
Θεία λειτουργία σέ παλαιά οἰκήματα στήν ΟΥΓΚΑΝΤΑ

AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 115ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

°È¿ ÙÔ‡˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ 
ÙÔÜ \∂ÍˆÙÂÚÈÎÔÜ

πµ∞¡:GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338

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

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

BIC:  ETHNGRAA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

°È¿ ÙÔ‡˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ 
ÙÔÜ \∂ÍˆÙÂÚÈÎÔÜ

πµ∞¡:GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338

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

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



Χαιρετισμός στο Ιεραποστολικό Συνέδριο 
του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου 

Ορθοδόξου Ιεραποστολής (Π.Χ.Ο.Ο.Ι.)   

 Αράχωβα 19-8-2011

Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες 
Κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου
Κύριοι Πρόεδροι 
των Παραρτημάτων της Ιεραποστολής
Ελλογιμώτατοι κ.κ Καθηγητές-τριες.
Αγαπητοί Σύνεδροι

Είμαστε σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι, 
συνεχίζοντας για 16η φορά τον ωραίο θε-
σμό των συνάξεων των συνεργατών και 
φίλων της Ιεραποστολής του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
και των Παραρτημάτων, τον οποίο καθιέ-
ρωσε ο ίδιος ο ιδρυτής της Ιεραποστολής, 
αείμνηστος κυρός Μητροπολίτης Θεσσα-
λιώτιδος Κωνσταντίνος.

Πρόκειται για μια σύναξη αγάπης, 
συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και 
πνευματικού ανεφοδιασμού για συνέχιση 
του υψηλού και άγιου σκοπού του έργου 
της ιεραποστολής.

Πολλοί βοήθησαν για την πρόοδο του 
έργου αυτού. Βεβαίως, η προσπάθεια αυ-
τή υπήρξε πολυχρόνιος, τριών και πλέον 
δεκαετιών, και έχει εμβέλεια σε όλο σχε-
δόν τον πλανήτη μας.

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  ακατάπαυστα προσφέρει 
τη βοήθειά του με χρήματα, ρουχισμό, 
τρόφιμα, φάρμακα, ιερά άμφια και χιτώ-
νες για τους μελλοφωτίστους των χωρών 
της Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Το ιεραποστολικό έργο έχει πολλές 
υλικές και πνευματικές ανάγκες. Σε όλα 
αυτά υπάρχει μια θαυμαστή ανταπόκρι-
ση, από όλους σας που είστε παρόντες, 

αλλά και πολλούς που δεν είναι εδώ, στη 
διεξαγωγή και αποτελεσματικότητα αυτής 
της προσπάθειας.

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι Πρόε-
δροι, τα διοικητικά συμβούλια και όλοι 
οι συνεργάτες των Παραρτημάτων Λι-
βαδειάς, Θηβών, Χρισσού, Ιτέας για την 
αγαστή συνεργασία μας, αλλά και για τα 
χρηματικά ποσά και υλικά αγαθά που 
πρόθυμα προσφέρουν, για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των Ιεραποστόλων που 
αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή.

Θα ευχηθούμε ο Θεός να τους δυνα-
μώνει για να συνεχίσουν το έργο αυτό εις 
δόξαν Θεού.

Ευχαριστούμε την αδελφότητα της στέ-
γης της « Αγίας Ταβιθά » για τη συμπα-
ράσταση της στο έργο της Ιεραποστολής. 

Οι αδελφές με πνεύμα αγάπης και 
θυσίας εκτός του ότι  ανατρέφουν πλή-
θος παιδιών «εν παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου», απλόχερα μας προσφέρουν 
τη φιλοξενία στον ειδυλλιακό χώρο των 
κατασκηνώσεων κοπιάζοντας και ιδρώ-
νοντας εκείνες για να λειτουργήσουν όλα 
σωστά και να καλύψουν κατά το δυνατόν 
όλες τις ανάγκες των συμμετεχόντων στο 
συνέδριο.

Ευχαριστίες και σε όλους τους ομιλη-
τές που παρά τις πολλές ασχολίες τους, 
ολοπρόθυμα δέχτηκαν να μας προσφέ-
ρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους και να 
λαμπρύνουν με την παρουσία τους το 
συνέδριο.

Συγχαίρουμε και όλους τους συνέ-
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δρους που αψήφησαν τις  άσχημες και-
ρικές συνθήκες, τις μακρινές αποστάσεις 
που έπρεπε να διανύσουν και την ταλαι-
πωρία για να τιμήσουν με την παρουσία 
τους το συνέδριο.

Πάνω απ’ όλους ευχαριστούμε εγκάρ-
δια το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών 
και Λειβαδιάς κ. Γεώργιο για την Αρχιερα-
τική του ευλογία για τη σύγκληση και την 
ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου, 
αλλά και τον ταπεινό, πράο, ακούραστο 
αγωνιστή με θείο ζήλο, άριστη κλασσι-
κή και εκκλησιαστική παιδεία πνευμα-
τικό καθοδηγητή μας το Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων 
κ. Σεραφείμ.

Σήμερα, εξ αιτίας της δεινής θέσης που 
βρίσκεται η πατρίδα μας προβάλλεται συ-
χνά το ερώτημα: Είναι σωστό να ασχολού-
μαστε με την εξωτερική Ιεραποστολή, ενώ 
η χώρα μας υποφέρει  από τόσο φοβερές 
καταστάσεις;

To έργο του ευαγγελισμού των εθνών 
επιτέλεσαν οι Απόστολοι με μεγάλους 
κόπους  και μόχθους, με μεγάλες θυσίες, 
διωγμούς και μαρτύρια.

Δεν τους εμπόδισαν ούτε η φτώχια, 
ούτε η πείνα, ούτε οι στερήσεις, ούτε τα 
ειδωλολατρικά και άθεα καθεστώτα προ-
κειμένου να φέρουν το φως στους « εν 
σκότει και σκιά καθήμενους »  

Υπενθυμίζουμε ότι τα φοβερά εσω-
τερικά προβλήματα δεν εμπόδισαν τους 
εργαζομένους εις την Ιεραποστολή Μ. 
Αθανάσιο, ιερό Χρυσόστομο, Μεθόδιο 

και Κύριλλο και Μέγα Φώτιο να δείξουν 
προσωπική ενεργητικότητα για τον εκχρι-
στιανισμό των άλλων χωρών.

Η οικουμενικότητα και αποστολικότητα 
αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της Ορ-
θόδοξης Εκκλησιολογίας. «Πιστεύω εις 
μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν 
Εκκλησίαν» Επαναλαμβάνουμε αδιάκοπα 
στις λατρευτικές ακολουθίες.

Η εγωιστική απορρόφηση από τις ατο-
μικές και τοπικές ανάγκες, η αδιαφορία 
για τις ζωτικότερες των άλλων, θα έδειχνε 
ότι η πίστη μας στη « Μια Εκκλησία » είναι 
απλώς σχήμα λόγου.

Γνωρίζουμε ότι τα εσωτερικά προβλή-
ματα και αναστατώσεις ανέκαθεν υπήρχαν 
στην Εκκλησία – και ούτε φαίνεται ότι θα 
σταματήσουν. Η Εκκλησία ως κοινότητα 
για να μείνει πιστή στην αποστολική της 
αυτοσυνειδησία δε δικαιούται να απορρο-
φηθεί από τα εσωτερικά της προβλήματα. 

Η Εκκλησία μας είναι αποστολική γιατί 
: α) βρίσκεται σε συνεχή αποστολή· β) 
οφείλει, ακολουθώντας το παράδειγμα 
των Αποστόλων, να συνεχίσει να αναγ-
γέλλει το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την 
ανθρωπότητα μέχρι τη συντέλεια του κό-
σμου· και γ) ως τοπικές εκκλησίες, αλλά 
και ο καθένας μας ως μέλος της « μίας, 
άγιας, καθολικής και αποστολικής Εκκλη-
σίας » έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε 
σ’ αύτη την αποστολική ευθύνη με συ-
νέπεια, με δημιουργική σκέψη και έργο.

Μαρία Καρατσάλου – Γεωργούλα.                 
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www.ierapostoli.gr
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«Ἔργον ποίησον Εὐαγγελιστοῦ»
(Β' Τιμ. δ' 5)
Κύριε Πρόεδρε τοῦ Συνεδρίου,
Κυρία Πρόεδρος τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,
Κύριοι Πρόεδροι τῶν Παραρτημάτων 
τῆς Ἱεραποστολῆς,
Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί-τριες

Ἀγαπητοί Σύνεδροι,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε·
Χαιρετίζω καί ἐγώ ἐγκαρδίως τό Ἱερα-

ποστολικό τοῦτο Συνέδριο καί εὔχομαι δι-
απύρως καλή καί ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῶν 
ἐργασιῶν του διά νά προστεθῆ καί αὐτό εἰς 
τήν ἁλυσίδα τῶν 15 προηγηθέντων Ἱεραπο-
στολικῶν Συνεδρίων τοῦ Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς.

Τό παρόν Συνέδριο, ὅπως καί ὅλα τά προ-
ηγούμενα, εἶναι τονωτικές ἐνέσεις γιά ὅλους 
μας, γιά ὅλα τά μέλη τοῦ Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 
μετά τῶν Παραρτημάτων του. Καί γι’  αὐτό 
τό σκοπό τά ἐμπνεύσθηκε καί τά ἐθέσπισε ὁ 
ἀείμνηστος Ἱδρυτής του καί ἀοίδημος Γέρο-
ντάς μας Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων κυρός Κωνσταντῖνος, τοῦ 
ὁποίου ἡ μνήμη ἄς εἶναι αἰωνία.

Ὅλο τό χρόνο, μέ τή χάρι καί τή δύναμι 
τοῦ Κυρίου μας, γίνεται ἡ πνευματική ἐργασία 
καί ἡ συνεργασία ὅλων μας γιά τήν ὑλοποί-
ηση τῶν ὑψηλῶν σκοπῶν καί στόχων τῆς 
Ἱεραποστολῆς, τόσο στόν Ὅμιλο τῶν Ἀθηνῶν, 
ὅσο καί στά παραρτήματα τῆς Λιβαδειᾶς, τῆς 
Θήβας, τῆς Καρδίτσας, τῆς Χαλκίδας, τοῦ 
Χρισσοῦ καί τῆς Ἰτέας Φωκίδος.

Καί δέν περιορίζονται οἱ συνάξεις μας 
αὐτές μόνο στίς συσκέψεις καί διαβουλεύ-
σεις γιά τό πῶς θἀ συγκεντρωθοῦν χρήματα, 

ρουχισμός, τρόφιμα, φάρμακα, ἱερά ἄμφια 
καί χιτῶνες γιά τούς μελλοφωτίστους τῶν 
χωρῶν τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλά 
ὅλο τό χρόνο προηγοῦνται τῶν φιλανθρω-
πικῶν καί ἱεραποστολικῶν αὐτῶν δραστηρι-
οτήτων ἑβδομαδιαῖες συνάξεις πνευματικοῦ 
καταρτισμοῦ καί ἀνεφοδιασμοῦ, ὅπως εἶναι 
οἱ κύκλοι μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ ἱερα-
ποστολικός καλούμενος καφές καί ἄλλες 
γιορτινές ἐκδηλώσεις.

Τό Ἱεραποστολικό Συνέδριο ἐδῶ στίς Κατα-
σκηνώσεις τῆς «ΑΓΙΑΣ  ΤΑΒΙΘΑ» Ἀραχώβης 
κάθε χρόνο ἀνακεφαλαιώνει τίς προηγη-
θεῖσες Ἱεραποστολικές προσπάθειες καί δρα-
στηριότητες καί χαρίζει δύναμι πνευματική καί 
ἐφοδιασμό γιά νέους πνευματικούς ὁρίζοντες 
καί τομεῖς ἱεραποστολικῆς δράσεως.

Τό Γενικό θέμα τοῦ Συνεδρίου, στό ὁποῖο 
θά ἤθελα νά σταθῶ καί νά ἐπικεντρώσω τήν 
προσοχή σας, εἶναι ἡ Παύλειος φράσις καί 
θεία ἐπιταγή: «ἔργον ποίησον Εὐαγγελι-

16oν ἹεραΠΟΣτΟΛΙκΟν ΣυνεΔρΙΟν
Ἐναρκτήριος χαιρετισμός ἀπό τό Σεβ/το Μητροπολίτη 

κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. ΣεραΦεΙΜ
Ἀράχωβα 19-8-2011
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στοῦ», πού ἀπηύθυνε στόν μαθητή του Ἀπό-
στολο Τιμόθεο, Ἐπίσκοπο τῆς Ἐφέσου.

Ἡ θεία αὐτή προτροπή τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου ἀπευθύνεται πρωτίστως καί κυρίως 
σέ ἕναν Ἀπόστολο, ἕναν Ἐπίσκοπο, τον Τιμό-
θεο, ἀλλά καί διαχρονικά σέ ὅλους τούς Ἐπι-
σκόπους καί λοιπούς κληρικούς καί λαϊκούς.

Τό περιβάλλον τῶν Ἀποστόλων ἦταν κατά 
τεκμήριο ἐθνικό - εἰδωλολατρικό, ἀλλά καί 
Ἰουδαϊκό στόν χῶρο τῆς Παλαιστίνης. Κά-
νοντας ἔργο Εὐαγγελιστοῦ οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι καί οἱ Ἐπίσκοποι τῆς πρωτοχριστιανικῆς 
Ἐκκλησίας εὐαγγελίζονταν στούς λαούς τό 
Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, τό μήνυμα τῆς μετα-
νοίας: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν. Μετανοεῖτε καί πιστεύετε 
ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ».

Διεκήρυτταν παντοῦ ὅτι «ἐπεφάνη ἡ Χά-
ρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώ-
ποις, παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι 
τήν ἀσέβειαν καί τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας 
σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζή-
σωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι».

Οἱ πρῶτοι, μετά τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν 
Χριστόν, Εὐαγγελισταί τῆς ἀνθρωπότητος, 
οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολοι, εὐαγγελίζο-
νταν τήν πίστι στήν Ἁγία Τριάδα, τόν Πατέρα, 
τόν Υἱόν καί τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἐδίδασκαν 
τήν ἐν Χριστῷ ζωή, μεταδίδοντες τήν ἐν Ἁγίῳ 
Πνεύματι ἀναγεννημένη καί ἀνακαινισμένη 
πνευματική ζωή.

Ἐξεδίωξαν τά πονηρά πνεύματα, κατέλυ-
σαν τό κράτος καί τήν ἐξουσία τοῦ ἄρχοντος 
τοῦ σκότους καί διέλυσαν τά σκοτάδια τῆς 
εἰδωλομανίας καί τῆς σατανολατρείας.

Τό ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ἐπιτελούμε-
νον ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους, ἀπαιτοῦσε 
πολλούς καί μεγάλους κόπους καί μόχθους, 
πολλές καί μεγάλες θυσίες, κακουχίες, δι-
ωγμούς, βασανιστήρια καί ἔφθανε μέχρι καί 
αὐτόν τόν μαρτυρικό θάνατο.

Ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος καί Εὐαγ-
γελιστής Παῦλος ἰδού πῶς περιγράφει τήν 
ἐξάσκησι τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου 

στή Β' πρός Κορινθίους ἐπιστολή του (ια' 23-
27). «Ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς 
ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέ-
ρως, ἐν θανάτοις πολλάκις. Ὑπό Ἰουδαίων 
πεντάκις τεσσαράκοντα παρά μίαν ἔλαβον, 
τρίς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρίς 
ἐναυάγησα, νυχθημερόν ἐν τῷ βυθῷ πε-
ποίηκα, ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις 
ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ 
γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν 
πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν  
θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις, ἐν 
κόπῳ καί μόχθῳ, ἐν αγρυπνίαις, ἐν λιμῷ 
καί δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει 
καί γυμνότητι…».

Ὅλα αὐτά τά παθήματα οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι τά ὑπέμειναν ἐθελουσίως καί εὐχαρίστως 
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τό σωτήριο 
ἔργο τοῦ εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀνθρωπότητος. 
Ὅμως, γιά νά ἐπιτύχουν στήν ἀποστολή τους 
ὡς εὐαγγελιστῶν τῶν ἀνθρώπων, δέν ζοῦσαν 
καθόλου γιά τόν ἑαυτόν τους, ἀλλά γιά τόν 
Χριστό, ὁ ὁποῖος τούς ἀνέθεσε τό ἔργον τοῦ 
Εὐαγγελιστοῦ. «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν 
ἐμοί Χριστός» ἔλεγε ὁ θεοφώτιστος καί θε-
όκλητος Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἡ ζωή τους ἦταν ταυτισμένη καί ἑνωμένη 
μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργο τους ἦταν 
ἔργο εὐαγγελιστοῦ. Ἡ διδασκαλία τους δι-
δαχή Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦταν τά ἁγιασμένα καί 
θεοκίνητα ὄργανα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, λοιπόν, καί οἱ ἅγιοι 
Ἐπίσκοποι τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησί-
ας ἀποτελοῦν τά ἁγνά καί ἰδεώδη πρότυπα 
κηρύκων καί εὐαγγελιστῶν τοῦ Χριστοῦ γιά 
ὅλους τούς μεταγενέστερους κήρυκες καί 
ἱεραποστόλους μέχρι καί τή δική μας ἐποχή.

Ἕνας σύγχρονος ἁγιασμένος Ἱεραπόστο-
λος εἶπε κάποτε στά πνευματικά του τέκνα, 
τούς ἰθαγενεῖς πιστούς τῆς περιοχῆς του, νά 
ζωγραφίσουν ὁ καθένας τους τόν Χριστό καί 
νά τοῦ παραδώσουν τή ζωγραφιά τους. Ἕνας 
ἀπ’ αὐτούς, ἀντί να ζωγραφίσῃ τό πρόσωπο 
τοῦ Χριστοῦ, ζωγράφισε τό πρόσωπο τοῦ 
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ἱεραποστόλου. Καί στήν ἔκπληξι τοῦ ἱεραπο-
στόλου, γιατί τό ἔκανε αὐτό, ἀπάντησε ὁ ἰθα-
γενής: Ἐμεῖς στό πρόσωπό σου βλέπουμε 
τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ζῆς τόν Χριστό 
στή ζωή σου, αὐτόν μᾶς εὐαγγελίζεσαι, ἡ 
ζωή σου εἶναι ταυτισμένη μέ τή ζωή τοῦ 
Χριστοῦ καί ἡ παρουσία σου ἀνάμεσά μας 
ζωντανεύει τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στό 
περιβάλλον μας.

Περιττεύουν, νομίζω, τά σχόλια στό περι-
στατικό αὐτό μέ τόν ἅγιο ἐκεῖνο Ἱεραπόστολο. 
Ὁ κάθε Ἱεραπόστολος καί κήρυκας καί εὐαγ-
γελιστής τοῦ Χριστοῦ πρέπει πρωτίστως νά 
εἶναι μιμητής τοῦ Χριστοῦ. Μιμητής τῆς Θείας 
Ἀγάπης Του πού ἔφθασε μέχρι τό ἰκρίωμα 
τοῦ Σταυροῦ. Μιμητής τῆς ἁγίας ζωῆς Του 
καί ἐφαρμοστής τῶν θείων λόγων καί δι-
δαχῶν Του. Μιμητής, τέλος, τοῦ θείου καί 
ἀσυγκρίτου παραδείγματός Του.

