εἶχε νά προσφέρῃ κατάλυμα κατάλληλο 
γιά τό Θεό της!... Πήγαινε νά γεννηθῆς 
στή σπηλιά, τοῦ εἶπε ἡ γῆ. Ἀργύρια δέν 
ἔχεις!... «Εἰς τά ἴδια ἦλθε, καί οἱ ἴδιοι 
αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. α’11).

Ναί, ἦλθε, ὁ μεγάλος μας Ἀναμενόμε-
νος. Τόν εἶδαν οἱ «ἀγραυλοῦντες ποιμέ-
νες» τῆς Βηθλεέμ. Ὁ ἄγγελος τούς ἐμή-
νυσε  «χαράν μεγάλην.... ὅτι ἐτέχθη 
ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός 
Κύριος». Καί ἐκεῖνοι «ἦλθον σπεύσα-
ντες» καί βρῆκαν «βρέφος κείμενον ἐν 
τῇ φάτνῃ» (Λουκ. β΄ 10-11,16).

Τή νύχτα τῆς γεννήσεώς Του, τόν ἀνύ-
μνησαν στρατιές ἀγγελικές μέ οὐράνι-

ους ὔμνους καί ὑπερκόσμιες ἁρμονίες 
(Λουκ. β΄  13). Ἔπειτα Τόν εἶδαν, Τόν 
ἄκουσαν, καί Τόν ἀκολούθησαν οἱ ἁπλοί 
καί φτωχοί ψαράδες τῆς Γαλιλαίας (Α΄ 
Ἰωάν. α΄1-3). Καί ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι 
πραγματικά «ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ 
νόμῳ καί οἱ Προφῆται» (Ἰωάν. α’46). 
Τά ἐγκατέλειψαν ὅλα καί ἦρθαν κοντά 
Του. Οἱ ἁμαρτωλοί κοντά Του γίνονταν 
ἅγιοι. Ἡ παρουσία Του σταματοῦσε ὄχι 
μόνο τίς φυσικές θύελλες, ἀλλά καί τίς 
πνευματικές τρικυμίες. Ὁ παντοδύναμος 
λόγος του ἀνάσταινε νεκρούς καί νεκρω-
μένες ψυχές. Ἦταν πραγματικά ὅπως τόν 
περίμεναν οἱ ἄνθρωποι. Κραταιός καί 
Δυνατός, Σωτήρας καί Λυτρωτής τῶν 
ἀνθρώπων. Καί σήμερα, εἴκοσι αἰῶνες 
μετά τόν ἐρχομό Του, τόν ἀναζητοῦμε μέ 
τήν ἴδια λαχτάρα, γιά νά μᾶς σώσῃ καί 
νά μᾶς κυβερνήσῃ. Εἶναι ὁ μεγάλος μας 
Ἀναζητούμενος. Πρίν ἔλθη ὁ Κύριος οἱ 
ἄνθρωποι ἔφτιαχναν ἀγάλματα, βωμούς 
καί εἴδωλα.

Σήμερα φτιάχνουμε πυραύλους καί 
διαστημόπλοια πού διασχίζουν τό στερέ-
ωμα. Ἄν καί ἐξωτερικά ὑπάρχουν ἐντυ-
πωσιακές ἐπιτυχίες σέ πολλούς τομεῖς, 
ἐσωτερικά ὁ ὀργανισμός τῆς κοινωνίας 
παρουσιάζει συμπτώματα φθορᾶς, τά 
ὁποῖα ἔντονα μᾶς προβληματίζουν. Κα-
ταρρέει ἡ διεθνής οἰκονομία, καταρρέ-
ουν οἱ θεσμοί. Ἀπαξιώνονται οἱ φορεῖς. 
Ἰσοπεδώνονται οἱ ἀξίες. Παντοῦ ἐξαπλώ-
νεται ἡ σήψη.

Στό σύνταγμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνω-
σης δέν γίνεται ἀναφορά στίς χριστια-
νικές ρίζες τῆς Εὐρώπης· τό εὐρωπαϊκό 
δικαστήριο ἀποφασίζει τήν καθαίρεση 
τῶν χριστιανικῶν συμβόλων ἀπό τούς 
δημόσιους χώρους· ἡ ἑλληνική κυβέρ-
νηση ἀπορρίπτει τήν ἀναγραφή τοῦ θρη-
σκεύματος στίς ταυτότητες· εὐρωπαϊκές 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΜΑΣ ΕΣΥ ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ
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κυβερνήσεις δέχονται ὅτι ὁ γάμος δέν 
εἶναι ἀπαραίτητο νά συνάπτεται μετα-
ξύ δύο προσώπων διαφορετικοῦ φύ-
λου· Ἡ διαφθορά στήν πολιτική γίνεται 
ἐνδημική· Τό μαῦρο χρῆμα διακινεῖται 
σχεδόν ἐλεύθερα ἡ διαπλοκή πολιτικῆς 
καί οἰκονομικῶν συμφερόντων ἔγινε 
καθεστώς· τό οἰκονομικό ἔγκλημα δι-
απράττεται ἀσύστολα ἀπό ἀνθρώπους 
ὑπεράνω ὑποψίας· ἡ μάστιγα τῶν ναρ-
κωτικῶν κατήντησε λερναία ὕδρα· ἡ 
ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ὑποτιμᾶται 
συνεχῶς· οἱ σεξουαλικές διαστροφές δυ-
στυχισμένων καί ἀξιολύπητων ἀνθρώ-
πων ἀντιμετωπίζονται ὡς φυσιολογικές 
καταστάσεις. Τό ἐμπόριο τῆς λευκῆς 
(ἀλλά καί τῆς μαύρης) σάρκας ἀνθεῖ.... 
Αὐτά δειγματοληπτικῶς.

Βάσει τῶν ἐπιστημονικῶν προβλέψε-
ων καί τῶν κοινωνιολογικῶν μελετῶν, ὁ 
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐλπίζει σέ ἕνα 
καλύτερο μέλλον, θά πρέπει νά προετοι-
μάζετια γιά τά χειρότερα πού ἔρχονται μέ 
καλπάζοντα ρυθμό. Δέν θά ἐξετάσουμε 
ποιός εὐθύνεται γι᾽ αὐτήν τήν κατάστα-
ση.

Ἐκεῖνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νά 
βροῦμε τρόπους ἀνανήψεως καί ἀναχαι-
τίσεως τῆς ἰσοπεδοτικῆς λαίλαπας.

Εἶναι βέβαια διαπίστωση πολλῶν ὅτι 
ἡ παγκόσμια κρίση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς 
ἀπομάκρυνσης τοῦ ἀνθρώπου τῶν λε-
γομένων χριστιανικῶν κοινωνιῶν ἀπό τό 
Θεό καί τῆς ἔλλειψης πραγματικοῦ ἐνδι-
αφέροντος τῶν χριστιανῶν, κηρύξεως 
τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος σ᾽ ἐκείνους 
πού δέν γνωρίζουν (καί εἶναι τά 2/3 τῆς 
ἀνθρωπότητας) τήν Ἀλήθεια τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ «κηρύξατε 
τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» δέν πε-
ριορίζεται χρονικά. Ἴσχυε, ἰσχύει καί θά 
ἰσχύει «μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος». 
Καί ἄν «μαθητεία» χρειάζονται στίς ἡμέ-
ρες μας καί οἱ χαρακτηριζόμενες ὡς χρι-

στιανικές κοινωνίες, πόσο περισσότερο 
εἶναι ἀναγκαία γιά τά «ἔθνη» πού δέν  
γνωρίζουν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελί-
ου; Χρειάζεται ἐνδιαφέρον ἀληθινό καί 
ἔμπρακτο. Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν ἐκεῖνοι 
(ἀλλά εἶναι ὀλίγοι) πού ἔχουν ἀφοσιωθεῖ 
«ψυχῆ τε καί σώματι» στό ἱεραποστολικό 
ἔργο. Ἀλλά καθῆκον ὅλων μας εἶναι νά 
δείχνουμε τό ἐνδιαφέρον μας, μέ τόν 
τρόπο πού ὁ καθένας μας μπορεῖ, καί 
νά ἐρχόμεθα ἀρωγοί σ᾽ ἐκείνους πού 
ἐκδαπανῶνται στό ἔργο αὐτό.

Καί πάλι μόνοι μας δέν θά καταφέ-
ρουμε πολλά πράγματα ἄν δέν ζητήσου-
με τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, νά μᾶς δώσει 
κατάνυξη νά διανοίξη τούς ὀφθαλμούς 
τῆς ψυχῆς μας, ὥστε νά συνειδητοποιή-
σουμε ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξέλθου-
με ἀπό τήν σημερινή κακοδαιμονία, ἄν 
δέν τοποθετήσουμε κυβερνήτη τῆς ζωῆς 
μας, τόν μόνο κυβερνήτη πού μπορεῖ 
νά ἀπαλύνει τούς πόνους μας, νά στε-
γνώσει τά δάκρυά  μας, νά ἐξαλείψη τίς 
ἀδικίες, νά ξεριζώση τά πάθη μας. Ἐμεῖς 
οἱ ἄνθρωποι, οἱ τεχνοκράτες τοῦ 21ου 
αἰῶνα, ζητᾶμε κυβερνήτη στά μέτρα μας. 
Ὁ μόνος ἱκανός νά κυβερνήση τόν σημε-
ρινό μας κόσμο εἶναι τό θεῖο βρέφος τῆς 
Βηθλεέμ, εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός. 
Ὁ μόνος πού μπορεῖ νά κατακτήση τίς 
καρδιές καί νά τίς μεταβάλη ἀπό πέτρι-
νες σέ σάρκινες. Ὁ μόνος πού μπορεῖ νά 
εἰρηνεύση τούς ἀνθρώπους καί νά φέρη 
τήν εἰρήνη στή σπαρασσομένη γῆ μας. 

Εἴθε, τό θεῖο Βρέφος τῆς Βηλθεέμ, νά 
γίνη Κυβερνήτης τῆς ἀνθρωπότητος, γιά 
νά μή μᾶς κυβερνάει ἡ τυραννία, ἡ βία, 
τό ἔγκλημα, τό χάος, ἀλλά μόνο ὁ πα-
ντοδύναμος Θεός τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγά-
πης, τῆς δικαιοσύνης καί τῆς χαρᾶς.

Μαρία Γεωργούλα
Θεολόγος - Φιλόλογος
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Προς τον
Πανελλήνιο Χριστιανικό 
Όμιλο Ορθοδόξου Ιεραποστολής
Τρυγόνος 3
Ανω Κυψέλη

Δια της επιστολής αυτής επιθυμώ 
να εκφράσω για άλλη μια φορά προς 
όλους σας τις θερμές ευχαριστίες των 
συνεργατών μου και εμού προσωπι-
κώς για την συμπαράστασή σας στο 
ιεραποστολικό έργο της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Άκκρας, του Ελληνορθοδό-
ξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής.

Σε καιρούς χαλεπούς και δύσκο-
λους που περνά η πατρίδα μας από 
οικονομικής πλευράς, εσείς ευρίσκετε 

την διάθεση και την δύναμη και συν-
δράμετε το δύσκολο έργο της διακο-
νίας μας.

Ο Κύριός μας εύχομαι να δίδει κου-
ράγιο, δύναμη και πίστη, ώστε και τα 
προβλήματα να ξεπερασθούν και 
το θεάρεστο έργο σας να συνεχισθή 
απρόσκοπτα, ώστε κι εμείς να  μπορέ-
σουμε να συνεχίσουμε την διακονία 
μας προς δόξαν του Παναγίου Ονόμα-
τός Του και της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
μας.

Κατόπιν επιθυμώ να σας γνωρίσω, 
ότι το ιεραποστολικό έργο της τοπικής 
μας Εκκλησίας με την χάρη του Θεοῦ 
και τις ευχές του Μακαριωτάτου Πα-
τριάρχου μας συνεχίζεται να διακονεί-
ται αθορύβως, προσαρμοσμένο πάντα 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΚΚΡΑΣ

Xειροτονία νέου διακόνου γιά την Γκάνα. Η χειροτονία έγινε στον Ι. Naό Αγίου Σεργίου του 
ομώνυμου Θεολογιού Σεμιναρίου στο Παρίσι.
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στά μέτρα των δυνατοτήτων μας.
Δεν σας κρύβω πως κάποια προ-

γράμματα έχουν ανασταλεί ή περιο-
ρισθή λόγω οικονομικών δυσκολιών 
(πρόγραμμα εκπαιδευτικό, πρόγραμμα 
της Ιερατικής Σχολής, φιλανθρωπικό 
έργο κλπ)

Η πίστη και η ελπίδα μας όμως προς 
τον Θεό δέν έχει ψυγεί, μα ούτε και η 
αγάπη και η ευγνωμοσύνη προς τους 
συνανθρώπους μας.

Σας διαβιβάζω μερικά φωτογραφι-
κά στιγμιότυπα από κάποιες δραστη-
ριότητες που έλαβαν χώρα κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα στο χώρο 
της διακονίας μας, προς ενημέρωσίν 
σας.

Εύχεσθε, αδελφοί μου, για όλους 
μας προς τον Παντοδύναμο Θεό μας 
να μας δίδει στηριγμό και δύναμη στο 

έργο το ιεραποστολικό της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας Του.

Εμείς πάντως όλοι μας προσευχό-
μαστε για Σας και ευχόμαστε καλή 
δύναμη στο έργο Σας.

Με αγάπη Χριστού
ευγνωμόνως

Ο Άκρας Δαμασκηνός

Γάμος στο Αμπιτζάν Ακτής Ελεφαντοστού. Ι. Naός Αναστάσεως του Κυρίου.
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Σ.Σ. Στίς 20, 21 καί 22 Αὐγούστου 2010 
πραγματοποιήθηκε στήν κατασκήνωση 
τῆς Ἁγίας ΤΑΒΙΘΑ, στον Παρνασσό, τό 
15ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο τοῦ Πανελ-
ληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολῆς μέ ἐπισημότητα καί 
συμμετοχή τῶν συνεργατῶν μας.

Μαζί μας καί ὁ πνευματικός μας πατέ-
ρας Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μητροπολίτης 
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, τοῦ ὁποίου 
τήν εἰσαγωγική του ὁμιλία παρουσιά-
ζουμε κατωτέρω.

Οἱ σύνεδροι, περί τούς 100, φιλοξενή-
θηκαν στήν κατασκήνωση, συμμετείχαν 
ὅλοι σέ κοινή τράπεζα καί ἔμειναν εὐχα-
ριστημένοι ἀπό τό φυσικό περιβάλλον 
καί τόν πνευματικό ἀνεφοδιασμό.

Τό πρόγραμμα πού δημοσιεύθηκε στό 
προηγούμενο τεῦχος τοῦ Ἱεραπ. Ταχυ-
δρόμου ὑπ᾽ ἀριθ. 111, ἐφαρμόστηκε 
κανονικά καί ἔληξε τήν 15η ὥρα τῆς 
Κυριακῆς 22 Αὐγούστου 2010.

Τό γενικό θέμα τοῦ συνεδρίου «Ὁ μέν 
θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάτες ὁλίγοι» 
(Ματθ. 9,37), πάρα πολύ ἀξιόλογο, δι-
εύρυνε τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσοχή 
ὅλων.

Τά διάφορα ἱεραποστολικά μηνύματα, 
πού βγαίνουν ἀπό τίς εἰσηγήσεις, μᾶς χα-
ρίζουν θάρρος καί δύναμη νά συνεχίζουμε 
δυναμικά τήν προσπάθειά μας στόν  Ὅμι-
λό μας ὡς συνεργοί τῶν Ἱεραποστόλων.

Ἀξέχαστες παραμένουν στή μνήμη 
ὅλων οἱ ἱερές ἀκολουθίες τοῦ ὄρθου, 
οἱ κοινές προσευχές τοῦ ἀποδείπνου 
καί κυρίως οἱ δύο θείες Λειτουργίες, μέ 
τή συμμετοχή ὅλων στό Ἱερό Ποτήριο 
στήν πρόσκληση τοῦ πνευματικοῦ μας 
πατέρα: «Μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί 
ἀγάπης προσέλθετε». Ὅλοι ταπεινά καί 
ἀδελφωμένοι προσῆλθαν στό Ἱερό Μυ-
στήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Μέ τήν ὑποστολή τῆς σημαίας, τόν 
Ἐθνικό  Ὕμνο ἔληξε τό 15ο συνέδριο καί 
οἱ συνεργάτες μας ἀνεχώρησαν ἀπό τήν 
κατασκήνωση.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς εἰσηγητές 
καί συνεργάτες μας γιά τήν πρόθυμη 
συμμετοχή τους, ώς καί ὅσους ἐπικοι-
νώνησαν μαζί μας, ἤ μᾶς ἀπέστειλαν τά 
μηνύματά τους.

Κατωτέρω δημοσιεύουμε μερικά ἀπό 
τά πολλά πού ἐλέχθησαν στό συνέδριό 
μας.

ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣ 2010
«Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάτες ὁλίγοι» (Ματθ. 9,37)

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
Ἀξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι τῶν Πα-

ραρτημάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραπο-
στολῆς.

Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῶν Νεανικῶν 
Κατασκηνώσεων «ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ» Λε-
βαδείας.

Ἀγαπητοί σύνεδροι καί συνεργάτες 
τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε·
Μέ ἰδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι 

στήν τριήμερη Σύναξι τῶν συνεργατῶν 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
μέ τήν εὐλογία τοῦ πολυαγαπητοῦ μου ἐν 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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Χριστῷ Ἀδελφοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωρ-
γίου, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Πνευματικοῦ 
τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι, τήν ὁποία, ὡς γνωστόν, 
φέρω ἀπό τριετίας περίπου, ἅμα τῇ ἀναρ-
ρήσει εἰς τόν Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον 
τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος καί μοῦ ἔδωκε 
ἐκθύμως τήν εὐλογία αὐτή διά τήν Ἀρχι-
επισκοπική του Περιφέρεια.

