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Τό κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο 
αὐτό μήνυμα καί ἡ θριαμβευτική αὐτή ἰα-
χή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἐκπέμπεται ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο 
τῶν Ἁγίων Τόπων καί ἀπό ὅλους τούς Ἱερούς 
Ναούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἰς ὅλα 
τά μήκη καί τά πλάτη τῆς Οἰκουμένης, κατά 
τήν πανίερη καί φωταυγῆ αὐτή  νύκτα τοῦ 
Ἁγίου Πάσχα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέ ἀπερίγραπτη πνευματική χαρά ὁ Ἱερός 

Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος εἰς τόν περίφημο καί σπου-
δαῖο Πασχαλινό Κατηχητικό 
του Λόγο διακηρύσσει καί δι-
ασαλπίζει πανηγυρικά: 

Ἀνέστη Χριστός καί σύ, 
θάνατε, ἔχεις κατανικηθῆ. 
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουν 
οἱ Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός 
καί ἡ ἀληθινή ἐν Χριστῷ ζωή 
βιώνεται καί εὐδοκιμεῖ. Ἀνέστη 
Χριστός καί κανένας νεκρός 
δέν παραμένει εἰς τό μνῆμα. 
Διότι, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀνέστη 
ἐκ τῶν νεκρῶν, ἔγινε ἡ ἀπαρχή 
τῆς ἀναστάσεως τῶν κεκοιμη-
μένων ἀδελφῶν μας.

Μέ τόν ἐξαίσιο καί θριαμβικό αὐτό τρόπο 
ὁ Χρυσορρήμων αὐτός Ἐκκλησιαστικός μας 
Πατήρ διατρανώνει καί διαλαλεῖ τήν φοβε-
ρή ἧττα καί συντριβή τοῦ θανάτου καί τῶν 
τρομερῶν δαιμόνων, ἀλλά καί τήν ἀπέραντη 
καί ἀνείπωτη Ἀναστάσιμη, πνευματική χαρά 
τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί πασῶν τῶν Ἐπου-
ρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων. Διερμηνεύει 
ἀκόμη καί τήν ἀνεκλάλητη καί ἀπροσμέτρητη 
πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη τόσον τῶν 
κεκοιμημένων ἐκείνων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μετά 
τόν Σταυρικό θάνατο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 

καί τήν Ἁγία Του Ἀνάστασιν ἀνεστήθησαν, 
ὅσον καί ὅλων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, ἔπειτα ἀπό τήν ἔνδοξον 
Ἀνάστασιν τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας Χριστοῦ 
«προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καί ζωήν 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Ἄς προσέξωμε ἰδιαίτερα καί ἄς πανηγυ-
ρίσωμε μέ ἔξαρσι πνευματική καί ἀγαλλίασι 
καρδίας αὐτό τό ἀναστάσιμο πανευφρόσυνο 
μήνυμα: ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ, κΑΙ ζΩΗ πΟ-
ΛΙΤΕύΕΤΑΙ.

Ὄντως ἡ λαμπροφόρος Ἀνάστασις τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐσηματοδότησε 

καί ἐχάραξε τήν ἀληθινή ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ νέα πνευματική 
ζωή. Τήν ζωή τῆς Θείας Χάρι-
τος, τοῦ Θείου φωτός καί τῆς 
σῳζούσης Θείας Ἀληθείας. «Τά 
ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού γέγο-
νε καινά τά πάντα…» (Β’ Κορ. 
5,17) καί «εἴ τις ἐν Χριστῷ, 
καινή κτίσις» (Αὐτόθι). Αὐτά 
σημαίνουν ὅτι ἐπέρασε ἡ σκο-
τεινή καί ταραχώδης προχρι-
στιανική ἐποχή καί ὅλα πλέον 
ἔχουν ἀναγεννηθῆ καί ἀνακαι-
νισθῆ πνευματικά. Ὅποιοι καί 
ὅσοι ἀνήκουν εἰς τόν Χριστόν, 

ἀποτελοῦν τήν νέα κτίσι καί πνευματική δη-
μιουργία. «Παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου, τῆς 
χάριτος ἐλθούσης».

Ἡ Ἀναστάσιμη χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ εὐλογία 
καί ἡ σωτηρία τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ ἔγκειται 
εἰς τό νά ἀπεξαρτοποιηθῆ ἀπό τήν κυριαρ-
χία τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου, τήν δυναστεία 
καί τόν φόβο τοῦ θανάτου καί ἀπό τίς ἄλλες 
δουλεῖες καί ἐξαρτήσεις τῆς παρούσης ζωῆς, 
εἴτε φιλοδοξίες, φιληδονίες καί φιλοπλουτίες 
λέγονται αὐτές, εἴτε ἐξαρτησιογόνες οὐσίες 
(ἀλκοόλ, ναρκωτικά, κακή χρῆσις τοῦ δι-

«ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ,  
καί ζωή πολιτεύεται»
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αδικτύου κλπ.) ὀνομάζονται. Καί μετά τήν 
ἀπεξαρτοποίησί του αὐτή μόνη του ἐπιδίωξις 
καί γλυκειά ἀπαντοχή νά εἶναι ἡ ἀνάθεσις 
καί ἐξάρτησις τῆς ζωῆς του ἀπό τόν «μόνον 
δυνάμενον σῴζειν» (Ἑβρ. 5,7) Σωτῆρα καί 
Λυτρωτήν καί Εὐεργέτην τοῦ κόσμου καί τῆς 
ἀνθρωπότητος Ἰησοῦν Χριστόν. 

Ὁ πνευματικός αὐτός τρόπος ζωῆς εἶναι ὁ 
πιό ἐνδεδειγμένος τρόπος ἀντιμετωπίσεως καί 
ὑπερβάσεως τῆς ἠθικοπνευματικῆς, πρῶτα, 
καί στή συνέχεια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, 
πού ταλανίζει καί ἐκφοβίζει τήν πατρίδα μας 
καί ὅλο σχεδόν τόν κόσμο. 

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πλούσια τά βι-
οτικά καί πνευματικά ἀγαθά ἀπό τόν Θεῖο 

Δωρεοδότη, τόν Ἀναστάντα Λυτρωτή μας 
καί μεγάλη τήν Θεία Εὐλογία τοῦ Ἀναστα-
σίμου Φωτός, τῆς λυτρωτικῆς Πασχαλινῆς 
χαρᾶς, τῆς παμπόθητης εἰρήνης τοῦ Ἀνα-
στημένου Χριστοῦ καί τῆς ἀνεκφράστου 
Θείας Ἀγάπης τοῦ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντος 
Σωτῆρος μας εἰς ὅλους σας, τό χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ἱερό 
Κλῆρο, τόν φιλόχριστο λαό, τούς ἁπανταχοῦ 
τῆς γῆς θεοφιλῶς διακονοῦντας Ὀρθοδό-
ξους Ἱεραποστόλους καί εἰς ὅλες τίς χῶρες 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς διατελῶ,  
Μέ ἐγκάρδιες, Ἀναστάσιμες εὐχές καί προσ-
ρήσεις. 

Ὁ κυθήρων Σεραφείμ

Στήν κρύπτη τῆς 
«Ἁγίας ΦΙΛΟΘΕΗΣ» 
στήν ὁδόν Τρυγόνος 
3 στήν Ἄνω κυψέλη, 
ὅπου στεγάζεται ὁ 
Ὅμιλός μας, γιορτά-
σαμε τήν ἐτήσια μνή-
μη της μέ ἑσπερινό τό 
ἀπόγευμα τῆς 18ης 
Φεβρουαρίου 2011, 
τόν ὁποῖον τέλεσε ὁ 

πνευματικός τοῦ Ὁμίλου μας Σεβ/τος κ. 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Μητροπολίτης κυθήρων καί 
Ἀντικυθήρων.

Τήν ἑπομένη, 19 Φεβρουαρίου 2011, 
ἡμέρα Σάββατον τό πρωΐ ἄρχισε ἡ ἀκο-
λουθία τοῦ  Ὄρθρου καί στή συνέχεια ἡ 
Θεία Λειτουργία πού συλειτούργησαν 
δύο Ἀρχιερεῖς: Ὁ  Ἱεραπόστολος Μητρο-
πολίτης πρώην κορέας καί νῦν πισιδίας 
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ καί ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης 
κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 
συλλειτούργησε δέ μαζί τους ο Ἀρχ/της π. 
ΝΕκΤΑΡΙΟΣ, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου ΘΩΜΑ κυψέλης.

Τελέστηκε ἡ ἀρτοκλασία καί ἔγινε στό 

τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας μνημόσυνο 
γιά τό μακαριστό Γέροντά μας Σεβ/το κΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟ καί γιά ὅλους τούς κοιμηθέντας 
συνεργάτες μας.

Ἀκολούθησε χαιρετισμός ἀπό τούς δύο 
Ἀρχιερεῖς καί στή συνέχεια στήν αἴθουσά 
μας προσφέρθηκαν σέ ὅλους καφές καί 
ἄλλα κεράσματα.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σωτήριος στό 
χαιρετισμό του ἀνέφερε τά ἑξῆς

Σεβασμιώτατε ἅγιε Κυθήρων, πνευμα-
τικόν τέκνον τοῦ ἀειμνήστου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, Ἀρχιερέως, τοῦ ὁποίου τό μνημόσυνο 
τελοῦμε πάλι σήμερα καί μέσα σ’ αὐτήν τή 
στέγη του στήν Κυψέλη. Πατέρες ἀδελφοί καί 
ἐδῶ ἄνθρωποι μέ ἀγάπη στό Χριστό καί στόν 
συνάνθρωπό μας ἀγωνίζονται, κουράζονται, 
θυσιάζονται, προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν, γιά 
νά στηρίζουν τίς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδο-
ξες Ἱεραποστολές. Ἡ Ἁγία καί μεγάλη μάρτυς 
ὁσία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, κληροδότησε ἐκτός 
τῶν ἄλλων τόν χῶρον καί τόν Ναόν, ὅπου 
βρίσκεται, ὅπως ξέρετε, σήμερα ἡ Ἀρχιεπι-
σκοπή, τό κέντρο τό πνευματικό, ὁλοκλήρου 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ
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Παλαιότερα ὁ χῶρος αὐτός ὑπῆρξε τό κέ-
ντρο τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό ὅπου πέρασαν μεγά-
λες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας καί στήριξαν 
τήν Ὀρθοδοξία στόν κόσμο.

Ἐκεῖνο, πού μέ ἐντυπωσιάζει, εἶναι τό θάρ-
ρος, ἡ τόλμη, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἁγιότητα μιᾶς 
πλούσιας Ἀθηναίας, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά 
ζήση πολύ ἁρμονικά καί ὄμορφα τά χρόνια 
ἐκεῖνα. Παράλληλα προσφέρει τόν ἑαυτόν 
της θυσία, ἰδιαίτερα γιά τίς κοπέλες ἐκεῖνες 
πρός τίς ὁποῖες προσέβλεπαν τότε οἱ κατα-
κτητές μέ αἰσχρότητα καί βουλιμία.

Ἡ Ἁγία ΦΙΛΟΘΕΗ εἶχε ὅντως ὀργανωτικό 
μυαλό, γιά νά μπορέσῃ νά δημιουργήσῃ κρυ-
σφύγετα γιά τίς ἁγνές παρθένες, ἐργαστήρια, 
σχολεῖα γιά νά μαθαίνουν γράμματα καί τοῦ 
Θεοῦ τά πράγματα καί γιά νά διαιωνίζεται ἡ 
Ὀρθόδοξη λατρεία στά χρόνια ἐκεῖνα. Διότι 
ἀπό τήν Ἱστορία θά ξέρετε ὅτι ὁ 16ος αἰώνας 
γιά τόν ἑλληνισμό καί τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλά-
δος καί τῆς Μ. Ἀσίας ἦταν ὁ πιό θλιβερός καί 
ἐπικίνδυνος γιά τό Ἔθνος μας...

Καταλαβαίνουμε λοιπόν τό τί σπουδαῖο 
ἦταν σέ ἐκείνους τούς σκληρούς διωγμούς 
τοῦ παιδομαζώματος καί τῶν ἄλλων δυσκο-

λιῶν νά μπορέσῃ μιά ἁγνή κόρη νά διδάξῃ 
τήν πίστη της καί νά δημιουργήση ὅλα αὐτά, 
τά ἱερά καθιδρύματα πού ὅλοι γνωρίζομε. 
Τελικά ἵδρυσε καί τήν ἱερά Μονή, ὅπου ἐβα-
σανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε καί ἐμαρτύρησε 
στόν ἅγιο Ἀνδρέα τῆς ὁδοῦ Λευκωσίας.

Εἶναι γνωστές καί ἄλλες περιοχές πού φέ-
ρουν τ’ ὄνομά της, ὅπως ἡ Καλογρέζα πού 
προέρχεται ἀπό τήν καλογριά, τή ΦΙΛΟΘΕΗ. 
Παντοῦ προσπαθοῦσε ν’ ἀνοίγῃ πηγάδια γιά 
τούς διαβάτες, γιατί δέν ὑπῆρχε ἀρκετό νερό.

Ὅταν κάποτε ὑπηρετοῦσα στό ἀρχιεπισκο-
πικό μέγαρο, ἀνακαλύψαμε στό ὑπόγειο τό 
πηγάδι τῆς ἁγίας Φιλοθέης. Δώσαμε τό νερό 
στό χημεῖο τοῦ κράτους γιά ἐξέταση καί ἀπε-
δείχθη ὅτι ἦταν πάρα πολύ καθαρό, ὅπως 
ἦταν καί παλαιά.

Ἄς μᾶς ποτίζει λοιπόν μέ τά καθαρά νερά 
τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης ἡ ἁγία Φιλοθέη. 
Νά συνεχίζομε καί ἐμεῖς τό δικό της ἔργο σ’ 
αὐτά τά δύσκολα χρόνια.

Ἡ κρίση πού παρουσιάζεται στίς ἡμέρες 
μας εἶναι κυρίως πνευματική. Αὐτή προ-
κάλεσε καί τήν οἰκονομική κρίση στήν 
πατρίδα μας.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε λοιπόν ὅτι ἐνῶ ἡ ἠπει-
ρωτική Ἑλλάδα ἐλευθερώθηκε ἕνα πολύ 
μεγάλο μέρος τῆς πατρίδος ἐξακολουθεῖ νά 
εἶναι οὐσιαστικά σκλαβωμένο καί ὄχι τόσο 
πολιτικά ὅσο πνευματικά.

Τέλεσις τοῦ μνημοσύνου.

Ἀρτοκλασία στή γιορτή 
τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.
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Καί ἀπό τή θέση αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαρι-
στήσω θερμότατα τό Σεβ/το, τόν κ. Πρόεδρο 
καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Πανελλη-
νίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολῆς γιά τή μεγάλη προσφορά πού μᾶς 
ἔκανε, ὥστε νά μπορέσουμε νά καλύψουμε 
τό ποσόν, τό ὁποῖον χρειάζεται γιά νά ὑπο-
γράψωμε μεθαύριο στίς 28 Φεβρουαρίου 
τά ὁριστικά συμβόλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας καί ἀπό τώρα θά 
ἤθελα νά σᾶς προσκαλέσω νά δημιουργήσε-
τε ἕνα προσκύνημα πρός τά ἐκεῖ, νά βρεθῆτε 
στόν Ἅγιο Ἀλύπιο μιά Κυριακή, ἤ γιορτή, ἤ 
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἡμέρα. Ἐπειδή ὑπάρχει 
ἐκεῖ μόνιμος ἱερέας, μπορεῖτε νά λειτουρ-
γηθῆτε σ’ αὐτόν τόν Ναόν.

Μιά ἀποθήκη ἐρειπωμένη ξαναγίνεται 
ὄμορφος Ὀρθόδοξος Ἱερός Ναός.

Χρόνια σας πολλά.
Εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τήν πρό-

σκληση.
Ἀκολούθησε σύντομη ἀντιφώνηση 

ἀπό τόν πνευματικόν μας Σεβ/το κ. ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΜ, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατε, μᾶς συγκινήσατε πολύ μέ 
τήν παρουσία σας ἐδῶ. Τό θεωροῦμε ὡς πο-
λύ μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιατί ἐλαμπρύ-

νατε πραγματικά τήν σημερινήν πανήγυριν 
τῆς προστάτιδός μας, τῆς ὁσιομάρτυρος Ἁγίας 
Φιλοθέης, τῆς Ἀθηναίας.

Σᾶς εἴμεθα βαθιά εὐγνώμονες. Ἡ ἐκτίμισίς 
μας εἶναι βαθύτατη ἀπό τά παλαιά χρόνια, 
γιατί ξέρουμε ὅτι εἴχατε στενά συνδεθεῖ ἀπό 
πολλές δεκαετίες πρίν μέ τόν ἱδρυτήν μας 
ἐδῶ τῆς Ἱεραποστολῆς, τόν ἀείμνηστο Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Θεσαλιώτιδος κυρό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Μάλιστα, ὅταν ἦταν στήν 
ΑΡΤΑ, τό πατρικό σας σπίτι ἦταν καί δική του 
κατοικία. Ἐσεῖς πάντοτε εἴσαστε κοντά του καί 
θά ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ βαθύτατα μέσα 
ἀπό τήν καρδιά μου γιά τό Ἱεραποστολικό 
ἔργο πού κάνατε στήν κΟΡΕΑ ἐπί πολλές 
δεκαετίες, ἀλλά καί τώρα στήν πΙΣΙΔΙΑ, ΑΤ-
ΤΑΛΕΙΑ στή Νότια Μικρά Ἀσία.

Ὅσα ἔχουμε ἀκούσει μᾶς συγκινοῦν βα-
θύτατα.

Οἱ προσευχές μας καί ὅλων τῶν Ὀρθοδό-
ξων πιστῶν νά σᾶς συνοδεύουν.

Εὐχόμαστε ὄχι μόνον ἕνα Ναό καί τούς 41 
Ναούς νά σᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεός νά τούς δεῖτε 
ἐν λειτουργία καί νά λάμπῃ ἡ λυχνία εἰς τήν 
Μ. Ἀσίαν καί τήν Πισιδίαν εἰς δόξαν Θεοῦ.

Εὐχόμεθα πολλά τά ἔτη σας 
καί εὐλογημένα.

Θεία λειτουργία 
στόν ὁμιλό μας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σ.Σ. Το απόγευμα της ίδιας μέρας 

19-2-2011 και στο χώρο του κυρια-
κάτικου παιδικού Σταθμού, παραρτή-
ματος του Συλλόγου μας, είχαμε μια 
ακόμη πνευματική ευκαιρία. Ο χώρος 
αυτός, δημιούργημα του μακαριστού 
Σεβασμιωτάτου Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων κυρού κωνσταντί-
νου, δίνει τη δυνατότητα στους νέους 
γονείς να ξεκλέψουν λίγο χρόνο από 
τη δουλειά τους και την πολυάσχολη 
ζωή τους και να βιώσουν στιγμές πνευ-
ματικές. Επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα 
στις μέρες μας, που είναι εμφανής η 
απορρόφηση από το σύγχρονο τρόπο 
ζωής, τα ενδιαφέροντα του παρόντος 
χρόνου, την πλήρη παραθεώρηση αξι-
ών και ελπίδων.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμέ-
νων μηνιαίων συναντήσεων, έγινε 
προβολή slides για τη ζωή και την 
ιεραποστολική δράση της Αγίας Φι-
λοθέης από την οικονομολόγο κυρία 
Μαρία Σταυριανού-Μπέκου, μέλους 
του π.Χ.Ο.Ο.Ι. και στελέχους των κα-
τασκηνώσεων της «Αγίας Ταβιθά». Η 
εναργής αφηγηματική παρουσίαση, το 
προσεγμένο οπτικοακουστικό υλικό, 
μας μετέφερε νοερά στα χρόνια της 
σκλαβιάς. Η Αγία Φιλοθέη με θάρρος 
ψυχής, αγάπη και πίστη στο Θεό, αγά-

πη στην πατρίδα και το γένος, απεριό-
ριστη αγάπη προς τον πλησίον, με τη 
μαρτυρία και το μαρτύριό της ξεπέρασε 
την εποχή της και κάθε εποχή και ἔγινε 
σύμβολο αιώνιο.

παραθέτουμε τον επίλογο της πα-
ρουσίασης, σαν επισφράγισμα των 
όσων μας μετέδωσε η κυρία Μαρία 
Σταυριανού-Μπέκου.

...Η Φιλοθέη απέδειξε με την ζωή και 
τη δράση της ότι η αγιότητα δεν είναι 
αποτέλεσμα εξωτερικών συνθηκών, αλ-
λά εσωτερικών αγώνων και πεποιθήσε-
ων. Όσοι/ες θέλουν να δημιουργήσουν 
πραγματικό φεμινισμό, ας μελετήσουν 
τη ζωή και τη δράση της. Ας μιμηθούν 
και ας αξιοποιήσουν τη φωτεινή αυτή 
γυναικεία μορφή. Οι νέοι τη σωφροσύ-
νη της. Οι πλούσιοι την ελεημοσύνη 
της. Οι μορφωμένοι την ταπείνωσή 
της. Οι σύζυγοι την υπομονή της. Οι 
δρστήριοι την ιεραποστολή της. Οι 
άρχοντες την τόλμη της. Όλοι μπο-
ρούμε να μιμηθούμε κάτι από την 
Αγία Φιλοθέη.

Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία 
της θεολόγου κυρίας παπακωνσταντί-
νου Αικατερίνης με θέμα: Αγία Φιλο-
θέη  Αποσπάσματα της ομιλίας παρα-
θέτουμε παρακάτω:

Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Στα δύσκολα εκείνα χρόνια της σκλα-
βιάς η Αγία Φιλοθέη στάθηκε λαμπρό, 
οδηγητικό και παρηγορητικό σωτήριο 
φως. Όλη η ζωή της υπήρξε προσφο-
ρά της περιουσίας της, του είναι της. Η 
Αγία Φιλοθέη αγάπησε το Θεό και τον 
άνθρωπο. Η μνήμη της μας φέρνει σε 

επαφή με την ιστορία, τη μελέτη του 
βίου, του έργου της και γνωρίζουμε τις 
αρετές και τον χαρακτήρα της. Η ζωή της 
υπήρξε γεμάτη εντάσεις και δυσκολίες, 
αλλά και ανθρωπιά, με πειρασμούς και 
κινδύνους, αλλά και με ευγένεια ψυχής 
και καλοσύνη, με εμπόδια αλλά κυρίως 
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με έμπρακτη αγάπη και πίστη στο Θεό, 
αγάπη στον πλησίον και ολοκληρωτική 
προσφορά.

Η Αγία Φιλοθέη ευχόμεθα να δυνα-
μώνει την υπνώττουσα συνείδησή μας, 
να αποτελέσει έξοδο από το λαβύριν-
θο της αλλοτριωμένης ζωής μας και τα 
σύγχρονα υπαρξιακά αδιέξοδα.

Τα χρόνια που πάλεψε η Αγία Φιλο-
θέη, είναι σκοτεινά, χρόνια δουλείας, 
ερημώσεως και πνευματικού λιμού και 
δεν διαφέρουν πολύ από τη σημερινή 
σύγχρονη πραγματικότητα.

