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Μυστήρια συμβαίνουν σ’ αὐτό τόν κόσμο, 
πράγματα παράδοξα καί καταπληκτικά.

Στή δυτική ὄχθη τῆς Τιβεριάδος καί στό 
βορειοανατολικό ἄκρο της ἦταν κτισμένη ἡ 
Βηθσαϊδά, μικρή καί ἁμαρτωλή πόλι. Αὐτή τήν 
ἀσεβή πόλι τήν ταλάνισε ὁ Κύριος μαζί μέ μία 
ἄλλη πόλι, τή Χοραζίν, γιατί ἄκουσαν τό Εὐαγ-
γέλιο, εἶδαν θαύματα, καί ὅμως δέν μετενόη-
σαν «Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά!». 
(Ματθ. 11.21). Ἀλλοίμονο σ’ ἐσένα, Χοραζίν, 
ἀλλοίμονο σ’ ἐσένα, Βηθσαϊδά!

Ἀλλά ἀπό τό «λεῖμμα», τό ἐκλεκτό ὑπόλοι-
πο πού ὑπῆρχε στή διεφθαρμένη καί ἀσεβή 
Βηθσαϊδά, προῆλθαν πέντε ἀπόστολοι: Πέτρος, 
Ἀνδρέας, Ἰάκωβος, Ἰωάννης καί Φίλιππος.

Ναί, ἡ μικρή καί ἁμαρτωλή Βηθσαϊδά ἔδωσε 
στόν Κύριο πέντε ἀποστόλους, ἐνῶ ἡ Ἱερουσα-
λήμ δέν ἔδωσε κανένα ἀπόστολο. Βηθσαϊδά 
εἶναι ἑβραϊκό ὄνομα καί σημαίνει «οἶκος τῶν 
δικτύων» γιατί οἱ κάτοικοί της κατά τό πλεῖστον 
ἀσχολοῦνταν μέ τά δίκτυα καί τήν ἁλιεία. Ἀπ’ 
αὐτή δέ τήν πόλι, ὁ Χριστός, ὁ μεγάλος ψαρᾶς, 
εἵλκυσε πέντε καί τούς ἔκανε ψαράδες ἀνθρώ-
πων. Κι ἐμεῖς οἱ πιστοί χριστιανοί τοῦ εἰκοστοῦ 
πρώτου αἰώνα εἴμαστε ψάρια, μικρά ψάρια, 
πιασμένα στά χρυσᾶ δίχτυα τῶν ἀποστόλων.

Στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν 
πολλές μικρές καί μεγάλες πόλεις. Καί ὅλες 
αὐτές οἱ πόλεις ἐξ ἐπόψεως ἁμαρτίας καί ἀμε-
τανοησίας ὁμοιάζουν μέ τή Βηθσαϊδά. Ἔδωσε 
στίς ἡμέρες μας καμμία πόλι τῆς Ἑλλάδoς πέντε 
μεγάλους ἀποστόλους; Ἀλλοίμονο! Τό Ἑλληνι-
κό ἔθνος, πού ἄλλοτε ἔδωσε στό Χριστό τούς 
περισσοτέρους ἱεραποστόλους, σήμερα περι-
φρονεῖ, μυκτηρίζει καί διώκει τά ἱεραποστολικά 
ἰδανικά καί τήν ἱερή ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας. Οἱ 
Ἕλληνες σήμερα φιλοδοξοῦν νά σπουδάζουν 
κοσμικές ἐπιστῆμες καί νά καταλαμβάνουν κο-
σμικά ἀξιώματα, γιά νά κερδίζουν πολλά χρή-
ματα. Ὅλοι σχεδόν οἱ Ἕλληνες γονεῖς σήμερα 
θά ἤθελαν νά γίνουν τά παιδιά τους γιατροί, 
γιά νά πλουτίζουν καί νά θησαυρίζουν ἀπό τόν 
πόνο τῶν συνανθρώπων τους.

Συμφορά θεωρεῖται, ἰδίως ἀπό τούς γονεῖς, 
ν’ ἀκολουθήσει ταλαντοῦχος καί λαμπρός νέος 
ἱεραποστολικό δρόμο. Γι’ αὐτό ἡ κοινωνία μας 
ἀλλοτριώθηκε καί τείνει νά καταντήσει ζούγκλα. 

Τά ἱεραποστολικά πρόσωπα στήν Ἑλλάδα 
εἶναι σπάνια, ἔχει μεγάλη ἔλλειψι ἡ χώρα μας.

Συνεχῶς κάνουν ἐκκλήσεις γιά βοήθεια οἱ 
ἱεραπόστολοι πού εὑρίσκονται στήν πρώτη 
γραμμή, γιατί εἶναι δύσκολο νά ἀνταποκριθοῦν 
στίς μεγάλες ἀνάγκες τοῦ ἱεραποστολικοῦ τους 
ἔργου.

Ἡ Ἑλλάδα διαθέτει πληθώρα ἐπιστημόνων 
καί τεχνικῶν καί ἔλλειψι ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελί-
ου γιά νά ἐκχριστιανίσουν πρῶτα τή λεγόμενη 
χριστιανική κοινωνία καί ἔπειτα τούς ἀλλοθρή-
σκους λαούς. 

Μέ πληθώρα ἐπιστημόνων καί τεχνικῶν 
καί μέ ἔλλειψη ἱεραποστολικῶν προσώπων, 
ἡ ἀνθρωπότητα θά καταντήσει μιά ἀπέραντη 
ζούγκλα, πολύ χειρότερη ἀπό τή φυσική ζού-
γκλα, γιατί στήν ἀνθρώπινη ζούγκλα ἡ θηριω-
δία καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός θά συντελοῦνται 
μέ τεχνικούς καί ἐπιστημονικούς τρόπους καί θά 
ὑπερβαίνουν κατά πολύ σέ ἔκτασι τόν ἀλληλο-
σπαραγμό τῶν θηρίων τῆς ζούγκλας.

Τά ζῶα δέν ἔχουν ἐπιστήμη, δέν κατασκευά-
ζουν ἀτομικές βόμβες καί δέν μποροῦν νά κατα-
στρέψουν τόν πλανήτη. Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν.

Ἄς ἀναθρέψουμε τά παιδιά μας μέ παιδεία 
καί νουθεσία Κυρίου, καί ἄς μιλήσουμε σ’ αὐτά 
μέ θαυμασμό γιά τό Χριστό, τούς ἀποστόλους, 
τούς ἱεραποστόλους καί ὅλα τά μεγαλεῖα τῆς 
ἁγιώτατης πίστης μας, γιά νά ἀγαπήσουν τά 
παιδιά μας τό μεγαλεῖο τῆς ἱεραποστολῆς, νά 
ποθήσουν καί ν’ ἀκολουθήσουν μερικά τήν 
ἱεραποστολική ζωή.

Ἄς προσευχηθοῦμε θερμά, νά προέλθουν 
ἀπό τίς οἰκογένειές μας ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, 
ἀπαραίτητοι σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε 
ἄλλη ἐποχή γιά νά ἐπιζήσει ἡ πατρίδα μας καί 
ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα.

Μαρία Γεωργούλα.

ΑΝΑΓΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
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Σ.Σ. Τό Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011, τό 
ἀπόγευμα στίς 17.30 ὥρα στήν αἴθουσα 
τοῦ Ὁμίλου μας (Π.Χ.Ο.Ο. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗΣ), ἐπί τῆς ὁδοῦ Τρυγόνος 3-5 στήν 
Κυψέλη Ἀθηνῶν, πραγματοποιήθηκε 
ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν ἱστορική 
ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Ὁ  Ὃμιλός μας κάθε χρόνο τιμᾶ, ἐνθυ-
μεῖται καί ἀποδίδει εὐγνωμοσύνη πρός 
τούς ἐθνικούς ἥρωάς μας, πού μᾶς χάρι-
σαν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία.

Ἄν σήμερα ἀναπνέομε ἐλεύθερο καί 
χριστιανικό ἀέρα, τό ὀφείλουμε στό 
πλῆθος τῶν ἡρώων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, 
λαϊκῶν καί κληρικῶν.

Πανηγυρίζομε τήν ἐθνοσωτήριον ἡμέ-
ραν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, γιατί ἡ ἡμέρα 
αὐτή χάρισε τήν ἐλευθερία στό ἔθνος μας.

Κεντρικός ὁμιλητής τῆς βραδιάς ἦταν 
ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΧΑΒΑΝΤΖΑΣ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε ἐν 
συντομία στήν ἱστορική ἐπέτειο μέ θέμα:

«Μεθεῖστε μέ τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ 21 
καί ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἱεραποστολή τῆς 
Κορέας», πού γνώρισε στό πρόσφατο 
ταξίδι του στή χώρα αὐτή.

Τό πρόγραμμα ἐμπλουτίσθηκε μέ ποι-
ήματα καί χαιρετισμό συνεργατριῶν καί 
συνεργατῶν μας, ἀλλά καί μέ τραγούδια 
πατριωτικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπό τή χο-
ρωδία τοῦ Ὁμίλου μας.

Ἡ συμμετοχή τῶν συνεργατῶν μας 
ὑπῆρξε ἱκανοποιητική καί ὅλοι ἔζησαν 
στιγμές ἐθνικῆς ἐξάρσεως.

Στή συνέχεια, δημοσιεύομε τήν ἀπο-
μαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ π. Ἐλευ-
θερίου ΧΑΒΑΝΤΖΑ, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ὁ δεύτερος μεγάλος ἐθνικός ποιητής 
μας μετά τόν Διονύσιο Σολωμό, ὁ Κωστῆς 
Παλαμᾶς, τό 1940 μέ τήν ἔκρηξη τοῦ πολέ-
μου, γιά νά ἐνθουσιάση τούς Ἕλληνες καί ν’ 
ἀνεβάση τόν πατριωτικό ἐνθουσιασμό τους, 
ἔδωσε αὐτό τό δίστιχο, πού εἶναι πάντοτε 
χρήσιμο καί ἰδιαίτερα σήμερα: Μεθεῖστε μέ 
τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ 21.

Καθώς τό λέω αὐτό, σκέφτομαι ὅτι 
ὑπάρχουν δύο μέθες: Ἡ μέθη ἡ ἁμαρτωλή 
τήν ὁποία πρέπει νά προσέχουμε, ἀλλά καί 
ἡ μέθη ἡ ἁγιοπνευματική.

Θυμηθεῖτε τίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 
ὅταν οἱ Ἀπόστολοι ἄρχισαν ν’ ὁμιλοῦν διά-
φορες γλῶσσες, εἶπαν πολλοί ὅτι εἶναι μεθυ-
σμένοι, δέν ξέρουν τί λένε. Βγῆκε τότε ὁ Ἀπό-
στολος Πέτρος, γιά νά τό ἀναιρέσῃ βεβαίως.

Τό κρασί τοῦ 21, μέ τό ὁποῖον καλούμε-
θα πάντοτε ὅλοι νά μεθᾶμε, εἶναι τό κρασί 
τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, 
τῆς αἰσιοδοξίας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς πα-
τριωτικῆς εὐσυνειδησίας, τῆς ἀγάπης πρός 
τήν πατρίδα καί πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι κρασί 
πίστεως στόν Ἰησοῦ ΧΡΙΣΤΟ.

Εἶναι τό κρασί τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τίς 

ΜΕΘΕΙΣΤΕ ΜΕ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟ 
ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ 21

Ὁ π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΒΑΝΤΖΑΣ 
στό βῆμα τοῦ Ὁμίλου μας.
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μεγάλες του ἀξίες, τό νάμα, ὅπως λέμε τό 
κρασί στή θεία κοινωνία πού πρόσφερε ὁ 
Ἑλληνισμός στή Χριστιανική Ἐκκλησία γιά 
νά τό μεταβάλῃ ἡ Ἐκκλησία σέ αἷμα Χρι-
στοῦ μέ τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Αὐτό εἶναι τό κρασί τοῦ 21, τό ὁποῖον 
ὁ Κωστής Παλαμᾶς τό ἔδωσε μέ παλμό καί 
ἐνθουσιασμό, εἶναι αὐτό πού μέθυσε τούς 
ἀγωνιστές τοῦ 21.

Σήμερα 190 χρόνια μετά ἀπό τήν ἑλλη-
νική ἐπανάσταση, τήν ἡρωϊκή ἐκείνη περί-
οδο, θά πῶ ὅτι παρουσιάζομε στήν πατρίδα 
μας τάσεις αὐτοκαταστροφῆς, ἄρνηση τῶν 
ὑψηλῶν ἰδεῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ, τῆς ἐλευ-
θερίας, πού εἶναι συστατικό τοῦ Θεοῦ εἰς 
τόν ἄνθρωπο, μαζί μέ τή νόηση.

Σέ μιά τέτοια τάση αὐτομηδενισμοῦ, ὄχι 
μόνον νοθεύομε αὐτό τό κρασί τοῦ 21, τό 
κρασί τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀκόμη περισσότερο 
τό χλευάζομε, τό προσβάλλομε, ταπεινώ-
νουμε τήν ἑλληνική λεβεντιά καί ἀρνούμα-
στε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Βέβαια ὄχι ὅλοι, ἀλλά ἡ μαζική εἰκόνα 
τῆς πατρίδος μας ἔτσι μοιάζει... Οἱ ἀγωνιστές 
τοῦ 21 κοντά στόν καλόγερο, στόν παπά, 
στόν δάσκαλο μάθαιναν τά ἑλληνικά. Τό 
λαϊκό ἐκεῖνο ποίημα ὅλοι ξέρομε ἀπό τά 
παιδικά μας χρόνια: Βραχνᾶ ὁ παππάς, ὁ 
δάσκαλος ἐκεῖ θεριεύει τήν ἀποσταμένη 
ἐλπίδα μέ λόγια μαγικά, μή σκιάζεστε τά 
σκότη...

Εἶναι ὁπωσδήποτε πολύ ζωντανή μνήμη 
γιά τό κρυφό σχολειό, γιά τό ὁποῖο μπο-
ροῦμε νά καυχόμαστε. Ἐπίσης γιά τόν Πα-
τριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄, πού τόν ἔδεσαν 
οἱ Τοῦρκοι μέ τό σχοινί καί τόν ἔσερναν 
στόν Βόσπορο... Ὁ Κολοκοτρώνης ἔλε-
γε καί ἀργότερα μετά τόν ἀγῶνα: «Μή 
ξεχνᾶτε τήν πίστη στό Θεό. Ὁ ἀγώνας μας 
ἔγινε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί μετά ὑπέρ 
πατρίδος... Ἔφερε τό μήνυμα τοῦ μεγάλου 
ἐλευθερωτοῦ ἀπό τήν πνευματική δουλεία 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Εἶναι τό μήνυμα ἐκεῖνο 
πού ἔθρεψε τούς Ἕλληνες στά 400 χρόνια 

Ἡ  χορωδία τοῦ ὁμίλου μας σκόρπισε ἐνθουσιώδη πατριωτικά μηνύματα.
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καί τούς προετοίμασε γιά τόν ἀγῶνα τῆς 
Ἐλευθερίας.

Αὐτό λοιπόν τό κρασί τῆς φιλοπατρίας 
καί τῆς πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό πρέπει 
νά μᾶς ἐμπνέει καί αὐτό πρέπει ν’ ἀγωνιζό-
μαστε νά τό κεράσομε καί στούς ἄλλους, 
στίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς καί περνῶ σ’ 
αὐτή τήν ἀποψινή ἐνασχόληση μαζί σας.

Στίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς οἱ Ἱεραπό-
στολοι ἀγωνίζονται νά κεράσουν αὐτό τό 
κρασί, πού τό πρόσφερε ὁ Ἑλληνισμός καί 
τό μεταβάλλει ἡ Ἐκκλησία μέ τή χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος σέ «Αἷμα Χριστοῦ».

Καλοῦν οἱ Ἱεραπόστολοί μας ὅλους 
τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς, νά γνωρίσουν 
τό Χριστό, νά ἑνωθοῦν στό Σῶμα Του καί 
νά πίνουν τό Αἶμα Του εἰς ἄφεσιν ἁμαρ-
τιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Νά γνωρίσουν οἱ 
ἄνθρωποι τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ 
ἀλήθεια αὐτή ἐχρησιμοποίησε τό κρασί τοῦ 
ἑλληνισμοῦ, ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ πρῶτα σέ 
μᾶς καί ἔπειτα στίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς.

Θέλω νά περάσω τώρα στήν ΚΟΡΕΑ.
Εἶναι πάρα πολύ ὡραῖο ὅτι στή χώρα μας 

ὑπάρχουν ἱεραποστολικές προσπάθειες, 
ὅπως ἐτούτη ἐδῶ τοῦ Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς.

Ἀπό τά ἱεραποστολικά περιοδικά πλη-
ροφορούμαστε τίς δυσκολίες πού ἀντιμε-
τωπίζουν οἱ ἱεραπόστολοι στίς χῶρες τῆς 
ἱεραποστολῆς στήν ΑΦΡΙΚΗ, ΙΝΔΙΑ... καί 
ξέρομε ὅτι τά προβλήματα δέν εἶναι μονάχα 
πνευματικά, ἀλλά καί ἄμεσης ἀνάγκης σέ 
ὑλικά πράγματα.

Τό νά προστεθεῖ δηλαδή ἕνα φάρμακο, 
ἤ λίγο ψωμί, λίγη τροφή στούς ἀνθρώπους 
τῶν χωρῶν τῆς ἱεραποστολῆς εἶναι πάρα 
πολύ σημαντικό θέμα. Στήν Κορέα δέν 
ὑπάρχει αὐτό τό πρόβλημα. Στή χώρα αὐτή 
δέν ὑπάρχουν θέματα ἄμεσης ἀνάγκης ἐπι-
σιτισμοῦ ἤ φαρμάκων. Ἡ Κορέα εἶναι σή-
μερα μιά χώρα γοργά ἀναπτυσσόμενη καί 
δέν ἔχει τέτοιου εἴδους προβλήματα.