Καί μέ τήν ἴδια πνευματική χαρά ἀπευ-
θύνω ἐγκάρδιο χαιρετισμό στά μέλη καί 
τούς συνεργάτες τοῦ Πανελληνίου Ἱεραπο-
στολικοῦ Ὁμίλου καί τῶν παραρτημάτων 
του μέ τήν εὐκαιρία τῆς συγκλήσεως τῆς 
παρούσης Γενικῆς Ἱεραποστολικῆς Συνά-
ξεως.

Ἐν πρώτοις ἐπιθυμῶ καθηκόντως καί 
εὐγνωμόνως νά μνησθῶ καί νά ἀναφερθῶ 
εἰς τἠν σεπτήν μορφήν τοῦ ἀοιδίμου Ἱδρυ-
τοῦ τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι καί τῶν παραρτημάτων 
του, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσα-
λιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ 
Κωνσταντίνου, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη εἴη 
ἀγήρως μακαρία καί αἰωνία καί οἱ εὐχές 
καί πνευματικές ὑποθῆκες του πολύτι-
μες καί ἀνεκτίμητος θησαυρός δι᾽ ὅλους 
μας.

Θεωρῶ ὡς ἰδιαίτερα εὐλογημένες αὐτές 
τίς ἐτήσιες Ἱεραποστολικές Συνάξεις μας 
στόν ὡραῖο λόφο τῆς Ἀράχωβας, κατένα-
ντι τοῦ γερο-Παρνασσοῦ, ὅπως τόν ὀνόμα-
ζε ὁ ἀείμνηστος Παππούλης μας, ὑπό τήν 
εὐλογία τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου 
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου. Κατά 

Ὁ Πνευματικός Πατέρας τοῦ Ὁμίλου μας Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
παρουσιάζει τήν Εἰσαγωγική του Ὁμιλία
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τήν διάρκεια  τοῦ κάθε ἐκκλησιαστικοῦ 
ἔτους γίνονται παρόμοιες Συνάξεις στήν 
Ἀθήνα καί στά τοπικά παραρτήματα Ἱε-
ραποστολῆς, ἀλλά ἡ θερινή αὐτή Σύναξις 
ἔχει ξεχωριστή χάρι.

Τό Ἀραχώβειο ὄρος, πού ἔχει ὡς κορω-
νίδα του τό ἱερό Ἐξωκκλήσι τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ, τιμώμενο ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Θείας 
Ἀναλήψεώς Του, χαριτώνεται ἰδιαίτερα 
τόν μήνα Αὔγουστο μέ τόν ἑορτασμό τῆς 
Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καί τῆς Θεο-
μητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου, μεταποιούμενον ἐν Πνεύματι σέ 
Θαβώρειο ὄρος, φωτιζόμενο ἀπό τό Θεῖο 
καί ἄκτιστο Θαβώρειο φῶς.

Ἄλλωστε ὁ πρωταρχικός σκοπός τῶν 
συνάξεων αὐτῶν εἶναι λατρευτικός καί 
προσευχητικός. Γιά νά προσευχηθῆ ἀνέ-
βηκε στό ὄρος Θαβώρ ὁ Κύριος μέ τούς 
προκρίτους μαθητές του καί «ἐν τῷ προ-
σεύχεσθαι αὐτούς μετεμορφώθη ἔμπρο-
σθεν αὐτῶν καί ἔλαμψε τό πρόσωπον 
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος καί τά ἱμάτια αὐτοῦ 
ἐγένοντο λευκά ὡς τό φῶς».

Σάν τά διψασμένα ἐλάφια φθάσαμε 
ἀπό τίς πεδιάδες καί τούς κάμπους, μέ τόν 
άφόρητο, ἐνίοτε, φυσικό καί πνευματικό 
καύσωνα, στά ψηλώματα τοῦ Παρνασσοῦ 
γιά νά δροσιστοῦμε μέ τίς δροσιές καί τήν 
πνευματική αὕρα τοῦ πανέμορφου αὐτοῦ 
τοπίου.

Τό γενικό θέμα τῆς Ἱεραποστολικῆς 
αὐτῆς Συνάξεως εἶναι Καινοδιαθηκικό· 
«ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται 
ὀλίγοι» (Ματθ. 9, 37). Πρόκειται γιά τήν 
διαπίστωσι τοῦ Μεγάλου καί Αἰωνίου Θεί-
ου Διδασκάλου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριτοῦ. 
Καί γιά τήν προτροπή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς 
πίστεώς μας νά παρακαλοῦμε ἐπίμονα τόν 
Κύριον τοῦ πνευματικοῦ ἀγροῦ, τόν Πα-
ντοδύναμο Θεό, νά στείλη πνευματικούς 
ἐργάτες γιά τόν θερισμό, γιά τήν συγκο-
μιδή τῶν πνευματικῶν καρπῶν.

Τό κεντρικό αὐτό θέμα ἀποτελεῖ τήν 
σπονδυλική στήλη τοῦ καθόλου ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου τῆς ἐξωτερικῆς, ἀλλά 
καί τῆς ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Ὅταν 
ὁ Θεάνθρωπος Κυριός μας εἶπε τά θεῖα 
του λόγια ὅτι, ὁ θερισμός εἶναι πολύς 
ἐνῶ οἱ ἐργάτες λίγοι, τά ἔλεγε βλέποντας 
μπροστά Του τούς ὄχλους, τά πλήθη τοῦ 
λαοῦ, μέ πολλή εὐσπλαχνία, γιατί ἦταν 
ταλαιπωρημένοι καί ἐγκαταλειμμένοι σάν 
τά πρόβατα, πού δέν ἔχουν ποιμένα.

Προηγουμένως, ὅμως, κατά τόν Εὐαγ-
γελιστή Ματθαῖο, ὁ Ἰησούς περιόδευε σ᾽ 
ὅλες τίς πόλεις καί στά χωριά, δίδασκε στίς 
συναγωγές τους, κήρυττε τό χαρμόσυνο 
μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου γιά τόν ἐρχομό 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί γιάτρευε κάθε 
ἀσθένεια καί κάθε καχεξία στόν λαό.

Μἐ ἄλλα λόγια ὁ Θεῖος Διδάσκαλος μέ 
τίς περιοδεῖες Του ἔκανε τό κύριο ἱεραπο-
στολικό ἔργο τῆς πνευματικῆς σπορᾶς καί 
καλλιέργειας στίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν 
του,  τούς μεταλαμπάδευε τό σωτήριο μή-
νυμα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ καί τούς γιάτρευε μέ τή θεϊκή Του 
δύναμι ψυχοσωματικά.

Μιλοῦσε γιά τόν πνευματικό θερισμό ὁ 
Κύριος, ἀφοῦ πρῶτα μέ κόπους πολλούς, 
ὁδοιπορεῖες καί πολλή ὑπομονή καί ἐπιμο-
νή ὤργωνε μέ τό ἀλέτρι τῆς Θείας Χάριτος 
τίς παγωμένες καί πετρωμένες καρδιές τοῦ 
λαοῦ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἀφοῦ ἐνωρίτερα 
μέ τή δύναμι τοῦ Θείου λόγου σαγήνευε 
και μαγνήτιζε τίς ψυχές τους, κι᾽ ἐκεῖνοι 
ἔτρεχαν κοντά Του γιά νά ξεδιψάσουν μέ 
τό ζῶν ὕδωρ, τό ἀθάνατο νερό τῆς Θείας 
Ἀλήθειας, καί ἔμεναν πλησίον Του πολλές 
ὧρες, ἀκούοντάς Τον καί ξεχνώντας τίς 
βιοτικές τους μέριμνες καί τά προβλήμα-
τά τους, καί ἔτσι ἀποκτοῦσαν τή γαλήνη 
τῆς ψυχῆς τους, ἀναπτέρωναν τήν ἐλπίδα 
τῆς ζωῆς καί ἀγωνίζονταν τόν πνευματικό 
ἀγώνα, στόν ὁποῖο τούς ὠθοῦσε ὁ θεῖος 
λόγος τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου.
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Κι ἐμεῖς οἱ σημερινοί πνευματικοί διά-
κονοι καί ἐργάτες τοῦ πνευματικοῦ ἀγροῦ 
τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ σύγ-
χρονοι σκαφτιάδες-σκαπανεῖς κί σποριά-
δες, γιά νά φθάσωμε στήν ἐποχή τοῦ με-
γάλου θερισμοῦ θά πρέπει νά μοχθήσωμε 
στό ἔργο τῆς πνευματικῆς σπορᾶς καί 
καλλιέργειας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. ἀφοῦ 
προηγουμένως ἀρδευθῆ καί ποτισθῆ μέ τά 
θεῖα νάματα καί ἡ δική μας ψυχή καί ἀφοῦ 
βιώνουμε καθημερινά τήν παρουσία τοῦ 
γλυκυτάτου Ἰησοῦ στίς καρδιές μας.

Τότε, πράγματι, ὁ θερισμός θά εἶναι πο-
λύς, ὅταν ὡς ἐργάτες τοῦ Θεοῦ, ἐργάτες 
τοῦ καλοῦ καί τῆς ἀρετῆς, ἐργαζόμαστε 
ἀόκνως στό ἀπέραντο χωράφι τοῦ Πανα-
γάθου Θεοῦ, εἴτε στούς χώρους τῆς ἐσω-
τερικῆς, ἤ ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Γιά νά καρποφορήση ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
καί νά φάσωμε στόν θερισμό, εἶναι ἀνά-
γκη να γίνη ὁ ἐανευαγγελισμός τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ στό περιβάλλον μας, ἀλλά καί 
ὁ εὐαγγελισμός τῶν ψυχῶν στά πέρατα 
τοῦ κόσμου, ἐκεῖ ὅπου «οὐχ᾽ὠνομάσθη 
Χριστός» ἀκόμη.

Ἐμεῖς μέ τίς προσευχές καί τήν ὅποια 
συμβολή μας, καί οἱ ἐργάτες τοῦ Θεοῦ, 
πού εἶναι εἰδικά καλεσμένοι στό θεῖο καί 
σωτήριο αὐτό ἔργο. δηλαδή οἱ Ἱεραπόστο-
λοι τῆς Ἐκκλησίας μας - καί εἶναι ὀλίγοι 
μέν, ἀλλά μέ τίς θερμές προσευχές τῆς 
Ἐκκλησίας μας ὁ Φιλάνθρωπος Κύριός 
μας θά προσελκύση καί θά ἀναδείξη καί 
ἄλλους - καλούμεθα νά συνδράμωμε καί 
νά στηρίξωμε μέ τή Χάρι τοῦ Θεοῦ τό τόσο 
ἀπαραίτητο καί θεμελιῶδες ἱεραποστολικό 
ἔργο τῶν καιρῶν μας.

Ἀλλά, πέραν τῆς σπουδαιότητος τοῦ 
γενικοῦ θέματος τῆς Ἱεραποστολικῆς μας 
αὐτῆς Συνάξεως, καί τά ἐπί μέρους θέματα 
εἶναι σπουδαῖα καί περισπούδαστα.

Τά θέματα τῶν ἐλλογιμωτάτων κ.κ. 
Δημητρίου Τσελεγγίδη, τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί  Δημητρίου Γό-

νη, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν 
(τούς μνημονεύω κατά τήν σειράν τῶν 
ἀνακοινώσεών τους) θέτουν τά στερεά 
καί ἀσάλευτα θεμέλια καί τήν ἀσφαλῆ 
ἀφετηρία τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

Ὁ κ. Τσελεγγίδης μέ τό λίαν ἐνδιαφέ-
ρον θέμα του «Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησιο-
λογία ὡς ἀφετηρία τοῦ ἱεραποστολικοῦ 
ἔργου» θά μᾶς παρουσιάση τήν Ὀρθό-
δοξη-ἀλάθητη ἐκκλησιολογία, δηλαδή 
τόν καθαρό Ὀρθόδοξο λόγο τοῦ Θείου 
Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν 
Θεοφόρων ἁγίων Πατέρων τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας γά τόν 
θεοΐδρυτο και θεανθρώπινο ὀργανισμό 
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας καί τό σωτηριολογικό 
της θεῖο ἔργο. Καί ἀφοῦ παρουσιάση τό 
καίριο αὐτό καί φλέγον θέμα, τό ὁποῖο 
βάλλεται στήν ἐποχή μας ἰδιαίτερα, ἀπό 
ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς ἐχθρούς, θά 
τό θεωρήση ὡς ἀφετηρία καί ἀπαραίτητη 
προϋπόθεσι γιά ἕνα θεοφιλές καί θεάρε-
στο ἱεραποστολικό ἔργο, δίνοντάς του τό 
Ὀθρόδοξο στίγμα.

Ὁ ἕτερος Καθηγητής κ. Γόνης, ἐπικα-
λούμενος τίς σχετικές διδαχές καί τήν μαρ-
τυρία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
μας γιά τό μεγάλο αὐτό θέμα τῆς Ἱεραπο-
στολῆς θά τό θεμελιώση Ἁγιοπατερικῶς. 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ 
ὁποῖοι ἐβίωσαν πρῶτοι καί ἐδίδαξαν τόν 
λόγον τοῦ Κυρίου μας «Πορευθέντες μα-
θητεύσατε πάντα τά ἔθνη...» καί χαρα-
κτηρίζονται ὡς οἱ πιό αὐθεντικοί Ἱεραπό-
στολοι. Κανείς θεόφρων καί ἐχέφρων δέν 
διανοεῖται νά ὑπερβῆ ἤ νά παραγκωνίση 
τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί νά παραθεωρήση τήν 
θεοφώτιστη διδασκαλία τους, παρά τήν 
ἰδιότητα τοῦ Θεολόγου ἤ τοῦ Κληρικοῦ 
ὅποιας ἐκκλησιαστικῆς βαθμῖδος.

Ὁ σεβαστός μας ἅγιος Καθηγούμενος 
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῾Η Ἱεραποστολή στήν ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
ἀσκεῖται ἀπό τή Μητρόπολή της μέ 
ἐπικεφαλῆς τό Μητροπολίτη ΙΩΝΑ, 
τούς Ἰθαγενεῖς ἱερεῖς καί Ἕλληνες ἱε-
ραποστόλους.

Βασικά Ἱεραποστολικά μέσα εἶναι:

α). Ὁ Ναός
Ἐδῶ πραγματοποιοῦνται οἱ Λει-

τουργίες καί οἱ Βαπτίσεις. Οἱ πλεῖστοι 
Ναοί εἶναι μέ λαμαρινένιες σκεπές καί 

πολλές ἐλλείψεις σέ εἰκόνες, καλύμ-
ματα καί καθίσματα. Ἄλλοι ναοί εἶναι 
ἡμιτελεῖς, ἤ χρησιμοποιεῖται κάποια 
αἴθουσα σχολείου ἤ τελεῖται θεία λει-
τουργία στό ὕπαιθρο.

Ἐγκαινιάστηκε καί ἕνας Ναός τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Τσανούνα, 
πού τόν ἔφτιαξε μιά Ἱεραποστολική 
ὁμάδα ἀπό τή Μητρόπολη ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ. 
Πρόσφατα στό Ναό αὐτό βαπτίσθηκαν 
200 περίπου παιδιά.

2) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Πανοσιο-
λογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος, 
θά αναφερθῆ  σέ θέματα Ἱεραποστολικοῦ 
ἐνδιαφέροντος. 

Μιά νέα ἐπιστήμων, Θεολόγος, ἡ δ. 
Αἰκατερίνη Παπακωνσταντίνου θά σημάνη 
μέ τή φλόγα τῆς καρδιάς της ἕνα Ἱερα-
ποστολικό Συναγερμό, ὅπως εἶναι καί τό 
θέμα, πού θά μᾶς παρουσιάση.

Καί τό ἐπίσης σπουδαῖο ἱεραποστο-
λικό θέμα «Ἡ σπορά τῶν λόγων καί ὁ 
θερισμός τῆς πράξης» τῆς Θεολόγου-
Φιλολόγου καί Συγγραφέως κ. Πηνελό-
πης  Νικολάου θά μᾶς δώση σημαντικά 
ἐναύσματα καί ὤθησι γιά τήν συνέχισι καί 
τήν θερμότερη εὐαισθητοποίησί μας στόν 
τομέα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Χαίρομαι εἰλικρινά γιά τήν εὐλογημένη 

αὐτή γενική Ἱεραποστολική μας Σύναξι. 
Χαίρομαι καί εὐφραίνομαι πνευματικά 
καί γιά τήν σπουδαία θεματολογία τῆς 
Συνάξεως.

Ἀφοῦ συγχαρῶ θερμά τόν Πρόεδρο, 
τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τά Μέλη τοῦ 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι., καθώς καί τούς Προέδρους 

καί τά Μέλη τῶν τοπικῶν παραρτημάτων 
τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλά καί τήν Πρόε-
δρο τῶν νεανικῶν Κατασκηνώσεων τῆς 
«Ἁγίας Ταβιθᾶ», ἐδῶ στήν Ἀράχωβα, γιά 
τήν ἐπιτυχῆ συνδιοργάνωση τῆς τριήμε-
ρης αὐτῆς Ἱεραποστολικῆς Συνάξεως, καί 
ἀκόμη γιά τό ἀθόρυβο, ἀλλά μεγάλο καί 
σημαντικό Ἱεραποστολικό ἔργο, πού ὅλη 
τή χρονιά προετοιμάζεται καί παράγεται, 
προκειμένου νά ἐνισχύονται οἱ ὅπου γῆς 
Ὀρθόδοξοι Ἱεραπόστολοι καί ἡ ἐκεῖσε δι-
ακονία τους μέ ἀπαραίτητα εἴδη (τρόφιμα, 
ρουχισμό, ἱερατικά ἄμφια, ἱερά σκεύη, 
φάρμακα κ.λ.π.) καί χρηματικές ἀποστο-
λές, εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά νά 
ἔχετε δαψιλῆ τήν θεία εὐλογία, τόσο στή 
Σύναξι αὐτή, ὅσο καί στήν Ἱεραποστολι-
κή σας διακονία ὅλης τῆς χρονιᾶς, ἀλλά 
καί στίς οἰκογένειες, στούς οἰκείους καί 
συγγενεῖς σας.