Να μιμηθούμε τις αρετές της, μετου-
σιώνοντας σε πράξη την Ευαγγελική 
αγάπη. Προσφέρει υλικά αγαθά, αλλά 
και όλο της το είναι. Η εσωτερική ένω-
σή της με το Θεό, την «υποχρεώνει» να 
είναι παρούσα στην ιστορία. Η κοινωνι-
κή προσφορά της και το φιλανθρωπικό 
έργο που αναπτύσσει δεν νοείται μονά-
χα ως έργο αλτρουισμού, ή έκφραση 
αγάπης. Είναι εσωτερική αναγκαιότητα. 
Η άπειρη αγάπη στην πατρίδα και το 
Γένος την οπλίζουν με δύναμη. Η αγάπη 
και η πίστη  στο Θεό, την ενώνουν με 
το συνάνθρωπο.

Αν και συνάντησε τόσους και τόσους 
πειρασμούς και κινδύνους στο δρόμο 
της ζωής της, δεν κάμφθηκε. Τίποτε 
δεν μπόρεσε να ψυχράνει την αγάπη 
που είχε στο Θεό. Αγάπη χωρίς πόνο 
ταπεινοφροσύνης και αίμα θυσίας δε 
νοείται. Πρότυπο για όλες τις γυναίκες 
να μιμηθούν τη γενναία, την ηρωίδα σύ-
ζυγο Ρεγούλα. Να υπομένουν, χωρίς να 
απελπίζονται.

Η ζωή μας εις τα χέρια του Θεού, «Ἐν 
ταῖς χερσί Σου οἱ κλήροι μου», έλεγε και 
επαναλάμβανε η πιστή δούλη Ρεγούλα.

Αυτό βέβαια απαιτεί κάθαρση, δια της 
μετοχής στη Θεία Λατρεία. Να εμπιστευ-
όμεθα απόλυτα και χωρίς δισταγμό τα 
προβλήματά μας στο Θεό. Μόνο μέσα 

στην εκκλησιαστική κοινότητα ο άνθρω-
πος μπορεί να ζει αληθινά. Η Εκκλησία 
είναι η μητρική αγκαλιά που μπορεί 
να τους αναπαύει όλους και να ανοίγει 
δρόμους για τον ερχομό της βασιλεί-
ας στις καρδιές των ανθρώπων. Η Αγία 
Φιλοθέη το πέτυχε αυτό με πόνο και 
κακουχίες, θάρρος ψυχής και συσταύ-
ρωση με το Χριστό, χωρίς να επιζητά 
την άνεση, την ισχύ του αιώνος τούτου, 
τα κοσμικά πλούτη και προνόμια, αλλά 
βαδίζοντας στα ίχνη του Χριστού.

Ας βγούμε λοιπόν κι εμείς από το κα-
βούκι του εαυτού μας, της φιλαυτίας και 
εγωιστικής μας προσωπικότητας. Ας πα-
λαίβουμε ενάντια στη μονοκρατορία του 
εγώ μας και ας απλώνουμε το χέρι στον 
αδελφό μας, είτε αυτός είναι σύζυγός 
μας, παιδί μας, φίλος μας, είτε κάποιος 
που θα ζητήσει τη βοήθειά μας.

Μιμούμενοι την αγία Φιλοθέη, μπο-
ρούμε όλοι μας, άνδρες και γυναίκες, να 
γίνουμε διάκονοι της αγάπης, εφαρμό-
ζοντας τον θεόπνευστο λόγο του Απο-
στόλου: «Δεῖξον μοι τήν πίστην σου 
ἐκ τῶν ἔργων σου».

Αγωνιζόταν να μεταδώσει στη νεότη-
τα πέρα από τη χριστιανική πίστη, την 
ιστορία της πατρίδος μας. Φρόντιζε να 
ανοίγουν σχολεία. Η ίδια λογία, διανο-
ούμενη της εποχής, δεν κράτησε τη μόρ-
φωση για τον εαυτό της. Υπό καθεστώς 
δουλείας έκτιζε σχολεία, μοναστήρια, 
νοσοκομεία, γηροκομείο, πρότυπη τε-
χνική σχολή.

Ας επικαλεστούμε τις πρεσβείες της 
Αγίας Φιλοθέης, να στέκει οδοδείκτης 
στη ζωή όλων, παράδειγμα για όλους 
εμάς, φως στον κόσμο πάντοτε, γιατί: 
«Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσιν».

Αικατερίνη παπακωνσταντίνου
Θεολόγος
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Σ.Σ. Στίς 26 Ἰανουαρίου 2011, πραγ-
ματοποιήσαμε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας 
τοῦ Ὁμίλου μας, στήν αἴθουσα τοῦ φι-
λολογικοῦ συλλόγου «πΑΡΝΑΣΣΟΣ», 
με εὐρεῖα συμμετοχή συνεργατῶν καί 
φίλων μας (κληρικῶν καί λαϊκῶν).

κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἀρχ/της 
π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑκΗΣ μέ θέμα: «Ο ΧΡύ-
ΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑπΟΣΤΟΛΗ», 
τήν ὁποία δημοσιεύομε στή συνέχεια.
Ὁ Χρυσόστομος γιά τήν ἱεραποστολή 

Ἀποστολή - ἱεραποστολή

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποστολή.
Ὁ Χριστός ἦταν ἀπόστολος τοῦ οὐρα-

νοῦ στή γῆ, ἀπεσταλμένος τοῦ Πατέρα.
Ὁ Παῦλος ἦταν ἀπόστολος Ἰησοῦ Χρι-

στοῦ σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.
Οἱ μαθητές ἦσαν ἀπόστολοι, ἀπεσταλ-

μένοι ἀπό τό Χριστό ὡς πρόβατα ἀνάμεσα 
σέ λύκους.

Κάποτε οἱ τίτλοι καί τά χαρίσματα 
ἐκφράζονταν ἁπλᾶ, ἀλλά περιεῖχαν οὐσία· 
τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στούς 
ὕστερους χρόνους φορτώθηκαν πλουμι-
στά ἐπίθετα, προσπαθώντας τήν ἔλλειψι 
θεϊκῆς παρουσίας νά τήν καλύψουν μέ 
ἐμπρόσθετους προσδιορισμούς ἤ μέ ὑπερ-
θετικούς βαθμούς.

Ἔτσι ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε 
ἀρχιδιακονία, ἡ ἀποστολή ἔγινε ἱεραπο-
στολή, ἡ σύνοδος ἔγινε ἱερά καί ἁγία σύ-
νοδος. Ὁ δέ ἐπίσκοπος καί πρεσβύτερος 
πέρα ἀπό τά χρυσοποίκιλτα ἄμφιά τους, 
φορτώθηκαν πολλά -ώτατος: Ὁσιώτατος, 
πανοσιολογιώτατος, σεβασμιώτατος, μα-
καριώτατος, παναγιώτατος κ.ο.κ. Ἐπιση-
μαίνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος τό διακονικό 
καί μόνο τίτλο τοῦ λειτουργοῦ τῆς ἱεραπο-
στολῆς: «Μή νομίσητε, ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν 
οἱ τοῦ πράγματος αὐθένται· διάκονοι 
ἐσμεν. Ὁ δέ τό πᾶν ἐργαζόμενος Θεός 
ἐστιν, ὁ διά τοῦ Μονογενοῦς τήν οἰκου-

μένη καταλλάξας» 
(Ε.Π.Ε. 19,310). Με-
τάφρασις: Μή νο-
μίζετε, ὅτι ἐμεῖς οἱ 
κληρικοί, εἴμαστε οἱ 
κύριοι τοῦ ἔργου. 
Διάκονοι, ἁπλῶς 
εἴμαστε. Ἐκεῖνος 
πού εἶναι τό πᾶν 
καί κάνει τά πάντα, 
εἶναι ὁ Θεός. Αὐτός, πού συμφιλίωσε ὅλο 
τόν κόσμο μέ τόν Μονογενῆ Του Υἱό.

Ὅταν ξανά θά ζωογονηθοῦμε ἀπό τήν 
πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τότε θά ἀπο-
φορτιστοῦμε καί ἀπό ὅλα τά λεκτικά μπι-
χλιμπίδια, πού ἄν μιά φορά δέν τά σηκώνη 
ἡ ἐποχή μας, μύριες φορές δέν τά σήκωνε 
ἡ ἐποχή τῶν ἁγίων Ἁποστόλων. Ἄς θυ-
μηθοῦμε τή λιτότητα τῶν λέξεων, πού 
χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἐκλογή καί τήν 
ἀποστολή τοῦ Ματθία, πού συμπλήρωσε 
τόν ἀριθμό τῶν Δώδεκα, ὕστερα ἀπό τήν 
ἔκπτωσι τοῦ Ἰούδα: Προσευχήθηκαν οἱ 
μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ἑκατόν εἴκοσι τόν 
ἀριθμό, μαζί μέ τούς ἀποστόλους καί πα-
ρακάλεσαν νά ἀναδείξη ὁ Κύριος ἕνα ἐκ 
τῶν δύο ὑποψηφίων «λαβεῖν τόν κλῆρον 
τῆς διακονίας ταύτης καί ἀποστολῆς» 
(Πράξ. α΄ 23-24). Ἔτσι ἐξελέγη ὁ Ματθίας, 
νά εἶναι διάκονος καί ἀπόστολος.

Ἀποστολή!
Τά περιλαμβάνει ὅλα αὐτή ἡ λέξις.
Περιλαμβάνει τόν οὐρανό, ἀφοῦ ὁ Υἱός 

καί ὁ Λόγος σαρκώθηκε καί ἔγινε Σωτήρας 
τοῦ κόσμου, διότι «Ὁ πατήρ τόν ἀπέστει-
λεν εἰς τόν κόσμον» (Ἰωάν. ι΄ 36).

Περιλαμβάνει ὅλη τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ 
ὁ Κύριος, ἀκολουθώντας τό ἔργο τοῦ Πα-
τρός «ἀποστέλλει τούς μαθητάς αὐτοῦ εἰς 
τόν κόσμον» (Ἰωάν. ιζ΄ 18).

Περιλαμβάνει ὅλα τά ἔθνη, ἀφοῦ παύει 
πλέον ἡ θρησκευτική ἀποκλειστικότητα 

1) Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
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τῶν Ἰουδαίων καί γίνεται τό μεγάλο ἄνοιγ-
μα πρός ὅλα τά ἔθνη. Θά διακηρύξη ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος: «Γωστόν ἔστω ὑμῖν, 
ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τό σωτή-
ριον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. κη΄ 28).

Ἀποστολή!
Λέξις καί πραγματικότητα, πού περι-

λαμβάνει ὅλους τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς 
τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας. 
Βέβαια πρός ἀντιδιαστολή ἄλλων ἀπο-
στολῶν, κοσμικῶν καί θρησκευτικῶν, 
ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας πρός διάδο-
σι τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
αὐτοπροσδιωρίστηκε «ἱερά» καί ἔγινε 
ἱεραποστολή. Δέν ἐνοχλεῖ τή θεολογία 
καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὁποιοσδήπο-
τε προσδιορισμός ἤ αὐτοπροσδιορισμός, 
στά πλαίσια πάντοτε τῆς ἁγιοπνευματικῆς 
σοβαρότητας καί οὐσιαστικῆς παρουσίας.

Ἡ ταυτότητα τῆς ἀποστολῆς
Εἴτε ἀποστολή, εἴτε ἱεραποστολή, εἴτε 

ἱεραποστολικό σύλλογο, εἴτε ἀποστολική 
διακονία, ποῦμε, σημασία τοῦτο κυρίως 
ἔχει:

Στήν ταυτότητα τῆς διακονίας μας γιά 
τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου νά περιέ-
χονται τέσσερα στοιχεῖα:

1. Ὁ ἀποστολέας.
Ποιός στέλνει; Δέν πορεύεται κανείς 

μόνος του στό δρόμο τῆς ἀποστολικῆς 
ἀγάπης. Δέν διαλέγει κανείς μόνος του 
τό ἔργο τῆς ὁποιασδήποτε διακονίας. Δέν 
αὐτοτιτλοφορεῖται ἀπόστολος ἤ ἱεραπό-
στολος. «Οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τήν τι-
μήν, ἀλλά ὁ καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ» 
( Ἑβρ. ε΄ 4). Τήν τιμή δέν τήν παίρνει κανείς 
μόνος του. Δέν γίνεται ἱεραπόστολος αὐτο-
χειροτονούμενος. Δέν ἐπιδιώκει τήν τιμή. 
Μᾶλλον τήν ἀποφεύγει, γιατί φοβᾶται τήν 
εὐθύνη. Κι ὅταν πραγματικά καλῆται ἀπό 
τό Θεό, λέει βέβαια τό «παρών», ἀλλά καί 
φοβᾶται. Προσέρχεται, ὅπως προσέρχεται 
στή θ. Κοινωνία, «χαίρων τε καί τρέμων 
ἅμα». Καί μονολογεῖ «κατενώπιον Θεοῦ»:

- Ποιός εἶμαι, πού μέ κάλεσε ὁ Θεός 
«εἰς τόν ἅγιον καί ὑπερμέγιστον βαθμόν 
τῆς ἀποστολῆς»; Ἄν ὁ Πέτρος σοῦ εἶπε, 
Κύριε, «φύγε, γιατί εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρ-
τωλός, τί νά πῶ ἐγώ; Δέν θέλω νά φύγης, 
ἀλλά καί δέν αἰσθάνομαι ἄξιος γιά τόσο 
μεγάλη τιμή και εὐλογία.

Ὁ μεγάλος ἀπόστολος, ὁ Παῦλος, δεί-
χνει τίς δύο διευθύνσεις τῶν γραφείων, θά 
λέγαμε, πού ὁπωσδήποτε πρέπει νά ἐγκρί-
νουν τήν ἀποστολή ἑνός δούλου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μιά εἶναι ἡ διεύθυνσις τοῦ Οὐρανοῦ. 
Ἐκεῖνος ἀπό ψηλά ὅλα τά διευθύνει, ἰδί-
ως τίς ἀποστολικές καί ἱεραποστολικές 
κλήσεις: «Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ διά θελήματος Θεοῦ» - «Παῦλος, 
ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδέ δι’ 
ἀνθρώπου, ἀλλά διά Ἰησοῦ Χριστοῦ καί 
Θεοῦ Πατρός» (Γαλ. α΄ 1. Ἐφεσ. α΄ 1).

Ἡ ἄλλη διεύθυνσις ἀποστολέα εἶναι ἡ 
Ἐκκλησία. Δέν ἀρκέστηκε στό κάλεσμα 
τοῦ Οὐρανοῦ ὁ Παῦλος. Χρειάστηκε καί 
τό ἀποστολικό χρῖσμα τῆς Ἐκκλησίας. «Λει-
τουργούντων δέ αὐτῶν καί νηστευόντων 
εἶπε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· Ἀφορίσατέ δή μοι 
τόν Βαρνάβαν καί τόν Σαῦλον εἰς τό ἔργον 
ὅ προσκέκλημαι αὐτούς» (Πράξ. ιγ΄ 2).

2. Ὁ ἀποσταλμένος.
Ποιός εἶναι αὐτός πού ἀποστέλλεται; 

Εἶναι ὁ ταπεινός δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶναι ὁ ἐλεημένος παρά Κυρίου. Ἄν 
ἕνας Παῦλος, πού τήν ἀποστολικότητά 
του τήν ἐπικύρωναν καί οἱ δυό θεόπνευ-
στες σφραγίδες, καί ὁ Οὐρανός καί ἡ ἐπί 
γῆς Ἐκκλησία, ἔλεγε τό «οὐκ εἰμί ἱκανός 
καλεῖσθαι ἀπόστολος» καί τό «εἰμί ὁ ἐλά-
χιστος τῶν ἀποστόλων» (Α΄ Κορ. ιε΄ 9), 
τί ὀφείλει νά λέη καθένας ἀπό μᾶς, πού 
Κύριος οἶδε μέ ποιά ἀνοχή Του παίρνου-
με στά ἀκάθαρτα χείλη μας τό λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου Του;

Πολύ μᾶς εἶναι πού ἀναπνέουμε. Ὄχι 
καί νά σηκώνουμε μέ ἀτομική ἔπαρσι τή 
σημαία τῆς ἀποστολῆς! Τό χειρότερο εἶναι 
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νά ἔχουμε τή θρασύτητα τοῦ ἄμεμπτου 
ἤ τοῦ ἀλάνθαστου ἐπαγγελματία. Λέ-
ει ὁ Χρυσόστομος: «Δεδοικέναι χρή καί 
τρέμειν καί διά τό συνειδός καί διά τόν 
ὄγκον τῆς ἀρχῆς, καί οὔτε ἑλκομένους 
ἅπαξ παραιτεῖσθαι, οὔτε μή ἑλκομένους 
ἐπιρρίπτειν ἑαυτούς, ἀλλά καί φεύγειν μέν, 
προορῶντας τοῦ ἀξιώματος τό μέγεθος, 
κατασχεθέντας δέ, πάλιν τήν εὐλάβειαν 
ἐπιδείκνυσθαι χρή» (Ε.Π.Ε. 25,376).

Ὁπωσδήποτε κάποιος πρέπει νά ἀπο-
σταλῆ. Πῶς θά δοξάσουν τό ὄνομα τοῦ 
Σωτῆρος, ἄν δέν πιστέψουν; Καί πῶς θά 
πιστέψουν, ἄν δέν ἀκούσουν τό κήρυγμα 
τοῦ Χριστοῦ; Καί πῶς θά ἀκούσουν, ἄν δέν 
ὑπάρχη κήρυκας, ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγε-
λίου; Καί πῶς θά ὑπάρχη κήρυκας, ἄν δέν 
τόν ἀποστείλη ἡ Ἐκκλησία; (Ρωμ. ι΄ 14-15).

3. Τά ἐφόδια γιά τήν ἀποστολή.
Ὅταν σκεφτῆς τίνος πρεσβευτής πη-

γαίνεις νά γίνεις, ὅταν σκεφτῆς σέ ποιά 
ἐποχή πᾶς νά μεταδώσης τό εὐαγγέλιο 

τῆς Ἀλήθειας, ὅταν σκεφτῆς τά δύο φο-
βερά πράγματα, τή δική σου ἀναξιότητα 
καί τοῦ ἔργου τή βαρύτητα, ὅταν σκεφτῆς 
τήν πνευματική σου φτώχεια ἀπό πλευρᾶς 
καταρτισμοῦ, τότε δέν μπορεῖ νά μή μι-
μηθῆς τόν προφήτη Ἡσαΐα καί στά δυό.

Τό ἕνα: Στό ἀποστολικό ἐρώτημα τοῦ Θε-
οῦ, «τίνα ἀποστείλω καί τίς πορεύσεται πρός 
τόν λαόν τοῦτον;» ἀπαντᾶ μέ προθυμία: 
«Ἰδού ἐγώ εἰμι· ἀπόστειλόν με» (Ἡσ. στ΄ 8).

Τό ἄλλο: Ἐκφράζει τήν ἀγωνία του, γιατί 
σκέπτεται καί τήν ἀναξιότητα καί τήν ἀδυ-
ναμία του: «Ποιός εἶμαι, Κύριε;». «Ὦ τάλας 
ἐγώ, ὅτι κατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὤν 
καί ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ 
ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος, ἐγώ οἰκῶ  καί 
τόν βασιλέα Κύριον Σαβαώθ εἶδον τοῖς 
ὀφθαλμοῖς μου» (Ἡσ. στ΄ 5). Μόνο χεί-
λη ἐμεῖς ἀκάθαρτα ἔχουμε, ἤ καταμαρ-
τυρούμεθα ὡς ἔχοντες ἀκάθαρτη ζωή, 
ἀκαλλιέργητη ψυχή, ἀκατάρτιστο νοῦν, 
προχειρότητα δουλειᾶς;

Τό πυκνό ἀκροατήριο 
μέ μεγάλη προσοχή 
παρακολουθεῖ τό 
ἑορταστικό πρόγραμμα.
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Τήν προχειρότητα στή δούλεψι στό 
χωράφι τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔλλειψι στοι-
χειώδους καταρτισμοῦ καί τήν ἀπουσία 
θεολογικῆς καί πνευματικῆς ὑποδομῆς, 
μέ πολύ παραστατικό τρόπο ὁ Κύριός μας 
ζωγράφισε μέ τίς δυό ἐκεῖνες μικρές πα-
ραβολές. Πρόκειται γιά τήν παραβολή τοῦ 
οἰκοδομοῦντος πύργον (Λουκ. ιδ΄ 28-30) 
καί τοῦ ἐκστρατεύοντος βασιλέως (Λουκ. 
ιδ΄ 31-33).

Στήν πρώτη γελοιοποιήθηκε ὁ ἄνθρω-
πος μέ τό μεγαλόπνοο σχέδιο νά χτίση 
ὑψηλό πύργο. Κι αὐτό, διότι δέν εἶχε «τά 
πρός ἀπαρτισμόν» (Λουκ. ιδ΄ 28). Δέν εἶχε 
τά ἀναγκαῖα ὑλικά. Ὄχι! Δέν φτάνουν τά 
σχέδια καί τά ὁράματα, γιά να πυργωθῇ τό 
ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Ὄχι. Δέν ἀρκοῦν 
οἱ ἐνθουσιασμοί καί οἱ φωτογραφίες. 
Ἀπαιτοῦνται ἐφόδια πνευματικά, ἀπαρτι-
σμός, καταρτισμός.

Στή δεύτερη παραβολή γελοιοποιήθη-
κε ὁ βασιλιάς, πού πῆγε νά ἐκστρατεύση 
ἐναντίον ἄλλου βασιλιᾶ, πού διέθετε δι-
πλάσιους στρατιῶτες ἀπό αὐτόν. Δέν ἀρκεῖ 
ἡ στολή ἐκστρατείας γιά τήν ἐξάπλωσι τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πολύ περισσότερο 
δέν ἀρκοῦν μεγαλόπρεπες τελετές μέ χρυ-
σοΰφαντες στολές.

Ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε ὑπερ-
διπλάσιες δυνάμεις. Ἡ ἀποστολή τῆς 
Ἐκκλησίας οὔτε κατακτητικό χαρακτῆρα 
ἔχει, οὔτε εἶναι κάποιος καινούργιος θρη-
σκευτικός ἰμπεριαλισμός. Εἶναι τρέξιμο, 
πορεία μαθητείας καί ἀγάπης, διδαχῆς 
καί ἁγιότητας, ταπεινώσες καί δυνάμεως. 
Στρατευμένοι εἴμαστε, ἀλλά πιστεύουμε 
ὅτι ἔχουμε τή συμμαχία τοῦ Θεοῦ.

Δυό πράγματα ἀποκλείουν τή συμμαχία 
τοῦ Θεοῦ. Καί φυσικά ματαιοπονοῦμε, ὅταν 
δουλεύουμε τάχα γιά τό Θεό, ἀλλά χωρίς 
τό Θεό. «Εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδο-
μοῦντες». Ἡ ὁποιαδήποτε ἱεραποστολική 
δρᾶσις χωρίς τή συμμαχία τοῦ Θεοῦ, χω-
ρίς τό «ἐν Χριστῷ» καί τό «σύν Χριστῷ», 

εἶναι ἱεραποστολικό «μάρκετινγκ», καί ὄχι 
διακονία σωτηρίας. Εἶναι ἱεραποστολική 
βιτρίνα, καί ὄχι ἔργο βάθους καί πάθους.

Καί τά δύο πράγματα, πού ἀποκλείουν 
τή συμμαχία, δηλαδή, τή χάρι τοῦ Χριστοῦ 
καί τήν παράκλησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
εἶναι: Ὁ ἐγωισμός καί ἡ ραθυμία.

Ὁ μέν ἐγωισμός μας κρύβει τήν εἰκόνα 
τοῦ Χριστοῦ πίσω ἀπό τό δικό μας πορ-
τραῖτο καί τότε ἡ ἱεραποστολή εἶναι προσω-
ποπαγής προσπάθεια πρός ἄγραν ὀπαδῶν.

