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«Καί ἡ Παρθένος ἔτεκε,
Θεόν ἐνανθρωπήσαντα»

Ἀδελφοί μου,
Εὐλογημένα, εἰρηνικά, ἅγια καί δω-

ροφόρα παρά Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, ἡ λογική καί ἡ 

ἄλογος κτίσις, τά ἐπίγεια καί τά ἐπουράνια 
ἀγάλλονται καί εὐφραίνονται, δοξολογοῦν 
καί συμπανηγυρίζουν μέ τό τρισμέγιστο καί 
πανευφρόσυνο γεγονός τῆς σαρκώσεως 
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς Θείας 
ἐνανθρωπήσεως.

«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώ-
θησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον 
Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε, καί ἄνθρωπος 
εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε».

Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ μέ τήν Θείαν Γέν-
νησιν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἡνώθησαν κατά τήν σημερινήν μεγάλην 
ἡμέραν καί Δεσποτικήν ἑορτήν, διασαλ-
πίζει ὁ ἱερός ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Σήμερον ὁ Θεός κατεδέχθη νά γίνῃ κάτοι-
κος τῆς γῆς ὡς ταπεινός ἄνθρωπος καί ὁ 
ἄνθρωπος μέ τήν ἕνωσιν τοῦ οὐρανοῦ καί 
τῆς γῆς, ἡ ὁποία ἐπετεύχθη μέ τήν ὑπερφυ-
σικήν Γέννησιν τοῦ θείου Λυτρωτοῦ, ἔχει 
ἀνυψωθῇ εἰς τούς οὐρανούς. Ὁ Οὐράνιος 
Πατήρ εὐδόκησε διά τήν ἐνανθρώπησιν 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ δευτέρου προ-
σώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Διά τόν Λόγον 
αὐτόν ὁ μέχρι τότε ἄσαρκος Λόγος τοῦ 
Θεοῦ ἐσαρκώθη ὡς χοϊκός ἄνθρωπος καί 
ἡ Παρθένος Μαρία «ἔτεκε Θεόν ἐνανθρω-
πήσαντα», μέ τήν ἐπισκίασιν καί ἐνδυνά-
μωσιν τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Αὐτό τό ἐξαίσιο, ἐκπληκτικό καί μονα-
δικόν εἰς τόν κόσμον γεγονός διαμηνύει 
καί διακηρύσσει τό Θεῖο Ἀστέρι. Οἱ Μάγοι, 
δηλ. οἱ Βασιλεῖς τῶν Περσῶν, καθοδη-
γούμενοι ἀπό τό ὑπέρφωτο αὐτό Ἀστέρι, 

τό ἀσυνήθιστο καί νεοφανές, κατά τήν 
ἱεράν ὑμνολογίαν, ἦλθον ἀπό τά μέρη 
τῆς Ἀνατολῆς νά προσκυνήσουν τό Θεῖο 
Βρέφος. Οἱ ἁπλοϊκοί ποιμένες τῆς Βηθλε-
έμ ἐθαύμασαν καί κατεπλάγησαν, καθώς 
ἀναζητοῦντες ἀνεῦρον καί προσεκύνησαν 
τόν νεογέννητον Χριστόν, ἐνῷ σύμπασα ἡ 
κτίσις εῖχε ἀπερίγραπτον χαράν καί ἀγαλ-
λίασιν.

Μυστήριον ξένον, λοιπόν, καί παρά-
δοξον ἦτο τό ὅτι κατέστη οὐρανός τό 
ταπεινόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, θρόνος 
Χερουβικός ἡ Παρθένος Μαρία, καί ἡ 
πτωχική φάτνη χωρίον, τόπος, ἐντός τοῦ 
ὁποίου ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος εἰς τά σύ-
μπαντα Χριστός ὁ Θεός. Ἡ ἐνανθρώπησις 
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ 
πάντερπνον πραγματικότητα καί συνιστᾷ 
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βασικήν δογματικήν ἀλήθειαν τῆς χριστια-
νικῆς μας πίστεως. Ὁ σκοπός, ὅμως, τῆς 
Θείας ἐνανθρωπήσεως ποιός είναι; Ποιό 
ἦτο τό Θεῖο σχέδιο διά τήν σάρκωσιν τοῦ 
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ;

Πολλοί εἶναι οἱ λόγοι, διά τούς ὁποίους 
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγεννήθη, ὡς ταπεινός 
ἄνθρωπος. Νά συμφιλιώσῃ καί νά ἑνώσῃ 
μέ τόν Θεόν Πατέρα τόν παρήκοο καί ἀπο-
στάτη ἄνθρωπο. Νά χαρίσῃ τήν εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ εἰς τόν κόσμον και τήν ἀνθρωπότητα. 
Νά ἀνυψώσῃ τόν πεσόντα ἄνθρωπο ἀπό 
τό κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ εἰς τό καθ’ ὁμοίωσιν. 
Νά ἀνοίξῃ τό δρόμο τῆς ἀρετῆς, τῆς πνευ-
ματικῆς προόδου καί τῆς ἁγιότητος. Νά 
βοηθήσῃ τόν πιστόν νά ἀποφύγῃ τήν παρά 
φύσιν κατάστασιν, νά διασώσῃ τό κατά 
φύσιν καί νά ἀναχθῇ είς τό ὑπέρ φύσιν, 
δηλ. εἰς τήν ἀνωτέραν πνευματικήν ζωήν 
καί κατάστασιν.

Ὅλοι αὐτοί οἱ λόγοι εἶναι ὑπαρκτοί καί 
βάσιμοι. Ὁ πρῶτος, ὅμως, καί κύριος 
λόγος καί σκοπός τῆς Θείας ἐνανθρω-
πήσεως εἶναι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ διά 
τήν ἐξιλέωσιν τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κόσμου 
καί τῶν ἀνθρώπων. Ἐφόρεσε τήν χοϊκή 
σάρκα, χωρίς τήν ἁμαρτίαν, βεβαίως ὡς 
ἀναμάρτητος, διά να σταυρωθῇ χάριν 
τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς 
ἀνθρωπότητος. Διά να χαρίσῃ εἰς τούς  
μετανοοῦντας καί τούς ἀγωνιζομένους τήν 
ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν ἀνάκτη-
σιν τῆς Θείας Χάριτος, τήν πνευματικήν των 
ἀναγέννησιν καί ἀνακαίνισιν. Ἡ σταυρική 
του θυσία, λοιπόν, ἦτο ἔκφρασις τῆς ἀπε-

ράντου ἀγαθότητος, φιλευσπλαχνίας καί 
φιλανθρωπίας τοῦ Θεανθρώπου διά τον 
πεπτωκότα ἄνθρωπον.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος καί Θε-

ός μας ἔγινε ταπεινός ἄνθρωπος διά νά 
θεώσῃ τόν ἄνθρωπον, νά τόν καταστήσῃ 
Θεόν κατά χάριν διά τοῦ σταυρικοῦ Tου 
θανάτου καί τῆς ὅλης σωτηριώδους οἰκο-
νομίας Tου. Ἡ λυτρωτική χαρά καί ἡ ψυ-
χική ἀγαλλίασις ἁρμόζει νά κατακλύζουν 
τάς καρδίας μας κατά τήν μεγάλην αὐτήν 
καί εὔσημον ἡμέραν καί ἑορτήν τῶν Χρι-
στουγέννων καί εἰς ὅλην μας τήν ζωήν. 
Αὐτή ἡ πνευματική καί λυτρωτική χαρά θά 
μᾶς βοηθῇ νά ὑπερβῶμεν τήν ἠθικήν καί 
πνευματικήν κρίσιν τῆς ἐποχῆς μας, καθώς 
ἐπίσης καί τήν οἰκονομικήν, ἡ οποία εἶναι 
κόρη τῆς ἠθικο-πνευματικῆς κρίσεως καί 
καθιζήσεως τῆς κοινωνίας μας.

Εὐχόμενος θερμῶς καί ἐγκαρδίως εἰς 
ὅλους σας καί εἰς ὅλα τά ἄλλα πνευματικά 
μου τέκνα, τά ἐγγύς καί τά μακράν, τόν Πα-
νελλήνιον Χριστιανικόν Ὅμιλον Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς, καθώς ἐπίσης καί πρός τούς 
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἱεραποστόλους καί τούς 
συνεργάτες των εἰς τό Θεοΐδρυτο ἔργον 
τῆς Ἱεραποστολῆς, ἅγια καί εὐλογημένα, 
εἰρηνικά καί Χριστοφόρα Χριστούγεννα, 
ἀπαλλαγμένα ἀπό φόβους καί ἀνασφά-
λειες, ἀγωνίες καί ἀνησυχίες, ταραχές καί 
παντοίους κινδύνους, διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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Ὁ  Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης 
«Σε  προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς δικαι-

οσῦνης…»
Οί καμπάνες τῶν Χριστουγέννων θά 

χτυπήσουν καί φέτος γιά νά ἀναγγείλουν καί θυ-
μίσουν τή σάρκωση τοῦ Υίοῦ καί Λόγου τοῦ Θε-
οῦ. Εἷναι τό « ξένον καί παράδοξον μυστήριον», 
γιά τό ὁποῖο ἀναφωνεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος «Ὦ 
χάριτος ἀφράστου. Ὁ πρό αἰώνων Μονογενής, 
ὁ ἀναφής καί ἁπλοῦς, καί ἀκάματος, ὑπεισῆλθέ 
μου τό φθαρτόν καί ὁρατόν σῶμα. Διά τί;  Ἵνα 
…βλεπόμενος διδάξῃ, διδάξας δέ πρός τό μή 
βλεπόμενον χειραγωγήσῃ». (ΕΠΕ.35,470).

Ἔγινε ὁ κύριος μέ τήν ἐνανθρώπησή του 
«ὀσμή τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί Πατρός», γιατί 
δίδαξε ποιός εἷναι πραγματικά καί ἀληθινά Θεός 
καί δημιουργός τῶν πάντων. Ἔτσι μετακόμισε τίς 
ἀγέλες τῶν πλανημένων καί ἀφωτἰστων στό φῶς 
τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας. Ἔγινε γιά ὃλους μας 
«ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή», γιατί κήρυξε καί 
ὁ ἴδιος  ἐφάρμοσε τήν πραότητα καί τήν ταπει-
νότητα, τήν ἀγάπη πρός Θεό καί τόν ἄνθρωπο, 
τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς καί τήν αὐτοθυσία. 
Ὁ Κύριος δέν δίδαξε μόνο τόν ἄνθρωπο πῶς νά 
ζήσει στή γῆ. Τόν χειραγώγησε πρός τόν οὐρανό, 
«πρός τό μή βλεπόμενον». Ἐπαγγέλθηκε τη βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τίς δυό διαστάσεις τήν ἐπίγεια 
καί τήν οὐράνια. Μᾶς χάρισε τό πλήρωμα Του, 
τήν Ἐκκλησία, τή λογική λατρεία πού τελεῖται ἀπό 
αὐτήν, τη θεία κοινωνία πού εἶναι τό σπέρμα τῆς 
ἀναστάσεως καί ὁ ἀρραβώνας τῆς μέλλουσας 
ζωῆς καί βασιλείας.

Ἔκτοτε ἡ ἐκκλησιαστική ὑμνογραφία δοξολο-
γεῖ τόν Κύριο ὡς τόν Κύριο ὡς τόν «Ἣλιον τόν 
νοητόν», τόν «Ἣλιον τῆς δόξης», τόν «ἐκ Παρ-
θένου Ἣλιον», πρό πάντων ὃμως ώς τόν «Ἣλιον 
τῆς δικαιοσύνης» που φωτίζει «τούς ἐν σκότει».
καί, πραγματικά, ὁ σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ 
ὡς Θεός δικαιοσύνης γίνεται πλέον ἡ μόνη πηγή 
ἐλπίδας γιά τόν κουρασμένο καί βασανισμένον 
ἄνθρωπο.

Στήν ἐποχή μας ὁ Ἥλιος τῆς διακιοσύνης 
ἀποτελεῖ τή μεγάλη προσδοκία «πάντων τῶν 

κοπιώντων καί πεφορτισμένων».
Εἱναι ὅσοι κουράστηκαν ἀπό τίς συμβατικό-

τητες τῆς ζωῆς, ἀπό τίς ψεύτικες ὑποσχέσεις, τίς 
ἀπατηλές ἰδεολογίες, τίς φευγαλέες λάμψεις τοῦ 
ἐφήμερου.

Εἱναι ὅλοι αύτοί πού πείνασαν καί δίψασαν γιά 
δικαιοσύνη καί εἰσέπραξαν τήν ἀδικἰα, τόν κυνι-
σμό, τήν προκλητική ἐποβολή τῆς δύναμης.  

Εἶναι οί γυναῖκες καί τά παιδιά πού ἔγιναν 
ἄθυρμα καί σκεῦος ἡδονῆς γιά νά ἐξασφαλίσουν 
τήν ἐπιβἰωση, εἱναι τά θλιβερά ἐρείπια τῶν ναρ-
κωτικῶν, εἱναι τά παιδιά τῶν φαναριῶν, εἱναι οἱ 
ἄνεργοι τῆς ἀπόλυτης στέρησης, πού ζοῦν, ὅμως, 
μέσα σ’ἕνα κόσμο προκλητικῆς εὐμάρειας.

Εἱναι οί στρατιές τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν, 
τῶν παιδιῶν τοῦ τρίτου κόσμου πού πεθαίνουν 
καθημερινά κατά χιλιάδες, τῶν ἀνθρώπων πού 
βίωσαν τή φρίκη τοῦ πολέμου τῶν αἰχμαλώτων 
πού, ὅπως λέει ὁ ποιητής, κατάντησαν «πραμά-
τεια» στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν.

Εἶναι οἱ «ἐλάχιστοι ἀδελφοί» τοῦ Χριστοῦ, 
οἱ ἀδελφοί μας, πού λαχταροῦν νά λάμψει, νά 
φωτίσει κι αυτούς ὁ Ἣλιος τῆς δικαιοσύνης.

Γι’αὐτό κι ἐμεῖς ταπεινά διάκονοι του «δι’ ἠμᾶς 
πτωχεύσαντος Θεοῦ Λόγου» καλούμεθα ὄχι μό-
νο νά περιορισθοῦμε στήν προσωπική βίωση τοῦ 
ἱερώτατου γεγονότος τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλά καί νά ἐκδηλώσουμε τή μυστική χαρά μας 
μέ πολλή ταπείνωση βέβαια καί στούς ἀνυποψί-
αστους ἀδελφούς.

Συγχρόνως νά ἐπιβεβαιώνουμε αὐτή τή χαρά 
μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη, ίδιαίτερα πρός τούς φτω-
χοὐς καί πάσχοντες. Νά μιλήσουμε, νά προσευ-
χηθοῦμε, να ἐπηρεάσουμε, να σκουπίσουμε τό 
δάκρυ, νά προσφέρουμε καί τήν ὑλική συνδρομή 
μας, γιά νά τονώσουμε τήν ἐλπίδα.

Καλεῖ ὅλους μας, ὁ σαρκωμένος Υἱός καί 
Λόγος τοῦ Θεοῦ νά γίνουμε συνοδοιπόροι τῶν 
ἀδελφῶν μας «ἐλαχἰστων», γιά νά μή χάσουν κι 
ἐκεῖνοι τό Ἀστέρι, νά μή χάσουν τό δρόμο πρός 
τή Βηθλεέμ.

Μαρία Γεωργούλα
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Ήταν κάποτε, πριν πενήντα και πλέον 
χρόνια, όταν ο π. Χρυσόστομος Παπασα-
ραντόπουλος επισκεπτόταν την Αφρική και 
στην συνέχεια ο π. Χαρίτων Πνευματικά-
κης, βλέποντας την ειλικρινή πνευματική 
ανάγκη των αφρικανών, δεν περιορίστη-
καν στους λευκούς Oρθoδόξoυς, αλλά 
έγιναν οι πρωτεργάτες και οι θεμελιωτές 
της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής 
στην μαύρη ήπειρο. Έφτιαξαν την Φάτνη 
που θα υποδεχόταν τον Λυτρωτή στην 
αφρικανική γη.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν είχε 
αποικιοκρατικό και επεκτατικό χαρακτήρα. 
Ήρθε στην Αφρική μόνο για να διαδώσει 
το λόγο του Ευαγγελίου, δεν ήρθε να πά-
ρει κάτι από την πονεμένη τούτη Ήπειρo, 
αλλά, να δώσει την αγάπη όλων που σέ-
βεστε το πλάσμα του Θεού και υστερείστε, 
για να προσφέρετε ένα πιάτο φαγητό, ένα 
φάρμακο, ένα ρούχο και πάνω από όλα 
ένα νέο Χριστιανό στην Eκκλησία του Χρι-
στού.

Ακούγεται από πολλούς ότι η Eκκλησία 
τούτες τις μέρες κινδυνεύει. Όμως η Eκκλη-
σία δεν κινδύνευσε και δεν θα κινδυνεύσει 
ποτέ, καθότι είναι ένας Θεοσύστατος Χρι-
στοκεντρικός οργανισμός. Εκείνος που κιν-
δυνεύει είναι ο άνθρωπος, ο οποίος απο-
μακρύνεται από το Θεό και παρασύρεται 
από τον πρόσκαιρο και επικίνδυνο υλισμό. 
Μπορεί στην κατά Παράδoση Ορθόδο-
ξη πατρίδα μας η Eκκλησία να υπόκειται 
σε ένα σύγχρονο διωγμό, διότι στέκεται 
εμπόδιο στα σχέδια μίας αθεϊστικής παγκο-
σμιοποίησης σε άλλες χώρες. Όμως όσο 
φτωχές και εάν είναι η ορθοδοξία ανθεί.

Το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε» θα 
ακουσθεί στους Ναούς της Ορθόδοξης Ελ-
λάδας και των άλλων ορθοδόξων κρατών. 
Mεγάλη χαρά σε μικρούς και μεγάλους, 

χριστουγεννιάτικα δένδρα, στολισμένα κα-
ραβάκια, δώρα, οικογενειακή θαλπωρή 
και ένα τραπέζι γεμάτο με όλα τα καλά.

Το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε» θα 
ακουσθεί και στις λασποκαλύβες, στους 
χορτάρινους και αχυρένιους ναούς της 
Αφρικής. H έρημος, η στέπα, η σαβάνα 
και η ζούγκλα θα γεμίσουν από ψαλμω-
δίες, μικροί και μεγάλοι μέσα σε αυτές τις 
πρόχειρες κατασκευές με τις χορτάρινες και 
λαμαρινένιες σκεπές ή κάτω από τον καυτό 
ήλιο της υπαίθρου θα υποδεχθούν τον 
νεογέννητο Χριστό. Αυτόν που ήρθε για 
την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Η Θεία 
Λειτουργία θα τελειώσει, όμως η διαφορά 
θα είναι μεγάλη, οι μαύροι αδελφοί μας θα 
νιώσουν το μεγάλο και σημαντικό μήνυμα 
που έρχεται από τα επουράνια. Όλοι μαζί 
με ένα στόμα, μία φωνή θα δοξάσουν το 
Θείo Bρέφoς και θα το παρακαλέσουν για 
την «επί γης Ειρήνη», που τόσο ανάγκη 
έχει αυτή η περιοχή.

Οι οικογένειες θα επιστρέψουν στα σπί-
τια τους και τις δουλειές τους, για να μπο-
ρέσουν να εξασφαλίσουν ένα τέταρτο ρύζι 
και λίγα φασόλια για να επιβιώσουν και 
αυτήν την μέρα. Τα παιδιά του δρόμου θα 
γυρίσουν ξανά εκεί στα στέκια τους, στους 
χώρους από τους οποίους περιμένουν να 
ζήσουν και να τραφούν στις χωματερές. 
Η μέρα θα τελειώσει με πολλά παιδιά και 
άλλους να έχουν ακολουθήσει τον Χριστό 
εκεί ψηλά στον ουρανό, ούτε θρήνοι ούτε 
οδυρμοί, το πεπρωμένο τους το γνωρί-
ζουν, «δεν έχουμε χρήματα να πάμε στον 
γιατρό, ούτε για φαγητό έχουμε, είμαστε 
στο έλεος του Θεού, ό,τι θέλει Αυτός».