Μάλιστα στό διάστημα πού ἤμουν ἐκεῖ, 
ὅσες φορές ἔφθαναν πράγματα κ.λ.π. στήν 
Κορέα, ὅλα αὐτά τά στέλναμε στή Μαδα-
γασκάρη καί σέ ἄλλες περιοχές, γιατί ἡ Κο-
ρέα δέν ἔχει τέτοιου εἴδους ἀνάγκες καί δέν 
εἶναι δυνατόν νά τά προσφέρει κανείς, γιατί 
μᾶλλον θά τούς προσβάλει καί δέν θά βο-
ηθήσει. Αὐτό σημαίνει ἡ Ἱεραποστολή στήν 
Κορέα ἔχει περισσότερες δυσκολίες, γιατί 
χρειάζεται νά προσφέρει κάποιος ἕνα ἔργο 
σέ ὑψηλότερο ἐπίπεδο καί σέ ἕνα ἀγῶνα, 
ὁ ὁποῖος θά εἶναι ἀγώνας προβολῆς τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί γνωριμίας μέ τήν ἀλήθεια.

Ἡ Ὀρθοδοξία στήν Κορέα ξεκίνησε ἀπό 
Ρώσους Ἱεραπόστολους. Στίς 17 Φεβρουα-
ρίου τοῦ 1900, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου 
τοῦ Τύρωνος, ἔγινε ἡ πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία στή Σεούλ, πρωτεύουσα τῆς Νότιας Κο-
ρέας. Οἱ πρῶτοι ἐκεῖ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, 
διάφοροι κάτοικοι Ρωσικῆς ὑπηκοότητας, 
προέρχονταν ἀπό μετακινήσεις, πού εἶχαν 
γίνει μετά τό 1860 ἀπό τήν Κορέα πρός τό 
Βλαδιβοστόκ καί οἱ ὁποῖοι ἔγιναν Ὀρθό-
δοξοι. Γύρισαν μετά στήν Κορέα καί μαζί 
μέ αὐτούς οἱ Ρῶσοι πού ἦταν στελέχη τῆς 
Ρωσικῆς Πρεσβείας. Ἔτσι ξεκίνησε ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἱεραποστολή στήν Κορέα.

Τό 1910, μετά τόν Ρωσοϊαπωνικό πόλε-
μο, ἡ Κορέα ὑποτάχθηκε στούς Ἰάπωνες. 
Ἔζησε μιά Ἰαπωνική κατοχή ἀπό τό 1910-
1945.

Λόγῳ τῆς σοβιετικῆς καταστάσεως πού 
ἀκολούθησε εἶχαν καί μέ τούς Ρώσους ἀντι-
θέσεις. Μέχρι νά γίνει ἡ ρωσική ἐπανάστα-
ση τοῦ 1917 ἡ ἱεραποστολή τῆς Κορέας 
προόδευε. Ρῶσοι ἱεραπόστολοι ἀγωνίζο-
νταν, προσπαθοῦσαν ν’ αὐξηθεῖ κάπως ὁ 
ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν 
Κορέα.

Μέ τήν ἔκρηξη τῆς κομμουνιστικῆς ἐπα-
νάστάσεως, τό 1917, ἄρχισε ἡ Ὀρθοδοξία 
νά φθίνει. Ἐγκαταλείφθηκε ἀπό κάθε προ-
σπάθεια γιά ἐνίσχυση ἀπό τό Πατριαρχεῖο 
Μόσχας, πού δέν μποροῦσε ν’ ἀνταπο-
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κρθεῖ, ὅπως ἐπίσης καί ἀπό 
τήν Ρωσική Κυβέρνηση. Τό 
κομμουνιστικό καθεστώς 
δέν εἶχε διάθεση νά βοη-
θήσῃ αὐτή τήν ὑπόθεση. 
Ὡς τόσο παρέμειναν Ρῶσοι 
ἱεραπόστολοι μέχρι τό 1949.

Τό 1949 ἔφυγε καί ὁ τε-
λευταῖος Ρῶσος κληρικός, 
ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔφυγε 
διωγμένος ἀπό τούς Κορε-
άτες, γιατί ὕψωσε Σοβιετική 
σημαία στό Ναό τῆς Σεούλ 
καί θεωρήθηκε ἐγκάθετος 
τοῦ ρωσικοῦ καθεστῶτος. 
Ἔτσι ἔφυγαν τελείως καί ἔμει-
νε ἕνας Κορεάτης ἱερέας, ὁ 
π. Ἀλέξιος ΚΙΝ, καλός ψάλτης καί καλός 
ἱεραπόστολος.

Τό 1950, ἕνα χρόνο μετά, συνελήφθη 
ἀπό Βορειοκορεάτες κομμουνιστές, μετά 
ἀπό μία θεία λειτουργία στή Σεούλ. Μόλις 
τελείωσε τή θεία Λειτουργία μέ τ’ ἄμφιά του 
ἐνώπιον τής πρεσβυτέρας καί τοῦ παιδιοῦ 
του ἀπήχθη εἰς ἄγνωστον τόπον. Ἀπό τότε 
δέν ἔμαθε κανείς τίποτα γιά τή ζωή του.

Εἰς τό κοιμητήριον τῆς Σεούλ ἔχουν κά-
νει ἕνα κενοτάφιον πρός τιμήν τοῦ πατρός 
Ἀλεξέϊ ΚΙΝ. 

Το 1950-1953 ἡ ἱεραποστολή ἦταν ἀκέ-
φαλη, ἀλλά ἄρχισαν νά πηγαίνουν μαζί μέ 
τό Ἑλληνικό Ἐκστρατευτικό σῶμα, πού πῆγε 
ν’ ἀγωνισθῆ στήν Κορέα καί στρατιωτικοί 
ἱερεῖς, ὅπως ὁ μακαριστός Μητροπολίτης 
Κιλκισίου Χαρίτων Συμεωνίδης, ὡς Ἀρχι-
μανδρίτης. Ἦταν ἕνας ἐκ τῶν 12 ἀδίκως διω-
χθέντων ἀπό τήν τότε ἱερά Σύνοδο, μεταξύ 
τῶν ὁποίων ἦταν καί ὁ μακαριστός πνευ-
ματικός σας πατέρας, Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μητροπολίτης 
Θεσσαλιώτιδος.

Ὁ π. Χαρίτων Συμεωνίδης, τό 1950, ὡς 
Ἀρχιμανδρίτης-ἱεροκήρυκας, συνόδευ-
σε τό ἐκστρατευτικό σῶμα καί ἄρχισε νά 

μαζεύει ὅ,τι ἦταν δυνατόν 
ἀπό τούς ἐναπομείναντες 
Ὀρθοδόξους, γιά νά ἐπανα-
διοργανώσει τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία.

Ἕνα χρόνο μετά τόν π. 
Χαρίτωνα πῆγε ὁ π. Ἀνδρέας 
Χαλκιόπουλος, ἱεροκήρυκας 
τῆς «ΖΩΗΣ», ὁ ὁποῖος συ-
νέχισε καί ἔκανε σημαντικό 
ἔργο.

Ὅταν ἐπρόκειτο νά φύγει, 
μάζεψε τούς Κορεάτες καί 
τούς ρώτησε ποιόν θεωροῦν 
κατάλληλον νά γίνῃ ἱερέας.

Τοῦ ὑπέδειξαν τόν Boris, 
ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη πράγμα-

τι καλός ἱερέας. Τήν χειροτονία του τέλεσε ὁ 
Ρῶσος ἐπίσκοπος στήν ΙΑΠΩΝΙΑ καί ὑπῆρξε 
ὁ ἱερέας τους στήν Κορέα ἀπό τό 1954-1977 
μέχρι τήν ἄφιξη τοῦ π. Σωτηρίου Τράμπα.

Ὁ π. Boris μαζί μέ Κορεάτες πῆραν μιά 
ἀπόφαση τά Χριστούγεννα τοῦ 1955, ν’ 
ἀποκτήσουν Ἐπίσκοπο, ἐπειδή εἶχαν μεί-
νει ἀκέφαλοι πνευματικά. Ἐπειδή τό Πα-
τριαρχεῖο τῆς Μόσχας δέν μποροῦσε νά 
τούς βοηθήσῃ καθόλου, ἀπεφάσισαν νά 
ζητήσουν τήν πνευματική κηδεμονία τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ΚΩΝ/ΛΕΩΣ. Τό 
Πατριαρχεῖον βεβαίως ἀπεδέχθη τήν αἴτη-
σίν τους καί ἀπό τότε ἄρχισε μιά ἀξιόλογη 
προσπάθεια.

Ἡ Κορέα, σάν ἐξαρχία, ἀρχικά ὑπήγετο 
στόν Μητροπολίτη Αὐστραλίας, ἀργότερα 
στόν Ἀμερικῆς, λίγο ἀργότερα στή Μητρό-
πολη Ν. Ζηλανδίας, ὡς ἐξαρχία αὐτῆς. Ἀπό 
χρόνια πρίν ὁ π. Boris βρισκόταν σέ ἐπι-
κοινωνία μέ τόν π. Σωτήριο Τράμπα. Ὅταν 
ἀκόμη ὁ π. Σωτήριος ἦταν στήν Ἑλλάδα, 
εἶχε ἐνδιαφερθῆ γιά τήν προσπάθεια πού γι-
νόταν στήν Κορέα. Ἔστελνε διάφορα πράγ-
ματα καί ἐπικοινωνοῦσε μέ τόν π. Boris. 
Μετά ἀπό ἕνα ταξίδι πού ἔκανε ὁ Ἀλβανίας 
Ἀναστάσιος στήν Κορέα, γύρισε καί εἶπε 

Ὁ Ὀρθόδοξος Κορεάτης 
ἱερέας π. Βόρις Μούν.
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ὅτι: οἱ Κορεάτες εἶναι «πρόβατα μή ἔχοντα 
ποιμένα».

Ὁ π. Boris ζητοῦσε βοήθεια ἀπεγνω-
σμένα.

Ὁ π. Σωτήριος συγκινήθηκε ἰδιαίτερα, 
παραιτήθη ἀπό τή θέση του, πῆγε λίγο στήν 
Ἀγγλία νά ἐξασκηθῆ στήν Ἀγγλική γλῶσσα 
καί ἔφυγε γιά τήν Κορέα.

Ἀπό τότε ἄρχισε ἡ σημερινή ἐκκλησι-
αστική πραγματικότητα στήν Κορέα. Τό τί 
ἐπετέλεσε ὁ π. Σωτήριος εἶναι ἕνα ἐξαιρε-
τικό θαῦμα, φυσικά μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν πῆγε τό 1975 ὁ π. Σωτήριος ἔμεινε 
δύο χρόνια μαζί μέ τόν πατέρα Boris. Ἀργό-
τερα ἔμεινε μόνος ὁ π. Σωτήριος.

Ἡ κατάσταση στήν Κορέα ἦταν ἀθλία. 
Εἶναι ἀπίστευτο πῶς αὐτός ὁ ἄνθρωπος 
μέ πολύ εὔθραυστη ὑγεία, πως μπόρεσε 
νά ἐπιβιώσει. Ὁ ἴδιος πίστευε, ὅτι δέν θά 
μπορέσει ν’ ἀντέξει καί θά φύγει, ἀλλά σι-
γά-σιγά δέθηκε μέ τό λαό.

Ἐπειδή τοῦ ἄρεσε πάρα πολύ, θυσιά-
στηκε ὁπωσδήποτε ἐκεῖ.

Πέντε χρόνια μετά δηλαδή τό 1980, ὁ π. 
Σωτήριος ἄρχισε μέ πνευματικά του παιδιά ν’ 
ἀναπτύσσεται σ’ ὅλη τήν περιοχή τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ἀσίας. Μέ δικά του ἐπίσης πνευματικά 
παιδιά πῆγε στό Χόγκ-Κογκ, στήν Κεϋλάνη, 
στήν Ἰνδονησία, σέ περιοχές τῆς Κίνας. Σι-
γά-σιγά ἀπό πυρῆνες πνευματικούς ἐξελί-
χθηκαν ἱεραποστολικές μονάδες, οἱ ὁποῖες 
σήμερα ἔχουν γίνει Μητροπόλεις. Σέ ἕναν 
πού παραπονεῖτο στό Χόγκ-Κόγκ, ὅτι δέν 
ἔχουν τίποτα, δέν ὑπάρχει Ναός, οὔτε ἄλλη 
δυνατότητα, χαρακτηριστικά τοῦ ἀπάντησε:

- Τό σπίτι σου τί χώρους ἔχει;
- Δύο δωμάτια.
- Μιά γωνιά θά γίνει Ἐκκλησία, ἐκεῖ θά 

λειτουργεῖτε!
Ἔτσι ἀναπτύχθηκαν αὐτές οἱ ἱεραποστο-

λικές προσπάθειες μέ ἀπίστευτες θυσίες.
Ὁ π. Σωτήριος ἀγωνιζόταν καί κάθε λίγο 

ἄλλαζε διαμέρισμα, μέχρι τό 1979 πού ἡ 
Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἔδωσε μιά ἐνίσχυση 

καί χτίστηκε γιά πρώτη φορά τό διαμέρισμα 
τοῦ ἱερέα στό χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς.

Ἔτσι σιγά-σιγά δημιουργήθηκε τό ἱερα-
ποστολικό κέντρον, πού εἶναι σήμερα σέ 
καλή κατάσταση.

Βέβαια σήμερα ὅλα αὐτά θέλουν ἐπιδι-
όρθωση ἀπό τήν ἀρχή. Πάντως ἔχουν μιά 
ὑπόστασιν. Ἔτσι ἐξελίχθηκε ἡ Ἱεραποστολή 
στήν Κορέα, ἡ ὁποία βεβαίως ἔχει μεγάλες 
εὐθῦνες καί ὑποχρεώσεις.

Τό δεύτερο σπουδαῖο μεγάλο ἔργο πού 
ἐπιτέλεσε ὁ π. Σωτήριος εἶναι ὅτι βρῆκε τόν 
διάδοχό του.

Σήμερα Μητροπολίτης Κορέας εἶναι ὁ 
Ἀμβρόσιος, ἀδελφός τοῦ Μητροπολίτη 
ΥΔΡΑΣ. Εἶναι πάρα πολύ μεγάλη ἐπιτυχία, 
ὅτι ἀφήνει διάδοχο ἕνα ἐκλεκτό ἄνθρωπο, 
ὁ δέ π. Σωτήριος ἔχει ὀνομασθῆ Μητροπο-
λίτης Πισιδίας...

Τό 2004-2005 ἡ Κορέα ἀνήχθη πλέον σέ 
Μητρόπολη. Δέν εἶναι πιά ἐξαρχία τῆς Ν. 
ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ, οὔτε ἱεραποστολικό κέντρο, 
ἀλλά εἶναι Μητρόπολις ΚΟΡΕΑΣ.

Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης πρώην  
ΚΟΡΕΑΣ καί νῦν ΠΙΣΙΔΙΑΣ 
κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ.
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Ἀπό τό 2006 ἔκανε βοηθό Ἐπίσκοπο τόν 
π. Ἀμβρόσιο, τόν ὁποῖο εἶχε πάρει ἐκεῖ σάν 
Ἀρχιμανδρίτη καί μετά δύο χρόνια ὁ Σεβ/
τος Σωτήριος τό 2008 παραιτήθη, γιά νά 
γίνῃ Μητροπολίτης ὁ Ἀμβρόσιος. Οἱ δύο 
Ἐπίσκοποι ἔχουν σήμερα θαυμαστή συνερ-
γασία. Ὁ π. Σωτήριος, ὡς Μητροπολίτης 
Πισιδίας, ζεῖ τόν περισσότερο καιρό στήν 
Κορέα, στό Μοναστηράκι πού ἔχει ἱδρύσει 
ἐκεῖ. Ἀπό ἐκεῖ κατευθύνει, οἱ δέ Κορεᾶτες 
τόν θεωροῦν πνευματικόν τους πατέρα.

Ὁ σημερινός Σεβ/τος κ. Ἀμβρόσιος μέ 
ἀπέραντο σεβασμό βρίσκεται κοντά του 
καί συνεχίζει τό ἔργο του. Παράλληλα εἶναι 
καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σεούλ, 
στό τμῆμα τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν...

Ἔτσι στήν Κορέα συντελεῖται ἕνα πολύ 
σημαντικό ἔργο. Οἱ Κυριακές εἶναι πάρα 
πολύ χαριτωμένες ἡμέρες.

Λειτουργοῦν συνήθως 9-12 π.μ. Ἔρχο-
νται ἀπό ἀποστάσεις μακριά. Ἡ Σεούλ εἶναι 
μιά τεράστια πόλις μέ 17 ἑκατομμύρια κό-
σμο καί, ἐάν συγκεντρωθοῦν στό Ναό ὅλοι 
οἱ Ὁρθόδοξοι, εἶναι ἕνα πρόβλημα. Ὅλο 
τό ἐκκλησίασμα μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας κάθεται σέ κοινό τραπέζι.

