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ΜΗΝΥΜΑ 
Τοῦ πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

Μητροπολίτου Κυθήρων καί Αντικυθήρων 
κ.κ. Σεραφείμ

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί,  
Πάσχα Κυρίου Πάσχα…»

(Καταβασίαι τοῦ Πάσχα, α’ εἱρμός)

Κατά τήν ὁλόφωτη καί φωταυγῆ ἁγία 
Νύκτα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ζωοδότου 

Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ λαμπροφορε-
μένοι ὄχι μόνον ἐξωτερικά, ἀλλά πρωτί-
στως καί κυρίως ψυχικά καί πνευματικά, 
ἑορτάζουμε τήν λαμπροφόρο καί λαμπα-
δηφόρο Ἀνάστασι τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ψάλλουμε πανευφρόσυνα κατά τήν 
ἅγια καί μοναδική αὐτή καί φωτόλουστη 
Ἀναστάσιμη Νύκτα: «Σήμερον πᾶσα κτί-
σις, ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ καί ᾍδης ἐσκυλεύθη». «Ὁ 
Ἄγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ, Ἁγνή 
Παρθένε, χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, 
ὁ σός Υἱός ἀνέστη  τριήμερος ἐκ τά-
φου». «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος, 
αὕτη ἡ σωτήριος νύξ καί φωταυγής, τῆς 
λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς Ἐγέρσεως 
οὖσα προάγγελος…».

Καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τή γλῶσσα 
τοῦ ἱεροῦ ὑμνῳδοῦ μᾶς καλεῖ νά λαμπρυν-
θοῦμε ὡς πρός τήν ψυχή, πέραν ἀπό τά 
λαμπρά μας πασχαλινά ἐνδύματα, καί νά 
ἐνδυθοῦμε μέ τήν πνευματική λαμπρότη-
τα καί ὡραιότητα, πού χαρίζει τό φῶς τοῦ 
Χριστοῦ καί ἡ ζωογόνος Χάρις τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος. Μέ αὐτή τήν πνευματική 
προϋπόθεσι μᾶς προτρέπει νά ἑορτάσωμε 
ὄχι τό Πάσχα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά 
τό Πάσχα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ 
μας Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ὁ μεγάλος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, 

ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὑψι-
πέτης αὐτός ἀετός τῆς Θεολογίας λέγει, 
μεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί τά ἑξῆς διά 
τό Ἅγιον Πάσχα (τά ἀποδίδουμε εἰς τήν 
ἁπλῆ γλῶσσα): «Τό Πάσχα αὐτό, τό μέγα 
καί σεβάσμιο… ἡ λέξις Πάσχα δηλώνει τή 
διάβασι, τό πέρασμα. Ἱστορικά μέν σημαίνει 
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καρδία, τούς λογισμούς, τούς λόγους, 
τήν ἀναστροφή μας, τίς πράξεις καί τά 
ἔργα μας.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί ἁρμόζει νά εἴμε-
θα «φωτόμορφα τέκνα τῆς Ἁγίας τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας» καί «παιδιά 
φωτός καί ἡμέρας», κατά τόν Ἀπόστολο 
Παῦλο, θεοσεβεῖς χριστιανοί κοινωνοί καί 
μέτοχοι τοῦ Ἀναστασίμου Θείου Φωτός. 

Εἴθε, Ἀδελφοί μου, τό φῶς, ἡ εἰρήνη, ἡ 
χαρά, ἡ εὐφροσύνη καί ἡ ἀγαλλίασις τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας νά κατακλύ-
ζουν τή ζωή, τό περιβάλλον καί τήν κοινω-
νία μας. Ἡ Χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἀνα-

στάντος Χριστοῦ 
νά ἐπισκιάζουν καί 
νά καταυγάζουν 
ὁλόκληρο τόν χρι-
στιανικό κόσμο καί 
ὅλη τήν ἀνθρω-
πότητα .  Τούς 
ἐμπερίστατους 
καί ταραγμένους 
λαούς τῆς Ἀσίας 
καί τῆς Ἀφρικῆς. 
Τίς χῶρες τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολῆς μέ τούς 
Ἐπισκόπους, Ἱε-
ρεῖς καί τό λαό 
τους καί ἰδιαίτερα 
τούς Ὀρθοδόξους 

Ἱεραποστόλους καί τό θεοφιλέστατο ἔργο 
τους. Τόν Π.Χ.Ο.Ο.Ι. μέ τά παραρτήματά 
του καί ὅσους ἄλλους συντρέχουν τό θε-
οδίδακτο καί θεοχάρακτο ἱεραποστολικό 
ἔργο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

Ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας νά 
εὐλογῇ καί νά χαριτώνῃ ὅλους μας.

Μέ Πασχάλιες εὐχές καί εὐλογίες

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

τή φυγή καί μετανάστευσι τῶν Ἑβραίων 
ἀπό τήν Αἴγυπτο πρός τή γῆ τῆς Χαναάν, 
τή γῆ πού ἔρρεε μέλι καί γάλα. Πνευματικά, 
ὅμως, ὑποδηλώνει τήν ἀπό τά γήϊνα πρός 
τά οὐράνια, τή νοητή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τή 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, πνευματική πρό-
οδο καί ἀνάβασι». Καί σέ ἄλλο περίφημο 
λόγο του ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
προσθέτει τά ἀκόλουθα : «Τό ἅγιο Πάσχα 
καί περιβόητο, ἡ βασίλισσα τῶν ἡμερῶν 
ἡμέρα καί ἡ λαμπρή Νύκτα, πού διαλύει 
τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Κατά τήν ἅγια 
αὐτή Νύκτα ἐμεῖς οἱ χριστιανοί φωτιζόμε-
νοι ἀπό τό πλού-
σιο Ἀναστάσιμο 
φῶς ἑορτάζουμε 
πανηγυρικά τή 
σωτηρία μας. Καί 
ἀφοῦ μέ τό θεῖο 
κα ί  ἀνέσπερο 
φῶς τῆς Ἀναστά-
σεως ἀξιωθήκαμε 
νά νεκρωθοῦμε 
μαζί μέ Ἐκεῖνον, ὁ 
Ὁποῖος ἐνεκρώθη 
χάριν τῆς λυτρώ-
σεως καί σωτηρί-
ας μας, δηλ. μέ τόν 
Ἐσταυρωμένο Κύ-
ριό μας, θά ἔχωμε 
καί τήν εὐλογία τῆς 
Ἀναστάσεως μαζί μέ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος 
ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς ὡς Θεός 
Παντοδύναμος».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁλόψυχα εὔχομαι ἡ ψυχική λαμπρότη-

τα, μέ τήν ὁποία καλούμεθα νά ἑορτάσωμε 
τήν κοσμοσωτήριο Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆρος 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά λατρεύσωμε 
ἀπό καρδίας τόν Ἀναστάντα Θριαμβευ-
τή καί Νικητή τοῦ διαβόλου, τοῦ θανάτου, 
τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας, νά καταυ-
γάσῃ ὅλη τήν ζωήν μας : τόν νοῦ, τήν 
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Ο Κύριος ἔχει εἰσέλθει σέ δίκη
Ἄρθρο γραμμένο στή φυλακή τοῦ Νταχάου  
ἀπό τόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο Ἀχρίδος καί Ζίτσης  

Νικόλαο (Βελιμίροβιτς)

Τό ἄρθρο ἔχει γραφεῖ 
πρίν ἀπό 62 χρόνια 

ἀπό ἕναν μακαριστό ἤδη 
ἅγιο Σέρβο Ἐπίσκοπο 
μέσα στή ναζιστική φυ-
λακή τοῦ Νταχάου. Γρά-
φει πρός τό λαό του, ὄχι 
γιά νά διεκτραγωδήσει 
τίς διώξεις του, ἀλλά γιά 
νά ἐκφράσει τή βαθειά 

του θλίψη γιά τήν πνευματική καί ἠθική κα-
τάπτωση τοῦ σύγχρονου κόσμου, τήν ὁποία 
χαρακτηρίζει ὡς «ζωή χωρίς σκοπό καί θάνατο 
χωρίς ἐλπίδα». Κατά τόν ἅγιο, αὐτή ἡ ἔλλειψη 
σκοποῦ καί ἐλπίδας ἐξηγεῖ τήν καταστροφή, 
πού ὑπέστη ἡ Εὐρώπη τῶν Παγκοσμίων Πο-
λέμων τοῦ 20ου αἰώνα. Τό δημοσίευμα, πού 
καταχωρεῖται πιό κάτω σέ μετάφραση, εἶναι ἕνα 
ἀπόσπασμα ἀπό τό ὄντως προφητικό αὐτό 
κείμενο).

Πῶς θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ἡ 
Παλαιά Διαθήκη μέ σύγχρονους ὅρους; Θά 
μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς τά πρακτικά μιᾶς 
δίκης μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λαοῦ Του, τοῦ 
περιούσιου λαοῦ τῆς τότε ἐποχῆς. Οἱ προφῆτες 
λένε σαφῶς ὅτι ὁ Θεός εἰσέρχεται σέ δίκη μέ 
τό λαό Του (Ἤσ. Γ’ 13-14, Μίχ. στ’ 2, Μάλ. 
γ’ 5). Τά πρακτικά αὐτῆς τῆς δίκης τοῦ Θεοῦ 
μέ τό λαό τῶν Ἑβραίων, πού κράτησε χιλιά-
δες χρόνια, ἀποτελοῦν ἕνα τόμο μέ χίλιες καί 
πάνω σελίδες. Διαβάζοντας τά πρακτικά αὐτά 
τῆς ἀρχαίας δίκης-τήν Παλαιά Διαθήκη-ὁ κα-
θένας μας νοιώθει δύο ἔντονα συναισθήματα. 
Πρῶτον, θαυμασμό γιά τήν ὑπομονή τοῦ Θεοῦ 
καί τήν πιστότητά Του σέ ὅσα εἶχε ὑποσχεθεῖ. 
Δεύτερο, ντροπή γιά τή δολιότητα τοῦ ἐκλεκτοῦ 
λαοῦ στίς σχέσεις του μέ τό Θεό, τόν Εὐεργέτη 
του. Ἡ ἀνταρσία αὐτή ἔχει, χωρίς ἀμφιβολία, 
ἔμπνευση δαιμονική. Οὔτε τό μουλάρι δέν τηρεῖ 

τέτοια στάση πρός τόν κύριο καί τροφέα του. 
Ἐμεῖς ζοῦμε στόν 20ο αἰώνα. Δέν ἀνήκουμε 
πιά στήν Παλαιά, ἀλλά στήν Καινή Διαθήκη. 
Ἡ διαφορά εἶναι μεγάλη. Στήν Παλαιά Διαθήκη 
ὁ Θεός μίλησε μέ τά στόματα τῶν Προφητῶν 
καί τῶν Ἀγγέλων. Ἀντίθετα, στήν Καινή Διαθή-
κη παρουσιάστηκε «ἐν σαρκί» ὡς ἄνθρωπος 
καί μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Ἴδιος. Τί νά πεῖ κανείς, ὅταν 
βλέπει Χριστιανούς νά ἀφήνουν τό φῶς τοῦ 
Εὐαγγελίου γιά νά πᾶνε στό σκοτάδι τῆς Αἰγύ-
πτου; Ὅταν, τόσο ἰσχυρογνώμονες, ὅσο καί οἱ 
Ἰουδαῖοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀντιδικοῦν μέ 
τό Θεό καί ἀρνοῦνται τό Χριστό; Εἶναι πιό ἀξι-
οκατάκριτοι καί ἄφρονες ἀπό τούς τότε Ἑβραί-
ους, γιατί οἱ τελευταῖοι ὑπῆρξαν θρασεῖς καί 
αὐθάδεις πρός τούς Ἀγγέλους, τούς Προφῆτες 
καί τούς Δικαίους, δηλαδή, πρός τούς δούλους 
τοῦ Κυρίου. Ὄχι πρός Αὐτόν τόν Ἴδιο.

Ἐάν ἤθελε κανείς νά βρεῖ ἕνα χαρακτηρι-
στικό γιά τήν ἱστορία τῶν τριῶν αἰώνων-18ο, 
19ο καί 20ο-δέ θά μποροῦσε νά βρεῖ καταλ-
ληλότερο ἀπό τό: «Τά πρακτικά τῆς δίκης 
μεταξύ Εὐρώπης καί Χριστοῦ», διότι ὅλα τά 
σημαντικά γεγονότα στήν Εὐρώπη αὐτῆς τῆς 
περιόδου, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, ἔχουν 
σχέση μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. (Σήμ. 
μέτ. προφανῶς, ὁ συγγραφέας χαρακτηρίζει 
ὡς «Εὐρώπη», ὄχι τούς ὅποιους πολιτικούς 
σχηματισμούς τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ἀλλά 
τίς ἰδέες καί τή στάση ζωῆς, πού φύτρωσαν 
καί κυριάρχησαν στήν Εὐρώπη, ἰδίως μετά 
τό διαφωτισμό).

Συγκεκριμένα, ἡ ἀντιδικία μεταξύ Εὐρώπης 
καί Χριστοῦ βαίνει ὡς ἑξῆς:

Ὁ Χριστός ὑπενθυμίζει στήν Εὐρώπη ὅτι ἔχει 
βαπτισθεῖ στό Ὄνομά Του καί ὅτι πρέπει νά εἶναι 
πιστή σ’ Αὐτόν καί στό Εὐαγγέλιό Του. Ἡ ἐνα-
γόμενη Εὐρώπη ἀπαντᾶ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες 
εἶναι ἴσες. Ἔτσι μᾶς δίδαξαν οἱ Γάλλοι Ἐγκυκλο-

Ο Άγ.  
Νικόλαος Βελιμίροβιτς
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παιδιστές καί εἶπαν ὅτι εἶναι λάθος νά λέμε σέ 
κάποιον ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀσπασθεῖ 
κάποιαν ἀπό αὐτές. Ἡ Εὐρώπη εἶναι ἀνοιχτή 
πρός ὅλες τίς θρησκεῖες καί τίς ὅποιες ἐθνικές 
παραδόσεις, χωρίς νά εἶναι προσκολλημένη σέ 
καμιά ἀπό αὐτές, καθώς ἐπιθυμεῖ νά ἐξυπηρετή-
σει πρῶτα καί κύρια τίς κυριαρχικές βλέψεις της.

Ὅταν θά ἔχει ἐπιτύχει αὐτούς τούς πολιτι-
κούς στόχους της, τότε γρήγορα θά τακτοποι-
ήσει τούς λογαριασμούς της μέ αὐτές τίς λαϊκές 
δοξασίες».

Ὁ Χριστός ἐρωτᾶ μέ θλίψη:
«Πῶς μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νά ζήσουν μόνο 

μέ κυριαρχικές, δηλαδή, ὑλιστικές προοπτικές; 
Μόνο τά ζῶα ἐπιθυμοῦν τήν ὑλική τους τροφή 
καί τίποτα ἄλλο. Ἐγώ θέλησα νά σᾶς κάνω θε-
ούς καί παιδιά τοῦ Θεοῦ καί σεῖς ἐπιθυμεῖτε νά 
γίνετε σάν τά ζῶα, τά ὑποζύγια, πού τά φορτώ-
νουν». Ἡ Εὐρώπη, ὅμως, ἀνταπαντᾶ: «Εἶσαι 
παρωχημένος. Ἀντί γιά τό Εὐαγγέλιό σου, ἐμεῖς 
ἔχουμε ἀνακαλύψει τή ζωολογία καί τή βιολο-
γία. Τώρα γνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε ἐξελιγμένοι 
ἀπόγονοι οὐρακοτάγκων καί γοριλῶν. Δέν εἴμα-
στε δικοί σου, οὔτε τοῦ Οὐράνιου Πατέρα σου. 
Τώρα τελειοποιοῦμε τούς ἑαυτούς μας γιά νά 
γίνουμε θεοί, γιατί δέν ἀναγνωρίζουμε κανένα 
ἄλλο θεό ἐκτός ἀπό τούς ἑαυτούς μας».

Ὁ Χριστός ἐπιμένει:
«Εἶστε πιό σκληροτράχηλοι ἀπό τούς πα-

λιούς Ἰουδαίους. Ἀπό τό σκοτάδι τῆς βαρβα-
ρότητας σᾶς ὁδήγησα στό οὐράνιο φῶς. Σεῖς, 
ὅμως, γιά ἄλλη μία φορά, ὁρμήσατε ἀκάθεκτοι 
στό σκοτάδι, ὅπως οἱ χοῖροι ὁρμοῦν στή λά-
σπη. Ἔχυσα τό αἷμα μου γιά σᾶς. Σᾶς πρόσφε-
ρα τό αἷμα μου, ὅταν ὅλοι οἱ Ἄγγελοι σᾶς εἶχαν 
γυρίσει τήν πλάτη μή ὑποφέροντας τή δυσωδία 
τῆς κολάσεως, πού ἀναδίνατε. Ὅταν εἴσασταν 
βουτηγμένοι στό σκότος, στήν ἀποφορά τῶν 
βόθρων, ἐγώ μόνος μου ξεσηκώθηκα καί 
ἦρθα νά σᾶς φωτίσω καί νά σᾶς καθαρίσω. 
Ἐπιστρέψτε σέ μένα, ἀλλοιῶς, γιά μία ἀκόμα 
φορά, θά μείνετε τυφλοί καί δυσώδεις». Μά 
ἡ Εὐρώπη χαμογέλασε εἰρωνικά: «Ἄσε μας. 
Δέν σέ γνωρίζουμε. Ἡ ἑλληνική φιλοσοφία καί 
ὁ ρωμαϊκός πολιτισμός εἶναι πιό κοντά σέ μᾱς. 
Θέλουμε ἐλευθερία. Ἔχουμε Πανεπιστήμια. 

Ἡ Ἐπιστήμη εἶναι τό ἀστέρι, πού μᾶς ὁδηγεῖ. 
Σύνθημά μας ἔχουμε τό: ἐλευθερία, ἰσότητα, 
ἀδελφοσύνη. Τό λογικό μας εἶναι ὁ θεός τῶν 
θεῶν. Ἐσύ εἶσαι ἀσιάτης. Σέ ἀπορρίπτουμε. 
Ἁπλά, εἶσαι ἕνα παραμύθι, πού τό λένε οἱ παπ-
ποῦδες καί οἱ γιαγιάδες μας».