Ἡ δέ ραθυμία ἀδικεῖ τό ἀκατάλυτο τοῦ 
Εὐαγγελίου. Δέν μᾶς ἀφήνει νά δουλέ-
ψουμε «ἐν σπουδῇ», ὄχι φυσικά βιαστικά, 
ἀλλά σπουδαῖα, μέ σπουδή, μέ μελέτη, μέ 
προσοχή, μέ σύγχρονο ἐξοπλισμό.

Ὁ ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀπο-
βλέπει σέ ποσότητα. Ἀποβλέπει καί στήν 
ποσότητα, ἀφοῦ τό ὅραμά του εἶναι τό 
«ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου». Ἀποβλέπει καί 
στήν ποσότητα, ἀλλά διά μέσου τῆς ποιότη-
τας. Ἄν ἕναν ὁ καθένας μας ὡδηγοῦσε στό 
Χριστό, αὐτομάτως θά πολλαπλασιάζονταν 
οἱ συνειδητοί χριστιανοί. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος, πού κάθε πιστό τόν ἤθε-
λε ἱεραπόστολο, λέει: «Ἕκαστος ὑμῶν ἕνα 
μοι τῶν ἀδελφῶν ἀνασωσάτω, περιεργα-
σάσθω, πολυπραγνοησάτω, ἵνα εἰς τήν 
ἐπιοῦσαν σύναξιν μετά πολλῆς παρρησίας 
ἀπαντήσωμεν, δῶρα τῷ Θεῷ κομίζοντες, 
δῶρα πάντων τιμιώτερα, τάς ψυχάς τῶν 
πεπλανημένων ἐπαναγαγόντες» (Ε.Π.Ε. 34, 
222). Μετάφρασις: Καθένας ἀπό σᾶς γιά 
χάρι μου ἄς μεριμνήση γιά ἕνα. Ἄς ψάξη νά 
τόν βρῆ. Ἄς ἐνδιαφερθῆ πολύ, ὥστε στήν 
ἑπομένη σύναξί μας ἐδῶ νά συναντηθοῦμε 
μέ πολλή παρρησία, προσφέροντας στό 
Θεό δῶρα, πού ἀσφαλῶς εἶναι τιμιωτέρα 
ἀπό ὅλα. Κι αὐτά εἶναι οἱ ψυχές τῶν πλανε-
μένων ἀδελφῶν μας, πού τίς ἐπιστρέψαμε.

Προτοῦ νά ἀναφερθοῦμε στό τέταρτο 
στοιχεῖο τῆς ἀποστολῆς, νά ἐπιμείνουμε 
κάπως στό θέμα τῶν ἐφοδίων, τῶν προ-
σόντων, ὅπως θά λέγαμε διαφορετικά. Τό 

12



σπουδαιότερο ἐφόδιο εἶναι νά ἐξασφα-
λίσουμε τή συμμαχία τοῦ παντοδύναμου 
Χριστοῦ. Μιλώντας γι’ αὐτή τή συμμαχία 
ὁ Χρυσόστομος, λέει: «Τά πάντα ἐπῆλθον 
καί κατέλυσαν (οἱ ἀπόστολοι), καθάπερ 
ὑπόπτεροί τινες, οὐ κινδύνους λογιζόμε-
νοι, οὐ θανάτους, οὐ τήν ὀλιγότητα τῶν 
ἑαυτῶν, οὐ τήν δυναστείαν, οὐ τήν σοφίαν 
τῶν πολεμούντων. Εἶχον γάρ τούτων ἁπά-
ντων μείζονα συμμαχίαν, τήν τοῦ σταυρω-
θέντος καί ἀναστάντος δύναμιν» (Ε.Π.Ε. 18, 
108). Μετάφρασις: Οἱ ἀπόστολοι ἀντιπα-
ρατάχτηκαν ἐναντίον ὅλων καί νίκησαν. 
Σέ λίγο χρόνο διέτρεξαν ὅλη τήν οἰκου-
μένη, σάν νἆχαν φτερά. Δέν ὑπολόγιζαν 
κινδύνους, θανάτους. Δέν σκέφτηκαν τή 
δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματός τους. Δέν πτοή-
θηκαν πού ἦσαν λίγοι. Δέν λογάριαζαν τούς 
τυράννους, οὔτε τή σοφία τῶν ἀντιθέτων. 
Διότι εἶχαν συμμαχία πολύ μεγαλύτερη ἀπό 
ὅλους αὐτούς. Ἦταν ἡ δύναμις τοῦ σταυρω-
θέντος καί ἀναστάσαντος Κυρίου.

Τή συμμαχία τοῦ Θεοῦ τήν ἐξασφαλί-
ζουμε καί ὅταν γνωρίζουμε τά τοῦ Θεοῦ, 
ὅταν μελετᾶμε τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ. Ρωτάει 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Γίνεται 
στρατιώτης νά πηγαίνη στόν πόλεμο χωρίς 
ὅπλο; Ἄλλο τόσο εἶναι δυνατόν κάποιος 
νά ἐντάσσεται στή στρατεία τῶν ἱεραποστό-
λων, ἄν δέν ἔχῃ καί δέν κατέχη τό ὅπλο, 
πού λέγεται Ἁγία Γραφή: «Τοῦτο πάντων 
αἴτιον τῶν κακῶν, τό μή εἰδέναι τάς Γρα-
φάς. Χωρίς ὅπλων εἰς πόλεμον βαδίζομεν· 
καί πῶς ἔδει σωθῆναι;» (Ε.Π.Ε. 23, 264). 
Μετάφρασις: Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν 
κακῶν στόν κόσμο, τό νά μή γνωρίζουμε 
τίς Γραφές. Πᾶμε στόν πόλεμο χωρίς ὅπλα. 
Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά γλιτώσουμε; 

πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων
4. Ὁ χῶρος τῆς ἀποστολῆς.
Ποῦ στέλνεται ὁ ἀπόστολος; Τό λέει ὁ 

Κύριος: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 
πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. ι΄ 5).

Πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων!  Βέβαια, ἄν 
ἤμασταν πρόβατα, τούς λύκους δέν θά 
τούς λογαριάζαμε. Γιατί ὁ ἐνεργῶν ἄλλος 
εἶναι, ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀπόστολοι 
ἦσαν πρόβατα, γι’ αὐτό ὄχι ἁπλῶς ἄντε-
ξαν τούς λύκους, ὄχι μόνο νίκησαν τούς 
λύκους, ἀλλά καί μετέβαλαν τούς λύκους 
σέ πρόβατα (Χρυσόστομος): «Πρόβατα 
(οἱ ἀπόστολοι) λύκων περιγένηται, καί ἐν 
μέσῳ τῶν λύκων ὄντα καί μυρία λαμβάνο-
ντα δήγματα, οὐ μόνον οὐ καταναλίσκο-
νται, ἀλλά καί ἐκείνους μεταβάλλουν. Καί 
ταῦτα δώδεκα ὄντες μόνον, τῆς οἰκουμένης 
τῶν λύκων ἐμπεπλησμένης». Ε.Π.Ε. 10, 
418. Μετάφρασις: Τά πρόβατα νικᾶνε τούς 
λύκους, καί ἐνῶ βρίσκονται ἀνάμεσα σέ 
λύκους καί δέχονται δαγκώματα, ὄχι μόνο 
δέν ἐξαφανίζονται, ἀλλά καί τούς λύκους 
τούς κάνουν πρόβατα. Καί νά σκεφθῆτε 
ὅτι δώδεκα ἦσαν μόνο τά πρόβατα, ἐνῶ οἱ 
λύκοι εἶχαν γεμίσει ὅλο τόν κόσμο.

5. καί ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο τῆς ἀποστο-
λικῆς ταυτότητας: Τά νούμερα:

Νά πιστεύη ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θε-
οῦ στά νούμερα τῆς ἱεραποστολῆς. Δέν 
φοβᾶται οὔτε ἕνα μαγικό νούμερο, πού 
ἐπικαλοῦνται οἱ περιέργως ἐσχατολο-
γοῦντες, οὔτε φοβᾶται τά πολλά νούμερα, 
πού ἐκπροσωποῦν οἱ δυνάμεις τοῦ κό-
σμου καί τοῦ κοσμοκράτορα. Κι αὐτό, διότι 
πιστεύει στά δύο νούμερα τῆς ἐν Χριστῷ 
ἀποστολῆς.

Τό ἕνα: Οἱ ὁλίγοι. Ὁ Κύριος εἶπε: «Ὁ θε-
ρισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι» (Ματθ. 
θ΄ 37), πού προϋποθέτει ἔστω καί λίγους 
γιά τήν ἱεραποστολή, πάντως ὄχι μόνο ἕναν. 
Δίνει ἐντολή ὁ Κύριος νά πηγαίνουν δύο-
δύο στό ἔργο τῆς εὐαγγελικῆς πορείας, γιά 
νά μήν ἀπομονώνεται ὁ ἀπόστολος.

Τό ἄλλο νούμερο: Εἶναι τό ἕνα! Ὁ ἕνας! 
Στήν καρδιά τοῦ ἱεραπόστολου ὑπάρχουν 
οἱ δυό μονάδες:

Ἐγώ καί Ἐκεῖνος, Ἐγώ σέ Ἐκεῖνον, Ἐγώ 
μαζί μέ Ἐκεῖνον.
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Αὐτό τό Ἐγώ δέν φανερώνει αὐτοπεποί-
θησι, ἀφοῦ κάτι τέτοιο θά ἦταν ἐγωισμός, 
καί ὁ ἐγωισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη ναρκο-
θέτησις τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Αὐτό 
τό Ἐγώ δείχνει τήν πίστι, ὅτι καί ἕνας μόνο 
μαζί μέ τό Χριστό ἀποτελεῖ, κατά τόν ἅγιο 
Ἰωάννη τό Χρυσόστομο ἰσχυρή πλειοψηφία 
ἔναντι ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ κόσμου.

Πιστεύει ὁ διάκονος τῆς ἱεραποστολῆς 
στό ἕνα, διότι αὐτό τό ἕνα, τό μικρό ἕνα, 
ὁ ἑαυτός του, ταυτίζεται μέ τό μεγάλο Ἕνα, 
μέ τόν Ἕνα καί Μοναδικό, μέ τόν Ἕνα, πού 
εἶναι τό πλήρωμα. Λέει ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος: «Εἶς μέν ἄνθρωπος, ὀρθῶς ζῶν, 
δῆμον ὁλόκληρον ἐξαρπάσειν δυνήσεται 
τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, πόλις δέ ὁλόκληρος 
διεφθαρμένη πρός τήν οἰκείαν κόλασιν καί 
τιμωρίαν ἐπισπάσασθαι τόν εὖ βιοῦντα καί 
καθελεῖν οὐ δυνήσεται. Καί τοῦτο ἀπό τοῦ 
Νῶε δῆλον· πάντων γοῦν ἀπολλυμένων, 
διεσῴζετο μόνος» (Ε.Π.Ε. 31, 164-166). 
Μετάφρασις: Ἕνας μόνο ἄνθρωπος, πού 
ζῇ ὡραῖα, μπορεῖ νά σώση ὁλόκληρη πόλι 
ἀπό τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ μιά ὁλόκλη-
ρη διεφθαρμένη πόλις δέν ἔχει τή δύναμι 
νά παρασύρη στήν ἀνήθικη ζωή καί τήν 
τιμωρία γι’ αὐτήν οὔτε καί νά ὑποτάξη, 
ἕναν ἐνάρετο ἄνθρωπο. Καί αὐτό φαίνε-
ται σαφῶς στήν περίπτωσι τοῦ Νῶε. Ὅλοι 
καταστράφηκαν, ἐκεῖνος σώθηκε μόνος.

Ἀνάγκη ἱεραποστολῆς

Ἡ ἱεραποστολή εἶναι ἡ δυναμική τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
χαρίστηκε μέ τή συνεργασία τῆς ἀγάπης, 
τῆς σοφίας καί τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει τήν ἐν Χριστῷ 
σωτηρία, ὅταν ἔχη αὐτά τά τρία:

1. Ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, στούς ὁποίους εἶναι ὀφειλέτης. 
Τούς χρωστάει (Ρωμ. α΄ 14) τό Χριστό. 
Ἕνας Χριστός, πού τόν κρατᾶμε μόνο γιά 
τόν ἑαυτό μας, γιά προσωπική μας χρῆσι, 
εἶναι ἄχρηστος, γιά μᾶς φυσικά. Αὐτή ἡ 

ἀγάπη νά δώση τό φῶς τοῦ Χριστοῦ σ’ 
ὅλο τόν κόσμο, σ’ ὅλες τίς φυλές, σ’ ὅλους 
τούς λαούς, αὐτή ἡ ἀγάπη, προτοῦ νά γίνη 
ζῆλος, καθίσταται ἀνάγκη. Γιά τόν Παῦλο, 
τόν ἀπόστολο, ὅ,τι εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς ἀνα-
πνοῆς, εἶναι καί ἡ ἀνάγκη τῆς ἀποστολῆς. 
«Ἀνάγκη μοι ἐπίκειται· οὐαί δέ μοι, ἐάν μή 
εὐαγγελίζωμαι» (Α΄ Κορινθ. θ΄ 6).

Τῆς ἀνάγκης τῆς ἀποστολῆς καί τοῦ 
εὐαγγελισμοῦ πρηγοῦνται οἱ δυό προσω-
πικές ἀνάγκες τοῦ ἱεραποστόλου. Ἡ ἀνά-
γκη γιά κάθαρσι τοῦ ἑαυτοῦ του, κατά τό 
λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: 
«Καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα καθάραι». 
Καί ἡ ἀνάγκη σοβαροῦ ἐξοπλισμοῦ. Σέ 
ἀκατάρτιστα θεολογικά ἄτομα ἐμπιστευό-
μαστε δυστυχῶς, πολλές φορές, τόσο τήν 
ἱερωσύνη, ὅσο καί τήν ἀποστολή τοῦ κη-
ρύγματος. Νά ποῦν τί στούς ἀλλοδαπούς; 
Ὅτι ὁ Χριστός ἐξακολουθεῖ γιά τούς ἴδιους 
νά εἶναι ἀλλοδαπός, ξένος; Νά ἀναγεννή-
σουν πῶς; Ὅταν τό μέσο τοῦ ἁγιασμοῦ δέν 
τό γνώρισαν καί δέν τό ἀγάπησαν.

Ὅπου στά διάφορα μέρη τῆς γῆς ὑπάρ-
χουν σεμνοί ἱεραπόστολοι, μέ βαθειά τα-
πείνωσι, μέ προσωπικά βιώματα, μέ γνῶσι 
εὐαγγελική, μέ ἐπίγνωσι τοῦ θελήματος 
τοῦ Θεοῦ, μέ ἀγάπη καί προσήνεια, γίνεται 
ὄντως ἔργο ἱεραποστολικό. Καί αὐτό κα-
λοῦνται ὅλοι νά ἐνισχύσουν. Οἱ ἀπόστολοι 
αὐτοί εἶναι κάποτε ἀφανεῖς. Κρυμμένοι στά 
βάθη ὄχι μόνο τῆς ἄγριας φύσεως, ἀλλά 
καί στά βάθη τῆς ἁγίας ταπεινώσεως, ἐπιτε-
λοῦν θαύματα. Δέν εἶναι οἱ επαγγελματίες 
τῆς ἱερωσύνης ἤ τῆς ἀρχιερωσύνης. Δέν 
εἶναι τά κοῦφα ὄντα, πού φωτογραφίζονται 
μέ τούς μαύρους, ἀλλά δέν ζωγραφίζουν 
στίς ψυχές τῶν μαύρων τόν Ἰησοῦ Χριστό. 
Εἶναι οἱ σοβαροί καί συνετοί. Οἱ ζηλωτές 
καί πυρφόροι, πού ἀνάβουν τή φωτιά τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ στούς ἀδελφούς μας, 
μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα.

2. Μαζί μέ τήν ἀγάπη ἡ Ἐκκλησία 
τῆς ἀποστολῆς ἔχει καί τή σοφία. Εἶναι 
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ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, πού στό σχέδιό της 
εἶναι: Νά ἀναθέτη τό ἔργο τῆς κλήσεως τῶν 
λαῶν στά «μωρά τοῦ κόσμου» (Α΄ Κορ. α΄ 
27). Δέν θά μποροῦσε ὁ Χριστός μέ ἄλλο 
τρόπο νά ἑλκύση τούς ἀνθρώπους στή 
βασιλεία Του; Ἀλλ’ ὄχι!  Αὐτόν θέλησε, 
τό «προευθέντες», τήν ἀποστολή ἀνθρώ-
πων. Λέει ὁ Χρυσόστομος: «Ὁ Χριστός 
ἠδύνατο ἐν ἑνί καθήμενος τόπῳ πάντας 
ἑλκύσαι πρός ἑαυτόν· αλλ’ οὐκ ἐποίησε 
τοῦτο, ἡμῖν διδούς ὑπόδειγμα εἰς τό περι-
ιέναι καί ζητεῖν τούς ἀπολλυμένους. Πάλιν 
καί διά τῆς κατά τόν ποιμένα παραβολῆς 
τοῦτο ᾐνίξατο. Καί γάρ οὐκ ἐκάθισε μετά 
τῶν ἐνενηκονταεννέα προβάτων καί ἀνέ-
μεινε τό πλανώμενον ἐλθεῖν πρός αὐτόν, 
ἀλλ’ αὐτός ἀπῆλθε καί ἐβάστασεν ἐπί 
τῶν ὤμων καί ἀπεκόμισεν. Τοῦτο καί σύ 
ποίησον κατά δύναμιν τήν σήν καί πᾶσαν 
σπουδήν ἐπίδειξαι καί πρόνοιαν εἰς τήν 
τῶν πεπλανημένων ἐπάνοδον» (Ε.Π.Ε. 34, 
410). Μετάφρασις: Θά μποροῦσε ὁ Χρι-
στός νά καθίση σέ ἕνα τόπο καί ἀπό κεῖ 
νά προσελκύη ὅλους κοντά του. Δέν τό 
ἔκανε, γιά νά δώση καί σέ μᾶς ὑπόδειγμα, 
νά περιερχώμαστε καί νά ἀναζητᾶμε τούς 
χαμένους. Ἔτσι δείχνει καί μέ τήν παραβο-
λή τοῦ καλοῦ Ποιμένα (Λουκ. ιε΄ 4). Δέν 
ἔμεινε μέ τά ἐνενήντα ἐννέα πρόβατα, πε-
ριμένοντας νά ἔρθη τό ἕνα, τό πλανεμένο. 
Πῆγε ὁ ἴδιος σέ ἀναζήτησι, τό βρῆκε, τό 
φορτώθηκε στούς ὤμους του καί τόν ξα-
νάφερε στό κοπάδι. Αὐτό νά κάνης καί σύ, 
ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις σου. Δεῑξε κάθε 
φροντίδα καί μέριμνα γιά τήν ἐπάνοδο τῶν 
πλανεμένων.

3. Ἡ δυναμική τῆς ἱεραποστολῆς
Ἡ ἀγάπη καί ἡ σοφία συνοδεύεται μέ 

τή δυναμική τῆς ἱεραποστολῆς. Καί ἡ δυ-
ναμική αὐτή δέν ἔχει σχέσι τόσο μέ τή 
γῆ. Προσφέρεται ἀπό τόν παντοδύναμο 
Χριστό. Οἱ ἀπόστολοι παραδίνουν τόν 
ἑαυτό τους στή δύναμι τοῦ Χριστοῦ. Καί 
αὐτή περνάει ἀπό τήν ὕπαρξί τους, ὅπως 

τό ρεῦμα περνάει ἀπό μικρό συρματάκι 
καί τό κάνει πανίσχυρο. Νά τί λέει ὁ ἱε-
ρός Πατήρ: «Τό αἴτιον οὐκ ἦν τῶν ἁλιέων 
ἐκείνων οὔτε τά ρήματα οὔτε τά θαύματα, 
ἀλλά τῆς εἰς αὐτούς ἐνεργούσης δυνάμε-
ως τοῦ Χριστοῦ» (Ε.Π.Ε. 34, 430). Μετά-
φρασις: Τό αἴτιο τῆς νίκης δέν βρίσκεται 
σέ κείνους τούς ψαράδες, στά λόγια καί 
στά θαύματά τους, ἀλλά βρίσκεται στή 
δύναμι τοῦ Χριστοῦ, πού ἐνεργοῦσε διά 
τῶν ἀποστόλων.

Ἡ δύναμις τῆς ἀποστολῆς δέν ἔρχεται 
«μετά παρατηρήσεως» (Λουκ. ιζ΄ 20). Δέν 
ἔχει πάντοτε ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα. 
Εἶναι συνήθως κρυμμένη, ἀλλά πάντα σει-
σμική. Ποιός ὑποψιάζεται τή δύναμι, πού 
ἔχει ἡ ζύμη; Καί ὅμως, «μικρά ζύμη ὅλον 
τό φύραμα ζυμοῖ» (Α΄ Κορ. ε΄ 6). «Ἡ δύ-
ναμις τῶν δικαίων οὐκ ἐν τῇ ποσότητι τοῦ 
ἀριθμοῦ, ἀλλ’ ἐν τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι 
τήν ἰσχύν ἔχει. Δώδεκα ἦσαν οἱ ἀπόστολοι· 
εἶδες πῶς μικρά ἡ ζύμη; Ὅλη ἡ οἰκουμέ-
νη ἐν ἀπιστίᾳ ἦν· εἶδες πόσον τό φύραμα; 
Ἀλλ’ ἐκεῖνοι οἱ δώδεκα πᾶσαν τήν οἰκου-
μένην πρός ἑαυτούς ἐπέστρεψαν» (Ε.Π.Ε. 
22,106). Μετάφρασις: Ἡ δύναμις τῶν δι-
καίων δέν βρίσκεται στήν ποσότητα τοῦ 
ἀριθμοῦ. Βρίσκεται στή χάρι καί τή δύναμι 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἀπόστολοι ἦσαν 
δώδεκα μόνο· κοίτα πόσο μικρή ἡ ζύμη! 
Ὅλος ὁ κόσμος ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά, πού 
ζοῦσε στήν ἀπιστία· κοίτα πόσο μεγάλο τό 
φύραμα (πλατειά μάζα). Κι ὅμως οἱ λίγοι 
ἔφεραν στήν πίστι ὁλόκληρη τήν οἰκου-
μένη.

Ζύμωμα! Αὐτό λείπει ἀπό τόν κόσμο. 
Ὁ Θεός Λόγος, ἡ ζύμη τῆς Θεότητας, ἦρθε 
στόν κόσμο καί ζυμώθηκε μέ τό φύραμα 
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καί ἡ Ἐκκλησία 
καλεῖται στό μεγάλο μεταμορφωτικό ἔργο. 
Ἀγρίεψε ὁ τόπος μας. Λείπει ἡ ζύμη τῆς 
κατηχήσεως. Ἀγρίεψε ἡ οἰκουμένη. Λείπει 
ἡ ζύμη τοῦ εὐαγγελισμοῦ.

Ἡ δύναμις τῆς ἀποστολῆς δέ ἐνεργεῖται 
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Σε βα σμι ώ τα τε, Αἰ δε σι μο λο γι ό τα τε ἐκ-
πρό σω πε τοῦ Μα κα ρι ω τά του Ἀρ χι ε πι σκό-
που Ἀ θη νῶν καί πά σης Ἑλ λά δος, ἅ γι οι 
Πα τέ ρες καί ἀ δελ φοί, κύ ρι ε Πρό ε δρε τοῦ 
Πα νελ λη νί ου Χρι στια νι κοῦ Ὁ μί λου Ὀρ-
θο δό ξου Ἱ ε ρα πο στο λῆς, κύ ρι οι Πρό ε δροι 
τῶν Πα ραρ τη μά των αὐ τῆς. 