Ὅλη τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τήν περ-
νοῦν στήν Ἐκκλησία. Μέχρι τό ἀπόγευμα 
περιφέρονται στό χῶρο τῆς Μητροπόλεως 
καί ἐρωτοῦν, ἐνημερώνονται, διδάσκονται, 
ἀκούουν. Εἶναι μιά πρωτοχριστιανική ἐνθου-
σιαστική ἀτμόσφαιρα, τήν ὁποία ζοῦν ὅλοι 
ἐκεῖ. Ἡ Κορέα σήμερα ἔχει ἑπτά (7) ἐνορίες 
σέ ἑπτά πόλεις. Σάν χώρα εἶναι μικρότερη 
ἀπό τήν Ἑλλάδα σέ ἔκταση, ἀλλά ἔχει πλη-
θυσμό πολύ περισσότερο, που φθάνει τά 
50 ἑκατομμύρια. Ἀπό αὐτούς 30-35% εἶναι 
Χριστιανοί διαφόρων ὁμολογιῶν. Οἱ περισ-
σότεροι εἶναι Προτεστάντες ἤ Ρωμαιοκαθολι-
κοί. Τό ποσοστό τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι πολύ 
μικρό. Ἀνέρχονται γύρω στίς 3.500 Ὀρθο-
δόξους. Ὅμως αἰσθάνεται κανείς ἕνα πολύ 
ἐνθουσιαστικό καί πολύ αἰσιόδοξο βίωμα. 
Ἡ Ἱεραποστολή μας εἶναι ἀναπτυσσόμενη.

Ἔνιωσα καί ἐγώ τέτοιες καταστάσεις μετά 
ἀπό μία Θεία λειτουργία. Νέα παιδιά νά σοῦ 
λένε: «Θέλω νά γίνω Ὀρθόδοξος».

Τό καλό τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκεῖ εἶναι ὅτι 
δέν βιάζεται.

Τούς κρατάει κατηχουμένους ἕνα ὁλό-
κληρο χρόνο καί κάνει βαπτίσεις ὁμαδικές. 
Γίνονται μελετημένα καί σοβαρά πράγματα.

Ἐμεῖς, ὅταν πηγαίνουμε τώρα σέ χῶρες 
ἱεραποστολῆς, τά βρίσκουμε ὅλα ἕτοιμα. 
Εἶναι ὅλα πάρα πολύ ἁπλᾶ. Ἡ δική μας πα-
ρουσία εἶναι, πῶς νά βοηθήσομε σέ κάτι. 
Αὐτοί πού εἶναι πρωταγωνιστές, πού θυσι-
άστηκαν κυριολεκτικά, πρόσφεραν τή ζωή 
τους, ἔχουν κάνει ἕνα τεράστιο ἔργο.

Αὐτά εἶναι λίγα σχετικά μέ τήν Ἱεραπο-
στολή στήν Κορέα.

Μακάρι καί ἐκεῖ νά μπορέσουν νά βο-
ηθηθοῦν μέσα στή Χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας, τό ὁποῖον μακάρι νά παίρνουν καί 
νά παίρνουμε ὅλοι μας συνειδητά καί μέ 
ὑπευθυνότητα, γιά νά βρισκόμαστε μέσα 
στή χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς δέ οἱ ἄλλοι ἐδῶ 
νά προσευχόμεθα ὁ Κύριος νά ἐνισχύει 
τούς ἱεραποστόλους καί τούς πιστούς σέ 
χῶρες ἱεραποστολῆς, γιατί ζοῦν μέσα στό 
κλίμα καί οἱ 3.500 Κορεᾶτες, οἱ ὁποῖοι μέ 
ἐντυπωσίασαν.

Τό 1950-1953, ἄν καί εἶχαν μείνει τελείως 
χωρίς ποιμένα, κράτησαν τήν Ὀρθόδοξη πί-
στη. Μακάρι καί σήμερα νά τούς ἐνισχύει ὁ 
Θεός καί ἐμεῖς νά προσευχόμεθα γι’ αὐτούς 
καί γιά τήν προσπάθεια πού γίνεται ἐκεῖ, γιά 
τήν πορεία τῆς ἱεραποστολῆς μας. Ἐμεῖς δέ 
μακάρι ν’ ἀναβαπτιζόμαστε στό πνεῦμα καί 
στή μέθη τοῦ ἀγῶνα τοῦ 1821, γιατί διαφο-
ρετικά, σάν λαός ἀντιμετωπίζομε ὀξύτατα 
προβλήματα καί χρειαζόμαστε πάντοτε ἱε-
ραποστολή ἐσωτερική γιά νά ξαναβροῦμε 
τόν ἑαυτόν μας. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεεῖ.

Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Ἐλευθέριος ΧΑΒΑΝΤΖΑΣ
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Πολλές φορές γίνεται λόγος καί 
πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τούς Ἕλληνες 
Ὀρθοδόξους Ἱεραποστόλους πού ἐγκα-
τέλειψαν τά πάντα καί ἀφιέρωσαν τή 
ζωή τους στήν καλλιέργεια τοῦ Ἱεραπο-
στολικοῦ ἀγροῦ. Εἶναι, νομίζω, δίκαιο 
νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ τίς Ἑλληνίδες 
ἱεραποστόλους. Ξεχωριστή θέση ἁνά-
μεσα σ᾽αὐτές κατέχει ἡ γνωστή μοναχή 
Γαβριηλία με ἀξιόλογη δράση σέ τέσ-
σερες Ἡπείρους. 

Ἡ μοναχή Γαβριηλία γεννήθηκε στήν 
Κωνσταντινούπολη στίς 2-10-1897. Ἔτσι 
ἡ Αὐρηλία Παπαγιάννη (τό κοσμικό της 
ὄνομα) πῆρε τήν καλύτερη μόρφωση 
γιά κορίτσια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἀπο-
φοίτησε ἀπό τό Ζάππειο Παρθεναγω-
γεῖο καί διδάχτηκε Γαλλικά καί Ἀγγλικά 
καθώς καί Μουσική. Στή Θεσσαλονίκη, 
ὅπου τό 1923 ἐγκαταστάθηκε ἡ οἰκο-
γένειά της, παρακολούθησε μαθήμα-
τα στή Φιλοσοφική Σχολή. Ὅταν ἦρθε 
στήν Ἀθήνα, γιά νά ἐπιβιώσει παραδί-
δει μαθήματα Ἀγγλικῆς καί Γαλλικῆς 
γλώσσας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐργάζεται 
σέ κλινική. Κάτι ὅμως τήν τραβοῦσε 
νά πάει μακρύτερα καί ἀποφασίζει νά 
πάει στό Λονδῖνο. Ὁ πόλεμος τήν βρί-
σκει νά σπουδάζει. Τό 1946 παίρνει τό 
πτυχίο της ὡς Member of the society 
of chiropoclists, ὡς χειροποδιστής καί 
φυσιοθεραπεύτρια. Εἶναι δυνατή, ἔχει 
ἕνα δίπλωμα στά χέρια της.

Τό 1947 ἔρχεται στήν Ἀθήνα καί 
ἀνοίγει ἰατρεῖο στήν ὁδό Μασσαλίας. 
Κερδίζει πολλά χρήματα, τά ὁποῖα δι-
αθέτει σέ ἀγαθοεργίες.

Τήν 24η Μαρτίου 1954, ἀναπαύθη-
κε ἡ μητέρα της, στήν ὁποία ἔτρεφε 

ξεχωριστή ἀγάπη. Τότε, ὅπως ἔλεγε, 
«εἶχα πεθάνει, ἤμουν νεκρή, πιά γιά 
τόν κόσμο». Κλείνει τό ἰατρεῖο της καί 
ταξιδεύοντας ἐπί ἕνδεκα μῆνες μέ λε-
ωφορεῖα φθάνει στό Δελχί τῶν Ἰνδιῶν. 
Συμπτωματικά ἔπεσε στά χέρια της ἕνα 
βιβλίο ἑνός Γκουρού, τοῦ Sarananda. 
Στό μικρό ἰατρεῖο γιά λεπρούς τοῦ 
Sarananda θά ἐργασθεῖ, ἐνῶ παράλ-
ληλα δίνει μαθήματα φυσιοθεραπείας 
σέ Νοσοκόμες.

Γιά πέντε ὁλόκληρα χρόνια προ-
σφέρει ἀδιάκριτα τίς ὑπηρεσίες της σέ 
ὅλους, νοσηλεύοντας τις γαγκραινια-
σμένες σάρκες καί ἀποκόπτοντας τά νε-
κρά δάκτυλα τῶν λεπρῶν κάτω ἀπό τίς 
χειρότερες συνθῆκες, ὅταν ἀρουραῖοι, 
σκορπιοί καί φίδια κυκλοφοροῦν ἀνε-
νόχλητα καί ἐλεύθερα. Ὅλα αὐτά ἀφι-
λοκερδῶς. Γι’ αὐτό ἀγαπήθηκε ἀπ’ τούς 
Ἰνδούς, οἱ ὁποῖοι τήν ἀποκαλοῦσαν Lila 
of Greece, ἡ Λίλα τῆς Ἑλλάδας. Ὅταν 
ἕνας ἱεραπόστολος τή ρώτησε ποιές 
ντόπιες γλῶσσες ἔμαθε, τοῦ ἀπάντησε:

- Πρώτη τό χαμόγελο, δεύτερη τά 
δάκρυα, τρίτη τό ἄγγιγμα, τέταρτη τήν 
προσευχή, και πέμπτη τήν ἀγάπη.

Μέ τή ζωή της καί τά λόγια της ἔφε-
ρε τήν ἀληθινή πίστη τοῦ Χριστοῦ σέ 
πολλούς ἀποπλανημένους.

Ἄν καί δέν εἶχε ἰδιαίτερη κλίση στό 
Μοναχισμό, ὅμως μιά ἐνδόμυχη φωνή, 
πού τήν καθοδηγοῦσε πάντα, τήν ὡδή-
γησε στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ὁ Πατήρ 
Θεοδόσιος τήν κάνει μοναχή καί τής 
δίδει τό ὄνομα Γαβριηλία.

Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος 
ἐγνώριζε τήν οἰκογένειά της τήν συνε-
χάρη γραπτῶς καί παίρνοντας τήν εὐχή 

ΜΟΝΑΧΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ
Μιά Σύγχρονη Ἑλληνίδα Ἱεραπόστολος

10



του στήν Κωνσταντινούπολη ἀναχωρεῖ 
γιά τό Taize τῆς Γαλλίας ὅπου ζητοῦσαν 
μιά Ὀρθόδοξη Μοναχή, ὡς ὀρθόδοξη 
παρουσία.

Ὁ συνδυασμός τοῦ ράσου μέ τήν 
Ἱεραποστολή καί πάντοτε μέ τή συ-
μπαράσταση τόσο στον σωματικά ὅσο 
καί στόν ψυχικά νοσοῦντα ὁδήγησαν 
τά βήματά της, ὄχι μόνο σέ μιά χώ-
ρα, ἀλλά σέ τέσσερις Ἠπείρους, Ἀσία, 
Εὐρώπη, Ἀμερική καί Ἀφρική. Στήν 
Ἰνδία γιά δεύτερη φορά, ὡς μοναχή 
τώρα. Στήν Ἀμερική καί στόν Καναδά 
ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Ἱεραπο-
στόλου Stanley Jones. Στήν περιοδεία 
αὐτή ἐμίλησε στούς Διαμαρτυρόμενους 
γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἀσκητική καί γιά 
τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ: τό «Κύριε Ἰησοῦ, 
Χριστέ, ἐλέησόν με». Παίρνοντας τήν 
εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκό-
που κυροῦ Ἰακώβου, ἐξεκίνησε μιά με-
γάλη περιοδεία σέ δώδεκα Πολιτεῖες 
τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ Καναδᾶ πού δι-
ήρκεσε δυόμισυ μῆνες. Μπροστά σέ 
πολυπληθῆ ἀκροατήρια, πού πρώτη 
φορά ἔβλεπαν Ὀρθόδοξη μοναχή, ἔδω-
σε Ὀρθόδοξη Ὁμολογία. Ὅταν κάποτε 
τῆς ζήτησαν νά μιλήσει γιά ὅποιο θέμα 
ἤθελε, τούς μίλησε γιά τήν Παναγία, 
τήν ὁποία οἱ Προτεστάντες δέν τιμοῦν, 
ὅπως ἐμεῖς.

Φεύγοντας ἀπό τήν Ἀμερική ἔρχεται 
στήν Ἀφρική ὅπου ἐργάζεται ἱεραπο-
στολικά. Ἐπιστρέφοντας συνεργάζεται 
μέ τόν Ἐπίσκοπο Κισσάμου καί Σελήνου 
Εἰρηναῖο στή Γερμανία. Τελικά ἐγκαθί-
σταται στήν Ἀθήνα σ’ ἕνα παληό δια-
μέρισμα στήν ὁδό Μηδείας, τό ὁποῖο 
εἶχε ὀνομάσει «Σπίτι τῶν Ἀγγέλων» 
καί στό ὁποῖο ἔμεινε ἀπό τό 1978-
1989. Πλῆθος κόσμου καθημερινά 
τήν ἐπισκεπτόταν ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα, 
Ὀρθόδοξοι καί μή, ἄθεοι, καλλιτέχνες, 
ἐπιστήμονες, δάσκαλοι τοῦ καράτε, γιό-

γκηδες, μασῶνοι μέχρι καί ἀστρολόγοι 
γιά νά γιατρέψουν ψυχικά τραύματα καί 
ν’ ἀντλήσουν δύναμη, κουρασμένοι καί 
ἀπογοητευμένοι απ’ τή ζωή.

Στόν τελευταῖο σταθμό τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς της ἔρχεται στή Λέρο, στό Μο-
ναστῆρι τῆς Παναγιᾶς τοῦ Κάστρου τό 
1990. Ἕνα ἔτος μετά ἐκάρη Μεγαλό-
σχημη καί τό 1992, στίς 28 Μαρτίου, 
Ἄγγελοι παρέλαβαν τήν ἀγγελική της 
ψυχή. Οἱ καμπάνες ὅλων τῶν ναῶν τοῦ 
νησιοῦ χτυποῦν πένθιμα, ἐνῶ πλῆθος 
κόσμου παρευρέθηκε. Στίς 10.10.94 ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κος κος Βαρ-
θολομαῖος παρουσία καί τοῦ Μητροπο-
λίτου κ. Νεκταρίου ἔθεσε τόν θεμέλιο 
λίθο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν ἀγαπημένων 
της Ἀγγέλων στόν τόπο ὅπου ἡ ἴδια 
εἶχε ὑποδείξει.

Εἶναι δύσκολο νά περιλάβει κανείς 
στίς λίγες σελίδες τοῦ περιοδικοῦ ἕνα 
βιβλίο 500 σελίδων. Εἶναι ἀκόμη δυ-
σκολότερο, ὅταν θελήσεις νά περιλά-
βεις τίς συνεντεύξεις της στίς ὁποῖες 
ἀπαντᾶ σέ διάφορες ἐρωτήσεις πού 
τῆς ἀπευθύνουν. Ποτέ δέν ἔλεγε «ὄχι», 
ὅταν ζητοῦσαν τή βοήθειά της, προ-
χωροῦσε θαρραλέα, γιατί στηριζόταν 
ἀποκλειστικά καί μόνο στό Χριστό.

Στίς δυσκολίες πού συναντοῦσε κύτ-
ταζε τόν Χριστό σάν τόν πολικό ἀστέρα, 
στόν ὁποῖο ἔχει καρφωμένα τά μάτια 
του ὁ καπετάνιος τίς σκοτεινές νύχτες 
καί δέν χάνει ποτέ τόν προσανατολι-
σμό του.

Δεχότανε τά πάντα χωρίς τό «γιατί», 
γιατί ὅ,τι γίνεται εἶναι θέλημά Tου ἤ 
παραχώρηση. Ἡ Ἀγάπη σέ ὅλους χωρίς 
διακρίσεις ἦταν ἡ κινητήρια δύναμή 
της. Ἡ Ἀγάπη γιά ὅλους, αὐτό εἶναι τό 
μεγάλο μυστήριο καί μυστικό τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ.

Μαρία Γεωργούλα
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1) OΡΘΟδΟξΟΣ φΩΝΗ AΠΟ ΤΗΝ ΤΑϊΒΑΝ
Ἐντύπωσιν προεκάλεσεν ἡ ὁμολογία τῆς πρώτης Ὀρθοδόξου Ταϊβανέζας ἱεραποστό-

λου, διά τήν ὁποίαν ἔγραψε ὁ «Ὀρθόδοξος Παρατηρητής» τοῦ «Ο.Τ.». Ἄς ἀκούσωμεν 
μερικά ἀπό ὅσα εἶπεν εἰς τήν ἐπιστολήν της ἡ Πελαγία Yu ὅπως ὁνομάζεται:

«Εἶμαι Κινέζα, γεννήθηκα στήν Ταϊβάν καί τό χριστιανικό μου ὄνομα εἶναι Πελαγία. 
Ἤμουν προτεστάντισσα καί χρειάστηκαν πέντε χρόνια γιά νά γίνω Ὀρθόδοξη. Μοῦ 
ἀρέσει νά διαβάζω τήν Ἁγία Γραφή καί ἔχω ὅλες τίς ἐκδόσεις της στά κινεζικά. Στήν 
Ἑλλάδα ἐπισκέφθηκα πολλές ἐκκλησίες, συμμετεῖχα στή Θεία Λιετουργία καί ὅταν κοι-
νωνοῦσα τά Ἄχραντα Μυστήρια ἔκλαιγα, παρόλο πού δέν καταλάβαινα τήν ἐλληνική 
γλῶσσα. Θά ἤθελα νά ἤμουν Ἐλληνίδα, νά εἶχα γεννηθεῖ ὀρθόδοξη, νά μεταλάβαινα 
τή Θεία Κοινωνία καί νά φιλοῦσα τίς ἅγιες εἰκόνες ἀπό τά βρεφικά μου χρόνια μέχρι 
τόν θάνατό μου. Κλαίω γιά μένα καί γιά τούς συμπατριῶτες μου, γιατί ἀντί τῆς Θείας 
Κοινωνίας τρῶμε καί πίνουμε τά φαγητά τῶν εἰδώλων... Θά ἤθελα νά ἤμουν Ἐλληνίδα, 
ὥστε νά μπορῶ νά διαβάζω τήν Καινή Διαθήκη στό πρωτότυπο! Κλαίω γιά μένα καί γιά 
τούς συμπατριῶτες μου, γιατί ἔχουμε μάτια κι ὅμως εἴμαστε τυφλοί...». Καί καταλήγει:

«Ἔλληνες, νομίζετε ὅτι εἴστε φτωχοί μέ τήν κρίση πού διέρχεστε, ἀλλά δέν ξέρετε 
πόσο πλούσιοι εἶστε. Ἡ Ταϊβάν εἶναι χώρα μέ μεγάλη ἀγάπη, ἀλλά βρίσκεται στό σκο-
τάδι τοῦ σατανᾶ καί ἡ πνευματική μας ζωή εἶναι κενή».