Πρακτικά, γιά ὅλους ἐμᾶς πού εἴμαστε μέ-
λη τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί τῶν παραρ-
τημάτων του, ἡ Ἀποστολική ἐπιταγή «ἔργον 
ποίησον εὐαγγελιστοῦ» σημαίνει: α) τήν 
ἐπίγνωσι τῆς ἰδιότητός μας ὡς Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, β) τήν ἀληθινή θεογνωσία μέσῳ 
τῶν Θείων Γραφῶν καί τῆς Ὀρθοδόξου Παρα-
δόσεώς μας, γ) τήν συνειδητή συμμετοχή μας 
στή Θεία Λατρεία καί τό Ποτήριον τῆς ζωής, δ) 
τήν βίωσι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ μέσα στό 
οἰκογενειακό καί κοινωνικό μας περιβάλλον, 
εἰς τρόπον ὥστε πρῶτα νά ὁμιλοῦν ἡ χριστια-
νική ζωή μας καί τά θεάρεστα ἔργα πίστεως 
καί μετά τά λόγια μας καί ε) νά διακονοῦμε 
στό θεοδίδακτο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, στά 
μετόπισθεν τῆς Ἱεραποστολῆς, προσφέρο-
ντες καί προετοιμάζοντες κάθε φορά «τήν 
λογία ἀγάπης», τήν ὅποια ἀνθρωπιστική μας 
βοήθεια σέ χρήματα, φάρμακα, εἴδη ἱερῶν 
σκευῶν καί ἀμφίων Θείας Λατρείας, τρόφι-
μα, ρουχισμό κ.λ.π. μέ ταπείνωσι, μέ πνεῦμα 
ἀγάπης καί ὁμοψυχίας καί μέ ἱερό ζῆλο.

Ἔτσι, στό μέτρον τῶν δυνατοτήτων μας καί 
μέ ἔμμεσο τρόπο κάνουμε ἔργον εὐαγγελι-

στοῦ, βοηθώντας τούς Ἱεραποστόλους καί 
τούς τιμίους συνεργάτες τους, πού ἀγωνίζο-
νται στήν πρώτη γραμμή τοῦ Ἱεραποστολικοῦ 
μετώπου, νά κάνουν ἔργον εὐαγγελιστοῦ 
κατά τόν πιό θεάρεστο τρόπο.

Ἐν κατακλεῖδι, ὡς Πνευματικός τῆς Ἱε-
ραποστολικῆς αὐτῆς προσπάθειας θά ἤθε-
λα νά συγχαρῶ τήν ἀξιότιμη Πρόεδρο τοῦ 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ. Μαρία Γεωργούλα καί τά μέλη 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τούς κ.κ. Προέ-
δρους τῶν Παραρτημάτων τῆς Ἱεραποστολῆς 
μετά τῶν Συμβουλίων τους, καθώς καί ὅλα τά 
μέλη τοῦ Ὁμίλου καί τῶν παραρτημάτων, γιά 
ὅλες τίς ἀξιόλογες καί ἀξιέπαινες ἱεραποστολι-
κές δραστηριότητες τοῦ παρελθόντος καί νά 
εὐχηθῶ τήν κατ’ ἄμφω ὑγεία, τήν ἐξ ὕψους 
δύναμι, τήν ἀγαστή κατά Θεόν συνεργασία μέ 
ἔνθεο ζῆλο, ἀγάπη Χριστοῦ καί ὁμοψυχία καί 
τήν εὐόδωσι τῶν θεοφιλῶν ἱεραποστολικῶν 
στόχων καί σκοπῶν εἰς δόξαν Θεοῦ.

Νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τούς 
διοργανωτές τοῦ Συνεδρίου μας, τούς ἀξι-
οτίμους καί ἐλλογιμωτάτους εἰσηγητές καί 
εἰσηγήτριες κ.κ. Καθηγητές, Καθηγήτριες 
καί λοιπούς ἐπιστήμονες, τήν Διευθύντρια 
καί «Μανούλα» τῆς φιλανθρωπικῆς στέγης 
«ΑΓΙΑ  ΤΑΒΙΘΑ» δίδα Ἄννα Τσεκούρα, τόν κ. 
πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ἱδρύματος 
«ΑΓΙΑ  ΤΑΒΙΘΑ» καί πάνω ἀπ’ ὅλους νά εὐχα-
ριστήσω ἐγκάρδια τόν Σεβασμιώτατο καί λίαν 
ἀγαπητό μου Ἀδελφό Μητροπολίτη Θηβῶν 
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο γιά τήν πατρική καί 
Ἀρχιερατική του εὐλογία γιά τήν σύγκλησι καί 
τήν εὐόδωσι τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱεραποστο-
λικοῦ Συνεδρίου, ἀλλά καί τήν στήριξη τοῦ 
πνευματικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ 
εὐαγοῦς φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος  «ΑΓΙΑ  
ΤΑΒΙΘΑ»  Λεβαδείας.

Καλή ἐπιτυχία καί πλούσια καρποφορία 
νά ἔχη τό παρόν Συνέδριο μέ τή Χάρι καί τήν 
εὐλογία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων  
καί Ἀντικυθήρων ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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Α. Ανάλυση των όρων της 
προτάσεως.

Ο όρος «διαφήμιση», μετα-
ξύ άλλων εννοιών, περιλαμ-
βάνει και αυτή της γνωστοποί-
ησης ή εξάπλωσης μιας ιδέας. 
Συγκεκριμένα, αυτός ο οποίος 
αναλαμβάνει το έργο της δια-
φήμισης, «κοινολογεί παντού», 
«διακηρύττει» μία είδηση, τη 
«δημοσιεύει», δηλαδή «καθι-
στά κάτι γνωστό», «περίφημο». 
Μάλιστα ο Ματθαίος (9,31), 
αλλά και ο Μάρκος (1,45) μας 
πληροφορούν ότι τόσο οι θε-
ραπευθέντες δύο τυφλοί, όσο και ο λεπρός 
«διαφήμισαν αυτόν (δηλαδή τον Κύριο) 
εν όλη τη γη εκείνη». Υπό την έννοια αυ-
τή, η «διαφήμιση» συμπίπτει με το έργο της 
ιεραποστολής.

Από την εποχή της Κ. Διαθήκης και μετά 
την ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οι-
κονομίας, ανελήφθη από τους Αποστόλους 
και τους μαθητές τους η προσπάθεια να δια-
δοθεί στον υπόλοιπο κόσμο το έργο αυτό. 
Οι δυσκολίες απέδειξαν ότι απαιτείται όχι 
μόνο διάθεση, αλλά και προσευχή, ταπεί-
νωση και όλες οι αρετές που διαφυλάσσουν 
τον κομιστή του μηνύματος της πίστεως και 
προβολέα αυτής από την κενοδοξία της αυ-
τοπροβολής που συνήθως επιφέρει καινοτο-
μίες και αλλοιώσεις του μηνύματος αυτού.

Β. Η αναγκαιότητα της «διαφήμισης» 
της πίστης στον σύγχρονο κόσμο.

Η «διαφήμιση» της πίστεως αποτελεί το 
κύριο έργο της Ιεραποστολής. Με αυτή την 
έννοια κατανοούμε ότι δεν υπάρχει εσωτε-
ρική και εξωτερική Ιεραποστολή. Υπάρχει 
το έργο του ευαγγελισμού της πίστεως σε 
χώρες μακρινές και το έργο του επανευαγ-

γελισμού της πίστεως για τον 
σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος 
εγκλωβισμένος σε κατάσταση 
ναρκώσεως του πνεύματός 
του, οδηγείται σε τέτοιο ση-
μείο, ώστε ενώ διαβιώνει μέ-
σα σε χριστιανικές κοινωνίες, 
ενώ δηλώνει ορθόδοξος, ενώ 
τηρεί θρησκευτικά ήθη και έθι-
μα, συγχρόνως να αγνοεί τον 
Χριστό.

Η αναγκαιότητα της «δια-
φήμισης» της πίστης στον σύγ-
χρονο κόσμο καθίσταται ακόμη 
περισσότερο επιτακτική, λόγω 

της αυξανόμενης δράσεως ψευδοπροφη-
τών, οι οποίοι μέσω της διδασκαλίας τους 
σαγηνεύουν τον αγνοούντα την αλήθεια 
και ευρισκόμενο σε αδιέξοδο άνθρωπο. 
Εξάλλου, στον χώρο της νεότητας βιώνε-
ται εντονότερα το ασφυκτικό αδιέξοδο των 
συγχρόνων τρόπων ζωής, γεγονός που δι-
απιστώνεται στην εφηβική υποκουλτούρα, 
τις παραισθησιογόνες ουσίες, την εγκλημα-
τικότητα κ.ο.κ.

Γ. Οι προϋποθέσεις «διαφήμισης» της 
πίστης.

1. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της 
«διαφήμισης» της πίστης.

Στην Π.Δ. ο Θεός μέσα από εικόνες και 
σχήματα του ανθρώπινου λόγου αλλά 
και πρότυπα σωτηρίας, όπως οι Αβραάμ, 
Μωϋσής, Κριτές, Προφήτες κ.λπ., καθο-
δηγεί τον λαό του προς τη σωτηρία και 
τον προετοιμάζει να διαφημίσει αυτήν την 
πίστη στα άλλα έθνη. 

Στην Κ.Δ. ο ίδιος ο Κύριος αποστέλλει 
τους μαθητές του να διδάξουν τα έθνη και 
να βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αντι-

Ένας προβληματισμός ιεραποστολικής ευαισθησίας: 
«διαφημίζεται» η πίστη;

(Περίληψη της ομιλίας στο Συνέδριο)

Κων/νος ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ 
καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
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προσωπεύοντας ένα νέο έθνος, «λαόν επί 
τω ονόματι αυτού». Βλέπουμε επίσης ότι 
κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο 
Πνεύμα καθοδήγησε τους Αποστόλους 
να απευθυνθούν στη γλώσσα που κατα-
λάβαινε ο κάθε ακροατής τους.

Από την εποχή των Αποστόλων και 
μετά, καθώς η Εκκλησία οργανώνει την 
ιεραποστολική της δράση, παρατηρού-
με την υιοθέτηση διαφόρων εξωτερικών 
σχημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η ει-
σαγωγή του ανθρώπου στο γεγονός της 
σωτηρίας του. Λ.χ. στη βυζαντινή ιεραπο-
στολή παρατηρούμε ποικίλους τρόπους 
προβολής της πίστης: Παραλλαγές τοπι-
κών παραδόσεων, ώστε να προσαρμόζο-
νται στην ιδιοσυγκρασία διαφόρων λαών, 
«θεοσημείες», μεταφράσεις λειτουργικών 
κειμένων στις γλώσσες των λαών αυτών 
κ.ο.κ.

Εκείνος λοιπόν ο οποίος προβάλλει την 
πίστη οφείλει να εξατομικεύει το μήνυμα 
του Ευαγγελίου κατά τις ανάγκες του ακρο-
ατή του, όπως ακριβώς ο Χριστός εξατομί-
κευε με την παγγνωσία και καρδιογνωσία 
του το κήρυγμα αυτό ενώπιον του ποικίλου 
πλήθους (παραβολές, θαύματα). Οι άγιοι, 
με το προορατικό τους χάρισμα, είχαν τη 
δυνατότητα, είτε με το βλέμμα, είτε με τη 
διακύμανση του λόγου τους να οδηγούν σε 
κοινή παραμυθία ετερόκλητο πλήθος. Με 
αυτό τον τρόπο έδειξαν ότι τα τεχνικά μέσα 
αποτελούν το μέσο, αλλά όχι το μήνυμα! 
Χωρίς παιδαγωγικές ευαισθησίες, ή τεχνική 
υποστήριξη μπορεί να καταστεί όχι μόνο 
άχρηστη, αλλά και επικίνδυνη (ιδιαιτέρως 
στη χρήση του διαδικτύου).

2. Η θεολογία της «διαφήμισης» της 
πίστης.

Κατά την Επί του όρους ομιλία του ο 
Χριστός περιέγραψε με απλότητα την ευ-
θύνη των χριστιανών, προτρέποντάς τους 
να λάμψουν ως φως «έμπροσθεν των αν-
θρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά 

έργα και δοξάσωσιν τον πατέρα υμών 
τον εν τοις ουρανοίς».

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι ο Κύριος 
έδωσε εντολή στους ακροατές των λόγων 
του και μέσω αυτών σε όλα τα μέλη της Εκ-
κλησίας, να φροντίζουν να μετέρχονται έργα 
της αρετής ενώπιον Θεού και ανθρώπων, 
ώστε όχι μόνο να διδάσκουν τη δόξα του 
Θεού, αλλά και να «διαφημίζουν» το όνομά 
Του μέσω της καλής εξωτερικής μαρτυρίας. 
Επομένως ο Κύριος α) δεν προσδιορίζει τά-
ξεις πιστών και καθήκοντά τους (απομόνωση 
στο ταμείον ή ιεραποστολική δράση), αλλά 
καλεί ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως ικανοτή-
των όλα τα μέλη της Εκκλησίας να «διαφη-
μίσουν» την πίστη τους, β) προϋποθέτει ότι 
το κήρυγμα του λόγου του Θεού ταυτίζεται 
με την εσωτερική αναγέννηση των μελών 
της Εκκλησίας, δηλαδή το σταδιακό αγια-
σμό τους. Στην περίπτωση αυτή, ο θεολόγος 
καθίσταται, κατά χάριν, πηγή φωτισμού και 
αναγεννήσεως του αδελφού του, διότι απο-
τελεί σκεύος εκλογής.

Εξέχουσα περίπτωση βιωματικής προ-
βολής της πίστεως θεωρούμε επίσης και 
την περίπτωση της μεταβάσεως του αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου στην Κωνσταντι-
νούπολη, η οποία τελούσε υπό την κατοχή 
των Αρειανών, με σκοπό την υποστήριξη 
της ορθοδόξου πίστεως. Την εποχή εκείνη 
πληροφορούμεθα ότι υπήρχε μόνο ένας 
ορθόδοξος ναός -ίσως ευκτήριος οίκος- 
μικρός και απέριττος.

Η σύγχρονη αντίληψη περί διαφήμισης 
θα προέβλεπε ίσως κινήσεις εντυπωσιασμού 
με εκμετάλλευση των δεδομένων της περι-
πτώσεως εκείνης. Ωστόσο ο άγιος Γρηγόριος 
επισημαίνει: «Αυτοί έχουν τους ναούς (=υλι-
κοτεχνική υποδομή για οργανωμένη προ-
βολή της αρειανικής κακοδοξίας), εμείς τον 
ένοικον. Αυτοί έχουν τον θράσος (=επιθετική 
διαφήμιση), εμείς την πίστη. Αυτοί έχουν 
χρυσάφι καί πλούτο (=οικονομική υποδο-
μή), εμείς καθαρό λόγο». Είναι προφανές ότι 
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η υλικοτεχνική υποδομή των Αρειανών, σε 
συνδυασμό με την υποστήριξη της κρατικής 
εξουσίας, υπερτερούσε αποφασιστικώς ένα-
ντι της απλής αλήθειας και του αυθεντικού 
λόγου του «διαφημιστού» της Ορθοδοξί-
ας αγίου Γρηγορίου. Ωστόσο, σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, ο μικρός ευκτήριος οίκος 
έγινε μεγάλος ναός και χάρις στο έργο του 
Καππαδόκη αγίου, η ορθοδοξία επέστρεψε 
στην Κωνσταντινούπολη. Ο ναός ονομάστη-
κε «Αναστασία» λόγω του ότι ανέστησε τον 
θείο λόγο.

Υπό την έννοια των ανωτέρω, θα πα-
ρατηρούσαμε ότι ο προβολέας της πίστης 
οφείλει να «διαφημίζει» αυτό το οποίο 
όντως ζει. Έτσι στο πρόσωπό του, προ-
βολέας της πίστης και «διαφήμιση» συ-
μπίπτουν πλήρως. Διότι ο ίδιος αποτελεί 
«επιστολή… γινωσκομένη και αναγινω-
σκομένη υπό πάντων των ανθρώπων». 
Το περίγραμμα αυτό μας το έχει διασώσει ο 
αββάς Παχώμιος από τον Δ' αι. καί συμφώ-
νως προς αυτό «εάν ίδης άνθρωπον αγνεία 
συζώντα και ταπεινοφροσύνης εξαρτημέ-
νον, ελεήμονα, πράον, χρηστόν, συμπα-
θή, φιλόθεον, φιλάδελφον, πάσαις απλώς 
κομώντα ταις αρεταίς, ω ποίου οράματος 
έτυχες! Αυτόν γαρ τον αόρατον Θεόν ιδείν 
ηξιώθης εν τω ορωμένω εκείνου ναώ και 
τη εικόνι αυτού».

Συνοψίζοντας θα παρατηρούσαμε ότι 
κάθε προβολή του μηνύματος της πίστης 
απαιτεί, προϋποθέτει χαρισματικές ικανό-
τητες από τον προβολέα του. Εάν το χαρι-
σματικό αυτό στοιχείο είναι ζωντανό, τότε 
άνευ τεχνολογικών ή άλλων μεθόδων, το 
ερέθισμα θα ενεργοποιήσει τη θετική αντί-
δραση ενός εκάστου των αποδεκτών του 
αυτού μηνύματος. Εάν, όμως, το χαρισμα-
τικό στοιχείο δεν είναι ζωντανό στον εσωτε-
ρικό κόσμο του «διαφημιστή» της πίστεως, 
τότε οποιαδήποτε διαδικασία προβολής 
του μηνύματος της πίστεως δεν θα διαφέ-
ρει από αντίστοιχη διαφήμιση ιδεολογικών 

ρευμάτων ή κοινωφελών κατευθὐνσεων, 
εφόσον θα απουσιάζει από το πλήθος των 
ακροατών της η υπέρβαση που μόνο το 
χάρισμα μπορεί να ενεργοποιήσει.

3. Ο μαρτυρικός χαρακτήρας της «δι-
αφημίσεως» της πίστεως.

Η Τατιάνα Γκορίτσεβα μίλησε για την 
τρέλα του να είναι κάποιος χριστιανός, εν-
νοώντας προφανώς ότι ο μαρτυρικός χα-
ρακτήρας του Χριστιανισμού είναι κάτι μη 
αποδεκτό από τον σύγχρονο δυτικό τρόπο 
ζωής. Υπό την έννοια αυτή, η κατανόηση 
και αποδοχή της αναλήψεως του έργου της 
ιεραποστολής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τη διάθεση αυταπάρνησης και αυτο-
θυσίας του ανθρώπου χάριν του αδελφού 
του. Ερμηνεύοντας ο ι. Χρυστόστομος το Ιερ. 
15, 19 («ο εξάγων τίμιον εξ αναξίου ως 
στόμα μου έσται») παρατηρεί ότι, όποιος 
χειραγωγεί τον πλησίον του από την πλάνη 
προς την αλήθεια, ή όποιος τον οδηγεί από 
την κακία στην αρετή, κατά την ανθρώπινη 
δύναμη, μιμείται τη θυσία του Χριστού για 
τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο ι. Χρυσόστομος 
μας εισάγει στον πυρήνα του έργου της 
προβολης της πίστεως, που είναι η μίμη-
ση του σωτηρίου έργου του Κυρίου και η 
προετοιμασία του μαρτυρίου, διότι μεταγ-
γίζοντας τον κόπο και τους καρπούς του 
πνευματικού του αγώνα στον αδελφό του, 
καθίσταται ο ίδιος «μαρτύριον (=τεκμήρι-
ον/πειστήριον, επομένως διαφήμιση) ορ-
θοδοξίας». Εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει 
την παιδαγωγική αυτή και επικοινωνιακή 
διαδικασία, οφείλει να αποθνήσκει καθη-
μερινώς, να βιώνει τον θάνατο εκείνο, που 
συμπίπτει προς την κατάργηση του ιδίου 
θελήματος, του Εγώ και είναι η έμπρακτη 
αυταπάρνηση, που αποτελεί μονόδρομο 
σωτηρίας του αδελφού του.