Ἀ γα πη τοί μου ἀ δελ φοί, κα λή καί εὐ-
λο γη μέ νη χρο νιά. 

Εἴ μα στε ἀ πό ψε ἐ δῶ συγ κεν τρω μέ νοι, 
συ νε χί ζον τας τό ὡ ραῖ ο ἔ θι μο, τό ὁ ποῖ ο ὁ 
ἴ διος ὁ ἱ δρυ τής τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς τοῦ Πα-
νελ λη νί ου Χρι στια νι κοῦ Ὁ μί λου καί τῶν 
Πα ραρ τη μά των, ἀ εί μνη στος Μη τρο πο λί-
της Θεσ σα λι ώ τι δος κυ ρός Κων σταν τῖ νος 
κα θι έ ρω σε. Ὅ πως ξέ ρου με αὐ τή ἡ συγ-
κέν τρω σις εἶ ναι μιά σύ να ξη ἀ γά πης, ὁ μο-
νοί ας, συ νερ γα σί ας, συμ πνοί ας καί ὅ λοι 

μυστικά στά ἄκρα τοῦ πλανήτη μας μόνο. 
Ἐνεργεῖται μυστικά καί στά σπλάχνα τοῦ 
ἀποστόλου καί ἱεραποστόλου· στά ἐσώτε-
ρα τοῦ εἶναί τους. Κάνεις μέ τό ἀποστολικό 
σου ἔργο καί τό καλό σου παράδειγμα νά 
κερδηθῆ μιά ψυχή; Αὐτό εἶναι τό δικό σου 
κέρδος, ὄχι γιατί τό κέρδισες ἐσύ, ἀλλά γιατί 
κερδήθηκες ἐσύ. Ὅποιος θά ἐπιστρέψη μιά 
ψυχή καί θά τήν φέρη στό Χριστό, αὐτός θά 
κερδήση καί τή δική του ψυχή. Ἔτσι λέει ὁ 
Ἰάκωβος ὁ ἀπόστολος (ε΄ 20). Ἔτσι τονίζει 
καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Δύναται πολ-
λάκις μία κερδηθεῖσα ψυχή μυρίων ὄγκον 
ἁμαρτημάτων ἀφανίσαι καί γενέσθαι ἡμῖν 
ἀντίψυχον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» (Ε.Π.Ε. 34, 
410). Μετάφρασις: Μιά κερδισμένη ψυχή 
μπορεῖ νά ἐξαλείψη ὄγκο ἀπείρων ἁμαρ-
τημάτων καί νά ἀποβῇ ἀντίλυτρο γιά  μᾶς 
κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως...

Ἡ ἀγάπη ἔκανε τό Χριστό νά δώση ἀντί-
λυτρο τόν ἑαυτό Του γιά τή σωτηρία μας.

Ἡ ἀγάπη κάνει τό χριστιανό νά προσφέ-
ρη μέ ζῆλο τό εὐαγγέλιο καί σέ ἄλλους. 
Ἡ σωτηρία μιᾶς ψυχῆς γίνεται τό ἀντίψυχο 
γιά μᾶς. Χρυσόστομος!

Ποιμένας καί διδάσκαλος. Μοναχός 
καί ἱεραπόστολος. Διωγμένος καί αἰσιό-
δοξος. Καί ἀπό τό ἀνηφορικό μονοπάτι 
τῆς ἐξορίας εὕρισκε τρόπο νά σπέρνη τόν 
ἱεραποστολικό σπόρο, νά ὀργανώνη ἱε-

ραποστολές. Φάνηκε νά σβήνη τό ἔργο 
του. Καί ὅμως παραμένει ἀθάνατο. Καί ὁ 
ἴδιος ἀνεπανάληπτος. Ὅπως ἀνεπανάληπτα 
εἶναι καί τά λόγια, μέ τά ὁποῖα θά σφρα-
γίσω τό λόγο. Λόγια γεμᾶτα αἰσιοδοξία 
γιά τούς πλούσιους καρπούς μιᾶς ἁγίας 
ἀποστολῆς: «Τί λαλήσω; Ποῦ σπείρω; Οὐκ 
ἔχω χώραν ἔρημον. Ποῦ ἐργάσομαι; Οὐκ 
ἔχω ἄμπελον γεγυνωμένην. Ποῦ οἰκοδο-
μήσω; Ἀπήρτισται ὁ ναός, τά δίκτυά μου 
διαρρήγνυνται ὑπό τῶν ἰχθύων. Τί ποιήσω; 
Ἐργάσασθαι καιρόν οὐκ ἔχω. Διά τοῦτο 
παρακαλῶ, οὐχ ὡς δεομένων ὑμῶν δι-
δασκαλίας, ἀλλ’ ἵνα δείξω τήν πρός ὑμᾶς 
ἀγάπην γνησίαν» (Ε.Π.Ε. 33, 416). Μετά-
φρασις: Τί νά πῶ; ποῦ νά σπείρω; Δέν ἔχω 
τόπο ἔρημο. Ποῦ νά ἐργαστῶ; Δέν ἔχω 
ἀμπέλι ἐγκαταλελειμμένο. Ποῦ νά χτίσω; 
Τελείωσε τό οἰκοδόμημα, ὁ ναός. Τά δί-
χτυα μας σχίζονται ἀπό τά πολλά ψάρια. 
Τί νά κάνω; Δέν ἔχω καιρό νά ἐργαστῶ. Γι’ 
αὐτό σᾶς κηρύττω, ὄχι ἐπειδή ἔχετε ἀνάγκη 
διδασκαλίας, ἀλλά γιά νά δείξω γνήσια τήν 
ἀγάπη μου σέ σᾶς.

Θά δοῦμε ποτέ πλήρη τή γῆ ἀπό τούς καρ-
πούς τῆς εὐαγγελικῆς σπορᾶς; Δέν φαίνεται 
στόν ὁρίζοντα τόσο λαμπερό Φῶς. Φαίνεται 
ὅμως κάτι ἄλλο: Ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
κόσμος ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη.

(Συνέχεια φωτορεπορτάζ σελ. 20-21)

2) Χαι ρε τι σμός Σε βα σμι ω τά του Μη τρο πο λί του 
Κυ θή ρων καί Ἀν τι κυ θή ρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
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μας προ σβλέ που με πρός αὐ τόν τόν ὑ ψη λό 
καί ἅ γι ο σκο πό. Αὐ τό τό θε ο ΐ δρυ το ἔρ γο 
τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς, ὁ ἴ διος ὁ Κύ ρι ός μας 
ἐ θε με λί ω σε μέ τό «πο ρευ θέν τες». 

Σή με ρα τι μοῦ με τό ἱ ε ρα πο στο λι κό αὐ τό 
ἔρ γο, τούς ἁ γί ους Ἐ πι σκό πους, οἱ ὁ ποῖ-
οι δι α κο νοῦν ἐ κεῖ, τούς κλη ρι κούς, τούς 
μο να χούς, ἀλ λά καί τούς ἱ ε ρα πο στό λους 
λα ϊ κούς. Πρός τι μήν ὅ λων αὐ τῶν, ἀ φι ε-
ρώ νου με αὐ τήν τήν ἁ πλή ἑ ορ τή, κό βον τας 
τήν Ἅ γι ο-Βα σι λι ά τι κη πί τα καί με ρι μνών τας 
δι αρ κῶς γι’ αὐ τό τό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μας. Δι ό τι τό ἱ ε ρα πο στο λι κό ἔρ γο εἶ ναι ἕ να 
ἀ πό τά ὑ ψη λό τε ρα καί ἁ γι ό τε ρα ἔρ γα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας μας. Ἡ δι α κο νί α τῆς Ἐκ κλη σί ας 
μᾶς εἶ ναι αὐ τή: Νά με ρι μνοῦ με γιά τούς 
ἀ δελ φούς μας ὅ λου του κό σμου, γιά τούς 
τό πους ἐ κεί νους καί τίς πε ρι ο χές, ὅ που ἀ πό 
χρό νων πολ λῶν γί νε ται ἱ ε ρα πο στο λι κό 
ἔρ γο καί χρει ά ζε ται τήν ὑ πο στή ρι ξη ὅ λων 
μας. Βε βαί ως, ἡ συμ βο λή μᾶς εἶ ναι κα ταρ-
χήν, προ σευ χη τι κή. Προ σευ χό μα στε γιά 
τούς ἀν θρώ πους αὐ τούς, οἱ ὁ ποῖ οι εἶ ναι 
στά προ κε χω ρη μέ να φυ λά κι α τῆς Ὀρ θο-
δο ξί ας μας καί ἐ πι τε λοῦν αὐ τό τό ἔρ γο ἐν 
μέ σῳ πολ λῶν κιν δύ νων καί δυ σχε ρει ῶν, 
δι α θέ τον τας πο λύ χρό νο, ἀ νά παυ ση, χρή-
μα τα καί πολ λά ἄλ λα, τά ὁ ποῖ α προ σφέ-
ρουν μέ τήν ἀ γά πη τους. 

Αὐ τό τό ἔρ γον πολ λοί τό συν δρά μα νε. 
Θε με λι ώ θη κε ἀ πό τόν ἀ εί μνη στο ἱ δρυ τή 
μα κα ρι στό Μη τρο πο λί τη Κων σταν τῖ νο, 
ὁ ὁ ποῖ ος τό ἐν στερ νί στη κε βα θι ά. Ἦ ταν ὁ 
ἄν θρω πος, ὁ ὁ ποῖ ος παρ’ ὅ τι ἦ ταν ἐμ πε ρί-
στα τος, δι ωγ μέ νος ἕ νε κεν δι και ο σύ νης τό 
ἀ γά πη σε ὑ περ βο λι κά. Ἦ ταν ὁ ἄν θρω πος 
πού τόν ἔ θε σαν στό πε ρι θώ ρι ο, «λί θον ὅν 
ἀ πε δο κί μα σαν οἱ οἰ κο δο μοῦν τες». Ὅ μως 
ἐ κεῖ νος δέν ἐ κάμ φθη, ἀλ λά ἔ στρε ψε ὅ λη 
του τή δύ να μη, τή δυ να μι κό τη τα, τή δρα-
στη ρι ό τη τά του, τήν ἀ γά πη του πρός τό 
ἔρ γο τῆς ἱ ε ρα πο στο λῆς. Ἐν θυ μοῦ μαι τή 
συγ κί νη ση, ὅ ταν ὁ μα κα ρι στός Πα τρι άρ χης 
Ἀ λε ξαν δρεί ας, ὁ Πέ τρος ὁ 7ος, τοῦ ὁ ποί ου 

ἅς εἶ ναι αἰ ω νί α ἡ μνή μη, μέ εἶ χε προ σκα-
λέ σει ἐ πί ση μα νά δι α κο νή σω στό Πα τρι-
αρ χεῖ ο Ἀ λε ξαν δρεί ας. Ο Σεβ/τός Κων/νος 
ἦ ταν ὁ μό νος, ὁ ὁ ποῖ ος μέ ὅ λη τήν θέρ μη 
τῆς καρ διᾶς του, μοῦ ἔ λε γε: «Νά πᾶς παι-
δί μου, θά σέ βο η θή σω μέ ὅ λες μου τίς 
δυ νά μεις». Αὐ τό ἐ δή λω νε τόν πλοῦ το καί 
τόν δυ να μι σμό τῆς ψυ χῆς του. 

Αὐ τό λοι πόν εἶ ναι τό ἔρ γο πού θε με-
λί ω σε καί βλέ που με σή με ρα τή συμ πα-
ρά στα ση τοῦ κό σμου καί τούς καρ πούς 
του. Ἡ προ σπά θει α αὐ τή ὑ πῆρ ξε πο λυ-
χρό νι ος, τρι ῶν καί πλέ ον δε κα ε τι ῶν καί 
ἔ χει ἐμ βέ λει α σέ ὅ λο σχε δόν τόν πλα νή τη 
μας. Παν τοῦ δί νου με τό πα ρόν μας σέ ὅ λες 
τίς ἀ νάγ κες καί βε βαί ως εἴ πα με κα ταρ χήν 
προ σφέ ρο με τήν προ σευ χή μας στόν Θε ό, 
ἀλ λά καί βο η θοῦ με σέ ὅ λες τίς ἀ νάγ κες 
τῆς ἱ ε ρα πο στο λῆς. 

Τό ἱ ε ρα πο στο λι κό ἔρ γο ἔ χει πολ λές 
ὑ λι κές καί πνευ μα τι κές ἀ νάγ κες. Σέ ὅ λα 
αὐ τά ὑ πάρ χει μιά θαυ μα στή ἀν τα πό κρι-
ση, τήν ὁ ποί α ἐ σεῖς πού εἴ σα στε πα ρόν-
τες, ἀλ λά καί πολ λοί πού δέν εἶ ναι ἐ δῶ, 
συμ με τέ χουν καί τήν προ ω θοῦν μέ ὅ λη 
τους τήν καρ διά. Γι’ αὐ τό θά ἤ θε λα αὐ τή 
τή στιγ μή, ἀ φοῦ συγ χα ρῶ τόν κ. Πρό ε-
δρο τοῦ Πα νελ λη νί ου Χρι στια νι κοῦ Ὁ μί-
λου Ὀρ θο δό ξου Ἱ ε ρα πο στο λῆς καί τούς 
Προ έ δρους τῶν Πα ραρ τη μά των καί ὅ λους 
τους συ νερ γά τες, νά εὐ χη θῶ αὐ τό τό ἔρ γο 
νά συ νε χι στεῖ εἰς δό ξαν Θε οῦ. Ὑ πάρ χουν, 
με γά λες, πνευ μα τι κές καί ὑ λι κές ἀ νάγ κες, 
τίς ὁ ποῖ ες μπο ροῦ με νά κα λύ ψου με μέ τό 
ἐν δι α φέ ρον μας, ἀ φοῦ ἀ πό τό πε ρίσ σευ-
μα τῆς καρ διᾶς μᾶς τίς προ σφέ ρου με. Νά 
εὐ χη θῶ λοι πόν νά εὐ λο γη θεῖ αὐ τή ἡ ἀ πο-
ψι νή σύ να ξις, τό ἔρ γο τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς 
καί ὅ λων των ἄλ λων δρα στη ρι ο τή των. Νά 
εὐ λο γη θοῦν αὐ τά τά ἔρ γα εἰς δό ξαν Θε οῦ 
καί πρός ὄ φε λος τῶν Ἱ ε ρα πο στό λων μας 
καί τῆς Ἱ ε ρα πο στο λῆς. 

Ὁ Θε ός νά εὐ λο γεῖ ὅ λους μας.
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3) Χαι ρε τι σμό στή γιορ τή μᾶς ἀ πή υ θυ νε καί ὁ Σεβασμιώτατος  

Μη τρο πο λί της ΖΑΜΠΙΑΣ καί ΜΑΛΑΟΥΙ κ. ΙΩΑΚΕΙΜ. 

(Σ.Σ. κάθε κυριακή στόν πρσφερό-
μενο Ἱεραποστολικό καφέ μετά τή θεία 
Λειτουργία, συγκεντρώνονται συνερ-
γάτες καί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς καί 
ἀναπτύσσονται διάφορα θέματα. Συ-
νήθως παρίστανται καί Ἱεραπόστολοι, 
οἱ ὁποῖοι ἐνημερώνουν τούς παρευρι-
σκομένους γιά τήν πορεία τοῦ ἱεραπο-
στολικοῦ ἔργου στήν περιφέρειά τους 
καί γιά τό πλῆθος τῶν προβλημάτων 

πού ἀντιμετωπίζουν.
Τήν κυριακή 6/2/2011, ἡ συνεργά-

τρια τῆς Ἱεραποστολῆς κ. Μαρία Γεωρ-
γούλα, Θεολόγος-Φιλόλογος, ἀνέπτυ-
ξε τό θέμα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς 
τῆς ἡμέρας, τό σχετικό μέ τή θεραπεία 
τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας.

Θα παραθέσουμε κατωτέρω μερικά 
μόνο ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας, στά 
ὁποῖα λάμπει ἡ ἰσχυρότατη πίστη, ἡ 

Στήν προ σφώ νη σή του πρός τούς πα-
ρευ ρι σκό με νους, ἀ νέ φε ρε τά ἑ ξῆς: 

Μό λις ἔ φτα σα ἀ πό τήν μα κρι νή ΓΚΑΝΑ 
τῆς Δυ τι κῆς Ἀ φρι κῆς, στήν ὁ ποί α βρέ θη κα 
τίς τε λευ ταῖ ες 5 ἡ μέ ρες γιά τήν ἐν θρό νι-
ση τοῦ νέ ου Μη τρο πο λί του Ἄκ κρας κ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι ἐκ πρό σω πος 
τοῦ Πα τρι άρ χου μας στήν Ἑλ λά δα καί 
Δι ευ θυν τής τοῦ γρα φεί ου του καί ἤρ θα 
σή με ρα τό ἀ πό γευ μα. Ἦ ταν τό σο ὄ μορ φη 
ἡ γιορ τή, πού τά λό για εἶ ναι πε ριτ τά. 

Ἐ κεῖ νο ὅ μως πού θά ἤ θε λα νά μοι ρα-
στῶ μέ τήν ἀ γά πη σας, εἶ ναι τό ἑ ξῆς ἁ πλό. 
Τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ, μᾶς ἔ στει λε ἐ μᾶς ἐ κεῖ 
κά τω καί ἐρ γα ζό μα στε μέ μό νο ἐ φό δι ο τήν 
πα ρου σί α Του στό ἔρ γο μας. Ὁ π. Δα νι ήλ 
μί λη σε στήν καρ διά μου ἀ πό ψε λέ γον τας 
ἀ κρι βῶς αὐ τά, τά ὁ ποῖ α σκέ φτο μαι ὅ λο 
το χρό νο τῆς πα ρου σί ας μου ἐ κεῖ καί κυ-
ρί ως τίς μα κρι ές καί με γά λες νύ χτες τίς 
Ἀ φρι κα νι κές. 

Ἐ πι τρέψ τε μου νά πῶ ὅ τι ὁ Πα νελ λή-
νι ος Χρι στια νι κός  Ὅ μι λός σας εἶ ναι ἀ πό 
τούς λί γους σο βα ρούς χώ ρους, πού βο-

η θᾶ νε πραγ μα τι κά τήν Ἱ ε ρα πο στο λή. Δέν 
ἀ να φέ ρο μαι στήν οἰ κο νο μι κή ἐ νί σχυ ση. 
Ξέ ρου με ὅ τι προ σεύ χε στε ὅ λοι σας ἀ πό 
τούς δι οι κοῦν τες τόν ὅ μι λο μέ χρι καί τό 
τε λευ ταῖ ο μέ λος, τό σο τῆς Κυ ψέ λης Ἀ θη-
νῶν, ὅ σο καί τῶν Πα ραρ τη μά των. Ξέ ρου-
με λοι πόν ὅ τι ἡ σκέ ψη σας καί ἡ προ σευ χή 
σᾶς εἶ ναι μα ζί μας καί σᾶς εὐ χα ρι στοῦ με 
γι’ αὐ τό. 

Ἐ πί σης, ὅ ταν ἐρ χό μα στε στήν Ἑλ λά δα, 
βρί σκου με μιά ἀ νοι κτή πόρ τα καί μιά ζε-
στή ἀγ κα λιά καί σᾶς εὐ γνω μο νοῦ με γι’ 
αὐ τό. 

Δέν θέ λω νά πῶ τί πο τε ἄλ λο, πα ρά 
μό νο νά εὐ χη θῶ σέ ὅ λους κα λή καί εὐ-
λο γη μέ νη χρο νιά. Ὁ Θε ός νά σᾶς εὐ λο γεῖ 
ὅ λους καί σᾶς εὐ χα ρι στῶ. Δέν θά κά να με 
τί πο τε, ἐάν δέν εἴ σα σταν ἐ σεῖς πί σω στά 
με τό πι σθεν γιά νά ἐρ γά ζε στε γιά τό ἔρ γο 
τοῦ Εὐ αγ γε λί ου καί ἐ μᾶς πού ὑ πη ρε τοῦ-
με, στήν πρώ τη γραμ μή, στήν Ἀ φρι κή.

Ὁ Θε ός νά εἶ ναι μα ζί σας. 
Χρό νι α πολ λά. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ
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Συνέχεια στη σελ. 22 ‣

ταπείνωση, ἡ ὑπομονή, ἡ ἐπιμονή τῆς 
Χαναναίας μητέρας.)

«Καί ἰδού, γυνή Χαναναία ἀπό τῶν 
ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἐκραύγασεν 
αὐτῷ, λέγουσα·  Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ 
Δαβίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονί-
ζεται» (Ματθ. στίχ. 22).

«Ἐκραύγασε». Τήν κραυγή αὐτή δη-
μιούργησε κυρίως ἡ πίστη της πρός τόν 
Χριστό, ὁ πολύς μητρικός πόνος, ἡ με-
γάλη της συμφορά. 

«Ἐλέησόν με» ἐφώναζε ἡ Χαναναία 
πρός τόν Κύριο. Δέν ἐτόλμησε οὔτε στό 
σπίτι της νά Τόν καλέση, οὔτε ἐνώπιόν 
Του νά φέρη τήν κόρη της· ἀλλά μόνον 
ζητεῖ θερμά ἔλεος.

Δέν πρέπει οἱ γονεῖς νά λησμονοῦν, 
ὅτι τίς ἀσθένειες καί τίς θλίψεις τῶν 
παιδιῶν τίς ἐπιτρέπει ὁ Θεός, γιά νά 
ἑλκύση παιδιά καί γονεῖς πρός Ἐκεῖνον. 
Ἑπομένως δέν πρέπει νά περιορίζουν τό 
καθῆκον τῆς προσευχῆς ὑπέρ τῶν παι-
διῶν τους μόνον γιά τή σωματική ὑγεία, 
ἀλλά ἀσυγκρίτως περισσότερο γιά τήν 
ὑγεία τῆς ψυχῆς. Θά εἶναι βέβαια πολύ 
μεγάλο τό κατόρθωμά τους, ἐάν οἱ προ-
σευχές τους ἀπαλλάξουν τά παιδιά τους 
ἀπό τά ὀλέθρια μικρόβια τῶν κακιῶν. 
Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγμα τῆς 
Μόνικας, τῆς μητέρας τοῦ ἁγίου Αὐγου-
στίνου.

«Ὁ δέ (κύριος) οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ 
λόγον». Δέν ἐξοδεύει γι᾽ αὐτή οὔτε 
μία λέξη ελπίδας. Τήν θέτει σε δο-
κιμασία, «ἵνα τό δοκίμιον ὑμῶν τῆς 
πίστεως αὐτῆς  πολύ τιμιώτερον χρυ-
σίου τοῦ ἀπολλυμένου, διά πυρός δέ 
δοκιμαζομένου εὑρεθῆ» (Α΄ πέτρου. 
1,7).

Ἡ Χαναναία συνταιριάζοντας πίστη καί 
ταπείνωση δέν σκανδαλίζεται, δέν παρα-
πονεῖται, δέν ἀπορεῖ, δέν ἐπιτρέπει νά 
περάση ἀπό τήν ψυχή της καί ἐλάχιστη 
ἀμφιβολία γιά τήν ἀγαθότητα καί σοφή 

ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Εἶναι πολλές οἱ μέθο-
δοι διά τῶν ὁποίων ὁ Κύριος μεταδίδει τή 
χάρη Του, οἱ ὁποῖες φαίνονται σκοτεινές 
καί δυσεξήγητες. Ἐξηγοῦνται ὅμως μέ 
σαφήνεια στή σημερινή ἱστορία.