«Εὐχαριστῶ καί νά μέ συγχωρεῖτε.
Πελαγία Yu»

2)  EΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ EΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Εἰς σχετικήν διάλεξιν διά τούς νέους, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίων τοῦ 
Πατριαρχείου Μόσχας, εἶπε καί τά ἑξῆς: «Ἡ νεολαία εἶναι ἡ βασική ὁμάδα ρίσκου ἀνά-
μεσα στούς ἐνορίτες, οἱ ὁποῖοι ἀπαρτίζουν τόν πυρήνα τῆς Ἐκκλησίας... Ὁ Θεός θέλει 
νά εἴμαστε συνεργάτες Του καί αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, ἀκόμα καί οἱ νέοι, πρέπει 
νά γίνουμε ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ σ’ αὐτό τόν κόσμο. Ἡ ἱεραποστολή εἶναι ἐφικτή 
καί στή νεαρή ἡλικία. Πρέπει νά μαρτυροῦμε τόν Χριστό μέ ὁλόκληρο τόν τρόπο τῆς 
ζωῆς μας... Ἡ σύγχρονη ὑποκουλτούρα τῶν νέων διαφέρει ριζικά ἀπό τό βίωμα τῆς 
Ἐκκλησίας στό διάβα τῶν αἰώνων... Ἐάν οἱ νέοι διατηρήσουν τήν ἁγνότητά τους μέχρι 
τόν γάμο, αὐτό θά ἀποτελέσει σταθερό θεμέλιο γιά τήν οἰκοδομή μιᾶς ὁλοκληρωμέ-
νης οἰκογένειας». Καί καταλήγων εἶπε: «Ἡ Ἐκκλησία ἀπευθύνει στούς ἀνθρώπους τήν 
ἔκκληση νά γίνουν «ἅλας τῆς γῆς» καί «φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. Ε΄13-14)».

Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία σήμερον γίνεται διδάσκαλος ὅλων, εἰς τήν ἐν Χριστῷ πίστιν καί 
πνευματικήν οἰκοδομήν. Δόξα τῷ Θεῷ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔ. ΤΥΠΟ

Φ1877/6 Μαΐου 2011
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Μέσα στην λαίλαπα του εμφύλιου 
πολέμου που ταλανίζει την πρωτεύ-
ουσα της Ακτής Ελαφαντοστούν, όπου 
καθημερινά χύνεται αίμα αθώων ψυχών 
για να ξεδιψάσουν οι αιμοβόρες καρ-
διές των άπληστων πολιτικών, που η 
εξουσία και το χρήμα τους έχει θολώσει 
το μυαλό σε σημείο που να σκοτώνουν 
άμαχο πληθυσμό, γυναίκες και παιδιά, 
η Εκκλησία μας προχώρησε σε ομαδι-
κές βαπτίσεις κατηχουμένων στον Ιε-
ρό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στην 
πρωτεύουσα Αμπιτζάν. Τις βαπτίσεις 
τέλεσε ο εφημέριος π. Ιερεμίας, ο οποί-
ος καθημερινά στηρίζει τους πρόσφυγες 

είτε διανέμοντας τους συσσίτιο, είτε βο-
ηθώντας τους να ταξιδέψουν μέχρι τα 
σύνορα με την Γκάνα, για να διαφύγουν 
τους κινδύνους και να σώσουν την ζωή 
τους. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους 
φιλεύσπλαχvoυς αδελφούς μας να στη-
ρίξουν την ανθρωπιστική βοήθεια που 
προσφέρουμε καθημερινά σε περισσό-
τερους από δύο χιλιάδες πρόσφυγες. 
Ένα ευρώ είναι αρκετό για να εξασφα-
λίσει το συσσίτιο σε έναν πρόσφυγα 
και είκοσι ευρώ του εξασφαλίζουν την 
διέλευσή του από τα σύνορα και το 
εισιτήριο του για την σωτηρία και την 
ελευθερία. 

1) ΟΜΑδΙΚΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΕΛΕφΑΝΤΟΣΤΟΥΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΚΚΡΑΣ

Ο Σεβ/τος ΑκκΡΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ τελεί ομαδικές βαπτίσεις.
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Ομαδικές βαπτίσεις στο Αμπιτζάν 
Ακτής Ελεφαντοστούν.

2) ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΚΚΡΑΣ κ. κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Την Κυριακή, 23 Iανoυαρίoυ 2011, 
ενθρονίστηκε σύμφωνα με την τάξη του 
Αλεξανδρινού θρόνου ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Άκκρας κ. Γεώργιος 
στον Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος Άκκρας. 

(Ἐπίσης πρόσφατα πραγματοποιήθη-
κε ἐνθρόνιση στή νέα τους Μητρόπο-
λη καί ἄλλων δύο Ἀρχιερέων: 1) Τοῦ 
Σεβ/του Μητ/του κ. Δαμασκηνοῦ, ἀπό 
τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἄκκρας στήν ἱε-
ρά Μητρόπολη Ἰωαννουπόλεως καί 2) 
τοῦ Σεβ/του κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Ἰωαννουπόλεως στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Ζιμπάμπουε).

Το πρωί της Κυριακής, τελέστηκε 
στον Καθεδρικό Ναό πολυαρχιερατικό 
συλλείτουργο, ιερουργούντος του Σεβ. 
Μητροπολίτου Νιγηρίας κ. Αλεξάνδρου, 
εκπροσώπου της Α.Θ.Μ., συλλειτουρ-
γούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτών Ειρηνουπόλεως και Σεϋχελλών 
κ. Δημητρίου, Ζάμπιας και Μαλάουι κ. 
Ιωακείμ, του Θεοφ. Επισκόπου Μοζαμ-
βίκης κ. Ιωάννου και παντός του ιερού 
κλήρου της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπό-
λεως. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας, ο Σεβασμιώτατος Άκκρας, συνο-
δευόμενος υπό των Αγίων Αρχιερέων, 
προσήλθε εν πομπή από το Επισκοπείο 
στον Καθεδρικό Ναό, όπου ανέμενε ο 
Σεβασμιώτατος Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος, 
ο εκπρόσωπος της Α.Θ.Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β’, όστις και 
ενθρόνισε τον νέο Μητροπολίτη μας. 

Τον ενθρονιζόμενο προσφώνησε ο 
εκπρόσωπος του Αλεξανδρινού Προ-
καθημένου κ. Αλέξανδρος, οι εκπρό-
σωποι Ελλάδος, Αιγύπτου και Γκάνας, 

ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως 
Αρχιμ. Ισίδωρος Σαλάκος, ο οποίος του 
προσέφερε και εκ μέρους του κλήρου 
Ιερό εγκόλπιον ο Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος π. Ιωσήφ Kwame Labi. 

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 
πρώτες ημέρες της Ενθρόνισης, ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας ακο-
λουθώντας την κύρια ευαγγελική επιτα-
γή «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό 
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος», τέλεσε ομαδι-
κές βαπτίσεις, εντάσσοντας στο τοπικό 
Εκκλησιαστικό Σώμα πάνω από 200 
αδελφούς μας! 

Επίσης περιόδευσε στο βόρειο τμήμα 
της Γκάνα, όπου λειτούργησε στις ενορί-
ες και γνωρίστηκε με τους πιστούς, επε-
σκέφθη δε και την πρότυπη Επαγγελμα-
τική Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως στην 
επαρχία Λάρτε, όπου μίλησε καταλλή-
λως στους σπουδαστές και ενημερώθη-
κε από το Σύλλογο Διδασκόντων. 
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Καλούμαι, από σήμερα, 23 Ιανουαρίου 
2011, να ποιμάνω ως διάκονος τον ευλο-
γημένο λαό της Γκάνας, της Ακτής Ελεφα-
ντόδοντος, του Μάλι και της Μπουρκίνα 
Φάσο, φοβερή και μεγάλη η διακονία που 
εναποτίθεται στους ώμους μου. Γι’ αυτό, 
τούτη την ιερή στιγμή, την καρδιά μου 
πλημμυρίζουν ανάμεικτα συναισθήματα, 
δέους, ευθύνης και συγκίνησης. Πριν με-
ρικά χρόνια τα βήματά μου, με τις ευχές 
και τις ευλογίες του Πατριάρχη μας και την 
ψήφο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου με οδή-

γησαν στην Ζιμπάμπουε, έχοντας ως βασι-
κή αποσκευή την κατά κόσμο γνώσιν και 
σοφία. Γνώση όμως η οποία, όπως απο-
δείχθηκε στην συνέχεια, δεν θα με εξυπη-
ρετούσε ιδιαίτερα, εάν δεν μαθήτευα στο 
ιστορικό κέντρο του Πατριαρχείου μας, την 
Αλεξάνδρεια... Ανέρχομαι στον θρόνο αυ-
τό σε μια περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται 
από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, 
του ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου, της 
αλλοτρίωσης του ανθρώπινου προσώπου 
και της κοινωνίας, και της οικονομικής κρί-

3) ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΚΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θεία λειτουργία, την ημέρα της ενθρονίσεως του Σεβ/του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
 ιερουργούντος του Σεβ/του Μητ/του Νιγηρίας κ. Αλεξάνδρου.
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σης που δεν είναι μόνο οικονομική, αλ-
λά κυρίως πνευματική. Σε αυτήν την τόσο 
ρευστή εποχή, η Εκκλησία μας καλείται 
να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημέ-
νες ανάγκες, (πνευματικές και υλικές) των 
ανθρώπων όπου γης, και ιδιαιτέρως των 
ανθρώπων της αφρικανικής ηπείρου, οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν πολλαπλά κοινω-
νικά και οικονομικά, προβλήματα. Σήμερα 
η Ορθόδοξος Εκκλησία καλείται να προ-
βάλλει με πιστικό τρόπο, και ιδιαίτερα με 
το παράδειγμα των ποιμένων της, τις αξίες 
της ανθρωπιάς, της αλληλοβοήθειας, της 
ενίσχυσης και ανακούφισης όλων των αν-
θρώπων που έχουν ανάγκη. Με αυτές τις 
σκέψεις στην καρδιά μου ήλθα αδελφοί 
μου όχι να διακονηθώ, αλλά να διακο-
νήσω τον λαό του θεού, ο οποίος στις 
μέρες μας περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά χρειάζεται την Εκκλησία του, γιατί η 
Εκκλησία είναι στήριγμα, παρηγοριά, δύ-
ναμη και ελπίδα. Ήλθα για να προσφέρω 
αγάπη προς όλους, γιατί χωρίς αγάπη Εκ-
κλησία δεν υπάρχει... Από την θέση αυτή 
που ο Μακαριώτατος και η Αγία και Ιερά 
Σύνοδος με επέλεξε, και από την μεγάλη 
και τιμητική θέση του Εκπροσώπου του 
στην Αθήνα υπόσχομαι ότι θα εργασθώ 
νυχθημερόν «τοις βλεφάροις μη παρέχων 

νυσταγμόν», για το καλό της Εκκλησίας 
μας. Θα υπηρετήσω τον Πατριάρχη μας 
και το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Άκ-
κρας, με όλες μου τις δυνάμεις και με την 
ίδια αφοσίωση, πίστη και υπακοή όπως 
ακριβώς υπηρέτησα και διακόνησα το 
Πατριαρχείο μας στην Αλεξάνδρεια, στην 
Ζιμπάμπουε, στο Μαλάουι, στην Μοζαμ-
βίκη, στην Μποτσουάνα, στην Αγκόλα και 
στην Αθήνα. Ευχηθείτε, Σεβασμιώτατοι, 
εξοχώτατοι, σεβαστοί πατέρες και αγαπη-
τοί εν Χριστώ αδελφοί, η διακονία μου 
στην νέα μου θέση να είναι γόνιμη και 
καρποφόρα προς δόξαν του Αγίου Θεού, 
της Εκκλησίας Του και προπάντων υπέρ 
του λαού της Μητροπόλεως στην οποία: 
«ουκ ήλθον διακονηθήναι αλλά δια-
κονήσαι» δια πρεσβειών της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Αγίου 
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, 
ιδρυτού και προστάτου της Aλεξανδρινής 
Εκκλησίας, του Αγίου Νεκταρίου Πεντα-
πόλεως του Θαυματουργού και όλων των 
Αγίων και ευχών και ευλογιών του Πατρι-
άρχου μας. «Η χάρις του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και 
Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύ-
ματος είη μετά πάντων ημών, αδελφοί». 
Αμήν.! 

4) ΧΡΟΝΙΚΟ 10ημερης ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  
ΕξΟΡΜΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ

Με τις ευχές και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ, Θεοδώρου Β’ φτάσα-
με στην Γκάνα μαζί με ομάδα προσκυνη-
τών από την Ελλάδα και την Κύπρο, όλοι 
φίλοι της Ιεραποστολής. Το ταξίδι μεγά-
λο, διήρκησε περίπου 18 ώρες. Από την 
πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε την αλλαγή 
του κλίματος. Αφήσαμε στην πατρίδα τον 
χειμώνα και μας υποδέχτηκε η ζέστη, η 

υγρασία και η σκόνη από την Σαχάρα. Μας 
υποδέχτηκαν επίσης οι ιθαγενείς κληρι-
κοί, ο Πρόξενος της Ολλανδίας που είναι 
Ορθόδοξος και η Κύπρια επιχειρηματίας 
Άντρη Μαραγκού που ζει στην Άκκρα 
τα τελευταία 17 χρόνια. Για να φτάσου-
με στον Καθεδρικό Ναό, χρειάστηκε να 
διανύσουμε απόσταση 15 χλμ, όμως η 
διαδρομή λόγω των δημόσιων έργων, 
των χιλιάδων αυτοκινήτων, ποδηλάτων, 
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μηχανών και ανθρώπων, διήρκησε γύρω 
στα 90 λεπτά. Αφού πήραμε την πρώτη 
εμπειρία της τρομακτικής κίνησης στους 
δρόμους της πρωτεύουσας, φτάσαμε στον 
προορισμό μας. Ο Καθεδρικός Ναός, αφι-
ερωμένος στην Μεταμόρφωση του Σωτή-
ρος, κτίστηκε με φροντίδα Αμερικανών 
Ορθοδόξων πριν από 20 χρόνια. Το Επι-
σκοπείο λιτό και απέριττο, πίσω από το Ιε-
ρό του Καθεδρικού, κτίστηκε με φροντίδα 
του Επισκόπου Γκάνας κ. Παντελεήμονος 
και εγκαινιάστηκε το 2002. Παραπλεύρως, 
ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός έκτισε δι-
ώροφο κτίριο με 5 δωμάτια φιλοξενίας 
εθελοντών Ιεραποστόλων, 3 αίθουσες 
διδασκαλίας, κουζίνα και γραφείο. Στις 
αίθουσες γίνονται τα σεμινάρια των κλη-
ρικών, των κατηχητών και των υποψη-
φίων προς ιεροσύνη. Η νύκτα δύσκολη. 
Παντού κουνούπια, ορατός κίνδυνος για 
ελονοσία. Η ελονοσία είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου παιδιών στην Γκάνα. 

Ημέρα 2η, Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 
2011: Αφίχθηκαν οι Αρχιερείς. Ο Σεβ. Νι-
γηρίας Αλέξανδρος, ο Σεβ. Ειρηνουπόλεως 
& Σεϋχελλών Δημήτριος, ο Σεβ. Ζάμπιας 
& Μαλάουι Ιωακείμ, και ο Θεοφιλ. Μο-
ζαμβίκης Ιωάννης. Το απόγευμα τελέσαμε 
ομαδικές βαπτίσεις στο Βαπτιστήριο του Κα-
θεδρικού Ναού. Ακολούθησε ο Εσπερινός. 
Η χορωδία του Καθεδρικού έψαλε όμορφα 
και ενθουσίασε όλους τους προσκυνητές. 
Το απόγευμα διακόπηκε απροειδοποίητα 
η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ανα-
στάτωσε τις προετοιμασίες της ενθρoνίσε-
ως. Ζέστη και υγρασία. Πολύ δύσκολες οι 
συνθήκες χωρίς ανεμιστήρες. Η διακοπή 
διήρκησε 3 μέρες. 

Ημέρα 3η, Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011: 
Και πάλι χωρίς ηλεκτρισμό. Στον Καθεδρικό 
Ναό δεν είχαμε ούτε φώτα, ούτε ανεμιστήρες. 
Ανοίξαμε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Η 
Θεία Λειτουργία με την χάρη του Θεού έγινε 
χωρίς άλλα τεχνικά προβλήματα. Ακολού-

θησε η τελετή της ενθρόνισης. Στην συνέχεια 
τράπεζα αγάπης, χοροί και τραγούδια στην 
αυλή του Καθεδρικού. 