Κωνσταντίνος Κορναράκης
Επίκουρος Καθηγητής

Ε.Κ.Π.Α.
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(Περίληψη της εισήγησης στο ιεραποστο-
λικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην 
Αράχωβα στις 19.8.2011)

Π. Παΐσιος: Εκείνοι που εργάζονται για 
το Χριστό, αλλά με υπερηφάνεια, μουρ-
νταρεύουν (βρωμίζουν) τις αρετές τους, 
όπως μουρνταρεύονται τα τηγανιτά αυγά, 
όταν πέσει λίγη κουτσουλιά, που είναι για 
πέταμα μαζί με το τηγάνι».

Νικηφόρος Βρεττάκος: Το τέλειο θαύμα 
θα το βρεις μονάχα μες τον άνθρωπο.

Το πιο καθαρό πράγμα, λοιπόν της δη-
μιουργίας δεν είναι το λυκόφως, ούτε ο 
ουρανός που καθρεπτίζεται μες το ποτάμι, 
ούτε ο ήλιος πάνω στης μηλιάς τα άνθη. 
Είναι η ΑΓΑΠΗ.

Η ιεραποστολή ως έκφανση της σωτη-
ριώδους βούλησης και ενέργειας του Θεού 
αποτελεί τη λειτουργία εκείνη, όπου το θείο 
και το κτιστό, κατά το δικό τους το καθένα 
μέτρο και ταυτόχρονα σε συνεργασία, ενεργο-
ποιούν την πτωτική κτίση για να συμμετάσχει 
στη σωτηρία και τη λύτρωση. Με άλλα λόγια 
ιεραποστολή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η 
ταύτιση του θελήματος του ανθρώπου με το 
θέλημα του Δημιουργού, η ίδια η ύπαρξη 
της εκκλησίας και η διακονία του κόσμου 
με στόχο τη μεταμόρφωσή του σε Βασιλεία 
του Θεού.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό της έννοι-
ας της ιεραποστολικής διαπιστώνεται ότι δεν 
μπορεί να νοηθεί χριστιανός, χωρίς να έχει 
ενσαρκωθεί το ιεραποστολικό διακόνημα, 
το οποίο μπορεί να ασκηθεί με ποικίλους 
τρόπους: την προσευχή, τη διδασκαλία, την 
ποιμαντική δράση, την ομιλία, τη σιωπή, τη 
συμπεριφορά, το παράδειγμα, την ομολογία 
κ.άλ.

Για να είναι αποτελεσματικό το έργο του 
χριστιανού, το βίωμά του, οι εμπειρίες του, η 
ζωή του ολόκληρη πρέπει να έχει πνευματι-
κή αυθεντικότητα, γιατί τότε φανερώνεται η 

θεϊκότητα του ανθρώπου, διαφορετικά εμπο-
δίζεται η ενέργεια της χάριτος του Θεού. Το 
αυθεντικό βίωμα πείθει και επιβάλλεται και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες, σύμφωνα με 
τα λόγια του Ευαγγελίου. Α' Ιωαν. 1,1 «Ό 
ακηκόαμεν, ό εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς 
ημών, ό εθεασάμεθα και αι χείρες ημών 
εψηλάφησαν απαγγέλομεν υμίν», Ιωαν. 
21, 24 «Οίδαμεν ότι αληθής εστί η μαρτυ-
ρία αυτού».

Το αυθεντικό χριστιανικό βίωμα μπορεί να 
εκδηλωθεί μέσα από τις παρακάτω συμπερι-
φορές και πράξεις:

Ο χριστιανός ιεραπόστολος πιστεύει ότι 
η γη είναι δημιούργημα του Θεού και όλοι 
οι κάτοικοί της είναι παιδιά Του και ότι αυτός 
δεν είναι τίποτα άλλο, παρά συνεργός του 
Θεού στο έργο της σωτηρίας, «Θεού γάρ 
εσμέν συνεργοί» Α' Κορ. 3, 9. Κάθε πράξη 
του έχει αγαθά κίνητρα «τινές μέν και δια 
φθόνον και έριν, τινές δε και δι’ ευδοκίαν 
τον Χριστόν κηρύσσουσιν» Προς Φιλιπ. 1, 
15. Είναι πολύ τραγικό γεγονός ο πνευματικός 
ρατσισμός, να πιστεύουν οι χριστιανοί ότι είναι 
προνομιούχοι και οι άλλοι υποδεέστεροι.

Επίσης το ιεραποστολικό έργο θέλει θυσία 

H ιεραποστολή ως βίωμα του χριστιανού

Η κ. Μαρία Ράπτη, Επίκουρη Καθηγήτρια της 
ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς 
Ιωαννίνων, παρουσιάζει την εισήγηση της.
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του εγώ και των ανέσεων. Ο χριστιανός ιερα-
πόστολος είναι ταπεινός, ελκύει με το παρά-
δειγμα, όταν μιλάει, όταν συναναστρέφεται, 
όταν τρώει, όταν επικοινωνεί…, έχει ζωντανή 
πίστη. Ο ορθόδοξος χριστιανός απελευθερώ-
νει τους ανθρώπους από το φόβο, από τον 
κίνδυνο και την έννοια της ενοχής, δείχνει τη 
χαρά του παραδείσου, την παρουσία του Θε-
ού, τη χαρά της Θείας Λειτουργίας, δεν γεμίζει 
τους ανθρώπους με άγχη, δεν τους φοβερίζει 
με κολάσεις, δείχνει έναν Θεό που δεν είναι 
τύραννος, αλλά το Άκτιστο Φως, που άλλοτε 
φωτίζει, άλλοτε καίει και άλλοτε καθοδηγεί. 
Δεν μιλάει για το Θεό, έχει το Θεό, έχει την 
αληθινή αίσθηση του Θεού, βιώνει το Θεό 
και αυτόν δίνει.

Ακόμη ο γνήσιος χριστιανός φλέγεται από 
αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους. Ου-
σιαστικό γνώρισμα αυτής της αγάπης είναι η 
κένωση του προσώπου, δηλ. η εσωτερική, 
οικειοθελής αυταπάρνηση και δημιουργία 
χώρου για να προσλάβει και να εγκολπωθεί 
το άλλο εκείνο πρόσωπο προς το οποίο στρέ-
φεται, ανεξάρτητα από τη στάση που τηρεί 
αυτό το πρόσωπο.

Τα βιώματα του χριστιανού δεν είναι συνή-
θως γνήσια, όταν πιστεύει ότι αυτός πρέπει να 
σώσει την αλήθεια, χωρίς να έχει προηγηθεί 
η δική του πνευματική ανακαίνιση, όταν βλέ-

πει τους άλλους χριστιανούς ως αντιπάλους, 
όταν συμπεριφέρεται ως προσωρινός με επί-
γεια προοπτική, διεκδικήσεις και δικαιώματα, 
ανεξέλεγκτες ευαισθησίες, κρυπτοεγωισμούς, 
ψευτοϋποκρισίες και μικροϊδιοτέλειες, ανό-
ητες συγκρίσεις, απερίσκεπτες συγκρούσεις, 
ανασφάλειες, υπεροχικά αισθήματα, ανερ-
μήνευτους συμβιβασμούς και ψυχολογικές 
μιζέριες.

Βιβλιογραφία:
Ηλία Βουλγαράκη: Ιεραποστολή. Εκδ. 

Μαΐστρος, 2007
Νικολάου Μητροπολίτη Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής: Άνθρωπος Μεθόριος.
Εκδ. Εν πλω, αθήνα 2005.
Μ. Ράπτη: Η διαχρονικότητα του παιδαγω-

γικού λόγου του Ιερού Χρυσοστόμου (ανά-
τυπο). Επιστημονική Επετηρίδα της Ανώτατης 
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννί-
νων, Τομ. Δ΄, Ιωάννινα 2007.

Χρ. Βάντσιου: Ιεραποστολική. Θεσσαλο-
νίκη 1999.

Μαρία Ράπτη
Επίκουρη Καθηγήτρια 

της Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων

Οι συνεργάτες της Ιεραποστολής παρακολουθούν με ενδιαφέρον τους ομιλητές.
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Παρουσίασις τῶν δραστηριοτήτων  
τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ἀπό τοῦ παρελθόντος  

συνεδρίου μέχρι τοῦ τωρινοῦ

Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες... Κυ-
ρίες καί Κύριοι

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἐπικοινωνῶ σήμερα 
μαζί σας σ’ αὐτό τό εὐλογημένο ἱεραπο-
στολικό Συνέδριο, πού συνεχίζεται μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ κάθε χρόνο τό καλοκαίρι 
και συγκεκριμένα ἐφέτος γιά 16η συνεχή 
χρονιά, ἐδῶ πάνω στόν Παρνασσό, στήν 
πανέμορφη καί φιλόξενη κατασκήνωση τῆς 
«ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑΣ».

Τό Συνέδριο αὐτό πραγματοποιεῖται σύμ-
φωνα μέ τό πρόγραμμα καί τίς ὁδηγίες τοῦ 
πνευματικοῦ μας πατέρα Σεβ/του κ. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ, στηρίζεται στίς ἀρχές πού εἶχε θέσει ὁ 
ἀείμνηστος Σεβ/τος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ καί στήν 
εὐλογία τοῦ Ἐπιχωρίου Μητ/του Θηβῶν καί 
Λεβαδείας Σεβ/του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Τό Συνέδριό μας προσφέρει πολλά πνευ-
ματικά ἐφόδια στούς συνεργάτες μας, ἀλλά 
καί τρόπους δραστηριοποιήσεώς τους. Ἡ 
προσπάθεια αὐτή μᾶς ἑνώνει ὅλους καί μᾶς 
βοηθᾶ στήν Ἱερ/κή πορεία.

Γενικά, ἡ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολή, ὅπως 

ἀντιλαμβανόμεθα, εἶναι ἔργο Θεοῦ καί δι-
εξάγεται μέσα σέ δύσκολες καί ἀντίξοες 
συνθῆκες.

Παρά τίς μεγάλες δυσκολίες πού ξε-
σποῦν, δέν σβήνει τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Νικᾶ καί κατακτᾶ περισσότερες ψυχές, ἐπειδή 
κατέχει τήν ἀνόθευτη ἀλήθεια τῆς πίστεως, 
ὅπως τήν ἐδίδαξε ὁ Κύριος.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἱεραπόστολοι δέν πηγαί-
νουν στούς λαούς ἀνά τόν κόσμο, γιά νά 
πάρουν, ἀλλά γιά νά δώσουν ὅσα ἀγαθά 
ἔχουν, τά ὁποῖα εἶναι προσφορά ἀγάπης 
τῶν μετόπισθεν. Εἶναι προσφορά ἐκείνων, 
πού συμπαρίστανται στούς Ἱεραποστόλους 
καί στέλνουν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος 
μας ἤ καί ἀπό ἄλλες χῶρες, αὐτά πού συ-
γκεντρώνουν ἀπό δωρεές ἤ ἐράνους καί 
μάλιστα μέ πολλές θυσίες. Εἶναι σάν αὐτά 
πού καί ἐμεῖς συγκεντρώνουμε στόν  Ὅμι-
λό μας, στήν ὁδό Τρυγόνος 3 στήν Κυψέλη 
Ἀθηνῶν, ὅπως καί στά Παρ/τά μας: στό Πα-
γκράτι, στή Θήβα, Λιβαδειά, Ἰτέα, Χρισσό. 
Γι’ αὐτό δραστηριοποιούμαστε καί μέ κάθε 
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δυνατό τρόπο, προσφέρουμε τή βοήθειά 
μας στούς Ἱεραποστόλους καί μᾶς θεωροῦν 
χρήσιμους γιά τη συνέχιση τοῦ Ἱερ/κοῦ τους 
ἔργου.

Στά Βαλκάνια, στήν Ἀφρική, Ἀσία, Κε-
ντρική Ἀμερική καί ὅπου ἀλλοῦ ἐπιτελεῖται 
Ὀρθόδοξο Ἱεραπ/κό ἔργο, ἡ συμπαράσταση 
πρός τά ἱεραποστολικά αὐτά κλιμάκια ἀπό 
τόν Ὅμιλό μας εἶναι πρόθυμη.

Ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές μας καί 
αὐτό τό χρονικό διάστημα: ἀπό πέρυσι τόν 
Αὔγουστο 2010 μέχρι ἐφέτος Αὔγουστο 
2011, προσφέραμε στούς ἱεραποστόλους, 
ἀλλά καί σέ ἱερές Μητροπόλεις βαλκανικῶν 
χωρῶν, γιά τό Ἱερ/κό τους ἔργο, χρήματα, 
φάρμακα, ἱερά ἄμφια, ἱερά σκεύη, νάμα, 
κεριά, εἰκόνες, λιβάνι καί ἄλλα ἐκκλησια-
στικά εἴδη, ἀλλά καί τρόφιμα, ροῦχα, φάρ-
μακα, σχολικά εἴδη κ.ἄ. Οἱ δυσκολίες τῶν 
Ἱεραποστόλων εἶναι πολλές, ἐπιτακτικές καί 
καθημερινές, ὅπως ἡ διαρκής προσπάθειά 
τους γιά τήν ὑγειονομική καί ἰατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, ἡ ἵδρυση καί λειτουργία 
σχολείων γιά τούς Ἰθαγενεῖς, τα καθημερινά 
συσσίτια μέ πρωϊνό γιά τούς μαθητές τῶν 
σχολείων, οἱ φιλανθρωπικές δραστηριότη-
τες, οἱ ὑποτροφίες σέ Ὀρθόδοξους Ἰθαγενεῖς 
νέους γιά ἐπέκταση σπουδῶν σέ διάφορες 
χῶρες στό ἐξωτερικό καί στήν Ἑλλάδα, ὅπως 
ἔχουμε καί ἐμεῖς (4) Ἰθαγενεῖς φοιτητές, τούς 
ὁποίους ἑβδομαδιαίως ἐφοδιάζουμε στήν 
Ἱεραποστολή μέ τρόφιμα γιά τήν ἐπιβίωσίν 
τους, οἱ ὁποῖοι μετά τίς σπουδές τους προ-
ορίζονται γιά κληρικοί στην πατρίδα τους.

―Ἡ πλέον ὅμως βασική καί ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τούς Ἱεραποστόλους εἶναι 
ἡ ἀνέγερση ἱερῶν ναῶν. Γιατί στά Ὀρθόδοξα 
ἱεραποστολικά κλιμάκια τό ἐπίκεντρο τῆς 
ὅλης ζωῆς τους, ἀποτελεῖ ὁ Ναός, τό «θυ-
σιαστήριο» καί ἡ συμμετοχή στό Μυστήριο 
τῆς Θ. Κοινωνίας, ὥστε ὅλα τά μέλη τους, 
«ὅλων τῶν ἐθνῶν», νά γίνουν ἕνα μέ τόν 
Κύριο καί Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστό.

―Ὁ Ὅμιλός μας μέ τίς μικρές ἤ μεγάλες 

προσφορές πού συγκεντρώνει, βοηθᾶ νά 
κτισθοῦν ἐκκλησίες, σχολεῖα, ἰατρεῖα κ.λ.π. 
πρός «Δόξαν Θεοῦ» καί ἀνακούφιση τῶν 
πασχόντων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας.

―Φροντίζουμε γιά τά παιδιά νά μάθουν 
γράμματα, γιατί αὐτά θ’ ἀποτελέσουν τούς 
ἐνορίτες κάποιου ἱεροῦ Ναοῦ, πού χτίστηκε 
καί μέ τή βοήθεια τοῦ Ὁμίλου μας. Ἀπό τά 
παιδιά αὐτά θά βγοῦν μελλοντικά κατηχητές, 
Διάκονοι, Ἱερεῖς, Ἐπίσκοποι.

―Γιά νά ἔλθη εἰς πέρας τό Ἱεραποστολι-
κό ἔργο στόν Ὅμιλό μας, οἱ συνεργάτες μας 
δίνουν τό «παρόν» ἐνεργά στό χῶρο του.

Καί εἶναι πολλά αὐτά τ’ ἄτομα πού προ-
σφέρονται καί ἐφημερεύουν σέ τακτά χρο-
νικά διαστήματα.

Ἔχει ὑπολογιστεῖ ὅτι: ἀνέρχονται σέ 
μερικές δεκάδες. Φθάνουν στόν ἀριθμό 
60-70 οἱ συνεργάτες πού χρειάζονται γιά 
νά καλύπτουν τίς ἐργασίες καί τίς ἀνάγκες 
μέσα στόν Ὅμιλό μας. Διακονίες πού εἶναι 
ἀπαραίτητες γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία, 
τήν τάξη καί τό νοικοκύρεμα γενικά τοῦ 
δικοῦ μας χώρου, στήν ὁδό Τρυγόνος 3-5-
7 στήν ΑΘΗΝΑ καί ἀνάλογα συμβαίνει καί 
στά παρ/τά μας.

Πολλές δραστηριότητες πού πραγματο-
ποιοῦνται μέσα στό χῶρο τοῦ Ὁμίλου μας, 
ἐπαναλαμβάνονται μέ κανονική σειρά πού 
ἔχουν προγραμματισθῆ γιά κάθε ἡμέρα, 
μῆνα ἤ χρόνο.

Τό Δ.Σ. μέ ἐνδιαφέρον παρακολουθεῖ καί 
συμπαρίσταται στούς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδό-
ξους Ἱεραποστόλους.

Εἴμαστε συνεργοί αὐτῶν καί μέ χαρά βλέ-
πουμε, ὅτι τό Ἱερ/κό ἔργο προχωρεῖ καί ἡ 
Ὀρθοδοξία μεταλαμπαδεύεται σέ πολλούς 
λαούς.

―Πολλοί Ἱεραπόστολοι ὁμολογοῦν, ὅτι 
ἀρκετές φορές ἔχουν δεχθεῖ σημαντική στή-
ριξη ἀπό τόν Ὅμιλό μας, ὅπως καί αὐτό τό 
ἔτος καί μέ τή βοήθειά μας ἐπιτελοῦν καλύ-
τερα τό Ἱεραποστολικό τους ἔργο.

―Γι’ αὐτό μέ εὐχαρίστηση ἀποστέλλου-
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με στούς Ἱεραποστόλους, ἤ μέ τήν ἄφιξή 
τους διερχόμενοι ἀπό τόν Ὅμιλό μας, πα-
ραλαμβάνουν οἱ ἴδιοι ποικίλα δέματα μέ 
βαπτιστικούς χιτῶνες, ἱερά ἄμφια, ἐκκλησι-
αστικά εἴδη, εἰκόνες, θυμίαμα κ.λ.π., ἀλλά 
καί χρήματα.