Ὁ Χριστός μέ δάκρυα ἀπαντᾶ:
«Ἔτσι, λοιπόν. Θά φύγω, ἀλλά ἐσεῖς θά 

δεῖτε καί θά καταλάβετε ὅτι φεύγετε ἀπό τό 
δρόμο τοῦ Θεοῦ καί παίρνετε τό δρόμο τοῦ 
διαβόλου. Ἡ εὐλογία καί ἡ χαρά θά σᾶς ἐγκα-
ταλείψουν. Ἡ ζωή καί ὁ θάνατός σας εἶναι 
στά χέρια Μου, γιατί ἔδωσα τόν Ἑαυτό μου 
καί σταυρώθηκα γιά σᾶς. Δέν θά εἶμαι, ὅμως, 
Ἐγώ αὐτός, πού θά σᾶς τιμωρήσει. Οἱ ἁμαρτίες 
σας καί ἡ ἀποστασία σας ἀπό Ἐμέ τό Σωτήρα 
σας θά σᾶς τιμωρήσουν. Σᾶς ἔδειξα τήν ἀγάπη 
τοῦ Πατρός καί θέλησα νά σᾶς σώσω διά τῆς 
ἀγάπης». Σ’ αὐτό ἡ Εὐρώπη ἀπαντᾶ προκλη-
τικά: «Ποιά ἀγάπη; Καλοζυγισμένο καί θαρρα-
λέο μίσος γιά ὅλους, πού δέν συμφωνοῦν μαζί 
μας, αὐτό εἶναι τό πρόγραμμά μας. Ἀντί γιά 
τήν προαγωγή τῆς ἀγάπης, ἐμεῖς προτιμᾶμε 
τόν ἐθνισμό καί τό διεθνισμό, τή λατρεία τῆς 
ἐπιστήμης καί τῆς κουλτούρας, τήν αἰσθητική, 
τήν ἐξέλιξη. Ἡ σωτηρία μας βρίσκεται σ’αὐτά. 
Ὅσο γιά σένα, φύγε ἀπό τό δρόμο μας»!

Ώ, ἀδελφοί μας! Στίς μέρες μας αὐτή ἡ 
πορεία ἔχει ἤδη συντελεστεῖ. Ὁ Χριστός ἔχει 
ἐγκαταλείψει τήν Εὐρώπη, ὅπως κάποτε εἶχε 
ἐγκαταλείψει τά Γάδαρα μετά ἀπό ἀπαίτη-
ση τῶν Γαδαρηνῶν. Εὐθύς, ὅμως, μετά τήν 
ἀναχώρησή Του ἀπό τήν Εὐρώπη, ἄρχισαν 
οἱ μεγάλοι πόλεμοι, οἱ δυστυχίες, οἱ φόβοι, ἡ 
καταστροφή, ὁ ἀφανισμός. Ὁ πρό-χριστιανικός 
βαρβαρισμός ξαναγύρισε στην Εὐρώπη. Ὁ 
βαρβαρισμός τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν 
Λομβαρδῶν, τῶν Βανδάλων ἦρθε πολλαπλα-
σιασμένος ἐφιαλτικά ἐπί ἑκατό. Ὁ Χριστός πῆρε 
τό Σταυρό Του καί τήν εὐλογία Του καί ἔφυγε. 
Σκότος καί δυσοσμία κατέκλυσαν τά πάντα. 
Ἰδού, λοιπόν, ἀποφασίστε μέ ποιόν θέλετε νά 
εἶστε: μέ τή σκοτεινή καί δυσώδη Εὐρώπη, ἤ 
μέ τό Χριστό. Ἀμήν.

† ὁ Ἀχρίδος καί Ζίτσης  
Νικόλαος (Βελιμίροβιτς)
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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
Στις 11-1-2012, στην αίθουσα του Φιλο-

λογικού Συλλόγου "Παρνασσός" στην 
πλατεία Καρύτση Αθηνών πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη εορτή του Π.Χ.Ο.Ο. 
Ι. Πλήθος φίλων και συνεργατών της Ιερα-
ποστολής συμμετείχαν στη γιόρτη.

Ο Πνευματικός του Ομίλου μας, Σεβ/τος 
Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων 
κ. Σεραφείμ υπεδέχθη εγκάρδια και μέσα 
σε κλίμα ιεραποστολικής ανατάσεως τους 
εκπροσώπους: του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας, Μητροπολίτη Άκκρας κ. Γεώργιο, 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Πανοσιολο-
γιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσόστομο, 
καθώς επίσης τους Ιερείς, καθηγητές και 
φίλους και συνεργάτες του συλλόγου μας.

Όλοι οι εκπρόσωποι απηύθυναν χαιρε-
τισμό και διεβίβασαν τις ευχές των προ-
καθημένων τους.

H πρόεδρος του Ομίλου μας κ. Μαρία 
Γεωργούλα, φιλόλογος-θεολόγος, απηύθυ-
νε σύντομο χαιρετισμό και παρουσίασε τον 
κύριο ομιλητή, καθηγητή της Δογματικής 
στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσ/κης κ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ο οποίος ανέπτυξε με επιτυ-
χία το θέμα: «Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».
Η χορωδία μας με χοράρχη την Δ/

ίδα Γεωργία Μούση εκάλυψε το μουσικό 
πρόγραμμα και παρουσίασε με επιτυχία 
αρκετά τραγούδια χριστιανικού και ιερα-
ποστολικού ενδιαφέροντος.

Ο πνευματικός του Ομίλου μας Σεβα-
σμιώτατος κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ μετά τη σύντομη 
προσφώνησή του ευλόγησε και έκοψε τη 
βασιλόπιτα, την οποία στο τέλος μοίρασε 
σε όλους τους προσελθόντας.

Δραστηριότητες του Ομίλου μας
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Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ  
ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σεβασμιώτατε, ἐκπρόσωπε τοῦ Μακα-
ριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. 

Γεώργιε. Πανοσιολογιώτατε, ἐκπρόσωπε τοῦ 
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος, π. Χρυσόστομε. Σεβασμιώ-
τατε, Μητροπολίτα Κυθήρων, κ. Σεραφείμ. 
Σεβαστοί πατέρες. Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. συνά-
δελφοι. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. Καλή 
Χρονιά, Χρόνια Πολλά καί καλά!

Καταρχήν, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τή χαρά 
ἀλλά καί τήν τιμή, πού αἰσθάνομαι εὑρισκό-

μενος ἐνώπιόν σας, ἐπειδή ἀνήκετε σ᾽ ἐκεί-
νους πού ἀγαποῦν ἐμπράκτως τό Χριστό, 
ἀφοῦ ἐσεῖς τόν τρέφετε, τόν ντύνετε καί τόν 
ἐπισκέπτεσθε στά πρόσωπα τῶν ἐλαχίστων 
ἐκείνων (ἀνθρώπων), μέ τούς ὁποίους ὁ Χρι-
στός θέλει συγκαταβατικῶς και φιλανθρώ-
πως νά ἐξομοιώνεται. [Τό παράδειγμα τοῦ 
Ἁγίου Μαρτίνου].

Εἶναι βιβλική ἡ ἀλήθεια, ὅτι ἡ καθαρότητα 
τῆς καρδιᾶς ἀποτελεῖ τήν θεμελιώδη προϋ-
πόθεση τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ στόν 
ἄνθρωπο, μέσω τῆς ἄμεσης θεοπτίας. Ὁ 
Χριστός στήν Ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία του 
μακάρισε "ὅσους ἔχουν καθαρή τήν καρ-
διά τους, γιατί αὐτοί θά δοῦν τό Θεό" (Μθ. 
5,8). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδιάψευτος, 
δέν ἐπιστρέφει κενός, μένει "εἰς τόν αἰῶνα", 

καί ἐπιβεβαιώνεται ἐμπειρικά καί πληθωρικά 
πάντοτε στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄν ἡ θεοπτία, ὡς "ἀόρατη" θέα καί ἄμεση 
κοινωνία μέ τόν Τριαδικό Θεό, εἶναι ὁ ἀπώτε-
ρος καί ὁ κύριος σκοπός τοῦ ἀνθρώπου, καί 
ἄν αὐτή ἡ θεοπτία βρίσκεται, ὡς ὀντολογική 
δυνατότητα, στίς προδιαγραφές τοῦ ἀναγεν-
νημένου ἐκ Πνεύματος ἁγίου πιστοῦ, τότε ἡ 
κάθαρση τῆς καρδιᾶς, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς 
"πράξεως", εἶναι τό κατεξοχήν πνευματικό 
"κλειδί" γιά τήν πρόσβαση τοῦ ἀνθρώπου 
στίς ρεαλιστικές προοπτικές τοῦ νέου ἐν 
Χριστῷ εἶναι του. Οἱ προοπτικές αὐτές συ-
νιστοῦν τήν ἱερά ἀποστολή τοῦ κάθε πιστοῦ, 
πρωτίστως στόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, ἀλλά 
παράλληλα συνιστοῦν καί τό περιεχόμενο 
τῆς ἱεραποστολῆς πρός τόν ἐγγύς καί τόν 
μακράν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος, ἔτσι, γίνεται 
ἀληθινά πλησίον διά τῆς ἀγάπης.

Ἀξιολογικῶς, ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς -κα-
τά τόν φερώνυμο τῆς θεολογίας ἅγιο Γρη-
γόριο- εἶναι ἀνώτερη τῆς θεολογίας. "Καλό 
εἶναι", λέει ὁ θεολόγος ἅγιος Γρηγόριος, 
"νά θεολογεῖ κανείς. Καλύτερο ὅμως εἶναι 
νά καθαρίζει τόν ἑαυτό του γιά τό Θεό". 
Καί τοῦτο, γιατί μόνο μέ τήν καθαρότητα  τῆς 
καρδιᾶς διασφαλίζει ὁ ἄνθρωπος τή θεοπτία, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀδιαμφισβήτητο θεμέλιο 
τοῦ ὀρθοδόξως καί ἀπλανῶς θεολογεῖν. Καί 
ὄχι μόνον τοῦτο, ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, 
ὡς ἁγιοπνευματική κατάσταση, παρέχει καί 
τήν ἀσφαλῆ προϋπόθεση τοῦ ἀπλανῶς 
καί ὀρθοδόξως ἐνεργεῖν. Τόσο ὅμως τό 
ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως θεολογεῖν, ὅσο καί 
τό ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως ἐνεργεῖν, ἐνῶ 
ἀποτελοῦν ὀντολογικῶς δεδομένα, παραμέ-
νουν πάντοτε πρακτικῶς ζητούμενα, ὡς ἱερά 
ἀποστολή τοῦ κάθε πιστοῦ, ἀποστολή, πού 
καταξιώνει καί τό αὐτεξούσιό του.

Γιά νά κατανοηθοῦν πληρέστερα τά παρα-
πάνω, θά προβοῦμε σέ κάποιες θεολογικοῦ 
χαρακτήρα διευκρινίσεις.

Ο καθηγητής κος Τσελεγγίδης στο βήμα

8



Καταρχήν, θά ἀναφερθοῦμε ἀπαραιτή-
τως καί συνοπτικῶς σέ κάποια δεδομένα τῆς 
θεολογικῆς ἀνθρωπολογίας τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πού ἀναφέρονται στή σύσταση τοῦ 
ἀνθρώπου. Μέ βάση τά δεδομένα αὐτά, ὁ 
ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ᾽ εἰκόνα καί 
καθ᾽ὁμοίωσιν τοῦ δημιουργοῦ του, τοῦ Τρι-
αδικοῦ Θεοῦ. Τό κατ᾽εἰκόνα, εἰδικότερα, ἀνα-
φέρεται στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία 
ἔχει νοῦ, λόγο καί πνεῦμα. Τό καθ᾽ ὁμοίωσιν 
ἀναφέρεται στή χαρισματική προοπτική τοῦ 
κατ᾽εἰκόνα, στή χαρισματική δηλαδή θέωση 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκόμη πιό συγκεκριμένα, 
μέ τό "ἐμφύσημα" τοῦ Θεοῦ στόν Ἀδάμ, ὁ 
ἄνθρωπος ἔλαβε εὐθύς ἐξαρχῆς, χαρισματι-
κά, ὡς ὀντολογικό γνώρισμά του καί τήν ἄκτι-
στη Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέ τήν ὁποία 
καί μόνο μποροῦσε νά κοινωνεῖ ἄμεσα καί 
προσωπικά μέ τόν ἄκτιστο Δημιουργό του. 

Παραβιάζοντας ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα τήν ἐντο-
λή τοῦ Θεοῦ, πού τούς δόθηκε στόν Παρά-
δεισο, γιά τήν ἄσκηση τοῦ αὐτεξουσίου τους 
καί τήν ἑκούσια παραμονή τους στό ἀγαθό, 
ἔχασαν τή θεοποιό Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, καί κατά συνέπεια τό καθ᾽ ὁμοίωσιν, καί 
ἔγιναν ἡ αἰτία τῆς δουλείας τῶν ἀνθρώπων 

στήν ἁμαρτία, τό θάνατο καί τόν διάβολο. 
Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι στερήθηκαν στό ἑξῆς τή 
δυνατότητα, πού εἶχαν, νά κοινωνοῦν ἄμε-
σα καί προσωπικά μέ τό Θεό διά τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καί νά ἀναπτύσσονται δυναμικά 
καί ἀτελευτήτως στό καθ᾽ὁμοίωσιν.

Μέ τήν πρόσληψη ὅμως τῆς ἀνθρώπινης 
φύσεως ἀπό τό Θεό Λόγο καί τά σωτηριώ-

δη γεγονότα τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, 
παρέχονται στούς πιστούς πολύ ἀνώτερες 
δυνατότητες, ἀπό ἐκεῖνες, πού εἶχε τό προ-
γονικό ζεῦγος στόν Παράδεισο. Ἡ Ἐκκλησία, 
ὡς τό μυστηριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κα-
θιστᾶ πλέον σταθερή τή ζωντανή κοινωνία 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Τριαδικό Θεό καί ἐμφα-
νίζει τή χαρισματική ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἕνωση 
μ᾽Αὐτόν ὡς ὑπερφυᾶ πραγματικότητα, πού 
καταπλήσσει καί αὐτά τά ἀγγελικά τάγματα.

Συγκεκριμένα, ὁ πιστός, ἐντασσόμενος 
στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ τό βάπτισμα, ἀνα-
γεννᾶται χαρισματικῶς καί θεραπεύεται ὀντο-
λογικῶς ἀπό τίς συνέπειες τῆς προγονικῆς 
πτώσεως, ἀπελευθερούμενος οὐσιαστικά 
ἀπό τήν ἁμαρτία, τόν αἰώνιο θάνατο καί τήν 
κυριαρχία τοῦ διαβόλου. Ὡς ὀργανικό μέλος 
πλέον τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ πιστός γίνεται "συγγενής" τοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, 
μέ τό βάπτισμα "ἐνδύεται" χαρισματικῶς τό 
Χριστό (Γαλ. 3, 27), καί γίνεται μέλος "τοῦ σώ-
ματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν 
ὀστέων αὐτοῦ" (Ἐφ. 5, 30). Ἔτσι, ἄλλωστε, 
ἀποκτᾶ ὁ πιστός καί τή χαρισματική υἱοθεσία 
τοῦ Θεοῦ (βλ. Γαλ. 3, 26-27. "Πάντες γάρ 
υἱοί ἐστέ διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 
ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν 
ἐνεδύσασθε").

Μέ τό Ἅγιο Χρίσμα, ὁ πιστός δέχεται στήν 
ὅλη ὕπαρξή του τήν ἄκτιστη καί θεοποιό Χά-
ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσω τῆς ὁποίας 
κοινωνεῖ οὐσιαστικά ἄμεσα καί προσωπικά 
μέ τόν Τριαδικό Θεό καί ἑνώνεται χαρισμα-
τικῶς μ᾽ Αὐτόν. Μέ τό Ἅγιο Χρίσμα, ἀποκτᾶ 
ὁ πιστός τή μόνιμη ἐνοίκηση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ἐντός του. Τεκμήριο τῆς ἀληθινῆς υἱο-
θεσίας μας εἶναι τό ἐντός μας Ἅγιο Πνεῦμα, 
πού μαρτυρεῖ τή γνησιότητα τῆς χαρισμα-
τικῆς υἱοθεσίας μας, ἀποκαλώντας τό Θεό, 
Πατέρα μας. "Ὅτι δέ ἐστε υἱοί", σημειώνει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος, "ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός 
τό πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τάς καρδίας 
ἡμῶν, κρᾶζον, ἀββά ὁ πατήρ".

Στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας, τό σῶμα τοῦ 
πιστοῦ γίνεται χαρισματικά ναός τοῦ Ἁγίου 
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Πνεύματος, ἡ ψυχή του γίνεται, στό ναό αὐτό, 
τό Ἅγιο Βῆμα, ἐνῶ ὁ νοῦς του καθίσταται τό 
ἅγιο Θυσιαστήριο. Μέ αὐτές τίς χαρισματικές 
προϋποθέσεις μετέχει ὁ πιστός σέ ὅλα τά 
θεουργά μυστήρια καί κατεξοχήν στό μέγα 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέ τό ὁποῖο 
καί μόνον τρέφεται, ζεῖ καί αὐξάνει πνευμα-
τικῶς.

Ὅλα τά παραπάνω  εἶναι ὀντολογικῶς 
δεδομένα  στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Εἶναι ὅμως καί βιωματικῶς ζητούμενα ἀπό 
τούς ἑκάστοτε πιστούς της. ᾽Εδῶ θά ἀνα-
φερθῶ δι᾽ ὀλίγων στήν ἐμπειρική κατάστασή 
μας.

Ὅλοι μας, δυστυχῶς, μετά τό βάπτισμα 
ἀπενεργοποιήσαμε τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος μέ τά νοητά "μπάζα", τά ρυπογόνα 
ἀπόβλητα τῆς ἁμαρτίας, πού ἐπισωρεύσαμε 
στό νοερό κέντρο τῆς ὑπάρξεώς μας, δηλαδή 
στήν καρδιά μας. Τόσο τά ἀκούσια "μπάζα" 
τῆς κενοδοξίας τῶν γονέων μας, κατά τή 
βρεφική καί παιδική ἡλικία μας, ὅσο καί τά 
ἑκούσια νοητά ἀπόβλητα τῆς ἁμαρτίας, πού 
δεχθήκαμε ἀπό τό στενό καί εὐρύτερο πο-
λιτισμικό περιβάλλον μας, μᾶς "μπάζωσαν" 
καί μᾶς ρύπαναν σέ κλιμακούμενο βαθμό.

Κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν ̔ Ομοληγητή, ἡ 
νοητή ἀκαθαρσία τῆς ἁμαρτίας διακρίνεται 
γενικῶς σέ τέσσερις βαθμίδες. Στήν πρώτη, 
καί χειρότερη ἀξιολογικῶς βαθμίδα ἀκαθαρ-
σίας, βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, πού 
ἔχει ἐσφαλμένη θεώρηση τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
δηλαδή ἑτερόθρησκος ἤ εἰδωλολάτρης. Στή 
δεύτερη βαθμίδα ἀκαθαρσίας βρίσκεται ὁ 
ἄνθρωπος, πού σφάλλει ὡς πρός τήν ὀρθή 
πίστη, ἐκεῖνος δηλαδή πού εἶναι αἱρετικός. 

Πρίν περάσουμε στίς ἄλλες δύο βαθμίδες 
ἀκαθαρσίας τοῦ ἀνθρώπου, θεωροῦμε ὅτι  
εἶναι ἀναγκαῖο νά δώσουμε κάποιες ἀπα-
ραίτητες διευκρινίσεις, γιά νά ἀναδείξουμε 
τή σωτηριολογική σημασία τῶν ἐπισημάν-
σεων τοῦ ἁγίου Μαξίμου. Ἡ ὀρθότητα καί 
ἡ πληρότητα τῆς ἀλήθειας, πού ἀναφέρεται 
στό Θεό, δέν μπορεῖ νά διαχωριστεῖ ἀπό τή 
ζωή στήν πληρότητα καί τήν αὐθεντικότητά 
της, χωρίς ὀλέθριες συνέπειες. Ἡ ζωή εἶναι 

ἡ ἄλλη ὄψη τῆς ἀλήθειας. Στήν προκειμένη 
περίπτωση, πρόκειται γιά τήν ἄκτιστη καί 
αἰώνια ζωή. Εἶναι πολύ διαφωτιστική ἡ σύν-
δεση, πού κάνει ὁ Χριστός ἀνάμεσα στήν 
αὐθεντική ἀλήθεια καί τή ζωή. Ὁ Χριστός, ὡς 
ἡ Αὐτοαλήθεια, μᾶς διαβεβαιώνει, ὅτι "αὕτή 
ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκουσί σε τόν 
μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰη-
σοῦν Χριστόν". Δηλαδή, ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ 
γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καί πῶς γίνεται 
αὐτό; Ἐδῶ πρέπει νά λάβουμε ὑπόψη, ὅτι 
στή βιβλική καί τήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα ἡ 
γνώση εἶναι βιωματική καί ὄχι ἁπλῶς πληρο-
φόρηση διανοητικοῦ χαρακτήρα. Γνώση ση-
μαίνει βιωματική ἐμπειρία. Ἐμπειρία, δηλαδή, 
πού προκύπτει ἀπό τή μετοχή τῆς ἀλήθειας. 

Μετά τίς διευκρινίσεις αὐτές, νά ἐπανέλ-

θουμε στή συνέχεια τοῦ λόγου. Στήν τρίτη 
βαθμίδα ἀκαθαρσίας εἶναι ἐκεῖνος, τοῦ ὁποί-
ου ὁ νοῦς συγκατατίθεται στούς πονηρούς 
λογισμούς. Τέλος, στήν τέταρτη καί κατώτερη 
ἀξιολογικῶς βαθμίδα ἀκαθαρσίας βρίσκεται 
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, πού ἔχει καί ἐνεργό 
συμμετοχή τοῦ σώματος στή διάπραξη τῆς 
ἁμαρτίας. Ἡ σωματικῶς δηλαδή τελούμενη 
ἁμαρτία εἶναι ἡ μικρότερη ἁμαρτία. Καί  εὔλο-
γα, ἀφοῦ τό σῶμα δέν ἁμαρτάνει αὐτοτελῶς 
καί αὐτονόμως. Σέ ὅποια βαθμίδα ἀκαθαρ-
σίας ὅμως καί ἄν βρίσκεται ὅ ἄνθρωπος, 
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ἀδυνατεῖ νά καθαριστεῖ μέ μόνες τίς κτιστές 
δυνατότητές του.

Ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, στήν ὁποία συσ-
σωρεύονται ὡς κατακάθια οἱ νοερές ἀκαθαρ-
σίες ὅλων τῶν βαθμίδων, πραγματοποιεῖται 
μόνον  ἀκτίστως, διά τῆς καθαρτικῆς ἐνερ-
γείας τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ 
κάθαρση αὐτή, πού ἀρχίζει ἀπό τό νοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου, θά μᾶς πεῖ εἰδικότερα ὁ ἅγιος 
Διάδοχος, ἐπίσκοπος Φωτικῆς, ὅτι εἶναι ἔργο 
μόνο τοῦ ἀκτίστου καί πλήρους θείας δόξης 
φωτός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πρακτικῶς, ἡ κάθαρση τῆς ἁμαρτίας γίνε-
ται κατά τρόπο ἀσκητικό καί κατεξοχήν μυ-
στηριακό. Διαδικαστικῶς, ὅμως, στό πλαίσιο 
τῆς Ἐκκλησίας, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει 
ἡ νοερά προσευχή, ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ: "Κύριε, 
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με". Μέ τή σύντομη 
καί περιεκτική αὐτή προσευχή ὁμολογοῦμε 
τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ, ὡς Θεανθρώπου, καί 
ὡς αὐτουργοῦ τῆς σωτηρίας μας. Γι᾽αὐτό 
καί ἐπικαλούμαστε τό ἔλεός του, δηλαδή τήν 
εὐσπλαγχνία του, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν 
ἴδια τήν ἄκτιστη βασιλεία του. Αὐτή, ἄλλωστε, 
ἡ ἐκζήτηση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ 
καί τήν κορυφαία προτεραιότητά μας, σύμ-
φωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ: "Ζητεῖτε 
πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δι-
καιοσύνην (=εὐσλαγχνίαν) αὐτοῦ, καί ταῦτα 
πάντα (ὅσα ἀφοροῦν δηλαδή τήν ἐπιβίωσή 
μας) προστεθήσονται ὑμῖν" .

Ἐπικαλούμενοι, διαρκῶς, τό ἔλεος τοῦ Θε-
οῦ, πρακτικῶς ταπεινωνόμαστε, καί αὐτή ἡ 
ταπεινοφροσύνη μας ἑλκύει, ὡς πνευματικός 
μαγνήτης, τή θεία Χάρη, σύμφωνα μέ τόν 
πνευματικό νόμο, πού λέει, ὅτι ὁ Θεός "τα-
πεινοῖς δίδωσιν χάριν". Ἄλλωστε, μέ τήν ἐν 
λόγῳ θερμή προσευχή, ὄχι μόνο ἀνακαλεῖται 
ἡ ἀπενεργοποιημένη μέσα μας θεία Χάρη, 
ἀλλά διατηρεῖται καί συνεχῶς ἐνεργή.

Ἡ διαδικασία καθάρσεως τῆς καρδιᾶς 
ἀκολουθεῖ ἐπιγραμματικῶς τήν ἐξῆς πο-
ρεία: Πρῶτα ὁ πιστός ἐπικαλεῖται τό ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ μέ τή μονολόγιστη εὐχή τοῦ Ἰη-
σοῦ. Ἐπικαλεῖται δηλαδή τό Χριστό, ὡς τό 
ὑποστατικό φῶς τοῦ Πατρός, νά φωτίσει τό 

νοητό σκότος τῆς καρδιᾶς του.  Ἡ ἔλευση 
τοῦ θείου φωτός λειτουργεῖ ταυτόχρονα καί 
ὡς γνήσια αὐτοεπίσκεψη. Καί τοῦτο, ἐπειδή 
διά τοῦ συμπαθοῦς πρός ἐμᾶς καί παρακλή-
του αὐτοῦ φωτός - τό ὁποῖο ἐμπλουτίζει τόν 
πιστό μέ τήν ἄκτιστη θεότητά του- ἀποκτᾶ ὁ 
πιστός ἀκτίστως τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἀλη-
θινῆς αὐτογνωσίας του. Αὐτή ἡ αὐτογνωσία 
ὁδηγεῖ τόν πιστό σέ βαθειά μετάνοια -μετα-
στροφή δηλαδή τοῦ νοῦ πρός τό Θεό-, τόν 
ὁδηγεῖ στήν εἰλικρινῆ ἐξομολόγηση καί στήν 
"ἐν αἰσθήσει καί κατανύξει" ψυχῆς μετοχή 
στή θεία κοινωνία.

Τά τελευταῖα αὐτά συνιστοῦν τή μυστηρια-
κή διαδικασία καθάρσεως τῆς καρδιᾶς. Ἀλλά 
καί ἡ μυστηριακή διαδικασία δέν ἀποτελεῖ 
μιά μηχανιστική λειτουργία κάποιου μαγικοῦ 
αὐτοματισμοῦ. Ἀπεναντίας, προϋποτίθεται 
πάντοτε ἡ συνεχής καί ἐλεύθερη συνεργία 
τοῦ πιστοῦ, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ἐνεργῶς 
μέ τήν πνευματική ἐγρήγορση, τή γνωστή 
ἀσκητική νήψη, ἡ ὁποία, ὅταν ἀσκεῖται ἐπι-

μελῶς, διασφαλίζει ὄχι μόνο τήν δωρηθεῖσα 
μυστηριακῶς καθαρότητα τοῦ νοῦ, ἀλλά καί 
τήν καθαρότητα τῶν αἰσθήσεων. Ἡ ἀπουσία 
τῆς νήψεως σημαίνει σκότωση-σκοτείνια-
σμα- τοῦ νοῦ καί συνακόλουθα δουλεία τοῦ 
ἀνθρώπου στά πάθη του. Ἐκεῖνο, μάλιστα, 
πού σκοτίζει σταθερά τό νοῦ τοῦ πιστοῦ καί 
ἐμποδίζει τήν ἔνθεο ἀγάπη του, εἶναι ἡ βιοτική 
μέριμνα, πού νοεῖται ὡς ἀγωνιώδης φροντί-
δα τοῦ νοῦ γιά τά πρός τό ζεῖν, ἀλλά καί ὡς 
συνεχής ἐμπλοκή τοῦ νοῦ στήν ἀμεσότητα 
τῆς καθημερινότητας. Μάλιστα, κατά τόν ἅγιο 
Μᾶρκο τόν Ἀσκητή, "ὅταν ἡ ψυχή σκοτιστεῖ 
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ἀπό τήν φιληδονία καί τήν κενοδοξία, πέφτει 
στό βυθό τῆς ἄγνοιας. Τότε, οὔτε τήν ἐντολή 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀκούει, οὔτε τίς συστάσεις 
τῶν ἔμπειρων, ἀλλά ἀκολουθεῖ μόνο τίς δικές 
της σκέψεις". 

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στή  νοερά προ-
σευχή. Μέ τή συνεχῆ έπίκληση τοῦ Ἰησοῦ 
ἀκολουθεῖ νέα αὐτοεπίσκεψη καί νέα βαθύ-
τερη αὐτογνωσία, ἕως ὅτου ὁ πιστός φθάσει 
σταδιακά στή θέα τοῦ "εἰδεχθοῦς προσω-
πείου τῶν παθῶν" του, σύμφωνα μέ τήν 
πνευματική ἐμπειρία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου 
Παλαμᾶ. Τότε ὁ πιστός συχαίνεται καί μισεῖ 
τόν ἀλλοτριωμένο ἑαυτό του καί ἔτσι, ἀπαλ-
λασσόμενος πρακτικῶς ἀπό τή φιλαυτία του, 
μπορεῖ νά γίνει γνήσιος μαθητής τοῦ Χριστοῦ, 
ἀκολουθώντας ἀγαπητικῶς τό θέλημα τοῦ 
Χριστοῦ, ὡς ἀσφαλῆ καί ἀδιαμφισβήτητο 
μονόδρομο.

Κατά συνέπεια, ἡ ἀρχή τῆς πνευματικῆς 
καί μυστικῆς ἐργασίας τῆς καθάρσεως τῆς 

καρδιᾶς εἶναι ἡ προσευχή. Αὐτή ἡ ἴδια ἡ προ-
σευχή τοῦ Ἰησοῦ  ἔχει καθαρτικό χαρακτήρα 
γιά τήν ψυχή. Μέ τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ γίνεται 
ἄμεση κάθαρση τοῦ νοῦ. Μέ αὐτήν, ὅπως 
μέ ἰσχυρό καθαρτικό φάρμακο, εὔκολα κάνει 
ὁ πιστός ἐμετό καί ἀποβάλλει ὅσους πονη-
ρούς λογισμούς δέχτηκε ὁ νοῦς του. Αὐτή, 
ἄλλωστε, ἐκδιώκει τά σκοτεινά σύννεφα, πού 
ἔρχονται ἀπό τούς ἀνέμους τῶν σκοτεινῶν 
πνευμάτων τῆς πονηρίας, καί διασκορπίζει 
τίς φαντασίες τῶν παθῶν. Ἡ ἴδια εὐχή εἰσά-
γει τό Χριστό στήν καρδιά τοῦ πιστοῦ, ὡς 
ὑποστατικό καί ἄκτιστο φῶς, ὁπότε φωτεινά 
νοήματα γεννῶνται πλέον στήν καρδιά τοῦ 
προσευχόμενου. Ἡ ἐνέργεια τοῦ ἀκτίστου 

αὐτοῦ φωτός εἶναι ἄμεση στό νοῦ, καί ἀπό 
ἐκεῖ διαβιβάζεται στήν ψυχή καί στό σῶμα 
τοῦ πιστοῦ, "ἐν πάσῃ αἰσθήσει", κατά τόν 
ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ. Γι᾽αὐτό, ἄλλωστε, 
καί ὁ Μ. Βασίλειος συνιστᾶ, ἡ πρώτη κίνηση 
τῆς ψυχῆς νά ἀφιερώνεται προσευχητικά στό 
Θεό: "Τά πρῶτα τῆς ψυχῆς κινήματα, τῷ Θεῷ 
ἀναθήματα", σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ἐκεῖνο, πού μᾶς καθιστᾶ στήν πράξη 
πιστούς, δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνον ἡ μυ-
στηριακή ἔνταξή μας στό μυστηριακό σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κατεξοχήν ἡ ἐνεργός καί 
ἀγαπητική παραμονή μας σ᾽αὐτό. Ὁ ἴδιος ὁ 
Χριστός μᾶς διαβεβαίωσε, ὅτι "ὁ ἔχων τάς 
ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ 
ἀγαπῶν με". Κατά συνέπεια, ἡ πιστή τήρηση 
ὅλων τῶν ἐντολῶν βεβαιώνει τήν πιστότητά 
μας στό Χριστό, ἐνῶ ἡ ἀπείθεια στίς ἐντολές 
του μᾶς ἀποδεικνύει ὄχι πιστούς, ἀλλά ἄπι-
στους. Καί ὡς ἄπιστοι, αὐτονοήτως, κυρι-
ευόμαστε ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ διαβεβαίωση 
δηλαδή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι ὡς βα-
πτισμένους πλέον "ἁμαρτία ἡμῶν οὐ κυρι-
εύσει", ἰσχύει μόνο μέ τήν προϋπόθεση, ὅτι 
θά τηρήσουμε τίς ἐντολές. Ὅταν τηρήσουμε 
τίς ἐντολές, θά βροῦμε τήν τελειότητα, πού 
μᾶς ἔχει δωρηθεῖ στό βάπτισμα.  Ἀντίθετα, ἄν 
δέν τίς τηρήσουμε, θά φανεῖ ὅτι ἐνεργεῖ μέ τή 
θέλησή μας ἡ ἁμαρτία μέσα μας. Ὀφείλουμε, 
λοιπόν, νά ζοῦμε μέ βάση τίς προδιαγραφές 
τοῦ εἶναι μας, τίς ὁποῖες μᾶς ὑποδεικνύουν 
οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Να ζοῦμε δηλαδή  ὄχι 
ἁπλῶς, ὅπως δημιουργηθήκαμε "καλοί λίαν", 
ἀλλά, κυρίως, ὅπως γίναμε μέ τήν ἀναγέννη-
σή μας στήν Ἐκκλησία. Νά ζοῦμε ὡς "ζῶντα 
μέλη Χριστοῦ" καί ὡς "τέκνα φωτός". Ἐδῶ, 
πρέπει νά σημειώσουμε, πώς εἶναι ἰδιαίτερα 
παρήγορο τό γεγονός, ὅτι, ἐπειδή εἴμαστε 
ὀργανικῶς ἐνταγμένοι στό μυστηριακό σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πάντοτε, στήν παρούσα 
ζωή, δυνατή ἡ ἐπαναζωογόνηση καί ὁ ἀνα-
καινισμός μας διά τῆς μετανοίας καί τῆς ἐν 
γένει μυστηριακῆς ζωῆς.

Τέλος Α' μέρους
(Ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος)
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Με πανηγυρικό τρόπο 
το Σάββατο 18 Φε-

βρουαρίου 2012, εορτά-
στηκε και φέτος η μνήμη 
της Αγίας Φιλοθέης, στο 
ομώνυμο παρεκκλήσι του 
συλλόγου μας, Τρυγόνος 
3 στην Κυψέλη.

Ιδιαίτερη ευλογία ήταν το 
αρχιερατικό συλλείτουργο 
των δύο επισκόπων, του 
Σεβασμιοτάτου κ. ΣΕΡΑ-
ΦΕΙΜ Μητροπολίτου Κυθή-
ρων και πνευματικού πα-
τρός του Ομίλου μας και του ποιμενάρχη 
της Ι. Μητροπόλεως Μιχαλουπόλεως και 
Κασσοβίας (Εκκλησία Τσεχίας-Σλοβακίας) 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Stransky. Στην κατανυκτική 
Θεία Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας, συμ-
μετείχε  ο  αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, 
προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγ.Θω-
μά-Κυψέλης και έψαλαν μέλη της βυζαντι-
νής χορωδίας της Ορφανικής Στέγης «Αγία 
Ταβιθά» Λειβαδιάς.