Ημέρα 4η, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011: 
Οι προσκυνητές ταξίδεψαν στην πόλη Ίνια 
όπου και το ομώνυμο φρούριο που γινόταν 
το σκλαβοπάζαρο. Εκεί βρίσκεται και το κέ-
ντρο της γης (όπου τέμνεται ο ισημερινός με 
τον μεσημβρινό). Στην μεγάλη αίθουσα των 
κατηχητικών έγινε η πρώτη σύναξη του Ιερού 
κλήρου, συζητήσαμε τα προβλήματα και δό-
θηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές. Ακολού-
θησε γεύμα με όλους τους κληρικούς και τις 
πρεσβυτέρες τους.  

Ημέρα 5η, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011: 
Ταξιδέψαμε στην πόλη Λάρτε, εκεί που ξε-
κίνησαν οι κατηχήσεις και έγιναν οι πρώτες 
βαπτίσεις. Οι παλαιοί κληρικοί μας είπαν πως 
ο Μητροπολίτης Ειρηναίος πήγαινε εκεί με 
ταξί για να τους κατηχήσει και βαπτίσει. Πρώ-
τος σταθμός ο Ιερός Ναός των Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου. Δοξολογία και ομιλία. 
Επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Άγιος Πέτρος, 
συνάντηση με την μαθητιώσα νεολαία και τον 
σύλλογο καθηγητών, ξενάγηση στους χώ-
ρους της σχολής, ενημέρωση για τον τρόπο 
λειτουργίας της και τις άμεσες ανάγκες, που 
είναι η ανέγερση οικοτροφείου, αίθουσας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγορά μι-
κρού λεωφορείου για τις μετακινήσεις των 
μαθητών. Στην συνέχεια επίσκεψη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου στην παραθαλάσσια 
πόλη Τέμα. Ο Ναός κτίστηκε από τον Καπε-
τάνιο Παναγιώτη Τσάκο και εγκαινιάστηκε 
από τον Πατριάρχη μας το 2008. Τελέσαμε 
και επιμνημόσυνο δέηση προς ανάπαυση 
της ψυχής της θυγατέρας του κ. Τσάκου, της 
αγαπημένης του Μαρίας. Οι συνεργάτες του 
Καπετάνιου μας φιλοξένησαν στο σπίτι τους, 
όπου και γευματίσαμε.

Ημέρα 6η, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011: 
Ταξιδέψαμε στην πόλη Μπρεμάς. Προσκύ-
νημα και δέηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως 
του Κυρίου. Εν πομπή με ψαλμωδίες οδεύ-
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σαμε προς τις όχθες του ποταμού Βόλτα και 
τελέσαμε ομαδικές βαπτίσεις κατηχουμέ-
νων. Πνευματική ανάταση, κατάνυξη, συ-
γκίνηση. Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 
Πολλοί νέοι βούτηξαν στο νερό. Ένας ο 
τυχερός. Επιστροφή στον Ναό, λιτό γεύμα 
με εξωτικά φρούτα από τα δέντρα της πα-
ρακείμενης ζούγκλας, χοροί και τραγούδια. 
Συνάντηση με τους αρχηγούς των φυλών, 
γενικό αίτημα η ανέγερση σχολείου για τις 
ανάγκες της κοινότητας και ενός πηγαδιού 
για πόσιμο νερό. 

Ημέρα 7η, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011: 
Συνάντηση με την νεολαία, τους κατηχητές 
και τα εκκλησιαστικά συμβούλια. Αναχώρη-
σε ο π. Νεκτάριος για την πρωτεύουσα των 
ΗΠΑ. Παρέμεινε στην Άκκρα για δέκα μέρες 
και οργάνωσε σεμινάρια για τους ιερείς και 
τους κατηχητές. Φεύγοντας μας άφησε 5 ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και 2 εκτυπωτές που 
έφερε μαζί του από την Αμερική, δωρεά των 
ενοριτών του. 

Ημέρα 8η, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 
2011: Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις με τους 
συνεργάτες και με τους λιγοστούς Έλληνες 
που ζουν στην Γκάνα. Δέκα τον αριθμό. 

Ημέρα 9η, Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011: 
Ταξιδέψαμε στην Κεντρική Γκάνα. Υποδοχή 
στην είσοδο της πόλης Γκομόα από τους 
πιστούς και τους αρχηγούς των φυλών. Εν 
πομπή υπό τον ήχο των τυμπάνων φτάσαμε 

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου. Και πάλι εν πομπή διασχίσαμε το δάσος 
και μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή φτά-
σαμε στο Παρεκκλήσιο των Αγίων Ραφαήλ, 
Ειρήνης και Νικολάου. Τελέσαμε τα θυρανοί-
ξια του νεόδμητου Παρεκκλησίου και στην 
συνέχεια την Θεία Λειτουργία. Παρά την ζέστη 
και την υγρασία συγκεντρώθηκαν γύρω από 
το παρεκκλήσι εκατοντάδες πιστοί. Έφτασαν 
εκεί από όλες τις ενορίες για την ετήσια συνά-
ντηση τους, που διαρκεί 3 ημέρες. Επιστροφή 
στον κυρίως Ναό. Προσφωνήσεις από τους 
τοπικούς άρχοντες. Και πάλι γενικό αίτημα η 
ανέγερση μικρού σχολείου και ενός πηγα-
διού για πόσιμο νερό. Στην συνέχεια η κάθε 
ενορία παρουσίασε το δικό της εορταστικό 
πρόγραμμα. Διανομή συσσιτίου σε όλους 
τους παρευρισκομένους, δώρα και γλυκά σε 
όλα τα παιδιά. Αργά το απόγευμα επιστρο-
φή στην πρωτεύουσα. Και πάλι η κατάσταση 
στους δρόμους φρικτή.

Ημέρα 10η, Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011: 
Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό. Απο-
χαιρετισμός και ανταλλαγή δώρων. Όλοι 
σκυθρωποί. Στο αεροδρόμιο συγκίνηση και 
δάκρυα και από τους προσκυνητές και από 
τους Αφρικανούς. Να μας ξανάρθετε σύντο-
μα, φώναζαν οι Αφρικανοί, μην μας ξεχνάτε. 
Μα πώς να σας ξεχάσουμε απαντούσαν οι 
προσκυνητές, έχετε ήδη κατακτήσει ένα κομ-
μάτι της καρδιάς μας. 

Τό 16 Ἱεραποστολικό Συνέδριο τῆς 
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ θά 
πραγματοποιηθεῖ στίς 19, 20 καί 21 
Αὐγούστου 2011, στήν Κατασκήνωση 
τῆς ἁγίας ΤΑΒΙΘΑ στόν Παρνασσό.

Παρακαλοῦμε οἱ δηλώσεις συμμε-
τοχῆς νά γίνουν ἐγκαίρως, γιά τήν ἐξα-

σφάλιση χώρου διαμονῆς.
Γιά τήν ἐξυπηρέτησή σας μπορεῖτε νά 

χρησιμοποιήσετε τά κάτωθι τηλέφωνα:
1) 210 7628953 ἤ 6979872415
2) 210 8650759 ἤ 6949274167
3) 21670 31290 ἤ 22610 23516
4) 210 9885542 ἤ 6945644654
5) 210 8650348 ἤ 6978738331

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ
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Zgorzelec Πολωνίας και Πανελλήνιος 
Χριστιανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιερα-
ποστολής. ένας σύνδεσμος τον οποίον 
δημιούργησε ο μακαριστός ιδρυτής του 
συλλόγου μας, ιεραποστολικός Μητρο-
πολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο-
φερσάλων κυρός Κωνσταντίνος. Εκείνος 
ήταν ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής 
της εξάπλωσης της ιεραποστολικής δρά-
σης του Π.Χ.Ο.Ο.Ι στην Πολωνία.  Ένα 
λαό θρησκευόμενο που για δεκαετίες 
δυνάστευε αθεϊστικό καθεστώς. Έτσι 
με τις ευχές και την ευλογία του νυν 
πνευματικού μας πατέρα Μητροπολίτη 
Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ.Σερα-
φείμ και ύστερα από πρόσκληση της 
ορθόδοξης κοινότητας του Zgorzelec 
(Ζγκορζέλετς), αντιπροσωπία εθελο-
ντών, μελών του Ομίλου μας, με δικά 
τους έξοδα, πραγματοποίησαν εξόρ-
μηση αγάπης και συμπροσευχής στην 
Πολωνία.

Ημέρα 1η 
(Παρασκευή 20 Μαΐου 2011)
Η ιεραποστολική εξόρμηση ξεκίνησε 

με τους καλύτερους οιωνούς. Πριν την 

αναχώρησή μας από το αεροδρόμιο, 
λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐ-
ου 2011, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και 
ευλογία να συναντήσουμε τον Μητρο-
πολίτη Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Αμφιλό-
χιο.  Γνωστός για την ιεραποστολική του 
δράση στα νησιά Φίτζι, ερχόταν απ’ τα 
νοτιανατολικά νησιά του Ειρηνικού, για 
να μεταβεί στο μοναστήρι του στη Ρόδο. 
Πήραμε την ευχή του, αντλώντας και 
εμείς, λίγο από τη Χάρη του σεβάσμιου 
γέροντα. Η πτήση ήταν μέσω Πράγας 
για Βερολίνο. 

Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μας 
υποδέχτηκαν ο Anatol (Ανατόλ), ο ψάλ-
της του ορθόδοξου ναού του Zgorzelec 
και ο Alexander (Αλεξάντερ), χαμογελα-
στός ρώσος από τη Σιβηρία, για να μας 
πάνε στην Πολωνία (φωτ.1). Μεγάλη 
θυσία εκ μέρους τους, γιατί το ταξίδι 
Βερολίνο-Ζγκορζέλετς διαρκεί 3 ώρες 
οδικώς και το έκαναν αυθημερόν! 

1.

2.
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Ο ξύλινος ναός των αγίων 
κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ.

Φτάνοντας νωρίς το απόγευμα στο 
Ζγκορζέλετς, μας οδήγησαν κατευθείαν 
στο σπίτι του πατέρα Μάρκου (φωτ.2), 
εφημέριου του ορθόδοξου ιερού ναού 
των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.  
Ο πρώτος που μας υποδέχτηκε στον 
ωραίο κήπο ήταν ο π. Τιμόθεος, κα-
θηγούμενος της Ι. Μονής Παρακλήτου 
Ωρωπού, ο οποίος συνοδευόταν από 
τον Πολωνικής καταγωγής πατέρα Αθα-
νάσιο.  Εκεί, όλοι μας αγκάλιασαν με 
τη ζεστή φιλoξενία τους, παρόλο που 
δεν μας γνώριζαν προσωπικά.  Αμέσως 
νιώσαμε τη θέρμη της αδελφοσύνης 
εν Χριστώ.

Καθώς ήταν παραμονή της γιορτής 
των ισαποστόλων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, το απόγευμα τελέστηκε πανη-
γυρικός εσπέρινος στο ομώνυμο εκ-
κλησάκι. Στον εσπερινό καθώς και στην 
Θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής, 
χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Βρό-

τσουαβ και Στσέτσιν (Wro-
claw & Szczecin) κ.κ. Ιερε-
μίας (φωτ.3), με συνοδεία 
πολλών ιερέων.  Χορωδία 
καλλίφωνων ιεροψαλτών 
έψελναν στα Ελληνικά, στα 
Ρώσικα και στα Πολωνικά! 
(Φωτ.4).  

Μετά τον εσπερινό ακο-
λούθησε κοινή τράπεζα, 
στο πρεσβυτέριο του π. 
Μάρκου (φωτ.5), γεγονός 
σύνηθες για την ορθόδο-
ξη κοινότητα της περιοχής, 
αφού μετά από κάθε Ακο-
λουθία, το πρεσβυτέριο 
λειτουργεί σαν πνευματι-
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κό κέντρο, θυμίζοντας τις Αγάπες των 
πρώτων χριστιανών!  Δείχνοντας για 
άλλη μια φορά την αγάπη τους και την 
πλούσια φιλοξενία τους. Οι οικογένειες 
της ενορίας, μας προσέφεραν κατάλυμα 
και για τα δύο βράδυα που μείναμε στην 
Πολωνία.

Ημέρα 2η  (Σάββατο 21 Μαΐου 2011) 
Η δεύτερη μέρα, όπως και η πρώτη, 

κύλισε μέσα σε πλήθος ευλογιών και 
Αναστάσιμη ατμόσφαιρα. Με λαμπρό-
τητα εορτάστηκε η μνήμη των ισαποστό-
λων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο μι-
κρό ξύλινο εκκλησάκι του Ζγκορζέλετς. 
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Πλήθος ορθόδοξων πιστών, ποικίλων 
εθνικοτήτων: Πολωνοί, Ρώσοι, Ουκρα-
νοί, Λευκορώσοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, 
Γερμανοί και Έλληνες, κατέφθασαν από 
διάφορες πόλεις της Πολωνίας και της 
γειτονικής Γερμανίας και παρακολούθη-
σαν με κατάνυξη την Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, συμμετέχοντας στο Ποτήριο 
της Ζωής (φωτ.6). Το Θείο λόγο κύρη-
ξε στα Πολωνικά ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. 
Ιερεμίας, αναφερόμενος στη δράση 
των δύο μεγάλων εορταζόντων Αγίων. 
Ακολούθησε λιτανεία και αγιασμός γύ-
ρω από την εκκλησία (φωτ.7&8). Την 
πανήγυρη τίμησε και ο Αντιδήμαρχος 
της πόλης του Ζγκορζέλετς, καθώς και 
εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Στα πλαίσια του εορτασμού,μετά το 
πέρας της λιτανείας και πριν πει ο Δε-
σπότης το «Χριστός Ανέστη», απενεμήθη 
στον Όμιλό μας από την  Σύνοδο της 

Εκκλησίας της Πολωνίας, το Παράσημο 
της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η 
απονομή έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο 
Ιερεμία σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς 
τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι., για την προσφορά του 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνί-
ας (φωτ.9). Ο κ. Πάτροκλος Σκορδάς, 
Συνταγματάρχης ε.α., παρέλαβε το πα-
ράσημο εκ μέρους του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Παρό-
μοιο παράσημο απενεμήθη στον πατέρα 
Τιμόθεο, για την μεγάλη συμβολή του 
στην ορθόδοξη κοινότητα του Ζγκορ-
ζέλετς (φωτ.10). 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας, ο π. Μάρκος και η πρεσβυτέρα 
δεξιώθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και την 
συνοδεία του, καθώς και ολόκληρο 
το εκκλησίασμα! (φωτ.11). Πριν το 
γεύμα, τελέστηκε αγιασμός στο νεο-
οικοδομηθέν πρεσβυτέριο και αμέσως 
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μετά ο Δεσπότης ευλόγησε την Τράπε-
ζα. Πλούσια τα ελέη του Θεού, αφού 
στο γιορτινό τραπέζι παρέλασαν πλή-
θος αγαθών, τοπικών εδεσμάτων και 
παραδοσιακών γλυκών, τα οποία είχαν 
ετοιμάσει η πρεσβυτέρα και οι κυρίες 
της ενορίας.

Πριν ολοκληρωθεί το γιορτινό τρα-
πέζι, η αντιπροσωπία μας, πρόσφερε τα 
δώρα που είχε φέρει από την Ελλάδα 
(φωτ.12). Στον Αρχιεπίσκοπο χάρισε 
ένα ωμοφόριο και ένα πετραχήλι, ενώ 
στον π. Μάρκο μία ολοκληρωμένη στο-
λή ιερέα, άμφια τα οποία είχαν ράψει 
οι κυρίες του παραρτήματος Θηβών. 

Επίσης, δόθηκε χρηματική ενίσχυση 
για την ολοκλήρωση των σχεδίων ανέ-
γερσης μεγαλύτερου Ορθόδοξου ιερού 
Ναού που πρόκειται να ανοικοδομηθεί 
στο Ζγκορζέλετς καθώς και εικόνες και 
ιερά σκεύη -δωρεές συνεργατών του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Το άκουσμα των λόγων ότι όλοι στο 
σύλλογό μας είναι εθελοντές, συγκίνη-
σε τον Σεβασμιώτατο (φωτ.13), ο οποί-
ος με τη σοφία που διαθέτει εξέφρασε 
λόγια ευγνωμοσύνης προς τον Όμιλό 
μας, εξυμνώντας παράλληλα για αρκετή 
ώρα, την ορθόδοξη Ελληνική παράδο-
ση και το ελληνικό πνεύμα που αποτέ-
λεσε φωτεινή λυχνία για ολόκληρη την 
οικουμένη.  

Το δείλι, μετά τον εσπερινό της Θείας 
Λειτουργίας της Κυριακής, περάσαμε στην 
πλευρά της Γερμανίας με προορισμό το  
στρατιωτικό κοιμητήριο Ελλήνων αιχμα-
λώτων. Με μεγάλη λύπη διαπιστώσαμε, 
ότι το μέρος όπου υπήρχαν μνήματα Ελ-
λήνων στρατιωτών καί αξιωματικών είχε 
γίνει πλέον χωματερή! Ωστόσο σε κάποιο 
άλλο σημείο του κοιμητηρίου υπήρχαν 
μερικές επιτύμβιες στήλες αφιερωμένες σ’ 
αυτούς τους Έλληνες. Τελέστηκε τρισάγιο 
από τον π. Μάρκο και τον π. Αθανάσιο 
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εις αιώνιον μνήμην των συμπατριωτών 
μας (φωτ.14).