Στήν παρέμβαση τῶν μαθητῶν νά 
ἱκανοποιήση τό αἴτημα τῆς Χαναναίας 
ὁ Κύριος εἶπε: «Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή 
εἰς τά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου 
Ἰσραήλ» (Ματθ. ιε΄, 24). Ἡ ἀπάντηση 
τοῦ Κυρίου ἔθεσε σιωπή στούς μαθητές, 
ἀλλ’ ὄχι καί στή Χανανία, ἡ ὁποία ὄχι 
μόνο ἐπέμεινε ἀλλά ἀφοῦ ἦλθε κοντά 
«ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγου-
σα, κύριε, βοήθει μοι» (Ματθ. ιε΄, 25). 
Ἡ σιωπή τοῦ Θεοῦ στίς προσευχές μας 
γίνεται, γιά νά διδαχθοῦμε νά προσευ-
χώμαστε πιό θερμά καί μέ μεγαλύτερη 
ἐπιμονή. Οἱ διαψεύσεις στήν ἐπιτυχία 
τῆς προσευχῆς, εἶναι διεγέρσεις γιά τό 
καθῆκον τῆς προσευχῆς. Τό δίδαξε ὁ ἴδι-
ος ὁ Κύριος καί μέ τό παράδειγμά Του: 
«γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ, ἐκτενέστερον 
προσηύχετο» (Λουκ. κβ΄, 44).

Ἀλλ’ ἡ νέα ἀπάντηση πού δίδει ὁ Κύ-
ριος στήν Χαναναία ἦταν ἱκανή νά τήν 
ἀπελπίση καί νά τήν διώξη ὁριστικά, ἐάν 
δέν εἶχε πίστη ἰσχυροτάτη καί ἀξιοθαύ-
μαστη: «Ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπεν· οὐκ ἔστι 
καλόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν τέκνων, 
καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις» (Ματθ. ιε΄, 
26). Τήν ἀπάντηση αὐτή τοῦ Κυρίου κα-
θένας μή πολύ ταπεινός, θά θεωροῦσε 
προσβλητική· θά σκανδαλιζόταν καί θά 
ἀγανακτοῦσε.

«Ἡ δέ εἶπε· ναί, κύριε· καί γάρ τά 
κυνάρια ἐσθίει ἀπό τῶν ψιχίων τῶν πι-
πτόντων ἀπό τῆς τραπέζης τῶν κυρίων 
αὐτῶν» (Ματθ. ιε΄, 27). Ὁ μέν Κύριος 
λέγει «οὔκ ἐστι καλόν», αὐτή ἀπαντᾶ, 
«Ναί Κύριε». Ὁ Χριστός ὠνόμασε αὐτή 
«κυνάριον», αὐτή παραδέχεται τήν πα-
ρομοίωση· ἐπάνω δέ σ’ αὐτή οἰκοδομεῖ 
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1.  Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ 
 ἀπευθύνει χαιρετισμό στήν ἑορτή μας.

2.  Ὁ πρόεδρος κ. Χ. Ἰωάννου 
 στό βῆμα ἀπευθύνει Χαιρετισμό 
 μέ Ἱερ/κά μηνύματα.

3.  Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ 
 κόβει τήν βασιλόπιτα.

4,5,6,7. Πυκνό ἀκροατήριο παρακολουθεῖ 
μέ προσοχή τό πρόγραμμα.

1.

2. 3.

4.
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5. 6.



10.

7.

8. 9.

21

   ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
8.  Ὁ τέως Λυκειάρχης 
 κ. Γεωργούλας Δημήτριος, 

φιλόλογος παρουσιάζει 
 τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς.

9. Ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης, 
 κεντρικός ὁμιλητής, 

ἀναπτύσσει το θέμα του.

10. Ἡ Χορωδία τοῦ Ὁμίλου μας.



τό ἰσχυρότερο, τό σοφώτερο, τό ἐκπλη-
κτικώτερο ἐπιχείρημα, τό ὁποῖο μόνο 
μεγάλη πίστη καί ταπεινοφροσύνη μπο-
ροῦσε νά ἐμπνεύση.

Ὁ μέν Κύριος ἔλεγε ὅτι ὁ ἄρτος ἀνή-
κει στά τέκνα, αὐτή δέ ἀπαντᾶ, ὅ,τι δέν 
ἔχει τήν ἀξίωση νά πάρη τόν ἄρτο τῶν 
τέκνων, ἀλλά ἀρκεῖται στά ψιχία. Γιατί 
οἱ ταπεινοί, οἱ συναισθανόμενοι τή θέ-
ση τους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον 
δέν ἔχουν ἀξιώσεις, ἀλλά ὑπερευχα-
ριστοῦνται καί εἰς τά ἐλάχιστα· ἀπό τά 
ἐλάχιστα ὁ Θεός τούς ἑτοιμάζει γιά τά 
μέγιστα, γιατί «ταπεινοῖς δίδωσι χά-
ριν»· καί «ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψω-
θήσεται». 

Ἡ θεραπεία, πού ζητῶ ἐγώ, εἶναι ἕνα 
ψίχουλο. Αὐτή εἶναι ἡ σοφή ἀπάντηση 
τῆς Χαναναίας. Γιατί ὅπου ὑπάρχει πί-
στη ζωντανή, ἐκεῖ καί σύνεση καί σοφία, 
ἐνώπιον τῆς ὁποίας ἡ σοφία καί ἡ εὐφυΐα 
τῶν σοφῶν τοῦ κόσμου τούτου ἀποδει-
κνύεται μωρία.

Ἀλλά ἀρκετά ὁ Κύριος ἐδοκίμασε 
τήν πίστη της. Εἶναι καιρός νά δώση τό 
βραβεῖο σ’ αὐτή τήν πίστη. Καί «ἀπο-
κριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ: « Ὧ γύναι, 
μεγάλη σου ἡ πίστις». Ἀρκετά ἔκρυψε 
τόν ἑαυτόν του, τήν εὐσπλαγχνίαν Του, 
τήν ἀγάπην Του. Ἀφοῦ, λοιπόν ἔδωσε 
στή Χαναναία τό πρῶτο βραβεῖο, ἀνα-
κηρύσσοντας τήν πίστη της μεγάλη καί 
ἀξιοθαύμαστη, προσθέτει καί δεύτερο 
«Γεννηθήτω σοι ὡς θέλεις» τῆς εἶπε. 
καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς 
ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. ιε΄, 28). Τίποτε 
δέν ἀρνεῖται ὁ Κύριος στή μεγάλη πί-
στη. Τό δαιμόνιο φυγαδεύτηκε ἀμέσως, 
καί δέν τόλμησε πλέον νά ἐπανέλθη 
καί βασανίση τό δυστυχισμένο ἐκεῖνο 
πλάσμα.

Ἡ πίστη τῆς μητέρας ἐνίκησε τήν 
ἄρνηση καί ἐκίνησε τόν θαυμασμόν 

τοῦ Κυρίου. Τό ὄνομα τῆς Χαναναίας 
ἔμεινε ἄγνωστο, ἀλλά ἡ πίστη της ἔγινε 
πασίγνωστη, γιά νά χρησιμεύη ὡς πα-
ράδειγμα ἐσαεί. 

Μαρία Γεωργούλα
Θεολόγος - Φιλόλογος

Στή συνέχεια δόθηκε ὁ λόγος στό 
Σεβασμιώτατο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, Μητροπο-
λίτη Μιχαλουπόλεως καί κασσοβίας, 
ὁ ὁποῖος ἦρθε μετά τή θεία Λειτουργία 
στόν πρωϊνό καφέ καί μᾶς ἐνημέρωσε 
γιά τά προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας 
στήν μητρόπολή του.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιχαλουπό-
λεως καί κασσοβίας κ. Γεώργιος εἶπε 
τά ἐξῆς:

Σήμερα έχω την χαρά να επισκεφτώ 
μετά από έναν χρόνο πάλι τον Σύλλογό 
σας, αφοσιωμένο στην υποστήριξη της 
ιεραποστολικής δράσεως των ανά τον 
κόσμο Ορθόδοξων εκκλησιών. Στην ση-
μερινή Κυριακή συμπίπτει και η εορτή 
του μεγάλου προστάτη και εμπνευστή 
της ιεραποστολής ανάμεσα στα Σλαβό-
φωνα έθνη, του εν Αγίοις Πατρός ημών 
Φωτίου του Μεγάλου, Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως (+6 Φεβρ. 891), 
ο οποίος δικαίως αποκαλείται από τη 
δική μας τοπική εκκλησία Τσεχίας και 
Σλοβακίας με τον τιμητικό τίτλο «Ἰσα-
πόστολος».

Ο Μέγας Φώτιος μαζί με τον τότε 
Αυτοκράτορα των Βυζαντινών Μιχαήλ 
ΙΙΙ απάντησε θετικά στην αίτηση του 
Αγίου Ραστισλάβ, ηγεμόνος της Μεγά-
λης Μοραβίας, μίας αρκετά μακρινής 
χώρας στην Κεντρική Ευρώπη (σημε-
ρινή Τσεχία και Σλοβακία), για να του 
σταλθούν κάποιοι ικανοί διδάσκαλοι 
του Ευαγγελίου. Ο Ραστισλάβ ήδη είχε 
μια ουσιαστικά αρνητική εμπειρία με 
τους ιεραπόστολους από τις Γερμανι-

Συνέχεια από την σελ. 19 ‣
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κές χώρες που εκτός από το κήρυγμα 
προσπαθούσανε να προβάλουν ξένα 
πολιτικά ενδιαφέροντα. Ο Πατριάρχης 
Φώτιος μαζί με τον Αυτοκράτορα τότε 
επιλέγουν ίσως τους πιο ικανούς, τους 
άριστα μορφωμένους και αφοσιωμένους 
στο δύσκολο, ιεραποστολικό έργο αυτά-
δελφους Έλληνες Θεσσαλονικείς Κων-
σταντίνο, τον επικαλούμενο Φιλόσοφο, 
μετέπειτα γνωστό ως Κύριλλο και Με-
θόδιο, ο οποίος αργότερα διακονούσε 
την νεοΐδρυτη Εκκλησία της Μοραβίας 
ως πρώτος Αρχιεπίσκοπός της.

Τα ευλογημένα και χαρισματούχα 
αδέρφια έγιναν λαμπρά παραδείγματα 
μίας ιδανικής ιεραποστολικής δράσεως 
και για το σήμερα - θείος ζήλος, σω-
στή πνευματική βάση, αφοσίωση στα 
ιδανικά του Ιερού Ευαγγελίου, άριστη 
κλασική και εκκλησιαστική παιδεία, 
γνώση της τοπικής γλώσσας, βαθειά 
ευαισθησία και σεβασμός προς τα το-
πικά δεδομένα και έλλειψη πολιτικής 
σκοπιμότητας. Έτσι λοιπόν οι Μορά-
βιοι πρόγονοί μας μεταξύ των άλλων 
απέκτησαν μαζί με το αλφάβητό τους 
ήδη στη μέση του 9ου αιώνα, δηλα-
δή εκατοντάδες χρόνια πριν από άλ-
λα Ευρωπαϊκά έθνη, την μετάφραση 
ολόκληρης της Αγίας Γραφής στην τότε 
Σλαβική γλώσσα! Οι Κύριλλος και Με-
θόδιος, αρκετά ταλαιπωρημένοι από 
τους Φράγγους ιεραπόστολους, ιδρύ-
ουν σχολές στις οποίες ετοιμάζονται 
ιθαγενείς κληρικοί για το εκκλησιαστι-
κό και επιμορφωτικό έργο τους. Έτσι 

βοηθοῦν τους Μοραβούς Σλάβους να 
αποκτήσουν όχι μόνο την δική τους 
τοπική Εκκλησία, αλλά και την πολι-
τιστική ύπαρξή τους. Αν και αργότερα 
μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου 
Μεθοδίου (885) οι Φράγγοι επέτυχαν 
νά διώξουν τους μαθητές του από την 
χώρα, με αυτό τον τρόπο άθελά τους 
βοήθησαν να διαδωθούν τα ιδανικά 
και οι τρόποι της Κυριλλομεθοδιανής 
ιεραποστολής ανάμεσα στους Σλάβους 
των Βαλκανίων, όπου καρποφορούν 
μέχρι σήμερα.

Πίσω από όλα τα γεγονότα τα οποία 
μόλις σύντομα περιέγραψα, διακρίνουμε 
το ευγενές πρόσωπο και την ευλογη-
μένη επιρροή του Μεγάλου Φωτίου, ο 
οποίος ενέπνευσε τον μαθητή του, τον 
Κωνσταντίνο - Κύριλλο με την σοφία 
του. Δοξάζω λοιπόν τον Θεό, ο οποίος 
και σήμερα βρίσκει Έλληνες ιεραπό-
στολους, όπως είστε εσείς και ο άξιος 
ιεραποστολικός σύλλογός σας «Ο πα-
νελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος Ορθο-
δόξου Εξωτ. Ιεραποστολής, που προ-
στάτιδα του χώρου σας έχετε την Άγία 
Φιλοθέη, όπου σε λίγο θα τιμήσετε και 
εορτάσετε την μνήμη της που με πολλή 
αγάπη βοηθάτε τους αδελφούς σας σε 
όλο τον κόσμο και στην Σλοβακία. Επι-
καλούμαι να έλθη εφ’ υμάς και το έργο 
σας η ευλογία του Θεού, ταις πρεσβείαις 
του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου του 
Μεγάλου.

† ο Μιχαλουπόλεως 
και κασσοβίας Γεώργιος

ΠANEΛΛHNIOΣ XPIΣTIANIKOΣ OMIΛOΣ OPΘOΔOΞOY IEPAΠOΣTOΛHΣ
TPYΓONOΣ 3 - 7 KYΨEΛH, T.K. 11364 AΘHNA, THΛ. 210 86.26.225 – FAX 210 86.26.700
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΑΤΙΟΥ
Πρὸς τὸς Πανελλήνιον Χριστιανικὸν Ὃμιλον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἀθηνῶν 

καί τῶν παραρτημάτων Χαλκίδος - Θηβῶν - Λεβαδείας - Ἰτέας καὶ Χρισσοῦ.
Εἰς Ἀθήνας.

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου 

καὶ ὁ Κύριος τῆς δόξης ἀπὸ ἀνεκδήγητον 
φιλανθρωπίαν κινούμενος ἐφανερώθη εἰς 
τὴν γῆν, ἡ κτίσις ἀναγνωρίσασα Αὐτὸν τὸν 
ὕμνησεν ἐπιφανέντα.

Τά ὄρη ἐσκίρτησαν, «τὰ δέντρα συνε-
κρότησαν τοῖς κλάδοις» καὶ οἱ ἄγγελοι κα-
ταγγέλλοντες τὴν θείαν καὶ ὑπερφυεστά-
την Γέννησιν Αὐτοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου 
καὶ τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου εὐηγγελί-
ζοντο τὴν χαρὰν τῆς σωτηρίας, τῆς νέας 
κτίσεως καὶ αἰωνίου βασιλείας.

Μὲ τὴν μοναδικὴν εὐκαιρίαν τῆς εὐσήμου 
Ἑορτῆς ἔχομεν τὴν ἰδιαιτέραν χαρὰν νὰ ἐπι-
κοινωνήσωμεν νοερῶς μαζί σας εὐχόμενοι 
ὑγείαν, μακροημέρευσιν, δύναμιν καὶ χάριν 
καὶ τὸ νέον ἔτος τῆς Χρηστότητος Αὐτοῦ εἰρη-
νικὸν καὶ μεστὸν πάσης ἀγαθωσύνης.

Μὲ ἰδιαίτερα αἰσθήματα χαρᾶς καὶ εὐγνω-
μοσύνης ἐλάβαμε καὶ τὰ ποικίλα δῶρα τῆς 
ἀγάπης σας: Εἴδη τροφίμων - ρουχισμοῦ, 
Ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, σχολικῶν εἰδῶν, 
χάρτου, εἰδῶν ὑγιεινῆς καὶ ἄλλων, συνολι-
κοῦ βάρους 8 τόνων τά ὁποία διετέθησαν 
ὑπό τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως εἰς δια-
φόρους ἀνάγκας ὡς κάτωθι:

1.  Κέντρον νέων παιδιῶν μὲ εἰδικὲς 
 ἀνάγκες, Βερατίου.
2.  Σύλλογος δωρητῶν αἵματος, Βερατίου.
3.  Ἐρυθρὸς Σταυρὸς Βερατίου.
4.  Τὸ σπίτι τῶν ἡλικιωμένων. Φίερ.
5.  Σύλλογος προστασίας ὀρφανῶν 
 Λούσνια.
6.  Ψυχιατρική Κλινική. Αὐλών.
7.  Τὸ σπίτι τῶν παιδιῶν. Αὐλών.
8.  Σύλλογος Παραπληγικῶν. Βερατίου.

9.  Σύλλογος τυφλῶν. Αὐλῶνος.
10. Σύλλογος τυφλῶν Βερατίου.

Ὅλα αὐτὰ τὰ εἴδη βοηθημάτων παρέ-
χουν μεγάλην ἀνακούφισιν καὶ παρηγορίαν 
εἰς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντας παραλήπτας καὶ 
τὸ φῶς τῆς χαράς καὶ τῆς ἐλπίδος ἀνθίζει 
εἰς τὰ πρόσωπά των, καθ’ ὅτι ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ποὺ μὲ χριστιανικὰ - φιλανθρω-
πικὰ αἰσθήματα τούς σκέπτονται καὶ ἐνδια-
φέρονται γι’ αὐτούς. Μαζί μὲ τὶς εὐχαριστίες 
τους, δεχθῆτε παρακαλῶ καὶ τὶς προσω-
πικές μας εὐχαριστίες, διότι μᾶς καθιστᾶτε 
κοινωνοὺς καὶ συνεργοὺς τῆς χαρᾶς σας 
στὴν διανομὴ τῶν δώρων τῆς ἀγάπης σας, 
ἀλλὰ καὶ στὶς προσευχές των, ὅπως Κύρι-
ος ὁ Θεός δεχθεῖ τὴν προσφορὰν σας σὰν 
θυμίαμα εὔοσμον εἰς τὸ ὑπερουράνιον θυ-
σιατήριον Αὐτοῦ καὶ «ἀντικαταπέμπη εἰς 
ὑμᾶς πλουσίαν τὴν χάριν Του, πληθύνων 
ἐν ἀγαθοῖς τὴν ζωήν ὑμῶν».

Κλείνω τὴν παρούσαν μου μὲ τὸν ἑόρ-
τιον ὕμνον -μεταφρασμένον- καὶ μήνυμα 
μεθεόρτιον:

«Χριστιανοί πιστοί, ἄς κρατήσουμε 
τὴν καθαρότητα μὲ τὴ χάρη καὶ σφραγί-
δα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιατὶ καθὼς τὸν 
παλαιὸ καιρὸ οἱ Ἑβραίοι γλύτωσαν ἀπ’ 
τόν ἀφανισμὸ μὲ τὸ ματωμένο σημάδι στὸ 
ἀνώφλι τῆς πόρτας τους, ἔτσι καὶ σὲ μᾶς 
τοῦτο τὸ θεῖο λουτρὸ τῆς ἀναγεννήσεώς 
μας θὰ γίνει πέρασμα μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
θ’ ἀντικρύσουμε τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς 
Ἁγίας Τριὰδας».

Μετ’ εὐχῶν καὶ ἀγάπης 
Χριστοῦ ἐπιφανέντος

Ὁ Βερατίου, Αὐλῶνος καὶ κανίνης
Ἰγνάτιος

24



ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

Σ.Σ. Τήν κυριακή 6 Φεβρουαρίου 
2011, πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα 
τοῦ πολεμικοῦ Μουσείου στήν Ἀθήνα 
ἑορταστική πνευματική καί ἐνημερω-
τική ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ὁ π. 
κΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ, ἐφημέριος τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ ΑΓΙΟύ ΕύΘύΜΙΟύ κΕΡΑΤ-
ΣΙΝΙΟύ.

Ἡ γιορτή αὐτή πραγματοποιήθηκε 
γιά τούς συνεργάτες τῆς Ἱεραποστολῆς, 
πού περιβάλλουν μέ ἀγάπη καί βοη-
θοῦν μέ κάθε τρόπο τήν Ἱερά Ἐπισκοπή 
ΜΑΔΑΓΑΣκΑΡΗΣ καί τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία στήν κΑΛκΟύΤΑ ΙΝΔΙΩΝ.

παρευρέθησαν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
πατριάρχη Ἀλεξανδρείας στήν Ἀθή-
να καί Μητ/της Ἄκκρας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ μακαριωτάτου 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἀρχι-
μανδρίτης π. Χρυσόστομος πΑπΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟύ, ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης 
κΑΡΔΙΤΣΗΣ κ. κύΡΙΛΛΟΣ, ὁ Σεβ/τος 
Ἱεραπόστολος πρώην κΟΡΕΑΣ καί νῦν 
Μητροπολίτης πΙΣΙΔΙΑΣ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 
ὁ Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης κ. ΙΓΝΑ-
ΤΙΟΣ καί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς, ὡς 
καί πολλοί συνεργάτες τοῦ Ἱεραποστο-
λικοῦ ἔργου, πού παρακολούθησαν 
μέ προσοχή ὅλο τό πρόγραμμα τῆς 
ἑορτῆς.

κατωτέρω παραθέτουμε ἀποσπά-
σματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ἐπισκόπου 
ΜΑΔΑΓΑΣκΑΡΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟύ, τά ὁποῖα 
ἔχουν ὡς ἀκολούθως: 

Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες, 
αγαπητοί αδελφοί

Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε σή-

μερα να στέκομαι ενώπιον σας για να 
σας ενημερώσω εν συντομία για το έργο 
της ιεραποστολής στη μακρινή Μαδα-
γασκάρη.

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας με-
ταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του 
Σεπτού προκαθημένου του Αλεξανδρι-
νού θρόνου Πάπα και Πατριάρχου κ.κ. 
Θεοδώρου.

Ο Θεός αγάπη εστί. Και είναι η αγάπη 
Του ουσιοποιός άκτιστη θεία ενέργεια 
με την οποία γεωμετρεί το Σύμπαν και 
προνοεί για τα πλάσματά Του. Και η ιερα-
ποστολή είναι έργο της αγάπης του Θε-
ού. Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ο πρώτος 
απεσταλμένος. Η Σάρκωσή Του υπήρ-
ξε ένα άνοιγμα του Θεού στον κόσμο, 
μια συνάντησή Του με τον άνθρωπο. 
Και είναι Εκείνος ο ίδιος που προέτρεψε 
τους μαθητές Του στην ιεραποστολή με 
δύο βασικές εντολές: «Ιδού αποστέλ-
λω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων» 
και «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τα έθνη». Τα Ευαγγέλια στην Καινή Δια-
θήκη έχουν χαρακτήρα κηρυγματικό και 
ευαγγελικό. Είναι φανερή η ιεραποστολι-
κή τους προοπτική. Αλλά και οι Επιστο-
λές με τον ποιμαντικό τους χαρακτήρα 
μαρτυρούν τις ιεραποστολικές προϋπο-
θέσεις κάτω από τις οποίες γράφονται, 
ενώ οι Πράξεις των Αποστόλων τι άλλο 
είναι παρά η ιστορία της ιεραποστολής 
της πρώτης Εκκλησίας για ν’ απλωθεί 
το μήνυμα της Αναστάσεως σ’ όλη την 
οικουμένη. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες 
του κηρύγματος των Αποστόλων: η πίστη 
στην Ανάσταση του Χριστού, η έλευση 
του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή 
και η δημιουργία της Εκκλησίας, και η 
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αναμονή για τη Δευτέρα Παρουσία του 
Κυρίου. Ανάμεσα στην Ανάσταση και 
στη Δευτέρα Παρουσία ο χρόνος που 
μεσολαβεί έως τα έσχατα είναι χρόνος 
ιεραποστολής καθώς η αγάπη του Θεού 
συμπεριέλαβε στο σωτηριολογικό σχέδιό 
Του όλους τους λαούς της γης. Πάντα τα 
έθνη να έλθουν «εις επίγνωσιν αληθεί-
ας» και να γευθούν τους εσχατολογικούς 
καρπούς της βασιλείας Του.