Το θείο Λόγο εκήρυξε ο ελληνομαθής 
Τσέχος επίσκοπος κ. Γεώργιος, τονίζοντας 
την ιεραποστολική δράση της Αγίας Φιλο-
θέης στα χρόνια της τουρκοκτατούμενης 
Αθήνας, η οποία κατόρθωσε να γίνει φως 
πνευματικό μέσα στο ηθικό και εθνικό 
σκοτάδι των καιρών της και τελειώνοντας 
έθεσε  σε όλο το εκκλησίασμα τον προβλη-
ματισμό: «μπορούμε να φανταστούμε 
άραγε, πώς θα ήταν η Αθήνα σήμερα, 
εάν δεν είχε τότε την Αγία Φιλοθέη;». 

Ο Σεβασμιότατος κκ Σεραφείμ συνεπλή-
ρωσε με εορταστική προσλαλιά τονίζοντας 
ότι, η πνευματική ξηρασία της εποχής 
μας, απαιτεί από εμάς που θέλουμε 

να ζήσουμε κοντά στο Χριστό, να γί-
νουμε μαθητές γνήσιοι Εκείνου, δηλ.  
χριστοφόροι, πνευματοφόροι, για να 
ευεργετούμε πρώτα τον εαυτό μας και 
έπειτα τους συνανθρώπους μας, ερ-
γαζόμενοι με ιεραποστολικό φρόνημα, 
άξιοι μιμητές της φωτεινής μορφής της 
Αγ.Φιλοθέης. 

Την εορτή τίμησαν με την παρουσία 
τους πλήθος συνεργατών και φίλων του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι., οι οποίοι παρακολούθησαν με 
ευλάβεια τη Θ.Λειτουργία, συμμετέχοντας 
στο Ποτήριο της Ζωής. 

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, τελέ-
σθηκε μνημόσυνο του ιδρυτή του Ομίλου 
μας, Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων κυρού Κωνσταντίνου 
και όλων των κεκοιμημένων συνεργατών 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. δεξιώθηκε στο χώ-
ρο του Συλλόγου το πιστό εκκλησίασμα, 
όπου προς τιμήν της Αγίας Φιλοθέης οι 
κυρίες των κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής 
είχαν ετοιμάσει εορταστικό πρόγραμμα με 
απαγγελίες και τραγούδια.
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Σ.Σ.: Πέντε χρόνια πέρασαν από την 
κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη 
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων 
κυρού Κωνσταντίνου. Την Κυριακή 11 
Μαρτίου 2012 στις κατασκηνώσεις της 
«Αγίας Ταβιθά» στον Παρνασσό, όπου 
έχει εναποτεθεί το σεπτό σκήνωμα του 
μακαριστού κυρού Κωνσταντίνου, 
τελέσθηκε το πενταετές μνημόσυνο. 
Παρά το φοβερό κρύο και το χιόνι 
που έπεφτε ασταμάτητα εκατοντάδες 
άνθρωποι παρευρέθηκαν.

Στην κατανυκτική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, προεξάρχοντος του πνευ-
ματικού πατρός της Ιεραποστολής, 
Σεβ/του κ. Σεραφείμ προσευχήθησαν 
τρείς ιερείς και πλήθος συνεργατών και 
φίλων του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  και της Ορφανι-
κής Στέγης «Αγία Ταβιθά».

Προβλήθηκε βίντεο με στιγμιότυπα 
της ποιμαντικής διακονίας του και το 
μεσημέρι παρατέθηκε πλούσιο γεύ-
μα από τις αδελφές της Στέγης της 
«Αγίας Ταβιθά». Μετά το τέλος του 
γεύματος συνεχίστηκε η παρουσίαση 
ορισμένων από το πλήθος των επι-
στολών του Σεβασμιότατου κυρού 
Κωνσταντίνου. Τις επιστολές αυτές 
που κατά καιρούς έστελνε σε φίλους 
και συνεργάτες του για πνευματική οι-
κοδομή, για στήριξη στον πνευματικό 
αγώνα και επίλυση διαφόρων δυσκο-
λιών και προβλημάτων, για καλύτερη 
διεξαγωγή και αποτελεσματικότητα 
του έργου του.

Έκπληξη και θαυμασμό προκάλε-
σαν σε όλους οι προτεινόμενες λύσεις 
στα διάφορα θέματα, η ποικιλία και η 
επικαιρότητα των θεμάτων.

Μνημόσυνο 5 χρόνων του ιδρυτού και 
Πνευματικού μας πατέρα Κυρού Κωνσταντίνου

7
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Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, με πανηγυρι-

κό τρόπο όπως άλλωστε αρμόζει στην 
ημέρα, εορτάστηκε και φέτος στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ομίλου μας στην Κυψέλη, 
ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική 
μας επέτειος. 

Η ανάγνωση του γραπτού μηνύματος 
το οποίο είχε αποστείλει ο πνευματικός 
του Ομίλου Σεβ. Κυθήρων & Αντικυθήρων 
κ.Σεραφείμ ζέστανε τις ψυχές των παρευ-
ρισκομένων και «πυροδότησε» πατριωτικό 
ενθουσιασμό.

Η επίκαιρη ομιλία με θέμα «ΤΟ ’21 ΤΟΤΕ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ» από τον κο Ευστάθιο Σταυρια-
νό, γεωπόνο-διδάκτορα του Πανεπιστημίου 
του Εδιμβούργου, προ-
κάλεσε εθνική αφύπνιση 
στους ακροατές. Με εθνι-
κό και πατριωτικό παλμό 
ο ομιλητής αναφέρθηκε 
στην ένδοξη εποποιία της 
παλιγγενεσίας, κάνοντας 
παράλληλες αναφορές 
στο σήμερα. Οι απαγγε-
λίες ποιημάτων & τα τρα-
γούδια της χορωδίας της 
Ιεραποστολής διάνθισαν 
τη γιορτή. 

Στην συνέχεια παρατίθεται περίληψη από 
την ομιλία του κ.Σταυριανού. 

Κάθε φορά που το έθνος των Ελλήνων 
εορτάζει σύσσωμο την εθνική επέτειο της 
25ης Μαρτίου, τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης και οι γνωστοί εκκλησιομάχοι, που τα 
ελέγχουν, αραδιάζουν τα ίδια τετριμμένα επι-
χειρήματα για να πλήξουν την «τροφό του 
έθνους», την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σε μια περίοδο τρεισήμισι αιώνων σκλη-
ρής και βάρβαρης δουλείας του Οθωμανού, 
με σφαγές, βασανιστήρια κάθε είδους, ομα-
δικούς εξισλαμισμούς, παιδομάζωμα, άγρια 
φορολογία, αμάθεια, πνευματική εξαθλίω-
ση και παντοειδή διαφθορά, ο Θεός είχε το 
σχέδιό Του για τους υπόδουλους ραγιάδες. 

Ένας ιεραπόστολος, με τα χαρίσματα που 
του έδωσε ο Θεός, υπηρέτησε ειρηνικά το 
σχέδιό Του και στήριξε το λαό Του σε χρόνους 
δύσκολους. Δεν έσωσε απλώς το Γένος μας 
από τον εθνικό αφανισμό αλλά διέσωσε την 
Ορθοδοξία μέσα στις καρδιές των Ελλήνων. 
Και ο λαός κράτησε βαθειά στην ψυχή του 
το σπόρο του Πατροκοσμά. Το κήρυγμα του 
«φλογερού ιεραποστόλου του σκλαβωμένου 
Γένους» για μετάνοια και εσωτερική ελευθερία 
με τη Χάρη του Θεού, φέρνει τους ραγιάδες 
«εις εαυτόν», και επειδή έχουν το δίκιο με το 
μέρος τους βρίσκουν αργότερα τη δύναμη για 
να αγωνιστούν και για τη λευτεριά του γένους 
των χριστιανών. 

«Εμείς, με σκιάν μας 
τον Τίμιον Σταυρόν, επο-
λεμήσαμεν ολούθε, σε 
κάστρα, σε ντερβένια, σε 
μπογάζια και σε ταμπούρ-
για. Και αυτός ο Σταυρός 
μας έσωσε. Μας έδωσε 
την νίκη και έχασε τον 
άπιστον Τούρκον» μας 
βεβαιώνει στα Απομνη-
μονεύματά του «η μαχό-
μενη συνείδηση της επα-
νάστασης», ο Στρατηγός 

Μακρυγιάννης.
Σήμερα οι νεοέλληνες έχουμε στηρίξει τις 

ελπίδες μας στην επόμενη δόση του δανείου. 
Τα τελευταία χρόνια, η πλαστή ευημερία και η 
αντίχριστη και ανθελληνική πολιτική σκηνή με 
τους δορυφόρους της αδυνάτησαν τις ψυχι-
κές δυνάμεις του λαού μας και μας αποπρο-
σανατόλισαν από τον υψηλό προορισμό μας. 

Στις μέρες μας, η φωνή των ηρώων και 
των μαρτύρων από το παρελθόν δυναμώνει 
όλο και πιο πολύ όσο επιδεινώνεται η κρίση. 
Ας τους ακούσουμε που μας καλούν να τους 
μιμηθούμε στον αγώνα για τα όσια και τα ιε-
ρά του γένους μας, που δεν είναι μόνο δικά 
μας αλλά είναι κληρονομιά ολόκληρης της 
ανθρωπότητας.

Ο κ. Ε. Σταυριανός εκφωνεί τον πανηγυρικό
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Εξόρμηση Αγάπης στην Αλβανία
«Γιατί ζώμεν και κινούμεθα εν τω Θεώ».
Με αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε από την Κυ-

ψέλη με την ομάδα του Χριστιανικού Ομίλου 
της Ορθόδοξης Ιεραποστολής την «εξόρμη-
ση αγάπης» στην Αλβανία και ενωθήκαμε 
στη Θήβα και στη Λάρισα με την υπόλοιπη 
εκλεκτή ομάδα των χριστιανών αδελφών μας. 

Ένοιωσα για άλλη μια φορά ότι η στρα-
τιά του Θεού είναι αμέτρητη. Το αμπέλι του 
Κυρίου είναι μεγάλο και όλοι μας βρίσκουμε 
εκεί εργασία, όταν ανοίγουμε την καρδιά μας. 
Αποκαλύπτεται έτσι η ακατανίκητη δίψα της 
ενδόμυχης προσφοράς στον συνάνθρωπό 
μας. Αυτό είναι το Ιεραποστολικό Θείο δώρο, 
που, όταν το υπηρετείς, η κούραση, ο πόνος 
και το βάρος της ηλικίας εξαφανίζονται, γιατί 
η συγκίνηση και τα μάτια των δοκιμαζόμενων 
αδελφών μας αποκαλύπτουν την Αγάπη, τον 
Ίδιο τον Κύριό μας.

Μετά από πολύωρο ταξίδι φτάσαμε στον 
πρώτο προορισμό μας στην Αλβανία, στη 
νότιο-κεντρική χώρα στην πόλη BERAT ή 
Βεράτιο, που οι κάτοικοί του είναι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Με την προ-
σωνυμία «πόλη των χιλίων παραθύρων» έχει 
ανακηρυχθεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
Η υποδοχή από τον Ιεραποστολικό Αρχι-
επίσκοπο Ιγνάτιο ήταν γεμάτη θαλπωρή 
και αγάπη που ήσαν διάχυτες μέσα στην 
αίθουσα με το νηστήσιμο δείπνο μας. Οι 
έντεκα τόνοι με ρουχισμό, τρόφιμα και εί-
δη πρώτης ανάγκης είχαν ήδη φτάσει με το 
Κοντέινερ της Ιεραποστολής. Στις πέντε το 
πρωί αναχωρήσαμε για τα ΤΙΡΑΝΑ, όπου ο 
σεβάσμιος πατέρας Κοσμάς μας δέχτηκε με 
ανοικτή την αγκαλιά του, μας μίλησε και μας 
έδωσε δύναμη για την επίσκεψή μας στην 
Ιερατική σχολή και το μικρό Ορφανοτροφείο.

Στις «εξορμήσεις αγάπης» δεν ωφελεί 
να εφοδιαστείς με χάρτες, πυξίδες, υλικές 
ανέσεις, αλλά μόνο και μόνο με την αγάπη 
και την τόσο παρήγορη δύναμη που απλώ-
νει η συντροφιά των αδελφών μας. Παντού, 

όπου υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, 
παιδιά που εξαγνίζονται μέσα στον πόνο, η 
πρόσκληση του Κυρίου μας, γεμίζει τις καρ-
διές μας.

«Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι καγώ αναπαύω υμάς». Η 
εορτή υποδοχής των παιδιών ήταν και αυτή 
ένα δώρο καρδιάς. Αισθανόμουν πως ήταν 
όλα παιδιά μας, που μας κοίταζαν και μας 
ψιθύριζαν αισιόδοξα «και όταν η ζωή μας 
είναι μια τρικυμισμένη θάλασσα και όταν 
η θύελλα μαίνεται, όταν στο δρόμο μας 
ενεδρεύουν πολλοί ύφαλοι, ας κοιτάμε 
ψηλά, τον αετό που πετά στον γαλάζιο 
ουρανό και μας υπενθυμίζει το λόγο του 
Κυρίου μας, να μη μας ξεγελά το πρό-
σκαιρο της επίγειας ζωής». Αυτή η πίστη 
στην αιώνια ζωή παρηγορεί όλες τις θλίψεις, 
γιατί δεν πρόκειται για θλίψεις παντοτινές. Δεν 
βρήκα χαρά μεγαλύτερη, ούτε συγκίνηση πιο 
μεγάλη, όταν η φωνή του Σεβάσμιου Γέροντα 
Νικόλαου στο θείο εκκλησίασμα ηλέκτρισε 
τις καρδιές μας.

Με την επιστροφή μας στο BERAT, μας 
περίμενε η θεία κατάνυξη, η αγρυπνία στον 
Μεγαλοπρεπή Ναό με τον Σεβασμιότατο 
Ιγνάτιο. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από τις 
μελωδίες της μικτής χορωδίας και τις γλυ-
κόλαλες νέες κοπέλες που μας γέμιζαν τα 
τρίσβαθα της ψυχής από φωτεινή γαλήνη… 
Το μάθημα της ευσπλαχνίας που έδωσε για 
μας ο Υιός του Θεού επάνω στο Σταυρό, 
σύμβολο ταπείνωσης και θυσίας, μας διδά-
σκει και μέσα από την προσφορά μας στον 
συνάνθρωπο και διαμέσου αυτής ανυψώνει 
το ηθικό μας για να συνεχίσουμε και αύριο 
και για όσο το μονοπάτι της ζωής μας είναι 
φωτισμένο.

Ευχαριστώ το Θεό, που γνώρισα αυτούς 
τους γεμάτους σεμνότητα, αγάπη, ιεραπο-
στολικό φρόνημα και ψυχική δύναμη συντα-
ξιδιώτες, εν Χριστώ αδελφούς.

Θεοδώρα Πάνου - Ξυλόκαστρο
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους συνδρομητές και Δωρητές του Ομίλου 

μας ότι στο εξής τα ονόματα των Δωρητών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας  
www.ierapostoli.gr και δεν θα αναγράφονται στο περιοδικό μας «Ιεραποστολικός 
Ταχυδρόμος» λόγω ελλείψεως  χώρου σ΄ αυτό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 6 Μαΐου 2012, στο λόφο της Ανάληψης 

στην Αράχωβα, στην Κατασκήνωση της «Αγίας Ταβιθά», μετά το γεύμα και μέσα 
σε Αναστάσιμο εορταστικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥ,  με έπαθλο για τον τυχερό. Το όμορφο καταπράσινο 
δροσερό τοπίο του Παρνασσού, περιμένει  όλους τους συνεργάτες και φίλους του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. που θα καταφθάσουν από κάθε πόλη της Ελλάδος.

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

Γνωστοποίηση / Πρόσκληση

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

Ανακοινώσεις του Ομίλου μας

Το Δοικητικό Συμβούλιο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εύχεται 
στους φίλους και συνεργάτες της Ιεραποστολής:
Καλή πνευματική πορεία προς την Ανάσταση του Κυρίου  
χαρούμενο και ευλογημένο Πάσχα!
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Συνέντευξη από τον Σεβ. Μητροπολίτη  
Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας κ. Γεώργιο  

(Εκκλησία Τσεχίας - Σλοβακίας)
1.Ποιά ήταν η κατάσταση της Μητροπό-

λεώς σας, όταν πήγατε εκεί;
Η Ορθοδοξία της Σλοβακίας έχει μια δύ-

σκολη και πονεμένη ιστορία, η οποία συμπε-
ριλαμβάνει διωγμούς από πλευράς διάφορων 
πολιτικών καθεστώτων (Αυστριακή κατοχή, 
κομμουνιστές) και της Ουνίτικης Εκκλησίας. 
Για παράδειγμα, στην αρχή της δεκαετίας του 
’90, με μία απλή απόφαση του κράτους, η 
Ουνία πήρε από τους Ορθοδόξους σχεδόν 
όλους τους ναούς, οι οποίοι ήταν μέχρι τότε 
σε κοινή χρήση και από τις 
δύο κοινότητες (Ορθόδοξη 
και Ουνίτικη). Επομένως,  
η πρώτη ανάγκη και ζή-
τημα επιβιώσεως για την 
Μητρόπολη και τις ενορίες 
της ήταν να κατασκευα-
στούν καινούργιες εκκλη-
σίες, για να φύγουμε από 
την προσωρινή λύση των 
ενοικιασμένων αιθουσών 
και εστιατορίων. Η «πε-
ρίοδος της ναοδομίας» 
μας πήρε σχεδόν είκοσι 
χρόνια, με φοβερή οικο-
νομική δυσκολία, αφού 
οι μοναδικοί δωρητές 
ήταν οι ίδιοι οι ενορίτες. 
Πρέπει να προσθέσω ότι ζούμε σε μία από 
της πιο φτωχές περιοχές της Σλοβακίας, με 
τεράστια ποσότητα ανεργίας και κοινωνικά 
προβλήματα. Εφόσον η προτεραιότητα ήτανε 
οι εκκλησίες, δεν έμεινε πολλή ενέργεια για 
κτίσιμο «ζωντανών ναών του Θεού», δηλαδή 
για την κατήχηση και πνευματική κατάρτιση 
των πιστών. Όταν λοιπόν ανέλαβα την επι-
σκοπική μου διακονία το 2007, βρήκα σχεδόν 
όλους τους ναούς έτοιμους, φτωχικούς μέν, 
αλλά κτισμένους με πολύ κόπο, θυσία και 
αγάπη. Δεν υπήρχε όμως η πιο σημαντική 
εκκλησία – ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός στην 
συμπρωτεύουσα της χώρας μας, στο Κώσιτσε 

(Κασσοβία). Επίσης, δεν υπήρχε κανένα δια-
μέρισμα για τον επίσκοπο. Τις πρώτες μέρες 
κοιμόμουνα στο πάτωμα ενός δημοτικού δια-
μερίσματος, το οποίο μετά νοίκιασα για τρία 
χρόνια. Μόνο με βοήθεια Ορθόδοξων πιστών 
από το εξωτερικό, κυρίως από την Κύπρο και 
την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου και του 
Ιεραποστολικού Όμίλου σας), μπορέσαμε να 
διαμορφώσουμε το κτήριο των γραφείων της 
Ι. Μητροπόλεώς μας, έτσι ώστε να δημιουργή-
σουμε ένα απλό διαμέρισμα για τον αρχιερέα. 