Η βραδυά έληξε αλά Ελληνικά. Στην 
πλευρά της Γερμανίας, όπως και στης 
Πολωνίας, διατηρούνται από Έλληνες 
ομογενείς, ελληνικά εστιατόρια. Ο Δημή-
τρης, τον οποίο είχαμε συναντήσει με την 
οικογένειά του το πρωί στην Εκκλησία, 
ενθουσιασμένος που τον επισκεφθήκαμε, 
με πολλή χαρά μας πρόσφερε το δείπνο 
και μας ενημέρωσε για την ζωή τους εκεί. 
Κάτω από τους ήχους ελληνικής μουσικής 
και τις μυρωδιές των ελληνικών παραδο-
σιακών εδεσμάτων, αυτή η ευλογημένη 
μέρα ήρθε στο τέλος της.

Ημέρα 3η (Κυριακή 22 Μαΐου 2011)
Όλα έτοιμα στον μικρό ξύλινο ναό για 

την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.  Η τε-
λευταία μας Θεία Λειτουργία στο μικρό εκ-
κλησάκι των ισαποστόλων Κωνσταντίνου 
και Ελένης.  Η ιερή μυσταγωγία τελέστηκε 
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μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ιερής συγκί-
νησης. Οι προσευχές όλων των πιστών για 
τη διαδόση και την επικράτηση της Ορθο-
δοξίας σ΄ολόκληρη την Πολωνία, ανέβαι-
ναν όλες μαζί ενωμένες στον ουρανό.

Η λιγοστή ώρα που μας απέμεινε, 
ήταν αρκετή για την τελευταία κοινή τρά-
πεζα-που αλλού- στο πρεσβυτέριο. Ο π. 
Μάρκος με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, 
ευχαρίστησε τον σύλλογο για όλα όσα 
πρόσφερε στην ορθόδοξη κοινότητα του 
Ζγκορζέλετς και στην μικρή - αλλά τόσο 
ζωντανή - ενορία του.

Ο χρόνος όμως δεν περιμένει και ο 
αποχαιρετισμός ήταν αναπόφευκτος. Ήρθε 
η ώρα του αποχωρισμού από τους ομο-
θρήσκους αδελφούς μας του Ζγκορζέλετς 
και του γυρισμού της αντιπροσωπείας του 
ομίλου μας στην Ελλάδα.

Η συγκίνηση, που μάταια προσπαθούσε 
να κρυφτεί, ήταν εμφανής στα πρόσωπα 

όλων. Με δάκρυα στα ματιά αποχαιρετιό-
μασταν με την ευχή να ξανασυναντηθούμε 
κάποια στιγμή, είτε στην Πολωνία είτε στην 
Ελλάδα…. 

Αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε 
πολύ για την Αβραμιαία φιλοξενία που μας 
προσφέρατε, την αναστάσιμη χαρά που 
αισθανθήκαμε κοντά σας και τις εμπειρίες 
των πρωτοχριστιανικών χρόνων που μας 
χαρίσατε.

«Ομοθημαδόν επί τω αυτώ» θα συνα-
ντιόμαστε στο εξής στην προσευχή και τη 
Θεία Λειτουργία (φωτ.15).

Η πρόσκληση είναι ανοικτή και σας 
αναμένουμε με πολύ χαρά και στην Ελ-
λάδα.

Βασιλική Κ. Μπέκου
Φοιτήτρια Παιδαγωγικού 

Τμήματος Αθηνών
Μέλος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Ἡ Μητρόπο-
λη Ἀξώμης καί 
ἡ ἑλληνική ὁμο-
γένεια τῆς Ἀντίς 
Ἀμπέμπα ἔχουν 
καταφέρει χά-
ρη στήν ἀγαστή 
συνεργασία τους 
νά διατηροῦν ἐπί 
σειρά ἐτῶν πρό-
τυπο γιά ὅλη 
τήν Αἰθ ιοπία 
ἑλληνικό σχο-
λεῖο. Μάλιστα 
εἶναι τό σχολεῖο 

ΤΟ ἙΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Ὁ Σεβ/τος κ. ΠΕΤΡΟΣ σέ τελετή θρησκευτικῆς ἑορτῆς στήν Αἰθιοπίαν.

Ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τῶν Ἑλλ. Σχολείων 
εἰς τήν αἲθουσα τελετῶν τῆς Ἑλλ. κοινότητος.



πού προτιμοῦν ξένοι διπλωμάτες ἀλλά 
καί οἰκογένειες πολιτικῶν Αἰθιόπων νά 
στέλνουν τά παιδιά τους. Καί αὐτό γιατί 
τό ἐπίπεδο σπουδῶν πού παρέχεται εἶναι 
ἄριστο.

Ἡ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
εἶναι ὑποχρεωτική γιά ὅλους τούς μα-
θητές καί αὐτό σημαίνει πολλά γιά τήν 
χώρα μας ὑποστηρίζει μέ κάθε εὐκαιρία 
ὁ Μητροπολίτης Ἀξώμης κ. Πέτρος. Ὁ 
ἐν λόγῳ Ἱεράρχης φροντίζει ὄχι μόνο νά 
τό ἐπισκέπτεται τακτικά καί νά παρέχει 
τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας σέ διδακτικό 
προσωπικό καί μαθητές, ἀλλά ἐπιπλέον 
νά παρεμβαίνει οὐσιαστικά ὅποτε τοῦ 
ζητηθεῖ καί νά ἐπιλύει προβλήματα πού 
ἀνακύπτουν.

Ἡ ἄριστη σχέση που διατηρεῖ μέ κα-
θηγητές, δασκάλους καί μαθητές διαπι-
στώνεται σέ κάθε ἐπίσκεψη πού πραγ-
ματοποιεῖ εἴτε αὐτή κρίνεται ὡς ἐπίσημη 
εἴτε ὡς ἀνεπίσημη. Πέραν τῆς προόδου 

τῶν μαθητῶν παρακολουθεῖ ἀπό κοντά 
καί τήν πνευματική τους κατάρτιση καί 
ἀνάπτυξη τῆς σχέσης μέ τήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία γιά ὅσα παιδιά ἀνήκουν στήν 
Ὀρθόδοξη κοινότητα. Μέ τή συνεργασία 
τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τελεῖται τα-
κτικά στό Μητροπολιτικό ἱερό ναό τοῦ 
ἁγίου Φρουμεντίου Θεία Λειτουργία ἐνῶ 
σέ συνεργασία μέ τήν ἑλληνική κοινότητα 
καί τόν πρόεδρο τῆς ἀθλητικῆς ἑνώσεως 
«Ὁλυμπιακός» διοργανώνονται γιορτές, 
ὅπου οἱ μαθητές ἐπιδεικνύουν τίς γνώσεις 
τους στους παραδοσιακούς ἑλληνικούς 
χορούς.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀξώμης κ. Πέτρος 
ὅμως σέ συνεργασία μέ   Ἕλληνες φίλους 
ἐπιχειρηματίες ἀλλά καί οἰκογένειες μέ 
ἱεραποστολικό ζῆλο φροντίζει καί συντη-
ρεῖ καί σχολεῖα τοῦ Πατριαρχείου Αἰθι-
οπίας καί ἰδιαίτερα αὐτά πού στεγάζουν 
ὀρφανά τοῦ προσφάτου πολέμου μέ τήν 
Ἐρυθραία.

Ἑορτή διά τα παιδιά τῶν Ἑλλην. Σχολείων.

28



Άξιον θαυμασμού και ιεραποστο-
λικής παρακίνησης είναι ο αγώνας 
των λιγοστών Ορθοδόξων πιστών 
μέσα στην Πολωνική επικράτεια. Η 
Ορθοδοξία στην Πολωνία πολεμή-
θηκε άλλοτε από τον Παπικό επε-
κτατισμό και την Πολωνική Ουνία 
και άλλοτε από το κομμουνιστικό 
αθεϊστικό καθεστώς. Ο αριθμός 
των Ορθοδόξων πιστών στην Πο-
λωνία ανέρχεται σήμερα περίπου 
στις 600.000 σε σύνολο πληθυσμού 
38,62 εκατομμυρίων. Να σημειωθεί 
ότι, η ευλάβεια αυτών των πιστών, 
που μάταια προσπάθησε ν’ αλλο-
τριώσει η αθεϊστική προπαγάνδα, 
έχει πολλά να διδάξει εμάς, τους 
σύγχρονους Έλληνες, που ζούμε τη 
δική μας πολιτιστική και πνευματική 
αλλοτρίωση.

Οι Ορθόδοξοι της Πολωνίας, αν 
και αποτελούν μια μικρή μειοψηφία 
στην πλειονότητα των καθολικών της 
χώρας αυτής, και παρά τα τεράστια 
οικονομικά και όχι μόνο προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν, έχουν 
να επιδείξουν μια πολύ σημαντική 
ιεραποστολική, πνευματική και κοι-
νωνική δραστηριότητα. Στα πλαίσια 
αυτά εντάσσεται και η ανοικοδόμηση 
νέων Ιερών Ναών.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Βρότσουαβ & Στσέτσιν (Wroclaw 
Szczecin) κ. Ιερεμίας, ο οποίος ζει 
κοντά στους πιστούς και στα προ-
βλήματά τους, μετά την ανέγερση και 
τελειοποίηση του πρεσβυτερίου στην 

ενορία Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 
στο Zgorzelec (Ζγκορζέλετς), ξεκινά 
να υλοποιήσει με προσωπικό μόχθο 
και με την επιστράτευση ανθρώπων 
που τους χειραγωγεί μεθοδικά σε 
έργα ευαγγελισμού, την ανέγερση 
Ιερού Ναού, αφιερωμένο στους Αγί-
ους Κωνσταντίνου & Ελένης. Ο Να-
ός θα οικοδομηθεί στην θέση όπου 
βρίσκεται σήμερα το ξύλινο λυόμενο 
ναΐδριο. Ήδη ο Όμιλός μας, ως έν-
δειξη φιλάδελφης συμπαράστασης 
στο έργο της εκεί ενορίας, πρόσφερε 
στον σεβασμιότατο κ. Ιερεμία μικρό 
χρηματικό ποσό, για την καλή απαρ-
χή της έναρξης της θεμελίωσης του 
εν λόγω Ιερού Ναού.

Αλήθεια, πόσο συγκινητικό ήταν 
το γεγονός όταν ακούσαμε ότι Ορθό-
δοξη Πολωνική οικογένεια ταξίδευε 
με το αυτοκίνητό της 8 ώρες (μέσα 
στη νύχτα) για να φτάσει στην ενορία 
των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
στο Zgorzelec και να παρακολουθή-
σει την Θεία Λειτουργία στον Ξύλινο 
ναό της. Και σκέφτηκα... πόσο βα-
θιά είναι η πίστη αυτού του ζευγα-
ριού στον Αληθινό Αναστάντα Κύριό 
μας και πόσο έντονο το θρησκευτι-
κό τους αίσθημα, ώστε να υποβάλ-
λουν την οικογένειά τους σ’ όλη 
αυτή την ταλαιπωρία για να έλθουν 
και να στριμωχθούν μαζί με άλλους 
Ορθόδοξους πιστούς στο λυόμενο 
εκκλησάκι της ενορίας τους, δεδομέ-
νου ότι πολύ κοντά τους θα υπήρχε 
μεγαλοπρεπέστατος Προτεσταντικός 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & 
ΜΕΘΟδΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΠΟΛΩΝΙΑ
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Ναός! Αλλά και πόσο μεγάλη θα εί-
ναι η απογοήτευσή τους από τον Ρω-
μαιοκαθολικισμό της προσποίησης 
και του ακόρεστου πλούτου!

Μήπως λοιπόν απλά και μόνο το 
ανωτέρω γεγονός θα πρέπει να μας 
ευαισθητοποιήσει ως Ορθοδόξους 
πιστούς απέναντι στον κατατρεγμέ-
νο αυτό λαό; Με πνεύμα αδελφικής 
αγάπης μπορούμε να συνδράμου-
με με τις ελάχιστες δυνάμεις μας να 
αποκτήσουν κι αυτοί έναν στέρεο 
και αξιοπρεπή Ορθόδοξο Ναό για 
να τελούν τις Ακολουθίες τους και να 
φύγουν από αυτό το ξύλινο κουτί, 
όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι 
ανεβαίνει στα ύψη και τον χειμώνα 
με το ψύχος και τα χιόνια είναι αδύ-
νατον να ζεσταθεί και να υποδεχθεί 
με άνεση τους πιστούς.

Να σημειωθεί ότι ο χώρος που 
έχει επιλεγεί να ανυψωθεί ο Ναός 
των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
είναι σε περίβλεπτη τοποθεσία στο 
Zgorzelec, διότι είναι ένα τρίγωνο 
υψωματάκι, στην συμβολή 3 κεντρι-
κών δρόμων. Έτσι ο Ναός θα απο-
τελεί την «σημαία της Ορθοδοξίας», 
θα γίνει κίνητρο γνωριμίας και προ-
σέλευσης ανθρώπων και άλλων δογ-
μάτων. Οι καμπάνες του θα ομιλούν 
με την γλυκειά φωνή τους για την 
Ορθοδοξία και ο κόσμος ακούγοντάς 

τες θα αναρωτιέται, τι είναι αυτή η 
Ορθοδοξία καθώς λίγα μέτρα πιο 
κάτω ήδη βρίσκεται ένας μεγαλό-
πρεπος, επιβλητικότατος Καθολικός 
Ναός.

Σαν άξιοι λοιπόν συνεχιστές της 
ιεραποστολικής δράσης των Ορθο-
δόξων Θεσσαλονικέων Ισαποστό-
λων Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου 
και των διαδόχων αυτών, οφείλουμε 
να αφήσουμε κι εμείς ανεξίτηλα τα 
ίχνη της Ορθοδοξίας σ’ αυτή την γω-
νιά της Πολωνικής γης. Να συμβάλ-
λουμε με τις πενιχρές οικονομικές 
μας δυνατότητες στην οικοδόμηση 
αυτού του ιερού χώρου, που θα 
ενώνει την γη με τον ουρανό, που 
θα είναι ένα σημείο θεοφανείας και 
κατοικητήριο του Θεού. Ένας πόλος 
έλξης της Αλήθειας, για τον βαθειά 
θρησκευόμενο Πολωνικό λαό.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 
μας μπορεί να επιδεινωθεί... Ποιός 
ξέρει; Αλλά ο Θεός κυβερνάει τον 
κόσμο. Όσοι αγαπούν και εμπιστεύ-
ονται τον Θεό, ας μη φοβούνται. Ας 
μη λιποψυχούν. Ας μη μειώνουν τις 
προσφορές τους στα έργα και στους 
εργάτες του Θεού. Οι προσφορές 
από τα λίγα έχουν πιο μεγάλη αξία. 
Δεν θα τους λείψουν τα απαραίτητα. 
«Ουκ ελαττωθήσονται παντός αγα-
θού». 

ΠANEΛΛHNIOΣ XPIΣTIANIKOΣ OMIΛOΣ OPΘOΔOΞOY IEPAΠOΣTOΛHΣ
TPYΓONOΣ 3 - 7 KYΨEΛH, T.K. 11364 AΘHNA, THΛ. 210 86.26.225 – FAX 210 86.26.700

KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ ΣTO δIAδIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟδΟξΙΑΣ ΣΤΟ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

Με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα εορτάστηκε η Κυ-
ριακή της Ορθοδοξίας 
στόν Ιερό Καθεδρικό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Μπουζουμπούρας 
με την συμμετοχή πλή-
θους αφρικανών, του 
Προξένου της Ελλάδος 
κ. Γεωργίου Κουκούλη, 
μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Κοινότητας, Ελλήνων, 
Ρώσων καί Αιγυπτίων Ορ-
θοδόξων.

Μετά το πέρας της Θεί-
ας λειτουργίας ακολούθη-

Ο Σεβ/τος κ. Σάββας στη λιτάνευση των ιερών εικόνων.

31



σε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων. Μετά 
την τελετή οι Ιερείς του Καθεδρικού Ναού 
διένειμαν ρούχα σε όλα τα παιδιά.

Στο Μπουρούντι σε ένα χρόνο 1.200 
αφρικανοί ασπάσθηκαν την ορθοδοξία· 
μεταξύ αυτών και ιερείς και πάστορες άλ-
λων δογμάτων, ενώ 4.000 κατηχούνται 
συστηματικά.

Στην συνέχεια ο θεοφιλέστατος, συνο-
δευόμενος από αφρικανούς συνεργάτες 
του, μετέβη στην περιοχή της Μπουραμά-
τας όπου οι «Γιατροί Καρδιάς» στήνοντας 
πρόχειρο ιατρείο στα Σχολεία της Μ.Κ.Ο. 
«Άνθρωποι Αγάπης», που έχει υιοθετή-
σει η Επισκοπή, προσέφεραν σημαντικές 
ιατρικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή δεν 
υπάρχει Ιατρείο, το κοντινότερο βρίσκε-
ται σε απόσταση 30 Κλμ με αποτέλεσμα 
πολλά παιδιά κυρίως να πεθαίνουν από 
απλές ασθένειες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται 
ο αγώνας της Επισκοπής για την συγκέ-
ντρωση του ποσού των 250.000 ευρώ 
προκειμένου να ανεγερθεί και εξοπλισθεί 
στην περιοχή Νοσοκομείο 100 κλινών, 
δεδομένου ότι οι κάτοικοι ανέρχονται στις 
10.000 και η Ορθόδοξη Ιεραποστολή είναι 
η μόνη που μεριμνά για την περιοχή.