«Δῴη ὑμῖν ὁ Κύριος ἀπό τῆς δρόσου 
τοῦ οὐρανοῦ καί ἀπό τῆς πιότητος τῆς 
γῆς», «ἀντί τῶν ἐπιγείων, τά ἐπουράνια, 
ἀντί τῶν φθαρτῶν, τά ἄφθαρτα, ἀντί τῶν 
προσκαίρων, τά αἰώνια».

Σᾶς εὐχαριστῶ.
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β). Τό Ἰατρεῖον
Οἱ κάτοικοι τῆς πέριξ περιοχῆς βρί-

σκουν κάποια Ἰατρική βοήθεια. Τό 
καλλίτερο εἶναι τό Νοσοκομεῖον τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στό κεντρικό Ἱεραπο-
στολικό κέντρο τῆς ΚΑΜΠΑΛΑΣ.

Ἔχει γιατρούς, νοσοκόμες, θαλά-
μους, ἰατρικά τμήματα (μαιευτικό, 
ἀκτινολογικό, παθολογικό...). Τά 
ὑπόλοιπα ὑποτυπώδη μέ ἕνα ἤ κα-
νένα περιφερόμενο γιατρό, μία (1) 
νοσοκόμα, ἐλάχιστο στόκ φαρμάκων 
καί κάποιους θαλάμους μέ πολλές 
ἐλλείψεις.

Πάντως καί ἡ ἐλάχιση αὐτή προ-
σφορά ἀγάπης ἔναντι ἐλαχίστου, ἀντι-
τίμου γιά τά ἔξοδα προσωπικοῦ, φαρ-
μάκων, κλπ., ἀσκεῖ εὐνοϊκή ἐπίδραση 
γιά τήν Ὀρθοδοξία.

γ). Τά σχολεῖα.
Κάθε ἐνορία ἔχει σχολεῖα, ὅπου 

φοιτοῦν παιδιά τῆς γύρω περιοχῆς.

Ἀναφέρω μερικές ἐνορίες: 
1) Τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ὅπου ὑπάρχει 

Δημοτικό μέ (700) παιδιά.
2)  Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς μέ Δη-

μοτικό (200) παιδιά.
3)  Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου μέ Γυμνά-

σιο καί Λύκειο (250) παιδιά
4)  Ἐνορία Μεταμορφώσεως μέ σχο-

λεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων (1500 
παιδιά).

5)  Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου μέ 
Γυμνάσιο-Λύκειο (60 παιδιά) καί 
(Δημοτικό 100 παιδιά).

6)  Ἐνορία Γεννήσεως Θεοτόκου μέ Δη-
μοτικό (500 παιδιά καί Γυμνάσιο 60 
παιδιά).

Οἱ περισσότερες αἴθουσες δέν εἶναι 
καλές ἤ εἶναι πολύ φτωχικές, χωρίς 
πόρτες καί παράθυρα. Δέν ὑπάρχουν 
θρανία καί πολλά παιδιά παραμένουν 
ὄρθια μέσα στήν κάθε τάξη. Ἀρκετά 
παιδιά δέν ἔχουν βιβλία, τετράδια μο-
λύβια γιά σημειώσεις.

Ἡ Ἱεραποστολή προσφέρει γνώσεις 
καί φαγητό (μεσημεριανό γιά ὅλα τά 
παιδιά καί βραδινό μόνο γιά τά οἰκό-
τροφα ὀρφανά).

1. Ἡ Ἐνορία Ἁγίου Λουκᾶ προσφέρει 
φαγητό σέ 70 παιδιά.

2.  Ὁ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως σέ 
500 παιδιά.

3.  Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 
σέ 70 παιδιά.

4.  Ὁ Ἱερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου 
σέ 60 παιδιά.
Τό σχολεῖο εἶναι βασικό Ἱεραποστο-

λικό μέσο, γιατί προσφέρει γνώση, 
ἐλπίδα καί τροφή σέ πλῆθος παιδιῶν 
στήν Οὐγκάντα. Ἀλλά καί κατήχηση 
(δύο φορές τήν ἑβδομάδα). Πολλά 
παιδιά βαπτίζονται, γίνονται Ὀρθό-
δοξα (300.000 Ὀρθόδοξοι εἶναι στήν 
ΟΥΓΚΑΝΤΑ).

Ὅσα παιδιά ἔχουν προοπτική γιά 
ἀνώτερη μόρφωση , τά βοηθοῦν νά 
σπουδάσουν καί μετά τό Λύκειο

Ἡ βασική βοήθεια τῆς Ἱεραποστολῆς 
στήν ΟΥΓΚΑΝΤΑ, προέρχεται ἀπό τήν 
Ἑλλάδα. Τό ἀναγνωρίζουν καί εὐγνω-
μονοῦν, ἀλλά καί τό ἐκφράζουν μέ 
τά ἐθνικά μας σύμβολα καί ἐκδηλώ-
σεις: (Ἑλληνικές σημαῖες, ἐθνικό ὕμνο, 
γιορτές). 

π.Γ.Μ.
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Κυρίες καί κύριοι Σύνεδροι,
Σε μία χρονική συγκυρία παγκόσμιου 

εκφυλισμού των πολιτικών ιδεολογιών, 
γενικευμένης κατάρρευσης του χρηματο-
οικονομικού μας ειδώλου, ανεπίστροφης 
καταστροφής του φυσικού μας περιβάλλο-
ντος σέ κάθε γωνιά της γης· σε μια περίοδο 
που τα ανθρώπινα δικαιώματα επιστρατεύ-
ονται για να καταργήσουν τα αιώνια «δικαι-
ώματα» του θεού και να αμφισβητήσουν τις 
παγκόσμιες ηθικές, κοινωνικές και λογικές 
σταθερές, σε μια στιγμή που η έννοια της 
κοινωνίας αποτελεί ἀγνωστη εμπειρία και ο 
περί Θεού λόγος στερείται θεολογίας, ευ-
καιρίες όπως αυτές που λαμβάνουν χώρα 
στον αγιασμένο λόφο της κατασκηνώσεώς 

μας μας γεμίζουν με ελπίδα.
Είναι αλήθεια πως στις μέρες μας, όσο 

ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη από αλήθεια, 
από αυθεντικό λόγο και από στιγμές ουσι-
αστικού προβληματισμού. Και με το ευλο-
γημένο αυτό συνέδριο του Πανελληνίου 
Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιερα-
ποστολής (Π.Χ.Ο.Ο.Ι), δίδεται η ευκαιρία 
προσεγγίσεως του θείου λόγου που θα συ-
ντελέσει στην καλλιέργεια Ιεραποστολικής 
συνειδήσεως. Το συνέδριο αυτό, πρέπει να 
επισημανθεί, οφείλεται στην ἐκδηλη πα-
ρουσία του ιδρυτού του Ιεραποστολικού 
συλλόγου, του μακαριστού Μητροπολίτου 
Θεσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κυ-
ρού Κωνσταντίνου, που απετέλεσε φωτεινό 
παράδειγμα, για μας τους νεότερους, ζωής 
και μαρτηρίας. 

Η ευλογημένη παρακαταθήκη της φιλάν-
θρωπης καί ιεραποστολικής προσφοράς του 
έχει αποτυπώσει στις καρδιές μας τα ίχνη 
που όλοι οφείλουμε να ακολουθήσουμε. 
Ευχή του, διακαής πόθος του να μείνουμε 
«άχρι τέλους» σταθεροί στον ιεραποστολι-
κό αγώνα. Για εκείνον η ιεραποστολή, ως 
σταυρική και αναστάσιμη πορεία, δια της 
σωστικής αλήθειας της προσφοράς και της 
έμπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο 
είναι στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς η 
αποκάλυψη και το βίωμα του ουρανού και 
της αιωνιότητας. Είναι η ευλογημένη έξοδος 
από το λαβύρινθο της αλλοτριωμένης ζωής 
και τα σύγχρονα υπαρξιακά αδιέξοδα, το 
φως της ζωῆς.

Στον θεολογικό, τον εκκλησιαστικό και 
κυρίως στον ιεραποστολικό μας προβλημα-
τισμό, αν εντείνουμε την όραση μας προς 
την πραγματικότητα του ουρανού, για τον 
οποίο τόσο επίμονα μιλάει η Γραφή, θα 
βρούμε ασφαλώς νέες λύσεις για τα αδι-
έξοδα της γης. Η κατάσταση του κόσμου 

3) Ιεραποστολικός Συναγερμός

Η κ. Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου εκφωνεί 
την εισήγησή της
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εξαρτάται από την κατάσταση της ανθρωπό-
τητας από τη σχέση του ανθρώπου προς τον 
Θεό και τους αδελφούς του. Η αποστολή 
του ανθρώπου δεν είναι για κάτι μικρό, κάτι 
περιορισμένο. Είναι για κάτι απέραντο, που 
αγκαλιάζει με όλη αυτή την ένταση όλο τον 
κόσμο.

Σύμφωνα με αυτά: «τη ζωή δεν την 
αντικρύζουμε ως δικαίωμα που μας ανή-
κει, αλλά τη σεβόμαστε ως μυστήριο που 
μας υπερβαίνει». Η ζωή του αυθεντικού χρι-
στιανού έχει αλήθεια και αγάπη. Ἔχει την 
ελευθερία του να δέχεται και την ελευθερία 
του να προσφέρεται. Γι᾽ αυτό και είναι πολύ 
φιλάνθρωπος και κοινωνικός. Δεν σώζεται 
μόνος, κοινωνεί τη σωτηρία. Στο πεδίο των  
ανθρωπίνων σχέσεων, κοινωνία σημαίνει 
περιχώρηση «εν αγάπη». Όταν αναφέρε-
ται στη σχέση του ανθρώπου με τον θεό, 
σημαίνει «ανακάλυψη υιοθεσίας», «αποκά-
λυψη αληθείας», «αλλοίωση». Η εσωτερική 
ένωση με τον Χριστό, μας υποχρεώνει να 
είμαστε παρόντες στην ιστορία και εξέλιξη 
της ανθρώπινης κοινωνίας με ενεργητική 
στάση, όπως ο Κύριος μας, ο οποίος εργάζε-
ται μέσα στην ιστορία και παραμένει κύριος 
αυτής. Όχι με επιπόλαιους ενθουσιασμούς 
για ένα είδος πολιτικοκοινωνικής επιβολής 
της Βασιλείας του Θεού, αλλά οδηγούμενοι 
από το αίσθημα της δυναμικής προσμονής, 
που απορρέει από τη βεβαιότητα ότι η εσχα-
τολογική πλήρωση, με θεία συγκατάβαση, 
απαιτεί και τη δική μας συμμετοχή.«Και κη-
ρυχθήσεται τοῦτο το εὐαγγέλιον τῆς βασι-
λείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον 
πᾶσι τοῖς ἔθνεσι καί τότε ἥδει τό τέλος». 
Γνωρίζουμε ότι μολονότι ζούμε ακόμη στην 
περίοδο του «οὔπω», ήδη «νῦν τέκνα τοῦ 
Θεοῦ ἐσμέν». Μέσα στήν προοπτική αυτή 
μας δίδεται η δυνατότητα μέσω της Ιεραπο-
στολής να συνεργαστούμε «ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι» για τον αγιασμό των πάντων. Γινό-
μαστε «συνεργοί Θεού», συμμετέχοντας 
στην εξέλιξη για ενότητα, ειρήνη, αγάπη, 

προς την οποία κατευθύνεται το σχέδιο του 
Θεού. Η Ιεραποστολή δεν μπορεί να νοη-
θεί μονάχα ως έργο αλτρουισμού, υπακοή, 
χρέος ή έκφραση αγάπης. Είνα εσωτερική 
αναγκαιότητα. «Ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται 
οὐαί δέ μοι ἐστιν, ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι». 
Ο χριστιανός, ο οποίος «συσσωματώθηκε» 
με τον Χριστό και ζει αληθινά «ἐν Αὐτῷ, δεν 
είναι δυνατόν να σκέπτεται, να αισθάνεται, 
να θέλει, να ενεργεί, να βλέπει τον κόσμο 
κατά τρόπο διαφορετικό από τον Χριστό. 
Δεν μπορεί να περιορίσει τον ορίζοντα του 
στην ενορία του, στην πόλη του, στο έθνος 
του, στο «χριστιανικό» λεγόμενο κόσμο. 
Του είναι αδύνατον να αδιαφορήσει για τά 
εκατομμύρια των ανθρώπων, οι οποίοι ζουν 
«ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα 
μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ».

Αν η Εκκλησία είναι ο μεταμορφωμένος 
κόσμος μέσα στον κόσμο της φθοράς, τότε 
ο γνήσιος χριστιανός δε φοβάται, τολμά να 
εμπιτεύεται, να συμπάσχει. Ο ιεραπόστο-
λος αισθάνεται αυθόρμητα την ενδόμυχη 
αναγκαιότητα να συντονίσει το σχέδιο της 
ζωής του με το σχέδιο του Θεού, να προ-
σανατολίσει τον εαυτό του προς αυτή την 
κατεύθυνση, να υμνεί τον Κύριο και να είναι 
με όλη τη ζωή του ζώσα δοξολογία Αυ-
τού. Το άνοιγμα μας, η ιεραποστολή προς 
τον αδελφό είναι ο τρόπος που βιώνεις και 
ομολογεῖς την πίστη σου. Η προσπάθεια 
εξάπλωσης του ευαγγελικού κηρύγματος 
σε όλο τον κόσμο αποτελεί θεμελιώδη και 
πρωταρχική, σπουδαία και θεοκίνητη πράξη 
βασιζόμενη στην αρχή της καθολικότητος 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα πρέπει να 
διευκρινιστεί πως το κάλεσμα της Εκκλησίας 
για Ιεραποστολή δεν γίνεται για λόγους εξω-
τερικούς, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη 
απολίτιστων φυλών, η έκταση της πείνας, 
του αναλφαβητισμού, η επέκταση του αθεί-
σμού, αλλά σαφώς πρόκειται για κλήση 
μετανοίας: για την επανεύρεση του αληθι-
νού νοήματος της Εκκλησίας· για τη βίωση 
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του μυστηρίου της συσσωματώσεως μας 
«ἐν τῷ Χριστῷ»· για την ορθή (ορθόδοξη) 
δοξολογία του Θεού. Κάθε πιστός καλείται 
να συντρέξει στο έργο της σωτηρίας του 
εαυτού του και των αδελφών του, να γίνει 
ιεραπόστολος. Ο ιεραποστολικός ζήλος 
θερμαίνεται από τη μεγάλη αγάπη προς το 
Θεό και το συνάνθρωπο. Η αγάπη κάνει 
το Θεό ορατό στο πρόσωπο του αδελφού 
μας, τον κάνει πλησίον, τον βάζει μέσα στην 
καρδιά μας, θυσιάζοντας το εγώ μας. «῾Η 
κλείς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων 
ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται».

Η σταυρωμένη αγάπη δεν βιάζει όμως 
κανέναν, δεν εξαναγκάζει κανέναν να την 
αποδεχθεί. Η αλήθεια του σταυρού γνωρί-
ζεται και ομολογείται «μόνον ελεύθερα». 
Η θρησκεία του Χριστού είναι θρησκεία της 
ελευθερίας και της αγάπης, της ελεύθερης 
αγάπης ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. 
Σημαίνει κοινωνία του ανθρώπου στο μυ-
στήριο της αγάπης του Τριαδικού Θεού. Έτσι 
γινόμαστε «θείας κοινωνοί φύσεως». 

Η συμμόρφωση με το θείο θέλημα είναι 
μετοχή στις άκτιστες ενέργειες, με τις οποίες 
ο άνθρωπος φθάνει στη θέωση, γίνεται κατά 
χάριν Θεός. 

Η κίνηση της ευαγγελικής αγάπης με-
ταμορφώνει την προσφορά σε σχέση, την 
πράξη σε κοινωνία. Δέν είναι προσφορά, 
αλλά αυτοπροσφορά· δεν είναι φυσική συ-
μπόνοια, αλλά πνευματική μετοχή· δεν είναι 
ξόδεμα, αλλά επένδυση· δεν είναι πράξη, 
αλλά μεταμόρφωση του είναι μας· δεν είναι 
κτήση, αλλά κένωση· δεν είναι τήρηση του 
θεϊκού νόμου, αλλά υπέρβαση κάθε νόμου. 
Η αγάπη που δεν έχει τον πόνο της ταπει-
νοφροσύνης και το αίμα της θυσίας, η ανι-
διοτελής, θυσιαστική και εκστατική αγάπη 
του ιεραποστόλου τον κάνει να χαίρεται τη 
διακονία, την προσφορά, αποτελεί πρόκλη-
ση και ευκαιρία να δούμε τον κάθε συνάν-
θρωπο στην κάθε στιγμή ως έκφραση  και 
φανέρωση του προσώπου του Θεού. Οι πα-

ντός είδους διαφορές υπογραμμίζουν αυτήν 
ακριβώς την ελευθερία, η διαφορετικότητα 
τονίζει τη μοναδικότητα του κάθε προσώ-
που ως εικόνα του Θεού, ενώ οι αντιθέσεις 
ταπεινώνουν και τα κύρια σημεία διευκολύ-
νουν τη συμπόρευση. Η συνάντηση Θεού 
και ανθρώπου είναι εκούσια συνάντηση δύο 
ελευθεριών, της ελευθερίας της χάρης και 
του ανθρωπίνου αυτεξουσίου. Η θεία αγά-
πη καλεί τον άνθρωπο. «Ο Θεός κρούει τη 
θύρα της ανθρώπινης καρδιάς, αλλά μόνον 
ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να την ανοίξει». 
Απαιτείται προσωπική πάλη ενάντια στη μο-
νοκρατορία του εγώ μας, ένας συνειδητός 
αγώνας για ξεπέρασμα του ατομισμού μας, 
προσφορά του είναι και του έχειν μας, προ-
σωπική και οντολογική μετοχή στο σταυρό 
και την ανάσταση του Χριστού.