Ο ίδιος ο Χριστός συνδέει την εσχα-
τολογία με την ιεραποστολή, όταν λέει 
στους μαθητές του, όπως μαρτυρείται 
στο Α΄ κεφάλαιο των Πράξεων: «Ουχ 
υμών εστί γνώναι χρόνους ή καιρούς 

ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, 
αλλά λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του 
Αγίου πνεύματος εφ’ υμάς και έσεσθέ 
μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν 
πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως 
εσχάτου της γης». Το έργο του ευαγγε-
λισμού των λαών προέχει καθώς αναμέ-
νουμε στα έσχατα τη δεύτερη έλευση του 
Κυρίου και την εκπλήρωση του σχεδίου 
της θείας οικονομίας. Κάθε ανθρώπινο 
πρόσωπο δικαιούται της σωτηρίας καθώς 
ο Θεός «εποίησεν εξ ενός αίματος παν 
έθνος ανθρώπων... ζητείν τον Θεόν». 
Επομένως η εξωτερική ιεραποστολή εί-
ναι χρέος της εκκλησίας, ιερατείου και 
πιστών, ώστε να μπολιαστούν όλοι οι 
άνθρωποι με την αλήθεια και την ελπίδα 
της Αναστάσεως, να γνωρίσουν όλοι σε 
κάθε εσχατιά το μυστήριο της Σάρκω-
σης του Υιού και Λόγου του Θεού και να 
μετάσχουν στη ζωντανή παρουσία του 
Χριστού στον κόσμο.

Για να διατρέξει άπασαν την γην το 
ελπιδοφόρο άγγελμα του λυτρωτικού 
έργου του Θεού στον κόσμο και να γνω-
στοποιηθεί το ευαγγέλιο της σωτηρίας 
απ’ άκρου εις άκρον της γης, πρέπει να 
υπάρξουν ζηλωτές αγγελιοφόροι της 
πίστης που με αυταπάρνηση θα ξεπε-
ράσουν κάθε είδους προσκόμματα και 
δυσχέρειες, αντιξοότητες και κακοτοπιές, 
προσηλωμένοι με αυτοθυσιαστική εμ-
μονή στο στόχο της σωτηρίας και του 
τελευταίου ανθρώπινου προσώπου στον 
κόσμο. Η πορεία σταυρική. Ο σκοπός 
ιερός και ωραίος...

Οφείλουμε να συνεχίσουμε το έρ-
γο Εκείνου και των Αποστόλων. Η ιε-
ραποστολή δεν σταμάτησε ποτέ από 
εκείνην την πρώτη Πεντηκοστή, οπότε 
εδραιώθηκε η Εκκλησία. Αλλά ενώ «ο 
θερισμός πολύς, οι εργάται ολίγοι» 
μερικές φορές μας καταβάλλει η μονα-
ξιά, ο Σταυρός βαρύς και οι Κυρηναίοι 

Ο Επίσκοπος Μαδαγασκάρης  
κ. Ιγνάτιος
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άφαντοι, ίσως αδιάφοροι, και η αγωνία 
πάντα παρούσα. Άραγε θα μπορέσουμε 
να ανταποκριθούμε στις πνευματικές και 
υλικές απαιτήσεις των αδελφών μας, θα 
χορτάσουμε την πνευματική τους πείνα 
και δίψα; Περιμένουν τόσα πολλά από 
μας. Ζητούν τόσοι πολλοί και με τόση 
επιμονή να ενταχθούν στην ορθόδοξη 
Εκκλησία. Θα είμαστε επαρκείς; Όσο κι 
αν εμείς λυγίζουμε κάτω από το βάρος 
της ευθύνης του μεγάλου έργου, πάντα, 
ιδίως τις ώρες της θλίψης και της απο-
ρίας, διακριτικά, ο Μεγάλος Σπορέας 
επισημαίνει την παρουσία Του και μας 
ενισχύει. Η χάρις του Θεού πλημμυρίζει 
τις καρδιές μας με χαρά και ικανοποίη-
ση για το επιτελούμενο έργο. Ξεκινούμε 
πολλές φορές για μακρινές περιοδείες σε 
πολύ απομακρυσμένες κωμοπόλεις και 
χωριά που απέχουν 1400 χιλιόμετρα από 
το ιεραποστολικό μας κέντρο. Ένα ταξίδι 
φανταστικό στο άγνωστο, μέσα σε αχα-
νείς εκτάσεις, σε απέραντα άγνωστα δάση 
και ερημικές περιοχές με απερίγραπτες 
δυσκολίες. Η πίστη στο Θεό και η συ-
ναίσθηση του χρέους προς τον αδελ-
φό παραμερίζουν όλα τα εμπόδια, τις 
αντιξοότητες και τις παντοειδείς δυσχέ-
ρειες καθόλη τη διάρκεια της διαδρο-
μής. Χρειαζόμαστε το λιγότερο τέσσερις 
ημέρες για να φτάσουμε στον προορισμό 
μας. Η αγάπη προς τους αδελφούς μας 
και η προσδοκία ότι θα τους συναντή-
σουμε, για να τους οικοδομήσουμε πνευ-
ματικά, δίνει φτερά στα πόδια μας που 
ξεπερνούν κάθε εμπόδιο στη δύσκολη 
πορεία μας. Βαριά η συναίσθηση της ευ-
θύνης αλλά μεγάλη και η συγκίνηση. Ο 
σκοπός για τον οποίο πηγαίνουμε είναι 
ιερός-άγιος. Τρέχουμε να συναντήσουμε 
αυτούς που πλάστηκαν κατ’ εικόνα και 
καθ’ ομοίωσιν Θεού, εκείνους για τους 
οποίους ο Χριστός σταυρώθηκε. Προ-
σερχόμαστε να τους Τον κηρύξουμε, να 

Τον μοιραστούμε μαζί τους, πηγαίνουμε 
να τους μεταδώσουμε λόγο ευαγγελικό, 
λόγο σωτηρίας. Και αναθυμούμαστε τα 
λόγια του ευαγγελίου ότι: χαρά μεγάλη 
γίνεται εν τω ουρανώ ενί αμαρτωλώ 
μετανοούντι. Και δεν είναι ένας και δύο 
αυτοί που με τον ευαγγελισμό τους θα 
βρουν τον δρόμον της σωτηρίας. Είναι 
πολλοί. Αξίζει κάθε θυσία, όταν πρόκει-
ται να σωθούν εκατοντάδες ψυχές για τις 
οποίες ο Χριστός απέθανε...

Το κέντρο της λατρείας είναι ο ναός. 
Εκεί τελούνται τα άγια μυστήρια, εκεί 
ανυμνείται ο Θεός. Ο ναός συγκεντρώ-
νει τους πιστούς και τους ενώνει σαν μια 
οικογένεια. Εκεί θα προσευχηθούν όλοι 
μαζί, θα ψάλουν στη γλώσσα τους με 
φωνές δυνατές και μελωδικές, με συνοχή 
νου και καρδιάς, όσα τροπάρια γνωρί-
ζουν, όπως στους αποστολικούς χρόνους 
οι πρώτοι χριστιανοί, θα κοινωνήσουν 
από το ίδιο Άγιο Ποτήριο, θα κουβεντιά-
σουν μεταξύ τους, θα αστειευθούν, θα 
πουν τον πόνο τους και τα προβλήματά 
τους, θα ακουμπήσουν το φορτίο τους 
στο φίλο κι εκείνος θα το σηκώσει, και 
τα παιδιά θα βρουν τις παρέες τους και 
θα παίξουν αμέριμνα, άτρωτα από τις 
έγνοιες και τις αγωνίες των μεγάλων. 
Επομένως ο ναός είναι όχι μόνο το 
κέντρο της πνευματικής, αλλά και της 
κοινωνικής τους ζωής...

Σήμερα υπάρχουν περίπου 80 ενορίες 
εκ των οποίων μόνο οι 60 έχουν κτιστούς 
ναούς. Οι υπόλοιπες 20 στερούνται να-
ών και οι πιστοί μας ζητούν επίμονα με 
συνοχή καρδίας, να έχουν ένα ναό δικό 
τους, κέντρο της λατρείας τους και της 
ζωής τους. Δυστυχώς οι οικονομικές μας 
δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες 
και αδυνατούμε να οικοδομήσουμε 
ναούς τόσο σύντομα σε όλες αυτές τις 
ενορίες...

Μέσα στα ιεραποστολικά πλαίσια λει-

27



τουργεί και το εκκλησιαστικό σεμινάριο 
στο ιεραποστολικό κέντρο. Σκοπός του 
σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πνευ-
ματικά και να αναδείξει ικανά στελέχη, 
κληρικούς και λαϊκούς κατηχητές, ώστε 
να επανδρωθούν και να καλυφθούν οι 
πολλές ανάγκες και τα πολλά κενά που 
υπάρχουν στις διάφορες ενορίες. 

Ιερείς και κατηχητές περιοδεύουν στα 
χωριά με τα πρωτόγονα μέσα της χώρας 
στο υποτυπώδες και αλλού ανύπαρκτο 
οδικό δίκτυο, πότε με μίνι bus, πότε με 
μηχανάκια και ποδήλατα και πότε με 
βάρκες μέσα από τα ποτάμια για να με-
ταφέρουν το μήνυμα του ευαγγελίου, το 
μήνυμα της σωτηρίας και στα πιο απο-
μακρυσμένα χωριά και στις τελευταίες 
καλύβες...

Η Εκκλησία μας παράλληλα με το 
ιεραποστολικό της έργο προσφέρει και 
φιλανθρωπικό, καθώς δεν μπορεί να μέ-
νει ασυγκίνητη και να αδιαφορεί για την 
κραυγή απόγνωσης των πεινασμένων, 
να μην τείνει χείρα βοηθείας στον ανή-
μπορο, να μην σιτίζει τον υποσιτισμένο, 
να μην ποτίζει το διαψασμένο, να μην 
ελευθερώνει το δυστυχή από τον πόνο 
και τη θλίψη.

Τα φτωχά παιδιά έχουν φτωχούς 
γονείς που στερούνται ακόμη και τις 
αναγκαίες τροφές σε καθημερινή βάση. 
Γι’ αυτό στη συνέχεια οργανώσαμε την 
παροχή βασικών τροφίμων σε φτωχές 
οικογένειες μία φορά την εβδομάδα...

Η υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό 
στη ζωή μας και όλοι ασχολούμαστε με 
αυτήν ιδιαιτέρως. Στη Μαδαγασκάρη 
όμως η υγεία είναι μόνο πλεονέκτημα 
των πλουσίων. Γι’ αυτό από την πρώτη 
στιγμή που φτάσαμε σ’ αυτή τη χώρα, 
μέλημά μας ήταν και η παροχή δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως στους 
φτωχούς αδελφούς, καθώς δεν έχουν 
πρόσβαση σε ιδιωτικούς ιατρούς ή σε 

νοσοκομεία των πόλεων, με αποτέλεσμα 
να υποφέρουν πάρα πολύ και όχι σπάνια 
να πεθαίνουν μη γνωρίζοντας καν την 
αιτία...

Στο χώρο της ιεραποστολής λειτουρ-
γεί γηροκομείο για τους εγκαταλελειμ-
μένους γέροντες και γερόντισσες...

Η παιδεία στη Μαδαγασκάρη είναι 
ένα σοβαρό θέμα που χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής. Τα σχολεία σπανίζουν, ιδιαι-
τέρως σε απομακρυσμένα χωριά και τα 
παιδιά μένουν αναλφάβητα. Το 35-40% 
του πληθυσμού είναι αναλφάβητοι. Για 
το λόγο αυτό δημιουργήσαμε σχολεία, 
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και 
λύκεια σε απομακρυσμένεες περιοχές, 
για να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να 
μορφώνονται δωρεάν...

Στο βορρά της χώρας, στην κωμόπολη 
MAHAJUNGA, τελείωσε και το βρεφοκο-
μείο της ιεραποστολής που είχε αρχίσει 
από πέρυσι...

Συχνές είναι οι επισκέψεις μας στα 
χωριά για να κατηχήσουμε, να λειτουρ-
γήσουμε, να βαπτίσουμε, να παρακο-
λουθήσουμε τις διάφορες εργασίες που 
γίνονται. Αλλά και για να προσφέρουμε 
βοήθεια σ’ αυτούς τους ενδεείς ανθρώ-
πους που στερούνται τα πάντα. Από την 
Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία στέλνο-
νται με κοντέινερς πολλά αγαθά (ρού-
χα, οικιακός εξοπλισμός, εκκλησιαστικά 
και σχολικά είδη, τρόφιμα και λοιπά) τα 
οποία διανέμονται στα χωριά σε ναούς 
και σε σχολεία...

Είμαστε αφιερωμένοι θυσιαστικά σ’ 
αυτό το θεάρεστο έργο και σας ζητού-
με να γίνετε κι εσείς συνεργοί. Και όλοι, 
παρακαλώ, ας προσθέσουμε στην προ-
σευχή μας την παράκληση ο Κύριος να 
εκβάλλει εργάτας εις τον ιεραποστολικόν 
του αγρόν, διότι ο αγρός είναι ήδη έτοι-
μος προς θερισμόν οι δε εργάται πολύ 
ολίγοι.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΚΚΡΑΣ
(ΓΚΑΝΑ, ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ ΜΑΛΙ & ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ)

Αγαπητοί φίλοι της Ιερα-
ποστολής

Την Πέμπτη, 7 Οκτωβρί-
ου 2010, η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος του Παλαιφάτου 
Πατριαρχείου μας, με πρό-
ταση της Α.Θ.Μ. του Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρεί-
ας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β΄, με εξέλεξε 
Μητροπολίτη Άκκρας (Δυ-
τικής Αφρικής) με έδρα την 
Γκάνα. Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω για την μέ-
χρι σήμερα ενίσχυση των 
Ιεραποστολικών μας προ-
σπαθειών στην Ζιμπάμπουε 
και στο Μαλάουι και ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που με περιβάλατε 
τα τελευταία έξι χρόνια. Παρακαλώ να συνεχίσετε να εύχεσθε για την αναξιότητά μου 
και σας καλώ να στηρίξετε και τη νέα Ιεραποστολική προσπάθεια που θα ξεκινήσω 
στην Δυτική Αφρική προς όφελος των δεινοπαθούντων Αφρικανών αδελφών μας, 
για την Ορθοδοξία μας, το Πατριαρχείο μας και προς δόξαν Κυρίου. Τα έργα που 

επετεύχθησαν με την χάρη του Θεού, τις ευχές 
και τις ευλογίες του Πατριάρχου μας και με την 
δική σας αρωγή και συμπαράσταση. 

Με αγάπη Χριστού

† ο Μητροπολίτης Άκκρας Γεώργιος

Την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011, ο Σεβ/
τος κ. Γεώργιος ενθρονίστηκε στην νέα Μητρο-
πολιτική Περιφέρεια «ΑΚΚΡΑΣ». Η ενθρόνιση 
έγινε από το Σεβ/το Νιγηρίας κ. Αλέξανδρο, 
εκπροσώπο της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατρι-
άρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Νταρ Ες Σαλαάμ, ΧΡΙΣΤΟύΓΕΝΝΑ 2010
Το χαρμόσυνο γεγονός της Γεννήσεως του Θείου Βρέφους θα εορτασθεί κι εφέτος 

σκορπώντας ευλογία και χαρά σε κάθε γωνιά της γης.
Αυτή την χαρά προσπαθεί να προσφέρει η Ιερά Μητρόπολις Ειρηνουπόλεως, στα 

πεινασμένα παιδιά της Τανζανίας που έχουν ξεχάσει να χαμογελούν.
Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για τις προσφορές σας, οι οποίες 

γίνονται ζωή και σωτηρία για τα παιδιά της Αφρικής.
Χάρη λοιπόν και στην δική σας αγάπη, στα έξι χρόνια διακονίας στην Τανζανία, πε-

ρίπου πενήντα χιλιάδες βαπτίσθηκαν Ορθόδοξοι ενώ αποπερατώθηκαν περισσότερα 
από 130 έργα:

 20  Ιεροί Ναοί,
 4  Ιεραποστολικά Κέντρα,
 2  Ορφανοτροφεία,
 96  Αναπηρικά αμαξίδια,
 6  Σχολεία,
 8  Πρεσβυτέρια,
 5  Ορθόδοξες Κλινικές
 61  Πηγάδια και γεωτρήσεις,
 2  Ξενώνες,
 24  Οικίες πολυτέκνων

Επίσης συνεχίζονται οι χιλιάδες μερίδες συσσιτίων καθημερινά, οι 1.800 υποτροφίες, 
οι εμβολιασμοί και οι εργασίες σε πέντε (5) νέους Ιερούς Ναούς, μία (1) Κλινική και 
ένα (1) νέο Δημοτικό Σχολείο.

Παρακαλώ βοηθήστε με την έμπρακτη αγάπη σας, στην δύσκολη αυτή ιστορική 
στιγμή να μην σταματήσει το Ιεραποστολικό μας έργο.

Σας εύχομαι ο Σωτήρας Χριστός να μνημονεύσει ό,τι από αγάπη προσφέρετε για τα 
παιδιά σας στην Αφρική, να σας χαρίζει δε ευλογημένο νέο έτος με πλούσια τα αγαθά 
Του, επίγεια και επουράνια.

Μετ’ευχών εγκαρδίων

+ ὁ Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος

Υ.Γ. Παρακαλώ και οι ανάδοχοι μην λησμονήσετε την υποχρέωσή σας! Τα παιδιά μας κινδυνεύουν!
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Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής,
Θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω 

θερμά, γιατί με το υστέρημά σας, η Ορθό-
δοξη Εκκλησία στην Ούγκαντα έχει φτιάξει 
σχολεία και ορφανοτροφεία περίπου σε κάθε 
ενορία της.

Εδώ πολλά ορφανά και εγκαταλελειμμένα 
παιδιά βρίσκουν προστασία και γλυτώνουν 
από τους κακούς και άπιστους ανθρώπους, 
που τα κυνηγάνε για να τα δώσουν ως θυσίες 
στους Μάγους! Ενώ η Εκκλησία δίνει μεγάλη 
έμφαση στην θυσία που έκανε ο Χριστός για 
μας, πολλοί Αφρικανοί δεν έχουν κατανοήσει 
το μήνυμα αυτό ακόμη. Έτσι πολλά παιδιά 
χωρίς προστασία, θυσιάζονται και πεθαίνουν 
χωρίς λόγο.

Ως υπεύθυνος των ορφανών και εγκατα-
λελειμμένων παιδιών θα μου επιτρέψετε να 
γράψω ξανά γι’ αυτό το θέμα, γιατί με προ-
βληματίζει πολύ. Και το άλλο, κάθε χρόνο 
τα πράγματα γίνονται όλο και πιο χειρότερα.

Κάθε μέρα μαθαίνουμε ότι στο τάδε χωριό 
ένα παιδί χάθηκε και διαβάζουμε στο έντυπο 
για παιδιά που θυσιάζονται. Θα σας αναφέ-
ρω δύο περιστατικά μόνο, για να μοιραστώ 
μαζί σας τον πόνο που νιώθω. Σ’ ένα χω-
ριό τέσσερα χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Ιεραποστολής, αρρώστησε ένα παιδί. Η μάνα 
σηκώθηκε πρωί-πρωί, για να το πάει στο Κέ-
ντρο Υγείας. Καθώς περπατούσε σ’ ένα μικρό 
δρομάκι στην ζούγκλα εμφανίστηκαν δύο 
άνδρες. Ο ένας απ’ αυτούς άρπαξε το παιδί 

και του έκοψε το λαιμό και ο άλλος μάζεψε 
το αίμα σ’ ένα μικρό τενεκέ! Η μάνα φώναζε 
για βοήθεια, αλλά κανείς δεν την άκουσε. Οι 
άντρες άφησαν το μισοπεθαμένο παιδί και 
εξαφανίστηκαν. Παίρνει το παιδί η μάνα και 
τρέχει, αλλά είχε ήδη πεθάνει.

Σ’ ένα άλλο χωριό, εργάτες είχαν αναλάβει 
να φτιάξουν ένα δρόμο. Εκεί που θα περνού-
σε, υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο και μερικοί 
χωριανοί υποστήριζαν ότι δεν θα μπορέσουν 
να το κόψουν χωρίς μια θυσία, αφού τάχα 
κατοικούσε σ’ αυτό ένας δαίμονας. Οι εργάτες 
φοβούμενοι για τη ζωή τους αποφάσισαν να 
κάνουν την θυσία.

Καθώς δούλευαν τα μηχανήματα πολλά 
παιδιά από το χωριό μαζεύτηκαν να τα δουν 
πως δουλεύουν. Μαζί με αυτά και μια ορ-
φανή, η Κατερίνα. Όταν άρχιζε να βρέχει, τα 
παιδιά τρέχουν να αποφύγουν την βροχή. Η 
Κατερίνα δεν το καταφέρνει, γιατί οι εργάτες 
την έπιασαν και την έκοψαν στα δύο.

Η θυσία είχε γίνει. Η ευθύνη της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας στην Ουγκάντα και γενικά 
στην Ιεραποστολή, είναι μεγάλη. Καλείται 
να δώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να 
προστατεύει και να φροντίζει αυτούς που το 
δέχονται και αυτούς που δεν το έχουν δεχτεί 
ακόμη. Μιλάμε για μια Ενορία χωρίς σχολεία, 
ορφανοτροφεία και κέντρο Υγείας.

Σας ασπάζομαι
π. Ιωάννης κιμπούκας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΜΠΑΛΑΣ  
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ
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Το ορφανοτροφείο μας μεγαλώνει προς όλες 
τις κατευθύνσεις: αυξανόμαστε αριθμητικά, με-
γαλώνουμε πνευματικά και προχωρούμε στον 
τομέα της εκπαίδευσης.

Φέτος καλωσορίσαμε στη μικρή μας κοινό-
τητα είκοσι οχτώ χαριτωμένα μικρά κοριτσάκια, 
ενώ επτά από τα μεγαλύτερα κορίτσια μας σπου-
δάζουν σε κολλέγια στην Καλκούτα. Πρόσφατα 
εικοσιένα από τα κοριτσάκια μας βαπτίστηκαν. 
Το μέλλον της Χριστιανικής Ιεραποστολής στην 
Ινδία είναι αυτά τα παιδιά.