Το πιο δύσκολο στην αρχή 
της διακονίας μου όμως 
ήταν κάτι άλλο: Συνάντησα 
έναν πονεμένο, φοβισμένο 
λαό, μπερδεμένο από την 
επιρροή και προπαγάνδα 
της Ουνίας, με σοβαρές 
ελλείψεις στην Ορθόδοξη 
εκκλησιαστική αυτοσυνεί-
δηση και βασική κατηχητι-
κή γνώση, με πολλά προ-
βλήματα προερχόμενα και 
από τους μικτούς γάμους 
με τους ετεροδόξους. Να 
φανταστείτε, μέχρι το 2009 
η συντριπτική πλειοψηφία 
των ενοριών μας εόρταζε το 
Άγιον Πάσχα μαζί με τους 

Λατίνους! Δόξα τω Θεώ, με την βοήθεια του 
Κυρίου μας, σήμερα όλες οι ενορίες επέστρε-
ψαν στο Ορθόδοξο Πάσχα, αν και υπήρχαν 
αρκετές αναταραχές στην πορεία της αλλαγής.

2.Ποιά είναι η εικόνα που παρουσιάζει 
σήμερα η Μητρόπολή σας;

Στην Ιερά Μητρόπολή μας, η οποία καλύ-
πτει το νότιοανατολικό τμήμα της Σλοβακίας, 
ζούν σήμερα περίπου 13 χιλιάδες Ορθόδοξοι 
(από το σύνολο 50 χιλιάδες των Ορθοδόξων 
της Σλοβακίας, η οποία έχει πληθυσμό 5 εκα-
τομμύρια), οργανωμένοι σε 37 ενορίες, και 
τους εξυπηρετούν 27 ιερείς και 2 διάκονοι. 
Τα τελευταία 5 χρόνια χειροτόνησα 11 νέους 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας
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και δραστήριους κληρικούς. Οι στόχοι μας 
για το μέλλον είναι δύο. Πρώτον, οικοδομικό 
έργο. Πρέπει να τελειώσουμε το νωρίτερο 
τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Ιωάννου 
του Ελεήμονος στο Κώσιτσε (Κασσοβία), για 
να φύγουμε από την προσωρινή Μητρόπο-
λη, πρώην κομμουνιστική αίθουσα συνε-
δριάσεων, για την οποία πληρώνουμε εδώ 
και αρκετά χρόνια υψηλό ενοίκιο στο Δήμο. 
Επιπλέον, στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της 
επαρχίας μας (Μιχαλούπολη/Μιχαλόβτσε 
και Κασσοβία/Κώσιτσε) καθώς και σε ένα 
κεντρικό χωριό μας χρειάζονται επειγόντως 
κέντρα πολλαπλής χρήσεως για τη νεολαία 
και το κατηχητικό έργο μας. Εδώ φτάνουμε 
στο δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό σκοπό 
της επισκοπικής διακονίας μου, που είναι η 
κατήχηση. Θα θέλαμε να συμβάλλουμε στο να 
δημηουργηθεί, με τη βοήθεια του Θεού, μια 
σωστή και σοβαρή Ορθόδοξη εκκλησιαστική 
αυτοσυνείδηση στους πιστούς μας, να ξέρουν 
την πίστη και την παράδοσή τους, να μάθουν 
να αισθάνονται υπερήφανοι, για το που είναι 
Ορθόδοξοι. Για αυτό το λόγο δίνουμε μεγάλη 
σημασία στο έργο με τη νεολαία (οργανώνου-
με τακτικά συναντήσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, 
αθλητικές και λειτουργικές εκδηλώσεις) και με 
την οικογένεια. Για παράδειγμα, φέτος με την 
ευκαιρία του «Έτους της Οικογένειας», που 
οργανώνουμε στην Ι. Μητρόπολή μας, κυκλο-
φορεί κάθε μήνα μια εγκύκλιος με κατήχηση 
του επισκόπου πάνω σε διάφορα θέματα που 
αφορούν τη Χριστιανική οικογένεια,ενώ στις 
ενορίες οι ιερείς συζητούν το περιεχομένο της 
κάθε κατηχήσεως και άλλα επίκαιρα θέμα-
τα με τους πιστούς στα πλαίσια των κύκλων 
μελέτης Αγίας Γραφής. Για να πετύχουμε κα-
λύτερα την κατηχητική μας προσπάθεια, μας 
χρειάζεται να μεταφράσουμε και να εκδώ-
σουμε καλά και ποιοτικά θεολογικά κείμενα, 
αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την πρέπουσα 
οικονομική άνεση. 

3.Έχετε τη βοήθεια των ντόπιων Σλοβά-
κων στις Ιεραποστολικές σας δραστηριότη-
τες;

Από πλευράς προσωπικού, ναι. Όλοι οι 
ιερείς και λαΐκοί συνεργάτες μας είναι Σλο-
βάκοι. Από πλευράς οικονομικής, σχεδόν κα-

θόλου. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ζούμε 
σε μια αρκετά φτωχή περιοχή, από την οποία 
φεύγουν οι νέοι στην πρωτεύουσα της χώρας 
και στο εξωτερικό για να βρούν καλύτερες 
ευκαιρίες. Εφόσον η Ι. Μητρόπολή μας δυστυ-
χώς δεν έχει καμμία περιουσία, εξαρτόμαστε 
προς το παρόν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη  
βοήθεια από το εξωτερικό. 

4.Έχουν μεταφραστεί στη Σλοβακική 
γλώσσα η Καινή Διαθήκη και τα λειτουργι-
κά βιβλία;

Υπάρχουν διάφορες Λατινικές και Προτε-
σταντικές μεταφράσεις της Βίβλου στα Σλοβά-
κικα, αλλά αυτές πολλές φορές δεν εκφράζουν 
σωστά το κανονικό κείμενο της Αγίας Γραφής, 
όπως το δεχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Επο-
μένως, χρειάζεται μια Ορθόδοξη μετάφραση. 
Η λειτουργική γλώσσα της τοπικής μας Εκ-
κλησίας είναι η Εκκλησιαστική Σλαβική, μια 
αρχαία γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνει 
ο κόσμος σήμερα. Πρόσφατα δημιουργήσαμε 
στην Ι. Μητρόπολή μας μια επιτροπή η οποία 
άρχισε να μαζεύει υλικό για τη μετάφραση των 
λειτουργικών κειμένων στα Σλοβάκικα. Είναι 
όμως δύσκολο και πολύ λεπτό έργο, καθώς ο 
κόσμος είναι αρκετά συντηρητικός στο ζήτημα 
της λειτουργικής γλώσσας. Δύο ενορίες μας 
ήδη χρησιμοποιούν Ουγγρικά, καθώς οι πιστοί 
εκεί είναι Ούγγροι. Όπως και στα υπόλοιπα 
έργα μας, κι εδώ όμως υπάρχει σοβαρή οικο-
νομική έλλειψη για την καλή τελεσφόρηση της 
μεταφραστικής προσπάθειάς μας. 

5.Τελειώνοντας τί θα θέλατε να πείτε 
στους αναγνώστες του περιοδικού μας ¨Ιε-
ραποστολικός Ταχυδρόμος¨;

Ως επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα 
κάνετε για τους ανά τον κόσμο αδελφούς 
σας, και πιο συγκεκριμένα στην Ιερά μας 
Μητρόπολη, για την αγάπη, υποστήριξη 
και τη βοήθειά σας. Ταυτόχρονα, ως φιλέλ-
ληνας, θα ήθελα να εκφράσω τη σιγουριά 
μου ότι αν εσείς οι Έλληνες δεν χάσετε την 
πίστη στον Χριστό από τις καρδιές σας, θα 
ξεπεράσετε όλες τις δυσκολίες και κρίσεις 
με τις οποίες προσπαθεί να εκβιάσει και να 
τρομάξει ο εχθρός σήμερα την αγαπημένη 
Ορθόδοξη Ελλάδα μας.
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 5 Χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος & 
Φαναριοφερσάλων, κυρού Κωνσταντίνου, ιδρυτή του ΠΧΟΟΙ. 

Θα παραμείνει στην Εκκλησιαστική Ιστορία σαν «ο Δεσπότης της Ιεραποστολής».

Η αγάπη του στο Χριστό, συ-
νταιριασμένη με την αρετή του 
αποτυπώθηκε κυρίως στα έργα 
της αγάπης που πρωτοστάτησε 
και δημιούργησε. Απ΄όπου κι 
αν περνούσε άφηνε τα ίχνη του 
με ιδρύματα ελέους, φωλιές 
παιδικών και νεανικών ψυχών, 
παραρτήματα εξωτερικής Ιερα-
ποστολής με άρτια οργάνωση.

Οι άδικοι διωγμοί από το εκκλησιαστικό 
κατεστημένο, η αδικαιολόγητη εξορία 
του από το θρόνο της Ι.Μ. Θεσσαλιώ-
τιδος & Φαναριοφερσάλων, όχι μόνο 
δεν τον απεθάρρυναν, δεν τον έσπρω-
ξαν στην απραξία, αλλά αντίθετα πολ-
λαπλασίασαν την ιεραποστολική δρά-
ση μέχρι την τελευταία του αναπνοή.                                                                                                       
Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνεργάτη του: 
«Τί έπρεπε να κάμω, να κλαίω ως μικρό 
παιδί, επειδή με έδιωξαν από την Μη-
τρόπολή μου, από το ποίμνιό μου; Εγώ 
σκέφτηκα να ασχοληθώ με την εξωτερι-
κή ιεραποστολή της εκκλησίας και έτσι 
ξεκίνησα».

Είχε έμφυτο και θεόσδοτο το ιερα-
ποστολικό φρόνημα. Αγωνιούσε για 
όλους τους ιεραποστόλους, φρόντιζε 
να τους ενισχύει ποικιλοτρόπως, γιατί 
πίστευε ότι σε πολύ αντίξοες, επικίν-
δυνες συνθήκες σκορπούσαν το Ορθό-
δοξο Χριστιανικό Φως. Επειδή ζωντανά 
και αταλάντευτα πίστευε στο Χριστό 
μας, η άγια καρδιά του φλεγόταν κυ-
ριολεκτικά για Ευαγγελισμό στα Εθνη. 
Ποθούσε, λαχταρούσε, επεδίωκε με 
κάθε τρόπο να μεταλαμπαδεύεται το 
Ορθόδοξο φως σε όλη την οικουμένη!

Στην κατασκήνωση στην Αράχωβα  
ο Σεβ/τος κυρός Κωνσταντίνος  
με τον ιεραπόστολο των Ινδιών  
μακαριστό π.Αθανάσιο Ανθίδη.
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 5 Χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος & 
Φαναριοφερσάλων, κυρού Κωνσταντίνου, ιδρυτή του ΠΧΟΟΙ. 

Θα παραμείνει στην Εκκλησιαστική Ιστορία σαν «ο Δεσπότης της Ιεραποστολής».

Είχε έμφυτο και θεόσδοτο το ιερα-
ποστολικό φρόνημα. Αγωνιούσε για 
όλους τους ιεραποστόλους, φρόντιζε 
να τους ενισχύει ποικιλοτρόπως, γιατί 
πίστευε ότι σε πολύ αντίξοες, επικίν-
δυνες συνθήκες σκορπούσαν το Ορθό-
δοξο Χριστιανικό Φως. Επειδή ζωντανά 
και αταλάντευτα πίστευε στο Χριστό 
μας, η άγια καρδιά του φλεγόταν κυ-
ριολεκτικά για Ευαγγελισμό στα Εθνη. 
Ποθούσε, λαχταρούσε, επεδίωκε με 
κάθε τρόπο να μεταλαμπαδεύεται το 
Ορθόδοξο φως σε όλη την οικουμένη!

Καθημερινά ασταμάτητα, μέρα και 
νύχτα με το τηλέφωνο, απλόχερα σαν 
καλός Σπορέας, έσπερνε το λόγο του 
Θεού προς κάθε κατεύθυνση και με το 
πρακτικό και οργανωτικό του πνεύμα 
καθοδηγούσε τους συνεργάτες του στα 
έργα αγάπης που ο ίδιος είχε ιδρύσει.

Σταχυολογήθηκαν λόγια του ιδίου περί 
Ιεραποστολής:
«Η Ιεραποστολή είναι σωσίβιο για την 
Ελλάδα μας. Πάνε να καταλύσουν τα 
πάντα».
«Η Ιεραποστολή δεν είναι θέμα μόνο 
των Ιεραποστόλων, αλλά όλων των πι-
στών».
«Ο δρόμος της Ιεραποστολής δεν είναι 
ασφαλτοστρωμένος, αλλά Γολγοθάς. 
Παρ΄ όλα αυτά οι Ιεραπόστολοι ξεκι-
νούν και πηγαίνουν».
«Η Ιεραποστολή δεν κινείται βάσει των 
ανθρωπίνων νόμων.Κινείται βάσει των 
εντολών του Θεού».
«Η προσευχή είναι η δύναμη της Ιερα-
ποστολής»

Αιωνία Σου η μνήμη ΑΞΙΕ  
εργάτη του αμπελώνος!

Στιγμιότυπο από ιεραποστολικό συνέδριο του ΠΧΟΟΙ
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ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΟΜΙΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ
Τ.Κ. 113 64 ΑΘΗΝΑ, GREECE

Κυρίες και κύριοι του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολής.
Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη δωρεά που κάνατε για το Ορθόδοξο 

Σπίτι της Ελπίδος που είναι εδώ στο Μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, στο Δυρράχιο. 
Θέλω να εκφράσω και τις ευχαριστίες του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και 
πάσης Αλβανίας  Αναστασίου, ο οποίος για τόσα χρόνια κρατάει σε ζωντάνια αυτό το 
Σπίτι, που είναι μια μεγάλη προσφορά, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για όλο τον 
λαό της Αλβανίας. Σας ευχαριστούμε που και εσείς βοηθάτε σε αυτή την προσπάθεια, 
παρόλο που η Ελλάδα περνάει μία μεγάλη οικονομική κρίση.
Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σας, το έργο σας και τις οικο-
γένειές σας.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του ΠΧΟΟΙ στην Θεολογική Ακαδημία Δυρραχίου στα πλαίσια της 
ιεραποστολικής εξόρμησης του Συλλόγου στην Αλβανία το Νοέμβριο του 2011.

Ευχαριστήριες επιστολές Ιεραποστόλων 

Ξενάγηση στους χώρους του συγκροτήματος  
από τον Σεβασμιότατο Nikolla Hyka

Επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο, «Ορθόδοξο Σπίτι της Ελπίδος»,  
που στεγάζεται στο συγκρότημα της Ακαδημίας
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Ἱερά Μητρόπολη Βερατίου καί Καννίνης
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011

Ἀξιότιμον
Κύριον Θεόδωρον Ματσαγκούραν
Εἰς Θήβας

Ἀγαπητέ μοί Κύριε Θεόδωρε,

Μέ εὐγνώμονα αἰσθήματα, ἐγίναμε καί 
ἐφέτος ἀποδέκτες τῆς ἀγάπης σας (τρό-
φιμα, ροῦχα, γλυκίσματα, εἰκόνες, βίντεο, 
ἐκτυπωτή, χαρτί φωτοτυπικό, ἀναμνηστικά 
καί ἄλλα δῶρα πού ὑπαγόρευσε ὁ πλοῦτος 
τῆς καλωσύνης καί τῶν εὐγενικῶν αἰσθη-
μάτων σας) διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, τά ὁποῖα καί διενεμήθησαν 
σέ ἱδρύματα ἀναξιοπαθούντων καί ἔγιναν 
ἀποδεκτά μετ’ ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας.

Εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ ἐνανθρωπήσας 
Θεός νά σᾶς χαρίζη πολλαπλάσια τά δῶρα 
Του κατά τό Ἱερόν Δωδεκαήμερον πού δι-
ανύουμε καί κατά τό Νέον ἔτος 2012.

† Ὁ Βερατίου Αὐλῶνος καί Καννίνης  
Ἰγνάτιος

Η ασκητική μορφή του Σεβασμιοτάτου Ιγνατίου  
και η φροντίδα του για την ανακούφιση μικρών & μεγάλων,  

έχει κερδίσει τις καρδιές των πιστών Ορθοδόξων Αλβα-
νών, αλλά τυγχάνει σεβασμού και των άλλων δογμάτων.

Ο Σεβ/τος κ. Ιγνάτιος παρόλο το γήρας του,  
με θερμουργό ζήλο, άγρυπνα παρακολουθεί και 

 εποπτεύει όλες τις προσπάθειες για την κατά Χριστόν  
πνευματική πρόοδο των Ορθόδοξων ενοριτών του.
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΔΡΩΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τὴν Κυριακὴ 
τῆς Σαμαρείτιδος (21.5.2011) στὴν 

Ἱερὰ Μητρόπολη Κορέας ἔγινε ἡ ἔναρξη 
λειτουργίας τοῦ πρώτου ἀνδρικοῦ μο-
ναστηριοῦ στὴν Κορεατικὴ χερσόνησο, 
ἀλλὰ καὶ σ᾽ ὁλόκληρη τὴν Ἀνατολικὴ 

Ἀσία. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγί-
ου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου. 