Πέρυσι τα Χριστούγεννα η δεκατριά-
χρονη Σοφία, η μεγαλύτερη κόρη της Ελι-
σάβετ της νεωκόρου μας, η οποία έπασχε 
από επιληψία ήρθε για τελευταία φορά 

ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
Μπουζουμπούρα, 1 Νοεμβρίου 2011
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Ἱεραποστολική ἐξόρμηση στήν ἱερή 
Μητρόπολη Βερατίου καί Καννίνης

Γιά μιά ἀκόμη φορά συνεργάτες καί φίλοι 
τῆς Ἱεραποστολῆς ἀπό τήν Ἀθήνα καί τά παραρ-
τήματα Λειβαδιᾶς, Θηβῶν, Χρισσοῦ καί  Ἰτέας, 
μέ τίς εὐλογίες τοῦ πνευματικοῦ καθοδηγητοῦ 
μας Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων 
καί Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, πραγματοποί-
ησαν στίς 18-20 Νοεμβρίου 2011 ἱεραποστο-
λική ἐξόρμηση στή Μητρόπολη Βερατίου καί 
Καννίνης. Στήν ὁμάδα προστέθηκαν καί μέλη 
φίλων καί συνεργατῶν τοῦ Ἱεραποστολικοῦ 
Ὁμίλου Λαρίσης.

Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἡ χὼρα μας βρί-
σκεται σέ κρίσιμη οικονομική κατάσταση καί 
μεγάλος άριθμός τῶν κατοίκων της ὑποφέρει 
καί χρήζει βοηθείας.

Ὁ  Π.Χ.Ο.Ο. Ἱεραποστολῆς προσπαθεῖ με 
τῖς οἰκονομικές δυνατότητες πού διαθέτει, νά 

ἐνισχύσει τούς ἔχοντας ἀνάγκη στήν πατρίδα 
μας, ἁλλά καί τούς Ἱεραποστόλους μας πού 
βρίσκονται στήν πρὼτη γραμμή καί ἀγωνἰζονται 
θυσιάζοντας τά πάντα (ὑγεία, θέσεις, ἀξιὼματα 
τήν καλοπέρασή τους) γιά τήν ἐξάπλωση τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.

Στίς λατρευτικές μας ἀκολουθίες ἐπαναλαμ-
βάνουμε ἀδιάκοπα «Πιστεύω εἰς μίαν, ἁγίαν, 
καθολικήν καί ἀποσςτολικήν Ἐκκλησίαν».

Ἡ Ἐκκλησία μας εἱναι Οἰκουμενική καί 
Ἀποστολική. Δέν εἱναι δυνατὀν τά ἐσωτερικά 
προβλήματα καί οἱ ἀναστατὼσεις πού ὑπῆρχαν 
ἀνέκαθεν (καί οὔτε φαίνεται ὅτι θά σταματή-
σουν) νά διακόψουν τό Ἱεραποστολικό ἔργο.

Τό ἐνδιαφέρον μας μόνον γιά τήν συμπαρά-
στασή μας στίς ἀνάγκες καί τά προβλήματα τῶν 
συμπατριωτῶν μας καί ἡ ἀδιαφορία μας γιά τίς 

Συνέχεια στη σελ. 29

στην Εκκλησία γιόρτασε, κοινώνησε και 
έφαγε μαζί με όλους μας. Όταν επέστρεψε 
στην καλύβα τους σε μία κρίση επιληψίας, 
έπεσε, κτύπησε το κεφάλι σε μία πέτρα, 
όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. 
Την επομένη απλά σε μία πλήρη σιγή ο π. 
Βασίλειος τέλεσε την Εξόδιο Ακολουθία. 
Η μητέρα της το περίμενε, δεν ήξερε όμως 
πότε. Ο πατέρας της τους έχει εγκαταλεί-
ψει εδώ και καιρό. Στο Μπουρούντι δεν 
υπάρχουν εξειδικευμένoι γιατροί, ούτε 
φάρμακα για την επιληψία, όπως και για 
πολλές ασθένειες.

Και όμως παρόλο τον πόνο και την δυ-
στυχία ο Χριστός καθημερινά γεννάται στις 
καρδιές των Αφρικανών, οι όποίες γίνο-
νται φάτνες για να υποδεχθούν τον Μεσσία 
Χριστό. Αυτόν στον οποίο στηρίζουν τις 
ελπίδεs τους και στην Εκκλησία Του, τη 
Μία, την Αγία, την Καθολική, την Αποστο-
λική Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία 
της αγάπης και της Ειρήνης, την Εκκλησία 
του σύμπαντος κόσμου, την Εκκλησία της 

ελπίδας, την Εκκλησία του Ευαγγελισμού 
των Εθνών.

Ας φροντίσουμε όλοι μας να κάνουμε 
το Χριστό να γεννηθεί παντού από άκρη 
έως άκρη της γης, από το περίσσευμα ή 
το υστέρημα της αγάπης μας, ας δώσουμε 
χαρά στα πονεμένα πρόσωπα, ας σκουπί-
σουμε το δάκρυ που τρέχει από τα ματά-
κια των μικρών αυτών αθώων αφρικανών 
αδελφών μας, θύματα της εκμετάλλευσης 
και των πολέμων. Ας ζήσουμε όλοι μας 
για λίγο το δράμα των φτωχών και ταλαι-
πωρημένων ανθρώπων που ικετεύουν για 
βοήθεια, για ένα πιάτο φαγητό, για ένα 
ζευγάρι παντούφλες, για μία επίσκεψη σε 
ένα γιατρό. Ας γεννηθεί ο Χριστός στις καρ-
διές όλων μας.

Καλά Χριστούγεννα και Ευλογημένο 
το Νέο Έτος

Με αγάπη Χριστού και αδελφικoύς 
ασπασμούς

Ο Μπουρούντι και Ρουάντας Σάββας

7



ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

Ἀποφασίζουμε νά φύγουμε ἀπό τήν Ἀθή-
να, ἀφήνουμε πίσω ὑποχρεώσεις, φίλους, 
ξεβολευόμαστε μπορῶ νά πῶ, ν’ ἀφιερώ-
σουμε λίγο χρόνο γι’ αὐτούς τούς ἀδελφούς 
μας στήν μακρινή Μαδαγασκάρη.

Ἡ ἡμέρα εἶναι Δευτέρα. Τό Ἐπισκοπεῖο 
εἶναι γεμᾶτο.

Πρίν χαράξει ἀκόμη, ἀκοῦμε παιδικές 
φωνές. Περιμένουν καρτερικά ἀπ’ ἔξω ἀπό 
τίς πόρτες τοῦ Ἐπισκοπείου.

Εἶναι τά παιδιά πού ἔχουν ἔλθει ἀπό 
πολύ μακριά, ἀπό χιλιόμετρα μακριά γιά 
νά πάρουν τό πρωινό γάλα, πού τούς προ-
σφέρει ἡ Ἱεραποστολή καθημερινά. Ὅταν 

ἀνοίγουν οἱ πόρτες, μπαίνουν ἥσυχα μέσα 
στή σειρά, ἕνα-ἕνα, κρατώντας μία τενεκε-
δένια κούπα.

Τούς σερβίρουμε ζεστό, ἀχνιστό γάλα 
καί τούς δίνουμε ἕνα πακετάκι μπισκότα. 
Κρατᾶνε τά μπισκότα καί τήν κούπα τους 
πολύ προσεκτικά, γιά νά μή χυθῆ οὔτε μιά 
σταγόνα, γιατί ξέρουν πολύ καλά, ὅτι σή-
μερα αὐτό θά εἶναι τό μοναδικό γεῦμα τῆς 
ἡμέρας.

Ἐγώ πηγαίνω καί συζητῶ μέ τά παιδάκια. 
Πιάνω συζήτηση μέ μερικά καί πιάνει τό μά-
τι μου ἕνα παιδάκι πού ἔχει ἕνα μπουκάλι 
κρυμμένο μέσα στά κουρελιασμένα ροῦχα 
του καί τό ρωτάω: Τί τό θέλεις τό μπουκάλι; 

ΟδΟΙΠΟΡΙΚΟ 10 ηΜΕΡωΝ 
ΣΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟλΙΚΟ ΚλΙΜΑΚΙΟ

ΤηΣ ΜΑδΑΓΑΣΚΑΡηΣ

Σ.Σ. Ὁ Ἱεραποστολικός σύλλογος Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου μέ ὑπεύθυνο τόν π. 
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΑΡΓΩΝΗ, πραγματοποίησε ἑορταστική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ Πολε-
μικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης Ἄκκρας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ἐκπρόσωπος τοῦ 
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς καί Δ/ντής τοῦ γραφείου του στήν Αθήνα.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, ἐκπρόσωπος 
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμου.

Ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος Τράμπας.
Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος.
Ὁ Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνάτιος κ.ἄ. κληρικοί καί λαϊκοί ἐπίσημοι, ὡς καί 

πλῆθος λαοῦ.
Ἀπό τήν ἐκδήλωση δημοσιεύουμε κατωτέρω τό δεκαήμερο ὁδοιπορικό στή Μαδα-

γασκάρη, πού παρουσίασε ἡ δ/δα Ματίνα Κουβούση, τό ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς:

Πατέρες καί ἀγαπητοί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς

Πολλές φορές, ὅταν φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς μᾶς ρωτᾶνε: Ἔχουμε μιά ἀπορία γιά τήν 
Ἱεραποστολή. Τί κάνετε ἐκεῖ; Πῶς τά περνᾶτε; Πῶς συνεχίζετε τήν ἡμέρα σας;

Πᾶμε λοιπόν σ’ ἕνα 10ήμερο ὁδοιπορικό στό Ἱεραποστολικό κλιμάκιο τῆς Μαδαγα-
σκάρης γιά νά γνωρίσουμε λίγο καλύτερα ἀπό κοντά τήν Ἱεραποστολή στή μακρινή αὐτή 
χώρα.
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Τοῦ τό παίρνω. Αὐτό μέ βλέπει μέ ἕνα πα-
νικόβλητο βλέμμα, σάν νά τοῦ ἔχω πάρει 
ὅλη την περιουσία του ἐκείνη τή στιγμή. Μέ 
κυττάζει καί μοῦ λέει: Δεσποινίς, μή μοῦ 
παίρνετε τό μπουκάλι, τό χρειάζομαι.

Γιατί τό χρειάζεσαι; τοῦ λέω.
Εἶμαι ὀρφανός, λέει. Σ’ αὐτό τό μπου-

κάλι, πού βλέπετε, θ’ ἀδειάσω τήν κούπα 
μέ τό γάλα καί θά τό πάω σπίτι μου, θά τό 
μοιραστῶ μέ μιά κουρασμένη γιαγιά πού 
μέ περιμένει καί τρία ἄλλα ἀδέλφια. Ἐγώ 
νιώθω τύψεις γιά τόν ἔλεγχο πού ἔκανα.

Τό μπισκότο δέν θά τό φᾶς; Τό κάνω 
οἰκονομία δεσποινίς. Θά περπατήσω πολλά 
χιχλιόμετρα μέχρι νά φθάσω στό σπίτι μου. 
Θά τό φάω ἀργά-ἀργά στό δρόμο.

Πρέπει νά ἔχει κανείς μεγάλη λεπτότητα 
καί διάκριση γιά νά καταλάβει τό σκεπτικό 
τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων στή Μαδαγασκά-
ρη.

Ἀπό ποῦ ν’ ἀρχίσω καί ποῦ νά τελειώσω, 
περιγράφοντας τίς ἄπειρες ἀνάγκες αὐτῶν 
τῶν ἀνθρώπων…

Ἕνα ἄδειο μπουκάλι στό ὁποῖο θ’ ἄδει-
αζε τήν κούπα του, γίνεται ζήτημα ζωῆς ἤ 
θανάτου γι’ αὐτά τά πεινασμένα παιδιά τῆς 
Μαδαγασκάρης.

Μόλις τελειώνει ἡ διανομή τοῦ γάλα-
κτος, πηγαίνω βιαστικά στόν ὄρθρο. Εἶναι 
περίπου 7 ἡ ὥρα τό πρωί. Θά γίνῃ καί θεία 
Λειτουργία σήμερα καί ἀπολαμβάνω τήν 
άκολουθία στην τοπική διάλεκτο πού λέ-
γεται Μαλαγκάση. Οἱ ἀγγελικές φωνές τῶν 
ἰθαγενῶν μᾶς κάνουν καί νοιώθουμε κατά-
νυξη, ψυχική ἀγαλλίαση.

Τελειώνει ἡ Θεία Λειτουργία περίπου στις 
8.30 ἡ ὥρα τό πρωί καί κάποιοι ἐθελοντές 
ἤδη ἔχουν ἑτοιμάσει τό συσσίτιο τῆς Δευ-
τέρας.

Σήμερα προσφέρουμε ρύζι, φασόλια, 
λάδι, σαπούνι, σέ 965 ἄπορες οἰκογένειες.

Κοντά στό Ἐπισκοπεῖο ἔχουν δημιουρ-
γήσει ἕνα Νηπιαγωγεῖο. Ὁ Ἱεραπόστολος 
Ἐπίσκοπός μας, ὁ πατήρ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ἀγαπάει 

ἰδιαίτερα τά παιδιά καί, ἄν θά μποροῦσε νά 
χωρέσῃ ὅλα τά παιδιά τῆς Μαδαγασκάρης 
στήν ἀγκαλιά του, μέ χαρά θά τό ἔκανε.

Δίνει ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν παιδεία. Τό 
λέει ὁ ἴδιος: Τό μέλλον τῆς Μαδαγασκάρης 
εἶναι στά χέρια τῶν παιδιῶν αὐτῶν.

Προτρέπει τούς γονεῖς νά στείλουν τά 
παιδιά τους στό σχολεῖο, νά μή τά κρατοῦν 
σπίτι γιά δουλειές. Δυστυχῶς ὅμως, ἡ παι-
δεία στή Μαδαγασκάρη δέν εἶναι δωρεάν 
καί πολλά παιδιά ἀκόμα καί σήμερα πα-
ραμένουν ἀναλφάβητα. Γι’ αὐτό τό λόγο 
ἡ Ἐπισκοπή μας ἔχει χτίσει μέχρι σήμερα 
14 σχολεῖα Δημοτικά καί Γυμνάσια καί ὅλα 
λειτουργοῦν ἐντελῶς δωρεάν.

Μέσα στά πλαίσια τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ 
προγράμματος εἶναι καί ἡ Σχολή Κοπτικῆς-
Ραπτικῆς γιά φτωχά καί ἐγκαταλελειμμένα 
κορίτσια. Ἐδώ μαθαίνουν μοδιστρική, γιά νά 
μπορέσουν μ’ αὐτό τόν τρόπο νά ἐξασφαλί-
σουν καί αὐτά τό δικό τους τό μέλλον. Πολ-
λές φορές νέα κορίτσια λόγω τῆς φτώχειας 
τους, μένουν εὐπρόσβλητα σέ διάφορους 
κινδύνους.

Ἐπειδή γνωρίζει πολύ καλά ὁ Ἐπίσκοπος 
τά προβλήματα αὐτά στή Μαδαγασκάρη, 
κάνει μεγάλη προσπάθεια νά προστατέψη 
τά νέα κορίτσια σ’ ἕνα καλό χριστιανικό 
περιβάλλον, ὥστε νά καταλάβουν οἱ ἴδιες 
τήν ἀξία τους καί νά μπορέσουν καί πάλι 
να βροῦνε τή σωστή τους θέση στήν κοι-
νωνία.

Δίπλα ἀπό τή Σχολή Κοπτικής καί Ρα-
πτικῆς εἶναι τό γηροκομεῖον τῆς Ἐπισκοπῆς. 
Ἐδῶ ζοῦν ἥσυχα ἡ γιαγιά Ἑλένη καί ἡ Μαρ-
γαρίτα. Ἡ γιαγιά Ἑλένη κάθε φορά πού θά 
μᾶς δῇ, τό ἴδιο πράγμα θά μᾶς πῇ.

Σηκώνει τά χέρια ψηλά καί μᾶς λέει: 
Εὐχαριστῶ τό Θεό καί τόν πατέρα ΙΓΝΑΤΙΟ, 
γιατί δέν ἔχουμε κανένα στόν κόσμο. Χωρίς 
αὐτόν δέν θά εἴχαμε τίποτα. Εἶναι ἡ παρη-
γοριά μας. Πόσο χαίρεται, ὅταν κάθεται ὁ 
Ἐπίσκοπος δίπλα της! Στή Μαδαγασκάρη 
δέν ὑπάρχουν συντάξεις γιά ἡλικιωμένους 
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καί πραγματικά αὐτοί οἱ γέροντες καί οἱ γε-
ρόντισες μένουν ξεχασμένοι ἀπό τήν ὑπό-
λοιπη κοινωνία.

Ἔτσι πέρασε ἡ πρώτη ἡμέρα στή μακρινή 
Μαδαγασκάρη.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Σήμερα εἶναι Τρίτη, ὁ Ἐπίσκοπος πολύ 
συχνἀ συγκεντρώνει τούς ἱερεῖς του. Τοῦ δί-
νεται ἡ εὐκαιρία νά συζητοῦν διάφορα προ-
βλήματα πού ἀντιμετωπίζουν στην Ἐνορία 
τους καί νά λύνουν κάποιες ἀπορίες πάνω 
σέ πνευματικά καί λειτουργικά θέματα.

Σήμερα ἔρχεται καί ὁ π. Δημήτριος ΠΑ-
ΠΑΧΑΤΖΗΣ ἀπό τήν ΑΘΗΝΑ, πού ἀσχο-
λεῖται μέ τό σεμινάριο τῶν ἱερέων.

Φέρνει μαζί του πολύ ὑλικό καί βοηθά-
ει τούς ντόπιους ἱερεῖς μας, δίνοντάς τους 
πολλές δικές του προσωπικές ἐμπειρίες. Οἱ 
ἱερεῖς κάθονται καί ἀκοῦνε ἀφοσιωμένοι τόν 
π. Δημήτριο. Ταυτίζονται μ’ αὐτόν. Ἔχουν 
ἕνα πρότυπο. Ὁ π. Δημήτριος τούς ἐνθαρ-
ρύνει, τούς ἐνθουσιάζει καί τόν ἀκοῦνε μέ 
πολύ προσοχή.

Τό σεμινάριο ἔχει μεγάλη ἐπιτυχία καί 
οἱ ἱερεῖς τόν παρακαλοῦνε νά ἔλθει καί τοῦ 
χρόνου.

Ἡ Ἱεραποστολή μας ἔχει καί θεολογικό 
σεμινάριο γιά νεαρούς ὑποψήφιους ἱερεῖς.

Ὁ κ. Ἰωάννης Αντωνιάδης καί ἡ κ. Ἑλέ-
νη Καπιδάκη ἀσχολοῦνται μέ τά σεμινάρια 
αὐτά. Οἱ ἱεροσπουδαστές παρακολουθοῦν 
τό σεμινάριο αὐτό δύο χρόνια στήν Ἱεραπο-
στολή μας καί ὅταν ἀποφοιτήσουν, γυρίζουν 
πίσω στά χωριά τους, εἴτε σάν φοιτητές, εἴτε 
σάν μελλοντικοί ἱερεῖς.

Ὁ Ἐπίσκοπος, ὅταν θεωρεῖ ἱκανό κά-
ποιον, τόν χειροτονεῖ. Σήμερα Τρίτη, ἔχου-
με τή χαρά νά εἴμαστε στή χειροτονία τοῦ 
πατρός ΑΛΕΞΙΟΥ, ὁ ὁποῖος γίνεται ἱερέας. 
Ὁ π. ΑΛΕΞΙΟΣ θά πάῃ νά κηρύξει τό λόγο 
τοῦ Θεοῦ στά βόρεια μέρη τῆς Μαδαγα-
σκάρης.

Τό ἀπόγευμα πᾶμε μέ τόν Ἐπίσκοπο σ’ 

ἕνα κοντινό χωριό λίγο ἔξω ἀπό τήν ΑΝΤΑ-
ΝΑΝΑΡΙΒ, γιά νά δοῦμε τήν ἀνοικοδόμηση 
ἑνός ἱεροῦ Ναοῦ.