Εκ της Ιεράς Επισκοπής.
Μπουζουμπούρα, 13 Μαρτίου 2011

Λιτάνευση των ιερών εικόνων.
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Τα ἀναμένα κεριά συμβολίζουν 
τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, 

τόν ἴδιο, τόν Χριστό.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

33

...Ἦταν ἡ ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου... 
εἴχαμε κάνει ἕνα μακρύ ταξίδι -μέσα σέ ἀσυνή-
θιστα ὑψηλές θερμοκρασίες- μέχρι τίς Ἐκκλη-
σιαστικές Κοινότητες τοῦ Βορείου Καμερούν, 
γιά νά ἑορτάσουμε μαζί τους τή χαρά τῆς Ἀνα-
στάσεως... 

Ἦταν μαζί μου καί ὁ π. Εὐάγγελος, πού 
εἶχε φέρει ἀπό τήν Ἑλλάδα, δυσεύρετα γιά 
τήν πραγματικότητα τοῦ τόπου, μικρά κεριά 
γιά τήν ἑορτή... 

Γιά πρώτη φορά εἴχαμε τή δυνατότητα νά 
μοιράσουμε κεριά σ’ ὅλο τό ἐκκλησίασμα... 
πῆραν μικροί καί μεγάλοι... Ψάλαμε τό «Χρι-
στός Ἀνέστη» καί τά ἀνάψαμε... Εἴπαμε καί δύο 
λόγια...

...Τά ἀναμμένα κεριά συμβολίζουν τό Φῶς 
τῆς Ἀναστάσεως, συμβολίζουν τόν Ἴδιο, τόν 
Χριστό, πού εἶπε: «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ Κό-
σμου... καί αὐτός πού περπατᾶ στό σκοτάδι 
αὐτοῦ τοῦ κόσμου δέ γνωρίζει ποῦ πηγαίνει...» 

καί πρέπει νά περπατᾶμε πάντα μέ τό φῶς τῆς 
πίστεως, τόν Χριστό... καί ὅλοι ἐμεῖς πού γνω-
ρίσαμε τόν Χριστό πρέπει νά εἴμαστε φῶς γιά 
ὅσους ἀδελφούς μας δέν Τόν ἔχουν γνωρίσει 
ἀκόμα...

Ἔπειτα ἄρχισε ἡ θεία Λειτουργία... ψάλαμε 
πολλές φορές τό «Χριστός Ἀνέστη»... μιά διά-
χυτη γαλήνη ἁπλώθηκε στά πρόσωπα ὅλων... 
σάν τή μυρωδιά τοῦ θυμιάματος πού κατελάμ-
βανε σιγά-σιγά τό χῶρο τοῦ Ναοῦ...

Κοίταζα τά μικρά παιδιά καί τούς μεγάλους, 
πού κάποιες στιγμές ψάλλοντας κοιτοῦσαν ἐπί-
μονα τίς φλόγες τῶν κεριῶν... ὡς νά ἤθελαν 
νά τίς διαπεράσουν... ὡς νά προσπαθοῦσαν νά 
δοῦν μέσα ἀπό τό φῶς τους, ὅσα τούς εἴπαμε...

Νά προσπαθοῦσαν, ἄραγε, μ’ αὐτόν τόν 
τρόπο νά συλλάβουν τό γεγονός... τῆς Φωτο-
φόρου Ἀναστάσεως;

Δέν μπόρεσα νά ξεκαθαρίσω τί ἀκριβῶς 
γινόταν στόν ἐσωτερικό τους κόσμο... ἀλλά 
στάθηκα στήν πρώτη πολύτιμη στιγμή μιᾶς 
πρωτόγνωρης ἐμπειρίας... καί στήν ἀτμόσφαι-
ρα τῆς ἑορτῆς, πού μέσα ἀπό ἁπλούς συμ-
βολισμούς προσπαθεῖ νά ὁδηγήσει τή ζωή 
μας σ’ ἕνα Πάσχα, μιά διάβαση, μέσα ἀπό τήν 
Ἀνάσταση, τήν ὁποία κηρύττουμε -σ’ αὐτήν 
τήν ἐσχατιά τῆς Γῆς- καί πρός τήν ὁποία πο-
ρευόμεθα καί προσδοκοῦμε...

Γνωρίζοντας ὅτι, δέν εἴμαστε ἐμεῖς τό Φῶς... 
ἀλλά ἁπλᾶ εἴμαστε ταπεινοί μεταλαμπαδευτές 
τοῦ Φωτός... πάντα αὐτές τίς ἡμέρες θά παρα-
κύπτουμε καί θά παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη Σας 
νά εὔχεσθε νά μήν ἀποκάμουμε καί νά μή σβή-
σει ἡ φλόγα τῆς πίστεως μπροστά ἀπό αὐτά... 
τά μάτια τῶν ἐθνῶν, πού προσπαθοῦν νά κά-
νουν καί δικό τους τό «Φῶς τοῦ κόσμου»...

Τήν ἀγάπη τῆς πίστεως εἰς πάντας
...«Χριστός Ἀνέστη!»...

Εὔχεσθε...

ὁ Καμερούν Γρηγόριος
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«ἙΛΛΑδΑ ΣΑΝ ΤΟΝ  ἥΛΙΟ ΣΟΥ...»

«Ἑλλάδα σάν τον ἥλιο σου ἥλιος ἀλλοῦ δέν λάμπει». (Λορέντζος Μαβίλης). Ἔνα 
πλεούμενο μέσα στίς τρικυμισμένες θάλασσες τῶν καιρῶν, ἡ Ἑλλάδα μας. Ἄγρια 
τά κύματα ὁλοῦθε τή χτυποῦν, μά ἀδύναμα νά τήν καταποντίσουν, γιατί ἡ ρότα 
της εἶναι στραμμένη πάντοτε πρός τήν Ἀθανασία.

Στά θέμελά της ἔχει τῶν Ἁγίων μας τά Λείψανα καί στήν κορφή της ἔχει τόν 
Σταυρό. Ταυτίζεται ἡ μοῖρα της μαζί τους.

Θηριομαχεῖ διαρκῶς, μέ τῆς προδοσίας τήν πλεκτάνη καί μέ τῆς περίτεχνης 
ἀπάτης τήν κακία.

Ὠστόσο, αὐτή ζυμώνει μέ τό αἴμα της τό χῶμα αἰῶνες τώρα. Γι᾽αὐτό εἶναι ἀτέρ-
μονη ἡ φωτεινή πορεία της.

Τά θέμελά της χάνονται στά βάθη τοῦ χρόνου. Τῆς προγονικῆς σοφίας της ὁ 
κρουνός καί τῆς Ὀρθοδοξίας της ἡ κολυμβήθρα, σκορποῦν μηνύματα ζωῆς σέ 
ἔθνη καί λαούς. 

Ξένοι κουρσάροι ἀέναα ζηλεύουν τήν ἔνθεη ὁρμή της. Μέ ἀγκωνάρια παρμένα 
ἀπό τά θεμελά της χτίσαν τά ἐθνικά τους σπιτικά ὅλοι οἱ λαοί σ᾽ ἀνατολή καί δύση.

Ληστές συμμαχικοί ἀπό τά σπλάχνα της βγαλμένοι, θρεμμένοι μέ τό αἶμα της - οἱ 
νέοι ἐφιάλτες - ἁρπάζουν τούς θησαυρούς της, μολύνουν τήν τιμή της συνεχῶς.

Τῆς Ὀρθόδοξης πίστης της τά φῶτα πού τά σκόρπισε στά πέρατα τῆς γῆς, στό 
τότε καί στό τώρα, μέ τούς ἄοκνους ἱεραποστόλους της σέ Ἀφρική καί Ἀσία, στήν 
Κίνα καί στή Βραζιλία.

Διαμελίζεται ἡ πατρίδα μας, ἀπ᾽ τίς ἁρπαγές τῆς ἀδικίας καί ἀπό τούς σφετεριστές 
τοῦ πνευματικοῦ της πλούτου. Ἐν τούτοις ζῆ ἀκόμη καί θά ζῆ καί θά ἀνασταίνεται 
ἀπό τήν τέφρα τῆς αἰώνια.

Δέν κλαίω ὡστόσο τούτη τήν ὥρα τά ἄδεια της ταμεῖα, τή φτώχεια καί τά χρέη. 
Κλαίω γιατί πελέκησαν τίς ρίζες της, τῆς ἀνθρωπιᾶς της τά κάστρα, τῆς τιμῆς καί 
τῆς σωφροσύνης της τήν ὀμορφιά.

Κλαίω, γιατί ἐπιβουλεύονται τῆς γλώσσας της τον πλοῦτο μέ τήν τόση ἀκρι-
βολογία καί πλαστικότητά της, μέ τήν διαχρονικότητα καί τόν δυναμισμό της τόν 
τρισχιλιόχρονο, γιατί βαραθρώνουν τίς πολιτισμικές της ἀξίες. Κλαίω γιατί φθείρουν 
τήν νιότη της οἱ ἔμποροι τοῦ θανάτου.

Ἑλλάδα μου, πατρίδα μου μεγάλη, σ᾽ ἔχουν πετσοκόψει οἱ ἐχθροί σου. Μά ἐσύ 
δαφνοστεφανωμένη, μέ τῆς ἀντρειοσύνης σου τή λευτεριά, στέκεις παντοτινά ὀρθή. 
Εἶσαι ἡ πύλη τῆς Ἀνατολῆς, τῆς Δύσης ἀγκωνάρι. Ἕνα φανέρωμα ζωῆς πού ἀέναα 
πάλλει. Τῆς Οἰκουμένης εἶσαι ἡ πιό ψηλή κορφή. Δέν θά σέ χαμηλώσουν οἱ αἰῶνες.

Ἀδ. ΘΕΚΛΑ
«ΠΕΡ. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ»

ΑΠΡΙΛ. 2011
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Είναι συγκινητικό σε μια τόσο μακρινή χώρα, 
όπου βασιλεύει η ειδωλολατρεία, να ακούς τους 
πιστούς με πίστη και θέρμη να αναφωνούν στη 
γλώσσα τους (τα μπεγκόλι) στη λαμπρότερη μέ-
ρα της Ορθοδοξίας το «Χριστός Ανέστη»! Μέσα 
στις εκκλησίες μας, οι πιστοί συνέρευσαν για να 
προσευχηθούν και να λειτουργηθούν.

Οι πιστοί εδώ, έχοντας ζήσει -ο καθένας τους 
ξεχωριστά, μέσα από τη δική του προσωπική 
ιστορία- το πέρασμα από το σκοτάδι της ειδω-
λολατρείας στο Φως της Ορθοδοξίας, βιώνουν 
το Πάσχα μέσα από την αλλαγή στη ζωή τους. 
Συμμετέχουν ολόψυχα στην πορεία της Μεγάλης 
Εβδομάδας: το Θείο Δράμα, την Κορύφωσή τους 
και την Χαρά της Ανάστασης. Η συμμετοχή του 
πολύπλευρη: προσεύχονται, νηστεύουν, ψάλ-
λουν, κοινωνούν. Στο ορφανοτροφείο Θηλέων ο 
Ναός, που ως χώρος αγκαλιάζει τα θρησκευτικά 
βιώματα των κοριτσιών μας, δέχεται κάθε χρό-
νο το σεβασμό, τη φροντίδα και την ευχαριστία 
τους. Ευχαριστία που εκφράζεται και μέσα από 
τον στολισμό που με τόση προθυμία, χαρά και 
πνεύμα συνεργασίας κάνουν.

Τα ορφανά μας αναπτύσσονται μέσα από τη 
Χάρη του Θεού. Τα 100 κοριτσάκια μας -ανά-
μεσα σε αυτά και τα τελευταία 38, που έχουν 
εγκλιματιστεί πλέον προοδεύουν. Μαζί με τον 
αριθμό των παιδιών όμως αυξάνονται οι ανάγκες 
και το κόστος λειτουργίας του ορφανοτροφείου 
Θηλέων. Πρόσφατα, μια παλαιότερη γεώτρηση 
στέρεψε και το αναπόφευκτο κόστος της νέας 
γεώτρησης, ανέβασε τα έξοδά μας κατά 7.000 
ευρώ.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που κα-
λούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η συνέχιση 
των σπουδών των παιδιών σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο. Έχουμε πίστη στην Πρόνοια του Θεού 
για την εύρεση των αντίστοιχων πόρων. Τα με-
γαλύτερα κορίτσια μας αποτελούν πρότυπο για 
τα μικρότερα, όχι μόνο για το ήθος τους αλλά 
και για τις διακρίσεις τους στη μάθηση. Ήδη κο-
πέλες φοιτούν σε κολλέγια, ενώ τα άλλα μας 
κορίτσια διακρίνονται στα μαθήματά τους, κερ-

δίζοντας μετάλλια και επαίνους για τις σχολικές 
τους επιδόσεις.

Το νέο ορφανοτροφείο αρρένων «Άγιος 
Ιγνάτιος» έχει ανοίξει τις πόρτες του πριν λίγους 
μόλις μήνες. Ήδη τα ορφανά αγοράκια μας (από 
3 έως 8 ετών) φτάνουν τα 21. Η Χάρη του Θε-
ού τα βοήθησε να βγουν από την εξαθλίωση, 
που είχαν περιέλθει. Από τα παραπήγματα σε 
κανονικό κτίριο, από την παραμέληση και την 
κακοποίηση στη φροντίδα και την αγάπη. Από 
τον αναλφαβητισμό και την επαιτεία, στην εκπαί-
διευση και τη χαρά.

Στο νέο μας αυτό ορφανοτροφείο προχωρή-
σαμε και στις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή 
του λειτουργία: εγκαταστήσαμε γεννήτρια ρεύ-
ματος και φίλτρο για καθαρό πόσιμο νερό. Η 
προσεγμένη πλήρης διατροφή, που είναι θεμέλιο 
για τη σωστή βιολογική τους ανάπτυξη, αποτελεί 
-παράλληλα με τη μαθησιακή και πνευματική 
τους εξέλιξη- βασική προτεραιότητα. Μια μικρή 
παιδική χαρά προσφέρει στα μικρότερα αγορά-
κια στιγμές ξεγνοιασιάς, που τόσο ανάγκη την 
έχουν. Το κτίριο, άδειο πριν λίγους μήνες, έχει 
πλημμυρίσει από τις χαρωπές φωνές τους!

Τα μικρά μας μαθαίνουν τα πρώτα τους γράμ-
ματα στο σχολείο «Άγιος Ιγνάτιος». Τον Απρίλιο 
το σχολείο άνοιξε  τις πύλες του για τη νέα σχο-
λική χρονιά (2011-2012). Τα μικρούλια με χαρά 
συμμετείχαν στον εορτασμό, λαμβάνοντας μέρος 
στις εκδηλώσεις, ενώ τα μεγαλύτερα βοήθησαν 
στη διοργάνωση της τελετής και τον στολισμό 
της αίθουσας με τις δημιουργίες τους. Στη γιορ-
τή που κάναμε, καλωσορίσαμε και περίπου 70 
άλλα παιδάκια φτωχών οικογενειών από την 
ευρύτερη περιοχή, που έγιναν δεκτά με μια μικρή 
συνδρομή. Έτσι, κι άλλα παιδιά θα έχουν την 
ευλογία να λάβουν χριστιανική αγωγή και την 
κατάλληλη εκπαίδευση, για να ανθίσουν στη 
μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.

Χάρη σε βοήθεια από την Ελλάδα έγινε η 
επιχωμάτωση του προαύλιου χώρου του σχο-
λείου και τελειώνει σύντομα και ο μαντρότοιχος.

Η δραματική μείωση των δωρεών από την 

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ
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Ελλάδα θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση των προ-
γραμμάτων μας. Το πρωινό συσσίτιο για τα 
άστεγα παιδιά, που διανέμεται κάθε μέρα στην 
αυλή του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
συνεχίζεται κανονικά, όπως και το μεσημεριανό 
γεύμα για τους φτωχότερους των φτωχών, αλλά 
αναγκαστήκαμε να μειώσουμε κατά το ήμισυ τον 
αριθμό των προσφερομένων γευμάτων. Τα 9 μας 
ιατρεία (στην Καλκούτα, στον χώρο του Ορφα-
νοτροφείου Θηλέων και στα απομακρυσμένα 
χωριά της Δυτικής Βεγγάλης) λειτουργούν κανο-
νικά. Παράλληλα με το σχολείο «Άγιος Ιγνάτιος», 
συνεχίζεται η διδασκαλία σε δημοτικά μας σχο-
λεία στις ενορίες των εκκλησιών μας στα χωριά.

Για να αντιμετωπίσουμε το κόστος λειτουρ-
γίας σε όλες αυτές τις δομές, έχουμε προβεί σε 
περικοπές προσωπικού. Παρόλα αυτά το κόστος 
παραμένει υψηλό και κάθε μήνα καλούμαστε να 
καλύψουμε μισθούς 130 ατόμων.

Με μια συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό 
δωρεά από τον Καναδά, κάναμε γεώτρηση σε 
καταυλισμό του Καλιγκάτ, όπου μένουν 20.000 
άνθρωποι. Δεν υπήρχε καθόλου νερόκαι έπρεπε 
να το κουβαλούν από μακριά.

Στο Καλιγκάτ, στο Ναό και το Πρεσβυτέριο, 
γίνεται ανά 20ήμερο ειδικός ψεκασμός για τους 
τερμίτες, που εμφανίστηκαν και πάλι μετά από 
χρόνια. Επίσης, επιδιορθώνουμε την οροφή του 
Πρεσβυτερίου με μόνωση (κόστος εργασίας πε-

ρίπου 5.000 €), εργασία που δεν έπαιρνε άλλη 
αναβολή, καθώς με την πρώτη ψιχάλα το νερό 
έτρεχε και πότιζαν όλοι οι τοίχοι.

Επίσης, έγιναν επισκευές στο Ναό των Τριών 
Ιεραρχών στο Νοϊχατί: αλλαγή κουφωμάτων, 
δημιουργία υπόστεγου για να προφυλάσσει το 
κτίριο και τα νέα κουφώματα από τη βροχή.