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ βρίσκεται στὸ ὀρεινὸ χω-
ριὸ Palang-ri, καὶ σὲ ἀπόσταση ἑκατὸν 
πενῆντα χιλιομέτρων ἀπὸ τὴ Σεούλ, πλη-
σίον τῶν συνόρων μετὰ τῆς Βορείου Κο-
ρέας. Στὸ ἐν λόγῳ χωριὸ ὑπῆρχε ἀπὸ τὸ 
1988 ἕνα ὄμορφο ἐκκλησάκι πρὸς τιμὴν 
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου 
καὶ παραπλεύρως μία οἰκία ἱερέως. Σ᾽ 

αὐτὸ τὸν χῶρο ἄρχισε ἡ λειτουργία τῆς 
Ἱ. Μονῆς.

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἐγκατεστάθησαν ἤδη 
δύο Κορεάτες ὑποψήφιοι δόκιμοι Μονα-
χοὶ ὁ Ἰωάννης Kim καὶ ὁ Γρηγόριος Park. 
Ἀμφότεροι διαπνέονται ὑπὸ μεγάλου ζή-

λου καὶ ἐπιθυμοῦν σφοδρῶς νὰ καροῦν 
Μοναχοί. Ὁ Ἰωάννης ἔχει σπουδάσει μη-
χανολόγος στὸ Πανεπιστήμιο Kookmin. Ὁ 
Γρηγόριος ἔχει σπουδάσει Θεολογία στὸ 
Πανεπιστήμιο τῆς Σεοὺλ καὶ στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ Παρίσι. 
Ἐπίσης παρέμεινε ἐπὶ τρίμηνο στὸ Ἱερὸ 
Ἡσυχαστήριο Κεχαριτωμένης Θεοτόκου 
Τροιζῆνος, ἀλλὰ καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ 
νὰ μαθητεύσει στὴ μοναχικὴ ζωή.

Νέα από τα  
Ιεραποστολικά Μέτωπα 
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Στὴν ἀρχιερατικὴ θ. Λειτουργία ποὺ 
τελέστηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας 
π. Ἀμβρόσιος εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ 
ἑξῆς:

Σήμερα, Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 
ἡ διήγηση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, 
ποὺ ἀκούσαμε, ἐκτυλίσσεται γύρω ἀπὸ 
ἕνα πηγάδι.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ περιλάλητη συ-
νάντηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Σαμαρείτιδα 
καὶ ἡ θεολογικώτατη συνομιλία μαζί της 
ἔγινε στὸ “φρέαρ τοῦ Ἰακώβ”.

Ὅλα ἐκτυλίσσονται, γύρω ἀπὸ ἕνα 
πηγάδι, γιὰ νὰ τονισθεῖ ἡ σημασία ποὺ 
ἔχει γιὰ τὴν πνευματική μας ζωὴ ἡ ὕπαρ-
ξη ἑνὸς πνευματικοῦ πηγαδιοῦ.

Πνευματικὸ πηγάδι εἶναι ἡ Ἐκκλησία, 
τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Χριστὸς γιὰ τὴ σωτη-
ρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. Σκοπὸς τῆς  
Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ξεδιψάει καθημερινὰ 
τὰ παιδιά Της μὲ τὸν Λόγο Της καὶ μὲ τὰ 
Μυστήριά Της.

Ἡ κάθε Ἐνορία, ποὺ βρίσκεται μέσα 
στὴν κοινωνία, μὲ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ 
καὶ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο της εἶναι ἕνα 
πνευματικὸ πηγάδι γιὰ νὰ ξεδιψάει τὸ 
κάθε διψασμένο παιδί της. 

Ἀλλὰ καὶ τὸ κάθε Μοναστήρι εἶναι ἕνα 
πνευματικὸ πηγάδι. Γι᾽ αὐτὸ στὶς ὀρθό-
δοξες χῶρες πολλοὶ ἄνθρωποι τρέχουν 
στὰ Μοναστήρια γιὰ νὰ ξεδιψάσουν 
πνευματικά. Κουρασμένοι ἀπὸ τὰ καθη-
μερινὰ προβλήματα καὶ τὰ ἀδιέξοδα τῆς 
κοινωνικῆς ζωῆς βρίσκουν στὸ Μοναστή-
ρι ἀνάπαυση καὶ παρηγοριά. Παίρνουν 
πνευματικὴ δύναμη γιὰ νὰ μπορέσουν 
νὰ συνεχίσουν τὸν δύσκολο ἀγῶνα τους. 
Οἱ μοναχοὶ μὲ τὴν προσευχή τους γιὰ 
τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν διδαχὴ καὶ 
τὴ φιλοξενία τους πρὸς τοὺς ἐπισκέπτες 
γίνονται τὸ πνευματικὸ πηγάδι ποὺ δρο-
σίζει καὶ ξεδιψάει τὴν ψυχή τους. 

Σήμερα μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ξε-
κινοῦμε τὴν δημιουργία τοῦ πρώτου 
ἀνδρικοῦ ὀρθόδοξου μοναστηριοῦ στὴν 
Κορέα. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ 
Πρωτοκλήτου Πανανκλὶ θὰ εἶναι ἀπὸ σή-
μερα μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ κι 
ἕνα στολίδι γιὰ τὸ ὄμορφο χωριό σας. Οἱ 
δύο δόκιμοι μοναχοί, ὁ Γρηγόριος καὶ ὁ 
Ἰωάννης, τοὺς ὁποίους σήμερα ἐπίσημα 
ἐγκαταστήσαμε στὴν Μονὴ θὰ προσεύ-
χονται γιὰ σᾶς. Ἡ καμπάνα τῆς μονῆς 
θὰ ἀκούγεται ἀπὸ σήμερα καθημερινῶς 
σ᾽ ὅλο τὸ χωριό σας. Ὅταν θὰ βρίσκε-
στε στοὺς ὀριζόνες σας ἐργαζόμενοι 
καὶ ἀκοῦτε τὴν καμπάνα, νὰ κάνετε τὸ 

Ο προηγούμενος της Ι.Μ.Ιβήρων π. Βασίλειος  
και ο π. Χριστοφόρος (Τυπικάρης της Ι.Μ.Ιβήρων) 

με τους Κορεάτες δοκίμους μοναχούς  
Γρηγόριο και Ιωάννη στην Ιερά Μονή  

Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου Κορέας
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σταυρό σας καὶ νὰ λέτε τὸ “Κύριε, Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησόν με”. Κι ὅταν θὰ σᾶς τὸ 
ἐπιτρέπει τὸ πρόγραμμά σας, τότε νὰ 
συμμετέχετε σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς Ἀκολου-
θίες τοῦ εἰκοσιτετραώρου, οἱ ὁποῖες θὰ 
γίνονται καθημερινῶς στὴν Μονή. 

Σᾶς παρακαλῶ κι ἐσεῖς νὰ προσεύχεσθε 
γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τῶν δύο δοκί-
μων ἀδελφῶν μας. Νὰ τοὺς ἀξιώσει ὁ Θεὸς 
νὰ γίνουν καλοὶ μοναχοὶ καὶ νὰ ἐκπληρώ-
σουν τὸν θεάρεστο σκοπό τους γιὰ τὸν 
ὁποῖο ἀποφάσισαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ 
ἐγκόσμια καὶ νὰ ἀφιερωθοῦν στὸ Θεό. Νὰ 
προσεύχεσθε ὥστε τὸ Μοναστήρι αὐτὸ νὰ 
προοδεύσει σὲ ποιότητα καὶ ἀριθμὸ μο-
ναχῶν, νὰ εἶναι πράγματι ἕνα ἀστείρευτο 
πνευματικὸ πηγάδι γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἱερὰ 
Μητρόπολη Κορέας. Ἀμήν”.

Ἤδη πέρασαν οἱ πρῶτοι ἕξι μῆνες λει-
τουργίας τῆς Μονῆς καὶ φθάσαμε στὸν 
πρῶτο ἑορτασμό της κατὰ τὴ μνήμη τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέα. Στὴν πανήγυρη συμμε-
τεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας, οἱ 
ἱερεῖς π. Ἀντώνιος Οὔ καὶ π. Ἱερεμίας 
Τζὸ καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὸ χωριὸ ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σε-
ούλ.

Τὸ ἀπόγευμα ἐψάλη ὁ Μ. πανηγυ-
ρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς μὲ ἀρτοκλα-
σία καὶ ἀκολούθησε ἡ βραδινὴ Τράπε-
ζα. Κατόπιν ἔγινε τὸ Ἀπόδειπνο μὲ τοὺς 
Χαιρετισμοὺς στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 
Μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο οἱ δόκιμοι μοναχοὶ 
εἶχαν κατ᾽ ἰδίαν πνευματικὴ συζήτηση 
μὲ τὸν Ἐπίσκοπο. Τὴν ἑπομένη μέρα 
τελέστηκε κατὰ τὸ μοναχικὸ Τυπικὸ τὸ 

Μεσονυκτικό, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία 
Λειτουργία. Μετὰ τὴ θ. Λειτουργία στὸ 
ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς παρακάθησαν 
γιὰ γεῦμα ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στὸ πα-
νηγύρι. Μέσα σὲ πολὺ ὄμορφη ἀδελφικὴ 
ἀτμόσφαιρα γεύτηκαν τὰ σπιτικὰ φαγητὰ 
ποὺ ἔφεραν οἱ κυρίες τοῦ χωριοῦ καὶ 
δόξασαν τὸν Θεὸ γιὰ τὴ μεγάλη εὐλογία 
τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Στὸ 
τέλος τῆς Τράπεζας ὁ Σεβασμιώτατος 
προσέφερε δῶρα στοὺς χωρικοὺς καὶ 
εὐχαρίστησε τοὺς δόκιμους μοναχοὺς 
ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσοι βοήθησαν γιὰ τὴν 
προετοιμασία τῆς ἑορτῆς. Ἀναφερόμε-
νος, τέλος στὴν πολὺ ὄμορφη κρήνη, 
τὴν ὁποία οἱ δόκιμοι ἔκτισαν μόνοι τους 
στὸν προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, 
μίλησε γιὰ τὴ συμβολικὴ σημασία τῆς 
κρήνης στὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια, ποὺ 
εἶναι νὰ θυμίζει στοὺς προσκυνητὲς ὅτι 
στὸ μοναστήρι πρέπει νὰ ἐρχόμαστε μὲ 
τὴν ἐπιθυμία νὰ ξεδιψάσουμε πνευμα-
τικά, σύμφωνα μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ 
Κυρίου “ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με 
καὶ πινέτω” (Ἰω. 7:37).

Ἀθανασία Δημ.  
Κοντογιαννακοπούλου

Υ.Γ. Θερμῶς εὐχαριστοῦμε τὸ Σεβ. Μητροπολί-
τη Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ τὰ 
Μέλη τοῦ Δ.Σ. Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, γιὰ τὴν προσφορὰ 
σας πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, γιὰ 
τὴν ἐγκατάσταση θερμάνσεως στὸν Ἱερὸ Ναό.
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ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑΣ

Αγαπητοί μου,

Η ιερά Επισκοπή Μποτσουάνας εί-
ναι μία από τις Εκκλησιαστικές 

Επαρχίες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής. Ιδρύθηκε πρόσφατα 
(Οκτώβριος 2010), με πρόταση του Μακα-
ριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Θεοδώρου 
Β’ και με απόφαση της Ιεράς Συνόδου των 
Επισκόπων.

Πρόκειται για την πρώτη Ορθόδοξη Ιε-
ρά Επισκοπή στη χώρα αυτή και τον πρώτο 
Ορθόδοξο Επίσκοπο. Το έργο και η οργάνω-
ση της τοπικής Εκκλησίας, ξεκίνησαν στην 
κυριολεξία από το ΜΗΔΕΝ! Δεν υπήρχε 
απολύτως καμία υποδομή, κανένα Πα-
ρεκκλήσι, κανένας Ι.Ναός, ούτε καν ένα 
δωμάτιο ή ένα γραφείο, ώστε να μπορεί 
να διαμείνει και να εργασθεί ο Επίσκοπος! 
Όμως η ευλογία του Θεού και η αγάπη του 
Αλεξανδρινού Προκαθημένου, άρχισαν να 
καρποφορούν τα πρώτα αποτελέσματα.

Φρονούμε ότι η Ορθοδοξία, εδώ στην 
εξωτική και τόσο φιλόξενη αυτή χώρα, έχει 
μέλλον. Και εμείς, όλοι εδώ στην Ελλη-
νορθόδοξη Επισκοπή Μποτσουάνας, με 
έδρα την πρωτεύουσά της το Καμπερόν, 
θα διακονήσουμε, (όση δύναμις…) την 
Εκκλησία του Αναστημένου Ιησού και τις 
πολλαπλές ανάγκες του Αφρικανού συ-
νανθρώπου μας, με ανιδιοτελή αγάπη, 
με κατανόηση, με διάθεση αυτοθυσίας, 
φιλοτιμία και αξιοπρέπεια.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σ’αυτό το χώρο 
της Νοτιοτέρας Αφρικής (πολύ κοντά στη 
Νότιο Αφρική/Πρετόρια), αντιμετωπίζει μία 
αληθινή πρόκληση, καθώς εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοπροόδου 
χώρας και καλείται να συν-υπάρξει μέσα σε 
ένα πλαίσιο αγάπης, συναλληλίας, αμοι-
βαιότητος, συνυπάρξεως, νομιμότητος, 
ελευθερίας και σοβαρότητος. Καλείται με 
απλά λόγια η Ορθοδοξία στη Μποτσουάνα, 
να εφαρμοσθεί ως τρόπος ζωής, αφού έτσι 
είναι στην αυθεντική της έκφραση. Ταυ-
τόχρονα πρέπει να παραμείνει, καθάρια, 
ανόθευτη, να σταθεί στο ύψος των περιστά-

Ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Μποτσουάνας 
κ.κ.Γενάδιος
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σεων, διότι οι αλήθειες που πρεσβεύει και 
προτείνει στο σύγχρονο Αφρικανό άνθρωπο 
είναι αλήθειες ζωής, οι οποίες αφορούν το 
Θεό, τον άνθρωπο, τον κόσμο.

Οι κίνδυνοι του συγκρητισμού, του πα-
γανισμού, των νεοειδωλολατρικών τάσεων 
και πολλαπλών θρησκευτικών ιδεολογιών, 
των αιρέσων και κυρίως της θρησκοληψίας, 
η οποία εμποτίζεται από την ελλειπή μάθη-
ση και παιδεία, η επικρατούσα κοσμοθεω-
ρία και αντίληψη που είναι «τρόπος ζωής», 
ευρίσκονται προ των θυρών.

Με συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης 
όλων μας, έναντι της ιστορίας, της πνευμα-
τικής παρακαταθήκης των Αγίων Πατέρων 
και της δισχιλιετούς Ορθοδόξου Παραδό-
σεως του Αποστολικού Θρόνου του Ευαγ-
γελιστού Μάρκου, αλλά με αγάπη κυρίως, 
θα προχωρήσουμε στην καθημερινή μας 
πορεία.

Αγαπητοί μου, εδώ στην Μποτσουάνα, 
είναι καθημερινός ο αγώνας, επίπονος, δη-
μιουργικός, ωραίος. Το Πατριαρχείο μας με 
την προσωπική μέριμνα του Μακαριωτάτου 
Προκαθημένου, απέκτησε πρόσφατα ένα 
σπίτι το οποίο διαμορφώθηκε σε Επισκο-
πείο-Μητρόπολη, ώστε να είναι το κέντρο 
και το ορμητήριό μας, για την επιτέλεση 
του Πνευματικού και Ιεραποστολικού μας 
έργου. Περιλαμβάνει το Γραφείο του Επι-
σκόπου, τη Γραμματεία (Γραφείο Τύπου, 
Ιεραποστολής/Ανθρωπιστικών Προγραμ-
μάτων, Ληξιαρχείο), όπου εργάζονται μέ-
χρι στιγμής ένας Κληρικός και 2 εθελοντές 
καθημερινά.

Αυτές τις μέρες, ερευνούμε την πιθα-
νότητα να ξεκινήσουμε επισκέψεις σε 
πτωχές συνοικίες για να διαπιστώσουμε 
τη δυνατότητα παροχής βοηθείας σε οικο-
γένειες με μεγάλες και βασικές καθημερινές 
ανάγκες! Ήδη επισκεφθήκαμε την περιοχή 
OLDNALEDY και συγκλονισθήκαμε για τις 
άθλιες συνθήκες όπου ζούνε συνάνθρωποί 
μας.

Ήδη ξεκινήσαμε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Παιδείας της χώρας αλλά και 
το αρμόδιο Γραφείο Συντονισμού Παιδεί-
ας του Ελληνικού Προξενείου Ν.Αφρικής, 
προκειμένου να ιδρύσουμε ένα Ιδιωτικό Ελ-
ληνοαγγλικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημο-
τικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), βάσει του επικρα-
τούντος εδώ συστήματος εκπαιδεύσεως, με 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ελληνικής 
ιστορίας και ορθοδόξου κατηχήσεως.

Νομίζω, είναι σημαντικό η Εκκλησία 
να προσφέρει στο λαό της, σ’αυτούς τους 
νευραλγικούς τομείς, Υγείας και Παιδείας!

Εύχομαι Έτη Πολλά με υγεία και ευτυ-
χία με δύναμη στο έργο και τη ζωή σας. 
Σας περιμένουμε με αγάπη και χαρά να 
έλθετε στην όμορφη Μποτσουάνα και να 
βιώσετε εκ του σύνεγγυς την ευφροσύνη 
της δημιουργίας και της προσφοράς στον 
άνθρωπο.

Καμπερόν (Νοτιοτέρα Αφρική)
† Ο Μποτσουάνας Γεννάδιος
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Μηνύματα από 
την Ιερά Επισκοπή 

Μαδαγασκάρης

Οι αδελφοί μας στην Μαδαγασκάρη 
γνωρίζουν:
• Να χαμογελούν άδολα μέσα στον 

πόνο και το μόχθο της απαραμύθητης 
ζωής τους.

• Την τέχνη της υπομονής και της καρ-
τερίας στις θλίψεις, τους πειρασμούς 
και τις αρρώστιες.

• Τη ζωντανή, άδολη, απλή πίστη, η 
οποία είναι ο ανεκτίμητος θησαυρός 
της ύπαρξής τους.

• Τη χαρά. Χαίρονται και αγάλλονται νε-
οφώτιστοι, ανακαινισμένοι εν Χριστώ 
Ιησού.