Εγκαινιάσαμε και ήδη λειτουργούμε το Αγ-
γλικό Δευτεροβάθμιο Σχο-
λείο «Άγιος Ιγνάτιος» στο 
Ορφανοτροφείο Θηλέων. 
Καθώς τα αγγλικά σχολεία 
είναι σπάνια στην επαρχία 
της Βεγγάλης, προσδοκούμε 
μέσα από αυτό το γεγονός να 
βελτιώσουμε τις προοπτικές 
για το μέλλον των ορφανών 
παιδιών μας. Με μια ελάχιστη 
συνδρομή θα γίνουν δεκτά 
και παιδιά από την ευρύτερη 
περιοχή.

Η ίδρυση ορφανοτρο-
φείου αρρένων τα τελευταία 
χρόνια ήταν για μας μεγάλη 

πρόκληση. Η λειτουργία του 
είναι ζωτικής σημασίας, καθώς 
από εκεί θα προκύψουν οι μελ-
λοντικοί κατηχητές, ιερείς αλλά 
και οι Χριστιανοί σύζυγοι για τα 
κορίτσια μας. Την πορεία για 
τη δημιουργία του ανέκοψε η 
μείωση των δωρεών από την 
Ελλάδα. Μια συνεισφορά από 
την Αυστραλία μας επέτρεψε και 
πάλι να συνεχίσουμε και να εξο-
πλίσουμε πέντε από τα δωμάτια, 
την κουζίνα και την τραπεζαρία.

Ήδη έχουμε δεχθεί τα πρώτα έξι αγοράκια! 
Είναι γλυκύτατα και έχουν κιόλας ξεκινήσει τα 
μαθήματά τους στο νέο μας σχολείο.

Περιμένουν τόσο πολύ για να ξεφύγουν από 
τη φτώχεια και την ανέχεια!

Προσευχόμαστε θερμά να φέρουμε άμεσα 
σε πέρας τον πλήρη εξοπλισμό του ορφανοτρο-
φείου αρρένων, για να δεχθούμε περισσότερα 
ορφανά και άπορα αγοράκια, που είναι τόσα 
πολλά εδώ.

Σε αυτό το δύσκολο οικονομικά διάστημα 
κατορθώσαμε να συνεχίσουμε τα άλλα μας προ-
γράμματα: Λειτουργούν σε χωριά τα 5 δημοτικά 
σχολεία και τα 7 ιατρεία μας. Όσο η βοήθειά 

Κατήχηση ενηλίκων.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΚΟΥΤΑΣ

Ομαδική βάπτιση.

Κατήχηση ενηλίκων.
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σας μας το επιτρέπει, συνεχίζουμε τη σίτιση των 
αστέγων της Καλκούτα.

Για τρίτη συνεχή χρονιά είχαμε τη χαρά της 
συνεισφοράς της κ. Μαρίας Δεμέναγα, Ελληνί-
δας οδοντιάτρου, που με αυτοθυσία προσέφερε 
τις υπηρεσίες της για ένα μήνα.

Επίσης η οφθαλμίατρος κ. Κατερίνα Αλεξάν-
δρου, που με πολύωρη καθημερινή εργασία 
θεράπευσε ασθενείς με φάρμακα και γυαλιά 
οράσεως, που έφερε από την Ελλάδα. Μαζί 
παραγγείλαμε τον εξοπλισμό για το Οφθαλμια-
τρείο μας «Η Αγία Αναστασία», που Θεού θέλο-
ντος, θα λειτουργήσει άμεσα με Ινδό γιατρό. Η 
αναβάθμιση και λειτουργία του είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική, καθώς πολλοί Ινδοί πάσχουν από 
σοβαρά προβλήματα οράσεως.

Ακόμη, μας επισκέφτηκαν οι κ. Αγγέλα και 
Δήμητρα Καρατράντου, αγιογράφοι, που έφτια-
ξαν υπέροχες εικόνες.

Με επιτυχία έγινε και φέτος το ταχύρρυθμο 
σεμινάριο με Ορθοδόξους ιερείς και θεολό-
γους από το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο 
(O.C.M.C.) από τις Η.Π.Α., ενισχύοντας πνευμα-
τικά τους ιερείς και τους κατηχητές μας.

Βασιζόμαστε στην αγάπη, τις προσευχές και 
τη στήριξή σας. Σε αυτούς τους δύσκολους οι-
κονομικά καιρούς η βοήθειά σας είναι πιο πο-
λύτιμη και αναγκαία από ποτέ για τη συνέχιση 
των προσπαθειών μας.

Με άπειρη ευγνωμοσύνη 
και θερμές ευχές 

Μον. Νεκταρία

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ 
1-1-1935 ἕως 9-1-2011

«Ἐν σκηναῖς Δικαίων ἐν χώρα ζώντων»
Ἐκοιμήθη στίς 9-1-2011 ἡ στενή συνεργάτις καί φίλη 

τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ Π.Χ.Ο.
Κατόπιν μακροχρόνιας ἀσθένειας πού μετά καρτερίας 

ὑπέμεινε, τώρα ἡ ἀδελφή μας ΜΑΡΙΑ ξεκουράζεται ἐν 
Κυρίῳ στίς αἰώνιες μονές τῆς θριαμβεύουσας ἐκκλησίας 
«ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος».

Ἀπό τό πνευματικό ἀπόθεμα τῆς ψυχῆς της προσέ-
φερε πολλές ὑπηρεσίες στό κοινωνικό σύνολο καί ξε-
δίπλωσε πολλές πτυχές τῆς πλούσιας πνευματικῆς της 
δράσης σέ πολλούς τομεῖς, φροντίζοντας νά συμπαρα-

σταθῆ καί νά βοηθήση κάθε πονεμένη ψυχή.
Στόν Π.Χ.Ο. ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς πού ἦταν μέλος ἀπό τήν ἵδρυσή του, προσέ-

φερε πολλά. Ἡ ὑλική της προσφορά, ἡ ἀγάπη της, τό ἐνδιαφέρον της καί πρό πάντων 
ἡ προσευχή της γιά τά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου ἦταν μεγάλη.

Εἴθε ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου νά ἀναπαύση τήν ψυχή σου, ἀγαπημένη 
μας, Μαρία.

Ἄς ἀπαλύνη τόν πόνο στήν πικραμένη σου μανούλα, τόν υἱό σου, τά ἐγγονάκια 
σου, τούς φίλους καί συνεργάτες σου.

Ἐλαφρύ τό χῶμα τῆς κρητικῆς γῆς πού σέ σκεπάζει.
Αἰωνία σου ἡ Μνήμη ἀγαπημένη μας

Θεοδ. ΣκΟΡΔΑ
Οἱ φίλες σου καί συνεργάτιδές σου
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Αγαπητοί μου 
αδελφοί,

Σας γράφουμε 
από το κέντρο της 
Αφρικής, για να 
μοιραστούμε τα 
νέα της ορθόδοξης 
ιεραποστολής στο 
Μαλάουι. Σε μια 
δύσκολη και φορ-
τισμένη περίοδο 
για τους Έλληνες 
και όχι μόνο, όπου 

οι ειδήσεις και τα νέα συχνά φέρουν ανη-
συχία, αγωνία και θλίψη στις ορθόδοξες 
καρδιές, τα νέα από το ιεραποστολικό κλι-
μάκιο στο Μαλάουι, έρχονται να τονώσουν 
με χαρά, πίστη και ελπίδα όλους μας.

Στις μέρες μας που η λεγόμενη οικονομι-
κή κρίση, ακυρώνει σχέδια, περικόπτει την 
ελεημοσύνη και στενοχωρεί τους ανθρώ-
πους, η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Μαλάουι, 
χαίρεται και καμαρώνει που αξιώθηκε να 
εορτάσει τα θυρανοίξια σε δύο ωραίους, 
μεγάλους και καλοχτισμένους ναούς:

Στις 14 Ιουνίου 2010, στην περιοχή 
Μουλάνζι, κάτω από το ομώνυμο βουνό 
του Μαλάουι, ο σεβασμιότατος κ. Ιωακείμ 
τέλεσε τα θυρανοίξια στον Ιερό Ναό Αγίας 
Άννας της Θεοπρομήτορος. Τον Σεβασμιό-
τατο συνόδευαν όλοι οι ιθαγενείς κληρικοί, 
ο ιερέας Νεκτάριος, ο ιερέας Νικόδημος, ο 
διάκονος Σωφρόνιος. Μέσα σ’ ένα κλίμα 
μεγάλης χαράς και συγκίνησης, οι κάτοικοι 
της περιοχής επεφύλαξαν θερμότατη υπο-
δοχή στον Επίσκοπό τους. Στο λόγο του 
ο Σεβασμιότατος, σαν αληθινός ποιμένας 
και πατέρας των ιθαγενών ενοριτών, τους 
καθοδήγησε για σωστό ξεκίνημα της ενο-
ριακής ζωής.

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση 
εορταστικών δρώμενων από τους ενορίτες 
και τα παιδιά του νηπιαγωγείου που η Εκ-
κλησία μας απασχολεί και σιτίζει καθημερι-
νά. Η εκδήλωση έκλεισε με προσφορά δώ-
ρων στους αρχηγούς της περιοχής και στα 
παιδιά της ενορίας και ακολούθησε γεύμα 
για όλους. Ο Σεβασμιότατος ξεναγήθηκε σε 
όλα τα νεόχτιστα κτίρια του ιεραποστολικού 
κέντρου γύρω από τον ιερό Ναό, όπως στο 
νηπιαγωγείο με αποθήκη και μαγειρείο, στο 
αναγνωστήριο-βιβλιοθήκη, στο εργαστήριο 
ραπτικής, στη γεώτρηση, στη διαμόρφωση 
του υπαίθριου χώρου με κιόσκι και παιδική 
χαρά και το μικρό πρεσβυτέριο. 

Στις 15 Ιουνίου ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης μας, με σύσσωμο τον κλήρο 
των ιθαγενών, τέλεσαν τα θυρανοίξια του 
Ιερού Ναού των Ταξιαρχών στην περιοχή 
Παλόμπε, σε συγκινητική ατμόσφαιρα. Την 
τελετή του Αγιασμού και την αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία ακολούθησαν εορταστικές 
εκδηλώσεις από τους αρχηγούς των γύρω 
περιοχών, τα παιδιά του νηπιαγωγείου, τις 
ενορίτισσες και στο τέλος ο Σεβασμιότα-
τος πρόσφερε δώρα σε όλη την ενορία. Ο 
ιερός Ναός των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και 
Γαβριήλ είναι, όπως και της Αγίας Άννας, 
μεγαλοπρεπής και γερός. Τον κοσμούν αψί-
δες και ωραίο καμπαναριό. Είναι ευγενική 
προσφορά δωρητή από την Ελλάδα.

Ο Σεβασμιότατος κ.κ. Ιωακείμ έθεσε το 
θεμέλιο λίθο για την ανέγερση του νέου 
Ιερού Ναού της Αναστάσεως του Σωτή-
ρος στήν πόλη Blantyre. Το έργο ξεκίνησε 
πριν από λίγους μήνες και με τη χάρη του 
Θεού προχωρά γρήγορα. Ωραία και γερή 
περίφραξη προφυλάσσει τα υπό ανέγερση 
κτίρια.

Πανηγυρίσαμε με τους ιθαγενείς, που 

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟξΗΣ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΙ»

Ο Ζάμπιας και Μαλάουι 
κ. ΙωαΚΕΙΜ
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τραγουδούσαν ασταμάτητα σε ένδειξη χα-
ράς και ευγνωμοσύνης για το μεγάλο δώρο 
στον τόπο τους.

Στην πιο πρόσφατη επίσκεψη του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μαλά-
ουι το Νοέμβριο, ο Σεβασμιότατος έβαλε το 
θεμέλιο λίθο για την ανέγερση Ιερού Ναού 
αφιερωμένου στα Εισόδια της Θεοτόκου 
και στην Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια 
στην περιοχή Τσιραζούλου. 

Χάρη στην ευγενική προσφορά Ελληνί-
δας δωρήτριας έχει ξεκινήσει η ανέγερση 
ιερού ναού αφιερωμένου στα Εισόδια της 
Θεοτόκου στη φτωχή και πολύ υποβαθμι-
σμένη περιοχή Ναμουέρα.

Στην περιοχή Μουλάντζι, στο νεόχτιστο 
νηπιαγωγείο, σιτίζουμε καθημερινά 70 περί-
που παιδάκια. Η Εκκλησία μας έχει προσλά-
βει 3 υπαλλήλους οι οποίοι από το πρωί ως 
το απόγευμα απασχολούν τα πολύ φτωχά 
παιδάκια, διδάσκουν και τους παρέχουν 
δύο γεύματα: πρωινό και μεσημεριανό. 

Σε άλλες περιοχές, όπως στο Τσιραζού-
λου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να πα-
ρέχουμε καθημερινά συσσίτια, προσφέρου-
με έκτακτες δωρεές αγάπης. Οι ιθαγενείς 
πάντα με ευγνωμοσύνη παίρνουν τις προ-
σφορές από την Εκκλησία μας.

Σχετικά με το εργαστήρι ραπτικής, που 
προαναφέρθηκε, στην περιοχή Μουλάνζι, 
σας πληροφορούμε ότι έχουμε προσλάβει 
έναν ράφτη που διδάσκει την τέχνη του στις 
γυναίκες της περιοχής. Ήδη ξεκίνησαν να 
κατασκευάζουν διάφορα είδη ρουχισμού, 
τα οποία πουλάνε για να αποκτήσουν ένα 
έστω μικρό εισόδημα. Να πούμε σ’αυτό το 
σημείο ότι χρειάζονται αρκετές ραπτομηχα-
νές ώστε να εξοπλιστεί σωστά το εργαστήρι 
ραπτικής.

Επίσης στην ίδια ενορία, στην περιοχή 
Μουλάνζι, ο δραστήριος ιθαγενής ιερέας 
Νικόδημος, προσπαθεί να οργανώσει αθλη-
τικές ομάδες και αθλοπαιδειές, ώστε οι νέοι 
άνθρωποι της περιοχής να πλησιάζουν και 

να αγκαλιάζουν την ενορία και την ενορι-
ακή ζωή.

Η περιοχή Ναμουέρα, όπως προαναφέρ-
θηκε, είναι απομακρυσμένη από οποιαδή-
ποτε στοιχεία πολιτισμού και προόδου. Και 
όμως σε κείνη την περιοχή, η αγάπη μιας 
δραστήριας ελληνικής ενορίας, φρόντισε 
να φτάσουν πολλά πανέμορφα δώρα. Ρου-
χισμός και παιχνίδια μοιράστηκαν στους 
φτωχούς αδελφούς μας και τους γέμισαν 
χαρά!

Να σημειώσουμε εδώ ότι το ιεραποστο-
λικό κλιμάκιο δεν παραλείπει τις τακτικές 
επισκέψεις του στις φυλακές· 

Η Ιεραποστολή μας μερίμνησε και φέτος 
για κάποιους άστεγους. Σε κάποιες περιοχές 
δεκάδες αστέγων απειλούνται και απειλούν 
με τη σειρά τους την κοινή ειρήνη. 

Άλλος ένας χρόνος βρίσκεται στο τέλος 
του. Το 2010 φεύγει... Το 2011 προβάλλει 
και φέρνει μαζί του νέα ελπίδα, όρεξη, διά-
θεση να εργαζόμαστε τον αγώνα τον καλό. 
Ωστόσο σε ετούτη τη χώρα τα βάσανα και 
τα προβλήματα των ιθαγενών δεν έχουν 
τελειωμό. Η Ιεραποστολή μας, με τις μικρές 
ανθρώπινες και οικονομικές δυνάμεις που 
διαθέτει, προσπαθεί, αλλά ο πόνος εδώ 
δεν τελειώνει. Μοιάζει με λερναία ύδρα: 
όπου πας να κλείσεις μια πληγή, αντικρίζεις 
άλλες πιο βαθιές.

Σας ζητούμε λοιπόν να προσευχηθείτε 
καρδιακά για τους ιθαγενείς ιερείς, το διάκο, 
τους κατηχητές, τους ψάλτες, τους βοηθούς 
και για κάθε νεοφώτιστο ιθαγενή, για την 
επιτυχία των φιλόθεων και φιλάνθρωπων 
στόχων της ορθόδοξης ιεραποστολής, ώστε 
να συνεχίζει το έργο και τις δραστηριότη-
τές της για την πνευματική σωτηρία και την 
ανακούφιση στον αγώνα τους για επιβίωση. 
Ας ευχηθούμε ότι ο Θεός, το νέο έτος, θα 
μας κρατήσει ενωμένους, αγωνιζόμενους 
και ταπεινούς!

Ιερέας Ερμόλαος



Ὑπέρ Σκοπῶν Ἱεραποστολῆς 
ἀπό 16/10/10 ἕως 15/2/11 
 € 
Μακρινοῦ Ἀθηνᾶ 100
Λινάρδος Νικόλαος 10
Τσῖρος Ἐλευθέριος 100
Σκοῦτζος Δ.  20
Παναγιωτοπούλου Ἄννα 50
Πετροχείλου Ἀναστασία 10
Κοτσαλίνου Παυλίνα 100
Ἀνώνυμος 300
Καλλιανιώτη Φωτείνη 20
Παπαμιχαήλ Γεώργιος  15
Κοντονάτσης Πέτρος 50
Σκέτζη Ἑλένη 10
Ἀνώνυμη  40
Κολοβός Γεώργιος 10
Βουδούρη Μαρία 50
Γεωργάκη Κλεονίκη 20
Θεοδωροπούλου Αἰκατερίνη 30
Σκορδάς Παναγιώτης 50
Εὐθυμιάδου Ἑλένη 25
Κουρκουμπᾶς Κων/νος  20
Δασκαλάκη Μαρία 160
Κανελλόπουλος Βασίλειος 210
Ἀνώνυμος 300
Δημάκης Βασίλειος 30
Παπαδάκη Σοφία 300
Μακρυδοπούλου Νικολίτσα 150
Καττή Ἀσημίνα 100
Δημάκη Ἀλεξάνδρα  40
Τ. Ἡσυχαστήριο Ναύπακτος 10
Ματσοπούλου 20
Καϊζατζίδου Ἐροφύλλη 20
Κόλλιας Ἰωάννης 20
Φαφούτη Μαρία 20
Δημάκης Βασίλειος 20
Σκούλικας Ἀνδρέας 800
Ἱερομ. Π. Γρηγόριος 150
Πώλης Ἰωάννης 50
Ἀνώνυμη 100
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20
Ζαβάκου Ἀναστασία 50
Θεοδοσίου Θωμᾶς 20
Ἠλία Εὐτέρπη 30
Σινοπούλου Αἰκατερίνη 20
Κοσκορέλου Δέσποινα 20
Ἀλογογιάννη Ἀγγελική 10
Ἀνώνυμος 20
Μπέη Τρυφωνία 100
Δέτση Μαρία 20
ΤσιάβαἙλένη 20
Πάνου Ἑλένη 20

Ἀνώνυμος 10
Μουλτέζα Ἀγγελική 10
Κοτοσταρά Σταυρούλα 50
Δούμας Γεώργιος 20
Ἀνώνυμος 30
Χασεκίδου Ἑλένη 50
Κουτογεώργης Ἐλευθέριος 50
Καλαμαρά Εἰρήνη 25
Μπουγιούρη Εὐγενία 20
Μάμαλη Χρυσοῦλα 80
Μάμαλη Εὐθαλία 80
Ἀνώνυμη 10
Μάκαη Μίνα 20
Ἀβαγιάννης Εὐστράτιος 50
Ρετέλα Ἄννα Ἀγγέλα 30
Μάκαρη Μαρία 20
Δεκατά Ἑλένη 20
Κλεφτάκη Ἰωάννα 50
Σαμουήλ Ἑλένη 100
Παφίλη Κων/να 20
Ἀγγελάκης Θεοφάνης 50
Σοβατζόγλου Βασιλική 40
Γιώτη Εὐφροσύνη 15
Ραχούτη Εὐγενία 20
Ἀνώνυμος 20
Ἱ. Μονή Προυσού 200
Ἰωαννίδης Ἰωάννης 100
Βαγγελάτου-Τσιλίκα Σπυριδούλα 20
Μιτζάλης Ἀναστάσιος 20
Κατωπόδης Γεώργιος 30
Ἀλεξάνδρου Ἀλέξανδρος 20
Παγωνάς Νικόλαος 10
Τόλης Σωτήριος 30
Μαραβέλια Σωτηρία 10
Ἀρχ. Π. Μαστρογιαννόπουλος Ἠλ. 10
Ἀχιλ. Καλογιάννης-Εἰρ. Δωροθέα 20
Θειακοῦ Ἄρτεμις 20
Κουτσούμπα Χριστίνα 20
Κωνσταντάρας Ἰωάννης 20
Γρατσέα Σταυριανή 50
Ἀνώνυμος 20
Ρηγοπούλου Πηνελόπη 10
Παπαδοπούλου Εὐανθία 50
π. Παπασταύρου Γεώργιος 100
π. Φραγκῖσκος Χρῆστος 15
Τζοννάκη Ἀσπασία 100
Δόγιας Χρήστος 50
Τζουμπέ Εὐαγγελία 100
Τσῖρκος Βασίλειος-Μαρία 50
Ἀνώνυμος 20
Θανοπούλου Κων/να 10
Παπαπαναγιώτου Κλεάνθη 50
Μπουγιούρη Γεωργιάννα 10

π. Βουτσᾶς Λαυρέντιος 20
Ἀντωνιάδου Κων/να 50
Κουράτορας Ἀνδρέας 100
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος 50
Πανάγου Κυριακή 50
Τσακανιάς Γεώργιος 20
Μαρμαρινός Νεκτάριος 10
Καγκάλου Ἑλένη Ἰωάννου 20
Δημάκη Ρεβέκκα 70
Παπανικολάου Βασίλειος 20
Ζαχαριάδης Βασίλειος 10
Κούβελος Ἰωάννης 100
π. Παρασκευᾶς Ζωγράφος 50
Ἀντωνοπούλου Εὐθυμία 30
Χατωνίδης Ἰορδάνης 20
Δάφνη Λένα 50
Παναγιωτοπούλου Ἀριστέα 50
Στεργιούλης Βασίλειος 50
Μελέτης Χρῆστος 20
Κακαβούλης Ἀλέξανδρος 50
Ἀλεξανδρή Πολυξένη τοῦ Γεωρ. 20
Ρεβαίκα Φωτούλα 20
Παπαχρήστου Στέφανος 30
Σακισλή Μαρία 20
Παπαδημητρίου Κων/νος 150
Καρούσου Φωτεινή 20
Παπα/ντίνου Μαρία 60
Θαλασσινός Γεώργιος 150
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 50
Σασιάκος Πέτρος 20
Θοδωράτου Μαρία  50
Κατσαδούρης Παναγιώτης 50
Ὀρφανός Ἰωάννης 50
Λαδά Εὐτυχία 30
Κινάτου Παρθενόπη 30
Λαγός Δημήτριος 8,60
Παλαμήδας Δημήτριος 30
Ἀνδριανάκης 20
Ἀνώνυμος 25
Μπαλαμπέρης Βασίλειος 50
Ἀνώνυμος 20
Μαραγκοπούλου Εὐσταθία 20
Ἀνώνυμος 50
Ἀνώνυμος 50
Καλαθά Φωτεινή 20
Τσούκου Ἀδαμαντία 20
Καραγιάννη Γεωργία 20
Γιαννακοπούλου Μαρία 30
Κουτσιάνα Χρυσοῦλα 10
Μεθυμάκης Ἐμμανουήλ 100
Ἀσπραδάκη Αἰκατερίνη 50
Λιανοῦ Ἀγγελική 30
Πασούλη Μαρκέλλα 150