Μιλάει ἀρκετά μέ τόν Μηχανικό καί μέ 
τούς ἐργολάβους, γιατί θέλει νά γίνονται 
σωστές δουλειές. Σέ λίγα λεπτά μαζεύτη-
κε ὁ κόσμος στό χωριό πρίν φτάσει ἐκεῖ ὁ 
Ἐπίσκοπός τους.

Τά ἐκφραστικά τους μάτια δείχνουν ὅτι 
διψᾶνε γιά τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί περιμένουν 
ν’ ἀκούσουν τίς πνευματικές διδαχές ἀπό τό 
στόμα τοῦ ποιμενάρχου τους.

Τούς συγκεντρώνει ὁ Δεσπότης πότε μέ-
σα στό Ναό, πότε κάτω ἀπό ἕνα δέντρο καί 
ἀρχίζει τό κήρυγμα.

Ἀκόμα καί μικρά παιδάκια κάθονται μέ 
τό στόμα ἀνοιχτό καί ἀκοῦνε σιωπηλά αὐτά 
πού λέγει ὁ Γέροντας.

Πάνω σ’ αὐτή τή στιγμή θυμόμαστε τήν 
παραβολή τοῦ σπορέως καί γνωρίζουμε 
μέσα μας, ὅτι ἐδῶ σ’ αὐτά τ’ ἀπομακρυσμέ-
να καί ξεχασμένα μέρη ὁ σπόρος, ὁ λόγος 
δηλαδή τοῦ Θεοῦ πέφτει πάνω σέ εὔφορες 
καί καλοπροαίρετες ψυχές.

Ὁ Ἱεραπόστολος Ἐπίσκοπός μας πάντα 
κάτι τούς προσφέρει: Ροῦχα, ἡμερολόγια, 
πνευματικά βιβλία, σταυρουδάκια, εἰκονί-
τσες.

Ἔτσι περνάει καί ἡ δεύτερη ἡμέρα στήν 
Ἱεραποστολή, γεμάτη μέ μεγάλη ἀγαλλίαση. 
Ἔχουμε ξεχάσει τήν καθημερινότητά μας 
πού ζούσαμε στήν Ἀθήνα.

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Φθάνει ὁ π. Θεόδωρος Ἐμμανουήλ ἀπό 
τήν Οὐρανούπολη καί φεύγουμε ἀμέσως 
γιά τά νότια τῆς Μαδαγασκάρης περίπου 
1100 χιλιόμετρα ἀπό τή βάση μας.

Μαζί μας ἡ κυρία Ἰωάννα ΒΑΜΟΥ καί ἡ 
δεσποινίς Μαρία ΒΟΥΝΤΙΚΗ. Οἱ δρόμοι σ’ 
ἐκείνη τήν περιοχή εἶναι πάρα πολύ ἄσχη-
μοι, λασπόδρομοι, μέ λακοῦβες, μέ χαντά-
κια. Σέ μερικά σημεῖα περνοῦμε γέφυρες 
πού πραγματικά πιστεύουμε ὅτι θά πέσουμε 
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μέ τό αὐτκίνητο. Κινδυνεύει καί ἡ ζωή μας. Ἡ 
ἀλήθεια εἶναι ὅτι φοβόμαστε. Πρέπει ὅμως 
νά φθάσουμε στόν προορισμό μας. Τό ταξίδι 
διαρκεῖ 22 ὧρες συνεχόμενες ὁδικῶς.

Σταματᾶμε 10 λεπτά στήν ἄκρη τοῦ δρό-
μου καί τρῶμε κάτι πρόχειρο πού ἔχουμε 
φέρει μαζί μας. Τρῶμε κάπως ἀσκητικά. Δέν 
μποροῦμε νά φᾶμε τά ἐκτεθειμένα φαγητά 
πού ὑπάρχουν στά μαγαζιά γι’ αὐτούς, λό-
γω τῶν πολλῶν ἀρρωστιῶν. Ἡ ἀποστολή 
μας εἶναι νά κάνουμε μέ τίς εὐλογίες τοῦ 
Ἐπισκόπου μας βαπτίσεις καί φέτος.

Ὁ π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ μέ πολύ ἀγάπη καί 
εὐλογία ἔρχεται κάθε χρόνο. Φέτος ἔχουμε 
πάρα πολλές βαπτίσεις.

Συγκινητικό εἶναι νά βλέπουμε ἀνθρώ-
πους ν’ ἀγκαλιάζουν τήν Ὀρθοδοξία, νά 
γίνονται βαπτίσεις σέ ποτάμια, ἄν δέν 
ὑπάρχουν Ναοί. Συγκινητικό εἶναι βέβαια 
νά βλέπουμε ἡλικιωμένους ἀνθρώπους νά 
βγαίνουν ἀπό τήν κολυμπήθρα καί νά δο-
ξάζουν τό Θεό πού γίνανε καί αὐτοί μέλη 
τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας καί οἰκογενείας τοῦ 
Χριστοῦ, ἔστω καί αὐτά τά τελευταῖα χρό-
νια τῆς ζωῆς τους. Αὐτό μᾶς συγκλονίζει 
ἰδιαίτερα.

Ὅπως εἴπαμε, σέ περιοχές πού δέν ἔχου-
με ναούς, γίνονται οἱ βαπτίσεις σέ ποτάμια. 

Μεταφέρονται οἱ κατηχούμενοι μέ μιά 
αὐτοσχεδίαστη βαρκούλα στό σημεῖο τοῦ 
βαπτίσματος, ὅπου περιμένει ὁ ἱερέας μέσα 
στή λίμνη. Ἡ προσπάθειά μας εἶναι ὅποιο 
ζευγάρι ἔχει βαπτισθεῖ ἀμέσως νά προχω-
ροῦνε στό μυστήριο τοῦ γάμου.

Βλέπουμε καί πάλι μεγάλοι στήν ἡλικία 
μόλις ἔχουν βαπτισθεῖ νά θέλουν νά εἶναι 
συνεπεῖς ἀπέναντι στά χριστιανικά καθή-
κοντά τους καί νά κάνουν πράξη αὐτό πού 
λένε: «Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Τελειώνει ἡ ἡμέρα τῆς βαπτίσεως μέ με-
γάλη χαρά καί ὅλοι τρῶμε ἀπό τό φαγητό 
πού προσφέρει ἡ Ἱεραποστολή. Ἕνα πλού-
σιο γεῦμα ἀπό ρύζι καί κρέας καί θυμόμα-
στε πάλι τίς ἀγάπες τῆς πρώτης Χριστιανικῆς 
Ἐκκλησίας. Τελειώνουμε τίς βαπτίσεις στήν 
περιοχή αὐτή καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ πραγματοποιεῖ περίπου 
1600 βαπτίσεις καί 60 γάμους. Ἡ περιοδεία 
μας τελειώνει μέ μιά ἐπίσκεψη στό Γυμνάσιο 
θηλέων πού ἔχει ἡ Ἐπισκοπή μας.

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Καθώς ἐπιστρέφουμε πρός τήν βάση μας, 
περνᾶμε ἀπό ἕνα πολύ φτωχό χωριό. Οἱ 
ἄνθρωποι ὑποφέρουν. Ἡ φτώχεια ὑπερ-
βολική. Νερό δέν ὑπάρχει. Οἱ κάτοικοι τοῦ 
χωριοῦ αὐτοῦ μᾶς λένε ὅτι περπατᾶνε 15 
χιλιόμετρα μέ τά πόδια, γιά νά βροῦνε τήν 
πιό κοντινή βρύση καί κουβαλᾶνε μετά μέ 
τούς κουβάδες στά κεφάλια τό καθαρό νε-
ρό. Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀνταποκρίνεται ἀμέ-
σως στίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, 
μοιράζει ροῦχα, τρόφιμα, καθαρό πόσιμο 
νερό, γραφική ὕλη καί ἄλλα ἀναγκαῖα ὑλι-
κά ἀγαθά.

Ἐπισκεπτόμαστε κάποια σχολεῖα καί μοι-
ράζουμε γραφική ὕλη. Οἱ δάσκαλοι μᾶς 
λένε ὅμως ὅτι τά παιδιά περπατοῦν πολλά 
χιλιόμετρα, γιά νά φθάσουνε στό σχολεῖο. 
Τελικά ὅταν φθάνουν, ἐξαντλημένα, κουρα-
σμένα, πεινασμένα, δέν ἔχουν τό κουράγιο 
νά παρακολουθήσουν μαθήματα.

Ὁ Ἐπίσκοπος Μαδαγασκάρης πραγματοποιεῖ 
ὁμαδικές βαπτίσεις

11



Ξαπλώνουν στά θρανία καί κοιμοῦνται 
ἀπό τήν ἐξάντληση καί τήν ὑπερβολική 
πεῖνα.

Ὅταν ρωτᾶμε τούς ντόπιους: γιατί καθό-
σαστε σ’ αὐτά τά χωριά τ’ ἄγονα καί σκληρά 
μέρη; Μᾶς λένε: Φοβόμαστε τά πνεύματα 
τῶν προγόνων μας. Ἄν εγκαταλείψουμε αὐτά 
τά μέρη τῶν προγόνων μας, τά πνεύματα 
θά μᾶς καταραστοῦν καί θά πέσει μεγάλη 
κατάρα σε μᾶς καί στίς οἰκογένειές μας.

Δυστυχῶς αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν 
γνωρίσει ακόμα τό Χριστό. Φεύγουμε ἀπό 
τό χωριό αὐτό, ἀλλά τούς ὑποσχόμεθα ὅτι 
θά γυρίσουμε σύντομα νά τούς ξαναβοη-
θήσουμε.

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Σήμερα θά πᾶμε γιά Θεία Λειτουργία σ’ 
ἕνα χωριό πού μᾶς περιμένει ὁ π. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ. Τό αὐτοκίνητό μας μᾶς ἀφήνει μέ-
χρι ἕνα σημεῖο, γιατί εἶναι πολύ ἄσχημος ὁ 
δρόμος. Ἐκεῖ μᾶς περιμένει μιά βοϊδάμαξα. 
Μπαίνουμε στή βοϊδάμαξα νά περάσουμε 
τό ποτάμι. Ἀφού φτάσουμε στήν ἄλλη ἄκρη, 
περπατᾶμε ἄλλα 4 χιλιόμετρα, γιά νά φθά-
σουμε σ’ ἕνα σχολεῖο, ὅπου θά γίνῃ ἡ Θεία 
Λειτουργία. Στό δρόμο συναντᾶμε σκληρα-
γωγημένα παιδάκια πού κουβαλάνε τοῦβλα 
στόν ὦμο ἤ βαριές πέτρες στό κεφάλι, γιά 
νά βγάλουν μεροκάματο.

Αὐτές εἶναι οἱ πραγματικές ἀλήθειες πού 
ζοῦμε μέ τούς ἐθελοντές πού ἔρχονται στή 
Μαδαγασκάρη. Μᾶς βλέπουν τά παιδάκια 
καί ἁπλώνουν τό χέρι καί λένε: Δῶσε μου 
μιά καραμέλα, ξένε.

Τελικά, φθάνουμε στό χωριό. Ἐδῶ δέν 
ἔχουμε ἀκόμη Ναό καί, ὅπως εἴπαμε, γίνεται 
ἡ Θεία Λειτουργία σ’ ἕνα σχολεῖο. Ρωτᾶμε 
τόν πατέρα ΣΕΡΑΦΕΙΜ πῶς ἱδρύθηκε ἐδῶ 
ἡ ἐνορία; καί μᾶς λέει τήν ἱστορία τῆς πε-
ριοχής αυτῆς, πού ἐξ αἰτίας ἑνός θαύματος 
ἀπό τίς προσευχές τοῦ πατρός ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
θεραπεύτηκε ἡ μητἐρα ἑνός εἰδωλολάτρη. 
Βέβαια αὐτός ἐγκαταλείπει τά πνεύματα τῶν 

προγόνων του καί ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί ὄχι μόνο αὐτός γίνεται κα-
τηχούμενος, μᾶς δωρίζει καί ἕνα οἰκόπεδο 
γιά νά χτίσουμε Ναό. Στην Ἱεραποστολή 
δέν γίνεται προσηλυτισμός, ἀλλά εὐαγ-
γελισμός ψυχῶν.

ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΗ

Φεύγουμε ἀπό τήν περιοχή αὐτή μέ 
αἰσθήματα χαρᾶς καί λύπης. Χαρᾶς, για-
τί ζήσαμε τόσες πνευματικές, μοναδικές 
ἐμπειρίες, δεθήκαμε μέ τόν κόσμο ἐκεῖ, 
τούς ἀγαπήσαμε καί τώρα εἶναι καιρός νά 
ἐπιστρέψουμε στή βάση μας.

Στήν ἐπιστροφή μας σέ μιά κωμόπολη 
μᾶς περίμενε ὁ π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ. Ἔχουμε καί 
ἐδῶ βαπτίσεις. Ἄν καί εἴμαστε πάρα πολύ 
κουρασμένοι, γίνονται κανονικά οἱ βαπτίσεις 
καί τό ἀπόγευμα ξεκουραζόμαστε.

Τό βράδυ προχωροῦμε πρός τήν Ἀντα-
ναναρίβ.

ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΗ

Σήμερα, Κυριακή, πᾶμε μέ τό Γέροντα 
στό κέντρο, στούς Ἁγίους Ταξιάρχες, στό 
χωριό Βουϊκέλι, ὅπου θά συλλειτουργήσει 
μέ τόν π. ΣΑΜΟΥΗΛ.

Μετά ἀπό τή Θεία Λειτουργία μᾶς παρα-
καλεῖ ὁ π. ΣΑΜΟΥΗΛ νά ἐπισκεφθοῦμε μιά 
ἄρρωστη, τή ΜΑΚΡΙΝΑ.

Ἔχουμε μαζί μας τήν κ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ καί 
τήν κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΙΔΑΚΗ. Πᾶμε στή ΜΑ-
ΚΡΙΝΑ καί τή ρωτᾶμε τί ἔχει;

Ὀκτώ μῆνες εἶμαι στό κρεβάτι καί δέν ἔχω 
χρήματα νά πάω στό γιατρό. Τήν παίρνουμε 
καί τήν μεταφέρουμε στήν ΑΝΤΑΝΑΡΙΒΗ 
καί τήν πᾶμε στό Κρατικό Νοσοκομεῖο. Ἡ 
ΜΑΚΡΙΝΑ εἶχε πιεῖ μολυσμένο νερό ἀπό 
ἕνα ποτάμι καί τά μικρόβια δηλητηρίασαν τά 
όργανά της, οὕτως ὥστε νά μή λειτουργοῦν 
κανονικά πλέον. Δυστυχῶς μετά ἀπό λίγες 
ἡμέρες ἐκοιμήθη ἡ ΜΑΚΡΙΝΑ, δέν μπορέσα-
με νά τήν σώσουμε. Ἄν πήγαινε στό γιατρό 
νωρίτερα, ἄν εἶχε μόνο 5 € γιά φάρμακο, 
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θά μποροῦσε νά ζήσει. Ἡ ΜΑΚΡΙΝΑ πέθανε 
καί ἄφησε πίσω της (5) ὀρφανά μωρά, τό 
μικρότερο μόλις (4) μηνῶν.

Ἡ Ἱεραποστολή μας μεταξύ ἄλλων φιλαν-
θρωπικῶν ἱδρυμάτων φροντίζει νά κτίσει καί 
Γενικές Κλινικές, πού λειτουργοῦν ἐντελῶς 
δωρεάν γιά τόν κόσμο. Τώρα ἔχουμε δύο 
κλινικές πού λειτουργοῦν δωρεάν, ὀδοντια-
τρικό, γενικό παθολογικό, μικροβιολογικό, 
γυναικολογικό καί φαρμακεῖο.

Ἀπό τά πιό πρόσφατα ἱδρύματα τῆς Ἱε-
ραποστολῆς εἶναι καί ἕνα βρεφοκομεῖο, στό 
ὁποῖο στεγάζονται ἐγκαταλελειμμένα παι-
διά, ὅπως ἡ ΜΑΚΡΙΝΑ ἤ ἄλλα παιδιάκια τά 
ὁποῖα ἔχουν ἐγκαταλείψει γιά κάποιο λόγο 
οἱ γονεῖς τους. Τά παιδιά μεγαλώνουν σέ ἕνα 
ζεστό, οἰκογενειακό περιβάλλον. Εἴχαμε τήν 
εὐλογία σήμερα νά εἴμαστε καί στά ἐγκαίνια 
τοῦ βρεφοκομείου.

ΗΜΕΡΑ ΟΓΔΟΗ

Σήμερα φθάνει στήν Ἱεραποστολή μας ὁ 
Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος ἀπό 
τήν Κύπρο, μέ μιά ὁμάδα γιατρῶν. Περιπτώ-
σεις σάν τῆς Μακρίνας, μᾶς παροτρύνουν 
νά ζητήσουμε βοήθεια ἀπ’ αὐτούς τούς για-
τρούς. Οἱ γιατροί ἀπό τήν Κύπρο δέν χά-
νουν χρόνο. Ἀμέσως όργανώνονται, πάντα 
φορτωμένοι μέ φάρμακα πού ἔχουν φέρει 
μαζί τους καί ἀρχίζουν τό θεραπευτικό ἔργο 
τους. Μεγάλη ἡ προσφορά τους, ἀναγκαία 
ἡ παρουσία τους.

Στό χωριό, πού πᾶμε σήμερα μέ τούς 
γιατρούς γίνεται καί ὁ ἐγκαινιασμός ἑνός 
Ναοῦ ἀπό τό Μητροπολίτη Κιτίου. Ἡ σημε-
ρινή ἡμέρα ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά μᾶς. 
Ἀπολαμβάνουμε καί πάλι πάρα πολλές 
εὐλογίες ἀπό τόν πανάγαθο Θεό.

ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΤΗ

Σήμερα νιώθουμε ἰδιαίτερη χαρά καί συ-
γκίνηση, γιατί ξεφορτώνουν τό κοντέϊνερ 
πού ἐστάλη ἀπό τήν ἐξωτερική Ἱεραποστολή 
τοῦ Ἁγίου ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.

Παραλάβαμε ρουχισμό, τρόφιμα, ἐκκλη-
σιαστικά εἴδη, γραφική ὕλη, μηχανήματα 
γιά τίς κλινικές καί ἔπιπλα γιά τόν ἐξοπλισμό 
Ναῶν, πνευματικῶν κέντρων καί ἄλλων 
χώρων. Ἔχει καί ἕνα ἀσθενοφόρο αὐτοκί-
νητο ἀπό τήν Γερμανία. Ὁ Γέροντάς μας τό 
δωρίζει στό Δῆμο γιά να μποροῦνε νά ἐξυ-
πηρετοῦνται τά γύρω χωριά τῆς περιοχῆς.

Ἡ ὁμάδα μας πού συμπεριλαμβάνει 
ὅλους τούς ἐθελοντές τῆς Ἱεραποστολῆς μας 
δέν καθυστερεῖ στή διανομή τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν πού ἔχουν ἔλθει μέ τό κοντέϊνερ. 
Μοιράζονται στούς φτωχούς καί ταυτόχρονα 
δίνουμε γραφική ὕλη καί καραμέλες σέ ὅλα 
τά παιδιά τῆς περιοχῆς. Εἶναι ἡμέρα χαρᾶς 
γιά τούς φτωχούς ἀδελφούς μας.

Διαπιστώνουμε ἐδῶ ἐπί τόπου, ὅτι ὅση 
βοήθεια δίνουμε, εἴτε ἀπό τό ὑστέρημά μας, 
εἴτε ἀπό τό περίσσευμά μας, ὅλη αὐτή ἡ 
βοήθεια πάει ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τόν προορι-
σμό της. Ἡ κούραση τοῦ ξεφορτώματος τοῦ 
κοντέϊνερ ξεπληρώνεται μέ τήν ἀνακούφιση, 
ὅτι κάποιοι στήν Ἑλλάδα, στήν Κύπρο, στή 
μακρινή Αὐστραλία, ἀγαποῦν καί θυμοῦνται 
τήν Ἱεραποστολή, δέν ξεχνοῦν καί μέ τόν δι-
κό τους προσωπικό τρόπο τήν βοηθοῦν.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΚΑΤΗ

(Τελευταία ἡμέρα στή Μαδαγασκάρη)
Οἱ ἰθαγενεῖς προσφέρουν τίς εὐχαριστίες 

τους μέ παραδοσιακούς χορούς καί τρα-
γούδια.