• Να προσδοκούν την αιωνιότητα, την 
πολυπόθητη ημέρα που θα γίνουν ένα 
με το Χριστό, δια του Χριστού και για 
το Χριστό.

• Να λαχταρούν τον Παράδεισο, που 
είναι η τελείωση του πόνου, του κόπου 
και του αγώνα της παρούσας ζωής.
Η καρδιά τους ψιθυρίζει μυστικά στη δι-

κή μας καρδιά «κάνε υπομονή αδελφέ 
και νίκα συν Χριστώ Ιησού».

Ας διδαχθούμε κι ας μη στερέψει η ελ-
πίδα για αίσια έκβαση σε κάθε δοκιμασία.

Εκείνος είναι η αγάπη, η ελπίδα, η 
χαρά και η δύναμη μας.

Μια αγάπη που γνωρίζει πώς να ξε-
περνάει τα εμπόδια, να εκμηδενίζει τις 
αποστάσεις, να γεφυρώνει τα χάσματα, 
να εφευρίσκει τρόπους επικοινωνίας και 
προσφοράς.

Ο Θεός μαζί σας 
† Ο Μαδαγασκάρης Ιγνάτιος

Ιερά Μητρόπολις  
Αξώμης
20-01-2012

Επίτιμον Κυρίαν Μαρίαν Γεωργούλα

Πρόεδρον Πανελλήνιου Ομίλου
Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής
Αθήνας
Ευχαριστώ θερμώς δια την αδελφι-

κήν σας αγάπην και την πολύτιμον συ-
μπαράστασιν σας εις το δύσκολον έργον 
της Θεοσώστου επαρχίας μου (Αιθιοπία, 
Ερυθραία, Σομαλία, Τσιμπουτί), όπου Θεία 
Χάριτι υπηρετώ επί 30 έτη. Η κατάστασις 
των ανθρώπων εδώ είναι μακράν της επι-
θυμίας του Θεού, λόγω των δεινών που 
υφίστανται. Αντί ο άνθρωπος να αισθάνεται 
την χαράν της Δημιουργίας του Μεγάλου 
Θεού της Αγάπης, υποφέρει, πάσχει, στε-
ρείται, άλλοι της υγείας των, άλλοι των γο-
νέων των (ορφανά ένεκα πολέμων), άλλοι 
πρόσφυγες διωγμένοι και ξεσπιτωμένοι 
από τα χωριά τους και τις πόλεις τους. Με 
το κλάμα τους προσπαθούν να καλύψουν 
τον πόνο.

Σας αποστέλλω ευγνωμόνους ευχαρι-
στίας όλων μας για την πολύτιμον συμπα-
ράστασίν σας.

Μετά πλείστης τιμής, ενθέρμων ευχα-
ριστιών και διαπύρων ευχών.

Ο Μητροπολίτης 
† Ο Γέρων Αξώμης Πέτρος

Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου εις την πόλιν IHOSY της Μαδαγασκάρης,  
ιδρυθείς υπό των Γεωργίου και Θεοδώρας Γ. Χαρίτου,  

επίτιμου προέδρου του ομίλου μας.
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Με κατάνυξη και τη συμμετοχή 
πλήθους πιστών Αφρικανών 

Ρώσων και Ελλήνων, τιμήθηκε η 
Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιε-
ραποστολικό Μπουρούντι και στον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου στην Μπουζουμπούρα.

Μετά το πέρας της Θείας Λει-
τουργίας ακολούθησε η λιτάνευση 
των Ιερών Εικόνων πέριξ του Ναού 
και στους χώρους της Ελληνικής 
Κοινότητος.

Σε ομιλία του ο Θεοφιλέστατος 
αναφέρθηκε στην ανά τον κόσμο 
Ορθοδοξία και στο νεόφυτο αμπε-
λώνα του Μπουρούντι, ευχαρίστησε 
τους Ιεραποστολικούς Συλλόγους 
και όλους εκείνους που προσφέ-
ρουν την αγάπη τους στην Αφρική 
και συντελούν στον Ευαγγελισμό 
της Μαύρης Ηπείρου.

Η Ορθοδοξία τιμήθηκε από  εκα-
τοντάδες νεοφώτιστους και κατη-
χουμένους σε μία Επισκοπή που 
δημιουργήθηκε πριν από μόλις δύο 
έτη. Κατά τα έτη αυτά βαπτίσθηκαν 
περί τις 2.000 αφρικανοί, ανοικοδο-
μήθηκαν τρείς νέες εκκλησίες, δύο 
νέα σχολεία και δύο κλινικές, ενώ 
καθημερινά η Επισκοπή παρέχει 
βοήθεια σε δεκάδες ορφανά του 
πολέμου, ανάπηρους και ασθενείς 
ενώ δίδει εξήντα υποτροφίες σε 
μαθητές από φτωχές οικογένειες.

Στο Μπουρούντι οι πιστοί καθη-
μερινά αυξάνουν και μαζί αυξάνουν 
και οι ανάγκες για νέες ενορίες.

† Ο Μπουρούντι και Ρουάντας 
Σάββας

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο 
Ιεραποστολικό Μπουρούντι

7
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Νέοι Επίσκοποι στην Εκκλησία 
της Αλβανίας

Τον Ιανουάριο του 2012 εξελέγησαν δύο 
νέοι επίσκοποι από την Ιερά Σύνοδο 

της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας 
της Αλβανίας, ο Αμαντίας Ναθαναήλ και 
ο Βύλιδος Άστειος. Προεξάρχοντος του 
Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, 
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Ανα-
στασίου και συλλειτουργούντων όλων των 
μελών της Ιεράς Συνόδου, τελέστηκαν οι 
χειροτονίες τους, στον καθεδρικό ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Τιράνων. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος 
με τον νεοχειροτονηθέντα επίσκοπο

Ο ελληνικής καταγωγής Αμαντίας Να-
θαναήλ Λαυριώτης ήταν ιεροκήρυκας της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου και 
είχε διατελέσει μοναχός στην Ι.Μ. Μεγί-
στης Λαύρας Αγίου Όρους επί σειρά ετών. 
Γνωρίζοντας την αλβανική γλώσσα, έχει 
κατηχήσει πολλούς Αλβανούς στην Ορ-
θοδοξία και χάρη στην απλότητά του και 
στην προθυμία του έχει κερδίσει την εκτί-

μηση των χριστιανών, άλλα και όλων των 
κατοίκων των πόλεων Αργυροκάστρου,  
Δερόπολης και Πρεμετής που υπηρετούσε.

Ο Βύλιδος Άστειος Μπακελμπάση κατά-
γεται από το Δυρράχιο Αλβανίας και είναι 
γνώστης της ελληνικής γλώσσας.Σπούδα-
σε με υποτροφία της Αρχιεπισκοπής στη 
Θεολογική Ακαδημία του Δυρραχίου και 
συνέχισε στο Τμήμα Θεολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
όπου περατώνει και τον μεταπτυχιακό κύ-
κλο σπουδών.Έχει αναλάβει τη διδασκα-
λία μαθημάτων Πρακτικής Θεολογίας στη 
Θεολογική Ακαδημία του Δυρραχίου.

O Βύλιδος Άστειος

Ο Σύλλογος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εύχεται στους 
νέο-χειροτονηθέντες επισκόπους  υγεία, δύ-
ναμη και κάθε θεϊκή ευλογία για πνευματικές 
κατακτήσεις και ευδοκίμηση στη διάδοση της 
Ορθοδόξου Πίστεως στην Αλβανία.

Η συντακτική επιτροπή

Φωτογραφίες:  
http://ortodoksikoritsa.blogspot.com/2012/01/

herotonia-e-dy-episkopeve-te-rinj-nga.html
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Όλγα Παπασαράντου
«Η πρώτη γυναίκα σύγχρονη Ιεραπόστολος»

Ανάμεσα στις γυναίκες που η αγάπη 
του Θεού τις χρησιμοποιεί για να με-

ταφέρουν την πρόσκληση – κλήση στους 
ανθρώπους που δεν Τον έχουν γνωρί-
σει, είναι και η εκλεκτή μορφή της Όλ-
γας Παπασαράντου. Χαρακτηρίστηκε ως 
«σύγχρονη Ευαγγελίστρια στα Έθνη». Η 
Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική 
συνεδρίασή της στις 29/12/1987 βράβευ-
σε την αδελφή Όλγα για την προσφορά 
της στην Ιεραποστολή.

Η Όλγα Παπα-
σαράντου γεννή-
θηκε στο Ροϊνό 
της Μαντινείας το 
1904. Δοκίμασε 
τον πόνο της ορ-
φάνιας από τη μη-
τέρα της στη νη-
πιακή της ηλικία. 
Οι δυσκολίες και η 
φτώχεια που αντι-
μετώπισε δεν της 
επέτρεψαν να τε-
λειώσει το Δημο-
τικό σχολείο. Στα 
20 χρόνια ήρθε 
στην Αθήνα για να βοηθήσει τον άρρω-
στο θείο της, αδελφό του πατέρα της, π. 
Ιωάννη Παπασαράντου, ηγούμενο της 
Ι. Μονής Πετράκη. Στο περιβάλλον της 
Μονής, της δόθηκε η ευκαιρία να μελε-
τήσει Πατερικά και Εκκλησιαστικά βιβλία 
της πλούσιας βιβλιοθήκης της Μονής, 
επικαλουμένη προηγουμένως το Άγιο 
Πνεύμα να τα κατανοεί και να τα εφαρ-
μόζει. Όταν ο πατήρ Ιωάννης εξελέγη 
Επίσκοπος Αργολίδας, τον ακολούθησε 
στο Ναύπλιο. Κοντά του μαθήτευσε στην 
ευσπλαχνία και την ελεημοσύνη. Όμως 

ο άγιος Ιεράρχης έφυγε σύντομα για τον 
ουρανό και έτσι επέστρεψε στην Αθήνα, 
όπου με μεγάλη αφοσίωση και αγάπη 
περιέθαλπε τον τυφλό πατέρα της. Πόθος 
της διακαής ήταν να εργασθεί στο Νο-
σοκομείο και μάλιστα στον Άγιο Σάββα. 
Η έλλειψη γραμματικών γνώσεων ήταν 
εμπόδιο στην πρόσληψή της. Προσευχή-
θηκε θερμά στο Θεό να τη βοηθήσει: «Ας 
γίνω» έλεγε, «οτιδήποτε, καθαρίστρια 
ίσως, αρκεί να μπορώ να κάνω κάτι για 

τον ασθενή. Να 
του προσφέρω 
ένα ποτήρι νε-
ρό…». Οι αρμό-
διοι είδαν το βα-
θύ πόνο της και 
την καλοσύνη της 
και εκάμφθησαν. 
Έκαναν κάποια 
«παρέκκλιση» και 
το 1945 την προ-
σέλαβαν ως βοη-
θητική. Η αδελφή 
Όλγα ξεχώρισε. 
Υπηρέτησε τους 
πονεμένους με 

ζήλο και αφοσίωση. Επί 7 χρόνια ήταν 
νυχτερινή αδελφή με υπεύθυνο έργο. Σε 
αναγνώριση της υπηρεσίας της προή-
χθη σε Προϊσταμένη χειρουργείου. Χαρά 
και ψυχαγωγία της ήταν η επίσκεψη στα 
δωμάτια των ασθενών. Ακόμη και νυχτε-
ρινές βάρδιες έκανε για να ανακουφίσει 
τις γυναίκες που ήταν εξαντλημένες από 
τη περιποίηση των δικών τους και δεν 
είχαν χρήματα, να πληρώσουν αποκλει-
στική νοσοκόμα. Φρόντιζε για όλους τους 
ασθενείς χωρίς διακρίσεις. Εύρισκε την 
κατάλληλή ευκαιρία να τους οδηγεί στην 

Γυναικεία Διακονία στην  
Ορθόδοξη Ιεραποστολή
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ι. εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία. 
Φρόντιζε και για τους συγγενείς και επι-
σκέπτες. Εικοσιπέντε χρόνια η αδελφή 
Όλγα διακόνησε ακούραστα και ηρωικά 
χιλιάδες ασθενείς. Εικοσιπέντε χρόνια 
ιεραποστολικής εργασίας κοντά στον άρ-
ρωστο και στην οικογένειά του.

Το Ιεραποστολικό της έργο  
στην Αφρική

Ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντό-
πουλος, ο πρώτος Έλληνας Ιεραπόστολος 
των νεότερων χρόνων και συγγενής της 
μητέρας της, την κάλεσε το 1969 στο ιε-
ραποστολικό έργο 
της Αφρικής. Στην 
αρχή η αδελφή 
Όλγα δίστασε, 
γιατί το άγνωστο 
τη φόβιζε. Προ-
σευχήθηκε όμως 
θερμά και τελικά 
το αποφάσισε. 
Μόλις πήρε την 
σύνταξή της, με 
25 χρόνια υπη-
ρεσίας, ετοίμασε 
τα απαραίτητα, 
αποχαιρέτησε τις 
πνευματικές της 
αδελφές και ξεκίνησε μόνη για την Αφρική. 
Δεν είχε ταξιδέψει ποτέ έξω από την Ελλά-
δα και τώρα ταξίδευε για το άγνωστο μέσα 
στην απέραντη Αφρική χωρίς γνώσεις και 
χωρίς γλώσσες, αλλά πάντα με μπροστάρη 
τον Κύριο, που για 66 ολόκληρα χρόνια τον 
ακολουθούσε πιστά. Αφού πέρασαν με τον 
π. Χρυσόστομο από πόλεις και χωριά και 
διέσχισαν απίθανες αποστάσεις, έφθασαν 
στην Κανάνγκα του Ζαΐρ. Ο Κύριος τους 
οδήγησε να εγκατασταθούν εκεί και να ερ-
γαστούν με απλότητα, με ταπείνωση και 
με μεγάλη αφοσίωση στο Θεό και στους 

μαύρους αδελφούς. Μετά την εκδημία του 
π. Χρυσοστόμου (το 1972), η Όλγα, αφού 
έκανε ό,τι έπρεπε για τον εκλιπόντα, που 
ενταφιάστηκε στην Κανάνγκα, επέστρεψε 
στην Αθήνα με μεγάλο πόνο, γιατί ανα-
γκάστηκε να αφήσει στην Κανάνγκα τους 
αδελφούς που αγάπησε πραγματικά. Επει-
δή ένοιωθε μεγάλη την ευθύνη για τη συ-
νέχιση του έργου της Ιεραποστολής, στην 
Αθήνα έκανε επισκέψεις σε φίλους του π. 
Χρυσοστόμου και στη συνέχεια πήγε στην 
Πάτρα. Συνάντησε εκεί τον π. Χαρίτωνα 
Πνευματικάκη, του εξιστόρησε τα συμβά-
ντα και του μετέφερε την πρόσκληση – 

αγωνία του 
π. Χρυσο-
στόμου για 
τη συνέχιση 
της ιεραπο-
στολής. Ο 
π. Χαρίτων 
συγκινήθη-
κε και άνα-
ψε μέσα του 
η φλόγα της 
Ιεραποστο-
λής. Άρχισε 
να ετοιμάζε-
ται και γρή-
γορα εγκα-
ταστάθηκε 

στην Κανάνγκα. Η αδελφή Όλγα το 1973 
έτρεξε να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί 
στο ιεραποστολικό έργο του π. Χαρίτωνα 
που αντιμετώπιζε πλήθος προβλημάτων. 
Βρέθηκε κοντά στα αγαπημένα της πρό-
σωπα και επικοινωνούσε άριστα μαζί τους 
με την γλώσσα της αγάπης. Η παρουσία 
της ήταν κήρυγμα για τους μαύρους. Με τη 
σύνταξή της σπούδασε παιδιά, βοήθησε 
οικογένειες που είχαν τρομερές ανάγκες. 
Τα χέρια της ήταν «τρύπια». Δεν κράτησε 
τίποτε δικό της. Ήταν πρότυπο αρετής. Η 
αγάπη, η ταπείνωση, η ασκητικότητα, η 
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σύνεση, η υπομονή, η πραότητα, η καλο-
σύνη, η ανοχή, η αυτοθυσία την έκαναν 
αξιαγάπητη στους ιθαγενείς. Η μυστηριακή 
ζωή της, η προσευχή της, η τήρηση των 
νηστειών, η εκκλησιαστική της ζωή, την 
επέβαλαν ως αγία στη συνείδηση όλων. 
Εργάσθηκε αθόρυβα και απλά. Δεν έκανε 
τίποτε για να προβληθεί. Μοναδικό κίνητρο 
η αγάπη και μοναδικός στόχος η σωτηρία 
η δική της και των Αφρικανών. Έθεσε όλα 
τα τάλαντά που της χάρισε ο Θεός στη δια-
κονία του Θείου θελήματος. Βοήθησε στη 
δημιουργία ενός τεράστιου και αξιοθαύμα-
στου έργου στην Κανάνγκα. Το 1981 έγινε 
το μικρό κοινόβιο με 2 αδελφές νοσοκό-
μες, στις οποίες με την πάροδο του χρόνου 
προστέθηκαν και άλλες. Το 1983 άρχισε 
να κτίζεται το σχολείο «Φως Εθνών». Η 
αδελφή Όλγα άρχισε τη λειτουργία του ια-
τρείου της Ιεραποστολής. Ξεκίνησε από 
μια ντουλάπα δωματίου, αλλά αξιώθηκε να 
ιδεί τη λειτουργία του μικρού ιατρείου και 
κατόπιν να παραστεί στον αγιασμό και τη 
θεμελίωση του νέου μεγάλου Ιατρείου. Είδε 
τα Εκπαιδευτήρια της Ιεραποστολής «Φως 
Εθνών». Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια. Είδε 
ναούς να ανεγείρονται, ιερείς, δασκάλους, 
πλήθος πιστών να συγκεντρώνονται στην 
Ιεραποστολή. Είδε αδελφές νοσοκόμες να 
την πλαισιώνουν, και να συνεχίζουν το 
έργο, που η ίδια άρχισε. Είδε φως, πολύ 
φως, η καρδιά της γέμισε φως. Ο Θεός 
την αξίωσε να είναι η πρώτη Ευαγγε-
λίστρια του κηρύγματος της Εκκλησίας 
μας στα έθνη και σαν άλλη μυροφόρα της 
χριστιανικής αγάπης να χαρίζει βάλσαμο 
στους πονεμένους Αφρικανούς. Έμεινε 
συνέχεια στην Αφρική και χωρίς διακοπή 
επί 25 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η πρώ-
τη γυναίκα σύγχρονη Ιεραπόστολος. 
Δεν έκανε κήρυγμα, αλλά η σιωπή και η 
αρετή της ήταν το πιο δυνατό κήρυγμα. 
Ήταν η κυρά της Ορθοδόξου Ιεραπο-
στολής στην Αφρική. Το Δεκέμβριο του 

1972 κήδευσε το θείο της στην Κανάνγκα 
και ήρθε στην Ελλάδα σε αναζήτηση του 
διαδόχου του, του π. Χαρίτωνος, με τον 
οποίο συνεργάστηκε μέχρι τέλους. Τον Νο-
έμβριο του 1995 νοσηλεύθηκε στην Αθήνα 
και στον «Οίκο Ειρήνης» γηροκομήθηκε, 
για να αναπαυθεί οριστικά στις 21/8/1996 
στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του 
Μακρινού (Μέγαρα). Δίπλα στους τάφους 
των δύο μεγάλων ιεραποστόλων, του π. 
Χρυσόστομου Παπασαραντόπουλου και 
του π. Χαρίτωνος Πνευματικάκη, βρίσκεται 
και το απλό, απέριττο μνημείο της αδελφής 
Όλγας Παπασαράντου. «Μακάριοι οι ελε-
ήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» (Ματθ. 
5,7), γράφει η πλάκα επί του τάφου της.