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 16 Oκτώβρίου 2010 ἕως 15 Φεβρουαρίου 2011 
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Ἀνυφουτῆ Βασιλική  50
Τουρλούκης Ἰωάννης 30
Στάμου Καλλιόπη 100
Ἀναγνωστόπουλος Χαρίλαος 30
Πρεγάρη Μαρία 50
Παπαζαχαρίου Ἄννα 50
Κολοβός Γεώργιος 10
Γκούμα Μαριάννα 10
Πρωτονοταρίου Βάγια 20
Ἀσπραδάκη Αἰκατερίνη 20
Ἀργυροπούλου Σταυροῦλα 10
Γρηγορίου Κυριακή 50
Ἀντωνόπουλος Κων/νος 300
Καραθάναση Μαρία 50
Νέμτζα Μαρία 50
Παπ/ντίνου Ἀλέξανδρος 20
Βάγιας Ἰωάννης 50
Κουρκουμπᾶς Κων/νος 20
Αρχ. Χαραλαμπίδης Γρηγ. 20
Ρουσάκη Ἰουλία 50
Λίγκα Νίκη 50
Γάσπαρης Γεώργιος 100
Γραπάνη Εὐαγγελία 10
Δασουρᾶς Βασίλειος 50
Καραμπούλας Χρῆστος 50
Μπαγλατζῆς Σωκράτης 20
Χριστοπούλου Ἰουστίνη 20
Παρπούρα Αἰκατερίνη 50
Τσιλιμάγκρα Μαρία 200
Γιάνναρου Ἀντιγόνη 20
Γιουβρέκα Χριστίνα 20
Παπαδοπούλου Παναγιώτα 20
Κονιδάρης Δημήτριος 100
Κουτούλια Εὐμορφία 50
Μάρκου Ἰωάννα 50
Φρατζεσκάκη Ἑλένη 100
Γιαρενάκη Ἀθανασία 10
Βλαχοδημήτρης Ἐμμανουήλ 20
π. Χαβάτζας Ἐλευθέριος 300
Εὐθυμίου Λεμονιά 20
Χρυσοῦ Φραντζέσκα 200
Σαραντοπούλου Αἰκατερίνη 50
Ψαρρός Βασίλειος 5
Ραδίτσα Ξανθή 50
Ἰωσηφέλη Ἀφροδίτη 20
Σολωμοῦ Ἀθηνά 15
Σούφλα Μαρία 10
Μιχαλέλη Μυρσίνη 10
Τσαλιαγκοῦ Αἰκατερίνη 5
Γιαννουλοπούλου Χριστίνα 50
Ψηλόλιγνου Ἑλένη 250
Ἠλία Γεωργία 20
Στάμου Καλλιόπη 100
Κωβαίου Ἕλλη 20

Λεγάκη Σοφία 20
Νικοπούλου Αἰκατερίνη 100
Καλαθά Φωτεινή 20
Γεωργουλάκου Φωτεινή 7
Λιαννοῦ Ἄννα 100
Τσιτσάνη Βικτωρία 60
Σπάθα Περσεφόνη 30
Ἀντωνίου Μαρία 30
Ἀνώνυμη 50
Γκούμα Μαριάννα 15
Ἀνώνυμος 100
Σπυρόπουλος Παναγιώτης 20
Ἐφραίμογλου Φόφη 30
Γκλάβας Μιχαήλ 50
Μαδούρας Νικόλαος 500
Βιτσίου Ἀναστασία 30
Κουλοβατσιανός Νικόλαος 20
Ἀνώνυμος 20
Γεωργιάδου Εὐρύκλεια 50
Τσιλογλόγλη Ροδούλα 20
Γραγρά Ἀθηνά 20
Μαρκάδα Ἀγγέλα 10
Κοτσάδης Διονύσιος 25
Μπουρναβέα Ἀθανασία 30
Σκορδᾶ Μαρία 20
Ζαφειροπούλου Παναγιώτα 20
Μιγάδη Μαρία 20
Ναστούλης Ἀλέξανδρος 20
Στάσκου Καλλιόπη 50
Ἀνώνυμη 10
Οἰκονόμου Γεωργία 65
Ἀγγελοπούλου Ἑλένη 20
Βαρβεράκης Δημήτριος 50
Κουτσούκος Παναγιώτης 100
Λεζῆς Κων/νος 200
Ἀνώνυμος 50
Λαγός Δημήτριος 10
Μαριάτου Γεωργία 25
Δρετάκης Ἐμμανουήλ 100
Ἀλεξίου Σοφία 50
Μπαλόπουλος Βίκτωρ 100
Ἀνώνυμος 200
Κακαφέκας Ἡρακλῆς 300
Βουδούρης Παρασκευᾶς 40
Εὐστρατιάδου Ἀνθούλα 40
Γκατζοφλιάς Κων/νος 300
Κουτογιαννάκος Κων/νος 100
Ἀνώνυμος 100
Ἀνώνυμος 20
Χρηστάκη Ἀναστασία 100
Λουκάγκος Θωμάς 200
Μουζακίτης Γεώργιος 50
Ὀρφανός Ἰωάννης 50
Παπαδόπουλος Ἰωάννης 600

Καρακινίδου Εἰρήνη 20
Ἀνώνυμος 1000
Παπαχρήστου Στέφανος 30
Καβουλάκης Βασίλειος 600
Καψωμενάκης Νικόλαος 80
Ἀνώνυμος 500
Ἀνώνυμος 20
Σταμέλου Χρυσοῦλα 20
Μαχαλιώτη Μαρία 50
Σουτόπουλος Γεώργιος 30
Μπακάλης Λουκάς 30
Θεοδοσίου Γεώργιος  20
Δαλέτου Γεωργία 60
Σταθάκη Θηρεσία 7
Παππᾶς Χριστόφορος 30
π. Μουλατσιώτης Νεκτάριος 100
Γκράντζιας Βασίλειος 20
π. Μακρυπούλιας Δημήτριος 100
Ροῦσσος Νικόλαος 100
Μικελάτου Εὐτυχία 25
Παυλοπούλου Μακριν 30
Τεγογιάννης Γεώργιος 50
Βλαχογιάννης Γεώργιος 250
Παπαχρήστου Στέφανος 30
Ζαγκλῆς Αρ. 50
Φλῶρος Χριστόφορος 20
Γρίβα Κλεονάκη 50
Βλάχος Δήμητριος 20
Δεμαρίας Παῦλος 500
Φουντάρα Μαρίνα 50
Παπαχρήστου Στέφανος 30
Γεμενή Ὄλγα 20
Γαρυφάλλου Εὐαγγελ. 50
Ὀρφανός Ἰωάννης 50
Συμεών Σπῦρος 50
Ζούμπου Παναγιώτα 100
Κορίκης Νικόλαος 50
Λαγός Δημήτριος 9
Καρύδης Προκόπιος 30
Καραγιάννη Ἐλπίδα 50
Γρηγόρη Κασσάνδρα 50
Μπουρνέλης Ἀπόστολος 20
Κυριακοπούλου Ἀσημίνα 100
Ἀνώνυμος 20
Λιούλια Σταματία 200
Χαρβαλιά Μαρία 40
Ἀνώνυμος 30
Δεμενόπουλος Γρηγόριος 50
Καραγιώργου 30
Jenny Holt  346,49
Ντάβα Φωτεινή 40
Κοκκίνη Ἀλεξάνδρα 250
Λεβεσάνος Νικόλαος 600
Γεροχρήστου Παρασκευή 30
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Ρίζος Δημήτριος 20
Ἀνδρεάδης Δημοσθένης 60
Μένζου Ἀσ. 20
Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 100
Παπαϊωάννου Κυριάκος 100
Μηλίτσης Γεώργιος 50
Κουλοβατιανός Νικόλαος 20
Τσατίνης Κων/νος 50
Γρίβα 50
Καπίτση Μαρία 150
Καζάζη Μαρία 100
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20
Φαφούτης Δημήτριος 10
Κατσαράκη Μαρία 100
Παπαδόπουλος Γεώργιος 200
Ντιλιά Ρίτσα 20
Ματσούρη Αἰκατερίνη 20
Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη 20
Διαμαντή Ἰωάννα 10
Ἀντωνόπουλος Κων/νος 300
Ἀσπασία 10
Μουσοπούλου Εἰρήνη 20
Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50
Βερρῆς Δημήτριος 50
Μυλωνά Ἑλένη 200
Δημητροπούλου Εὐσταθία 50
Παπαδόπουλος Φωτ. Γεώργιος 30
Τσαντούλα Εὐλαλία 50
Δέδες Δημήτριος 70
Ἀντωνίου Λουκία 50
Ἀγγέλου Σταματίνα 50
Σταματίου Σοφία 50
Τσοπελογιάννη Κυριακή 50
Κιντή Βασιλική 120
Παπαγεωργίου Μαρία 30
Ἀλεξοπούλου Μάρθα 120
Λιάπη Βαρβάρα  400
Προσκυνητοπούλου Μαρία 50
Ἀνδρίτσου Εἰρήνη 50
Λεγάκη Μαίρη 50
Ἱ. Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Ἀχαρναί 50
Κετσετζῆς Ἰωάννης 30
Καρύδης Προκόπιος 30
Πρεδάρη Μαρία 50
Δημητρακόπουλος Παναγ. 50
Δημητρακόπουλος Ἰωάννης 100
Δρίζη Αἰκατερίνη 50
Σκόνδρα Ἀνθούλα  20
Χρυσοῦ Φραντζέσκα 200
Ἀνώνυμος 10
Ψυλάκη Εἰρήνη 30
Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20
Γαλανοπούλου Χριστίνα 20
Μιχαλαρίδη Λουκία 15

Καζιλιέρης Νικόλαος 20
Κιούση Σωτηρία 20
Σαπουντζόγλου Χρυσοῦλα 50
Τατσιατοῦ Ἑλένη 60
Φραγκούλη Ἑλένη 50
Γράψα Αἰκατερίνη 50
Θεοδωροπούλου Παναγιώτα 15
Γόνη Βασιλική 10
Παπαδόπουλος Σπῦρος 10
Γάσπαρης Γεώργιος 50
Ἠλιάδου Ἀνδριανή 105
Τσολάκη Μαρία 50
Ζενέλη Μαρία 50
Ἁλμυρός Γεώργιος 50
Χατζηστράτη Οὐρανία 10
Μαραβά Μαρία 10
Δούση Θεοδώρα 50
Σκούφου Αἰκατερίνη 20
Στάϊκου Ζωγράφου 20
Βλαχοπούλου Μαρία 20
Σολωμοῦ Ἀθηνᾶ 15
Διαμάντης Εὐάγγελος 50
Γεροσίδερη Μαρία 20
Λαζικοῦ Ζωή 10
Τζαβέλου Οὐρανία 10
Ἀνώνυμος 10
Ἀνώνυμη 10
Νικολάου Ἑλένη 10

 
 
Βαπτίσεις 
Ἀπό 16/10/10 ἕως 15/2/11 
 €
Κων/νίδου Ἐλεούσα  120
Ἀργυροπούλου Σταυροῦλα 60
Ἱ. Μονή Μαράτσης 100

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΩΝ 
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 

ΓΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ

 €
Πατήρ Δοσίθεος 40,00
κα Δελβενακιώτη Αντιγόνη 50,00
κος Σιώζος Παντελής 255,00
κα Κοροπούλη Ελένη 57,50
κα Νίκα Παρασκευή 240,00
κα Σεϊντή Χριστίνα 237,00
κα Ψαρρά Ιφιγένεια 705,00
κα Κορδοπάτη Κυριακή 105,00
Μαθητής Αλέξης Λιάπης 50,00
κα Βρεττού Σοφία 50,00
Ανώνυμος 5,00

κα Ψαρρά Παρασκευή 10,00
κα Ἀνδριανού Ελένη 50,00
κα Σαρρή Αγγελική 50,00
κα Σαμπάνη Κούλα 100,00

 
 

ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
 €
κα Μιχαλάκη Παρασκευή 60,00
κα Ζωγράφου Ελευθερία 50,00
κα Μακρή Αιμιλία 60,00
κα Καραμαγκιώλη Ευαγγ.  50,00
κος Ρόκας Χαράλαμπος 500,00

 
 

Δ) Τριμηνία 2010  
ΠΑΡ/ΜΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 

 €
Καγιάς Λουκάς 5,00
Σανιδᾶς Χαράλαμπος 102,30
Ἀνώνυμος 25,0
Μακρή Παναγιώτα 150,00
Σανιδᾶς Σωτήριος 50,00
Καλιαντάση Εὐμορφία 15,00
Ἀνώνυμος 45,80
Ἀνώνυμος 20,00
Καγιάς Λουκάς 5,00
Κυριακάτη Εὐαγγελία 10,00
Κοντού Ἄννα 30,00
Ἀγγέλου Ἄννα 30,00
Ἀνώνυμος 100,00
Τσόγκα Μαρία 25,00
Σακελίου Ἄννα 25,00
Μπάλιου Χρυσούλα 25,00
Μίχος Δημήτριος 25,00
Κυλάφη Σοφία 50,00
Μητάς Χρήστος 25,00
Τόλια Ἑλένη 10,00
Παπαρίζου Εὐαγγελία 40,00
Μπαλτσώτη Ἑλένη 20,00
Μαυροδήμου Μαρία 20,00
Καγιάς Λουκάς 10,00
Ὑφαντής Χαράλαμπος 100,00
Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00
Ξηρογιάννης Νικόλαος 20,00
Μίχος Γεώργιος 50,00
Καραδήμου Κωνσταντίνα 20,00
Σπύρου Εὐθύμιος 30,00
Καμηνάρη Κατερίνα 20,00
Ράπτη Μήνα 20,00
Μπασδέκης Βασίλειος 50,00
Καραμπάτσος Βασίλειος 50,00
Σανιδᾶς Χαράλαμπος 100,00
Πολυτάρχου Άσπασία 20,00
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Πάνου Κωνσταντίνα 50,00
Βασιληάς Γεώργιος 20,00
Ἀνέστης Λουκάς 50,00
Μπράμη Κατερίνα 20,00
Κωτσιόπουλος Παναγιώτης 40,00
Παπαχρήστου Ἀθανάσιος 20,00
Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00
Νταλιάνη Γεωργία 5,00
Διαμαντοπούλου Αἰκατερίνη 40,00
Λουκά Χάϊδω 20,00
Σβέρκου Ναυσικά 30,00
Μακρή Παναγιώτα 40,00
Καμηνάρη Διονυσία 25,00
Νταλιάνης Χρήστος 50,00
Ντελίκος Δημήτριος 50,00
Κοτρώνη Φαίδρα 50,00
Παπαγεωργίου Χρήστος 50,00
Μπασδέκς Βασίλειος 50,00
Πολίτης Γεώργιος 20,00
Μητά Ἑλένη 20,00
Πλιάκα Ἄννα 25,00
Παπαλάμπρος Λάμπρος 10,00
Καγιά Αἰκατερίνη 10,00
Ἀγγέλου Ἄννα 30,00
Τίκας Ἠλίας 30,00
Λουκάς Ναπολέων 40,00
Γεωργίου Δημήτριος 50,00
Στριμπής Δημήτριος 20,00
Βάγγου Σπυριδούλα 20,00
Τρωγάδου Παναγιώτα 20,00
Σκουτίδα Μαρίνα 20,00
Ἀνέστη Εὐσταθία 20,00
Οἰκονόμου Νικολέτα 15,00
Ἀνώνυμος 15,00
Ἀνώνυμος 15,00
Ἀνώνυμος 20,00
Ἀνώνυμος 50,00
Βούζα Πολυξένη 30,00
Λαγογιάννης Παναγιώτης 20,00
Νικολάου Ἰωάννης 20,00
Μαυρίκη Παρασκευή 50,00
Στάθης Ἠλίας 100,00
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος 20,00
Ἀνώνυμος 25,00
Ροζάνα Σταυρούλα 10,00
Τουρκοχωρίτης Νικόλαος 50,00 
 
 
Εἰς Μνήμην 
Ἀπό 16/10/10 - 15/2/11
 €
Χαλκιοπούλου Ἀριστέα 20 
εἰς μνήμην μητρός της
Χαλκιοπούλου Ἀριστέα 20 

εἰς μνήμη Παπα/λου Δήμητρας
Γυπαράκη Ἑλένη 20 
εἰς μνήμην Ἀντιγόνης
Γκούμα Κων/να 50 
εἰς μνήμην συζ. Ἀριστέας
Θανοπούλου Ἀγγελική 100
διά τόν π. Τσιμπούκα 100 
εἰς μνήμην Γονέων Θανοπούλου Ἀγγ.
Καραγιαννίδης Ἡρακλῆς 150
Κουτσούγερα Μαρία 50 
εἰς μνήμην Μπότσαρη Χρήστου
Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 50 
εἰς μνήμην Μπότη Χρήστου
Μανουσάκη Πιερίνα 40 
εἰς μνήμην Μπότη Χρήστου
Σώχου Ἀργυρώ  50 
εἰς μνήμην Μπότη Χρήστου
Δαργωνάκη Μαρία 50 
εἰς μνήμην Ἀντωνίου
Μπότη Οὐρανία 200 
εἰς μνήμην συζύγου μου Χρήστου
Ἀνώνυμη 50 
εἰς μνήμη Μπότη Χρήστου  
καί ή Βασούλας
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα 200 
εἰς μνήμη τοῦ συζύγου μου
Ἐφραίμογλου Φόφη 30
Μαρμαρᾶς Ἰωάννης 110 
εἰς μνήμην Βούρτση Διονυσίου
Κονδύλη Μαρία 20 
εἰς μνήμην Ἀντωνίου
Μπέλτσιος Χρ. Εὐάγγελος 50 
εἰς μνήμην Βασιλικῆς  
καί θυγ. Εὐανθίας
Κωστοπούλου Ἰωάννα 20 
εἰς μνήμην ἀδελφοῦ
Τσιγουρή Ἑλένη 100 
εἰς μνήμην γονέων καί ἀναδόχων 
συζύγου καί ἀδελφῶν
Μπότη Λυγερή  50 
εἰς μνήμην πατρός της Χρήστου
Ἀργυροπούλου Σταμούλα 200 
εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς μου Στέλλας
Κοράκη Χρυσάνθη 98,77 
εἰς μνήμην τῶν γονέων μου 
Κων/νου & Γεωργίας 
Πιερίνα Μανουσάκη 100 
εἰς μνήμην Ἰωάννου
Καζάζη Μαρία 150 
εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν
Δαργωνάκη Μαρία  50 
εἰς μνήμην Ἀντωνίου
Ἀνδρικάκη Σταυροῦλα 80 
εἰς μνήμην Δημ. Σωτηροπούλου
Γκούμα Κων/να 50 
εἰς μνήμην συζύγου μου
Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα 50 
εἰς μνήμην ἀδελφού μου Παναγιώτη

Ἀνέγερσις Ἱ. Ναῶν 
ἀπό 16/10/10 ἕως 15/2/11
 €
Ντιλόρη Αἰκατερίνη 50
Βερρῆς Δημήτριος 20
Τσώνη Βασιλική 50
Μόσχου Γκόλφω 100
Κασμά Ἑλένη 300
Κουτρουμπᾶς Ἡρακλῆς 66,07
Μεϊντάνη Βασιλική 50
Πρωτονοταρίου Βάγια 60
Τομαδάκης Ἀντώνιος 105
Δασουρᾶς Βασίλειος 112,63
Νικολακέα Ἀνδρομάχη 64,51
Μαγιοπούλου Ἑλένη 27
Χατζάρα Ἑλένη 88,50
Κοντούλα Εὐμορφία 77
Κουτρουμπᾶς Ἡρακλῆς 126,70
Θεοδοσιάδου Ἑλένη 16,19
Πλασκασοβίτη Βασιλική 48,24
Τετράδης Στέφανος 125,78
Μωραϊτου Διονυσία 103,11
Ντιώνια Φωτεινή 99,12
Τομαδάκης Ἀντώνιος 344
Ἀνώνυμος 30,05
Γρηγορόπουλος Δημήτριος 102,60
Τσοῦκα Ἀθηνᾶ 30,50
Παπαδημητρίου Παρασκευή 81
Μπούσγου Κων/να 100
καπογιαννοπούλου Ἑλένη 700,70
Σγούρδου Παναγιώτα 185
Μίχου Ἀλεξάνδρα 170
Φανουράκη Αἰκατερίνη 58,39
Χατζοπούλου Πανωραία 148
Μαρούγκα Εἰρήνη 74,40
Λεοντιάδης Διονύσιος 298
Πάκου Κων/να 100
Ἀντωνοπούλου Ἰωάννα 271
Θεοδωρακοπούλου Ἀγγελική 81,50
Δρόσου Λεμονιά 72,90
Παπαϊωάννου Ἑλένη 41,30
Μαμάη Μαρία 105,50
Τσιάνδη Ἀφροδίτη 195
Ντάφλου Ἑλένη 85,55
Βελωνά Βασιλική 50
Μοσχονά Αἰκατερίνη 56
Λίγκα Νίκη  61,94
Τσιρνόβας Κων/νος 12,69
Κορκολή Τοῦλα 105,53
Σκαφίδου Ἑλένη 188,05
Τσώνης Παναγιώτης 21,04
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ἀγαπητοί μας συνεργάτες,
Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, καθώς πλησιάζουμε πρός τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως 

τοῦ Κυρίου μας, θά θέλαμε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἀποστολή μέ ἕνα container γεμᾶτο μέ ποικίλα 
ἀγαθά γιά τήν ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ στήν ΑΦΡΙΚΗ.

Στή χώρα αὐτή ὁ λαός εἶναι ταλαιπωρημένος ἀπό τούς ἐμφυλίους πολέμους καί γι᾽αὐτό ὑπάρχει 
πεῖνα, φτώχεια, δυστυχία. Πολλοί συνάνθρωποί μας εἶναι ἄστεγοι καί ἀκρωτηριασμένοι, χωρίς τή 
δυνατότητα ἀποκτήσεως βοηθητικοῦ μέλους, λόγῳ ἐλλείψεως εἰδικῶν τεχνικῶν ὀργάνων (χειρῶν 
ἤ ποδιῶν), ἀλλά καί χρημάτων.

Συγκινητικές περιπτώσεις μᾶς ἀνέφερε ὁ Ἱεραπόστολος π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, πού ἐπισκέφθηκε 
πρόσφατα τόν  Ὅμιλό μας. Εὐαισθητοποιημένο τό Δ.Σ. τοῦ Ὁμίλου μας ἀπό παρόμοιες περιπτώ-
σεις, ἀπεφάσισε τήν ἄμεση βοήθεια.

Ἐπειδή εἶναι ὑπερβολικό τό κόστος γιά τήν ἀποστολή container με ποικίλα ἀγαθά, συμφέρει 
ν᾽ ἀποσταλοῦν χρήματα καί ν᾽ ἀγοραστοῦν ἐκεῖ, ὅτι χρειάζονται. Ἡ περίπτωση αὐτή εἶναι ἡ πλέον 
ἐνδιαφέρουσα, καθ᾽ ὅτι εἶναι καί ἡ διαφορά συναλλάγματος μεγάλη καί ὅλα τά εἴδη εἶναι φθηνότερα.

Παρακαλοῦνται οἱ συνεργάτες, οἱ δωρητές καί οἱ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς νά συνδράμουν 
μέ τόν ὀβολό τους, ὅσο μποροῦν καί αὐτή τήν προσπάθειά μας γιά τήν ἀνακούφιση ὁμοδόξων 
συνανθρώπων μας.

                          

      ΤΟ ΔΙΟΙκΗΤΙκΟ ΣύΜΒΟύΛΙΟ ΤΟύ π.Χ.Ο.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
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ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ, Τ.Κ. 11364 ΑΘΗΝΑ
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