Ἡ προσφορά τῶν δέκα ἡμερῶν μικρή. Τό 
ξύπνημα ὅμως τῆς ἐσωτερικῆς συνειδήσεώς 
μας μεγάλο. Κλείνουν τή γιορτή τους οἱ ντό-
πιοι ἀδελφοί μας φωνάζοντας «MISAOTRA 
TOMPOKO». Εὐχαριστοῦμε, κύριοι. Εὐχα-
ριστοῦμε πολύ. Ἐμεῖς ὅμως ξέρουμε, ὅτι 
πήραμε σέ 10 ἡμέρες πολύ περισσότερα 
ἀπ’ αὐτά πού ἔχουμε προσφέρει.

Εὐχαριστοῦμε τήν Ἱεραποστολή καί τόν 
Ἐπίσκοπο Ἰγνάτιο, πού μᾶς δίνει αὐτή τήν 
εὐκαιρία νά γνωρίσουμε καί ἐμεῖς ἀπό κοντά 
τί σημαίνει Ἱεραποστολή.
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά σᾶς εὐχαριστήσω 
πάρα πολύ. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού 
βλέπω τούς περισσότερους ἀπό σᾶς, προ-
ηγουμένως εἰς τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Κυψέλης καί τώρα ἐδῶ στό 
χῶρο τῆς Ἱεραποστολῆς.

Προσωπικά διακονῶ τήν Ἱεραποστολή 
σέ μεγάλη ἡλικία. Αὐτοί πού μέ ὁδήγησαν 
ἐκεῖ, πάλι σέ μεγάλη ἡλικία πῆγαν. Πολλές 
φορές ὅλοι μας φθάνουμε νά διαβάσου-
με τό ἱερόν Εὐαγγέλιον μέχρι τό τέλος σέ 
μεγάλη ἡλικία. Γιατί ἡ τελευταία φράση 
τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Εὐαγγελιστῶν μᾶς 
ὁδηγεῖ στό νά κηρύξουμε τό Εὐαγγέλιο.

Τό «Πορευθέντες μαθητεύσατε» εἶναι 
τέλος-τέλος στό Εὐαγγέλιο καί πολλοί 
κουράζονται καί δέν φθάνουν μέχρις ἐκεῖ, 
γιά νά καταλάβουν ὅτι εἶναι γιά ὅλους 
αὐτή ἡ ἐντολή. Δέν εἶναι γιά μένα πού 
εἶμαι μοναχός, ἀλλά γιά κάθε ἕναν πού 
νιώθει ὅτι ὁ Κύριος καί τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
μιλάει προσωπικά.

Ἐγώ πρώτη φορά ἄκουσα γιά τήν 
Ἀφρική ἀπό ἕναν Γέροντα, τόν πνευματι-
κό μου πατέρα Χαρίτωνα Πνευματικάκη. 
Ὅταν ἤμουνα μαθητής, μᾶς καλοῦσε δί-
πλα του καί μᾶς διάβαζε γράμματα τοῦ 
πατρός Χρυσοστόμου, πού ἀγωνιζόταν καί 
ἐκεῖνος μόνος του καί τόν παρακαλούσε 

νά πάει κάτω.
Τότε πού μᾶς διάβαζε αὐτά τά γράμματα 

ἦταν ἤδη (60) ἐτῶν καί μάλιστα θυμᾶμαι 
πῆρε τή σύνταξή του καί μοῦ ἔλεγε: Τώ-
ρα θά ἡσυχάσω καί ἐγώ. Ἐπειδή μᾶς ἀγα-
ποῦσε πολύ, δέν ἤθελε νά φύγῃ ἀπό τήν 
Πάτρα ὅπου ἤμασταν, ἄν καί δέν ἦταν 
ἡ δική του πατρίδα, ἀλλά ἤθελε νά συ-
νεχίσῃ τό ἔργο του. Εἶχε αποφασίσει νά 
πάρῃ τή σύνταξή του καί νά μείνῃ ἐκεῖ. 
Μάλιστα εἶχε μεταφέρει τή βιβλιοθήκη 
του σ’ ἕνα σπίτι πού εἶχαν ἐκεῖ οἱ ἀδελ-
φοί του ἱερομόναχοι καί ἑτοιμαζόταν καί 
αὐτός νά μείνῃ μαζί τους, μελετώντας καί 

Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟλΟΣ Π. ΘΕΟλΟΓΟΣ  
ΣΤΟΝ ΟΜΙλΟ ΜΑΣ

Σ.Σ. Τήν Κυριακή 16.10.2011, στήν πρωινή συνάντηση τῶν συνεργατῶν μας στό 
χῶρο τοῦ Ὁμίλου μας μετά τόν ἐκκλησιασμό, προσῆλθε ὁ Ἱερ/λος Ἀρχ/της π. ΘΕ-
ΟΛΟΓΟΣ.

Τόν Ἱεραπόστολο παρουσίασε εἰς τούς παρευρισκομένους συνεργάτες μας ἡ πρόε-
δρος τοῦ Ὁμίλου μας κ. Μαρία ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ καί τόν ὁποῖον προσεκάλεσε νά ὁμιλήσῃ 
γιά τό Ἱεραποστολικό ἔργο του στήν ἀχανή ἔκταση τοῦ ΚΟΓΚΟ, ὅπου διακονεῖ.

Στή συνέχεια παρουσιάζουμε τήν ὁμιλία τοῦ π. Θεολόγου.
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διδάσκοντας.
Γιά μᾶς ἦταν, ὄχι ὁ Ἱεραπόστολος, ὄχι 

ὁ κήρυκας, ἀλλά παράδειγμα ζωντανό 
ἁγίας ζωῆς.

Ἡ προσωπικότητά του μᾶς εἶχε συγκι-
νήσει καί, ἐπειδή γνώριζε καί ἐκεῖνος τή 
συγκίνησή μας, μᾶς ὁδηγοῦσε πατρικά καί 
ὀρθά στό δρόμο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

Τότε μᾶς διάβασε καί ἕνα  ἄλλο γραμ-
ματάκι πού ἦλθε στό τέλος τοῦ 1972 ἀπό 
τήν ἀδελφή Ὄλγα, ὅτι ὁ πατήρ Χρυσόστο-
μος ἐκοιμήθη στήν ΚΑΝΑΓΚΑ.

Θυμᾶμαι τότε γύρισε καί μοῦ εἶπε: 
Ἔκλεισε τό κεφάλαιο τῆς Ἀφρικῆς καί γιά 
μᾶς.

Λίγο πιό πριν ὁ ἴδιος πρίν λίγους μῆνες 
εἶχε ἱδρύσει ἕνα σύλλογο, τόν «ΠΡΩ-
ΤΟΚΛΗΤΟ» πού ἔκανε μέ τήν βοήθεια 
πολλῶν ἐπιστημόνων, γιά νά βοηθᾶνε 
τό ἔργο τοῦ πατρός Χρυσοστόμου. Ἐνῶ 
μοῦ ἔλεγε αὐτά μετά ἀπό μιά ἑβδομάδα 
περίπου μοῦ λέει, θέλω νά σέ δῶ ἰδιαίτε-
ρα. Στή συνάντησή μας μοῦ εἶπε: Ἐπειδή 
κάνεις γαλλικά, βρές μου κι ἐμένα ἕνα δά-
σκαλο, γιατί φεύγω γιά τήν Ἀφρική.

Ξαφνιάστηκα, ἦταν τό κάλεσμα πού ὁ 
πατήρ Χρυσόστομος δέν κατάφερε νά τοῦ 
κάνῃ ἀπό τή γῆ καί τοῦ τὀ ἔκανε ἀπό τόν 
οὐρανό. Ἦταν πολύ στενά συνδεδεμένοι, 
εἶχαν περάσει ὅλο τό συμμοριτοπόλεμο 
μαζί μέ πολλούς κινδύνους στή ζωή τους. 
Τελικά σέ 3-4 μῆνες ἔφυγε στίς ἀρχές τοῦ 
1973. Ἐγώ εἶχα πάει καί τόν εἶδα μόλις 
τελείωσα ἐδῶ τό Πολυτεχνεῖο, τό 1976.

Τό 1976 ἦταν μόνος του. Ζούσαμε μέ 
ἕνα θαυμαστό τρόπο μέ μεγάλες, πολύ 
μεγάλες δυσκολίες, ἀλλά καί μεγάλες 
εὐλογίες. Τότε εἶχε κινδυνεύσει πολλές 
φορές ἡ ζωή του ἀπό ντόπιους καί ἄλλα 
δόγματα πού τούς εἶχαν βάλει νά τόν δυ-
σκολεύουν.

Μιά φορά μάλιστα, σταθήκανε μπροστά 
τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ, γιά νά τόν γλυ-

τώσουν ἀπό ἕνα φορτηγό πού τόν ὁδηγό 
εἶχαν βάλει κάποιοι νά τόν χτυπήσῃ.

Ὁ π. ΧΑΡΙΤΩΝ ἦταν γιά μᾶς ὁδηγός 
ἄριστος!

Ἐπειδή και ἐγώ εἶχα τελειώσει Ἀρχιτέ-
κτων, ὅταν πρωτοπῆγα ἐκεῖ, μ' ἔβαλε νά 
τόν βοηθήσω νά μετατρέψῃ μιά άποθήκη, 
νά κάνῃ τοξοστοιχεῖες καί νά τήν μετα-
τρέψῃ σέ Ναό. Εἶναι ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέα στήν ΚΑΝΑΓΚΑ, πού μόλις πέρυσι 
κτίστηκε ἕνας ἄλλος πολύ μεγαλύτερος 

καί ἔτσι μπόρεσαν νά 
μεταφερθοῦν, γιατί 
ἐκεῖ εἶναι χιλιάδες 
χριστιανοί.

Τότε ὁ πατήρ ΧΑ-
ΡΙΤΩΝ ἐπέμενε νά 
πάω.

Ἐγώ βέβαια εἶχα 
δυσκολίες ,  πού 

ἄλλαξαν ἀπό τότε πού ἔκανα μιά ἐπίσκε-
ψη στό Ἅγιο Ὄρος καί γνώρισα ἕναν ἄλλο 
κόσμο, ἄλλους πατέρες.

Ἔτσι, ὅταν μετά ἔκανα μεταπτυχιακά 
στό ἐξωτερικό, πῆρα ἀπόφαση νά πάω 
στό Ἅγιο Ὄρος. Ὁ πατήρ ΠΑΪΣΙΟΣ πού μέ 
ὁδηγοῦσε τότε, δέν μέ ἄφηνε νά πάω, ἄν 
δέν τελειώσω πρῶτα τό στρατό. Ἔτσι πῆγα 
στήν Ἀφρική μετά τό στρατό.

Ὁ π. ΧΑΡΙΤΩΝ πάντα μοῦ ἔγραφε καί 
μέ περίμενε κάτω. Τόν εἶχα ἐπισκεφθεῖ καί 
σάν ἱερομόναχο. Οἱ πνευματικοί μου ὅμως 
τότε δέν δίνανε εὐλογία καί ἐγώ φαίνεται 
δέν ἤμουν ἕτοιμος γιά νά πάω καί ἔπρε-
πε να ὡριμάσουν καί νά ἐνταθοῦν καί οἱ 
προσευχές τοῦ πατρός ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ.

Ἔτσι, μετά τήν κοίμησή του, μερικά 
πράγματα ἄλλαξαν. Ὅταν ἐκοιμήθη, ἐγώ 
ὑπηρετοῦσα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. 
Ἔμεινα ἐκεῖ 8½ χρόνια, κυρίως ἐξασκώντας 
τό ἐπάγγελμά μου, ἀλλά καί σάν ἱερέας 
καί μοναχός.

Ἐκεῖ ἔμαθα γιά τήν κοίμηση τοῦ πατρός 
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ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ τήν τελευταία στιγμή καί δέν 
πρόφθαινα νά πάω κάτω.

Ἀλλά, ὅταν πιά ἀποδεσμεύτηκα ἀπό 
τήν Ἀλβανία, μέ τίς προσευχές του καί τοῦ 
διαδόχου του, τοῦ Σεβ/του ΙΓΝΑΤΙΟΥ, μ’ 
ἔφεραν στήν ΑΦΡΙΚΗ.

Πρῶτα-πρῶτα μ’ ἐκάλεσε νά τόν βοηθή-
σω νά χτίσῃ ἕνα Ναό. Ἀλλά αὐτό ἦταν τό 
δόλωμα. Ὁ σκοπός του ἦταν ν’ ἀσχοληθῶ 
μέ μιά μεγάλη περιοχή πού δέν εἶχε ἀσχο-
ληθεῖ ποτέ κανένας ἀπ’ ἐδῶ, ἀλλά εἶχαν 
δημιουργηθεῖ τρεῖς ἐνορίες στό κράτος τοῦ 
πρώην Γαλλικοῦ ΚΟΓΚΟ, τό ὁποῖον λεγό-
ταν τότε ΚΟΓΚΟ καί τό ἄλλο ΖΑΪΡ. Ἦταν 
μιά περίοδος ὑπό κομμουνιστικό ἔλεγχο 
καί ἔχει μιά μεγάλη ἔκταση, τρεῖς φορές 
σάν τήν Ἑλλάδα. Ἐκεῖ ἔχω τώρα 8 χρόνια. 
Πηγαίνω τακτικά, μοιράζοντας τόν χρόνο 
μου ἐκεῖ καί στό Ἅγιον Ὄρος.

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔγιναν ἀρκετά 
πράγματα, ἀρκετά ἔργα. Οἱ ἄνθρωποι πού 
μᾶς βοηθοῦν ἀπό ἐδῶ, αὐτοί τά ἔκαναν. 
Ἁπλοί δωρητές, Ἱεραποστολικοί σύλλογοι 
κυρίως ὁ «Πρωτόκλητος» ἀπό τήν Πάτρα 
πού καλύπτει αὐτή τήν περιοχή περισσό-
τερο, ἀπό τή Θεσσαλονίκη ἡ Ἀποστολική 
Ἀδελφότητα καί ἄλλες ὁμάδες ἀπό διά-
φορες περιοχές καί κοντινές καί μακρινές 
καί ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.

Ἐγώ συνηθίζω νά προσκαλῶ περισ-
σότερο νά ἔλθῃ κάποιος παρά νά βοη-
θήσῃ μέ ἄλλο τρόπο. Γιατί ἐκεῖ πού δι-
ακονοῦμε εἶμαι τελείως μόνος, δέν ἔχω 
κάποιον πού νά μπορῇ να συμπαρασταθῇ. 
Ἐπίσης ὑπάρχει καί ἕνα  ἄλλο πρόβλημα 
πού δέν ἔχουν ἄλλες Μητροπόλεις, ὅτι 
δέν ἔχουμε καθόλου Ἑλληνικές παροικίες, 
δέν ὑπάρχουν Ἕλληνες. Ἔτσι δέν μπορεῖ 
κανείς ὄχι νά πῇ τόν πόνο του ἁπλά, ἀλλά 
νά ἔχῃ μιά ἐνίσχυση σέ κάποια δυσκολία, 
ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι.

Ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος, ξέρετε πόση 
ἀγάπη ἔχει καί πόσο καλός εἶναι, θέλη-

σε ἀκριβῶς πρίν ἕνα χρόνο στά μέσα τοῦ 
Ὀκτώβρη πέρυσι νά χωρίσῃ αὐτό τό κρά-
τος καί μαζί μέ τό διπλανό, τό ΚΑΜΠΟΥΛ, 
νά τό κάνῃ μιά Ἐπισκοπή. Θεώρησε κα-
λό, ὅτι θά ἔπρεπε νά μοῦ δώσῃ αὐτή τήν 
εὐθύνη καί ἔτσι μέ ὅρισε Ἐπίτροπό του σ’ 
αὐτά τά δύο κράτη.

Στό ΚΑΜΠΟΥΛ δέν ἔχει γίνει ἀκόμη 
τίποτα. Ἔχει μιά μεγάλη ἱεραποστολική 
πορεία, γιατί ἐκεῖ ἔδρασε ὁ ΑΛΜΠΕΡΤ 
ΣΒΑΪΤΣΕΡ καί εἶναι ἕνα κράτος πολύ κλει-
στό. Δέν δέχεται εὔκολα ξένους, δέν ἔχει 
πολύ κόσμο. Εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν 
Ἑλλάδα, ἀλλά ἔχει μόνο 1½ ἑκατομμύ-
ριο πληθυσμό. Ἔχει πολλά πετρέλαια. Τό 
βιοτικό τους ἐπίπεδο εἶναι σάν τῆς Νοτίου 
Ἀφρικῆς, ἀλλά ἡ Ἑλληνική Ἱεραποστολή 
δέν ξεκίνησε ακόμη. Ἐλπίζουμε ὅτι σύντο-
μα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά ξεκινήσῃ.

Τό κράτος τοῦ Κογκό ἔχει καί αὐτό, 
ὅπως ὅλη ἡ Κεντρώα ΑΦΡΙΚΗ, μεγάλες 
εὐλογίες: Διαμάντια, χρυσό, οὐράνιο, 
πετρέλαιο ἄφθονο στό ὑπέδαφος. Στήν 
ἐπιφάνεια ὑπάρχουν ἀπέραντα δάση, τά 
ὁποῖα μποροῦν νά δώσουν ἕνα πλοῦτο 
ἀφάνταστο. Δυστυχῶς ὅμως, εἶναι καί 
οἱ Εὐρωπαῖοι, πού δέν δίνουν μαρτυρία 
σωστή.

Οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι ναί μέν άγωνί-
ζονται ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ στή θεω-
ρία, ἀλλά τόν ἐφαρμόζουν στήν πράξη. Οἱ 
Εὐρωπαῖοι ἦταν ἄπειροι καί λἐνε ὅτι κατα-
δυναστεύουν αὐτά τά κράτη. Τά περισσό-
τερα ὅμως ἀφρικανικά κράτη ἔχουν πάρει 
τήν ἀνεξαρτησία τους. Ἡ ἀποικιοκρατία 
ὅμως ἡ σημερινή, πιστεύω, ὅτι εἶναι πολύ 
χειρότερη, γιατί ἔχουν ἐγκαταληφθεῖ χωρίς 
καμιά βοήθεια, χωρίς καμιά ἐκπαίδευση, 
καλλιέργεια, τεχνογνωσία. Ἔχουν παραδο-
θεῖ στά χέρια πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν.

Τό μεγάλο ΚΟΓΚΟ διευθύνουν σήμε-
ρα Ἀμερικανοί. Στό ΚΟΓΚΟ πού εἶναι, τό 
διευθύνει ἡ TOTAL, ἡ ὁποία εἶναι ἑταιρεία 
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πετρελαίου τῆς ΓΑΛΛΙΑΣ.
Μάλιστα ἐκεῖ ἀπέβλεπε καί πριν ἀπό 15 

χρόνια ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος πού ἔγι-
νε, ποιός θά πάρει τά πετρέλαια, τά ὁποῖα 
εἶναι πολύτιμα. Αὐτές οἱ ἑταιρεῖες ἐνδιαφέ-
ρονται νά παίρνουν ἕνα μεγάλο ποσοστό, 
δίνοντας ἕνα 20-30% στούς κυβερνῶντας 
καί ἐγκαταλείποντας ὅλα τ’ ἄλλα. Γενικά 
εἶναι ἕνα κράτος σ’ ἐγκατάλειψη. Θυμᾶμαι 
τήν ΚΙΝΣΑΣΑ, ὅπου εἶχα πάει τό 1976. 

Ἡ ΚΙΝΣΑΣΑ τότε ἦταν πολύ ανώτερη 
ἀπό τήν ΚΙΝΣΑΣΑ τώρα τοῦ 2011. Δυ-
στυχῶς ὑπάρχει ἐγκατάλειψη.