Η Ιεραποστολή, όταν ανθεί φανερώνει, 
τη φύση της Εκκλησίας. Είναι δηλωτική 
της θερμουργού πίστεως των πιστών της 
στην ευαγγελική εντολή: «Πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Η Ιερα-
ποστολή δεν εργάζεται για να αυξήσει τους 
οπαδούς της, να κερδίσει χώρους, να καυ-
χάται για τη μεγέθυνση του έργου της, αλλά 
για την ταπεινή και σεμνή διακονία προς 
πολλαπλασιασμό των σεσωσμένων.

Για την ορθόδοξη ιεραποστολή το 
κρισιμότερο πρόβλημα δεν είναι η απλή 
αναγγελία του  ευαγγελικού μηνύματος, 
αλλά η ζωντανή μαρτυρία του Ιησού Χρι-
στού παντού και πάντοτε, το πώς ζούμε 
«ἐν Χριστῷ». Αυτό δεν περιορίζεται στη 
διανοητική σφαίρα, αλλά είναι μια βαθιά 
σχέση του όλου ανθρώπου με το Χριστό, 
μια προσωπική σχέση που μεταμορφώνει 
την όλη μας ύπαρξη.

Η ορθόδοξη ζωή και πνευματικότητα εί-
ναι μία επίπονη πορεία, ένας επίμονος και 
διαρκής αγώνας βαθιάς προσωπικής ελευ-
θερίας, μια πολυδιάστατη και ουσιαστικά 
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ατελεύτητη προσπάθεια μέσα στο άπειρο 
έλεος της φιλάνθρωπης αγάπης του Θεού 
για τη χριστοποίησή μας. Αυτά σίγουρα δεν 
γίνονται με μια στενή ορθολογιστική αντίλη-
ψη. Αποτελεί σταθερή, άλλωστε πίστη της 
Εκκλησίας ότι τά μυστήρια υπερβαίνουν την 
ικανότητα της σκέψης. Όταν όμως κανείς τα-
πεινώνεται μπροστά στο μυστήριο, το προ-
σεγγίζει περισσότερο. Πράγματι ο Θεός είναι 
μυστήριο που αποκαλύπτεται στην καρδιά 
μας. Δεν υπάρχει, για να δεσμεύει την ελευ-
θερία μας, αλλά για να την  ενεργοποιεί και 
να την προστατεύει. Η υποταγή και η ταύ-
τιση της βούλησης μας στη βούληση του 
Θεού φωτίζει το νου, γεννά την απόφαση 
και αναδεικνύει το πρόσωπο.

Ο άνθρωπος, αυξάνοντας τις ανάγκες του 
ή μετατρέποντας τα πάντα σε ανάγκη, μεγα-
λώνει και διαιωνίζει την ανελευθερία του. 
Πραγματικά φαίνεται ότι χωρίς Θεό ή όταν ο 
άνθρωπος «γίνει Θεός», τα πάντα επιτρέπο-
νται. Ο Θεός αποκαλύπτεται και γνωρίζεται 
μέσα στην προσωπική πίστη και την κοινω-
νία των προσώπων που είναι η Εκκλησία. 
Μόνο μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα ο 
άνθρωπος μπορεί να ζει το «ἀληθεύειν ἐν 
ἀγάπῃ». Η Εκκλησία σώζει ψυχές αθάνατες. 
Δεν ασχολείται με ιδεολογίες, με κοινωνικές 
αλλαγές, με πολιτικά παιχνίδια, με οικονομι-
κά συστήματα. Η Εκκλησία είναι η μητρική 
αγκαλιά που θέλει και μπορεί να τους ανα-
παύσει όλους. Η προς τον κόσμο αποστολή 
της δεν είναι κάτι πέρα από τον εαυτό της, 
αλλά όρος συγκρότησης του εαυτού της. 
Απευθύνεται «έως εσχάτου της γης»,  σε 
ανθρώπους και πολιτισμούς που δεν συνα-
ντήθηκαν ακόμη μαζί της. Κύριο έργο της 
είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών.

Η εγρήγορση της ιεραποστολικής συνεί-
δησης περιφρουρεί μια πολύτιμη αλήθεια: 
ότι το «ναί» ή το «όχι» στο κάλεσμα του Θε-
ού είναι εκ φύσεως προσωπικό διακύβευμα. 
Ξεκινάει το ελεύθερο «ναι» του Θεού και 
ολοκληρώνεται με το «αμήν» του ανθρώ-

που. Η ιστορία αποδεικνύει ότι η συναίσθη-
ση της κλίσεως της Εκκλησίας στην άσκηση 
της ιεραποστολής υπήρξε πάντοτε ζωντανή 
μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία. Η Εκκλη-
σία είναι αποστολική όχι απλώς λόγω της 
αποστολικής της διαδοχής, αλλά κυρίως 
επειδή διατηρεί την αποστολική φλόγα και 
το ζήλο για την αναγγελία του Ευαγγελίου 
«πάσῃ τῇ κτίσῃ», διότι εκτρέφει τα μέλη της 
να γίνουν μάρτυρες «ἐν τῇ Ιερουσαλήμ 
και ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ και Σαμαρείᾳ και 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς». Οι άνθρωποι δεν 
καλούνται απλώς να γνωρίζουν τον Χριστό 
να συνάζονται γύρω του  ή να υποτάσσονται 
στο θέλημά του. Καλούνται να συμμετέχουν 
στη δόξα του, στη δόξα της υιοθεσίας.

Μέσα στη δοξολογική αυτή προοπτι-
κή η ιεραποστολή δέν νοείται ως μέθοδος 
προσηλυτισμού και προσελκύσεως νέων 
μελών σε μια κλειστή κοινωνία που ζει για 
τον εαυτό της, αλλά ως πολύφωνη, πολυ-
διάστατη φανέρωση της δόξης του Θεού. Η 
Εκκλησία έχει «χρισθεί», έχει «αποσταλεί» 
όπως ο Χριστός για να συνεχίσει το έργο 
του: «εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἰάσασθαι 
τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν κηρύ-
ξαι αἰχμαλῶτοις ἄφεσιν». 

Η διάνοιξη των δρόμων για τον ερ-
χομό της βασιλείας στις καρδιές των αν-
θρώπων και στην ιστορία δεν είναι κάτι 
απλό και εύκολο. Στοιχίζει. Όποιος θέλει 
να δουλέψει ουσιαστικά για τη διάδοση 
του Ευαγγελίου, πρέπει να έχει αποφασί-
σει πόνο, κακουχίες. Χριστιανισμός χωρίς 
σταυρό δεν υπάρχει. Χριστιανική ζωή, 
ιεραποστολή χωρίς συσταύρωση με τον 
Χριστό δεν υπάρχει. Όσοι επιζητούν την 
άνεση, την ισχύ του αιώνος τούτου, τα 
κοσμικά πλούτη και προνόμια, δεν μπο-
ρούν να είναι γνήσιοι υιοί και κήρυκες της 
Βασιλείας του Θεού. Η μεγάλη αλλαγή θα 
έλθει στον κόσμο, όταν οι χριστιανοί θα 
ζούμε, θα πράττουμε, θα ανταποκρινό-
μαστε στην αποστολή μας, πορευόμενοι 
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στα ίχνη του Χριστού και των αποστόλων 
του. Απαιτείται να δυναμώσει η υπνώτ-
τουσα συνείδηση μας, να βγούμε από το 
καβούκι του εαυτού μας και να γίνουμε 
το αλάτι και το φως του κόσμου, που θα 
προσφέρει μια αδιάκοπη, ζωντανή μαρ-
τυρία του ζώντος Θεού.Τότε μόνον κάθε 
ανθρώπινο πρόσωπο θα προχωρήσει στο 
πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως, στη 
θεία δόξα αυτό που στη θεολογική γλώσ-
σα της Ανατολικής Εκκλησίας ονομάστη-
κε «θέωσις», στο τέλος.

Σαν επισφράγισμα όλων αυτών θα πα-
ραθέσω κάποιους ορισμούς της Ιεραποστο-
λής του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσ. κ. 
Φαναρ. κυρού Κωνσταντίνου.

Αφορμή για τη διατύπωση τους έδωσαν 
οι ακόλουθοι ποιητικοί στίχοι. Αντιγράφου-
με μερικούς:

«Θρύψαλα μοιάζουν τα ιδανικά. Θρύ-
ψαλα μοιάζουν και οι αξίες.

Το Άγιο... Η Πατρίδα μας..... η γλώσσα 
.... η Ιστορία....

Τι θα βοηθήσει να ξυπνήσουμε πριν έρ-
θει ο κατακλυσμός;

Ποιός θα σημάνει το συναγερμό;
Η Ιεραποστολή ήδη σημαίνει συναγερ-

μό!»
Η Ιεραποστολή αποτελεί ευλογημένο 

συναγερμό! Συναγερμό για την Ελλάδα 
μας, συναγερμό και για ολόκληρη την 
ανθρωπότητα.

Η Ορθόδοξος Ιεραποστολή αγωνίζεται 
να πειθαρχήσει στο θεϊκό παράγγελμα : 
«Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα 
κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει». 
Ποιός δεν υποκλίνεται στην προέλευση αυ-
τής της Ιεραποστολής;

Μια τέτοια Ιεραποστολή είναι αληθινή 
φωνή του οὐρανού! Προσοχή όμως ἀδελ-
φοί! Όχι Ιεραποστολή των Αποικιοκρατών 
Ευρωπαίων στην Αφρική, στις Ινδίες...

Προσοχή! Όχι Ιεραποστολή των τυχο-
διωκτών Ιεραποστόλων της καριέρας, που 

καπηλεύονται την ευπιστία των υποανάπτυ-
κτων λαών.... Προσοχή!  αδελφοί! Όχι Ιερα-
ποστολή των γραικύλων ξενομανών...

Η ελληνορθόδοξη Ιεραποστολή δεν 
επιδιώκει και δεν επιζητεί ανταλλάγματα. 
Με αρχηγό τον ιδρυτή της ζητεί ευσπλα-
χνικά τη σωτηρία του «απολωλότος προ-
βάτου» σε όλο το πρόσωπο της γης. Από 
εμάς εξαρτάται να λαμπαδιάσει. Κι εμάς, σαν 
συνεργάτες των μετόπισθεν των Ελλήνων 
Ιεραποστόλων στα προκεχωρημένα κλι-
μάκια ειδωλολατρικών λαών της γης, μας 
κατασυγκινοῦν οι παράλληλες πολιτιστικές 
εξορμήσεις του Μ. Αλεξάνδρου... Όλοι οι 
Έλληνες Ιερεαπόστολοι μελετούν τον Μ. 
Αλέξανδρο, διότι τους κατασυγκινεί.

Όμως ξεχωριστά μας εκφράζει το Ιερα-
ποστολικό πνεύμα των μεγάλων Θεσσαλο-
νικέων Ιεραποστόλων Κυρίλλου και Με-
θοδίου, που με τις ισόβιες ιεραποστολικές 
εξορμήσεις προσέφεραν αληθινό πολιτι-
σμό, ο οποίος επέζησε στο σλαβικό κόσμο 
του Βορρά.

Μιά τέτοια Ιεραποστολή νοσταλγεί και 
η αδικημένη από τους τρανούς της γης 
Ελλάδας μας, για να ξαναβρεί την υψηλή 
αποστολή της.

Μια εγερτήρια Ιεραποστολή, σαν του 
Ρήγα του Βελεστινλή.

Μια ηρωική Ιεραποστολή, σαν του Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη (με καταλαβαίνουν 
όσοι διαβάζουν τα απομνημονεύματα του). 
Μια αποφασιστική Ιεραποστολή και ανυπο-
χώρητη, σαν του θρυλικού και ευλαβικού 
Μακρυγιάννη.

Μια αγιοπατερική Ιεραποστολή, σαν των 
Πατροκοσμάδων, Κοσμά του Αιτωλού και 
Κοσμά Γρηγοριάτη. Μια τέτοια Ιεραποστολή 
κυριολεκτικά αλλάζει μυαλά!

Δόξα τῷ Θεῷ. Εμείς οι Νεοέλληνες  
έχουμε πρότυπα εγγυημένης Ιεραποστο-
λικής δράσεως.

ΑΙΚΑΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεολόγος
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1.  Ὁ π. Γεώργιος Μοῦλτος 
ὁμιλεῖ γιά τίς δυσκολίες, 
πού παρουσιάζονται 
στην Οὐγκάντα.

2.  Ὁ καθηγητής 
 Θεολογίας κ. Γόνης, 
 τοῦ Πανεπιστημίου 

Ἀθηνῶν παρουσιάζει 
 τήν εἰσήγησή του.

3,4,5.  Τό ἀκροατήριο 
 τοῦ Συνεδρίου 

παρακολουθεῖ 
 τίς εἰσηγήσεις 
 μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον.

6.  Ἡ θεολόγος, 
 φιλόλογος, 
 κ. Πηνελόπη 
 Νικολάου ἀναπτύσσει 

τήν εἰσήγησή της.

7.  Ὁ καθηγητής 
 τῆς θεολογίας τοῦ 

Πανεπιστημίου 
 Θεσ/κης παρουσιάζει 
 το θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησιολογία 
ὡς ἀφετηρία τοῦ 
ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1.

2.

3.

4.
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

7.

5.

6.
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Την αδιάβατη έρημο δες,
τα στεγνωμένα πρόσωπα,

το λαό του Θεού που στενάζει!
Δεν είναι που λείπει το νερό,

το χέρι που θα χτυπήσει το βράχο.

*
Την αδιάβατη λύπη δες.

Άνθρωποι πόσοι, δες, ατελείωτο πένθος πενθούνε!
Δεν είναι που λείπουν τα δάκρυα,

ο πατήρ λείπει «ο νουθετών μετά δακρύων».

*
Τις κατάλευκες χώρες δες,

τα στάχυα τα ώριμα προς θερισμόν,
το πλήρωμα του χρόνου που έφτασε,

δεν είναι που λείπει η δουλειά,
η καρδιά λείπει.

*
Ποιος θα δώσει την καρδιά του;

Ποιός θα την απολέσει, για να την ξανακερδίσει;
Ζητείται καρδιά καιόμενη δια Χριστόν.

Με τους χαίροντες να χαίρεται

4) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΛΟΓΑ
Σ.Σ. Ὁ Ταξίαρχος ε.α. κ. Κωτσιόπουλος Παναγιώτης ως Ταλαντούχος 

απήγγηλε το ποίημα «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΛΟΓΑ» και ενθουσίασε τους συνέδρους.
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με τους αμαρτάνοντες να οδυνάται
με τους ασθενείς να ασθενεί!

*
Ζητείται διάκονος,

μη σοφός,
να υπηρετήσει το θαύμα!

Δεν είναι που λείπουν οι σοφοί,
οι «μωροί» λείπουν.

*
Ζητείται «μωρός δια Χριστόν», 

να μοιράσει την Αλήθεια,
να μοιράσει τη δικαιοσύνη,

να μοιράσει το ψωμί,
το Χριστό να μοιράσει

στόν ά-υπνο, στον ά-φιλο,
στον ά-θεο άνθρωπο της εποχής μας.

*
Ζητείται Απόστολος διά Χριστόν

να παρακαλέσει τον απαράκλητο λαό του Θεού,
πως ουκ απέθαναν, αλλά καθεύδουν οι νεκροί

πως η επαύριο της ζωής μας θα είναι ζωή,
θα είναι ανάσταση,

θα είναι επερχόμενη Βασιλεία
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

*
Ποιός είναι έτοιμος να τον ομολογήσει;

Που σημαίνει
να ζημιωθεί,

να απορριφθεί,
να χλευαστεί,

να γίνει «θέατρον αγγέλοις και ανθρώποις;»

*
Ποιός είναι έτοιμος να δώσει τη μαρτυρία του Χριστού;

Που σημαίνει να γίνει μάχαιρα,
να γίνει άλας,
να γίνει φως,

να γίνει «πόλις επάνω όρους κειμένη;»

*
Ποιός είναι έτοιμος

να δοξαστεί δια Χριστόν;
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Που σημαίνει να βγει αλώβητος από το λάκκο των λεόντων,
να βλέπει πίσω από τα βουνά τη γη της επαγγελίας,
να του δοθεί η εξουσία «του πατείν επάνω όφεων

και σκορπίων;»

*
Δεν  είναι που λείπει το όνειρο,
αυτός που θα το ντυθεί λείπει.

*
Ζητείται μάρτυς διά Χριστόν!
Να τολμήσει τα αντι-λογικά,
να πολιτευτεί αντι-κοσμικά,

να ονειρευτεί παράλογα,
λοιδορούμενος να ευλογεί,

διωκόμενος να ανέχεται,
βλασφημούμενος να παρακαλεί,

καθ᾽ ημέραν να αποθνήσκει δια Χριστόν.