―Μέσα στό συγκεκριμένο χρονικό δι-
άστημα πού ἀναφέρω, πραγματοποιήσαμε 
πολλές δραστηριότητες, μερικές ἀπό αὐτές 
ἐν συντομίᾳ θά σᾶς παρουσιάσω: Ὅπως δύο 
ἀποστολές μέ φορτηγά 8 τόνων, μέ ποικίλα 
άγαθά γιά τό  ΒΕΡΑΤΙ  ΑΛΒΑΝΙΑΣ στό Σεβ/το 
κ. ΙΓΝΑΤΙΟ. Ἀπό τά ὑλικά πού ἀποστείλαμε, 
οἱ κάτοικοι καί οἱ ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεως 
βοηθήθηκαν σημαντικά.

―Ἐπισκεφθήκαμε τά παρ/τά μας καί συμ-
μετείχαμε στίς Ἱερ/κές δραστηριότητές τους.

―Πέρασαν ἀπό τόν Ὅμιλό μας πολ-
λοί Ἱερ/λοι Ἀρχιερεῖς, ὅπως: Ὁ Ἄκκρας καί 
ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχη στήν ΑΘΗΝΑ 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ὁ ΝΙΓΗΡΙΑΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ὁ 
ΚΑΝΩΠΟΥ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ὁ ΓΕΡΩΝ ΑΞΩΜΗΣ 
κ. ΠΕΤΡΟΣ, ὁ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ κ. ΑΛΕΞΙΟΣ, 
ὁ ΧΑΡΤΟΥΜ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ὁ Μητρ/
της Ἰωαννουπόλεως κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ὁ 
ΖΑΜΠΙΑΣ κ. ΙΩΑΚΕΙΜ, ὁ ΜΕΞΙΚΟΥ κ. ΑΘΗ-
ΝΑΓΟΡΑΣ, ὁ Κασσοβίας καί Μιχαλουπόλεως 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ὁ ΠΙΣΙΔΙΑΣ κ. ΣΩΤ. ΤΡΑΜΠΑΣ, 
ὁ ΚΟΡΕΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ὁ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ὁ Ἐπίσκο-
πος ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ κ. ΣΑΒΒΑΣ, ὁ π. Ἰωάν-
νης ΚΙΜΠΟΥΚΑ ἀπό τήν Ἱερά Μητρ/λη 
ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ, ὁ π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ἀπό τή 
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ καί ἄλλοι πού ἐπικοινώνησαν 
μαζί μας τηλεφωνικά ἤ δι’ ἀλληλογραφίας, 
ὅπως ὁ Μητρ/της ΚΕΝΥΑΣ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ὁ 
Μητ. ΚΑΜΕΡΟΥΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ἡ ἀδελφή 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ἀπό τίς ΙΝΔΙΕΣ, ὁ π. ΕΡΜΟΛΑΟΣ 
ἀπό τό ΜΑΛΑΟΥΪ καί μᾶς ἐγνώρισαν τό 
πλούσιο καί ποικίλο ἔργο τους, ἀλλά καί 
τίς ἀνάγκες τους.

― Γιά ὅλους τούς Ἱεραποστόλους διετέθη 
χρηματικό ποσό.

―Φροντίζουμε στόν Ὅμιλό μας νά διατη-

ροῦμε τίς Ἑλληνορθόδοξες ἑορτές. Γι’αὐτό 
ἑορτάσαμε μέ ἐπισημότητα στό χῶρο τοῦ 
Ὁμίλου μας τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 2010 μέ τήν Ἑορτή τῆς Ἁγίας 
Σκέπης τῆς Παναγίας μας, που εἶναι προ-
στάτιδα τοῦ Ὁμίλου μας.

―Στίς 27 Δεκεμβρίου 2010, ἕνα πούλμαν 
μέ συνεργάτες μας μετέβησαν στήν ἐτήσια 
Ἑορτή τῆς Ἁγίας ΤΑΒΙΘΑ στή ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 
ἀλλά καί κάθε χρόνο παρευρισκόμεθα σέ 
ὅλες τίς ἄλλες ἐτήσιες ἑορτές τους, λόγῳ τῆς 
στενῆς καί ἄμεσης συνεργασίας μας.

―Στίς 26-1-2011, στήν αἴθουσα του Φι-
λολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» ἑορ-
τάσαμε τήν κοπή τῆς βασιλόπιττας τοῦ Ὁμί-
λου μας μέ ἐπιτυχία καί μεγάλη συμμετοχή 
συνεργατῶν.

―Πραγματοποιήσαμε βελτιώσεις μέσα 
στό χῶρο τῆς αἰθούσης μας καί πετύχαμε 
αἰσθητική καί λειτουργική ἐξυπηρέτηση.

―Τοποθετήσαμε σιδηρά κιγκλιδώματα 
σε ὅλο τό μῆκος στό ὑαλόφρακτο τοῦ χώ-
ρου τοῦ Ὁμίλου μας πρός τήν ὁδό Τρυγόνος 
γιά λόγους ἀσφαλείας.

―Ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας συνε-
χίζεται κανονικά. Γιά τό περιοδικό μας ἐπα-
νειλημμένα ἔχουμε δεχθῆ πολλές εὐχές 
καί συγχαρητήρια γραπτά, τηλεφωνικά καί 
προφορικά.

―Ἐκδώσαμε τόν 4ο τόμο τοῦ περιοδικοῦ 
μας: «Ἱεραπ. Ταχυδρόμος», ἀφιερωμένος 
στό μακαριστό Σεβ/το ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

―Μέ ἐπισημότητα στίς 19 Φεβρουαρίου 
τρέχοντος ἔτους, γιορτάσαμε τήν μνήμη τῆς 
Ἁγίας Φιλοθέης στήν κατακόμβη τοῦ Ὁμί-
λου μας, πού ἔχουμε τό Ναΐδριο πρός τιμήν 
της καί ἐξαρχῆς ἔχει καθιερωθεῖ προστάτιδα 
τοῦ χώρου μας. Συλλειτούργησαν ὁ πνευμα-
τικός μας Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί ὁ Μητ/της 
ΠΙΣΙΔΙΑΣ, Σεβ/τος κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ 
(πρώην Μητροπολίτης ΚΟΡΕΑΣ), μαζί μέ τόν 
Ἀρχ/τη π. ΝΕΚΤΑΡΙΟ, προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου ΘΩΜΑ Ἄνω Κυψέλης Ἀθηνῶν.

―Στίς 20 Φεβρουαρίου 2011, ἀνέ-

15



λαβε τήν προεδρία τοῦ Ὁμίλου μας  
ἡ κ. Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ.

―Στίς 20 Μαρτίου 2011, τό Δ.Σ. μέ συ-
νεργάτες ἕνα πούλμαν, συμμετείχαμε στό 
μνημόσυνο πού τελέσθηκε στήν κατασκή-
νωση γιά τα 4 χρόνια τοῦ μακαριστοῦ Σεβ/
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Τή Θεία Λειτουργία 
καί τό μνημόσυνο τέλεσε ὁ Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ, μαζί μέ πολλούς ἱερεῖς. Ἡ συμμετοχή 
τῶν συνεργατῶν ἦταν άθρόα.

―Πανηγυρικά ἑορτάσαμε τήν Ἐθνική 
Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου στήν αἴθουσα τοῦ 
Ὁμίλου μας.

―Στίς 20 Μαΐου τρέχοντος ἔτους 2011, 
μιά μικρή ὁμάδα ἀπό συνεργάτες μας, μέ δι-
κά τους ἔξοδα καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Πνευ-
ματικοῦ μας, μετέβησαν εἰς τό Ζγκορζέλετς 
τῆς Πολωνίας.

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἔχει δημιουρ-
γηθεῖ ἕνας δεσμός μεταξύ τοῦ Ὁμίλου μας 
καί τοῦ πατρός ΜΑΡΚΟΥ μέ τό Ἐκκλησια-
στικό Διοικ. Συμβούλιο τοῦ μικροῦ ξύλινου 
Ἐνοριακοῦ Ι.Ν. Ἁγίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί 
ΕΛΕΝΗΣ στό Ζγκορζέλετς τῆς Πολωνίας.

Ἐνισχύουμε τήν προσπάθειά τους κατά 
διαστήματα, ὥστε ὁ πολύ μικρός ξύλινος 
Ναός τους μέ τή βοήθεια πολλῶν ἄλλων 
καί τη δική μας, νά ἀντικατασταθῆ μέ μεγάλο 
Ναό, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν.

Ἐκ μέρους τοῦ Ὁμίλου μας οἱ συνεργά-
τες μας πού ταξίδεψαν ἐκεῖ, προσέφεραν 
3.000 εὐρώ γιά τό Ναό, στό Σεβ/το κ. ΙΕ-
ΡΕΜΙΑ ὠμοφόριο καί πετραχήλι, στόν π. 
ΜΑΡΚΟ μιά ἱερατική στολή, ὡς καί ἄλλες 
τρεῖς ἱερατικές στολές γιά ἄλλους κληρικούς 
καθώς καί ἄλλα δῶρα.

― Στίς 24-27 Ἰουνίου 2011, πραγματοποι-
ήσαμε 4ήμερη ἀποστολή στήν Ι.Μ. LOVETS 
τῆς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ὅπου ἐπίσημα εἶχε προ-
σκληθεῖ ὁ πνευματικός μας Σεβ/τος κ. ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΜ ἀπό τόν Μητροπολίτη κ. ΓΑΒΡΙΗΛ.

Τόν Σεβ/το συνόδευσαν 11 ἄτομα, μερικά 
μέλη ἀπό τό Δ.Σ. καί τά ὑπόλοιπα συνερ-

γάτες καί συνεργάτισες, ὅλοι μέ προσωπικά 
τους ἔξοδα.

Εἰς τόν Σεβ/το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ προσφέρθηκαν 
3.000 ευρώ διά χειρός τοῦ Σεβ/του κ. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ, γιά τόν ἀνεγειρόμενο Μητροπολιτικό 
Ναό στό κέντρο τῆς πόλεως LOVETS.

Σημειώνω ὅτι καί ἐδῶ ἔχουμε βοηθήσει 
καί ἄλλες φορές καί τό ἔργο ἔχει προχω-
ρήσει ἀρκετά.

Τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2011, οἱ δύο 
ἀναφερθέντες Ἀρχιερεῖς συλλειτούργησαν 
στόν νῦν ὑπάρχοντα Μητροπολιτικό Ναό, 
μαζί μέ 4 ἱερεῖς. Πρός τό τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας ἔπειτα ἀπό σχετικές προσφωνήσεις, 
ὁ Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ πρόσφερε στό Σεβ/
το κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ὠμοφόριο καί πετραχήλι.

Ἐν τῷ μεταξύ, μιά νταλίκα πού εἴχαμε 
φορτώσει ἀπό τόν Ὅμιλό μας στήν ΑΘΗ-
ΝΑ, εἶχε φθάσει στό χῶρο τῆς Μητροπόλε-
ως LOVETS μέ τά ποικίλα ἀγαθά: Τρόφιμα, 
ροῦχα, φάρμακα, ἐκκλησιαστικά εἴδη κ.λ.π. 
Ἦταν μιά προσφορά βοηθείας πρός τούς 
κατοίκους τῆς περιοχῆς τῆς Μητροπόλεως 
LOVETS, πού παλαιότεροι δεσμοί μᾶς συν-
δέουν.

Καθήκοντα διερμηνέως στήν 4ήμερη 
αὐτή ἀποστολή ἔκανε ὁ π. ΜΠΟΡΙΣ. Ἀνα-
γνωρίζουμε τήν προσπάθειά του καί τήν 
ἐξυπηρέτηση πού μᾶς προσέφερε. 

Ἐμεῖς τοῦ προσφέραμε διάφορα δῶρα 
καί χρηματικό ποσό γιά τό μικρό μοναστήρι 
του, τό ὁποῖο παρέλαβε κατεστραμένο καί 
μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα τό ἀνα-
καίνισε.

Μέ τίς δωρεές τῶν συνεργατῶν μας δί-
νονται ὑποτροφίες σέ φοιτητές, ἀνοίγονται 
πηγάδια γιά πόσιμο νερό καί πολλές ἄλλες 
δραστηριότητες.

―Φροντίζουμε μέ τήν ἱστοσελίδα μας 
γιά τή διάδοση τοῦ Ἱερ/κοῦ ἔργου καί τήν 
ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ. Εὐχαριστοῦμε τούς 
3 νέους στήν ἡλικία συνεργάτες μας πού 
δραστηριοποιοῦνται σ’ αυτό τόν τομέα.

Ἔχουμε τήν εὐλογία καί τή χαρά νά μᾶς 
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ἐπισκέπεται συχνά ὁ πνευματικός μας πα-
τέρας, ὁ Σεβ/τος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ. Ἡ ἄφιξή του 
μᾶς γεμίζει χαρά καί πάντα μᾶς ἐξυπηρετεῖ σέ 
λειτουργικές ὑποχρεώσεις καί τήν ἱερά ἐξο-
μολόγηση. Εἶναι ὁ πνευματικός μας ὁδηγός, 
πού μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς ὑπενθυμίζει τίς ὑπο-
χρεώσεις γιά τήν πρόοδο τῆς Ἱεραποστολῆς.

Δέν φροντίζουμε μόνο, γιά τά προβλή-
ματα τῶν Ἱεραποστόλων, ἀλλά παρέχουμε 
εὐκαιρίες στόν Ὅμιλό μας καί γιά πνευμα-
τικό ἀνεφοδιασμό τῶν συνεργατῶν μας. Γι’ 
αὐτό συνεχίστηκαν κανονικά οἱ δύο κύκλοι 
τῶν γυναικῶν, ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
γιά ἄνδρες καί γυναῖκες καί οἱ ὁμιλίες κάθε 
Κυριακή μέ ἐποικοδομητικά θέματα στόν 
πρωινό Ιερ/κό καφέ στήν Ἱεραποστολή.

Ἐπιθυμία μας εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά 
παραμένῃ στήν καρδιά τῶν συνεργατῶν μας, 
γιά νά πνέῃ τό Πνεῦμα τό Ἃγιο στό χῶρο μας.

―Εὐχαριστοῦμε τούς δωρητές καί συνερ-
γάτες πού βρίσκονται κοντά μας καί στηρί-
ζουν αὐτό τό Ἱερ/κό ἔργο μέ τήν ἀγάπη τους 
καί τίς δωρεές τους.

―Εὐχαριστοῦμε τίς κυρίες καί τούς κυ-
ρίους, πού διαθέτουν χρόνο στήν Ἱερ/λή 
μέ τίς ἐφημερίες τους, τίς κυρίες πού κάθε 
Τρίτη τό πρωΐ ἀσχολοῦνται μέ τή διαλογή 
τοῦ ρουχισμοῦ καί τή δεματοποίηση ὑλικῶν 
καί ὅσους καί ὅσες ἐπιμελοῦνται τή διευ-
θέτηση τοῦ χώρου, τή διεκπεραίωση τοῦ 
περιοδικοῦ μας «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ  ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΟΣ», τόν Κυριακάτικο Ἱεραποστολικό 
καφέ, τήν εὐταξία τῆς αἰθούσης, τ’ ἄτομα 
πού ἐφημερεύουν, τή διαλογή φαρμάκων 
καί ἄλλες ἐργασίες σχετικά μέ διάφορες ὑπη-
ρεσίες, τίς ὁποῖες ἔχουμε χωρίσει σέ τομεῖς.

―Εὐχαριστοῦμε τούς συνεργάτες μας 
σ’ ὅλα τά παρ/τά μας καί ίδιαίτερα τίς ἐθε-
λόντριες ἱερ/τριες κυρίες ἀπό τή ΘΗΒΑ καί 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ, πού ντύνουν πολλούς Ἱερ/λους 
μέ ἱερά ἄμφια.

Ἀπό ὅλα αὐτά πού περιληπτικά σᾶς ἀνέ-
φερα, τό ἔργο τοῦ Ὁμίλου μας εἶναι μεγάλο 
καί ποικίλο. 

Εἶναι εὐκαιρία ἐδῶ στό Συνέδριό μας νά 
ὑπενθυμίζομε σ’ ὅλους τούς συναργάτες μας 
τίς ὑποχρεώσεις πρός τήν Ἱερ/λή.

―Πράγματι τούς προσκαλοῦμε ὅλους 
κοντά μας νά γίνουν κήρυκες τοῦ ἔργου τοῦ 
Ὁμίλου μας, ὥστε ὅλοι μαζί νά στηρίζουμε 
τήν προσπάθεια αὐτή. Σᾶς ὑπενθυμίζω τά 
λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν 
Τιμόθεον: «Τήν διακονίαν σου πληροφό-
ρησον»…

―Γνωρίζομε γενικά ὅτι ἡ Ἱεραποστο-
λή ἔχει ἀγῶνα, σταύρωση καί σ’ αὐτό 
τόν ἀγῶνα ταπεινά συμπαρίσταται καί ὁ 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Στόν Ὅμιλό μας δέν ὑπάρχει κανείς μι-
σθωτός. Ὅλοι εἶναι ἐθελοντές. Ὁ ἐθελοντι-
σμός εἶναι ἡ δύναμη πού τονώνει τό ἠθικό 
τῶν συνεργατῶν μας.

Ὡς χριστιανοί δέν πρέπει νά εἴμαστε χλι-
αροί, ἀλλά δραστήριοι καί καρποφόροι στά 
ἔργα τῆς ἀγάπης.

―Ὁμολογῶ ὅτι πολλά θά μποροῦσαν ν’ 
ἀναφερθοῦν γιά τό χρονικό αὐτό διάστημα 
πού μοῦ ἀνετέθη ἀπό τόν πνευματικό μας νά 
σᾶς παρουσιάσω σχετικά μέ τίς δραστηριό-
ρητες τοῦ Ὁμίλου μας. Πιστεύω ὅτι τό ἔργο 
μας αὐτό εὐλογήθηκε, γι’ αὐτό καί κατά τήν 
παροῦσα στιγμή ἀναπέμπουμε εὐχαριστήριο 
δοξολογικό αἶνο πρός τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος 
ηὐδόκησε νά προωθηθῆ καί προαχθῆ.

Γιά να λάβουν οἱ συνάνθρωποί μας σαφῆ 
εἰκόνα ὅλων τῶν δραστηριοτήτων  τῆς Ἱερα-
ποστολῆς, τούς καλοῦμε εἰς τούς κόλπους 
τοῦ Ὁμίλου μας μέ τό «Ἔρχου καί Ἴδε». Εἶναι 
μιά πρόσκληση ὀρθή καί πολύ πειστική γιά 
ὅποιον ἀμφιβάλλει.

Ἄς μή στεκόμαστε μακριά, ἄς μήν ἀδι-
αφοροῦμε, ἤ ἄς μή τά χρεώνουμε στούς 
ἄλλους. Ἡ Ἱεραποστολή εἶναι καθῆκον ὅλων 
μας, εἶναι βίωμα, χαρά, ζωή, ἀνάσταση. Εἶναι 
θυσία καί ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. 

Σᾶς εὐχαριστῶ.
Χ.Ε.Ι.
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Αγαπητοί Σύνεδροι,
Ένα ακόμη τριήμερο Ιεραποστολικό Συ-

νέδριο, το 16ο, ολοκληρώθηκε στον ευλο-
γημένο αυτό χώρο των κατασκηνώσεων 
της «ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑΣ».