Ἔτσι καλεῖται ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθοδοξία, 
ἡ ὁποία δέν ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτική καί 
δέν ἀνακατεύεται μέ τά πλούτη καί τούς 
ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ κόσμου, νά δώσῃ μιά 
σωστή μαρτυρία πού δυστυχῶς πρέπει νά 

δώσουν μονάχα δύο, 
τρεῖς ἄνθρωποι.

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ 
δέν βλέπουν τήν 
Ὀρθοδοξία μέσα ἀπό 
τήν Ἐγκυκλοπαίδεια. 
Προσέχουν αὐτό πού 
ἔχουν μπροστά τους, 
τί τούς διδάσκει. Γι’ 
αὐτό σᾶς παρακαλῶ 

εἶναι βασικό θέμα γιά μᾶς νά ἔχουμε τήν 
προσευχή σας, ὥστε νά δώσουμε σωστό 
παράδειγμα.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΚΟΓΚΟ θεωροῦν τόν 
πατέρα Χρυσόστομο ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟ καί τόν πατέρα Χαρίτωνα ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΑΚΗ σάν ἁγίους καί κοιτάζουν νά τούς 
μιμηθοῦν, ὅπως καί ἐκεῖνοι μιμήθηκαν 
τούς Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου, πού ἦταν 
μοναδικοί Ἱεραπόστολοι.

Θά ἤθελα νά ὑπάρχουν καί ἄλλοι συ-
νεργάτες κοντά μας καί ἄλλες μαρτυρίες 
ἀπό λαϊκούς.

Ἔτσι ὅλοι μαζί θά μπορέσουν νά βά-
λουν θεμέλια τῆς Ὀρθοδοξίας σ’ αυτές 

τίς χῶρες.
Ἀλλά καί ἡ δική σας παρουσία ἐνισχύει 

ἱερεῖς καί μοναχούς καί ἀνθρώπους πού 
ἔχουν εὐλάβεια περισσότερη ἀπό ἐμᾶς. 
Αὐτοί ἔρχονται κοντά μας καί μᾶς δίνουν 
ἕνα καλό παράδειγμα.

Ἀξίζει τόν κόπο νά δοθῇ μιά μαρτυρία 
καί ἀπό ἄλλους πιστούς Ὀρθοδόξους.

Μετά ἀπό 8 χρόνια πού ἤμουν στήν 
Ἀφρική, αὐτή τή χρονιά εἶχα καί ἐγώ μιά 
εὐλογία νά δῶ δύο ἱερεῖς, πού ἦλθαν κο-
ντά μας.

Γνώριζαν ἐλάχιστα γαλλικά, ἀλλά ἡ 
παρουσία τους νομίζω βοήθησε πάρα 
πολύ. Ἕνας Ἀρχ/της ἀπό τήν Ἀθήνα καί 
ἕνας ἱερομόναχος ἀπό τό μοναστήρι τοῦ 
Ὀλύμπου.

Ἡ δική μας ἐργασία ἐκεῖ εἶναι ἀρκετά 
δύσκολη, ὄχι ἐπειδή οἱ συνθῆκες εἶναι δύ-
σκολες, ὄχι ἐπειδή ὑπάρχουν: φτώχεια, 
ἀνέχεια, ἀρρώστιες, ἀλλά εἶναι δύσκολη 
ἡ ἱεραποστολή, γιατί ἀπαιτεῖ πολύ ταπεί-
νωση, αὐτοθυσία, ἀνιδιοτέλεια, θάρρος. 
Χρειάζεται ἀκόμη νά ἔχῃ κανείς ἄσβεστη 
τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα του.

Λένε ὅτι ἡ ἐλπίδα πεθαίνει τελευταία, 
ἐκεῖ πέρα ὅμως πεθαίνει πρώτη πολλές 
φορές, ὅταν κάποιος εἶναι μόνος του.

Ἐπίσης ἐκεῖνο πού μένει καί ἐκεῖνο 
πού χρειάζεται εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀγάπη 
τοῦ Κυρίου. Μιά ἀγάπη πού δέν βλέπει 
τά ἐλαττώματα. Στούς χώρους πού ἐργα-
ζόμαστε ἐμεῖς, εἶναι ἄνθρωποι πού ἔχουν 
ἕνα χρόνο - δύο χρόνια - τρία χρόνια, τό 
πολύ 10 χρόνια Ὀρθοδοξία. Εἶναι σάν τά 
δικά μας τά μικρά παιδιά, πού δέν μπο-
ρεῖς νά τά μαλώσῃς, ἐπειδή κάνανε ἕνα 
λάθος καί τό λάθος τό κάνανε, ἐπειδή δέν 
ξέρουν ἤ γιατί δέν τούς βοήθησε κάποιος 
νά βροῦν ποιό εἶναι σωστό καί ποιό εἶναι 
τό λάθος. Ἔτσι γίνεται καί ἐκεῖ καί γι’ αὐτό 
πρέπει νά τούς ἀγαπάει ὅλους μέ τά λάθη 
τους, ἄσχετα, ἄν μᾶς κοστίζουν πολύ ἤ 
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λίγο. Τά λάθη ὁπωσδήποτε γίνονται, ἐάν 
δέν τά δικαιολογήσουμε σ’ αὐτούς, ἀλλά 
στούς ἄλλους πού κρατοῦν ἐκεῖ, δέν θά 
μπορέσουμε νά προχωρήσουμε.

Τό Εὐαγγέλιο μᾶς λέει, ὅτι δέν πρέπει 
νά ξερριζώνουμε τ’ ἀγκάθια, ἀλλά νά τ’ 
ἀφήνουμε, γιατί ξερριζώνοντάς τα μπορεῖ 
νά ξερριζώσουμε τό σπόρο, τό φυτό, τό 
στάρι πού φύτεψε ὁ σπορέας, πού ἀναφέ-
ρει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον. Ἐκεῖ τό ἔδαφος 
εἶναι πολύ εὔφορο, γι’ αὐτό καί τ’ ἀγκάθια 
γίνονται καί αὐτά μεγαλύτερα ἀπ’ ὅ,τι τά 
δικά μας.

Μᾶς κουράζει πολύ αὐτό, γιατί μέσα 
στό ἔργο μας ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ 
μιά διαφθορά πού ἐδῶ εἶναι κεκαλυμμέ-
νη, ὄμορφη. Ἐκεῖ πέρα ὅμως εἶναι άπρο-
κάλυπτη, πρέπει νά τήν ξεπεράσουμε καί 
παράλληλα νά δώσουμε τό δικό μας χρι-
στιανικό παράδειγμα.

Ἕνα ἄλλο μεγάλο πρόβλημα εἶναι ἡ 
ἀπόσταση πού ἔχουμε.

Εἴμαστε πολύ μακριά. Βέβαια αὐτό πού 
κηρύττουμε, αὐτό πού νιώθουμε καί ἐμεῖς, 
ὅτι δέν ἔχουμε μέλλουσα πόλιν, ἀλλά τήν 
μέλλουσα ἐπιζητοῦμε, ὅτι ὅλοι πού βαπτί-
ζονται εἶναι πολίτες τ’ οὐρανοῦ.

Σάν πολίτες τ’ οὐρανοῦ μποροῦν νά 
νιώσουν παντοῦ ἄνετα, ὄμορφα, σάν τό 
σπίτι τους. Ἔτσι καί ἐγώ, ὅπου ἔχω βρε-
θεῖ, ἔνιωθα τήν κάθε κοινότητα, τήν κάθε 
ἐνορία δική μου. Εἴμαστε ὅλοι ἀδέλφια 
καί κύτταρα τοῦ ἰδίου σώματος. Ἔτσι δέν 
νιώθει κανείς ξένος, δέν νιώθει δύσκολα, 
ἄσχετα, ἄν μιλᾶμε ἄλλη γλῶσσα. Ἄλλω-
στε, μοῦ ἔχει κάνει πολύ μεγάλη ἐντύπω-
ση ἡ ἀδελφή Ὄλγα ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ, ἡ 
ὁποία συνόδευε τόν π. Χρυσόστομο καί 
ὅταν κοιμήθηκε, συνόδευε τόν π. Χαρί-
τωνα καί τόν βοηθοῦσε, πού δέν ἤξερε 
καμμία γλῶσσα, ἐκτός ἀπό τά ἑλληνικά. 
Ὅταν εἶχα πάει στήν ΚΑΝΑΓΚΑ, ἦταν ἡ 
μόνη πού ἤξερε ὅλους τούς ἐνορίτες, 
ὅλα τους τά προβλήματα, πόσα παιδια 
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εἶχαν, τί ἀνάγκες εἶχαν καί ἐπικοινωνοῦσε 
μέ ὅλους, ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. ΧΑΡΙΤΟΣ 
μέ τή γλῶσσα τῆς ἀγάπης. Ἔλεγε καί κάτι 
ἄλλο: Τά χέρια της εἶναι τρύπια, γιατί τούς 
στέλνουμε λίγα τρόφιμα γιά νά ζήσουν.

Ὁ π. ΧΑΡΙΤΩΝ ἔπαιρνε τ’ ἀπαραίτητα 
καί τά κλείδωνε σέ μιά μεταλλική ντου-
λάπα, ὅλα τ’ ἄλλα τά μοίραζε ἡ ἀδελφή 
ΟΛΓΑ στούς φτωχούς.

Αὐτή ἡ γυναίκα μέ τά τρύπια χέρια 
καί τή μεγάλη καρδιά μ’ ἐδίδαξε ὅτι μπο-
ρεῖ κανείς νά ἐπικοινωνῇ καί μ’ ἄλλες 
γλῶσσες. Αὐτό τό ἔλεγε καί ἡ γερόντισσα 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ.

Σ’ αὐτά τά μέρη πού διακονοῦμε ὁ 
καθ’ ἕνας βλέπει ζωντανό τόν Κύριο νά 
συμπληρώνῃ τίς δικές μας ἀδυναμίες.

Ἐπειδή ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά κάνουμε 
κάτι, τό κάνει Ἐκεῖνος.

Εἶναι αὐτό πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
ἔλεγε καί τό βίωνε τότε πού ζοῦσε σ’ ἕναν 
εἰδωλολατρικό κόσμο.

Ἐκεῖ ἔχει κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο στρα-
πατσαρισμένο ἀπό τούς καθολικούς, ἀπό 
τούς προτεστάντες, ἀπ’ ὅλες τίς χιλιάδες 
αἱρέσεις, οἱ ὁποῖοι ἀποκρύπτουν συστη-
ματικά τήν Ὀρθοδοξία.

Δέν εἶπαν ποτέ στόν κόσμο ἐκεῖ, ὅτι 
εἶναι ζωντανή ἀκόμη ἡ Ἀποστολική Ἐκκλη-
σία, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν πα-
ραδόσεων. Ἔτσι, ὅταν τήν ἀποκαλύπτουν, 
ἐγκαταλείπουν πάραυτα τούς καθολικούς 
καί τούς προτεστάντες. Γι’ αὐτό ἔχουμε καί 
ἀρκετές δυσκολίες, πού εἶναι ὅμως γιά μᾶς 
εὐλογία. Γιατί, ἄν δέν ὑπάρχει δυσκολία, 
δέν βαδίζει κανείς ὀρθά στό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε προβολή 
σλάϊντς πού ἐντυπωσίασαν τούς συνερ-
γάτες μας, γιατί ὅπως ἀνέφερε ὁ π. Θε-
ολόγος, ἄλλο πράγμα εἶναι νά βλέπῃ, 
ἄλλο ν’ ἀκούῃ καί διαφορετικά νά ζῇ 
κανείς ἐκεῖ.
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Με τις ευλογίες του Πνευματικού της Ιεραποστολής 
Σεβ. Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, μια νέα 
πνευματική προσπάθεια δημιουργήθηκε μέσα στους 
κόλπους του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ο κύκλος νεανίδων της Ιερα-
ποστολής. Επιστήμονες, φοιτήτριες, απόφοιτες πραγ-
ματοποιούν μια φορά το μήνα στο φιλόξενο χώρο της 
Ιεραποστολής συνάντηση με σκοπό την επικοινωνία 
και τον πνευματικό ανεφοδιασμό.

Στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς, ειδικά για εμάς 
τους νέους, η αποκάλυψη και το βίωμα του ουρανού 
και της αιωνιότητας είναι η μόνη ευλογημένη έξοδος 
από τα σύγχρονα αδιέξοδα.

Ο κύκλος αυτός, επιδιώκει να καλλιεργήσει αυτή 
την ελπίδα, στηριγμένη πάνω στο ζωντανό και πάντα 
επίκαιρο λόγο της Γραφής.

Παράλληλα, εγκαινιάζοντας και τη νέα αυτή στήλη 
στον «Ιεραποστολικό Ταχυδρόμο» , παραθέτουμε κά-
ποιες από τις απόψεις των νεανίδων, όπως προέκυψαν 
ύστερα από συζήτηση, γύρω από την έννοια της Ιε-
ραποστολής και το πως βιώνει η καθεμιά την μεγάλη 
αυτή δογματική αλήθεια της Εκκλησίας μας.

Υπεύθυνες συντονισμού 
του «κύκλου Ιεραποστολής»

Άννα Βρανά & Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου     

 Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς
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Ιεραποστολή ονομάζεται η αποστολή κη-
ρύκων του ευαγγελίου στις μη χριστιανικές 
χώρες για τη διάδοση της διδασκαλίας του 
Χριστού

 Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς

«Πόσο καλύτερα μπορούμε να 

αισθανθούμε, όταν προσφέρουμε αυτό 

που και οι ίδιοι αναζητούμε;…… Ένα 

χαμόγελο, μια ζεστή κουβέντα, μια χει-

ρονομία αγάπης… Πολύ!!! Αρκεί να το 

θελήσουμε, είναι τόσο απλό και δεν 

κοστίζει τίποτα.»

Λοιπόν, Ιεραποστολή (για 

μένα) είναι να δίνεις από αυτό 

που δεν σου περισσεύει! Να χα-

μογελάς, όταν είσαι λυπημένος 

και να δίνεις κουράγιο σε πονε-

μένες ψυχές. Ιεραποστολή είναι 

να μοιράζεις αγάπη, να ανοίγεις 

την καρδιά σου και να προσφέ-

ρεις με όλη σου την ψυχή!

Η Ιεραποστολή σε 5 λέ-

ξεις: Αγάπη, Διακονία, Αλλη-

λοπεριχώρηση, Προσφορά, 

Αυτοθυσία…

Πάντα να είσαι αισιόδο-
ξος… το ευκολότερο πράγμα 
που μπορείς να προσφέρεις 
στους συνανθρώπους σου 
είναι η ΕΛΠΙΔΑ!!!

Χριστίνα Τάτση

Κατερίνα Χάρλα

Βασιλική Μπέκου
Εβίνα Νίνου

Αθηνά Σταυριανού
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ΕΠΙΣΚΕΨη ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧη 
ΑλΕΞΑΝδΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑλΑΟΥΙ

Μέσα σε κλίμα συγκινήσεως και ενθου-
σιασμού οι Ορθόδοξοι χριστιανοί του Μα-
λάουι, απόδημοι Έλληνες και νεοφώτιστοι 
μαλαουιανοί,ενωμέμοι υποδέχτηκαν την 
Α.Θ.Μ. τον Προκαθήμενο του Αλεξανδρινού 
Θρόνου, Μακαριότατο Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ Θεό-
δωρο ΙΙ, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 
στο αεροδρόμιο Τσιλέκα στην πόλη Blantyre 
του Μαλάουι.

Η επίσκεψη αυτή του Πατριάρχη στο Μα-
λάουι είναι ιστορικό γεγονός, αφού μέχρι 
τώρα το ορθόδοξο ποίμνιο του Μαλάουι 
δεν είχε την τιμή να υποδεχθεί τόσο υψηλό 
πρόσωπο.

Τον Μακαριότατο συνόδευαν οι Επί-
σκοποι Νιτρίας κ.Νικοδήμος, Μοζαμβίκης 
κ.Ιωάννης και ο κ.Νικόλαος Κάτσικας, εκ-
πρόσωπος τύπου του Πατριαρχείου, ενώ τον 
υποδέχτηκαν ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και 

Μαλάουι κ.Ιωακείμ μαζί με τον ιερό κλήρο, 
ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου, ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Κοινότητος και πολλοί 
Έλληνες. Πλήθος νεοφώτιστων ιθαγενών 
επιφύλαξαν στον Μακαριότατο θερμή υπο-
δοχή στη χώρα, τραγουδώντας αυτοσχέδια 
τραγούδια και ψάλλοντας ύμνους από την 
ορθόδοξη παράδοση.

Λίγη ώρα αργότερα η Α.Θ.Μ. τέλεσε Δο-
ξολογία στον καθεδρικό Ναό Αγίου Νεκτα-
ρίου επί τη αφήξει του στο Μαλάουι.

Ο Πατριάρχης με αμεσότητα, ανυπόκρι-
τη αγάπη και απλότητα μίλησε με τον κάθε 
Έλληνα ξεχωριστά, καθώς γνωρίζει τον κα-
θένα με το όνομα του και έφερε ζωντανές τις 
αναμνήσεις από τις επισκέψεις του στο Μα-
λάουι κατά την 7ετία που σαν Μητροπολίτης 
Ζιμπάμπουε το εποίμενε,πριν οι ανάγκες της 
Εκκλησίας τον καλέσουν να την υπηρετήσει 
από την θέση του Πατριάρχη.

Πορεία αγάπης του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β΄ στο MAΛAOYI
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Ενωμένοι οι ενορίτες υποδέχτηκαν κα-
τόπιν τον Πατριάρχη τους στο πρεσβυτέριο 
του π.Ερμόλαου, όπου όλοι είχαν την ευ-
καιρία να του μιλήσουν και να πάρουν την 
ευλογία του.

Ο Πατριάρχης παρέμενε στο Μαλάουι 
5 ημέρες και την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 
η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και ο Πατριάρχης Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής, μαζί με την 
συνοδεία του, αναχώρησε για το Lilongwe, 
την πρωτεύουσα του Μαλάουι. Εκεί τον 
υποδέχθηκαν αρκετοί Έλληνες, που τον 
ξενάγησαν στην εκεί ιεραποστολική προ-
σπάθεια της Μητροπόλεως, εν συνεχεία τον 
αποχαιρέτησαν κατά τήν αναχώρηση του για 
την Αλεξάνδρεια.

Με την χάρη του Θεού, η επίσκεψη του 
Μακαριότατου στο Μαλάουι ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία. Η αγάπη του, η τρυφερή ματιά 
του, ο γλυκός του λόγος που ξεχείλιζε από 
την πλούσια καρδιά του μας άγγιξε όλους.

Όλοι όσοι τον συναντήσαμε, γίναμε μέ-
τοχοι της ευλογημένης παρουσίας του. Όσοι 
του μιλήσαμε και συναναστραφήκαμε μαζί 
του, νιώσαμε να συμμετέχουμε και εμείς στο 
έργο του Θεού που συντελείται μέσα στον 
κόσμο, καθώς στο πρόσωπο του αναγνω-
ρίσαμε το πρόσωπό που ο Θεός διάλεξε να 
μας οδηγεί στην Βασιλεία Του.

Το ιστορικό πέρασμα του Πατριάρχη από 
το Μαλάουι ήταν ένα πέρασμα ευλογημένο, 
ταπεινό και συνάμα δυνατό. Μίλησε σε κάθε 
ψυχή κατά τον πόθο της. Έδωσε κατεύθυν-
ση, πίστη, κουράγιο και ελπίδα. Έβαλε την 
υπογραφή του στον ευαγγελισμό των μα-
λαουιανών αφρικανών αδελφών μας. Ήταν 
πραγματικά ένα πέρασμα αληθινής αγάπης 
μέσα από την αφρικανική γη.

Ευχαριστούμε τον Θεό για όσα μας αξί-
ωσε να ζήσουμε αυτές τις ημέρες.