Σημειώνουμε ένα απόσπασμα από το 
λόγο του Αφρικανού φοιτητού της Θεολο-
γίας, Μπάι -  Μπάι: «… Έφυγε η μητέρα 
μας, η αγία μητέρα μας, μητέρα των Αφρι-
κανών Χριστιανών. …Στις καρδιές μας, το 
όνομά της είναι γραμμένο με χρυσό. Δεν 
θα χαθεί ποτέ. Η soeur Όλγα δεν δούλεψε 
για τα υλικά, δηλαδή για τα του κόσμου 
τούτου. Αλλά για να κερδίσει ψυχές για 
τη δόξα του Χριστού. Πήγε στα ουράνια. 
Είναι ευτυχισμένη. Δεν μας άφησε όμως, 
αλλά θα προσεύχεται πάντα για μας. Θα 
προσεύχεται, να συνεχίζεται το ιεραπο-
στολικό έργο στο Ζαΐρ… Είσαι για μας το 
καλό και πνευματικό παράδειγμα. Θα ζεις 
μέσα στην ψυχή μας αιώνια. Θα αγαπούμε 
το Χριστό, όπως κι εσύ…».

Μαρία Γεωργούλα
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Βιβλιογραφία
«Φως Εθνών». Τριμηνιαίο περιοδικό
τεύχος 77/1996. Εκδόσεις Συλλόγου
Ορθοδόξου Ιεραποστολής
ο «Πρωτόκλητος» (αφιέρωμα)
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Γεννιέσαι μέσα σε μια γλώσσα. Μαθαί-
νεις τους δικούς της όρους ενώ μεγαλώ-
νεις, για να ονομάζεις τον κόσμο γύρω σου 
αλλά και τον κόσμο μέσα σου. Πλάθεσαι 
με τις έννοιες που διαμόρφωσε η κοινω-
νία σου, και που εκφράζει με τη γλώσσα 
της. Άλλα βιώματα και αντιλήψεις ενσω-
ματώνει η μία γλώσσα, κι άλλα η άλλη 
γλώσσα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρώ-
τον,το ελληνικό πρότυπο της γλώσσας έχει 
εσωτερική λογική συνοχή. Δεύτερον, η 
αντίληψη που κουβαλά η ελληνική γλώσ-
σα είναι πλησιέστερη στις ανθρώπινες 
δυνατότητες, σε αντίθεση με αντιλήψεις 
που αποδίδουν στον άνθρωπο μια ακατα-
νίκητη βούληση. Τρίτον, η ελληνική γλώσ-
σα απεικονίζει μια σοφότερη εμπειρία για 
το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να ελέγχει 
έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η ασυνέχεια 
και το απρόβλεπτο. Άλλες γλώσσες, αντι-
θέτως, περιέχουν την πεποίθηση πως ο 
άνθρωπος κυριαρχεί στα πράγματα, εφ' 
όσον ακολουθεί κάποια μέθοδο.

Ακόμη, αναφερόμαστε στο Θεό ως «φι-
λεύσπλαχνο Πατέρα» και πράγματι αυτό 
εκφράζει και την θεολογία της ορθοδοξίας 
ότι ο Θεός έπαθε για εμάς, τα δημιουρ-
γήματά Του, πονάει για μας, ζητάμε να 
μας σπλαχνισθεί. Να λοιπόν, που στην 
ελληνική γλώσσα ο χριστιανισμός βρίσκει 
την βέλτιστη γλώσσα να εκφραστεί και να 
κατανοηθεί βαθύτερα.   

Οι διαφορές στην γλώσσα αποτυπώ-
νουν διαφορές στον ψυχισμό. Το πώς 
νιώθεις κάτι, συνδέεται με το πώς το εκ-

φράζεις. Διαπιστώνουμε πως ο Έλληνας 
εκφράζει τονψυχισμό του και την εσωτε-
ρική του ευαισθησία για τον πονεμένο 
συνάνθρωπο μέσα από τη γλώσσα. Η ίδια 
η γλωσσική μας παράδοση δηλώνει την 
ευαισθησία που φτάνει μέχρι τον σωμα-
τικό πόνο και τη θυσία για τους γύρω μας.

Η ελληνική γλώσσα είναι  άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την ταυτότητά μας ως Έλλη-
νες. Επίσης, η προσφορά στο συνάνθρωπο 
είναι βαθειά ριζωμένη στην ιστορία μας 
μέσω της γλώσσας. Συμπονούμε, δίνου-
με τη βοήθειά μας, το χαμόγελό μας, το 
χρόνο μας ,τις γνώσεις μας  όλο μας το 
«είναι» για τους αδελφούς που το χρειά-
ζονται. Είναι μια ιεραποστολή, η γλώσσα 
μας από μόνη της μας οδηγεί εκεί. Χωρίς 
να το συνειδητοποιούμε πολλές φορές ο 
τρόπος που εξελίσσεται ο ψυχισμός μας 
είναι ανάλογος με τις εκφράσεις που χρη-
σιμοποιούμε. Είναι μια αμφίρροπη σχέση. 
Ο ψυχισμός του Έλληνα δημιούργησε μια 
γλώσσα για να εκφράζεται καλύτερα, αλλά 
και η ίδια η γλώσσα μας οδηγεί σε σκέψεις 
και πράξεις. Έχει μεγάλη σημασία το πως 
χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και τί μηνύ-
ματα λαμβάνουμε ασυνείδητα.

Μια γλώσσα, η οποία με κάθε λέξη 
της ενσωματώνει και εκφράζει την φιλο-
σοφία και τη νοοτροπία του Έλληνα, την 
προσγειωμένη του θέση και τη συμπαρά-
στασή του στο συνάνθρωπο,εν αντιθέσει 
με τις  ξένες διαλέκτους όπου οι λέξεις 
ορίστηκαν κατόπιν συμφωνίας, δηλαδή 
κάποιοι συμφώνησαν ότι το τάδε αντικεί-
μενο θα το ονομάσουν "Χ", κάτι που κάνει 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ...
...ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
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"…και σεις γονείς…

καλλίτερα τα παιδιά σας να  

τ’ αφήνετε φτωχά και γραμματισμέ-

να  παρά πλούσια αγράμματα".

"καλύτερον αδελφέ μου 

να έχεις ελληνικόν σχολείον εις 

την χώραν σου, παρά να έχεις 

βρύσες και ποτάμια…"

Κοσμάς ο Αιτωλός

Σε Πανεπιστήμια της Ευρώ-

πης και της Αμερικής διδάσκεται 

η ελληνική γλώσσα. Τον Μάιο του 

2003 ιδρύθηκε και στο Hankuk 

της Σεούλ (Κορέα) "Τμήμα Ελλη-

νικών και Βαλκανικών Σπουδών", 

με εμπνευστή τον ελληνομαθή 

Ορθόδοξο Κορεάτη Καθηγητή Άγ-

γελο Γιού, που υπήρξε Πρόεδρος 

του Τμήματος. Στο Πανεπιστήμιο 

αυτό διδάσκει και ο Μητροπο-

λίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος.

τις γλώσσες στείρες, άρα δεν μπορούν 
να γεννήσουν νέες λέξεις, άρα δεν υπάρ-
χει μαθηματικότητα, άρα δεν δύναται να 
περιγράψουν νέες έννοιες που υπάρχουν 
στην φύση. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον απλό 
λόγο του γέροντα Παϊσίου: «Η ελληνική 
γλώσσα» έχει γλώσσα από τις πύρινες 
Γλώσσες της Πεντηκοστής! Το δόγμα της 
πίστεώς μας καμιά γλώσσα δεν μπορεί 
να το αποδώσει. Γι’ αυτό οικονόμησε ο 
Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστη-
κε από τους Εβδομήκοντα  στην ελληνι-

κή γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε 
στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν ξέρει Αρ-
χαία Ελληνικά κανείς και ασχολείται με 
το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς 
καταργήσαμε τα Αρχαία από τα σχολεία! 
(…) Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά 
και διαδόθηκε στον κόσμο. Μετά οι Έλ-
ληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους 
Σλάβους. Σε μερικούς δεν συμφέρει να 
υπάρχει Ελλάδα. Πάνε να εξαφανίσουν 
ένα ορθόδοξο έθνος. Ξέρετε τι σημαίνει 
αυτό; Ένα ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι 
μεγάλη υπόθεση!».

Ειρήνη Φουσέκη  
Φοιτήτρια Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ιωάννα Φουσέκη  
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών

Πηγές:
•«Άρδην», τ. 31, Σεπτ. 2001, Πέτρος Χαριτάτος
•http://knossopolis.com/2011-06-26-22-50-19.html

"Ας μην ξεχνάμε ποτέ, 

ότι ο πολιτισμός του κόσμου

έχει μια προγιαγιά, 

που λέγεται Ελλάδα"

Β. Ουγκώ

Στη Γαλλική Βουλή
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ...
Προς όλους τους δωρητές, συνεργάτες και φίλους του Ομίλου μας

Αισθήματα ευγνωμοσύνης, αγάπης, χαράς και ευχαριστίας προς τον Άγιο Θεό, 
διακατέχουν τις καρδιές μας, καθώς εφέτος έφτασε η ώρα να κάνουμε τον 

οικονομικό απολογισμό του ομίλου μας για το οικονομικό έτος 2011. Ενός έτους, 
όπου όλοι οι Έλληνες βιώσαμε έντονα οικονομικές δυσκολίες και ήρθαμε αντιμέ-
τωποι με μία τεράστια οικονομική κρίση. Απέναντι στην κρίση και στην οικονομία 
των ανθρώπων, ο Θεός όμως αντιπροτείνει την δική του οικονομία, την αγάπη Του. 

Κοινωνία αγάπης και ενότητας βιώνουμε με όλους τους δωρητές. Πόσα και πόσα 
μηνύματα δεν μας δίνουν κάθε φορά, όταν ο καρπός της αγάπης τους, της ευχαρι-
στίας τους, της δοξολογίας τους φθάνει στα χέρια μας! Δεν έχει σημασία αν το δώρο 
τους είναι μικρό ή μεγάλο. Η αξία της πράξης τους, δεν εξαρτάται από την ποσότητα 
της προσφοράς αλλά από την αγάπη που βάλανε σ΄αυτά που προσφέρουν.

Ο όμιλός μας δεκαετίες τώρα ενεργοποιεί «το δίλεπτο της χήρας», για να κάνει 
το έργο του. Γιατί μέσα στα δίλεπτα οι χήρες και οι πτωχοί έχουν κλείσει την ψυχή 
τους όλη!...

Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δεν χρειάζεται πάμπλουτους χορηγούς και 
υψηλές γνωριμίες, για να κάνει το έργο της. Παραθεωρούμε την παρουσία 
του Αγίου Πνεύματος, αν σκεφτόμαστε έτσι. Παραθεωρούμε την δύναμη του 
Αγίου Πνεύματος και στηριζόμαστε σε ανθρώπινους παράγοντες. Και είναι 
λάθος αυτό... Γιατί το έργο αυτό είναι έργο Θεού και έργο ΑΓΑΠΗΣ όλων 
σας, όλων μας. Και είναι αλήθεια ότι η Αγάπη και μάλιστα η χριστιανική αγάπη 
δεν περνά κρίση, γιατί πάντα ανακαλύπτει τρόπους να στηρίζει τα θεάρεστα έργα. 
Είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά εδώ στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι., κάτι που το ψηλαφίσαμε 
μήνα μήνα καθ΄ όλη την διάρκεια του παρελθόντος έτους 2011. 

Νοιώθουμε μέσα μας ότι η Ιεραποστολή ανοίγει τον Παράδεισο, όχι μόνο για 
τους νεοφώτιστους αδελφούς μας της Αφρικής, της Ασίας, της Ευρώπης και αλλού, 
...αλλά και για όλους εμάς που συντρέχουμε με κάθε τρόπο το έργο της, με την πα-
ρουσία μας, την εργασία μας, με τα χρήματα, με τις δωρεές μας, με την προσευχή 
μας, με την έννοια μας.

Το χρυσό στόμα του ιερού Χρυσοστόμου μας λέει:
- «Πωλείται ο ουρανός».
- Από ποιούς;
- Απ΄ τους εμπόρους του ελέους, τους φτωχούς. Αυτοί τον εμπορεύονται.
- Και πόσο;
- Όσο έχεις, απαντάει ο Άγιος Χρυσόστομος.
 «Όσον έχεις, τοσούτον αγόρασον». Όχι γιατί είναι φτηνός ο Παράδεισος, 
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αλλά γιατί είναι φιλάνθρωπος ο Δεσπότης! Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. 
«Δανείσωμεν τω Θεώ την φιλανθρωπίαν, ίνα εύρωμεν Αυτόν χρεώστην»

Στην έσχατη προσωπική μας κρίση μπροστά στο θρόνο του Θεού και στα ανοιχτά 
βιβλία του ουρανού, δεν μετράνε όσα μαζέψαμε και καταθέσαμε, με υπολογισμούς 
και στόχους. Μετράνε όσα ξοδέψαμε από το βίο μας και από τα ψυχικά μας απο-
θέματα. Εκεί μετράει κάθε έξοδο,… ζυγίζει κάθε έξοδος από τον εαυτό μας.

Ας ελεήσουμε τώρα που ακόμα έχουμε!

Γιατί ας αναλογιστούμε, από πού τα έχουμε;

Δεσποτικά γαρ εστί τα χρήματα, όθεν αν αυτά συλλέξωμεν. Του Δεσπότη 
Χριστού είναι τα χρήματα απ΄ όπου κι αν τα μαζέψουμε.

Γι΄αυτό λοιπόν, με ιερά αισθήματα δεχόμαστε την αγάπη σας και με ιερό ζήλο 
και φόβο Θεού τα διαχειριζόμαστε στα ιεραποστολικά κλιμάκια ανά τον κόσμο αλλά 
και σε αναξιοπαθούντα άτομα εντός της πατρίδας μας. Είναι γεγονός ότι φέτος, οι 
ελάχιστοι αδελφοί του Χριστού, πεινασμένοι, διψασμένοι, γυμνοί, ξένοι, άρρωστοι, 
άστεγοι πλήθυναν όσο ποτέ δίπλα μας.

Η αγάπη μας, η αγάπη σας, η αγάπη όλων των δωρητών μας και το έτος 2011, 
έφθασε σε πολλά μέρη του κόσμου: Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Άπω Ανατολή, Μικρά 
Ασία...Και η Βασιλεία του Θεού απλώνεται με θαυμαστούς και συγκλονιστικούς 
κάθε φορά τρόπους και η Ορθοδοξία θριαμβεύει!

Με τη βοήθεια του Θεού, τις πρεσβείες του μακαριστού πνευματικού μας πατέρα 
κυρού Κωνσταντίνου και τις πνευματικές νουθεσίες και ευχές του νυν πνευματικού 
καθοδηγητή του Ομίλου μας Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σερα-
φείμ, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και το έτος που διανύουμε, στην υπηρεσία 
αυτού του έργου της αγάπης του Θεού, του έργου της ιεραποστολής, επιστρατεύ-
οντας σωματικές και πνευματικές δυνάμεις και κυρίως τις προσευχές μας για την 
συνέχισή του, γιατί… είναι ιερό χρέος όλων μας. 

Εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο, οι καταθέσεις μας δεν κινδυνεύουν σε καμιά 
κρίση και μας εξασφαλίζουν επιτόκιο μέγιστο και ανταποδοτικότητα αιώνια.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΧΟΟΙ

Η ταμίας
Σταυριανού Μαρία

Οικονομολόγος
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σέ περίπτωση ἀλλαγῆς διευθύνσεως παρακαλοῦμε νά μᾶς πληροφορήσετε γιά τή νέα διεύθυνσή σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας κάνουμε γνωστό ότι το περιοδικό μας

«Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος»
στέλνεται ταχυδρομικά δωρεάν σε 7.000 παραλήπτες.

Από 1ης Αυγούστου 2011, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσε-
ως το ελληνικό κράτος σχεδόν τετραπλασίασε τα ταχυδρομικά 
τέλη. Έτσι, για κάθε τεύχος του «Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου» 
καλούμαστε να καταβάλουμε υπέρογκα έξοδα αποστολής.

Για να συνεχίσει να φτάνει δωρεάν το περιοδικό μας σε όσους 
επιθυμούν να το λαμβάνουν, παρακαλούμε όλους τους πα-
ραλήπτες να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικώς ή γρα-
πτώς (τηλ. 210-8650759 ή 210-7628953) και να μας δηλώσουν ότι 
επιθυμούν να συνεχίσουν να το λαμβάνουν. Οι συνδρομητές 
μας που στέλνουν κάποια προαιρετική οικονομική ενίσχυση ή 
έχουν επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, εξαιρούνται από 
την υποχρέωση αυτή.

Σας ενημερώνουμε ότι ο «Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος» είναι
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας www.ierapostoli.gr

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ: Ὁδός Τρυγόνος 3 (Ἄνω Κυψέλη) 113 64 Ἀθήνα