Ήταν μία ακόμη ευκαιρία που μας πρό-
σφερε θεοφιλή βιώματα, κατάνυξη καί 
γαλήνη καί φυσικά γνωρίσαμε εκείνη τη 
χαρισματική ευγένεια και καλοσύνη που 
δε συναντάς στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις 
και χωριά σε παρόμοιες εκδηλώσεις.

Τις μέρες που βρισκόμαστε στο εξαίσιο 
αυτό μπαλκόνι των κατασκηνώσεων απο-
λαύσαμε τη μεγαλόπρεπη ανάταση του 
Παρνασσού με την αρχαία λεβεντιά του 
καθώς πρόβαλλε μπροστά μας γεμάτος 
στερεότητα και μεγαλοπρέπεια.

Το τριήμερο αυτό ζήσαμε έντονα τις με-
λωδίες των πουλιών το πρωί καί το δροσε-
ρό, διάφανο καί παστρικό αεράκι που κατέ-
βαινε χαρούμενα απ’ τις βουνοκορφές του 
Παρνασσού και δεν το χόρταινες και δεν 
σε κούραζε ποτέ όσο δυνατό και αν ήταν. 
Απολαύσαμε τις σεληνόφωτες νύχτες και 
τους ορίζοντες που μας αποκαλύπτονταν 
κάθε πρωί βυθισμένοι σε μια μενεξεδένια 
άχνα και μας έκαναν να τα βλέπουμε όλα 
πρωτόφαντα και απροσδόκητα, αν και τό-
σες φορές ήρθαμε σ’ αυτόν το χώρο. Κάθε 
άνθρωπος στο τραγικά μεγαλόπρεπο αυτό 
τοπίο αισθάνεται τη σμικρότητά του.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι στο χώρο αυτό 
της κατασκήνωσης κάθε χρόνο το τριήμε-
ρο του Αυγούστου ερχόμαστε να αναθάλ-
λουμε πνευματικά και όχι για τουρισμό και 
ψυχαγωγία.

Ο χώρος αυτός ακτινοβολεί ιερό θάμβος 
για όσους τον επισκέπτονται με διάκριση 
και ταπεινό φρόνημα.

Στα χορταριασμένα μονοπάτια της κα-
τασκήνωσης, όταν βρίσκεσαι, θυμάσαι ότι 
εδώ ο σεβαστός μας γέροντας Κωνστα-

ντίνoς συχνά οδοιπορούσε με κάθε καιρό 
και μονολογούσε ευχές και προσευχές. Σ’ 
αυτά τα μονοπάτια έχει αποταμιευτεί ένα 
μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Υπάρχουν 
σε όλο αυτό το χώρο χωνεμένα δάκρυα, 
προσευχές και ιδρώτας πολύς.

Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσκυνή-
σουμε στον τάφο του και να θυμηθούμε 
πολλές παραινέσεις και συμβουλές του.

Όσοι επισκέπτες είχαν ορθάνοιχτα τα 
μάτια της ψυχής τους στον ιερό αυτό χώ-
ρο αισθάνονταν και αυτό το τριήμερο μια 
ανείπωτη ευωδία, λες και κάπου σιμά τε-
λούνταν ιερές ακολουθίες καί θυμιάτιζαν 
με ευωδέστατο μοσχοθυμίαμα.

Το Αυγουστιάτικο όμως αυτό τριήμερο 
που τελειώνει απόψε, πέρα απ’ όλα αυ-
τά, μας βοήθησε να ευαισθητοποιηθούμε 
ακόμη περισσότερο, αφού γνωρίσαμε τα 
σύγχρονα προβλήματα των ορθοδόξων 
ιεραποστόλων και αφήσαμε τη σκέψη μας 
να ανατρέξει παντού, όπου οι αρρώστιες, 
η πείνα και η ανέχεια θερίζουν τον κόσμο.

Οι εξαίρετοι ομιλητές, κληρικοί και λαϊ-
κοί, ανέπτυξαν τα θέματά τους με απλότητα 
καί σαφήνεια και με αριστοτεχνικό τρόπο, 
ώστε να γίνουν κατανοητοί και να ικανο-
ποιήσουν, κατά τη γνώμη μου, όλους τους 
ακροατές μας. Τους ευχαριστούμε πολύ 
για την προσφορά τους και ευχόμαστε τις 
θερμότερες ευχές για όλους.

Το ίδιο ισχύει και για όσους ετοίμασαν 
και παρουσίασαν τις προβολές τις σχετι-
κές με τις δύο τελευταίες ιεραποστολικές 
εξορμήσεις.

Τις θερμότερες ευχαριστίες μας στο Σε-
βασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών καί Λε-
βαδείας κ. Γεώργιο για την προσέλευσή του 
καί τον χαιρετισμό του.

Αλλά πώς να εκφράσουμε τη χαρά μας 
και τις ευχαριστίες μας στο Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικηθύρων 

Λήξη του Συνεδρίου - ευχαριστίες
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και πνευματικό μας πατέρα κ.κ. Σεραφείμ 
που παρά τις αποστάσεις, με μεγάλη ταλαι-
πωρία ήλθε, για να κηρύξει την έναρξη του 
Συνεδρίου και να είναι κοντά μας;

Ευχαριστούμε, τέλος, τη χαμογελαστή 
μανούλα με το επιτελείο της για την πλού-
σια φιλοξενία, καθώς και όλους όσοι βοή-
θησαν για να οργανωθεί και πραγματοποι-
ηθεί το Συνέδριο αυτό και θα βοηθήσουν 

για την καθαριότητα του χώρου και των 
κοιτώνων της κατασκήνωσης.

Αν κάποιος δεν ικανοποιήθηκε από την 
όλη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ζητούμε 
συγγώμη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι προ-
σπαθήσαμε για το καλύτερο.

Καλή επάνοδο στα σπίτια μας και ο Θεός 
να είναι πάντα μαζί μας.

Δημ. Κ. Γεωργούλας

ΟρΘΟΔΟΞΗ εκκΛΗΣΙα τΗΣ ΒΟυΛΓαρΙαΣ
Ιερα ΜΗτρΟΠΟΛΗ ΛΟΒετΣ  

Προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ 
και το Δ.Σ. του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής Αθηνών 

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να 
σας ευχαριστήσουμε για την συμπαρά-
στασή σας και για το χρηματικό ποσό των 
3.000€ που μας δώσατε για την συνέχιση 
των εργασιών του Ναού.

Τα χρήματα που μας δίνετε, τα καταθέ-
τουμε σε λογαριασμό του ανεγειρομένου 
καθεδρικού Ναού των αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου. Με τα χρήματα από το λογαρια-
σμό αυτό πληρώνουμε τα υλικά και τους 
εργολάβους.

Μετά την απελευθέρωση από την Τουρ-
κοκρατία η πόλη μας, το Λόβετς, από το 
έτος 1978, άρχισε να μεγαλώνει. Οι Εκκλη-
σίες που υπάρχουν είναι μακριά από το κέ-
ντρο, για αυτό από την αρχή του εικοστού 
αιώνα γεννιέται η ιδέα για νέο καθεδρικό 
Ναό στο κέντρο της πόλης, η οποία είναι και 
κέντρο της αρχαίας Μητρόπολης Λόβετς.

Το επαρχιακό συμβούλιο υιοθέτησε την 
παραπάνω απόφαση.

Οι τότε Δημοτικές αρχές δεν παραχώ-
ρησαν οικόπεδο και μάλιστα μέσα στο 
κομμουνιστικό καθεστώς αυτό τότε ήταν 
τελείως αδύνατον.

Όταν χειροτονήθηκα Μητροπολίτης Λό-

βετς, το 2001, συζητήσαμε με τις δημοτικές 
αρχές και μας επέτρεψαν να αγοράσουμε 
οικόπεδο στο κέντρο, στην πλατεία.

Ένας Έλληνας πνευματικός πατέρας, 
ηγούμενος, ευλόγησε να ξεκινήσουμε την 
ανοικοδόμηση του ναού. Ο ίδιος μας οδη-
γεί και τώρα πνευματικά.

Τα σχέδια για το ναό τα έκανε ένας Έλ-
ληνας μοναχός, τα οποία άρεσαν στις Δη-
μοτικές αρχές. Έτσι στις 4 Μαΐου 2005, έγινε 
η θεμελίωση.

Το υπόγειο του ναού θα είναι για θρη-
σκευτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
συνάξεις για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός ο καθεδρικός ναός μπορούμε 
να πούμε ότι είναι έργο της Βουλγαρο-
Ελληνικής Εκκλησιαστικής φιλίας.

Βασιζόμάστε στην πίστη μας, στον Τρι-
αδικό Θεό και στη μεσιτεία στους αγίους 
Κύριλλο και Μεθόδιο, ότι θα τον τελειώ-
σουμε, όσο γίνεται σύντομα, για να συνε-
χίσουμε και την πνευματική οικοδόμηση, 
να βοηθήσουμε να γίνουμε «Οίκος Θεού 
εν πνεύματι».

Με εν Χριστώ αγάπη
† Ο Mητροπολίτης Λόβετς ΓΑΒΡΙΗΛ
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1.  Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος, μητροπολίτης 
Θηβῶν καί Λεβαδείας στό Συνέδριό μας.

2.  Ἡ πρόεδρος τοῦ ὁμίλου μας κ. Μ. Γεωργούλα 
ἀπευθύνει χαιρετισμό στό Συνέδριό μας.

3.  Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ ἀπευθύνει 
ἐναρκτήριο χαιρετισμό.

4.  Ὁ π. Βασίλ. ΘΕΡΜΟΣ παιδοψυχίατρος και 
διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/
ου Αθηνῶν παρουσιάζει τήν εἰσηγηση του.

5.  Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ μπροστά στόν 
τάφο τοῦ Σεβ/του κυροῦ Κων/νου, ἐτέλεσε 
ἐπιμνημόσυνη δέηση.

6.  Ὁ π. Σπυρίδων Βασιλάκος τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Θηβῶν στό βήμα.

7.  Ὁ π. Ἰγνάτιος συντρώγει μέ τά προεδρία.
8.  Ἡ μανούλα καί Ἀρχηγός τῆς Κατασκηνώσεως 

ἀπευθύνει χαιρετισμό στούς συνέδρους.

3. 4.
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ΠΡΟΣ  
Τήν  Ἐρίτιμο κυρία Μαρία Γεωργούλα, 
Πρόεδρε τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, τέκνον τῆς ἡμῶν Μετριότητος, χάρις καί ἔλεος καί εἰρήνη 
παρά τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ ἡμῶν Ἰησού Χριστοῦ.

Μετά χαρᾶς ἐλάβαμε τήν ἐπιστολή σας, διά τῆς ὁποίας μᾶς πληροφορεῖτε 
γιά τήν σύγκληση τοῦ 16ου Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στίς κατα-
σκηνωτικές ἐγκαταστάσεις τῆς «Ἁγίας Ταβιθᾶ», τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε 
ἀπό 19ης ἕως 21ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. καί σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς. 

Ἐπαινοῦντες τίς ἐν γένει ἄοκνες καί φιλάνθρωπες ἐνέργειές σας πρός ἐπι-
στηριγμό τῆς πολυμόχθου ἱεραποστολικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς διακονίας τοῦ 
καθ’ ἡμᾶς παλαιφάτου Πατριαρχείου ἐπ’ ὠφελείᾳ καί πνευματικῇ προόδῳ 
τῶν γηγενῶν ἀδελφῶν, εὐχόμεθα διαπύρως ὅπως ὁ Κύριος σᾶς προσφέρῃ τίς 
πολλές καί ἀναφαίρετες δωρεές Του καί διατελοῦμε μετά πολλῶν πατρικῶν 
εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει
τῆς Ἀλεξανδρείας
τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2011

Σ.Σ. Γιά τό Συνέδριό μας λάβαμε συγχαρητήρια μηνύματα ἀπό τόν Μακαριώτατο  
Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας  καί πάσης  Ἀφρικῆς  κ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ Β', τόν Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β', ἀπό  Ἱεραποστόλους, συνεργάτες 
καί φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς, γραπτά, τηλεφωνικά καί ἠλεκτρονικά. Ὅλους τούς 
εὐχαριστοῦμε.

Ἐνδεικτικά παρουσιάζουμε μερικά μηνύματα ἀπό αὐτά.

ΣυΓΧαρΗτΗρΙα  ΜΗνυΜατα   
ΓΙα  τΟ  ΣυνεΔρΙΟ  ΜαΣ
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Ἀρ. Πρωτ./Ν/ΕΞ. 2893/2011

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2011

Ἐρίτιμον καν Μαρία Γεωργούλα
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»
Τρυγόνος 3
113 64 ΑΘΗΝΑ

Ἐρίτιμε κα Γεωργούλα

Ἔλαβον τήν ἐπιστολήν σας καί ἐπιθυμῶ νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν 
ἐνημέρωση.

Συγχαρητήρια γιά τήν δράση πού ἀναπτύσσετε στόν τομέα τῆς ἐξωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας, κάθε εὐλογία τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας εἰς τήν 
ζωήν σας καί τά ἔργα σας.
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εΠΙΣκΟΠΗ ΜΠΟυρΟυντΙ καΙ ρΟυανταΣ
18, Αυγούστου, 2011

Σεβασμιώτατε,
Αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο,
Αγαπητοί σύνεδροι και Φιλοι της Ιεραπο-

στολής,
Για το Μπουρούντι, την Ρουάντα και το 

Ανατολικό Κονγκό έφθασε το πλήρωμα του 
χρόνου, τώρα και εδώ ο Χριστός γεννάται.

Σε χώρες και χώρους όπως εδώ που ο φό-
βος ζει στις καρδιές των ανθρώπων, το μήνυμα 
της σωτηρίας από τον Μεσσία Χριστό αποτελεί 
ελπίδα και στήριγμα.

Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δυστυχισμένοι, 
πεινασμένοι, ασθενείς που στις καρδιές τους 
κρύβουν το φόβο και την δυστυχία του ορ-
φανοποιού πολέμου και των τρομοκρατικών 
αλλά «χριστιανικών» κατά τα άλλα διαφόρων 
θρησκειών που εκμεταλλεύονται τις πρόσφατες 
αναμνήσεις και χρησιμοποιούν την ψυχολογική 
βία για να κρατήσουν κοντά τους «πιστούς».

Έφθασαν στην αφρικανική ήπειρο πριν εκα-
τόν πενήντα χρόνια «ιεραπόστολοι» χριστιανι-
κών ομολογιών, οι οποίοι έγιναν πρόδρομοι 
της αποικιοκρατίας και της εκμετάλλευσης των 
αφρικανών και του αφρικανικού πλούτου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, διαφοροποιημένη 
από όλες τις άλλες θρησκείες, με την βοήθεια 
και την υποστήριξη των ιεραποστολικών συλ-
λόγων και αδελφοτήτων ευαγγελίζεται στη 
μαύρη γη το μήνυμα της αναστάσεως και της 

σωτηρίας προσφέροντας την αγάπη που ο Χρι-
στός μας δίνει απλόχερα και αδιάκριτα σε όλους 
τους Αφρικανούς αδελφούς μας. 

Σήμερα στην Ρουάντα γεννιέται η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία, με την δική σας συμπαράσταση, 
ένα ξεκίνημα, από το μηδέν σε μία χώρα που 
υπόσχεται πολλά και που καλοδέχθηκε την 
Ορθοδοξία. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκο-
λος μαζί σας όμως δίνοντάς μας δύναμη και 
κουράγιο θα τον διανύσουμε.

Ευχαριστούμε θερμότατα τον πνευματικό 
πατέρα του «Πανελληνίoυ Χριστιανικού Ομιλου 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής» Σεβ. Μητροπολίτη 
Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, την Πρόεδρο κ. Γεωρ-
γούλα, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και 
τους φιλους του ομιλου για την αγάπη τους και 
την ηθική και υλική συμπαράσταση στο ιερα-
ποστολικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό μας έργο.

Η Ιεραποστολή και ο ευαγγελισμός της μαύ-
ρης ηπείρου είναι δικό σας έργο, εμείς το εκτε-
λούμε. Χωρίς την δική σας υποστήριξη τίποτα 
δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

Εύχομαι το ιεραποστολικό αυτό συνέδριο 
να αποφέρει τους καρπούς της αγάπης του 
Χριστού μας προς δόξαν της Εκκλησίας του 
σε όλη τη γή.

Μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας.
Με αγάπη Χριστού 

† Ο Mπoυρoύντι και Ρουάντας Σάββας

ΧαΙρετΙΣΜΟΣ τΟυ ΣεΒαΣΜΙΩτατΟυ 
ΜΗτρΟΠΟΛΙτΟυ ΛΟΒετΣ κ. ΓαΒρΙΗΛ
Ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιε-

ρεῖς, Πατέρες, ἀδελφοί καί ἀδελφές.
Ἐξ ὀνόματος τοῦ ταπεινοῦ μας ποιμνίου 

καί ἐμοῦ τοῦ ἰδίου χαιρετίζω ὁλοκαρδίως τό 
ὑψηλῆς σημασίας παρόν Συνέδριον καί εὔχο-
μαι εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν του. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη, τό ἐνδια-
φέρον καί τήν παντοειδῆ συμπαράστασή σας 
πρός τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Εὐχόμαστε ὁ πολυεύσπλαχνος Κύριος νά 
σᾶς χαρίζει πλούσιο τό ἔλεός Του καί τήν βο-
ήθειά Του στήν πολύτιμη διακονία σας πρός 
τούς πάσχοντες καί πτωχούς ἀδελφούς σας. 

Σᾶς εὐχόμαστε ὑγεία, 
μακροημέρευση καί σωτηρία.

Μέ τήν ἐν Κυρίῳ ἀδιάπτωτη 
πρός ἐσᾶς ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης Λόβετς Γαβριήλ
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Αξιότιμη Κα Πρόεδρος καί αγαπητά Μέλη 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!
Σε αυτή την ετήσια ιερά Σύναξη του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

θα ήθελα ταπεινά να απευθύνω τον χαιρετισμό 
μου.

Να διαβεβαιώσω ότι νοερά, προσευχητικά 
θα είμαι ανάμεσά σας.

Να ευχηθώ επιτυχία; Τη θεωρώ δεδομένη! 
Συνηγμένοι εν τω Ονόματι του Ιησού, ο Κύριος 
είναι παρών εν τω μέσω υμών! Ευλογία μεγάλη 
και ευθύνη. Ευθύνη για τη συνέχιση του Έργου 
του Ευαγγελισμού των ψυχών που διψούν για 
αλήθεια και αγάπη. Ένα Έργο που άρχισε με το 
ζωντανό του παράδειγμα ο μακαριστός Σεβ. Κυ-
ρός Κωνσταντίνος και που συνεχίζετε, προς δόξα 
Θεού, κάτω από την φωτεινή καθοδήγηση του 
Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.

Από την μακρινή Ινδία παρακαλώ για τις ευ-
χές και προσευχές σας. Γνωρίζω την κατάσταση 
που επικρατεί στην Πατρίδα μας, την οικονομική 
δυσχέρεια, την ανησυχία, την αβεβαιότητα, τις 
δυσκολίες που βιώνετε. Το αντίκτυπο είναι πλέ-
ον αισθητό καί στην Ιερασποστολή. Όμως πέρα 
από τις προσευχές σας, δεν τολμώ να ζητήσω 
τίποτε άλλο.