Από την Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιας και 
Μαλάουι

Eπίσκεψη του Πατριάρχη στο ΜΑΛΑΟΥΙ
12-17 Οκτωβρίου 2011
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Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, συνερ-
γάτες και συνοδοιπόροι στο ιεραποστο-
λικό έργο Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

Ευρισκόμενος στην έδρα της επαρχί-
ας μου, στην μακρινή Γκάνα, με μεγάλη 
χαρά και συγκίνηση, ως ει παρών θεω-
ρώ και πάλι ότι είμαι ανάμεσα σας. Σας 
απευθύνω την παρούσα επιστολή μου, 
προκειμένου να χαιρετίσω την ιεραποστο-
λική σαν σύναξη. Απευθύνομαι στους ανά 
την Ελλάδα συνεργάτες της Ορθοδόξου 
Ιεραποστολής, τους συγκυρηναίους της 
μεγάλης αυτής προσπάθειας του Ευαγγε-
λισμού των Εθνών, που άρχισε πριν από 
2.000 χρόνια, μπροστά στον κενό τάφο 
του αναστάντος Σωτήρος Χριστού, με την 
ρητή εντολή Του: «Πορευθέντες, μαθη-
τεύσατε πάντα τα Έθνη…»

Έτσι 2.000 χρόνια μετά την σωτηριώδη 
αυτή εντολή Του ιδρυτού της Εκκλησίας 
μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος 
Ημών Ιησού Χριστού, βρίσκομαι πνευ-
ματικώς ανάμεσα σας, παρά την μεγάλη 
απόσταση που μας χωρίζει, ως ελάχιστος 
Επίσκοπος της Του Χριστού Εκκλησίας και 
υπεύθυνος του Ιεραποστολικού έργου της 
Ιεράς Μητροπόλεως  Άκκρας,  για να σας  
ξανασυναντήσω και να μοιραστώ μαζί σας 
τις εμπειρίες, τα πάθη και τον αγώνα της 
ορθόδοξης Ιεραποστολής προς την Ανά-
σταση, στις χώρες της δικαιοδοσίας μου.

Η αγωνία του πατέρα, η αγωνία του 
εργάτη του Αμπελώνα που εφύτεψε ο 

Κύριος στην Άκκρα, στην Γκάνα, στην αι-
ματοβαμμένη Ακτή Ελεφαντοστούν, στο 
Μάλι και στην Μπουρκίνα Φάσο, πολλές 
φορές με έφερε κοντά σας. Πολλές φο-
ρές ζήτησα την συνδρομή σας, πολλές 
φορές και ακόμα περισσότερες ζήτησα 
τις προσευχές σας. Πάνω απ’ όλα, σαν 
εφόδιο στον μεγάλο αυτό αγώνα, η ευχή 
του Μακαριστού Γέροντα Μητροπολίτη 
Κωνσταντίνου, της αγίας αυτής ψυχής της 
όλης Ιεραποστολικής σας προσπάθειας, με 
συνοδεύει πάντοτε και κατευνάζει τον πό-
νο του πατέρα, όταν διαπιστώνει, πως τα 
παιδιά του πεινούν και διψούν και ασθε-
νούν και εκείνος στέκει ανήμπορος να τα 
συνδράμει όλα, να τα βοηθήσει όλα, να 
τα σώσει όλα, να τα προστατεύσει όλα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα 
όσα προσφέρατε, προσφέρετε και συνε-
χίζετε να προσφέρετε στον αμπελώνα του 
Κυρίου στην επαρχία μου, αλλά και στον 
Πατριαρχικό Θρόνο του Αγίου Μάρκου, 
συνδράμοντας τους αδελφούς  ιεραπο-
στόλους Επισκόπους, πρεσβυτέρους και 
μοναχούς. Πάνω απ’ όλα σας ευχαριστώ 
για την αγάπη σας, που με κάθε ευκαιρία 
εμπράκτως επιδεικνύετε, σας ευχαριστώ 
όμως πολύ περισσότερο για την θερμή 
προσευχή σας, που απαλύνει την αγωνία 
του Επισκόπου.

Εύχομαι επιστρέφοντας από την επαρ-
χία μου, να σας συναντήσω όλους και να 
σας ενημερώσω εκ του σύνεγγυς για τα 

α) ΣΤΟΝ ΑΠΟηΧΟ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟλΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕδΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙλΟΥ ΜΑΣ
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ιεραποστολικά έργα, την πορεία και τις 
προοπτικές και τον σχεδιασμό που απαι-
τείται για την καρποφορία του αμπελώνα 
του Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Άκ-
κρας.

Σας ασπάζομαι όλους αδελφικώς και 
ευγνωμόνως

Με αγάπη Χριστού

β) ΟΜΑδΙΚΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
ΣΤηΝ ΑΝΑΤΟλΙΚη ΓΚΑΝΑ

Περί τα τέλη Αυγούστου ε.ε. ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Άκκρας κ. Γεώργιος 
επισκέφθηκε ενορίες της Αρχιερατικής Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Γκάνας. Μετά από 
πολύωρο ταξίδι μέσα στην ζούγκλα της 
τροπικής χώρας αφίχθηκε στον πρώτο 
σταθμό της περιοδείας του που ήταν ο Ιε-
ρός Ναός Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελι-
στού Μάρκου. Στην συνέχεια επισκέφθηκε 

τον Ιερό Ναό Αγίας Μακρίνας και Αποστό-
λου Ανδρέα, τον Ι.Ν. Αγίου Αποστόλου 
Πέτρου. Λίγο πριν το μεσημέρι αφίχθηκε 
στον τελικό προορισμό που ήταν ο Ι.Ν. 
Γεννήσεως του Σωτήρος  Χριστού στο χω-
ριό Dwaha. Σε όλους τους ναούς οι πιστοί 
ανέμεναν τον ποιμενάρχη του στην είσοδο 
του χωριού και του επιφύλαξαν θερμή 
υποδοχή, ακολουθώντας την Αφρικανική 
παράδοση. Στον Ιερό Ναό Γεννήσεως ο 
Σεβασμιότατος τέλεσε ομαδικές βαπτίσεις 
κατηχουμένων και απηύθυνε χαιρετισμό 
στο πυκνό εκκλησίασμα μεταφέροντας 
μεταξύ άλλων τις ευχές, τις ευλογίες και 
την πατρική αγάπη της Α.Θ.Μ. του Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ Θεοδώρου Β’. Στην συνέχεια 
συναντήθηκε με τον βασιλιά και τους άρ-
χοντες της τοπικής φυλής και συζήτησε 
μαζί τους θέματα που απασχολούν την πε-
ριοχή και ιδιαίτερα την ανάγκη ανέγερσης 
σχολείου και κλινικής. Ο Σεβασμιότατος 
άκουσε με προσοχή τα αιτήματα τους και 
υποσχέθηκε να κάνει το καλύτερο δυνα-
τόν έτσι ώστε δίπλα από τον Ιερό Ναό που 
ανεγέρθη σε γη που πρόσφερε ο βασι-
λιάς να ανεγερθεί το συντομότερο δυνατό 
Ορθόδοξο σχολείο και κλινική. Πριν την 

αναχώρησή του 
διένειμε γλυκά 
στις εκατοντάδες 
παιδιά που είχαν 
κατακλύσει τον 
προαύλιο χώρο 
του ναού και επι-
σκέφθηκε το υπο-
τυπώδες σχολείο 
που λειτουργεί 
στο χωριό κάτω 
από αιωνόβια δέ-
ντρα και υποτυ-
πώδη παραπήγμα-
τα που για σκεπή 
έχουν φύλλα φοι-
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νίκων και συζήτησε με τους δασκάλους τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 
την περίοδο βροχών.

γ) ΧΕΙΡΟΤΟΝΑ δΙΑΚΟΝΟΥ 
ΑΠΟ ΤηΝ ΣΙΕΡΑ λΕΟΝΕ 

ΣΤηΝ ΓΚΑΝΑ
ΤΗΝ Κυριακή 8η Αυγούστου ε.ε. ο Σε-

βασμιότατος Μητροπολίτης Άκκρας κ.Γε-
ώργιος με την άδεια και την ευλογία της 

Α.Θ.Μ. του πάπα και Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου 
Β’ και την συμμαρτυρία του Πανοσιολ. 
Αρχιμανδρίτη Θεμιστοκλή Αδαμόπουλου, 
Πατριαρχικού Επιτρόπου Σιέρα Λεόνε, 
χειροτόνησε εις Διάκονο τον Θεόδωρο 
Sho- Sawyer από την Σιέρα Λεόνε, στον 
Καθεδρικό Ναό Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος στην Άκκρα, την πρωτεύουσα 
της Γκάνα. Ο νέος Διάκονος, έγγαμος και 

πατέρας 3 παιδιών, παρακο-
λούθησε εντατικά μαθήματα 
Λειτουργικής και Δογματι-
κής στο Σεμινάριο του Αγίου 
Βασιλείου που λειτουργεί σε 
κτίριο εντός του προαύλιου 
χώρου του Καθεδρικου Να-
ού και που διευθύνει ο Αρ-
χιερατικός Επίτροπος Γκάνας 
π. Ιωσήφ Kwame Lambi. Ο 
Σεβασμιότατος, στην ομιλία 
του αναφέρθηκε στην ευαγ-
γελική περικοπή, τονίζοντας 
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μεταξύ άλλων ότι η ζωή του Χριστιανού 
πρέπει να είναι λιτή και απέριττη, όπως 
ακριβώς ήταν και του Χριστού και καλώ-
ντας τον νέο Διάκονο να ακολουθήσει 
πιστά το παράδειγμα του Κυρίου, των 
μαθητών Του και των Αγίων 
της Εκκλησίας, να είναι ταπεινός 
και απλός και ως αφοσιωμένος 
στρατιώτης του Χριστού να αγω-
νιστεί σκληρά για να μεταφέρει 
το μήνυμα του Ευαγγελίου και 
την φλόγα της Ορθοδοξίας στην 
Σιέρα Λεόνε.

Το απόγευμα της ίδιας ημέ-
ρας ο Σεβασμιότατος έψαλε τον 
Παρακλητικό Κανόνα στην Πα-
ναγία στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου στην παραλιακή πόλη 
Τέμα. Στην ακολουθία μεταξύ 
άλλων παρόντες ήταν ο κυβερ-
νήτης κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και 
το πλήρωμα του εμπορικού πλοίου C/V 
Irenes Rainbow της ναυτιλιακής εταιρίας 
Τσάκος Α.Ε. Μετά το πέρας της ακολουθί-
ας εψάλη τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της 
αείμνηστης Μαρίας Τσάκου. Τέλος ο κυ-
βερνήτης δώρισε στον Ναό ξυλόγλυπτες 
εικόνες του Αγίου Νικολάου και της Αγίας 
Μαρίνας καθώς και το χρηματικό ποσόν 
για να προσφέρει συσσίτιο στα φτωχά 
παιδιά της περιοχής. Ο Ναός ανεγέρθη 
με φροντίδα του Καπετάνιου Παναγιώτη 

Τσάκου και εγκαινιάσθηκε το 2008 
από τον Μακαριότατο.

δ) ΙΕΡΑΤΙΚη ΣΥΝΑΞη 
ΣΤηΝ ΓΚΑΝΑ

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου ε.ε. 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Άκκρας κ. Γεώργιος προήδρευσε 
της Ιερατικής σύναξης του κλήρου 
της Ιεράς Μητροπόλεως από την 
οποία απουσίαζαν οι κληρικοί που 
υπηρετούν στην Βόρεια Γκάνα και 

στην Ακτή Ελεφαντοστούν. Της συνάξεως 
προηγήθηκε η ακολουθία του Μικρού 
Παρακλητικού Κανόνος που εψάλη στον 
Καθεδρικό Ναό. Κατά την διάρκεια της 
σύναξης ο Σεβασμιότατος μεταξύ άλλων 

μετέφερε στους ιερείς τις ευχές και τις ευ-
λογίες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρ-
χη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β’ και απηύθυνε πατρικές νου-
θεσίες. Ακολούθησε μακροσκελής συζή-
τηση γύρω από λειτουργικά θέματα. Στην 
συνέχεια ο Σεβασμιότατος συναντήθηκε 
με τις πρεσβυτέρες, που κατά την διάρκεια 
της ιερατικής σύναξης είχαν την δική τους 
ετήσια συνάντηση. Στον σύντομο χαιρετι-
σμό του, τόνισε τον σημαντικό ρόλο της 
πρεσβυτέρας στην ενοριακή ζωή και πως 



πρέπει πάντα να είναι φωτεινό παράδειγμα 
για τις υπόλοιπες γυναίκες.

ε) ΚΑΤΑΘΕΣη ΘΕΜΕλΙΟΥ 
λΙΘΟΥ

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου ε.ε., ο 
Σεβασμιότατος επισκέφθηκε ενορίες της 
Αρχιερατικής Περιφέρειας Σουέντρου 
Αφράνσι και κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο 
του Ιερού Ναού του Φιλάνθρωπου Χρι-

στού στο χωριό Γκομόα Αφράνσι. Στην 
είσοδο του χωριού τον υποδέχτηκαν θερ-
μά οι φύλαρχοι και πλήθος πιστών. Μετά 
την κατάθεση του θεμέλιου λίθου τέλεσε 
τρισάγιο στον τάφο του π. Κυριακού, του 
πρώτου Ορθόδοξου ιερέως που χειρο-
τονήθηκε από τον Μητροπολίτη Άκκρας 
Ειρηναίο (μετέπειτα Πηλουσίου) το 1976 
και στην συνέχεια επισκέφθηκε εθιμοτυ-
πικά τους φύλαρχους. Το απόγευμα υπο-
δέχτηκε στο Ιεραποστολικό Κέντρο του 
Καθεδρικού Ναού της Άκκρα, ομάδα εθε-
λοντών Ιεραποστόλων από τις Η.Π.Α.

στ) η ΓΚΑΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 
ΤηΝ ΠΑΝΑΓΙΑ 

Όπως όλη η Ορθοδοξία, έτσι τίμησε και 
την Παναγία μας η Ορθόδοξος Εκκλησία 
της Γκάνας. Στον Καθεδρικό Ναό στην Άκ-
κρα , την Κυριακή 14 Αυγούστου ε.ε. τελέ-
στηκε Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του 

Σεβ. Μητροπολίτου Άκκρας κ. Γεωργίου, 
συμπαραστατούμενου από τον Γενικό  Αρ-
χιερατικό Επίτροπο π. Ιωσήφ Kwame Labi, 
τον π. Δανιήλ Abonsah, τους Διακόνους 
Βασίλειο Labi και Θεόδωρο  Sho-Sawyer 
από την Σιέρα Λεόνε και τον εξ Αμερικής 
ιερέα π. Νεκτάριο Trevino. Μετά την Θεία 
Λειτουργία τελέστηκε Αρτοκλασία και ο 
Σεβασμιότατος μίλησε στο πυκνό εκκλησί-
ασμα αναφερόμενος λεπτομερώς στο πρό-
σωπο της Παναγίας. Στην συνέχεια τέλεσε 
αγιασμό για την έναρξη της λειτουργίας 
των κατηχητικών σχολείων, ευλόγησε 
τους κατηχητές, τις κατηχήτριες και τα 
παιδιά και αφού διένειμε το αντίδωρο επι-
σκέφθηκε τις αίθουσες των κατηχητικών 
και ενημερώθηκε για την διδακτική ύλη. 
Το απόγευμα ο Σεβασμιότατος προεξήρχε 
του Μεγάλου Εσπερινού στον Καθεδρικό 
ναό ενώ σήμερα της εορτής ιερούργησε 
και κήρυξε τον Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη 
Κασόε. Ο ιερός Ναός κτίστηκε από την 
Παναγιώτα και την Μαρία Τσογκαρή, μέλη 
του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού (Θεσσαλονίκης) επί 
Αρχιερατείας του Γκάνας Παντελεήμονος 
(νυν Μητροπολίτη Αντινόης). Μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιό-
τατος συναντήθηκε με το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο και ακολούθως διένειμε συσ-
σίτιο σε όλο το εκκλησίασμα και γλυκά 
στα μικρά παιδιά. Το συσσίτιο πρόσφερε 
η κα. Άντρη Μαραγκού, που εργάζεται 
στην Γκάνα για μεγάλη Βελγική εταιρία 
που κατασκευάζει το δίκτυο ύδρευσης της 
χώρας. Το απόγευμα ο Σεβασμιότατος  με 
τις ευχές και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. του 
Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ αναχώ-
ρησε για την Βόρεια Γκάνα προκειμένου 
να επισκεφθεί τις ενορίες που βρίσκονται 
κοντά στα σύνορα με το Μάλι και την 
Μπουρκίνα Φάσο.
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ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠη ΜΑδΑΓΑΣΚΑΡηΣ
Ἀνταναναρίβο, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μήν ἀφήσετε τήν ἐλπίδα καί τό θάρρος 
νά σβήσουν στήν ψυχή σας.

Οἱ ἐθελοντές πού ἔφθασαν ἐδῶ τό κα-
λοκαίρι, φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς καί συ-
νεργάτες μέ ἐνημερώνουν γιά τίς πολλές 
δυσκολίες καί τά δυσεπίλυτα προβλήματα 
στήν πατρίδα μας. Γι’ αὐτό σᾶς παρακαλῶ 
νά ἀντιμετωπίσετε μέ πίστη καί ἐμπιστοσύ-
νη στόν Κύριό μας τίς δυσπραγίες καί τά 
διλήμματα…

Διστάζω νά ζητήσω ἀπό τήν ἀγάπη σας 
βοήθεια, γνωρίζοντας τίς πολλές δυσκο-
λίες, ἀλλά ἡ ἀνάγκη τῶν ταλαίπωρων 
ἀδελφῶν μας ἐδῶ στήν Μαδαγασκάρη 
μέ ὠθεῖ νά σᾶς παρακαλέσω γιά ὁποια-
δήποτε συνεισφορά.

Κανένα μικρό ποσό δέν εἶναι εὐκατα-
φρόνητο γιά ἐμᾶς.

Κάθε χρηματικό ποσό εἶναι σημαντική 
βοήθεια, γιά νά πληρώσουμε μισθούς δα-

σκάλων, ἰατρῶν, νοσηλευτῶν κ.ἄ.
Στήν τελευταία διανομή τροφίμων 

δώσαμε ρύζι, σπίρτα καί ἁλάτι, γιατί στίς 
ἀποθῆκες δέν ὑπῆρχε τίποτε ἄλλο. Πολύ 
θά μᾶς βοηθούσατε, ἄν στέλνατε τρόφι-
μα.

Περιορίσαμε στά ἀπολύτως ἀναγκαῖα 
καί τά πλέον οἰκονομικά, τήν λίστα τῶν 
ἀγαθῶν πού χρειαζόμαστε καί σᾶς παρα-
καλοῦμε νά μᾶς βοηθήσετε.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας γιά 
τήν ὁλοπρόθυμη προσφορά σας στό πα-
ρελθόν καί τώρα καί εὔχομαι ὁ Κύριός 
μας νά σᾶς στερεώνει καί νά σᾶς χαρίζει 
τήν δική Του χαρά καί ἐλπίδα.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

† Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

ζωτικότερες ἀνάγκες τῶν ἄλλων, θά ἔδειχνε ὅτι 
ἡ πίστη μας στή «Μία Ἐκκλησία» εἱναι ἁπλῶς 
σχῆμα λόγου.

Στή Μητρόπολη Βερατίου καί Καννίνης 
ποιμενάρχης εἱναι ὁ ταπεινός, πρᾶος, μειλίχι-
ος μέ ζῶσα πίστη καί ἁγία βιοτή, ὁ ἀκάματος, 
ὁ ἀγωνιστής Μητροπολίτης - Ἱεραπόστολος 
κ.κ. Ἰγνάτιος προερχόμενος ἀπό τήν περιφέρεια 
Θηβῶν, ὅπου ἐργάστηκε ἱεραποστολικά καί 
πλῆθος ψυχῶν ἔφερε στό Χριστό.

Ὁ Σεβασμιότατος ἔχει ἀναλάβει νά ποιμά-
νει μία πολύ δύσκολη περιοχή πάμπτωχη σέ 
υλικά, ἀλλά κυρίως σέ πνευματικά μέσα, στήν 
ὁποία τό ἄθεο καθεστὼς ἐπέβαλε τό ἀθεϊστικό 
πνεῦμα.