Τρέχουσες ανάγκες
Το έργο αυτό, παρά τις απροσμέτρητες δυ-

σκολίες, με τη δική σας βοήθεια και τη δύναμη 
του Θεού αντέχει και συνεχίζει μέσα στο χρόνο. 
Στις δύσκολα οικονομικά συνθήκες που βιώ-
νουμε, η στήριξή σας είναι απαραίτητη όσο ποτέ, 
για τη συντήρηση και τη συνέχεια όλων μας των 
προγραμμάτων, καθώς επίσης και για την αντιμε-
τώπιση και κάλυψη των πολλών αναγκών μας, 
κάποιες από τις οποίες είναι:

• Η δημιουργία μαις φάρμας είναι βασικός 
μας στόχος για τη μείωση των εξόδων συντή-
ρησης των ορφανοτροφείων. Απαιτείται όμως 
η ολοκλήρωση της περίφραξης του χώρου και 
η επιχωμάτωσή του, διαδικασία που ενώ είχε 
ξεκινήσει, διεκόπη λόγω της δραματικής μείωσης 
των δωρεών.

• Η επισκευή και συντήρηση των κτιρίων μας 
σε όλα τα χωριά επείγει άμεσα εξαιτίας των κα-
ταστροφικών συνεπειών των μουσώνων.

• Η δημιουργία χώρου στο Ορφανοτροφείο 
αρρένων για το πλύσιμο των ρούχων -που δεν 
είχε, δυστυχώς, προβλεφθεί- είναι απαραίτητη, 
καθώς και η αγορά ενός επαγγελματικού πλυ-
ντηρίου που θα αγορασθεί, αν και εφόσον γίνει 
για αυτό κάποια δωρεά.

• Η συνέχιση του προγράμματος σίτισης των 
αστέγων στην Καλκούτα, που εξαρτάται πλήρως 
από τη δική σας βοήθεια.

Εκ μέρους όλων των εδώ Πιστών, εκφράζω 
τη βαθειά μας ευγνωμοσύνη για την αγάπη και 
τη βοήθειά σας και εύχομαι το Άγιο Φως της 
Αναστάσεως να φωτίζει τις ζωές σας!

Ζητώ τις προσευχές σας.
Με εκτίμηση και αγάπη Χριστού

Μοναχή Νεκταρία



Ὑπέρ Σκοπῶν Ἱεραποστολῆς 
ἀπό 16/2 ἕως 31/5/11


Λεϊμονή Αἰκατερίνη 30

Χατζοπούλου Πανωραία 50

Ντίλυρη Αἰκατερίνη 50

Κουτούλια Εὐμορφία 50

Ραγκούση Ὑβέττη 200

Βασιλοπούλου Σούλα 25

Ἀνώνυμος 100

Τσώνη Βασιλική  50

Ἀργυροπούλου Μαρίνα 30

Πολύζου Μαρία 10

Δρουγουνάκη Ζωή 25

Χρυσοῦ Φραντζέσκα 200

Μαραβελῆ Ἑλένη 150

Μαραβελῆ Ἑλένη 50

Δημοπούλου Εὐφροσύνη 50

Τουμπουκάρη Ἄννα 10

Γιόκαρη Αἰκατερίνη 15

Κουτρέτση Κυριακή 20

Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα 150

Ἀνώνυμος 10

Σαουνάτσου Κοραλία 40

Λαγοῦ Ἑλένη 20

Μάκαρη Μαρία 50

Ἀνώνυμη 100

Λεγάκη Μαίρη 50

Καραβίτου Ἀθανασία 10

Δρύζη Αἰκατερίνη 40

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 20

Κουτσουμάνου Μαρία 20

Κουτσουμάνος Δημήτριος 50

Γιαννοπούλου Μαρία 30

Μαυρουδῆς Παναγιώτης 300

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50

Παπαχρήστου Στέφανος 30

Σακισλῆ Μαρία 20

Παπαχρῆστος Στ. 20

Συμεών Σπυρίδων  50

Κων/νιάδου Σοφία 50

Ι. Μονή Κεχαριτωμένη Θεοτ.  

Τροιζίνα 15

Κανέλλος Δημήτριος 40

Τσοτυλίου Λυκ. 100

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη 40

Τσατσάνης Ἀθανάσιος 20

Παπαχρήστου Στέφανος 30

Σταθοπούλου Ἀμαλία 30

Ὀρφανός Ἰωάννης 50

Λαγός Δημήτριος 10

Δεμενόπουλος Γρηγόριος 30

Βασιλική 500

Π. Μυγδάλης Κων/νος 50

Ἀνώνυμος 50

Γλάβας Μιχαήλ 50

Βάγιας Ἰωάννης  55

Στεργίου Αἰκατερίνη 20

Φρονιμίδου Εὐαγγελία 10

Ἀνώνυμος  28,80

Ἀνώνυμος 10

Καλδάρη Κων/να 20

Σύμπουρας Ἀνδρέας 50

Ἀνώνυμος 100

Καραστάθης Κων/νος 50

Καραχρίστου Αἰκατερίνη 20

Ἀμουργιανοῦ Βασιλική 50

Π. Κοντραφούρης Ἀντώνιος 25

Πλιάκου Ζωή 20

Σακελλαρόπουλος Κων/νος 20

Δασουρά Ἀγγελική 20

Ἀνώνυμος 20

Π. Κρητικός Γεώργιος 200

Θερμογιάννη Παναγιώτα 20

Κοτζαμάνη Τασία 50

Ἀνώνυμος 30

Π. Βερνέζος Ἰωάννης 30

Σπίθας Βασίλειος 30

Γιαννακέας Μάρκος  20

Ἀρχ. Πουλῆς Καλλίνικος 50

Παπαχρήστου Στέφανος 30

Κοντογιαννάκος Κων/νος 160

Σακισλῆ Μαρία 20

Καμβίσης Ἰωάννης 20

Τσακνή Ἀγγελική 200

Παναγ/πούλου Ἀφροδίτη 50

Παπαχρήστου Στέφανος 30

Ἀνώνυμος 500

Ὀρφανός Ἰωάννης 50

Λαγός Δημήτριος 10

Σαλταπίδα Ἰσμήνη 20

Ρούπα Ἀρετή 100

Ἀνώνυμος 20

Ζηδίου Μερσύνη 50

Βλέτσης Ἐλευθέριος 50

Ἀρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ 40

Ἀδαμοπούλου Σουλτάνα 300

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 40

Φαφούτη Μαρία 20

Βερρῆς Δημήτριος  20

Χουρδάκη Μαρία 20

Κοσκορέλλος Ἀνάστασιος  50

Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη 10

Ἀρχ. Κουμεντάκης Νικόλαος 10

Γιάνναρου Ἀντιγόνη 10

Ἀντωνίου Μαρία  30

Μαλαγάρη-Βλεσσή Ἀγγελική 200

Ἀνώνυμος 235

Καραθανάση Μαρία 50

Χατζηανδρέου Ἀδαμαντία 20

Πετρίδου Φωτεινή 50

Βάθη Γεωργία 10

Γαλανοπούλου Χριστίνα 20

Παπαδοπούλου Παναγιώτα 15

Φαφούτη Μαρία 20

Στάμου Καλλιόπη 100

δΩΡΕΕΣ φΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Περίοδος ἀπό 16 Φεβρουαρίου 2011 ἕως 31 Μαΐου 2011 

37



Διαμάντης Εὐάγγελος 50

Ι. Μονής Ὀσίας  

Χρυσοβαλάντου Λίμνη 20

Ντασοπούλου Βασιλική 5

Λεγάκη Σοφία 20

Στεργίου Αἰκατερίνη 20

Καλαθά Φωτεινή 20

Γιαμέγκου Παρασκευή 50

Τσούτσουβα Ματίνα 50

Τσιρακίδου Ἐλισάβετ 50

Ἀνώνυμος 10

Ταστάνη Μαρία 10

Κοντονάτσης Πέτρος 20

Ἀνώνυμος 150

Κουτσινά Χρυσοῦλα 5

Ι. Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Ἀχαρναί 50

Ἀποστολίδου Δέσποινα 20

Βλάχος Κων/νος 100

Βερρῆς Δημήτριος 20

Καραγιάννη Γεωργία 20

Παπ/ντίνου Αἰκατερίνη 50

Τσιτσιλιώνη Πολυξένη 50

Παναγιώτου Κων/νος 5

Τομαδάκης Ἀντώνιος 120

Μαραβέλη Ἑλένη 20

Δέδε Δημήτριος 40

Ἀναγνωστόπουλος Χαρίλαος 30

Ἀρζετέ Στέλλα  15

Μανουσάκη Πιερρίνα 50

Ἀνώνυμη 10

Καραχάλιου Ἀλεξάνδρα 50

Χριστοπούλου Ἰουστίνα 20

Μπόση Οὐρανία 50

Ἀδανιώτη Φωτεινή 20

Ἀνώνυμη 200

Κουρκουμπᾶς Κων/νος 20

Παπαμιχαήλ Γεώργιος 15

Μητροπούλου Διονυσία 100

Γαλανοπούλου Χριστίνα 20

Ἀνδρίτσου Εἰρήνη 20

Μικελάτου Εὐτυχία 30

Δασουράς Ἀθανάσιος 50

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια  50

Δασκαλάκη Μαρία 5

Στάμου Καλλιόπη 100

Μπουραντά Μαρία 10

Κατσέλη Σωτηρία 10

Βλαστός Στυλιανός 25

Κιαμπέσης Ἀναστάσιος 200

Χριστοδουλοπούλου Βασιλική 100

Κούτσικος Θεοχάρης 20

Π. Μπίμπας Γεώργιος 20

Λάτση Παναγιώτα 20

Ἀνώνυμος 50

Διακόπουλος Χριστόφορος 50

Καραντζίκου Σταυροῦλα 100

Παλαμᾶς Γρηγόριος 20

Δρουγουνάκη Ζωή 70

Καραγιάννη Ἐλπίδα 50

Κων/νου Γεώργιος 10

Ντάκουλας Εὐάγγελος 20

Μαρή Κατερίνα 300

Γκότσης Χρῆστος 50

Δρουγουνάκη Ζωή 30

Ντάβα Φωτεινή 40

Ρίζος Δημήτριος 25

Κουλοβατιανός Ν. 20

Βιτσίου Ἀναστασία 30

Παπαχρήστου Στέφανος 30

Βλαχογιάννης Γεώργιος 250

Ἀλεξίου Σοφία 50

Ξουραφάς Κων/νος 150

Παπαδημητρίου Ἀντώνιος 300

Μαριάτου 25

Εὐστρατιάδου Ἀθηνά 30

Ἀνώνυμος 100

Βαρβεράκης Δημήτριος 50

Κοψίνης Χ.  50

Μαυροπούλου Χριστίνα 50

Πασούλη Γεωρ. Μαρκέλα 150

Τζώρτζη Ἀθηνά 50

Ζαχαριάδης Χ.  120

Λαγός Δημήτριος 15

Βουδούρης Παρασκευάς 50

Παπαχρήστου Στέφανος 30

Κων/νίδου Μαρία  100

Ὀρφανός Ἰωάννης 50

Τομαρά Καλή 70

Ἀνώνυμος 40

Παπαγεωργιάδης Γεώργιος 20

Μαντζουρέας Κρίτων 20

Φούρναρης Νικόλαος 50

Σολδάτος Εὐάγγελος 20

Παπαδόπουλος Ἐμμ. 50

Κάνταρος Γεώργιος 100

Ζηκέρη Μαρία 30

Στεργιούλης Βασίλειος 50

Γκίκας Κων/νος 10

Ἀνώνυμη 60

Δασουρᾶς Βασίλειος 50

Ἀσημακόπουλος Ἐλευθέριος 20

Ἰωσηφέλλη Ἀφροδίτη 20

Ψυχομάνη Παναγιώτα 30

Ἀνώνυμη 50

Τατιάνα Γραμματικοπούλου 5

Κρητικοῦ Ἰουλία 15

Κοσκορέλος Ἀναστάσιος 20

Χρυσοῦ Φραγκίσκα 200

Παπαδοπούλου Εὐαγγ. 25

Σαπουντζόγλου Χρυσοῦλα 25

Μάκαρη Μαρία 50

Πρεδάρη Μαρία 100

Γιαννακοπούλου Μαρία 30

Σπηλιώτου Ἀσπασία 50

Παγκάλου Τιτίκα 20

Χασούρα Βούλα 20

Πάνου Δώρα  20
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Κατσίνα Μαρία 20

Κατωστόρα Σταυροῦλα 50

Σταμοβλάση Μαριάνθη 10

Καραθανάση Μαρία 50

Βιντζιλαίου Ελεονώρα 50

Θεοδωροπούλου Αἰκατερίνη 50

Σταυρόπουλος Ἰωάννης 10

Ἀνώνυμη 50

Καραβίτη Ἀθανασία 10

Ἀνδρούτσου Γεωργία 50

Σαλιβέρου Παρασκευή 20

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία 20

Βιντηλαίου Ἐλεονώρα 50

Δάφνη Ναυσικά 200

Ἀρλεσή Δήμητρα 20

Διαμάντης Εὐάγγελος 50

Ἀνώνυμη 50

Παιδονόμου Ἐλένη 20

Κλαμενάκου Χρυσοῦλα 50

Δεϊμονή Αἰκατερίνη 30

Χατζοπούλου Πανωραία 50

Βασιλοπούλου Σούλα 25

Ἀνώνυμος 100

Ἀργυροπούλου Μαρίνα 30

Δούνα Μαίρη 100

Ενοριακό Κέντρο Μητροπόλεως 50

Ενοριακό Κέντρο Μητροπόλεως 50

Ενοριακό Κέντρο Μητροπόλεως 50

Ενοριακό Κέντρο Μητροπόλεως 50

Θεοδώρου Ἑλένη 55

Καλαθά Γεωργία 50

Καλαθά Αἰκατερίνη 50

Ἀγγέλου Θεοδώρα 50

Καραμπιτσάκου Ρούλη 30

Ὑπέρ Ἱερῶν Ναῶν 
16/2 - 31/5/11


Ἀποστολόπουλος Στυλιανός 120

Γαλανοῦ Σεβαστή 36,68

Ἀνώνυμος 85,33

Γαλανοῦ Σεβαστή 15,80

Γαλανοῦ Σεβαστή 134

Φιλικός Κῦκλος Κυριῶν Ἁγ. Τρύφω-

νος Καματεροῦ 305,80

Γαλανοῦ Σεβαστή 174,05

Εὐθυμία 27,88

Χριστοφή Ἀθανασία 147,90

Κατριβέση Βενετία 26,25

Κεφαλά Γαρυφαλιά 62,40

Λεκέα Ἀθηνᾶ 140,32

Ζαγανάκου Παρασκευή 145

Μούσσου Φωτοῦλα 92

Πατουχέας Γεώργιος 42,07

Κεφαλά Παναγιώτα 37,47

Κατζέλη Μαρία 160

Γαλανοῦ Σεβαστή 77,42

Τσώνη Βασιλική 57,80

Ἀνώνυμος 125,80

Βερρῆς Δημήτριος 20

Φράγκου Ἀρετή 300

Μούσγου Κων/να 100

Δαφνή Ναυσικά 245

Δεληγιαννοπούλου Λουκία 73,54

Ἀνώνυμη 107,60

Διαμαντή Ἰωάννα 45,41

Τετράδης Στέφανος  123,19

Μαλανδράκη Κων/να 40,67

Σιώρα Μαρία 33,79

Δασουράς Ἀθανάσιος 175,54

Ἀνώνυμος 213,62

Στεργίου Εὐάγγελος 50

Τσολάκου Ἰουλία 500

Παπαϊωάννου Ἐλένη 130

Κιοτέλη Ναυσικά 50

Ντελύρη Αἰκατερίνη 50

Κοντούλια Εὐμορφία 50

Ραγκούση Ὑβέττη 200

Τσώνη Βασιλική 50

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
16/2 -31/5/11

 
Π. Κακαβελάκης Κων/νος 400 

εἰς μνήμην Νικολάου & Ἀντωνίας

Μπέλτσιος Χρ. Εὐάγγελος 50 

εἰς μνήμην συζύγου μου Βασιλικῆς 

καί τῆς θυγατρός μου Εὐανθίας

Κορτέση Βενετία 30 

εἰς μνήμην γονέων μου

Ἰωάννου Χαριλ. (Ζωή, Αἰκατερίνη) 

60 

εἰς μνήμην Κατωπόδη Γεωργίου

Κατωπόδης Νικηφόρος & Νίνα 50 

εἰς μνήμην ἀδελφοῦ μας Γεωργίου 

Κατωπόδη

Δαργωνάκη Μαρία 50 

εἰς μνήμην ἀδελφοῦ μου Ἀντωνίου

Κιούση Σωτηρία 50 

εἰς μνήμην συζύγου της Κων/νου

Καζάζη Μαρία 50 

εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν

Τσιγουρή Ἑλένη 50 

εἰς μνήμην γονέων & ἀναδόχων - 

συζύγων - ἀδελφῶν

Νταλάκα Βασιλική 50 

εἰς μνήμην Σωτηρίου

Βαπτίσεις 
16/2 -31/5/11


Γκίκα Ἀνδρομάχη 60

ΘεοφάνουςΘεοδώρα 70

Τούντα Ἀθηνά 50

Μπουραντά Μαρία 50

Κατσάλη Σωτηρία 50

Παπακωνσταντίνου Βασίλειος 50
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Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Χαρτούμ καί παντός Σουδάν κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
μοιράζει δῶρα στά παιδιά τῆς Μητροπόλεώς του.