Την πάσαν ελπίδα μου ανατίθιμι στην Υπέρ-
μαχο Στρατηγό του Γένους και της Ορθοδοξίας 
και ένθερμα Την παρακαλώ να αγκαλιάσει και 
πάλι κάτω από την Σκέπη και προστασία Της και 
τους εγγύς και τους μακράν.

Μετά του προσήκοντος σεβασμού, 
ευγνωμοσύνης και πολλής εν Χριστώ 
αγάπης

Η ελαχίστη Μον. Νεκταρία

― Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς 
― Σεβαστοί Πατέρες
― Ἐρίτιμε Κυρία Πρόεδρε τοῦ Π.Χ.Ο. 
    ΟΡΘΟΔ. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
― Λίαν ἀγαπητοί μου ἀδελφοί Σύνεδροι
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (Ἅγ. Σεραφείμ Σάρωφ)

Ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια συμμετοχῆς 
μου στα Ἱεραποστολικά Συνέδρια ἀλλά καί 
στίς ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ Ὁμίλου μας, ἐφέ-
τος, γιά πρώτη φορά δέν εἶμαι παρών ἀνάμεσά 
σας, γιά λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεὠς 
μου (μικρό ἀτύχημα τῆς συζύγου μου που μαζί 
ἔχουμε τήν εὐθύνη φιλοξενίας τῶν Κωφῶν 
ἀδελφῶν μας στήν Αἴγινα).

Ξέρω ὅτι μέ ἀναζητᾶτε, ἐγώ ὅμως σᾶς ἀνα-
ζητῶ πιό πολύ, διότι χάνω τίς ὡραῖες στιγμές 
πού ζοῦμε ὅλοι μας σ’ αὐτά τά Συνέδρια.

Εἶμαι ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι καί τό φετεινό 
Συνέδριο θά στεφθεῖ ἀπό ἐπιτυχία μέ τίς εὐχές 
τοῦ Σεβαστοῦ μας Ἱδρυτοῦ Ἁγίου Μητροπο-

λίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 
κυροῦ Κωνσταντίνου, τίς εὐλογίες τῶν Ἁγίων 
Ἀρχιερέων Θηβῶν καί Λεβαδείας κυρίου Γε-
ωργίου καί Κυθήρων κυρίου Σεραφείμ καί τίς 
προσευχές ὅλων μας.

Σωματικά μέν ἀπουσιάζω, αλλά ψυχικά καί 
πνευματικά εἶμαι παρών, εὑρίσκομαι ἀνάμεσά 
σας καί ἀπολαμβάνω καί ἐγώ τούς πνευματι-
κούς καρπούς του Συνεδρίου.

Θά ἐνημερωθῶ δέ καί ἀπό τίς σημειώσεις 
τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν.

Σᾶς στέλνω τούς θερμούς, ἀγωνιστικούς καί 
ἐγκάρδιους χαιρετισμούς μου, σᾶς σέβομαι, 
σᾶς ἀγαπῶ, σᾶς ἐκτιμῶ καί σᾶς τιμῶ ὅλους, 
σᾶς παρακαλῶ δέ γιά τίς προσευχές καί τήν 
ἀγάπη σας.

Πάντα μαζί ἑνωμένοι μέ τόν Χριστόν 
μας καί τούς Ἁγίους Πατέρες μας

Μέ σεβασμό καί τιμή
ΣΤΥΛ. Χ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ἐ.ἀ.

MHNYMA αΠΟ τΗν καΛκΟυτα
Καλκούτα, 13 Αυγούστου 2011

ΜΗνυΜα - ΧαΙρετΙΣΜΟΣ
Πρός τούς συμμετέχοντες στό 16ο Ἱεραποστολικό Συνέδριο τοῦ Π.Χ.Ο.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αἴγινα 18-8-2011
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Ευχαριστώ γιά την πρόσκλησή σας να παραστώ στο 16ο Ιεραποστολικό Συνέ-
δριο Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραπoστολής. Ο χώρος κατασκήνωσης της Αγίας 
Ταβιθά στον Όμορφο Παρνασσό Aράχωβας, είναι φτιαγμένος με περισσή αγάπη 
και φροντίδα του ιδίου Μακαριστού Δεσπότη Κωνσταντίνου.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου από τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ήταν «άριστη». Αξίζουν 
συγχαρητήρια στους Οργανωτές. Όλοι μας μία οικογένεια με αγάπη, συνεργασία, 
ηρεμία και εθελοντισμό στο κοινό πρόγραμμα. Πέρασα στιγμές συγκινητικές. Τα 
οικότροφα κορίτσια είχαν αγάπη και αυθορμητισμό που προσέφεραν την βοή-
θεια. Ο τρόπος των ομιλητών που μας μετέφεραν αυτά που βιώσανε στο Ιερα-
ποστολικό τους έργο με τις εκεί πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, ανέβασαν 
τις καρδιές μας στα ουράνια. Η ευλάβεια με την οποία παρακολουθούσαμε την 
Θεία Λειτουργία το πρωί και το Απόδειπνο το βράδυ. Ο σεβασμός στην έπαρση 
και Υποστολή της Ελληνικής Σημαίας λέγοντας όλοι μαζί τον Εθνικό μας Ύμνο 
και άλλα πολλά. Όλα ήταν υπέροχα. Θα μου μείνουν αξέχαστα. Επιθυμία μου 
να ξαναβρεθώ.

Με εκτίμηση
Ματσίρας Ιωάννης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Μέ τήν σκέψη μου κοντά σας εὔχομαι καλή ἔκβαση τοῦ 16ου Ἱεραποστολικοῦ Συ-
νεδρίου. Ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στόν Τιμόθεο «Ἔργον ποίησον Εὐαγγε-
λιστοῦ» ἄς βρῆ ἀνταπόκριση στίς καρδιές ὅλων τῶν Συνέδρων. Εὐλογημένο τριήμερο 

Ευτέρπη ΗΛΙΑ
Λυκειάρχης - Ἱεραπόστολος

Κυρία Πρόεδρος
Ἀγαπητά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου
Ὁλοψύχως εὔχομαι καί μέ ὅλη μου τήν καρδιά παρακαλῶ τόν Θεό, νά εὐλογήση 

αὐτό τό ἔργο, ὥστε να προχωράη ἡ Ἱεραποστολή σ’ ὅλον τόν κόσμο.
Νά ἐξαγγέλλεται ὁ λόγος τῆς ἀλήθειας παντοῦ καί πάντοτε πρός Δόξαν Θεοῦ.

Μέ τήν εὐχή μου
Πανοσιολογιώτατος π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος
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Η Παντα ΠαρΟυΣα κ. ευτερΠΗ

Ο ΣεΒαΣτΟΣ ΛΟΓΙΟΣ  
π. ΗΛΙαΣ ΜαΣτρΟΓΙαννΟΠΟυΛΟΣ

ευΧαρΙΣτΙεΣ καΙ εντυΠΩΣεΙΣ



Θερμά συγχαρητήρια γιά τήν ἀρτία ὀργάνωση καί τήν συνεπή διενέργεια του 
Συνεδρίου.

Εισηγήσεις πολύ δυνατές, μεστές περιεχομένου, φιλοξενεία εξαιρετική, θυσι-
αστική.

Φεύγουμε μέ γεμάτες μπαταρίες πνευματικές.
Ὁ Κύριος νά εὐλογῆ τό ἔργο τῆς «Ἁγ. Ταβιθᾶς» καί τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς 

σέ ὅλη τή γῆ.

Μέ πολλές θερμές εὐχαριστίες
Ἑλένη Κατηφόρη

Διπλωματοῦχος νοσηλεύτρια Ε.Ε. Σταυροῦ
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ΟρΘΟΔΟΞΟΣ ΙεραΠΟΣτΟΛΙκΟΣ  ΣυΛΛΟΓΟΣ
«ΠΟρεΙα αΓαΠΗΣ» ΛαρΙΣαΣ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τρυγόνος 3, Άνω Κυψέλη, ΤΚ 113 64 ΑΘΗΝΑ
Λάρισα 25 Αυγούστου 2011

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Το Δ.Σ. του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», επιθυμεί να εκ-
φράσει τις ευχαριστίες του για την ευγενική εκ 
μέρους σας -και λίαν τιμητική για μας- πρόσκλη-
ση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΠΧΟΟΙ) για συμ-
μετοχή μας στο 16ο Συνέδριο Ορθοδόξου Ιερα-
ποστολής που πραγματοποιήθηκε στην Αράχωβα 
Βοιωτίας από 19-21-Αυγ. 2011.

Οι εκπροσωπήσαντες την «ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» 
(Πρόεδρος κ. Σωτ. Moυντζoύρης και Γραμ. κ. Ευ-
αγγελία Ζαφειρίου) μετέφεραν στο Δ.Σ. την χαρά 
τους για την συμμετοχή τους, καθώς και την πλή-
ρη ικανοποίησή τους και τον θαυμασμό τους για 
την όλη οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή του 
Συνεδρίου. Στις αποσκευές τους, επιστρέφοντες, 
μετέφεραν την ζεστασιά της φιλoξενίας, το χα-
μόγελο, τον αυθορμητισμό και την αγάπη των 
ανθρώπων του Κατασκηνωτικού κέντρου που 
φιλoξενήθηκαν, καθώς και την ανάμνηση μιάς 
χρήσιμης, λίαν εποικοδομητικής και ψυχωφε-
λούς συναναστροφής σε ένα υψηλό Ορθόδρξο 
πνευματικό περιβάλλον.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Και πάλιν ευχαριστούμε για την αγάπη 

σας -τόσον εσάς και την Γραμματέα κ. Σκορ-
δά, όσον και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.- για 
την λίαν τιμητική για τον Σύλλογό μας πρό-
σκληση, καθώς και για την παρασχεθείσα σε 
μας δυνατότητα συμμετοχής στο 16ο Συνέδριο 
Ιεραποστολής του ΠΧΟΟΙ, του οποίου κύρια 
χαρακτηριστικά -κατά την αντικειμενική εκτίμη-
ση των συμμετασχόντων- υπήρξαν η άριστη 
οργάνωση, το υψηλό πνευματικό και επιστη-
μονικό επίπεδο των εισηγητών-ομιλητών, ως 
και η αγάπη, καλοσύνη και ευγένεια, των συμ-
μετεχόντων συνέδρων, ιδιαιτέρως δε εκείνης 
του προσωπικού της κατασκηνώσεως «ΑΓΙΑ 
ΤΑΒΙΘΑ».

Τέλος, παρακαλούμε σε περίπτωση έκ-
δοσης των συμπερασμάτων του σημαντικού 
αυτού συνεδρίου, καθώς και των ομιλιών-
εισιγήσεων των αξιόλογων εισιγητών και συ-
νέδρων που παρενέβησαν, να μας αποσταλούν 
για ενημέρωση του αρχείου του Συλλόγου 
μας αφ’ ενός και για δημοσίευσή τους στην 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑ-
ΠΗΣ, αφ’ ετέρου.

Μετά τιμής Σωτ. Αθ. Μουντζούρης
Πρόεδρος Δ.Σ.



ΙατρΙκα ΠρΟΒΛΗΜατα ΣτΗν αΦρΙκΗ 
(Β. καΜερΟυν)

Ο αδιαμφισβήτήτος σκοπός της εκκλησίας εί-
ναι ο αγιασμός του σώματος των πιστών και του 
ιερέως. Δεν είναι θεραπαινίδα καμμιάς εξουσίας, 
ούτε υπουργείο κοινωνικής προσφοράς. Τα πρό-
σωπα που αγωνίζονται να ενχριστωθούν στο βίο 
και την πολιτεία τους μπορούν να διακονούν και 
τις ανάγκες των αδελφών τους.

Ένα από τα κύρια προβλήματα των ορθοδόξων 
εκκλησιών που συνάντησαν στις εκκλησίες, που 
παροικούν στην Αφρική, είναι ο λιμός και ο λοιμός. 
Η πείνα, λοιπόν, είναι και η κύρια αιτία των ασθε-
νειών. Ο μακροχρόνιος υποσιτισμός, δηλαδή η έλ-
λειψη βασικών τροφών, όπως γάλακτος, κρέατος, 
ψωμιού, η οποία φυσικά γίνεται προσπάθεια να 
υποκατασταθεί όσον αφορά το βόρειο Καμερούν 
με το μίλι μίλι (τροφή που μοιάζει με καλαμπόκι) 
και ψάρια αποξηραμένα από την εποχή των βρο-
χών, αδυνατεί να παράσχει τις απαραίτητες πρω-
τεΐνες, υδατάνθρακες και βιταμίνες. Αν δε συμβεί, 
με τις κλιματολογικές αλλαγές που προκάλεσε η 
αλόγιστη χρήση των πρώτων υλών από τον τάχα 
πολιτισμένο κόσμο, να καθυστερήσουν μια εβδο-
μάδα οι βροχές, τότε οι άνθρωποι στερούνται των 
πάντων και πεθαίνουν από πείνα.

Τα ιεραποστολικά βήματα του πατριάρχη μας κ. 
Θεοδώρου είχαν περάσει απ’ αυτούς τους τόπους 
και είχαν καταγράψει στην καρδιά τους τα προβλή-
ματα αυτά, είχαν βρει λύση την οποίαν και μας 
παρέδωσε ως παρακαταθήκη. Έτσι η μητρόπολις 
Kαμερούν αγοράζει μεγάλες ποσότητες ρυζιού 
σε καιρό αφθονίας και με καλές τιμές και μόλις 
εμφανιστεί το θηρίο της πείνας, σαν άλλος σιτο-
δότης Iωσήφ, ανοίγει τις αποθήκες και διαμοιράζει 
σε χιλιάδες ανθρώπους το υστέρημα που έχουν 
αποστείλει των Eλλήνων οι πτωχοί. Mε αυτό τον 
τρόπο συντηρούνται οι άνθρωποι μέχρι να έρθει 
η νέα σοδειά.

O χρόνιος αυτός υποσιτισμός ρίχνει την αντίστα-
ση των οργανισμών, με αποτέλεσμα οι ασθένειες 
που ενδημούν στην Aφρική να ταλαιπωρούν πολ-
λούς ανθρώπους. H ελονοσία με όλες τις μορφές 
με απλούς πυρετούς μέχρι φοβερές εγκεφαλικές 
κρίσεις, τα παράσιτα, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα με πρωτοστάτη το AIDS, τα δείγματα 
εντόμων και φιδιών, νοσήματα των οφθαλμών, 

κακοήθειες, περιγεννητικές νόσοι και ψυχολογικές 
ψυχιατρικές, είναι μερικά από τα προβλήματα που 
καλείσαι να αντιμετωπίσεις στην Αφρική.

Η φροντίδα όλων αυτών γίνεται από τη φυλή, 
την οικογένεια με παραδοσιακούς τρόπους (ξεμά-
τιασμα), αλλά και από υποτυπώδη ιατρεία, γιατί για 
νοσοκομεία με την έννοια που γνωρίζουμε στην 
Ευρώπη δεν μπορούμε να συζητάμε.

Η εκκλησία μας χρησιμοποιεί τρεις τρόπους 
για να διακονήσει τον όλο αφρικανικό άνθρωπο.

1. Το ευχέλαιο: ... την ιατρικήν Σου δύναμιν 
εξαπόστειλον επί το έλαιον τούτο...

2. Διδασκαλία: Μαθητές και μαθήτριες εκπαι-
δεύονται στα ιεραποστολικά κέντρα, ανά περιόδους 
6 μηνών, από γιατρούς, για να αντιμετωπίζουν πε-
ριστατικά έκτακτα στις περιοχές τους, καθώς και 
όλους τους απλούς κανόνες υγιεινής (βράσιμο 
φαγητού, νερού, πλύσιμο χεριών). Στις γυναίκες 
να κόβουν σωστά τον ομφάλιο λώρο και όχι με 
τα δόντια, ώστε να μειωθεί η περιγεννητική θνη-
σιμότητα από μόλυνση, τόσο του νεογνού όσο 
και της μητέρας.

3. Κτίσιμο ιατρείων, επάνδρωση με γιατρούς, 
υγειονομικό υλικό, φάρμακα. Χιλιάδες άνθρωποι 
περνούν το χρόνο από αυτά τα ιατρεία, τα οποία 
συντηρούνται από τις εισφορές των ιεραποστολι-
κών συλλόγων με άριστα αποτελέσματα και το 
κυριότερο με μείωση της παιδικής θνησιμότητας 
περίπου στο μηδέν. Στη διακονία προς τους ασθε-
νείς συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε άνθρωπο 
τοπικό παράγοντα έχει τη θέληση της αγάπης. Η 
Αφρική σε μαθαίνει σ’ αυτό το πρωτοχριστιανικό 
μεγαλείο, ότι ο διώκτης σου πριν ένα λεπτό μπορεί 
να γίνει μάρτυρας του Xριστού μετά από ένα λεπτό.

Tο Πνεύμα το Άγιο όπου θέλει πνέει.
Tα παραπάνω είναι μια σκιά της προσπάθειας 

του συνόλου της εκκλησίας, υπό τη φωτισμένη 
καθοδήγηση του πατριάρχου Aλεξανδρείας κ.κ. 
Θεοδώρου και του τοπικού επισκόπου Kαμερούν 
κ. Γρηγορίου για ανακούφιση των κατ’ άμφω ανα-
γκών των αδελφών μας αφρικανών.

O Iερεύς
Iεράς Mητροπόλεως Kαμερούν 

π. Eυάγγελος τάχα και ιατρός
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Για μια ακόμη φορά ο πνευματικός πατέ-
ρας της Ιεραποστολής μας, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικηθύρων 
κ.κ. Σεραφείμ, χωρίς να υπολογίσει την κού-
ραση τη σωματική, δέχθηκε να ικανοποιήσει 
στις 24-27 Ιουνίου 2011 και τη σφοδρή επι-
θυμία του Μητροπολίτου Λόβετς της Βουλ-
γαρίας κ.κ. Γαβριήλ, να συλλειτουργήσουν 
στο Λόβετς και να ενώσουν τις προσευχές 
τους στις κρίσιμες αυτές ημέρες.

Στη Σόφια δόθηκε η ευκαιρία στο μικρό 
κλιμάκιο της ιεραποστολής του Π.Χ.Ο. να 
προσκυνήσει στους αξιόλογους ναούς με 
τη βυζαντινή τεχνοτροπία, να ξεναγηθεί στα 
αξιόλογα της πόλης και να ακούσει πολλά 
από τα προβλήματα της σημερινής Βουλγα-
ρίας από τον εξαίρετο καθηγητή της Θεολο-
γικής Σχολής του πανεπιστημίου της Σόφιας 
κ. Ιβάν Δημητρώφ, που γνωρίζει άριστα την 
ελληνική γλώσσα.

Ο χρόνος δεν επαρκούσε για επίσκε-
ψη στο Μουσείο με τους αρχαιολογικούς 

θησαυρούς των ελληνικών αποικιών του 
Ευξείνου Πόντου: Μεσημβρίας, Αγχιάλου, 
Απολλωνίας και Αγαθουπόλεως.