Εἱναι εὐκολότερο τό ἱεραποστολικό ἔργο 
σέ εἰδωλολατρικές περιοχές παρά σέ περιοχές 

σκληροῦ ἀθεϊσμοῦ.
Προσπάθησε ὁ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί τα παραρ-

τήματα με την ἱεραποστολική αὐτή ἐξόρμηση 
(προσφορά ρούχων,τροφίμων κ.λ.π.) νά προ-
σφέρει χεῖρα βοηθείας, δυσανάλογη βέβαια 
μέ τίς ἀνάγκες καί τά φοβερά προβλήματα τῆς 
περιοχῆς.

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα καί ἐμεῖς, ἀλλά 
καί ἄλλοι ἐν Χριστῶ ἀδελφοί νά φανοῦν ἀρω-
γοί στό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ φλογεροῦ καί 
ἀκαμάτου Ἱεραποστὀλου Σεβασμιότατου κ.κ. 
Ἰγνατίου πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί ἐπέκταση 
τῆς Βασιλείας Του.

Μ.Γεωργούλα

συνέχεια από τη σελ. 7
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ΠΡΟΣ

Τον Πανελλήνιον Χριστιανικόν Όμιλον Ορθοδόξου  

Εξωτ. Ιεραποστολής

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟλΙΚΑ ΝΕΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

Μπουζουμπούρα, 27 Οκτωβρίου 2011

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Φίλοι και εργάτες και συνεργάτες της 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής στην Αφρικα-
νική γη. Με την χάρη του Θεού τις ευλο-
γίες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β' και την δική σας ηθική και 
υλική συμπαράσταση, το ιεραποστολικό 
έργο προκόβει στην ταλαιπωρημένη χώ-
ρα του Μπουρούντι.

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, άλλοι εκα-
τό αφρικανοί αδελφοί μας προστέθηκαν 
στην Ορθόδοξη οικογένεια, άλλοι από 
αυτούς άθρησκοι και άλλοι προερχόμε-
νοι από άλλες θρησκείες. Οι βαπτίσεις 
τελέσθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου στην Μπουζουμπούρα μετά 
από την Θεία Λειτουργία την οποία παρα-
κολούθησαν όλοι. Μετά την ολοκλήρω-
ση του μυστηρίου όλoι κοινώνησαν των 
αχράντων μυστηρίων γενόμενοι σύναιμοι 
και σύσσωμοι Χριστού.

Το ποίμνιο μας καθημερινά αυξάνει 
και μαζί αυξάνουν και οι ανάγκες για την 
δημιουργία ενοριών, ορθοδόξων εκπαι-
δευτηρίων και κατηχητικών Σχολείων.

Στο Μπουρούντι λειτουργούν σήμε-

ρα δύο Ναοί ενώ άλλοι δύο σύντομα θα 
καθαγιάζουν την Αφρικανική αυτή γη, 
παρόλα αυτά οι ανάγκες μας είναι με-
γάλες, αφού καθημερινά περιθάλπου-
με εκατοντάδες άτομα κυρίως παιδιά, τα 
οποία έχουν ανάγκη την φροντίδα μας και 
την συμπαράστασή μας, προκειμένου να 
μην περιμένουν να φάνε σκουπίδια, να 
μην μεγαλώνουν στους δρόμους και τις 
λάσπες και να μην πεθαίνουν από απλές 
ασθένειες.

Με την χάρη του Θεού και με την αγά-
πη συνανθρώπου μας, ο οποίος θέλει να 
μείνει ανώνυμος, αγοράσθηκε στην Ρουά-
ντα το οικόπεδο στο οποίο θα ανοικοδο-
μηθεί το πρώτο Ορθόδοξο Ιεραποστολικό 
Κέντρο, ώστε να ξεκινήσει και εκεί ο ευ-
αγγελισμός της χώρας και η προσφορά 
της αγάπης του Χριστού.

Εάν και η Ελλάδα περνά δύσκολες 
ώρες, παρόλα αυτά στηρίζει το έργο της 
διάδοσης του Eυαγγελίoυ κατά το δυνα-
τόν, για αυτό από βάθους καρδίας σας 
ευχαριστούμε και ζητούμε τις προσευχές 
σας.

Με αγάπη Χριστού

Ο Μπουρούνι καί Ρουάντας Σάββας

30



Καμπορόνε, Οκτ. 2011
Πρός τον
Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο Ορθο-

δόξου Ιεραποστολής
Εις Αθήνας
Αγαπητοί μου, «χαίρετε εν Κυρίω πά-

ντοτε!»
Σας γράφω από τη μακρυνή Μποτσου-

άνα, την Έδρα της νεοϊδρυθείσης Ορθο-
δόξου Ιεράς Επισκοπής μας, όπου προ-
σπαθούμε από το μηδέν να οργανώσουμε 
την τοπική Ιεραποστολή και αγωνιούμε 
νυχθημερόν, καθώς στερούμεθα ακόμη 
και τα πλέον βασικά και αναγκαία της πα-
ρουσίας της Εκκλησίας μας.

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω για 
την έως σήμερα κατάσταση που επικρα-
τεί, αφού σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται 
ένας χρόνος, ζωής και δράσεως, της Ιεράς 
Επισκοπής, Εκκλ. Επαρχίας του Πατριαρ-
χείου Αλεξανδρείας.

Είμασθε μία νέα τοπική Εκκλησία και 
θέλουμε να έχουμε επικοινωνία και αλλη-
λοενημέρωση, κυρίως δε την προσευχη-

τική και ευχαρι-
στιακή κοινωνία 
της πίστεως και-
της αγάπης.

Σας κοινο-
ποιώ μερικές 
φωτογραφίες 
από το γκαράζ της Επισκοπής όπου ήδη 
τελούμε (!) τη Θεία Λειτουργία, αφού στε-
ρούμασθε Ιερού Ναού. Αυτή την περίοδο 
προσπαθούμε να βρούμε οικονομικούς 
πόρους, όχι για να κτίσουμε έναν επιβλη-
τικό Ιερό Ναό, αλλά να διαμορφώσουμε 
το Γκαράζ σε κανονικό Ι. Παρεκκλήσι και 
να συνεχίσουμε να τελούμε τη Λειτουργία 
μέσα σ’ αυτό.

Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική η 
κατάστασή μας, αφού ο Επίσκοπος δεν 
έχει Ναό να ιερουργήσει καν και προσπα-
θεί να τελεί τις Ι. Ακολουθίες μέσα σε ένα 
χώρο πάρκιγκ αυτοκινήτων. Εύχομαι όλα 
τα καλά του Θεού σε όλους σας.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης Κυρίου
† Ὁ Μποτσουάνας Γεννάδιος

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠη ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ

Στο γκαράζ της Επισκοπής τελείται η Θεία Λειτουργία

Ο Θεοφ. Επίσκοπος 
Μπουτσουάνας  
κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
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φΙλΑΝΘΡωΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤηΝ ΙΝδΙΑ

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, χαίρετε 
εν Κυρίω πάντοτε. 

Όπως κάθε χρόνο, με τη Χάρη του 
Θεού, γιορτάσαμε και φέτος τις λαμπρές 
καλοκαιρινές γιορτές της Ορθοδοξίας μας 
με τη συμμετοχή των παιδιών μας και των 
Ορθοδόξων πιστών της περιοχής.

Όλα τα φιλανθρωπικά μας προγράμ-
ματα συνεχίζονται κανονικά (τα σχολεία 
και τα ιατρεία μας στα χωριά, η σίτιση των 
φτωxότερων των φτωχών και η παροχή 
πρωινού στα άστεγα παιδιά, η οδοντιατρική 
και οφθαλμιατρική κλινική στο χώρο του 
Ορφανοτροφείου Θηλέων, η λειτουργία 
των δύο ορφανοτροφείων και του αγγλι-
κού Σχολείου «Ο Άγιος Ιγνάτιος»). Ωστό-
σο, για να διατηρήσουμε το φιλανθρωπι-
κό αυτό έργο, έχουμε προβεί, εξαιτίας της 
δεινής οικονομικής κρίσης και της κάθετης 
μείωσης της βοήθειας από την Ελλάδα, 
σε περικοπές προσωπικού και περαιτέρω 
μείωση δαπανών. Στα δύο ορφανοτρο-
φεία μας, ο αριθμός των παιδιών αυξάνει 
μαζί με τις ανάγκες τους. Δυστυχώς στη 
μείωση των δωρεών έρχεται να προστε-
θεί και η αύξηση των τιμών των αγαθών 
στην Ινδία, λόγω κρίσης. Σε αντίθεση με 

το ζοφερό οικονομικό κλίμα, στις αυλές 
των ορφανοτροφείων και του σχολείου 
«Άγιος Ιγνάτιος» κάθε μέρα αντηχούν τα 
γέλια και οι χαρές των παιδιών.

Στο ορφανοτροφείο Θηλέων «Θεοτό-
κος» έγινε η νέα γεώτρηση και εξασφαλί-
σαμε πόσιμο νερό. Συνεχίζεται η παράδοση 
των επιτυχιών στις εισαγωγικές εξετάσεις 
για το Πανεπιστήμιο: άλλα 5 κορίτσια μας 
τον Ιούνιο έγιναν δεκτά σε ανώτερα πανε-
πιστημιακά ιδρύματα. Το γεγονός αυτό μας 
πλημμυρίζει με αισιοδοξία για το μέλλον 

τους: τα φτωχά και ορφανά παιδιά -ειδικά 
τα κορίτσια- δεν έχουν ελπίδα για μόρ-
φωση καί επαγγελματική καταξίωση. Η 
εκπαίδευση είναι το κλειδί, για να ζήσουν 

Η αδελφή Νεκταρία με παιδιά του 
ορφανοτροφείου
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αξιοπρεπώς, συνεισφέροντας στην κοινω-
νία τους ως ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα 
άτομα. Ήδη, πολλά από τα κορίτσια μας 
εκφράζουν την επιθυμία, τελειώνοντας τις 
σπουδές τους, να εργαστούν στην Ιεραπο-
στολή, κάτι που όλα αυτά τα χρόνια ονει-
ρευόμαστε και ενδόμυχα ευχόμαστε...

Θα προσπαθήσουμε, όσο μπορούμε, 
να μην επηρεαστεί η λειτουργΙα των ορφα-
νοτροφεΙων, η εκπαίδευση των ορφανών 
παιδιών και να μην υπάρξουν περικοπές 
στα επισιτιστικά προγράμματα στην Καλ-
κούτα: στην παροχή πρωινού στα άστεγα 
παιδιά και στην καθημερινή σίτιση των 

αστέγων, αναπήρων, ηλικιωμένων, τυ-
φλών και εξαθλιωμένων οικογενειών, που 
καθημερινά συνωστίζονται στην αυλή του 
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος…

Το μέλλον όμως των ορφανών παιδιών 
-που ο Θεός μας εμπιστεύτηκε- αλλά και 
η σίτιση των παιδιών και των ενδεών στην 
Καλκούτα, δεν γίνεται να κινδυνεύουν.

Είναι χρέος μας να συνεχίζομε το φιλαν-
θρωπικό μας έργο και να αναζητοῦμε τρό-
πους μέσα από τους οποίους θα υπάρξει 
σ’ ένα μεγάλο βαθμό η βιωσιμότητα των 
βασικών μας δράσεων: η λειτουργία των 
ορφανοτροφείων, η εκπαίδευση των παι-
διών και η σίτιση των ασθενεστέρων…

Ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής είναι 
ένα θαύμα του Θεού! Ένα θαύμα χάρις 
στίς δικές σας προσευχές, στη δική σας 
αγάπη, στη δική σας συμπαράσταση και 
βοήθεια.

Παρά τις παντός είδους δυσκολίες, πι-
στεύουμε ότι το θαύμα θα συνεχισθεί καί ο 
Θεός δεν θα εγκαταλείψει τό Έργο Του καί 
το μικρό Του Ποίμνιο στη μακρινή Ινδία.

Και όσοι δεν δύνανται πλέον να συνει-
σφέρουν υλικά, μπορούν να κλίνουν το 
γόνυ της ψυχής και του σώματος και να 
εύχονται εκτενώς για μας.

Με θερμές ευχαριστίες 
και εν Χριστώ αγάπη

Μον. Νεκταρία

Η Μοναχή Νεκταρία
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ΙΕΡΑ  ΕΠΙΣΚΟΠη  ΜΟζΑΜΒΙΚηΣ
22 Σεπτεμβρίου 2011

Αξιότιμοι κύριοι

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή, 
για να σας γνωστοποιήσω τους στόχους της 
νεoσύστατης Ιεράς Επισκοπής Μοζαμβίκης 
στα πλαίσια της συνεχούς ανθρωπιστικής 
προσφοράς και διακονίας των ζωτικών 
αναγκών του λαού της περιφερείας μας.

Η Μοζαμβίκη είναι μία από τις πτωχότε-
ρες χώρες του κόσμου σύμφωνα με σχετι-
κό κατάλoγo που είχε δημοσιεύσει ο ΟΗΕ 
καθώς, όπως υπoλoγίζεται το 70% του 
πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο 
της φτώχειας. Από τα μεγάλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η μάστιγα 
του ΗlV/AIDS, που σύμφωνα με μελέτες 
έχει μολύνει το 21% του γενικού πληθυ-
σμού, αλλά και τα εκτεταμένα κρούσματα 
ελονοσίας τα οποία εξαιτίας της έλλειψης 
βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
συνήθως είναι θανατηφόρα.

Στα σχέδια της σημερινής Επισκοπής 
Μοζαμβίκης είναι η ουσιαστική μέριμνα για 
την εξεύρεση και κατάρτιση ικανών στελε-
χών, δημιoυργώντας το πρώτο oλoκλη-
ρωμένο Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο 
στην Μοζαμβίκη (Mπέϊρα), το οποίο πα-
ράλληλα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των κoινωνικών πρoβλημάτων της περι-
οχής και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται 
με την υγεία.

Για αυτό και ήδη έχει προγραμματισrεί 
η ανέγερση μίας (1) γενικής παθολογικής 
κλινικής. Ωστόσo, όπως ήδη σας αναφέρα-
με, η Μοζαμβίκη σε σχετικό κατάλογο του 

ΟΗΕ είναι μια από τις πτωχότερες χώρες 
του κόσμου γεγονός που δυσχεραίνει την 
προσπάθεια της ανέγερσης των ανωτέρω 
κτιριακών εγκαταστάσεων.

Για αυτό το σκοπό, σας παρακαλούμε 
για την εκδήλωση της αλληλεγγύης από 
την πλευρά σας για την εξεύρεση πόρων 
και διευκόλυνσης απόκτησης υλικοτεχνι-
κής υποδομής για την εξυπηρέτηση των 
καθημερινών μας αναγκών, οι οποίες πε-
ριλαμβάνουν ιδιαίτερα για την δημιoυργία 
κλινικής μονάδας τόσο τις λειτουργικές 
υποδομές (φως, νερό, συντήρηση και κα-
θαρισμός κτιρίων), όσο και τα υλικά ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, θεραπείας και 
διάγνωσης (εμβόλια για την ελονοσία και 
φαρμακευτική αvτιμετώπισή της).

Για αυτό και σας εκφράζω την εκ βα-
θέων ευγνωμοσύνη και την εκ των προ-
τέρων κατανόηση των πρoβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η περιοχή της Μοζαμβίκης. 
Ευελπιστώ πως αυτή μας η γνωριμία θα 
αποτελέσει αρχή για την oυσιαστική έντα-
ξη των Ιεραποστολικών μας ενεργειών 
στα πλαίσια της θεάρεστης αρωγής του 
Συλλόγoυ σας για τους σκoπoύς αυτούς, 
καθώς και την κινητοποίηση για την εξεύ-
ρεση στελεχών, κυρίως κληρικού, για την 
ενίσχυση της ιεραποστολής και ιδιαίτερα 
για την ανάληψη καθηκόντων στο ιεραπο-
στολικό Κέντρο της Μπέιρα.

Με βαθειά εκτίμηση 
και φιλικούς ασπασμούς
Ο Μοζαμβίκης Ιωάννης
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ΕΚΟΙΜηΘη Ο Π. ΧΡΙΣΤΟφΟΡΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΙδηΣ

Ὁ μακαριστός γέροντας γεννήθηκε τό 
1929 στή Δραπετσώνα. Τά παιδικά του 
χρόνια τά ἔζησε στήν Ἡλιούπολη. Ἡ παι-
δική του ἡλικία ἦταν σκληρή λόγῳ τῆς 
φτώχειας καί τῶν διαφόρων ἐργασιῶν 
πού ἔκανε γιά νά βοηθήσει τήν οἰκογένειά 
του. Διακόνησε ὡς ἱερόπαις στόν Ι.Ν. ἁγ. 
Μαρίνης στό πλευρό τοῦ π. Εὐαγγέλου 
Χιώτη ἀπό τόν ὁποῖον ἐπηρεάστηκε στήν 
μετέπειτα πορεία του.

Ἄν καί ὁ ἴδιος ἐπιθυμοῦσε ἐξ ἀρχῆς νά 
μονάσει, νυμφεύθηκε κατόπιν πιέσεων 
τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος 
ἐνῶ παράλληλα ἐργαζόταν ὡς νοση-
λευτής στό νοσοκομεῖο «Ἅγιος Σάββας», 
ὅπου γνωρίστηκε μέ τόν μακαριστό π. 

Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο. Ἡ 
σύζυγός του πέθανε ἀπό ἐπιπλοκές στόν 
τοκετό καί ἐκεῖνος, ἀφήνοντας τήν φρο-
ντίδα τῆς κόρης του στή μητέρα καί τήν 
πενθερά του, μετέβη ἀρχικά στήν Κρήτη 
ὅπου ἐκάρη μοναχός καί χειροτονήθηκε 
διάκονος καί πρεσβύτερος. Ὑπηρέτησε 
τήν Ἐκκλησία σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλά-
δος καί στή Γερμανία, εἶχε δέ μεταβεῖ καί 
στό Ἅγιο Ὄρος. Στή συνέχεια πῆγε στήν 
Ἀφρική ὅπου ὑπηρέτησε τήν ἱεραποστο-
λή σέ Καμπάλα, Κένυα, Ναϊρόμπι, Ταν-
ζανία, Νταρές-Σαλαάμ ἐπί δέκα συναπτά 
ἔτη. Ἀγάπησε πολύ τό ἔργο τῆς Ἱεραπο-
στολῆς στήν Ἀφρική ὑπό τίς ὁδηγίες τοῦ 
π. Χρυσόστομου Παπασαραντόπουλου, 
διδάσκοντας, βαπτίζοντας καί βοηθώντας 
τούς ἀνθρώπους.

Κατόπιν ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα, ὅπου 
ἐξυπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τήν ὑπαγό-
μενη στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας Ἱε-
ρά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Γαργηττοῦ. 
Ἐκεῖ ὑπῆρξε πόλος ἕλξης γιά πολλούς 
ἀνθρώπους καθώς φρόντιζε μέσῳ τῆς 
ἐξομολόγησης καί μέ κάθε έφικτό τρόπο 
νά ἀπαλύνει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Πα-
ράλληλα, ἀπό τη νέα του θέση δέν ἔπαψε 
ποτέ νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν Ἱεραποστολή 
καί νά εὐαισθητοποιεῖ καί ἄλλους γιά τίς 
ἀνάγκες τῆς μαύρης ἠπείρου.

Τά τελευταῖα χρόνια ἡ ὑγεία του ἐπι-
δεινώθηκε ραγδαῖα καί ἐκοιμήθη τήν 1η 
Ὀκτωβρίου 2011 σέ ἐκκλησιαστικό γηρο-
κομεῖο τῆς Ι.Μ. Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελ-
φείας. Νά ἔχουμε τήν εὐχή του!
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ΠΑΤΡΟΚλΟΣ  ΣΚΟΡδΑΣ (5-9-1927 έως 15-11-2011)

Αξιαγάπητε φί-
λε Πάτροκλε

Παρά την εξοι-
κείωσή μας με το 
θάνατο, ως μελών 
Ορθοδόξου Ιερα-
ποστολής, η αιφ-
νίδια αναχώρησή 
σου μας λύπησε 
βαθύτατα.

Έφυγες από κο-
ντά μας, αφού διέ-
γραψες στην επίγεια 

ζωή σου επί 84 χρόνια μια πορεία φωτει-
νή.