*
Δεν είναι για όλους ο λόγος,

Δεν είναι για όλους το όνειρο.
Ο Θεός των πατέρων ημών προεχειρίσατό σε.

Σε σένα....

*
Στο δικό σου μόνο κωδικό η κλήση....

Αν δεν απαντήσεις, θα καταχωρηθεί στις χαμένες.

*
Η δική σου θέση θα μείνει κενή.

Προσωπικός ο δρόμος του Χριστού.
Προσωπικός ο τρόπος και η κοινωνία μαζί του.

Εσύ που είδες...
Εσύ που άκουσες...

Εσύ «έση μάρτυς αυτώ προς πάντας ανθρώπους»
Δικό σου το ΝΑΙ και το ΟΧΙ και το ΑΜΗΝ και το 

ΠΑΝΤΑ.
Για σένα οι κακουχίες των βουνών, 

αλλά και για σένα, πίσω από αυτά, η Γη της
Επαγγελίας.

Εσύ ο έσχατος εσύ και ο πρώτος....
Εσύ ο διάκονος...
Εσύ ο μάρτυς...
Εσύ η φλόγα!
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Πρός τόν ἀξιότιμον Κύριον Πρόε-
δρον καί τά ἐκλεκτά μέλη τῆς ὀργανω-
τικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου

Μέ πολλή χαρά πληροφορήθηκα 
τό θέμα τῆς παρούσης Ἱεραποστολικής 
Συνάξεως, εἰς τόν φιλόξενον χῶρον τῆς 
Κατασκηνώσεως τοῦ Παρνασσού, κατά 
τήν συνήθειαν. Μή δυνάμενος νά συμ-
μετάσχω τῆς εὐτυχισμένης καί ἀγαθῆς 
συγκυρίας, ἐπιθυμῶ νά ἀπευθύνω πρός 
«μακαριστούς δαιτυμόνες» τίς ἀκόλου-
θες σκέψεις, λαμβάνων τήν ἀφορμήν 
ἀπό τόν τίτλον τοῦ θέματος τοῦ παρό-
ντος Συνεδρίου:

«Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργά-
ται ὀλίγοι» (Ματθ. 9.37).

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι παροιμι-
ακός καί ἀποτελεῖ μίαν διαπίστωσιν. 
«Ὅταν εἶδε τά πλήθη τοῦ λαοῦ, αἰσθάν-
θηκε συμπάθειαν καί πόνον δι᾽ αὐτούς, 
διότι ἤσαν ἀποκαμωμένοι πνευματικῶς 
καί παραμελημένοι, σάν πρόβατα πού 
δέν ἔχουν ποιμένα νά τά προφυλάξη καί 
νά τά ὁδηγήση εἰς τόπους βοσκῆς. Τότε 
λέγει εἰς τούς μαθητάς του· τά μέν στά-
χυα, ὥριμα διά θερισμόν εἶναι πολλά, 
οἱ δέ ἐργάται πού θά τά θερίσουν εἶναι 
ὀλίγοι. Πολλοί εἶναι οἱ εὐδιάθετοι νά 
δεχθοῦν τό εὐαγγέλιον καί νά σωθοῦν, 
ὀλίγοι ὅμως εἶναι οἱ πνευματικοί ἐργάτες 
πού θά ὑπηρετήσουν εἰς τό πνευματικόν  
αὐτό ἔργον» (Ματθ. 9, 37. Ὑπόμνημα Π. 
Τρεμπέλα). Μεταφέρομεν σχόλιον μετα-
φρασμένον, τοῦ ἐρμηνευτοῦ Εὐθυμίου 
Ζιγαβηνοῦ. «Θερισμόν ὀνομάζει τώρα, 
αὐτούς πού πρόκειται νά πιστεύσουν, 
σάν ἕτοιμους γιά συγκομιδή... Ὠνόμασε 

θερισμόν, φανερώνοντας τήν εὐκολίαν 
τῆς διακονίας (τοῦ ἔργου)· καθόσον, τόν 
μεγαλύτερον κόπον κατέβαλαν προη-
γουμένως οἱ προφῆται, πού ἐκαλλιέρ-
γησαν τόν τόπον καί ἔσπειραν τόν σπό-
ρον».

Κάθε ἔργον χριστιανικόν εἶναι συνάρ-
τησις πολλῶν παραγόντων. Στήν προ-
κειμένη περίπτωση ὁ ἕνας παράγων, «ὁ 
ἐλάσσων» εἶναι ἡ σπορά καί ὁ θερισμός, 
δηλαδή ὁ κόπος καί ἡ προσπάθεια τοῦ 
ἀνθρώπου, ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ 
ἄλλος παράγων «ὁ μείζων» εἶναι ὁ θεῖος, 
πού ἀναφέρεται στόν ἑπόμενο στίχο (38), 
ἡ Προσευχή. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι 
μιά προτροπή:«Παρακαλέσατε, λοιπόν, 
τόν Θεόν, πού εἶναι κύριος καί ἰδιοκτήτης 
τῆς ὡρίμου πρός θερισμόν σπορᾶς νά 
βγάλη καί νά ἀποστείλη ἐργάτας εἰς τόν 
θερισμόν του».

Σχολιάζει δέ ὁ ἱερός Ζιγαβηνός: «Εἶπε, 
παρακαλέσατε, ὄχι ὅτι ἔχει ἀνάγκη, νά 
τόν παρακαλέσωμεν τόν Θεόν ἐμεῖς οἱ 
ἄνθρωποι... ἀλλά θέλει νά μάθη τούς 
μαθητάς του ὁ Κύριος καί στήν συνέ-
χεια τούς ἐργάτας τοῦ εὐαγγελίου, νά 
παρακαλοῦμε τόν Θεόν διά τούς πεπλα-
νημένους καί νά ἐνδιαφερόμεθα διά τήν 
ἐπιστροφήν καί σωτηρίαν τους».

Οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου μᾶς θέτουν πρό 
τῶν εὐθυνῶν. Εὐχόμεθα ὁλοψύχως οἱ 
καρποί καί τά  στάχυα καί ἡ συγκομι-
δή, τά πορίσματα καί τά συμπεράσματα 
τοῦ Συνεδρίου νά εἶναι πολύκαρπα και 
καλλίκαρπα.

Μέ εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Βερατίου Αὐλῶνος καί Κανίνης 

Ἰγνάτιος

5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΑΤΙΟΥ, 
ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΙΝΗΣ
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6) ΑΛΛΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σ.Σ. Ἡ καθηγήτρια Δέσποινα Δ. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ, Δρ. Θ. Ἱστορικός μέ ἐξειδίκευση 
στήν Δογματική καί Συμβολική Θεολογία-Οἰκουμενικάς Συνόδους τοῦ Α.Π.Θ. 
ἀνέφερε τά ἑξῆς:

«Συμμετέχω διά πρώτην 
φοράν κατόπιν προσκλησε-
ως τοῦ Σεβασμιωτάτου Κυ-
θήρων κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ,  ᾧ 
καί εὐχαριστῶ θερμῶς μετ᾽ 
εὐγνωμοσύνης διά τήν ὡραί-
αν καί ὠφέλιμον εὐκαιρίαν, 
τήν ὁποίαν μοῦ ἔδωκεν. 
Ἔμεινα κατενθουσιασμένη 
διά τήν ἀρτίαν ὀργάνωσιν καί 
ἐκφράζω τά θερμά μου συγ-
χαρητήρια εἰς κ. Πρόεδρον 
τό διοικητικόν συμβούλιον 
καί συνεργάτας του καθώς 
και εἰς ὅλους, ὅσοι προσέφε-
ραν τάς ἀόκνους ὑπηρεσίας 
τους. 

Ἡ ἐπιτυχία εἶναι δεδομένη καί πολύς μισθός ἀποδοθήσεται παρά Κυρίῳ παντί τῷ 
κοπιάσαντι.»

Ἔρρωσθε.

Ἡ καθηγήτρια Δέσποινα Δ. Κοντοστεργίου, καθημένη 
πού παρακολούθησε τό συνέδριό μας.

Προς
7) Το Συνέδριο τῆς Εξωτερικής Ιεραποστολής

Κύριε Πρόεδρε,

Δυσκολίες δεν μου επέτρεψαν να παρευρεθώ στο Συνέδριο. Η σκέψη μου είναι κοντά 
σας. Γνωρίζω ότι το έργο που διακονείτε είναι γνήσιο Ορθόδοξο, δεν είναι η ίδρυση 
παραρτήματος ή αποικίας της Εκκλησίας της πατρίδας του ιεραποστόλου. Έργο σας 
είναι η θεμελίωση και ενίσχυση μιας νέας ζώσας τοπικής Εκκλησίας ριζωμένης στην 
ψυχή, στη ζωή και στην παράδοση του κάθε λαού (πραξ. 14,16).

Στον κήπο του Θεού υπάρχει θέση για κάθε λουλούδι. Το εύχομαι εκ᾽ καρδίας.

Με την αγάπη του Χριστού
Βασ. Κασκαντάμης
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Καλκούτα 15 Αυγούστου 2010

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,
Η Κυρία Θεοτόκος ας είνα η σκέπη, 

η καταφυγή και η προστασία όλων 
μας!

Με αίσθημα βαθειάς ευγνωμοσύνης, 
μετά από πολύ καιρό, νοιώθω και πάλι 
την υποχρέωση να επικοινωνήσω μαζί 
σας και να σας ενημερώσω για τα μικρά 
βήματα πορείας που χάρις στη δική σας 
συμβολή και αγάπη και με τη βοήθεια 
του Πανάγαθου Θεού πραγματοποιού-
νται στη μακρινή Ινδία.

Στο Ορφανοτροφείο θηλέων τα 

κοριτσάκια μας μεγαλώνουν και προ-
οδεύουν. Επτά πηγαίνουν ήδη στο 
Πανεπιστήμιο, ενώ πήραμε φέτος 25 
χαριτωμένα μικρούλια που πάνε στο 
νηπιαγωγεείο. 21 από αυτά βαπτίσθη-
καν. Προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε 
εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, διότι 
πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον 
της Ιεραποστολής στην Ινδία.

Όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, τα 
πέντε (5) δημοτικά μας σχολεία στα χω-
ριά και τα επτά (7) ιατρεία λειτουργούν 
κανονικά καθώς επίσης και τα συσσίτια 
στη Καλκούτα.

Με τη βοήθεια του Θεού, άρχισε 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

8) ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τρυγόνος 3, Αθήνα

κ. Πρόεδρε
Με την ευκαιρία του ετησίου Συνεδρίου του Ομίλου σας στην Αράχωβα, παρακαλούμε 

δεχθείτε εγκάρδιες ευχές για επιτυχία των εργασιών του Συνεδρίου εκ μέρους του Δ.Σ. του 
νεοσύστατου Συλλόγου μας.

Ως νέος Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος, ζητούμε την συνεργασία σας σε θέ-
ματα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής και παρακαλούμε να μας στηρίξετε με τις 
προσευχές σας και να μας βοηθήσετε, στο ξεκίνημά μας, με οποιονδήποτε -για τον σκοπό 
αυτό- πρόσφορο τρόπο.

Ευχηθείτε, παρακαλούμε, για την ευόδωση της προσπαθείας μας είς δόξαν του Αγίου 
Τριαδικού Θεού.

Συγχαίροντες για την διοργάνωση του Συνεδρίου σας και το έργο σας στην Ορθόδοξη 
Ιεραποστολή στον κόσμο, παρακαλούμε τα συμπεράσματα των εργασιών να μας αποστα-
λούν για μελέτη και κατάρτισή μας.

Μετά τιμής
Σωτήριος Αθ. Μουντζούρης

Πρόεδρος Δ.Σ.
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φέτος και η λειτουργία του αγγλικού 
μας σχολείου «Ο Άγιος Ιγνάτιος» στο 
χώρο του Ορφανοτροφείου Θηλέων. 
Σε αυτό πηγαίνουν τα καινούργια μι-
κρά ορφανά που πήραμε φέτος. Βέβαια 
απομένουν να γίνουν κάποιες ακόμη 
εργασίες, όπως η επιχωμάτωση, η δι-
αμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
και η περίφραξη που θα αρχίσει μετά το 
τέλος των μουσώνων τον Οκτώβριο.

Στο Ορφανοτροφείο Αρρένων έχουν 
εξοπλισθεί 5 από τα 13 δωμάτια. Σε 
κάθε δωμάτιο θα μένουν 8 παιδιά. 
Επίσης εξοπλίστηκε η κουζίνα, και μέ-
ρος της τραπεζαρίας, ενώ συνεχίζεται η 
κατασκευή και του υπολοίπου εξοπλι-
σμού. Διαμορφώθηκε επίσης και ένα 
παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος για τις 
λατρευτικές ανάγκες του Ορφανοτρο-
φείου. Απομένει η τοποθέτηση ενός 
απλού, χαμηλού Τέμπλου. Το κτίριο 
λοιπόν, είναι έτοιμο. Ορφανά αγόρια 
περιμένουν από καιρό, όμως δίσταζα 
να το διακινδυνεύσω και να αρχίσω τη 
λειτουργία του καθώς οι δωρεές από 
την Ελλάδα μειώθηκαν αισθητά. Δί-
λημμα! Πως θα καλυφθούν τα έξοδα 
λειτουργίας του όταν τα έσοδα μειώνο-
νται τραγικά; Η προσευχή μου, κραυγή 
ικεσίας στο Θεό να δείξει και να ανοίξει 
το δρόμο. Και η απάντηση δεν άργησε 
να έρθει. Από εκεί που δεν περίμενα 
στις 19 Ιουλίου 2010 από Ομογενή 
της Αυστραλίας ήλθε η πρώτη συγκε-
κριμένη δωρεά για τη λειτουργία του 
Ορφανοτροφείου αρρένων, δείγμα ότι 
ο Θεός θέλει να λειτουργήσει αυτό το 
ίδρυμα. Από αυτό θα έχουμε αργότερα 
κατηχητές και ιερείς... Έτσι λοιπόν το 
αρχίσαμε με τα πρώτα 6 ορφανά και 
όλα τα υπόλοιπα για τη συνέχιση του 
τα εναποθέτουμε στην αγάπη και την 
πρόνοια του Θεού.

Εφέτος και για τρίτη συνεχή χρονιά, 
είχαμε και πάλι τη χαρά της εθελοντι-
κής εργασίας της Οδοντιάτρου κας 
Μαρίας Δεμέναγα που λειτούργησε το 
οδοντιατρείο μας με ζήλο νεανικό και 
αυταπάρνησης παραδειγματική.

Επίσης είχαμε την εθελοντική προ-
σφορά της Οφθαλμιάτρου κας Κατερί-
νας Αλεξάνδρου από την Αδελφότητα 
Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλο-
νίκης που εργάσθηκε με περισσή αυ-
ταπάρνηση και ανακούφισε πολύ κό-
σμο με γυαλιά και φάρμακα που η ίδια 
έφερε από την Ελλάδα. Αρίστη η μαρ-
τυρία της, παράδειγμα προς μίμηση. 
Μαζί παραγγείλαμε τον εξοπλισμό του 
Οφθαλμιατρείου μας «Η Αγία Αναστα-
σία» στο χώρο του Ορφανοτροφείου 
Θηλέων. Θεού θέλοντος, θα αρχίσει 
προσεχώς να λειτουργεί με ντόπιο 
Οφθαλμίατρο.

Ακόμη δύο κυρίες Αγιογράφοι (η 
κα Αγγέλα και Δήμητρα), από τον Πα-
νελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο Λειβαδιάς, 
μας επισκέφθηκαν και φιλοτέχνησαν 
Εικόνες.

Ο αγώνας είναι μεγάλος και δύσκο-
λος. Αγωνίες, στενοχώριες και πειρα-
σμοί δεν λείπουν. «Έξωθεν μάχαι, έσω-
θεν φόβοι...»

Στηρίζομαι στην αγάπη σας και στις 
προσσευχές σας. Στους χαλεπούς αυ-
τούς καιρούς που η Ελλάδα μας βιώνει 
και που ο αντίκτυπος είναι άμεσα ορα-
τός και αισθητός στην ιεραποστολή, 
η βοήθειά σας είναι περισσότερο από 
ποτέ πολύτιμη και απαραίτητη για τη 
συνέχιση του έργου και ο μισθός σας 
πολύς εν τω Ουρανώ!

Με άπειρη ευγνωμοσύνη και πολλή 
εν Χριστώ αγάπη 

Μοναχή Νεκταρία Παραδείση
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Σ.Σ. Έπειτα από σχετική εισήγηση του 
Προέδρου του παραρτήματός μας στη Λει-
βαδιά, κ. ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ και τις σχε-
τικές ενέργειες του Δ.Σ του Ομίλου μας, 
τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους 2010, 
δύο κυρίες: 1η) Η ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ-
ΚΑΡΑΜΑΝΗ, εκπαιδευτικός και 2η) Η ΣΑ-
ΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδοντοτεχνίτρια, ταξί-
δευσαν στην ΚΑΛΚΟΥΤΑ των ΙΝΔΙΩΝ.

Συγκεκριμένα πήγαν με αισθήματα 
χριστιανικής αγάπης, για να προσφέρουν 
οιανδήποτε εργασία στα παιδιά του Ορφα-
νοτροφείου Θηλέων, εκεί όπου διακονεί 
η αδελφή Μοναχή ΝΕΚΤΑΡΙΑ.