Στη Σόφια τα αγάλματα του Κυρίλλου 
και Μεθοδίου στολίζουν το πανεπιστήμιο 
και την αξιόλογη βιβλιοθήκη. Είναι για τους 
Σλάβους γενικά οι ιεραπόστολοι αυτοί, οι 
άγιοι των γραμμάτων, γιατί μετέφεραν την 
Αγία Γραφή στα σλαβικά, χρησιμοποιώντας 
το Κυρίλλειο Αλφάβητο.

Η βουλγαρική τέχνη μετά το 865, που 
αναγνωρίστηκε ο Χριστιανισμός ως επίσημη 
θρησκεία της χώρας, δέχτηκε τη βυζαντι-
νή επίδραση τόσο στην αρχιτεκτονική των 
ναών, όσο και στην αγιογραφία και μικρο-
γραφία. Πολλές εικόνες γνήσιας βυζαντινής 
τεχνοτροπίας υπάρχουν στο μεγάλο ναό με 
τους Χρυσούς Τρούλους του Αγ. Αλεξάν-
δρου Νέφσκι στην πλατεία της Εθνοσυνέ-
λευσης στη Σόφια.

Η Βουλγαρία σήμερα αποτελεί ιδανικό 
προορισμό για τους Έλληνες και με σύντομες 

ΙεραΠΟΣτΟΛΙκΗ  εΞΟρΜΗΣΗ  
ΣτΟ  ΛΟΒετΣ  τΗΣ  ΒΟυΛΓαρΙαΣ

Ἱερά μονή Αγίου Γεωργίου Γκλοζάνης.
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και οικονομικές εκδρομές την επισκέπτονται 
πολλοί. Συναντήσαμε στη Σόφια πολλούς 
Έλληνες.

Εδώ και πολύ καιρό είχαν αρχίσει στη 
Βουλγαρία πολλές οικονομικές δραστηριό-
τητες Ελλήνων επιχειρηματιών, ενώ σήμερα 
όλο και περισσότερα εργοστάσια και βιομη-
χανίες από την Ελλάδα μεταφέρονται εκεί, 
επειδή υπάρχουν φθηνά εργατικά χέρια.

Η ελληνική γλώσσα όμως είναι απαραί-
τητο εργαλείο για να βρεις δουλειά.

Η Εκκλησία πού είναι χωρισμένη από 
το κράτος, δεν έχει πόρους, αφού ούτε οι 
άνθρωποι που προσφέρουν στην Εκκλησία 
μπορούν να βοηθήσουν.

Το απόγευμα ήρθε στο αεροδρόμιο της 
Σόφιας να υπεδεχθεί το Σεβασμιότατο κ. Σε-
ραφείμ, ο Μητροπολίτης Λόβετς κ. Γαβριήλ. 
Η ανυπόκριτη αγάπη, η χαρά και ο ενθου-
σιασμός των δύο αρχιερέων κατά τη συνά-
ντησή τους, προκάλεσαν την προσοχή όλων 
των ταξιδιωτών που βρέθηκαν εκεί εκείνη 
την ώρα. Ζωντανά παραδείγματα γνήσιων 
Χριστιανών οι δύο αρχιερείς, ακτινοβολού-
σαν φως στο αεροδρόμιο.

Στις πρώτες θέσεις του μικρού δωδεκα-
θέσιου οχήματος, που ενοικιάσαμε, οι δύο 
αρχιερείς και ανάμεσά τους ο ελληνομαθής 
πατήρ Μπόρις ως διερμηνέας βοηθούσε στη 
συζήτηση. 

Προχωρώντας βόρεια προς το Λόβετς, 
στις πεδινές εκτάσεις λιγοστές οι καλλιέρ-
γειες: Σιτηρά, ηλιοτρόπια και καλαμπόκι, 
ενώ πολλές εκτάσεις είναι ακαλλιέργητες, 

όπου μικρά κοπάδια προβάτων και βοοει-
δών βόσκουν ελεύθερα στην καταπράσινη 
φύση. Τα αγροτικά σπιτάκια αναδίδουν τον 
καπνό της φαινομενικά ευτυχισμένης αγρο-
τικής ζωής. Πανύψηλα δέντρα διαγράφουν 
αναπαυτικά σχήματα στις ορεινές πλαγιές 
δεξιά και αριστερά του δρόμου.

Η πόλη Λόβετς ξαπλωμένη νωχελικά 
δεξιά και αριστερά του ποταμού που τη δι-
ασχίζει είχε μια καταπληκτική γοητεία καθώς 
τα πολύχρωμα φώτα τη στόλιζαν και οι μι-
κροατέλειες χάνονταν.

Το ξενοδοχείο μας την ώρα εκείνη ήταν 
ένας αληθινός παράδεισος. Η μικρή αυλή 
με τους ξύλινους σκεπαστούς εξώστες και 
τα μπαλκόνια με τα κρεμαστά άνθη σε απί-
στευτη ποικιλία χρωμάτων και φωτισμών, 
το άρωμα της φλαμουριάς του δρόμου και 
η μεθυστική ευωδία των λουλουδιών της 
λυγαριάς που νοικοκυρεύεται αθόρυβα 
στην ακροποταμιά που είναι δίπλα μας, ο 
παφλασμός του ποταμού και το μελωδικό 
τραγούδι των βατράχων που κρύβονται στην 
παραποτάμια βλάστηση είναι ομορφιές που 
η γλώσσα είναι αδύναμη να τις εκφράσει και 
μόνο όποιος τις ζήσει έχει πραγματικές και 
αλάθητες εμπειρίες.

Το βράδυ στο τραπέζι που προσφέρθη-
καν τα δώρα, γιά μια φορά ακόμη έλαμψαν 
τα πρόσωπα των δύο αρχιερέων. Όταν ο 
Σεβασμιότατος κ. Σεραφείμ πρόσφερε τα 
άμφια και τα λίγα χρήματα της Ιεραποστολής 
για την ανέγερση του ναού, ο Σεβασμιότα-
τος κ. Γαβριήλ διπλώθηκε στην κυριολεξία, 
για να φιλήσει θερμά το χέρι του κ. Σερα-
φείμ, ενώ εκείνος πάσχιζε να το αποφύγει 
ή να ανταποδώσει το χειροφίλημα. Στιγμές 
σπάνιου ψυχικού μεγαλείου και γνήσιων 
συναισθημάτων.

Μια διάχυτη ηρεμία και γαλήνη απλώ-
θηκε στις καρδιές και στα πρόσωπα όλων 
μας εκείνο το βράδυ.

Ο δρόμος το πρωί για το κάστρο ήταν 
ανηφορικός και κουραστικός για την ηλικία 
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μας, αλλά η πρασινάδα και τα λουλούδια, 
το άρωμα της φλαμουριάς, το πέταγμα του 
κότσυφα στους κήπους και τα σπιτάκια με 
την παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική έκα-
ναν τη διαδρομή πιο εύκολη. Θαυμάσια η 
θέα προς την πόλη και το ποτάμι από εκεί 
ψηλά. Πολλά θεμέλια παλαιοχριστιανικών 
ναών υπάρχουν μέσα στο κάστρο και ένας 
πανύψηλος μεταλλικός σταυρός, ενώ στην 
είσοδο του κάστρου οριζόντια κυματίζει η 
σημαία.

Πολλές οι ιστορίες οι ηρωικές των αγω-
νιστών της Πατρίδος.

Κατεβαίνοντας, μας περίμενε το αυτκίνητο 
για την ξενάγηση μέσα στην πόλη. Ο μεγα-
λοπρεπής ναός στη μνήμη των αγίων Κυ-
ρίλλου και Μεθοδίου στο κέντρο της πόλης 
έχει πια προχωρήσει αρκετά και οι βυζαντινοί 
τρούλοι του δεσπόζουν της περιοχής. Θα 
είναι πραγματικά, όταν τελειώσει, ένα σπάνιο 
και αντάξιο για τους ιεραποστόλους αυτούς 

κόσμημα της περιοχής, αλλά και ολόκληρης 
της Βουλγαρίας, ένα μνημείο αιώνιο της ευ-
σέβειας των Βουλγάρων.

Στη συνέχεια προσκυνήσαμε και αναπαυ-
θήκαμε ψυχικά σε πολλά παλαιά μοναστή-
ρια κάνοντας με το αυτοκίνητο πολλές απο-
λαυστικές διαδρομές μέσα από δάση, μικρές 
χαράδρες, χειμάρρους και γραφικά μέρη.

Κατά την μακροχρόνη περίοδο της τουρ-
κικής κατοχής της Βουλγαρίας (1393-1878), 
η βουλγαρική τέχνη διατηρεί στενό δεσμό με 
τη μοναστική παράδοση του Αγίου Όρους.

Το μεσημέρι του Σαββάτου φιλοξενη-
θήκαμε στο όμορφο μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου πάνω από το χωριό Γλοζάνη στο 
κέντρο της επαρχίας. Ακούσαμε εκεί ιστορί-
ες αγώνων των μοναχών υπέρ πίστεως και 
πατρίδος, ιστορίες αγάπης και φιλανθρωπίας 
τους προς τον έγκλειστο και βασανιζόμενο 
εκεί πολιτικό άνδρα από το σκληρό πολι-
τικό καθεστώς. Τα βασανιστήρια όμως αντί 

Οι δύο Αρχιερείς συλλειτούργησαν στον ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Lovets.
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να σκληρύνουν την καρδιά του ανθρώπου 
εκείνου, τη μαλάκωσαν σαν το κερί, ώστε 
να ιερωθεί και ο ίδιος και να αναδειχθεί Επί-
σκοπος. Πολλά προσωπικά του αντικείμενα 
και τα ιερά άμφιά του βρίσκονται εκεί.

Στην ιερά μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, 
πάνω από την πόλη Τροϊάν, ο ηγούμενος της 
μονής, επίσκοπος Γρηγόριος, ήταν ελληνο-
μαθής και ακούσαμε πολλά για την ιστορία 
της μονής και του ναού που είναι παλαιός με 
θαυμάσια αγιογραφία. Από εκεί προέρχεται 
και ο σημερινός Πατριάρχης.

Επόμενος σταθμός μας η ιερά μονή Αγίας 
Τριάδος στην περιοχή Νοβοσέλο-Απρίλτσι, 
όπου τα μυρίπνοα άνθη της Ορθοδοξίας, 
ολόκληρη η αδελφότητα της γυναικείας μο-
νής εσφαγιάσθη από τους Χριστομάχους 
Τούρκους. Ιστορίες πόνου, βασανισμού και 
μαρτυρίου και στα μοναστήρια της Βουλ-
γαρίας.

Η Θεία Λειτουργία στο ναό της Αγίας Τρι-
άδος το πρωί της Κυριακής, η συλλειτουργία 
των δύο αρχιερέων και των έξοχων κληρι-
κών ήταν χαρά και πανηγύρι, ήταν άνοιξη 
ψυχής, πρόγευση του Παραδείσου, πηγή 
ανακαίνισης και αγιασμού ολόκληρης της 
ζωής μας. Η Θεία Λειτουργία και στις δύο 
γλώσσες από τους αρχιερείς και τους γλωσ-
σομαθείς ιερείς. Εξαίρετη η χορωδία τους, 

νεκρική σιγή των πι-
στών, ευχές και προ-
σευχές και υποκλίσεις 
και σταυροκοπήματα 
και θυμιάματα πολ-
λά.

Πριν την απόλυ-
ση, ο Σεβασμιότατος 
κ. Σεραφείμ είπε λίγα 
λόγια για την επίσκε-

ψή μας, ενώ ο Σεβασμιότατος κ. Γαβριήλ 
πληροφόρησε το εκκλησίασμα για τις προ-
σφορές μας και ευχαρίστησε θερμά τις ιερορ-
ράπτριες των Θηβών για τις ιερατικές στολές.

Το μεσημέρι ο Σεβασμιότατος, μας φιλο-
ξένησε στην Μητρόπολη, αφού μας έδειξε 
και το χώρο όπου σιτίζονταν οι άποροι πο-
λίτες.

Το απόγευμα παίρνοντας το δρόμο της 
επιστροφής, βρεθήκαμε στην ιερά μονή Γέν-
νησης της Θεοτόκου, πάνω από την πόλη 
Μπότεβγκραντ. Η σκέψη να εγκατασταθούν 
έγγαμοι κληρικοί με τις οικογένειές τους σε 
εγκαταλελειμμένες μονές, έδωσε ζωή στους 
νεκρούς αυτούς χώρους και οι μισογκρε-
μισμένοι ναοί και τα άλλα κτήρια αναστη-
λώνονται σιγά-σιγά. Ένα τέτοιο μοναστήρι 
είναι και αυτό της Γέννησης της Θεοτόκου, 
όπου βρίσκεται και δραστηριοποιείται ο 
ελληνομαθής πατήρ Μπόρις που όλες τις 
ημέρες μαζί με το Σεβασμιότατο κ. Γαβριήλ 
ήταν στην παρέα μας. Χωρίς οικονομικούς 
πόρους, ο πατήρ Μπόρις ανακαίνισε το ναό 
και πολλούς άλλους χώρους και έχει έτοιμο 
ένα μικρό ξενώνα για παιδιά.

Πραγματικός παράδεισος η γυναικεία μο-
νή των αγίων Σαράντα Μαρτύρων που ήταν 
ο επόμενος σταθμός μας. Πρόσωπα ήρεμα 
και χαμογελαστά κάθε ηλικίας υποδέχτηκαν 

Οι δύο Αρχιερείς  
και ο π. Μπόρις  
εις το βραδινό τραπέζι 
μετά την άφιξη  
στο Lovets.
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τους αρχιερείς και όλους μας με χριστιανική 
αγάπη και άγια ταπείνωση. Καθαριότητα, 
τάξη, ομορφιά, απέραντος λουλουδότοπος 
και πολύ πράσινο, κελαηδήματα πουλιών 
και ακούσματα μελωδικών ύμνων.

Τελευταία μας επίσκεψη στην ιερά μονή 
Αγίας Τριάδος πάνω από την πόλη Ετρο-
πόλε. Παλαιά μονή του 11ου αιώνα, αλλά 
κινδυνεύει να ερειπωθεί από την εγκατάλει-
ψη και την απουσία μοναχών. Τις υπηρεσίες 
του προσφέρει και εδώ ένας έγγαμος ιερέας 
με την οικογένειά του.

Αναχωρώντας από τη Βουλγαρία η σκέψη 
μας ήταν πάντα στο μισοτελειωμένο ναό των 
αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των μεγα-
λύτερων ιεραποστόλων του Χριστιανισμού 
μετά τον Απόστολο Παύλο, στους αγώνες, 
θυσίες και μαρτύρια τόσων Χριστιανών κατά 
τούς χρόνους της τουρκοκρατίας και του 
αθέου καθεστώτος και στους αγώνες των 
σημερινών πιστών χριστιανών της γειτονικής 
αυτής χώρας που ζητούν τη βοήθειά μας.

Δημήτριος ΓεωργούλαςΟ ανακαινισμένος ιερός Ναός Γενεθλίων  
της Θεοτόκου εις το μοναστήρι του π. Μπόρις.

Αποχαιρετισμός στο αεροδρόμιο της ΣΟΦΙΑΣ.
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ΟρΘΟΔΟΞΗ  εκκΛΗΣΙα   
τΗΣ  ΒΟυΛΓαρΙαΣ 

Ιερα  ΜΗτρΟΠΟΛΗ  ΛΟΒετΣ

Προς τον Σεβασμιότατο μητροπολίτη
Κυθήρων και Αντικηθύρων
Κ.κ. Σεραφείμ
Προς τον Π.Χ.Ο.
Ορθοδόξου Ιεραποστολής
Αθηνών

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμπαράστασή 
σας και για το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ που μας δώσατε για την συνέχιση των 
εργασιών του Ναού.

Τα χρήματα που μας δίνετε, τα καταθέτουμε σε λογαριασμό του ανεγειρόμενου 
καθεδρικού Ναού των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Με τα χρήματα από το λογα-
ριασμό αυτό πληρώνουμε τα υλικά και τους εργολάβους.

Μετά την απελευθέρωση από την τουρκοκρατία το έτος 1878 η πόλη μας, το Λό-
βετς, αρχίζει να μεγαλώνει. Οι εκκλησίες που υπάρχουν είναι μακριά από το κέντρο, 
για αυτό στην αρχή του εικοστού αιώνα γεννιέται η ιδέα για νέο καθεδρικό Ναό στο 
κέντρο της πόλης, η οποία είναι και κέντρο της αρχαίας μητρόπολης Λόβετς.

Το επαρχιακό Συμβούλιο υιοθέτησε την παραπάνω απόφαση.
Οι τότε Δημοτικές αρχές δεν παραχώρησαν οικόπεδο και μάλιστα μέσα στο κουμ-

μουνιστικό καθεστώς αυτό τότε ήταν τελείως αδύνατον.
Όταν χειροτονήθηκα Μητροπολίτης Λόβετς, το 2001, συζητήσαμε με τις δημοτικές 

αρχές και μας επέτρεψαν να αγοράσουμε οικόπεδο στο κέντρο, στην πλατεία.
Ένας Έλληνας πνευματικός πατέρας, ηγούμενος, ευλόγησε να ξεκινήσουμε την 

ανοικοδόμηση του ναού. Ο ίδιος μας οδηγεί και τώρα πνευματικά.
Τα σχέδια για το ναό τα έκανε ένας Έλληνας μοναχός, τα οποία άρεσαν στις Δημο-

τικές αρχές. Έτσι στις 4 Μαΐου 2005, έγινε η θεμελίωση.
Το υπόγειο του ναού θα είναι για θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 

συνάξεις για μικρούς και μεγάλους.
Αυτός ο καθεδρικός ναός μπορούμε να πούμε ότι είναι έργο της Βουλγαρο-Ελληνικής 

Εκκλησιαστικής Φιλίας.
Βασιζόμαστε στην πίστη μας στον Τριαδικό Θεό και στη μεσιτεία στους αγίους Κύριλλο 

και Μεθόδιο, ότι θα τον τελειώσουμε, όσο γίνεται σύντομα, για να συνεχίσουμε και 
την πνευματική οικοδόμηση, να βοηθήσουμε να γίνουμε «Οίκος Θεού εν πνεύματι».

Με εν Χριστώ αγάπη
† Μητροπολίτης Λόβετς
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Φέτος, με την χάρη του Θεού, την ευλογία 
και προτροπή του Ποιμενάρχου μας Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Άκκρας κ.κ. Γεωρ-
γίου και την ιδιότητα του πρωτοσυγκέλλου 
της Ιεραποστολικής Μητρόπολης Άκκρας, 
με αξίωσε ο Θεός για πρώτη φορά στη ζωή 
μoυ να εορτάσω το Πάσχα με τους αφρικα-
νούς αδελφούς μας στην Γκάνα της Δυτικής 
Αφρικής, μια χώρα με τεράστιες αντιθέσεις και 
οξύτατα προβλήματα, στην οποία η τοπική 
εκκλησία καλείται να διακονήσει lεραποστο-
λικά, βοηθώντας αδιακρίτως.

Ως κληρικός με την Σεπτή ευλογία και 
καθοδήγηση της Α.Θ.Μ του Πάπα και Πα-
τριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεοδώρου Β΄, του Πατριάρχη της Αγάπης 
και της lεραποστολής, διακόνησα τους Ορθό-
δοξους αδελφούς μας  Έλληνες και Άραβες 
επί χρόνια στο Κάιρο της Αιγύπτου και ζούσα 
έντονα την πίστη, την ευλάβεια, και την πνευ-
ματικότητα των ορθοδόξων αδελφών μας 
ιδιαίτερα την περίοδο της Μεγάλης Σαρακο-
στής και του Αγίου Πάσχα, όπου βιώνουν με 

Ιερα ΜΗτρΟΠΟΛΙΣ ακκραΣ 
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ 2011

Ομαδικαί βαπτίσεις στην Ι. Μητ/λη Άκκρας.