‘Οσοι σε γνώρισαν καλά, σε ένιωσαν 
σαν μια αξιόλογη πνευματική καί κοινωνι-
κή προσωπικότητα.

Φτωχό επαρχιωτόπουλο έφυγες από 
την πατρίδα σου και έδειξες μεγάλο ζήλο 
για μόρφωση και επαγγελματική αποκατά-
σταση. Οι εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή 
Ευελπίδων και στη συνέχεια στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, αν και δύσκολες, σου άνοιξαν 
τις πύλες, όπως σε όλους τους νέους που 
ξενυχτούν στο διάβασμα.

Υπηρέτησες στο στρατό με συνέπεια και 
αυταπάρνηση και ποτέ δεν συμβιβάστηκες 
με την αδικία και απάτη.

Ήσουν άγρυπνος φρουρός των ιδεωδών 
της πίστεως και του έθνους.

Από τα χρόνια της γνωριμίας μας στην 
ιεραποστολή, διαπιστώσαμε από κοντά το 
ήθος σου, τη δικαιοκρισία σου, τις γνώσεις 
σου και τη δυνατή θέλησή σου. Η ζωή σου 
ήταν μια αγωνιστική πορεία.

Υπήρξες ευτυχισμένος οικογενειάρχης, 
έχοντας στο πλευρό σου την εκλεκτή σύ-
ζυγό σου με τα πολλά προσόντα και τη με-
γάλη πνευματική και φιλανθρωπική δράση 
της στην ιεραποστολή για τριάντα και πλέον 
χρόνια. Ο Θεός σας αξίωσε να δημιουργή-
σετε μια όμορφη οικογένεια. Καμάρωσες 
την πρόοδο των παιδιών σου και γεύτηκες 
τη χαρά των εγγονιών σου.

Ένιωθες μεγάλη ευτυχία, όταν συγκε-

ντρώνονταν τα παιδιά σου με τις οικογένειές 
τους στο σπίτι σου ή στη Λέσχη Αξιωματι-
κών καί ευφραινόσουν σαν τον Αβραάμ, 
όταν τρώγατε όλοι μαζί

Προχθές, λίγο πριν την αναχώρησή σου, 
τους επισκέφθηκες και τους αποχαιρέτησες 
όλους.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη χαρά και τη 
λαχτάρα που δοκίμαζσες, όταν ανταποκρι-
νόμαστε στο κάλεσμά σου και είμαστε κοντά 
σας στις διάφορες οικογενειακές εκδηλώσεις 
σας.

Αξιοποίησες τις γνώσεις σου τις σχετικές 
με τη Ναοδομία και εκπόνησες δωρεάν πολ-
λά σχέδια ναών τόσο στην Ελλάδα, αλλά 
και στις χώρες της ιεραποστολής.

Ασχολήθηκες με ένθερμο ζήλο με πολλά 
θέματα της ιεραποστολής και τις τελευταίες 
ημέρες παρέδωσες τα σχετικά έγγραφα στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ιεραποστολής.

Μεγάλη θα είναι η θλίψη πολλών φτω-
χών που βοηθούσες προσωπικά και τώρα 
σε έχασαν.

Με τή γλωσσομάθειά σου βοηθούσες 
πάρα πολύ την ιεραποστολή, γιατί στις ιε-
ραποστολκές εξορμήσεις μας ήσουν ο δι-
ερμηνέας μας προς τους αλλόγλωσσους 
λαούς.

Αρθρογραφούσες σε πολλά περιοδικά 
και εφημερίδες και ακούραστος ξενυχτούσες 
γράφοντας ή συγκεντρώνοντας υλικό για τις 
διάφορες εθνικές και θρησκευτικές γιορτές 
της ιεραποστολής.

Ο λόγος σου πυκνός, αλλά πάντα με σα-
φήνεια και βάθος εννοιών και ο γραφικός 
σου χαρακτήρας άριστος.

Το πλήθος του κόσμου που σε συνοδεύ-
ει στην τελευταία σου κατοικία δείχνουν την 
αγάπη τους για σένα.

Σε έχουμε στην καρδιά μας, φίλτατε Πά-
τροκλε. Ο αποχωρισμός σου μας γεμίζει 
θλίψη. Όμως μπροστά στην εκδημία σου 
επιβάλλεται περισυλλογή και στοχασμός.

Πάτροκλε, φίλε και αδελφέ
«Καλό κατευόδιο».

Δημ. Γεωργούλας
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ὙΠΕΡ ΣΚΟΠῶΝ  
ἹΕΡΑΠΟΣΤΟλῆΣ
Γιαννόπουλος Ἰωάννης  € 40

Μιτσάλης Ἰωάννης  70

Τσίρης Βασίλειος-Μαρία  5

Παναγιωτουνάκου Ἀριστέα  50

Θανοπούλου Κων/να  15

Παναγιωτόπουλος Φώτιος  50

Χατζηγεωργίου Νικήτας  10

Γρατσέα Σταυριανή  50

Ντάκου Σωτηρία  20

Δημακόπουλος Ἰορδάνης  40

Σέμπρος Γεώργιος  50

Βαγγελάτου-Τσιλίκα Σπυριδούλα 20

Μπαλαμπέρης Βασίλειος  100

Δόγιας Χρήστος  40

Ἑκακού Ἄρτεμις  20

Ράπτης Δημήτριος  30

Τυπαράκη Ἑλένη  20

Μαχαλιώτη Μαρία  50

Ἀνώνυμος  20

Κοντοδήμου Φαίδρα  70

Κούβελος Ἰωάννης  100

Ἀνώνυμος  50

Ἀνώνυμος  200

Κωστοπούλου Ἐλευθερία  100

Γεωργίου Θεοδώρα  30

Τουρλούκης Ἰωάννης  30

Μπουλιώτη Ἀνδριάνα  10

Κακούρη Γεωργία  50

Βιολάκης Ἐμμανουήλ  10

Καρατζάλου Μαρία  10

Τσιτσάνη Βικτωρία  60

Καρύδης Προκόπης  30

Φραγκουλάκη Αἰκατερίνη  100

Μπακάλης Λουκάς  30

Δοντάς Θεοφάνης  30

Δαλέτου Γεωργία  30

Μακροπούλιας Δημήτριος  100

Μαραβέλια Σωτηρία  20

Σαμάρκου Πετρούτσα  30

Μπινάκος Νικόλαος  100

Ἀνώνυμος  20

Δάϊκος Γεώργιος  1.000

Ρουσάκη Ἰουλία  50

Ἀνώνυμος  20

Καψάλης Γεώργιος  100

Λώλα Δέσποινα  50

Ἀνώνυμος  1000

Τσαμήτρος Μιλτιάδης  20

Ρουσάκης Βασίλειος  100

Μουζακίτης Γεώργιος  30

Βιντζηλαίου Ἐλεωνόρα 50

Παπαγεωργιάδης Γεώργιος  20

μοναχός Μωϋσῆς  15

Σακουλάς Ἀντώνιος  50

Δασκαλάκη Φ. Μαρία  20

Ἀλεξάνδρου Ἀλέξανδρος  30

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  100

Νικολάου Γεώργιος  50

Καλδέρης Παντελεήμων  100

Παπαχρήστου Στέφανος  30

Κουζέλη Μαρία  40

Τσουμπέ Εὐαγγελία  100

Λαγός Δημήτριος  10

Μπαλόπουλος Βίκτωρ  100

Ὀρφανός Ἰωάννης  50

Παπαχρήστου Στέφανος  30

Ἀλαφροπάτης Εὐάγγελος  20

Ξενίτη Βασιλική  30

Νικολοπούλου Σταυρούλα  20

Καλιαντάς Ἠλίας  35

Ἀθανασίου Παρασκευή  30

Κουράτορας Ἀνδρέας  50

Θεοδόση Σταυρούλα  50

Σαραβάνου Μαρία  100

Ἀνώνυμος  50

Γεωργίου Χρυσή  50

Γεωργίου Ρίτα  50

Ἀνώνυμος  20

Ἀντωνίου Λουκία  50

Τσανάκη Ἀσπασία  100

Ἀλεξιάδης Ἰωάννης  50

Ἀνώνυμος  100

Πάνου Ἀναστάσιος  30

Ἀνώνυμος  20

Ραχούτη Εὐγενία  30

Οἰκονόμου Ἀλίκη  30

Παπαγεωργίου Στυλιανός  150

Χαραλαμπίδη Ἀλίκη  20

Ἀνώνυμος  50

Ἀνώνυμος  20

Ἀνώνυμος  50

Ἀρχ. Σαββέρης Θεόδωρος  20

Βουλοδήμος Σπῦρος  10

Χριστογεωργάκης Χρῆστος  20

Δημητριάδης Παναγιώτης  30

Οἰκονόμου Θεοδώρα  20

π. Κατσογρεσάκης Ἰωάννης  15

Ἀρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ  40

Καραντζίκου Σταυρούλα  50

Μουρτζίνου Αἰκατερίνη  25

Δράκου Σταυρούλα  20

Δρουγουνάκη Ζωή  70

Δαδιώτη Μαρία  50

Τυραδέλη Ἑλένη  50

Ἀρχ. Χαραλαμπίδης Γρηγόριος  20

Παπαγεωργιάδης Γεώργιος  20

μοναχός Μωϋσῆς  15

Σακουλάς Ἀντώνιος  50

Δασκαλάκη Φ. Μαρία  20

Ἀλεξάνδρου Ἀλέξανδρος  30

Τσουτσαῖος Ἠλίας  300

Καμβύσης Ἰωάννης  20

Βλάχου Ἄννα  50

Μεσσηνιώτης Σπῦρος  1.000

Κορίκης Νικόλαος  50

Παπαχρήστου Στέφανος  30

Ἀνώνυμος  10

Ὀρφανός Ἰωάννης  50

Μελᾶς Ἠλίας  50

Καραγιάννη Ἐλπίδα  100

Ἀνδρεάδης Δημοσθένης  50

Καραγιαννοπούλου Καίτη  100

Ἀβαγιάννης Εὐστρ.  50

Μπούτσικα Ἀντωνία  50

Τόλης Σωτήριος  30

Μαρ. Νεκτάριος  10

Ι.Μ. Παροναξίας  50

κ. Διλιντά  20

Στυλιανάκη Ἔφη  50

Βλάχος Δημήτριος  20

Κοκκίνη Ἀλεξάνδρα  200

δωΡΕΕΣ φΙλωΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤωΝ
Περίοδος ἀπό Ἀπρίλιο ἕως Αὔγουστο 2011
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Τσολάκη Μαρία  50

Τσουμπέλη Ἀσπασία  100

Κιούση Σωτηρία  20

Δρίζη Αἰκατερίνη  20

Μιχαλαρίδη Λουκία  10

Βαρβελῆς Βασίλειος  120

Πρωτονοταρίου Βάγια  20

Γεωργάκη Νίκη  20

Ἀνώνυμος  20

Ζευγώλη Μαρία  5

Σιαπκάρα  50

Ἀνώνυμος  20

Στάμου Καλλιόπη  100

Σαμαρτζῆς Παῦλος  20

Βρέζα Στεφανία  20

Γρηγορίου Μαρία  20

Ξανθός Γρηγόριος  20

Σκουλήκας Ἀνδρέας  1.000

Καρλαύτη Εἰρήνη  10

Ἀνώνυμος  500

Νασιάκου Μαρία  10

Γεωργακοπούλου Κων/να  10

Καλαθά Φωτεινή  25

Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη  10

Ἀναγνωστοπούλου Ἑλένη  40

Μάκαρη Μαρία  40

Γαβριελάτου Ἑλένη  20

Μακρυγιάννη Σοφία  5

Πετεινάρη Μάγδα  20

Τζεμπελία Ἀγγελική  20

Βλαχοδημήτρης Ἐμμανουήλ  20

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20

Τσακαγιάννης Γεώργιος  10

Μπότη Οὐρανία  40

Βασιλείου Χρῆστος & Βασιλική  10

Ἀνώνυμος  5

Δαργωνάκη Μαρία  40

Κωσταρέλη Ἀγγελική  10

Πετκασίδης Δημήτριος  
& Βασιλική  10

Ανωνυμος 300

Φακουρέλη Γρηγορία  30

Ζησοπούλου Δέσποινα  50

Παπάζογλου Ἰωάννης  50

Ἀνώνυμος  20

Μπακατσιά Κων/να  20

Ρίζος Σπῦρος  20

Ι. Μονή Λουκούς  20

Χριστοδούλου Χρῆστος  50

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20

Ἀνώνυμος  20

Παπαζαχαρίου Ἄννα  50

Μέντης Χρῆστος  50

Σούλη Ἑλένη  20

Παπαχρήστου Στέφανος  30

Παναγιωτοπούλου Ἀφροδίτη  150

Ἀναστοπούλου Χριστίνα  80

Βάγιας Ἰωάννης  60

Ἀνώνυμη  120

Χαϊντούτης Θωμᾶς  100

Ἀνώνυμος  30

Λαγός Δημήτριος  10

Καμβύσης Ἰωάννης  10

Ὀρφανός Ἰωάννης  50

Φάη Εὐαγγελία  100

Ἀνώνυμος  200

Ἀνώνυμος  50

Ἀγγελακοπούλου Ἀγγελική  10

Ραχούτη Εὐγενία  20

Μπαλαμπέρης Βασίλειος  300

Ἀλεξάνδρου Ἀλέξανδρος  30

Ἀνδρεάδης Δημοσθένης  60

Πανάγου Κούλα  50

Ἀνώνυμος  20

Λαγοπάτη Ἀντ. Ἑλένη  20

Σιμόπουλος Γεράσιμος  50

Χρυσοῦ Γ. Φραντζέσκα  200

Δημητριάδης Παναγιώτης  30

Χατζηχρονόγλου Κων/να  150

Ἀνώνυμος  20

Πριγκούρη Ἀδαμαντία  20

Γιαννῆς Δημήτριος  50

Ἱερομ. Γρηγοριάτης Ἀντώνιος  30

Βαρλάμης Νεοπτόλεμος  150

Μπακάλης Λουκάς  50

Καλλιαντᾶς Ἠλίας  35

Ι. Μονή Προυσοῦ  150

Τόλης Σωτήριος  30

Κουτσούμπα Χριστίνα  20

Ἀνώνυμος  15

Φαρμάκη Εὐφροσύνη  48,80

Παπαϊωάννου Θεοδώρα  60

Παπά Μαρία  50

Κουτσογιάννης Στέλιος  50

Κυριαζῆ Βασιλική  100

Ἀθανασοπούλου Ἰωάννα  50

Σίσκος Παναγιώτης  50

Διαμαντῆς Εὐάγγελος  50

Χιωτέλη Ναυσικά  50

Ντίλυρη Αἰκατερίνη  50

Παπαϊωάννου Ἑλένη  120

Χριστοδούλου Βαρβάρα  250

Κουτρουμπᾶς Δημήτριος  50

Ἀνώνυμος  20

Ἀνώνυμος  30

Μιχαηλίδη Φωτεινή  50

Ἀνώνυμος  50

Κατσίκης  50

Φωτοπούλου Εὐδοκία  200

Μαθεσή Κων/να  170

Ἀνώνυμος  15

Κούβελος Ἰωάννης  100

Γεωργίου Δήμητρα  230

Κουλοβατιανός Ν.  20

Νουσιοπούλου Ἀθηνᾶ  30

Παπαλάμπρου Εὐφροσύνη  200

Παπαχρήστου Στέφανος  30

Ἀντέλη Δήμητρα  50

Σκουτελάκης Στυλιανός  50

Παπαδόπουλος Ἰωάννης  800

Κανέλλος Δημήτριος  60

Μέντζου Ὑπαπαντή  20

Παπαχρήστου Στέφανος  30

Ὀρφανός Ἰωάννης  50

Ἀνώνυμος  2.500

Ἀνώνυμος  2.500

Ἀνώνυμος  10

Ἀνώνυμος  27

Μαντζαφίνη Κων/ντία  100

Παπαμεντζελοπούλου Ζωή  100

Χρηστογεωργάκης Χρῆστος  20

Ἀνώνυμος  30

Γεωργοπούλου Παναγιώτα  60

Κακούρη Νίνα  20

Ἀνωγειανάκης Ἀπόστολος  20

Ἀνώνυμος  15

Ἀνώνυμος  7

Κυριακούλης Γεώργιος  30

Ι. Μονή Προυσού  150

Σακουλόης Ἀντώνιος  50

Μίχαλου Ἑλένη  40

Ταμπουρατζῆς Ἰωάννης  200

π. Παρλαβάντζας Εὐθύμιος  10

Ράπτη Θεοδώρα  20

Βερρῆς Δημήτριος  20
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Δασουρᾶς Βασίλειος  50

Μπακάλη Εὐδοξία  50

Ι. Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Ἀχαρναί 50

Στεφάνου Μαρία  100

Π. Παπασπηλιόπουλος  100

Χαλιαμάγια Ἐλευθερία  20

Κοσκορέλος Ἀναστάσιος  20

Ἀνδρουλιδάκη Μαρία  20

Πούλιου Δήμητρα  20

Κατηφόρη Ἑλένη  100

Παράρτημα λεβαδείας
Μίχος Δημήτριος  25

Κωτούλας Ζαχαρίας  49,72

Ἀνώνυμος  50

Λαγογιάννης Παναγιώτης  20

Παπαγεωργίου Χρῆστος  100

Ἀνώνυμος  324

Σύρου Βασιλική  40

Λουπάκη Ἀσημίνα  20

Μητάς Χρῆστος  20

Πλιάκα Ἄννα  20

Καλιαντάση Εὐμορφία  15

Ντελίκος Δημήτριος  50

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος  40

Φρυγανά Ὀδύσσεια  44,89

Ἀγγέλου Ἄννα  20

Ἀνώνυμοι (δύο κουμπαράδες)   
 111,93

ΕΙΣ ΜΝῆΜῆΝ
Ἀνώνυμος  € 20  
εἰς μνήμην Γεωργίου & Αἰκατερίνης

Εἰς μνήμην Παπαπαναγιώτου  
Κλεανθία  € 50

Τσιγουρή Ἑλένη  € 50  
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου  
της Κων/νου

Καζάζη  € 150  
εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν

Κλαδή Δήμητρα  € 20  
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννη

Σταύρου Αἰκατερίνη  € 100  
εἰς μνήμην Κλεομ. Παυλοπούλου

Μανουσάκη Πιερρίνα  € 100  
εἰς μνήμην του συζύγου  
της Ἰωάννου

Γκούμας Κων/νος  € 50  
εἰς μνήμην της συζύγου Ἀριστείδου

Παυλοπούλου Καίτη  € 50  
εἰς μνήμην Κλεομένους

Μεθυμάκης Γεώργιος  € 50  
εἰς μνήμην Ἀναστασοπούλου Ἠλία

Ρούσσου Ἀλεξάνδρα  € 200  
εἰς μνήμην τῆς θείας της Ζωῆς

ΥΠΕΡ ΙΕΡῶΝ ΝΑῶΝ
Λιάπη Βαρβάρα  150

Πιστόλης Γεώργιος  20

Πιατέλης Γεώργιος  20

Δουκάτα Ἑλένη  50

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Παπά Σταματία  50

Στιγμιότυπο από Βάπτιση νεοφώτιστου που επιτελεί 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΧΟΟΙ  σας προσκαλεί στις 11 Ιανουαρίου 2012, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ.  στην κοπή της Βασιλόπιτας 
που θα γίνει στην αίθουσα τον Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», 

στην πλατεία Καρύτση.
Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ 

κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης με θέμα: 
«Η κάθαρση της καρδιάς ως προϋπόθεση της Ιεραποστολής». 

Η γιορτή θα πλαισιωθεί από ποιήματα,  ύμνους και επίκαιρα τραγούδια.
Σας περιμένουμε με χαρά  να προσέλθετε στην εορταστική εκδήλωση 

του Ομίλου μας.

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

* Η στάση Μετρό «Πανεπιστήμιο» και η στάση λεωφορείων επί της Πλατ. Κλαυθμώνος 
θα διευκολύνουν τη μετάβασή σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ, Τ.Κ. 11364 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 86.26.225 - FAX 210 86.26.700 - www. ierapostoli.gr