Η προσφορά τους υπήρξε θετική και οι 
ίδιες εκφράζουν τις εντυπώσεις τους, τις οποί-
ες παρουσιάζουμε στη συνέχεια:

«Η υποδοχή εκ μέρους της μοναχής 
Νεκταρίας και των Ορθοδόξων Ινδών μας 
εξέπληξαν ευχάριστα. Η αδελφή Νεκταρία, 
άνθρωπος με βαθειά πίστη, πολυεπίπεδες 
γνώσεις, άοκνες προσπάθειες και υπομονή 
κινεί τα νήματα ενός αξιοθαύμαστου έργου. 
Έχει ως γνώμονα την κατανόηση της ινδικής 
κουλτούρας και γλώσσας, την οποία μάλιστα 
ομιλεί και εμβαθύνει στην ινδική ψυχοσύν-
θεση. Είναι άνθρωπος θυσίας, αυταπάρνησις 
και διακονίας. Επιτελεί ένα τεράστιο κατη-
χητικό έργο, πνευματική καθοδήγηση και 
φιλανθρωπία.

Είναι πνευματική μητέρα 100 περίπου κο-
ριτσιῶν, τα οποία ζουν στο Ορφανοτροφείο 
της Ιεραποστολής, όπου σιτίζονται, κοιμού-
νται, διαβάζουν, μαθαίνουν ινδικές τέχνες. 
Προικίζονται σαν έρθει η ώρα του γάμου 
-ακόμα και με σπίτι. Από τα κορίτσια αυτά 
24 είναι νήπια και 7 φοιτήτριες σε κολλέγια, 
που σκέφτονται, σαν αποφοιτήσουν, να ερ-
γαστούν στην Ιεραποστολή.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμ-

βάνονται εκτός του Ορφανοτροφείου, μα-
γειρεία, σχολείο για νήπια, ναός, ξενώνας, 
χώροι υποδοχής για εθελοντές, επισκέπτες 
και ιατρεία για περίθαλψη των κοριτσιών και 
ντόπιων χωρικῶν.

Στο κέντρο της ΚΑΛΚΟΥΤΑΣ υπάρχει ορ-
θόδοξος ναός, όπου κάθε πρωΐ στον περίβο-
λο του ναού, μοιράζονται γάλα και μπισκότα 
σε 100 παιδιά. Το μεσημέρι επίσης δίνεται 
φαγητό σε 100 ενήλικες άστεγους που ζουν 
στις παρακείμενες παραγκουπόλεις.

Στην ἰδιοκτησία της Ιεραποστολής ανήκει 
«mini Bus» για την μεταφορά των μαθητριών 
στα σχολεία και στα Κολλέγια της πόλης.

Την συντήρηση και επίβλεψη όλων των 
ανωτέρω έχουν Ινδοί. Οι περισσότεροι είναι 
Ορθόδοξοι, έμμισθοι υπάλληλοι: μαγείρισ-
σες, οδηγοί, φύλακες, δάσκαλοι, τεχνίτες, 
εργάτες.

Σε πολλά χωριά, σε σχετικές αποστάσεις 
λειτουργούν Ορθόδοξοι ναοί και σχολεία. 
Οι ιερείς και δάσκαλοι προσφέρουν φιλάν-
θρωπο ἔργο. Τα χρήματα για τις δαπάνες 
αυτές συγκεντρώνονται από την αδελφή 
Νεκταρία.

Πριν από λίγους μήνες λειτουργεί και 
Ορφανοτροφείο αγοριών σε παρακείμενο 
κτηριακό συγκρότημα. 

Η αδελφή Νεκταρία αντιμετωπίζει πολλά 
εμπόδια. Είναι μόνη και πρέπει να επισημαν-
θεί αυτό. Εργάζεται για 10 τουλάχιστον άτο-
μα, μειώνει το χρόνο ανάπαυσής της σε 3-4 
ώρες το 24ωρο.

Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, οι δρόμοι 
δύσκολοι, η ζέστη και βρώμα είναι ανυπό-
φορες. Οι οικονομικοί πόροι λίγοι, τα κα-
ταρτισμένα άτομα ελάχιστα και η νοοτροπία 
των ντόπιων συνεργατών της απαιτεί για όλα 
αυτά υπομονή και ευελιξία μεγάλη. Η αδελ-
φή Νεκταρία παλεύει με αγάπη, υπομονή και 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΔΥΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ



αυταπάρνηση εδώ και 19 χρόνια.
Αρωγοί στο ἔργο της είναι οι οικονομικές 

προσφορές των Ορθοδόξων ἀπ᾽ όλο τον 
κόσμο και κυρίως των Ελλήνων και η ελά-
χιστη βοήθεια της ολιγοήμερης παραμονής 
των εκεί εθελοντών.

Αξίζει να επισημανθεί η εθελοντική ερ-
γασία της Οφθαλμιάτρου Κατερίνας από τη 
Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο στην Καλκού-
τα.

Καταθέτουμε τον σεβασμό μας και ένα 
μεγάλο ευχαριστώ προς το πρόσωπο της 
αδελφής Νεκταρίας και στο τεράστιο έργο 
της. 

Ευελπιστούμε ότι θα τύχουμε ανάλογων 
εμπειριών και να προσφέρουμε ότι δυνάμεθα 
και στο μέλλον».

Αγγέλα Καρατράντου - Καραμάνη
Δήμητρα Σανούλη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΞΩΜΗΣ
Πρός
τό Δ.Σ τοῦ Πανελλήνιου Χριστιανικού Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολής

Εἶμαι εὐγνώμων πάντοτε διά τήν ἀγαθήν συμπαράστασίν σας, εἰς τό ἔργον μας, εἰς 
τόν λαόν τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας μου.

Σᾶς ἀποστέλλω σύντομον χρονικόν ὡς καί φωτογραφίας ἀπό τά 1000 παιδιά τῶν 
Σχολείων μας κατά τήν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους. Τά δύο κτήρια 
πού διακρίνονται στή φωτογραφία, ἔφτιαξε ἡ ταπεινότης μου, ὡς καί ἄλλα, γιά τά 
παιδιά τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Πιστεύω πάντα εἰς τήν ἀγάπη σας λόγῳ τῶν ἑορτῶν.
Γεμᾶτος Εὐγνωμοσύνη, εὔχομαι.

Ο ΑΞΩΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ὁ Μητροπολίτης Γέρων ΑΞΩΜΗΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ μέ τοπικές ἀρχές καί μαθητές στόν Ἁγιασμό.
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Σ.Σ. Τήν Κυριακή, 10-10-2010, στήν 
πρωϊνή συνάντηση τῶν συνεργατῶν μας, 
πού πραγματοποιεῖται στόν Ὁμιλό μας 
μετά τόν ἐκκλησιασμό, προσῆλθε ὁ Μη-
τροπολίτης ΜΕΞΙΧΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.

Τόν ὑποδεχθήκαμε μέ ἐνδιαφέρον καί 
μ᾽ εὐχαρίστηση παρακολούθησε τό Κυ-
ριακάτικο, πρωϊνό πρόγραμμά μας.

Ὅταν ἔλαβε τό λόγο, ἐξέφρασε τή χαρά 
του γιά ὅσα εἶδε καί ἄκουσε στό χῶρο 
μας, σχετικά μέ τήν  Ἱεραποστολική δρα-
στηριότητά μας.

Στή συνέχεια μᾶς ἐνημέρωσε γιά τό 
Ἱεραποστολικό ἔργο στίς χῶρες πού πε-
ριλαμβάνει ἡ Μητρόπολή του (ΑΪΤΗ, ΚΟ-
ΛΟΜΒΙΑ, ΚΟΥΒΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΜΕΞΙΚΟ, 
ΚΟΣΤΑΡΙΚΑ, ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ, ΠΑΝΑΜΑ, 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ). Ἀναφέρ-
θηκε λεπτομερέστερα στίς δυσκολίες καί 
στίς καταστροφές μετά τούς πρόσφατους 
σεισμούς στήν ΑΪΤΗ.

Τό Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου μας προσέφερε 
(3.000) € στόν Σεβ/το κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 
γιά νά ἐνισχύσει τό Ἱεραποστολικό ἔργο 
του.

Ὁ Σεβ/τος κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, ἀφοῦ μᾶς 
εὐχαρίστησε, ἀνέφερε τά ἐξῆς, τά ὁποῖα 
παραθέτουμε κατωτέρω:

Α). ΑΪΤΗ
«Ἕνδεκα χρόνια, ἀφ᾽ ὅτου ἀνέλαβα τά 

Ἀρχιερατικά καθήκοντά μου στήν ΑΪΤΗ, 
ἐπιτελεῖται ἐκεῖ ἀξιόλογο, ἱεραποστολικό 
ἔργο ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν 
τοῦ Αἰδεσ. π. ΒΑΡΝΑΒΑ Ἀϊτιανοῦ ἱερέως, 
ὅστις ἐστάλη εἰς τήν Ἑλλάδα διά δύο ἔτη, 
προκειμένου νά φοιτήση εἰς ἕνα ἐντατικό 
πρόγραμμα θεολογικῆς καί  Ἑλληνικῆς κα-
ταρτίσεως.

Ἀπό τότε πού ἐπέστρεψε εἰς τήν Αϊτήν ὁ 
π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ, κάθε ἡμέραν ἡ προσέλευ-
ση τῶν Αϊτιανῶν στήν Ὀρθοδοξία ἄρχισε 
νά αὐξάνεται. Ἐν τῷ μεταξύ, ἕνας δεύτερος 
Ἀϊτιανός κληρικός, ὁ π. Παῦλος, ἐπέστρε-
ψε προσφάτως ἐκ τῆς Ἐλλάδος, ὅπου, μετά 
ἀπό πέντε ἔτη σπουδῶν, ἔλαβε τό πτυχίον 
θεολογίας ἐκ τῆς ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Ἔκτοτε μαζί οἱ δύο 
αὐτοί ἱερεῖς προσφέρουν ἕνα λαμπρό καί 
καρποφόρο μέλλον διά τήν Ὀρθόδοξον 
Ἐκκλησίαν εἰς τήν Καραϊβικήν.

Στήν ΑΪΤΗ, πτωχοτέρα χώρα τοῦ ἡμισφαι-
ρίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας συντηρεῖ δύο 
Σχολεῖα διά 1500 ἄπορα παιδιά. Ἔχει ἤδη 
ἀγορασθῆ οἰκόπεδον εἰς τήν πόλιν Πέτιον 
Βίλλ, ὅπου εὐελπιστοῦμε ν᾽ ἀνεγείρωμεν 
Ναόν, Σχολεῖον, κλινικήν καί οἰκία ἱερέως.

Β). ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Ἡ ἐξέλιξις τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου 

μας εἰς τήν Κολομβίαν ἀποδεικνύει ὅτι τό 
ἔργο τοῦτο εἶναι πραγματικά δημιούργημα 
τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ἀνέλαβα πρό ἐνδεκαετίας τά κα-
θήκοντά μου, ὡς πρῶτος Μητροπολίτης 
τῆς ἄρτι ἱδρυθείσης τότε ἱεράς Μητροπό-
λεως, ἤδη ὑπῆρχαν ὁμάδες Ἰθαγενῶν, εἰς 
τήν Κολομβίαν, οἱ ὁποῖοι ἀποθαρρυνθέ-
ντες ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολικήν ᾽Ἐκκλησί-
αν, ἀνεζήτουν ἄλλες λύσεις εἰς τά ποικίλα 
ἠθικο-κοινωνικά προβλήματα πού ἀντιμε-
τώπιζαν. Κατόπιν ἐπισταμένης μελέτης καί 
ἀναζητήσεως, κατέληξαν εἰς τό συμπέρασμα 
ὅτι μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατέχει 
τήν ἀλήθειαν πού ἀνεζήτουν. Χωρίς ὅμως 
τήν ἐπίσημον παρουσίαν τῆς Ἐκκλησίας καί 
κανονικοῦ Μητροπολίτου, ἱδρύθησαν ἀντι-
κανονικές ὀρθόδοξες ὁμάδες εἰς ὅλην τήν 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΜΕΞΙΚΟΥ

κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ
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περιοχήν τῆς Κολομβίας.
Τόν Ἰανουάριον τοῦ 1997, μέ τήν προ-

σέλευσίν μου εἰς τήν περιοχήν αὐτήν, σάν 
πρῶτος κανονικός Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καί μάλιστα τοῦ Σεπτοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ, ἄρχισαν νά μοῦ ζητοῦν νά γίνουν 
μέλη τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας. Κατόπιν 
προσεκτικῆς μελέτης ἑκάστης ὁμάδος, δέ-
χθηκα μερικούς ἐξ αὐτῶν εἰς τούς κόλπους 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι ἄρχισε ἕνα ἐντυπωσι-
ακόν Ἱεραποστολικόν ἔργον εἰς τήν χώραν 
αὐτήν.

Κατά τά τελευταῖα ἕνδεκα ἔτη ἄνω τῶν 
δέκα νέοι ἐστάλησαν εἰς τήν Ἑλλάδα διά 
κατάλληλον θεολογικήν καί Ὀρθόδοξον 
ἐκπαίδευσιν. Ἤδη οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν 
ἔχουν ἐπιστρέψει καί ὑπηρετοῦν εἰς διά-
φορες Ἱεραποστολικές ἐνορίες, διαφόρων 
χωρῶν.

Σήμερον ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐνισχύει 
Ἱεραποστολικά κέντρα εἰς τάς πόλεις Μπο-

γκοτά, Κάλη, Μενδαγίν καί Κούκουτα. Εἰς 
τήν Μπογκοτά μία ἐκ τῶν πτωχωτέρων πε-
ριοχῶν, ἡ Ἐκκλησία μας προσφέρει διακο-
νίαν καί παρηγορίαν εἰς περισσοτέρας τῶν 
200 οἰκογενειῶν.

Εἰς τό Μενδαγίν, ὑπάρχει παροικία 300  
Ὀρθοδόξων Κολομβιανῶν  οἰκογενειῶν.

Εἰς τό Κάλι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἱδρύσει 
παροικία πανορθόδοξο, ἡ ὁποία μέ τό ἐντυ-
πωσιακό ἔργο του Κολομβιανοῦ ἱερέως π. 
Χρυσοστόμου, ὁλοένα καί αὐξάνεται.

Εἰς τήν Κούκουτα, πόλιν εὑρισκομένην 
εἰς τόν νότον τῆς χώρας καί εἰς τά σύνορα 
μέ τήν Βενεζουέλαν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις συ-
ντηρεῖ Ὀρφανοτροφεῖον καί Γηροκομεῖον. 
Τόσον τά ὀρφανά ὅσον καί οἱ γέροντες, 
περισυνελέγησαν ἀπό τούς δρόμους πού 
ἦταν ὁλομόναχοι, χωρίς προστασίαν, χωρίς 
οἰκογένειαν.

Ἐπίσης ὁ ἐκεῖ ἱερεύς π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 
Κολομβιανός, δύο φορές τήν ἑβδομάδα 
μεταβαίνει εἰς τούς δρόμους τῆς πόλεως 

Μετά ἀπό τό σεισμό τό οἰκόπεδο τῆς Ἐκκλησίας μας χρησιμοποιεῖται 
ὡς καταβλισμός 3000 ἀτόμων.
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καί προσφέρει συσσίτιον εἰς 700 ἕως 1000 
ἀστέγους καί πτωχούς.

Τελευταία ἐπισκέφθηκα πάλι τήν Κού-
κουτα, ὅπου ἐτέλεσα ἁγιασμό σέ οἰκόπε-
δο, πού ἐδώρισε στήν Ἱερά Μητρόπολη 
ὁ πατέρας τοῦ Κυβερνήτου τῆς περιοχῆς, 
ἐπειδή ἀναγνώρισε τό ἐκεῖ ἐντυπωσιακό 
φιλανθρωπικό ἔργο μας. Ἐλπίζομεν ὅτι εἰς 
τό προσεχές μέλλον θά ἀνεγείρωμεν Ἱερόν 
Ναόν καί Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον εἰς τόν 
χῶρον αὐτόν. Ἐπιθυμοῦμε οἱ νέοι αὐτοί νά 
ἐγγραφοῦν εἰς τήν ὑπό ἵδρυσιν θεολογικήν 
Σχολήν μας εἰς τήν Κούβαν, γιά νά ἐπιστρέ-
ψουν ἀργότερα καί νά ἀναλάβουν Ἱεραπο-
στολικήν δράσιν εἰς ὅλην τήν χώραν.

Γ). ΚΟΥΒΑ
Μετά τήν ἐνθρόνησίν μου μετέβην εἰς 

τήν ΚΟΥΒΑΝ, προκειμένου νά ζητήσω τήν 
ἐπαναλειτουργίαν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγί-
ων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί ΕΛΕΝΗΣ εἰς τήν 
ΑΒΑΝΑ. Εἶναι γνωστόν ὅτι μετά ἀπό τήν 

ἐπανάστασιν τοῦ 1959 ἐγκατέλειψαν τήν 
νῆσον οἱ τότε  Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι καί ὁ 
Ναός μετετράπη ὑπό τῆς Κυβερνήσεως εἰς 
παιδικόν θέατρον.

Πολλά ἦταν τότε τά ἐμπόδια ἐκ μέρους 
τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κούβας. Δέν εἴχαμε 
ὡς Ἐκκλησία, ἐπίσημη ἀναγνώριση ἀπό τό 
κράτος καί ἦταν ἀδύνατον νά ζητήσωμεν 
τήν ἐπαναλειτουργίαν τοῦ Ναοῦ, γιατί δέν 
ὑπῆρχεν εἰς τήν Κούβαν παροικία Ὀρθο-
δόξων.

Ἐπεμενα ὅμως καί ἐπέστρεφα τακτικά εἰς 
τήν νῆσον, προσπαθώντας νά βρῶ κάποια 
λύση.