μεγαλύτερη ευλάβεια, 
το σταυροαναστάσιμο 
χαρακτήρα της κορυ-
φαίας αυτής εορτής 
της Χριστιανοσύνης, 
όπως σταυροανα-
στάσιμη είναι και η 
ζωή τους στην ξενιτιά. 
Αυτό που έζησα όμως 
φέτος στην Δυτική 
Αφρική ήταν κάτι το 
συγκλονιστικό!

Οι ορθόδοξοι 
αφρικανοί αδελφοί 
μας, με μια απλότητα 
που παραπέμπει στα 
πρωτοχριστιανικά 
χρόνια, και με έναν 
ιδιαίτερο πηγαίο εν-

θουσιασμό και παλμό κατακλύζουν το Ναό 
το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Κανείς 
δεν φεύγει με το άκουσμα του πρώτου «Χρι-
στός Ανέστη»! Όλοι παραμένουν στις θέσεις 
τους, με τη φλόγα του Αγίου Φωτός στις λα-
μπάδες τους, να φωτίζει τα πρόσωπα τους, να 
καίει στην ψυχή τους και μυσταγωγημένοι να 
συμψάλλουν τα αναστάσιμα τροπάρια μαζί 
μας. Η Αναστάσιμη λειτουργία, κυριολεκτικά 
λειτουργία (έργο λαού). Τριγύρω μου, πρό-
σωπα που λάμπουν από την αναστάσιμη χα-
ρά εκπέμπουν αισιοδοξία και έντονη τη χάρη 
του Αγίου Πνεύματος. Έφερα στο νου μου 
τη φράση του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ: 
«Χριστός Ανέστη, χαρά μου»!

Διαλαλούν το μήνυμα της Αναστάσεως 
σε οκτώ γλώσσες, ψάλλουν το Χριστός Ανέ-
στη στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, 
στα ρωσικά, στα ισπανικά, στα αραβικά, στα 
σουαχίλι και φυσικά στην τοπική τους διά-
λεκτο τα γκανέζικα! Η βίωση της οικουμενι-
κότητας της Εκκλησίας στην πράξη, μπροστά 
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στα μάτια μου ξεπερνά με την δυναμική της, 
γλώσσες, φυλές, σύνορα, χρώμα δέρματος 
και όποια άλλη διαφορά θέτουν οι άνθρωποι 
ενάντια. στη θεία εντολή και αποστολή της 
Εκκλησίας μας «Ίνα πάντες εν ώσιν» (Ιωάν. 
17, 21).

Κοινωνούμε όλοι των Αχράντων Μυστη-
ρίων και φεύγουμε από την Εκκλησία με τις 
λαμπάδες αναμμένες. Εγώ για το ταπεινό κελί 
μου στο Επισκοπείο και εκείνοι για τα φτω-
χικά τους σπίτια. Σίγουρα δεν τους περιμένει 
αχνιστή η μαγειρίτσα. Το φαγητό τους, λίγα 
βραστά χόρτα, ρίζες, ή φρούτα, μαζί με το 
κόκκινο αυγό που πήραν ως ευλογία, όμως 
θα κοιμηθούν χορτάτοι από Χριστό!

Το πρωί του Πάσχα, ο ναός ασφυκτικά 
γεμάτος και όλοι περιμένουν για τον εσπερινό 
της Αγάπης. Με το «Δόξα τη Αγία, και Ομο-
ουσίω, και ζωοποιώ, και Αδιαιρέτω Τριάδι», 
άρχιζουν με ένα στόμα να ψάλουν στη γλώσ-
σα τους το Χριστός Ανέστη και οι αγγελικές 
φωνές τους σκορπίζουν ρίγη συγκίνησης, 
μας ενώνουν με τον ουρανό. Οι στιγμές που 

ζούμε συγκλονιστικές - αποκαλυπτικές. Μετά 
την απόλυση η διανομή του πασχαλινού αυ-
γού. Ο Ναός σείεται από τους αδελφούς μας, 
που δε σταματούν να ψέλνουν το Χριστός 
Ανέστη και να λικνίζουν τα σώματα τους σε 
έναν «αναστάσιμο χορό» ένα χορό χαράς, 
ελπίδας και αισιοδοξίας που πηγάζει από τον 
Αναστάντα Χριστό.

Στη συνέχεια, κάτω από τα δένδρα στο 
προαύλιο του Ναού στρώνεται μια απλή αλ-
λά γεμάτη από αγάπη πασχαλινή τράπεζα για 
όλους μας. Ο χορός δεν σταματά ούτε στιγμή 
και όλοι μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια γευ-
ματίζουμε και περνάμε την υπόλοιπη ημέρα.

Την επομένη, Δευτέρα της Διακαινησίμου, 
ξεκινάμε για την Τέμα, το μεγαλύτερο λιμάνι 
της Γκάνα, και τον εκεί Ναό του Αγίου Νι-
κολάου, όπου η ευλάβεια του Καπετάνιου 
κ. Παναγιώτη Τσάκου ανοικοδόμησε και ο 
Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης μας 
κ.κ. Θεόδωρος τον εγκαινίασε τον Ιούνιο του 
2008. Τελούμε την Θεία Λειτουργία με 17 
ντόπιους κληρικούς από τα διπλανά χωριά 

Ο Μητροπολίτης ΑΚΚΡΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 16 κληρικούς της Μητροπόλεώς του.
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γιορτάζοντας τον Άγιο Γεώργιο και τα ονο-
μαστήρια του Πατέρα και Επισκόπου μας, 
του Ιεραποστόλου κ. Γεωργίου. Και πάλι οι 
ίδιες εικόνες. Το Πάσχα συνεχίζεται. Μετά τη 
διανομή του αντιδώρου, ο κόσμος ξεκινά πα-
ρά τα δυσβάσταχτα προβλήματα επιβίωσης 
που αντιμετωπίζει να χορεύει τον αναστάσι-
μο χορό. Κάτω από τα δέντρα στο προαύλιο 
της Εκκλησίας συζητάμε με τους πατέρες τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Εκκλη-
σιαστικές μας κοινότητες.

Τις επόμενες μέρες περιοδεύουμε στα κο-
ντινά χωριά, ανταλλάσσουμε αναστάσιμες 
ευχές με τους κατοίκους, ζούμε από κοντά 
τα πολλά τους προβλήματα που μοιάζουν 

με μια απέραντη έρημο, μέσα στην οποία η 
φτωχή μας τοπική Εκκλησία φαντάζει όαση 
και προσπαθεί να απαλύνει τον βαρύ ζυγό 
τους, τόσο υλικά όσο και πνευματικά, δίνο-
ντας έμπρακτα ολοζώντανη την προοπτική 
της Ανάστασης!

Έρχεται η ημέρα της αναχώρησης· οι εικό-
νες τριγυρίζουν στο μυαλό μου, βίωσα την 
Ανάσταση στην πραγματική της διάσταση! 
Παίρνω μαζί μου βαθειά χαραγμένη στην 
ψυχή μου την εικόνα από το προσωπάκι 
ενός ξυπόλητου μικρού μαύρου αγγέλου 
να ψέλνει το Χριστός Ανέστη.

Σύντομα θα επιστρέψω......
Χριστός Ανέστη!

ΣυΣΣΙτΙα  ΣτΗν  ακτΗ εΛεΦαντΟΣτΟυν
Η χώρα μαστίζεται από τον εμφύλιο 

πόλεμο που έχει καταστρέψει ό,τι καλό 
με κόπο και μόχθο φτιάχτηκε τις τελευταί-
ες δεκαετίες. Ασυνείδητοι πολεμοχαρείς 
λεηλατούν εκκλησίες, σπίτια και κρατικά 
υποστατικά και σκοτώνουν αθώες ψυχές. 
Η Εκκλησία μας με τις ευχές και τις ευλο-
γίες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θε-

οδώρου Β΄, την οικονομική στήριξη των 
φίλων της Ιεραποστολής και την προσωπι-
κή φροντίδα του π. Ιερεμία, Αρχιερατικού 
Επιτρόπου της Ακτής Ελεφαντοστού, την 
Κυριακή 5 Ιουνίου ε.έ. διένειμε συσσίτια 
σε 102 ορφανά παιδιά, στα πλαίσια του 
προγράμματος στήριξης των θυμάτων του 
πολέμου και ιδίως των απροστάτευτων 
ορφανών παιδιών.

κατΗΧΗτΙκα  ΣΧΟΛεΙα  &  ΣυναΞεΙΣ  
νεΟΛαΙαΣ ΣτΗν  ακτΗ  εΛεΦαντΟΣτΟυν

Η Ακτή Ελεφαντοστούν προσπαθεί να 
ορθοποδήσει μετά από τον πολυετή κα-
ταστροφικό εμφύλιo πόλεμο. Κατά την 
διάρκεια του οποίου μεταξύ άλλων έχα-
σαν την ζωή τους χιλιάδες αθώα παιδιά. 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος π. Ιερεμίας 
Μπένζαμιν, με τις ευχές και τις ευλογί-
ες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. 
Θεοδώρου Β΄, οργάνωσε και πάλι τα κα-
τηχητικά σχολεία, τα οποία ξεκίνησαν 

την λειτουργία τους ανήμερα της μεγά-
λης εορτής της Πεντηκοστής. Συγχρόνως 
ξεκίνησαν και οι συνάξεις της νεολαίας. 
Όλες οι δραστηριότητες γίνονται στο Ιε-
ραποστολικό Κέντρο της Αναστάσεως του 
Κυρίου στην πρωτεύουσα Abidjan. Αυ-
τή την περίοδο ετοιμάζεται και η πρώτη 
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον 
δοκιμαζόμενο λαό της χώρας. Τον συντο-
νισμό της αποστολής ανέλαβε προσωπικά 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γεώργιος.
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Ουγκάντα: Σ’ αυτή τη χώρα των 30 εκα-
τομ. ψυχών, η ζωή δεν αξίζει περισσότερο 
από μια χουφτίτσα ρύζι. Η Ορθόδοξη εκ-
κλησία έχει δημιουργήσει μια όαση ελ-
πίδας και ανθρωπιάς: 105 κοινότητες, 60 
οργανωμένες ενορίες με 58 ντόπιους ιε-
ρείς, 47 σχολεία, 400 δάσκαλοι, 20 Κέντρα 
υγείας με νοσοκόμες και ένα ασθενοφόρο 
(Ελλήνων προσφορά) και ένα νοσοκομείο 
στην Καμπάλα…

Με την κόρη μου και με μία συνάδελ-
φο πήγαμε να εργαστούμε εθελοντικά, 
με πνεύμα προσφοράς και με πολύ αγά-
πη. Μετά από πολύωρο ταξίδι, φτάσαμε 
ξημερώματα στην Καμπάλα και πήγαμε 
κατευθείαν στην περιοχή Degéa, για να 
συμμετάσχουμε στη γιορτή για τα 10χρονα 
της ίδρυσης του Aigh school. Απέραντη 
έκταση με σχολεία, οικοτροφείο και παι-
διά πολλά παιδιά - 1500, εκ των οποίων 
600 διαμένουν στο χώρο μέχρι τα 18 τους. 
Ψυχή όλων αυτών ο πατέρας Ιωάννης 
Kibuka.

Μετά από ανάπαυση μιας μέρας, τακτο-
ποιήσαμε τα φάρμακα πού είχαμε φέρει 
από την Ελλάδα (προσφορά φαρμακο-
ποιών της πόλης μας), μεταφράσαμε στα 
αγγλικά (επίσημη γλώσσα της Ουγκάντα) 

δοσολογία και συμπτωματολογία και το-
ποθετήσαμε ετικέττες στα κουτιά.

Εκτός από τα φάρμακα, μεταφέραμε 
ποσότητα -ελάχιστη για μας, σημαντική 
γι αυτούς- από καραμέλλες, οπτικό υλι-
κό, ιερατικά άμφια και χιτώνες βάπτισης 
ραμμένα από τις γυναίκες του Ιεραποστο-
λικού Συλλόγου Λιβαδειάς, καθώς και λει-
τουργικά είδη, προσφορά των μοναχών 
της μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδειάς, 
και χρηματικό ποσό 3.120,00 ευρώ, που 
συγκεντρώθηκαν από τα μέλη του Παραρ-
τήματος Λιβαδειάς, τα οποία παρέλαβε ο 
Ιεραπόστολος π. Ιωάννης Kibuka.

Από την αμέσως επόμενη μέρα, σε 
καθημερινή βάση, εξορμούσαμε σε οικι-
σμούς σ’ όλη τα νότια Ουγκάντα και κά-
ναμε σεμινάρια παροχής Πρώτων Βοηθει-
ών στους ενήλικες (κυρίως γυναίκες) και 
παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες στα 
παιδιά.

Το ακροατήριο ακούραστο να μάθει 
και να ρωτάει 3-4-5 ώρες!!! Νοιώσαμε 
ένοχες για τα «ελάχιστα» που μπορού-
σαμε να προσφέρουμε. Οι συναντήσεις 
τέλειωναν με τη δική τους αντιπροσφορά 
ενός λιτού, παραδοσιακού, με φροντίδα 
παρασκευασμένου γεύματος (φυστικόκρε-
μα, φασόλια, ρύζι, γλυκοπατάτες, ντόπια 
φρούτα). Οι οικισμοί είναι σκόρπιοι μέσα 
στη ζούγκλα και για να φτάσουν στον τόπο 
συνάντησης περπατούσαν μέχρι 4-5 χλμ. 
με τα πόδια. Χώρος συνάντησης λασποκα-
λύβες με χορτάρινη ή τσίγκινη σκεπή και 
ανοίγματα στους τοίχους για τον αέρα. Οι 
βασικές ανάγκες τους πολλές και η δική 
μας αδυναμία να τις ικανοποιήσουμε, μας 
στενοχωρούσε.

Πνευματική ανάταση και συγκίνηση 
αποτέλεσε η ομαδική βάπτιση 14 κατη-
χουμένων κάθε ηλικίας.

ΙεραΠΟΣτΟΛΙκΗ ΠΟρεΙα αΓαΠΗΣ  
ΣτΗν ΟυΓκαντα
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Εκκλησιαστήκαμε μια Κυριακή -ο Θε-
ός να κάνει εκκλησία έναν πλινθόκτιστο 
αχυρώνα με μισογκρεμισμένη σκεπή και 
λασπερό πάτωμα- έγινε πλειστηριασμός 
για μια σακκούλα φιστίκια, προκειμένου 
να φτιαχτεί η εκκλησία.

Το νερό -βρώμικο- από πηγάδια ή νερό-
λακους, απαιτεί καθημερινό ποδαρόδρομο 
αρκετών χιλιομέτρων γυναικών και παι-
διών στους χωματόδρομους για να φτάσει 
μέχρι τα σπίτια και μετά… να τους ρίξει στο 
στρώμα με διάρροια…

Το φαγητό ελάχιστο για τους πολλούς, 
συνίσταται σε ρύζι, φασόλια, γλυκοπα-
τάτες, μπανάνες βραστές και νερωμένο 
καλαμποκάλευρο (=γάλα για τα μωρά).

Τα ξύλα και τα κάρβουνα είναι καθημε-
ρινή φροντίδα, αλλιώς μαγείρεμα δεν έχει. 
Όσο για ηλεκτρικό ρεύμα, ανά δυό μέρες 
είναι καλά, τις υπόλοιπες «τα κεράκια εν 
δράσει».

Παρ’ όλα αυτά στα πρόσωπα όλων βλέ-

παμε ελπίδα και καρτερικότητα. Ευγένεια, 
φιλοξενία, κοινωνικότητα και ευγνωμοσύ-
νη, μας προσφέρθηκαν απλόχερα. Είδαμε 
τη χαρά στα πρόσωπά των παιδιών, όταν 
πετάγονταν μέσα από τις μπανανιές και τα 
ζαχαροκάλαμα να μας καλωσορίσουν με 
ένα hi Mjugu (=γειά σας Ευρωπαίοι).

Πριν την αναχώρησή μας, δειπνήσαμε 
με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωνά, 
που προΐσταται του Ιεραποστολικού έργου 
στην ευρύτερη περιοχή.

Η μέρα της αναχώρησης μια χαρμο-
λύπη για όλους, για μας και αυτούς που 
αφήναμε πίσω.

Αφήσαμε μάλλον εκεί κάτι από τον εαυ-
τό μας και τώρα μας λείπει…

Πέγκυ Καραμάνη, 
φοιτήτρια Νομικής

Σύρου Λένα, εκπαιδευτικός
Αγγέλα Καρατράντου, 

εκπαιδευτικός

εκΟΙΜΗΘΗΣαν ΔυΟ ΣυνερΓατεΣ ΜαΣ
Στις 06.05.2011 

εκοιμήθη εν Κυρίω η 
αείμνηστος Σοφία χήρα 
Ιωάννου Αναγνωστά-
κου, θερμή συνεργάτις 
του Παραρτήματος της 
Ορθοδόξου Εξωτερι-
κής Ιεραποστολής στην 
Ιτέα Ν. Φωκίδας.

Για πολλά χρόνια 
μας στήριξε στο ιεαρποστολικό μας έργο 
με την δωρεάν παραχώρηση αίθουσάς της 
για τις εργασίες του Συλλόγου μας.

Θα τη θυμόμαστε για την αγάπη και την 
αμέριστη συμπαράστασή της στο ιεραπο-
στολικό μας έργο.

Αιωνία της η μνήμη.
Το Δ.Σ.

Στις 25-3-2011 
εκοιμήθη ο αείμνη-
στος Νικόλαος Πα-
ναγιώτη Καρούζος.

Ο Νικόλαος Κα-
ρούζος διετέλεσε για 
πολλά χρόνια Ταμίας 
του Παραρτήματος 
της Ορθοδόξου Εξω-
τερικής Ιεραποστο-
λής στην Ιτέα, αλλά 
και γενικότερα πρόσφερε σημαντικό έργο 
στην ιεραποστολική μας προσπάθεια. Πά-
ντα ακούραστος και πρόθυμος προσέφερε 
με αγάπη τις υπηρεσίες του στο Παράρτημά 
μας.

Ας είναι αιωνία του η μνήμη.
Το Δ.Σ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί μας συνεργάτες και φίλοι της εξωτερικής Ιεραποστολής
Στις 28 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. στην 

αίθουσα του Ομίλου μας, οδός τρυγόνος 3-7 στην Άνω κυψέλη, θα 
πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση προς τιμήν της «αγίας Σκέπης» της 
Παναγίας μας, προστάτιδος του Συλλόγου μας και πανηγυρικός εορτασμός του 
έπους του '40. Ομιλήτρια θα είναι η κα ευαγγελία Διαμάντη καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών - Dr. Θεολογίας Μr. Φιλολογίας, συγγραφέας με 
θέμα: «Μηνύματα του '40 στη σύγχρονη εποχή». Η γιορτή θα πλαισιωθεί 
με ποιήματα και επίκαιρα τραγούδια από την χορωδία μας.

Σας περιμένουμε με χαρά και ιεραποστολικό ενδιαφέρον.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.
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