Ἐν τῷ μεταξύ δυσκολεύετο ἡ εὕρεσις 
λύσεως, ἐπειδή ἡ Κυβέρνησι τῆς Ρωσίας 
παλαιότερον ἀσκοῦσε ἐπιρροήν εἰς τήν 
νῆσον τεσσαράκοντα ἔτη καί ζητοῦσε, ὅπως 
ὁ Ἱερός Ναός παραχωρηθῆ εἰς τό Πατριαρ-
χεῖον Μόσχας. Ἀρκετοί ἐπίσης Κουβανοί 
παράγοντες, εἶχαν σπουδάσει εἰς τήν Ρωσίαν 
καί ἐστήριζαν αὐτήν τήν ἄποψιν. 

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ μέ μερικά παιδάκια τοῦ καταβλισμοῦ.
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Ἐκτός ὅμως τῶν λόγων αὐτῶν καί ἡ 
Διεύθυνσις τοῦ παιδικοῦ Θεάτρου, πού 
χρησιμοποιοῦσε τόν Ναόν, ζητοῦσε ὅπως 
ἡ Ἐκκλησία νά φροντίση διά τήν μετακόμη-
σιν τοῦ θεατρικοῦ Ὁμίλου Νέων εἰς ἄλλον 
χῶρον καί νά πληρώσῃ 500.000 δολλάρια 
Η.Π.Α. ὡς ἐξοδα μεταφορᾶς.

Θαυματουργική ἐξέλιξι
Ὅλες οἱ προσπάθειές μας δυστυχῶς 

ἀπέβησαν ἄκαρποι. Ἐνῶ λοιπόν βρισκό-
μαστε σέ πολύ δύσκολες συνθῆκες, τότε 
ἐπενέβη θαυματουργικά τό χέρι τοῦ Θεοῦ. 
Κάποιο σημαῖνον στέλεχος τῆς Κουβανικῆς 
Κυβερνήσεως, ὀνόματι Εὐσέβιος Λεάλ, μέ 
τόν ἐπίσημον τίτλον Ἱστορικός τῆς πόλεως 
τῆς Ἀβάνας καί ὑπεύθυνος γιά τήν ἀναπα-
λαίωσιν τῆς παλαιάς πόλεως τῆς Ἀβάνας, 
ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα. Μετά τήν ἐπιστρο-
φήν του στήν Ἀβάνα ἐζήτησεν τήν ἄδειαν 
τοῦ Προέδρου Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ, ὅπως εἰς 
τον χῶρον τῆς παλαιᾶς Ἀβάνας ἀνεγερθῆ 
Ἑλληνορθόδοξος Ναός γιά νά ἔχῃ ἡ ΑΒΑΝΑ 
κύρος πνευματικόν καί διεθνῆ ἐμβέλεια. 
Τότε ὁ Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ ἀναγνώρισε τοῦτο 
σάν μία λύσι τοῦ προβλήματος διά τόν ἱε-
ρόν Ναόν τῶν Ἁγίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
ΕΛΕΝΗΣ.

Ὁ κ. Λεάλ μέ προσεκάλεσε καί μοῦ 
ἔδειξε ἕνα χῶρο σέ περίοπτη θέση τῆς πα-
λαιᾶς πόλεως, ἔμπροσθεν τοῦ λιμανιοῦ 
καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν μου, ὅπως ἀνε-
γερθῆ ἐκεῖ Ναός, δῶρον τῆς Κυβερνήσεως 
τῆς Κούβας εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Ὁ Ναός 
αὐτός σήμερα τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγί-
ου ΝΙΚΟΛΑΟΥ καί  ἐγκαινιάσθηκε ὑπό τῆς 
Αὐτοῦ θειοτάτης Παναγιώτητος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
τήν 24ην Ἰανουαρίου 2004. Ὁ Πατριάρχης 
προσῆλθε τότε στήν ΚΟΥΒΑ, κατόπιν ἐπι-
σήμου προσκλήσεως πρός αὐτόν, ἀπό τόν 
Πρόεδρο τῆς χώρας κ. Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ. Ὁ 
ἴδιος ὁ Πρόεδρος ΚΑΣΤΡΟ προσῆλθε εἰς 
τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκκλησίας καί παρέδωσε εἰς 

τόν Παναγιώτατον τό κλειδί τοῦ Ναοῦ, καί 
τό κείμενον τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος 
τῆς ΚΟΥΒΑΣ.

Ἐκτός ἀπό τήν δωρεάν τοῦ οἰκοπέδου, 
ἡ Κυβέρνησις τῆς ΚΟΥΒΑΣ, ἐπλήρωσε ὅλα 
τά ἔξοδα ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ τούτου Να-
οῦ. Εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἦταν 
νά φροντίση γιά τήν ἐσωτερική διακόσμησι 
τοῦ Ναοῦ.

ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟ 1959, ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΑΠΗ 
Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝ.

Εἰς την ἐπιστολήν του πρός τόν Παναγιώ-
τατον Πατριάρχην, διά τῆς ὁποίας καλοῦσε 
τόν Πατριάρχην, ὅπως ἔλθη εἰς τήν ΚΟΥΒΑΝ 
γιά νά τελέση τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μεταξύ τῶν ἄλλων, 
ὁ πρόεδρος ΚΑΣΤΡΟ ἔγραψε: «Ὁ Ἱερός Ναός 
αὐτός ἀποτελεῖ δῶρον τοῦ λαοῦ τῆς ΚΟΥ-
ΒΑΣ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
καί πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ...».

Τήν τελευταίαν ἡμέραν τῆς παραμονῆς 
τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν ΚΟΥΒΑΝ καί κατά 
τήν διάρκεια ἐπισήμου δείπνου πού παρε-
τέθη ὑπό τοῦ Προέδρου ΚΑΣΤΡΟ πρός τόν 
Παναγιώτατον, ὁ Πρόεδρος Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ 
προσέφερε ὡς δῶρον εἰς τήν Μητρόπολή 
μας ἐπιβλητικό κτήριο εὑρισκόμενο εἰς τήν 
παλαιάν Ἀβάναν, γιά τήν θεολογικήν κατάρ-
τισιν καί ἐπιμόρφωσιν νέων ἐκ τῶν χωρῶν 
τῆς Καραϊβικῆς καί Λατινικῆς Ἀμερικῆς, γιά 
νά ὑπηρετήσουν τήν Ἐκκλησίαν ὡς κληρικοί 
καί Ἱεραπόστολοι.

Οἱ δωρεές αὐτές ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς 
ΚΟΥΒΑΣ, ἀποτελοῦν οὐσιαστική ἐξέλιξιν 
γιά τό μέλλον τῆς ἐκκλησίας σέ ὅλην τήν 
Κεντρικήν καί Νότιον Ἀμερικήν. 

Ἔτσι οἱ ἀπόφοιτοι της θεολογικῆς Σχολῆς, 
θά εἶναι εἰς θέσιν νά ὑπηρετήσουν τήν 
Ὀρθοδοξία σέ ὅλη τήν εὐρύτερη περιοχή 
τῆς Ἀμερικῆς.
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Με τη Χάρη του Σωτήρος Χριστού και τη 
σεπτή ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρι-
κής κ.κ. Θεοδώρου Β’, έλαβε σάρκα και οστά 
η προ πολλών ετών διακαής επιθυμία μου 
να διακονήσω στον αγρό της εξωτερικής ιε-
ραποστολής

Συμπληρωθέντων οκτώ ετών από της 
γνωριμίας μου με το Παλαίφατο Ιεραποστο-
λικό Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αξιούμαι 
από τόν Άγιο Θεό να διακονήσω την Ορθό-
δοξο Ιεραποστολή στην Ιερά Μητρόπολη 
Ειρηνουπόλεως, στην Τανζανία. Βεβαίως 
έχω διακονήσει κατά μεγάλα χρονικά δια-
στήματα την Ιεραποστολή στο Καμερούν και 
τα τελευταία έξι χρόνια στην Τανζανία, από 
της ενθρονίεως του Σεβ. Μητροπολίτου κ. 
Δημητρίου. Όμως ευδόκησε ο Ύψιστος αυτό 
το έτος, με την ευλογία του Πατριάρχου μας 
να ενταχθώ στις τάξεις των ιεραποστολικώς 
εργαζομένων κληρικών.

Ας έχει δόαξαν ο Αγαθός εν Τριάδι Θεός, 
διότι με αξίωσε να γνωρίσω τον Μακαριώτα-
το, τον σοφόν Προκαθήμενον και φλογερόν 
ιεραπόστολον πάσης Αφρικής τον άγρυπνον 
και συνετόν οιακοστρόφον της των Αλεξαν-
δρέων Εκκλησίας.

Το χρονικό διάστημα της διακονίας μου 
άρχισαν οι εργασίες ανεγέρσεως τριών νέων 
Ιερών Ναών, από τους οποίους οι δύο, η του 
Αποστόλου Βαρνάβα και των Θεοπατόρων 
Ιωακείμ και Άννης, ανεγείρονται στην εθνική 
οδό Τανζανίας - Ζάμπιας και είναι οι μεγαλύ-
τερες στην περιοχή της Ιρίγκα και όμοιες με 
αυτήν του Αγίου Νεκταρίου, της οποίας τα 
θυρανοίξια ετέλεσε ο Σεβ. κ. Δημήτριος προ 
ολίγων ημερών. Έτσι ο αριθμός των Ιερών 
Ναών οι οποίοι εκτίσθησαν  από τον Σεβα-
σμιώτατο ανέρχονται σε είκοσι πέντε!!!

Τούτο αποτελεί απόδειξη ότι το έργο του 
ευαγγελισμού των ιθαγενών της Κεντρικής 
Τανζανίας προχωρά με γοργούς ρυθμούς 

«....ΟΙ ΔΕ ΕΡΓΑΤΑΙ ΟΛΙΓΟΙ» (Ματθ. 9,37)
Οἱ πρώτοι νεοφώτιστοι ἀπό τήν φυλή τῶν ΜΑΣΑΪ ΤΑΝΖΑΝΙΑ.
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(50.000 νεοφώτιστοι σε 6 χρόνια). 
Βεβαίως δεν είναι μόνο οι Ιεροί Ναοί, αλλά 

και πολλά φιλανθρωπικά έργα, όπως τα δύο 
Ορθόδοξα Ορφανοτροφεία, τα έξι σχολεία 
όλων των βαθμίδων, οι πέντε Ορθόδοξες 
Κλινικές, τα πρεσβυτέρια, οι οικίες πολυτέ-
κνων, οι δύο ξενώνες και κυρίως τα δεκάδες 
πηγάδια και γεωτρήσεις τα οποία παρέχουν 
πόσιμο νερό περίπου σε 500.000 ιθαγενείς 
της περιοχής. Αυτό το καθαρό νερό και οι 
κλινικές με την δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σώζουν από βέβαιο θάνατο χι-
λιάδες παιδιά κάθε χρόνο.

Ασφαλώς οι προαναφερθείσες, ιεραπο-
στολικές δραστηριότητες, είναι μόνο ένα μέ-
ρος από τα εκατόν είκοσι έργα και οικοδο-
μήματα, που πραγματοποιήθηκαν από τον 
Σεβασμιώτατο.

Ελπίζω και εύχομαι όλοι οι ευλογημένοι 
αναγνώστες οι οποίοι έχουν συνδράμει εις 
το ανωτέρο τεράστιο ιεραποστολικό έργο 

να συνεχίσουν την συμπαράσταση, διότι 
καθημερινά τα 1000 πεινασμένα μικρά παι-
διά πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν όχι 
μόνο θαλπωρή και παρηγοριά, αλλά και το 
πρωϊνό ρόφημα και το καθημερινό γεύμα 
στο «Συσσίτιο της Αγάπης».

Αυτοί είναι οι «ελάχιστοι αδελφοί του 
Χριστού» οι οποίοι περιμένουν την τροφή, 
το ένδυμα, τα φάρμακα, το καθαρό νερό, 
την σπουδή, την ίαση, την Χάρη, την Σωτη-
ρία!!!

Ευλογημένοι αδελφοί, αναγνώστες, δε-
ηθήτε αυτές τις ημέρες των εορτών, εις τον 
Φιλάνθρωπο Δοτήρα παντός αγαθού, όπως 
δώσει, όχι μόνο υλικές προσφορές, αλλά 
κυρίως εργάτες στον αγρό της Ιεραποστολής, 
διότι «ο θερισμός είναι πολύς...».

Αρχ. Φώτιος Χατζηαντωνίου
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 2010

Ο π. Φώτιος μαζί με τον Ιθαγενή Ιερέα τελεί Λιτανεία.
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Ὑπέρ σκοπῶν Ἱεραποστολῆς 
1/6-15/10/10 
Ἀνώνυμος 50€
Σολωμοῦ Ἀθηνᾶ 10€
Στάμου Καλλιόπη 100€
Κοντοζήση Βασιλική 5€
Μακρυγιάννη Σοφία 10€
Καλαθά Φωτεινή 20€
Καραθανάση Μαρία 50€
Πρεβάρης Γεώργιος 50€
Σιαπκαρᾶς Παναγιώτης 50€
Pitalois Δημήτριος 10€
Ἀνώνυμη 200€
Δασουρᾶς Βασίλειος 50€
Ἀκρίβου Ἀθηνᾶ 5€
Καλησπέρης Στέφανος 10€
Ἀνώνυμη 20€
Καραβίτση Ἀθανασία 10€
Παπαζαχαρίου Ἄννα 50€
Παπαμιχαήλ Ἀνδρονίκη 10€
Ντάβα Φωτεινή 30€
Παπαγιαννοπούλου Μαρία 20€
Ἀνώνυμη 10€
Σπυρόπουλος Παναγιώτης 50€
Δασκαλάκη Μάρθα 25€
Μπερέμη Ἠλέκτρα 20€
Χατζηανδρέου Ἀδαμαντία 20€
Γώγου 5€
Λεγάκη Βαρβάρα 7€
Ντέζιο Ρίτσα 10€
Παπαϊωάννου Μαρία 5€
Σοφία 20€
Ματσούκα Παναγιώτα 10€
Στάμου Καλλιόπη 100€
Κουτάλος Ἀντώνιος 20€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20€
Νέμτζα Μαρία 20€
Παππᾶς Ἀριστείδης 500€
Διαμάντη Ἰωάννα 20€
Ἀνώνυμος 300€
Σακαρτζῆς Παῦλος 20€
Ανώνυμη 20€
Κολοβός Γεώργιος 10€
Κοσκορέλλος Ἀναστάσιος 20€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20€
Δέδες Γεώργιος 70€
Ἀνώνυμος 150€
Τηγανιτάκη Νίκη 40€
Καραθανάση Μαρία 50€
Μπακάλη Εὐδοξία 25€
Δρύζη Αἰκατερίνη  50€
Ἱεραποστολική Ὁμάδα Πρέβεζα 300€
Κουτσογιάννης Στέλιος και Νίκη 50€

Κακούρη Νίνα 50€
Χρυσικοπούλου Μαρία 50€
Ἀθανασοπούλου Ἰωάννα 100€
Καραγιάννη Ἐλπίδα 50€
Μπουγιούρη Τερέζα 30€
Ἐρυφίλη Τσώνου 50€
Ἀνώνυμος 25€
π. Τοπαλάκης Στυλιανός 50€
Ζαφειροπούλου Θεώνη 15€
Σαλταπίδα Ἰσμήνη 30€
Ἀνώνυμος 20€
Βιτσίου Ἀναστασία 50€
Συμεών Σπῦρος 50€
Παπαχρήστου Στέφανος 30€
Εὐσταθίου 150€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  100€
Κουλοβατιανός Νικόλαος 20€
Κοντογιάννη Νεκταρία 50€
Κρεβαίκα Φωτεινή 20€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Καμβίσης Ἰωάννης 20€
Παπ/ντίνου Μ 50€
Ψαράκη Μαρία 50€
Ἀνώνυμος 50€
Ἀνώνυμος 25€
Γκίκα Σταυροῦλα 20€
Ρίζος Δημήτριος 25€
Κοντογιαννάκος Κω/νος 120€
Τσάκωνα Ἰωακείμ 100€
Μπέη Τρυφωνία 100€
Ἀθανασόπουλος Παναγιώτης  50€
Κανελλόπουλος Βασίλειος 140€
Παπαχρήστου Σέφανος 30€
Ἀντέλη Δήμητρα 50€ 
Ἀντελῆ Πολυξένη 50€
Παπαχρήστου Στέφανος 30€
Λαγός Δημήτριος 5€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Ριαννιδέρ Νικ. 20€
Καραντζίκου Σταυροῦλα 100€
Μπασούκου Μαρία 15€
Παρασκευοπούλου Καλλιόπη 20€
Καλόγερος Μιχ. τοῦ Στεφάνου 30€
Ταμπουρατζῆς Ἰωάννης 200€
Πετροχείλου Ἀναστασία 10€
Καρυώτης Π. Ἠλίας 50€
Μαχαλιώτη Μαρία 50€
Κούβελος Ἰωάννης 100€
᾽Ἀνώνυμος 100€
Φιωτάκη Παρασκευή 50€
Διαμάντης Εὐάγγελος 50€
Ι. Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Ἀχαρναί 50€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20€

Κοσκορέλος Ἀναστάσιος 20€
Δανιόλου Φραγκοῦλα 10€
Ζουρντᾶς Σαράντης 10€
Στάμου Καλλιόπη 100€
Ἀντωνίου Λουκία 50€
Ἀνώνυμη 10€
Καλογεροπούλου Μαγδαληνή 20€
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 100€
Γεωργάκη Νίκη 20€
Μυκελότου Εὐτυχία 25€
Ἀνώνυμος 100€
Μπούκα Ἑλένη 50€
Γιωτοπούλου Μαρία 50€
Κοσκορέλος Ἀναστάσιος 35,67€
Καρτάφη Εἰρήνη  10€
Ψαρρός Βασίλειος 20€
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20€
Λεγάκη Μαιρη 20€
Καππα Πολυξένη 50€
Μάκαρη Μαρία 50€
Παπαδάκη Πόπη 50€
Παπαζαχαρίου Ἄννα 50€
Γκότση Ἑλένη 50€
Πάντου Βαρβάρα 10€
Γεωργιάδου Εὐρύκλεια 50€
Καραγκιόζης Θεόδωρος 20€
Ἀνώνυμη  10€
Καραβίτη Ἀθανασία 10€
Δρύζη Αἰκατερίνη 50€
Κουτονάτσης Πέτρος 50€
Σγούρδου  Ἕλλη 20€
Παυλάκου Παρασκευή 30€
Παλιάκη Στεργιανή 30€
Τσίρου Ἐλευθέριος 100€
Καλτσάς Βασίλειος 25€
Δουκατά Ἑλένη 20€
Μαυροπούλου Χριστίνα 50€
Ρίζος Δημήτριος 25€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 50€
Δέδε Εὐσταθία 100€
Παντελιδάκη Ἀναστασία 20€
Βλαχογιάννης Γεώργιος 250€
Μπινῖκος Νικόλαος 100€
Παπαχρήστου Στέφανος 30€
Ὁρφανός Ἰωάννης 50€
Καλογερίδης Ἀνδρέας 65€
Ἀνώνυμος 30€
Τατάγια Ἑλένη 150€
Ἀνώνυμος 25€
Καψάλης Γεώργιος 100€
Πολύκαρπος Τύμπας 20€
Ἀρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ 120€
Σιφωνιοῦ Σοφία 20€

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 1 Ιουνίου 2010 ἕως 15 Οκτωβρίου 2010 

37



Καλόγερος Σ. Μιχαήλ 30€
Γεωργουλάκου Φωτεινή 5€
Γκουρδήμου Εὐθυμία 35€
Π. Λάμπρου Δημήτριος 10€
Ἐφραίμογλου Φωτεινή 20€
Ι. Μητρόπολις Παροναξίας 50€
Μηνδρινοῦ Εὐαγγελία 30€
Ἀνώνυμος 15€
Χρουσοῦ Γ. Φραντζέσκα 200€
Π. Ζωγράφος Παρασκευᾶς 50€
Μυκονιοῦ Χριστίνα 10€
Ἀνδρεάδης Δημοσθένης 50€
Φραγκουδάκη Ἀδαμαντία 50€
Ἀγγελίδου Ἑλένη 40€
Καμπούρη Ἑλένη 20€
Μαυροπούλου Χριστίνα 50€
Ρίζος Δημήτριος 25€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 50€
Δέδε Εὐσταθία 100€
Παντελιδάκη Ἀναστασία 20€
Βλαχογιάννης Γεώργιος 250€
Μπινίκος Νικόλαος 100€
Παπαχρήστου Στέφανος 30€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50€
Καλογερίδης Ἀνδρέας 65€
Ἀνώνυμος 30€
Καψάλης Γεώργιος 100€
Πολύκαρπος Γεώργιος 20€
Ἀρχ. Σουτόπουλος Χερουβήμ 120€
Σιφωνιοῦ Σοφία 20€
Καλόγερος Σ. Μιχαήλ 30€
Γεωργουλάκου Φωτεινή 5€
Γκουρδήμου Εὐθυμία 35€
Πατήρ Λάμπρου Δημήτριος 10€
Ἐφραίμογλου Φωτεινή 20€
Ι.Μητρόπολις Παροναξίας 50€
Μηνδρινοῦ Εὐαγγελία 30€
Ἀνώνυμος 15€
Χρυσοῦ Γ. Φραντζέσκα 200€
Πατήρ Παρασκευᾶς Ζωγράφος 50€
Μυκονιοῦ Χριστίνα 10€
Ἀνδρεάδης Δημοσθένης 50€
Φραγκουδάκη Ἀδαμαντία 50€
Ἀγγελίδου Ἑλένη 40€
Καμπούρη Ἑλένη 20€
Σκαραμαγκά Βασιλική 10€
Ρουμπαλά Σεβαστεία 250€
Ἀνώνυμη 20€
Ματεγάκης Βίκτωρ 100€
Μπέκος Κων/νος 50€
Δημητρακόπουλος Ἰωάννης 20€
Καραβοκύρη Ξανθή 100€
Νίκα Παρασκευή 150€
Καλαμπάκα Κατίνα 20€

Τζαβάρα Μαρία 30€
 
Βαπτίσεις 1/6-15/10/10 
Χρυσοῦ Ἄννα 120€
Παπαμιχαήλ  
καί Χρυσοῦλα - Σωτήρης 50€
Πολύζου Μαρία 60€
Κατσέλης Γεώργιος  
και Ἐλευθερία 50€
Πανούση Γεωρ. Βασιλική 50€
Τούντα Νικ. Ἀθηνᾶ 50€
Στέρπη Δήμητρα 50€
Παπαϊωάννου Αἰκατερίνη 50€
Λοΐζος Παναγιώτης 100€
Βολλιώτη Εὐθυμία 95€
Π. Φέτσης Σπυρίδων 200€
Ματσαγγούρας Ἠλίας 100€
Ἀσημένιου Ξανθή 100€
Λιάκος Γεώργιος 60€
Κανελάκη Ἰωάννα 60€
 
Ὑπέρ Ι. Ναῶν 1/6-15/10/10 
Τσώνη Βασιλική 50€

Βερρῆς Δημήτριος 100€

Ραμπαούνης Λεωνίδας 87,77€

Ἀνδρίτσου Εἰρήνη 119,60€

Λεκέα Ἀθηνᾶ 161,60€

Κατή Πανωραία 111€

Κωλέτη Ρήνα 69,43€

Πιλιλίμη Μαρία 62,97€

Οἰκονομάκου Βασιλική  
(κῦκλος) 29,70€

Ἀποστολόπουλος Στυλιανός 170€

Μουζακίτης Ἀλέξανδρος 355€

Ἀνώνυμος 92,58€

Ἀνώνυμος 65,02€

Νιάρχου Μαρία 167,50€

Ρήτα Πουκίνη  62,81€

Τετράδης Στέφανος 118,24€

Κιούση Ἀλεξάνδρα 12,88€

Ἀνώνυμος 167,51€

Ποῦλος Ἰορδάνης 150€

Μάκαρη Μαρία 50€

Κιούση Σωτηρία 50€

Τσακουνιάτης Μιχαήλ 40€
 
Εἰς Μνήμην 1/6-15/10/10 
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα 100€ 
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Τσιγουρή Ἑλένη 100€ 
εἰς μνήμην Δημητρίου
Τσούκου Ἀδαμαντία 50€ 
εἰς μνήμην Παναγιώτη

Ἀνδρίτσου Εἰρήνη 50€ 
εἰς μνήμην συζύγου Ἀποστόλου
Γκούμα Κων/να 50€ 
εἰς μνήμην συζύγου της
Ἀντωνιάδης Πρόδρομος 30€ 
εἰς μνήμην γονέων και τέκνων
Μανουσάκη Πιερίνα 100€ 
εἰς μνήμην συζύγου του Ἰωάννου
Ρούπα Ἀρετή 100€ 
εἰς μνήμην Γεωργίου Ἱερέως
Μπότης Χρῆστος 50€ 
εἰς μνήμην συζύγου του
Φυσέκη Τασούλα 50€ 
εἰς μνήμην συζύγου  
καί ἀδελφῆς Σωσώ
Σιμόπουλος Χρῆστος 50€ 
εἰς μνήμην Πολύζου Χαρίλαου
Κωνσταντίδου Ἐλέου 120€
οἰκογ. Μαυροπάνου Κων/νου 50€ 
εἰς μνήμην Πολύζου Χαρίλαου
Χουρδάκη Μαρία 25€ 
ὑπέρ ἀναπαύσεως συζύγου καί γονέων
Γιαννακοπούλου Μαρία 50€ 
εἰς μνήμην Πορτάνου Ἰωάννου
Διβάρη Ἄννα 150€ 
εἰς μνήμην Παναγή
Δαλάκα Βασιλική  50€ 
εἰς μνήμην Δημητρίου
 
Διά τούς σκοπούς  
τῆς Ἱεραποστολῆς
Νασιοπούλου Ἀθηνά 30,00€
Ἀράπης Νίκος 100,00€
Φ.Κ. Κυρ. Ι.Ν. Ἁγ. Τρύφωνος  
Καματεροῦ 310,00€
Εὐθυμίου Δημήτριος 30,00€
Ἀθανασόπουλος Ἀθανάσιος 20,00€
Παπαϊωνάννου Ἑλλένη 120,00€
Ἀνώνυμος 100,00€
Ἀνώνυμος 30,00€
Παπαδόπουλος Γεώργιος 1300€
Νικολάου Μαρία 100€
Χασεκίδου Δέσποινα 1000€
Χασεκίδου Ελένη 1000€
Κοντογιαννάκος Κων/νος 130,00€
Κινάτου Παρθενόπη 30,00€
Παπαχρήστος Στέφανος 30,00€
Ζουμᾶς Δημήτριος 150,00€
Κοντογιαννάκος Παναγιώτης 150,00€
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 50,00€
Βάγιας Ἰωάννης 60,00€
Ὀρφανός Ἰωάννης 50.00€
Ἀνώνυμος 20,00€
Κούγια Ἀλεξάνδρα 50,00€
Παναγιωτουνάκου Ἀριστέα 50,00€
Νεκτάριος, Κόρινθος 20,00€
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Ἀσημακόπουλος Ἀνδρέας 50,00€
Ἰωαννίδης Ἀντώνιος 50,00€
Ἀρχ. Χερουβείμ Σουτόπουλος 80,00€
Νικολοπούλου Σταυρούλα 20,00€
Ἀνώνυμος 25,00€
Μαρή Κατερίνα 450,00€
Τσιλιμίγκρα Μαρία 100,00€
 
Δ) Τρίμηνο 
Βοήθεια εἰς μητροπόλεις  
Μολδαβίας και Βερατίου 
Σανιδᾶ Λουκία  20,00€
Κοντού Ἄννα  20,00€
Παπανικολάου Παναγιώτης  50,00€
Ρ.Σ. Ἀνώνυμος  30,00€
Ι.Μ.Ἀγίας Παρασκευής  100€
Μπαλτσώτη Ἐλένη  20,00€
Μαυροδήμου Μαρία  20,00€
Μητάς Χρήστος  20,00€
Στίγκας Σάββας  30,00€
Λουκάς Ναπολέων  40,00€
Τσεκούρας Ναπολέων  100,00€
Κουτσαβδής Λάζαρος  20,00€
Γεωργίου Δημήτριος  15,00€
Μπρογιάννης Νικόλαος  30,00€
Κυλάφη Σοφία  50,00€
Παπαχρήστου Αθανάσιος  50,00€
Ανώνυμος  10,00€
Κουμπαράδες  255,80€
Ανώνυμος  50,00€
Ράπτη Παναγιώτα  50,00€
Παπαγεωργίου Χρήστος  50,00€
Παπαχρήστου Αθανάσιος  30,00€
Γεωργίου Δημήτριος  40,000€
Ανέστης Λουκάς  25,00€
Βασιλιάς Γεώργιος  30,00€
Καμηνάρη Αικατερίνη  50,00€
Τρωγάδα Παναγιώτα  20,00€
Καγιά Μαρία  20,00€
Κωστούλας Χρήστος  20,00€
Μακρή Παναγιώτα  50,00€
Ράπτη Μήνα  20,00€
Υφαντής Χαράλαμπος  100,00 
Ἀγγέλου Ἄννα
Σύρου Ἰωάννα  10,00€
Τσεκούρας Γεώργιος  100€
Μπακαρόζου Λεμονιά  50€
Δεληγιώργη Μαρία  20€
Καραμπάτσος Βασίλης 50€
Σανιδάς Νικόλαος  300€
Νταλιάνη Τασία  20€
Κυλάφη Σοφία  40€
Μακροπούλου Ἀλεξάνδρα  30€
Λουκά Χάϊδω  20€

Παπαδημητρίουο Φρόσω  70€
Κοτσώνα Ἀθανασία  20€
Σκέρκου Ναυσικά  20€
Λουκάς Ναπολέων  50€
Πάνου Κωνσταντίνα  50€
Καλιαντάση Εὐμορφία  15€
Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
Σκοτίδα Μαρίνα  15€
Ἀν ώνυμος  30€
Πολίτης Γεώργιος  20€
Σανιδά Λουκία  20€
Μίχος Δημήτριος  25€
Παπαρίζος Παναγιώτης  65€
Δρυμούση Εὐσταθία  30€
Στριμπής Δημήτριος  30€
Κουκουβίνου Ἀνθή  20€
Ἀνώνυμος  70€
Σκαλτσά Μαρία  50€
Κοτρώνη Φαίδρα  50€
Νικολάου Νικόλαος  30€
Σανιδᾶς Σωτήριος  50€
Τσόγκα Μαρία  100€
Τίκας Ἠλίας  30€
Ἀνώνυμος  40€
Ἀνώνυμος  30€
Παπαγεωργίου Χρήστος  50€
Καγιάς Λουκάς  15€
Ρουμπέκας Σωτήριος  25€
Σκουρογιάννης Δημήτριος  10€
Κυριακάτη Εὐαγγελία  10€
Εὐγενικός Ἄγγελος  15€
Ξυπολιτάκη Εὐπραξία  100€
Γεωργίου Δημήτριος  50€
Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
Γκίνης Δημήτριος  100€
Μίχος Δημήτριος  25€
Ἀγγέλου Ἄννα  20€
Σανιδᾶ Λουκία  20€
Μαρίνης Δημήτριος  10€
Ὑφαντής Χαράλαμπος  100€
Τσόγκα Μαίρη  50€
Ρουμπέκα Σωτήριος  25€
Σανιδᾶς Σωτήριος  50€
Ἰερά Μονή Ἁγίας  
Παρασκευής Ἀλιάρτου  150€
Ρουμπέκας Σωτήριος  20€
Ἀνώνυμος  50€
Τρακανιάρη Ἀνθούλα  300€
Ἀνώνυμη  20€
Μίχος Γεώργιος  50€
Τσεκούρας Ναπολέων  20€
Καραμπάτσος Βασίλης  10€
Παπανικοολάου Παναγιώτης  10€
Κυλάφη Σοφία  50€

Ἀνώνυμος  24,50€
Βασιλιάς Γεώργιος  20€
Σανιδᾶς Σωτήριος  50€
Πελέκη Παρασκευή  78,90€
Παπαγεωργίου Χρῆστος 100€
Ἀνώνυμος  20€
Μίχος Δημήτριος  25€
Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
Γεωργίου Δημήτριος  50€
Καγιάς Λουκάς  5€
Ἀνώνυμος  25€
Ἀνώνυμος  40€
Καλιαντάση Εὐμορφία  15€
Τομαρά Καλή  268€
Ἀνώνυμος  5€
Βασιλιάς Γεώργιος  20€
Σανιδᾶς Σωτήριος  50€
Καγιάς  Λουκάς  5€
Ζώνας Μενέλαος  40€
Παπανικολάου Παναγ.  50€
Βασιλιάς Γεώργ.  20€
Παπανικολάου Παναγιώτης  50€
Παπαχρήστου Ἀθανάσιος  50€
Καραδήμου Κωνσταντίνα  20€
Καλιαντάση Εὐμορφία  25€
Ξυπολιτάκη Εὐπραξία  100€
Παπαδημητρίου Φρόσω  200€
Σανιδᾶς Σωτήριος  200€
Καγιάς Λουκάς  10€
Φαρμακευτικός Σύλλογος  
περιφέρειας Λιβαδειάς  200 € 
Τρακανιάρη Ἀνθούλα  1400 €
Ι. Μ. Ἁγίας Παρασκευής  
2 κούτες ἐκκλησιαστικά εἴδη  
Φαρμακείο Μελέτης - Παπανικολάου 
διάφορα φάρμακα

1/6-15/10/10 
Διά τούς σκοπούς  
τῆς Ἱεραποστολῆς 
Βάγιας Ἰωάννης 60,00€

Ὀρφανός Ἰωάννης 50,00€

Ἀνώνυμος 20,00€

Κούγια Ἀλεξάνδρα 50,00€

Παναγιωτουνάκου Ἀριστέα 50,00€ 
Νεκτάριος Κόρινθος 20,00€

Ἀσημακόπουλος Ἀνδρέας 50,00€

Ἰωαννίδης Ἀντώνιος 50,00€

Ἀρχ. Χερουβήμ Σουτόπουλος 80,00€

Νικολοπούλου Σταυρούλα 20,00€

Ἀνώνυμος 25,00€

Μαρή Κατερίνα 450,00€

Τσιλιμίγκρα Μαρία 100,00€
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ «Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου 
᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» ἔχει τήν τιμή καί τήν χαρά νά προσκαλέση τούς συνερ-
γάτες καί φίλους τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου στήν κοπή τῆς βασιλόπιτας, πού θά 
πραγματοποιηθῆ στήν ΑΘΗΝΑ τήν 26ην Ἰανουαρίου 2011, ἡμέρα Τετάρτη και 
ὥρα 6:30 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ φιλολογικοῦ Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στήν 
πλατεῖαν Καρύτση ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Κεντρικός ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ ΑΕΡΑΚΗΣ.
Τήν κοπή τῆς πίτας συνοδεύουν, ὅπως κάθε χρόνο χρυσό φλουρί,, καθώς καί 

ἄλλα πρωτοχρονιάιτκα δῶρα.
Προσκαλοῦμε τούς συνεργάτες, δωρητές, φίλους καί ὅλους ὅσους ἐνδι-

αφέρονται γιά τήν Ἱεραποστολή νά προσέλθουν νά παρακολουθήσουν τή 
γιορτή μας.

Σημ. Ὁ σταθμός Μετρό (στάσις Πανεπιστήμιο) 
ἐξυπηρετεῖ τήν προσέλευσή σας.

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

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


