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«Eξῆλθε λαῶν 
εIς Aναπλαςιν  

(O θεός) λόγός»

Ἡἀπέραντη ἀγάπη τοῦ σαρ-
κωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί 
μου ἀδελφοί, συνίσταται, κατά τόν 
ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, εἰς τό 
ἑξῆς γεγονός: Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, χωρίς 
νά εἴμαστε τίποτε, μᾶς ἐπεσκέφθη. Καί 
ἀφοῦ ἀνέλαβε αὐτό πού ἦταν δικό μας, 
δηλαδή τήν πεσμένη στήν ἁμαρτία 
ἀνθρώπινη φύσι μας, καί τήν ἕνωσε 
μέ τόν ἑαυτό Του, ἔγινε ἀνώτερος ἀπό 
ὅλους μας ὡς Θεάνθρωπος.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Ἱερός Χρυσόστομος 
σημειώνει: «Ὁ Χριστός ἐκένωσε τόν 
ἑαυτό Του. Ἐκένωσε τόν ἑαυτόν του, 
δηλαδή ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό Του 
καί ἔτσι ἔγινε ὑπάκουος εἰς τόν Θε-
όν Πατέρα μέχρι θανάτου. Τό νά γίνη 
ἄνθρωπος, ἐνῶ εἶναι Θεός, εἶναι ταπείνωσις 
μεγάλη, ἀνέκφραστη, ἀπερίγραπτη. Ποιά 
θά ἦταν, ὅμως, ἡ ταπείνωσις, ἄν ἦταν μόνο 
ἄνθρωπος καί ἐνεργοῦσε τά ἀνθρώπινα;» 
ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Καί προσθέτει: 
«Ποιά εἶναι ἡ φτώχεια τοῦ Χριστοῦ; Τό 
ὅτι ἐφόρεσε τό ἀνθρώπινο σῶμα. Ἔγινε 
ἄνθρωπος. Ἔπαθε ὅσα ἔπαθε. Βέβαια 
Ἐκεῖνος δέν ὤφειλε νά πάθῃ ὅλα αὐτά, ἐνῶ 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τό ὀφείλουμε. Γιά μένα 
τόν δοῦλο, τόν ἐχθρό, τόν ἀχάριστο. Ἀλλά 
τόσο πολύ μέ ἀγάπησε, ὥστε τόν ἑαυτό του 

παρέδωσε στόν ἐπονείδιστο σταυρικό θά-
νατο».

Ἄξια ἰδιαίτερης προσοχῆς εἶναι καί 
τά ἀκόλουθα σχετικά μέ τό θέμα μας 
λόγια τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου: «Ὁ Χριστός ἄφησε τήν δό-
ξα Του γιά νά πλουτίσωμε, ὄχι μέ 
τόν πλοῦτο τῆς Θεότητός Του, ἀλλά 
μέ τήν φτώχεια πού πῆρε μέ τήν 
ἐνανθρώπησί Του.... Ἄν δέν γινόταν 
Ἐκεῖνος φτωχός, δηλαδή ταπεινός 
ἄνθρωπος, δέν θά γινόμαστε ἐμεῖς 
πλούσιοι σέ Θεία Χάρι καί Θεϊκή 
εὐλογία. Αὐτό εἶναι τό ἀξιοθαύμαστο, 
ὅτι ἡ θεληματική φτώχεια τοῦ Θε-
ανθρώπου ἐδημιούργησε τόν πνευ-
ματικό πλοῦτο τοῦ χριστιανοῦ 
ἀνθρώπου».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κατεδέχθη διά τήν 
σωτηρίαν μας νά ἐνσαρκωθῇ ἐκ τῆς 
Ἁγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου 
Μαρίας καί νά γεννηθῇ ὡς ταπεινός 

«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἡμᾶς ὄντας 
ἐπεσκέψατο, καί τό ἐξ ἡμῶν ἀναλαβών καί 
ἑνώσας ἑαυτῷ, πάντων ἀνώτερος γέγονεν»   

 (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε 24,294)
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ἄνθρωπος, ἐπεσκέφθη τόν κόσμο καί 
τήν ἀνθρωπότητα, ἐνῷ δέν τό ἀξίζαμε. 
Ἐφόρεσε τό ταπεινό ἔνδυμα τῆς 
ἀνθρώπινης φύσεως, τήν προσέλαβε ὡς 
Θεάνθρωπος, τήν ἁγίασε καί τήν ἐθέωσε. 
Ἡ ἰδική Του φτώχεια, μᾶς ἔφερε, ὅπως 
προείπαμε, τόν ἰδικό μας πνευματικό 
πλουτισμό, τήν ἀπόκτησι τῆς Θείας Χά-
ριτος καί εὐλογίας.

Σήμερα, ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλη 
ἐποχή, εἴμαστε πτωχοί, ὄχι μόνον ὅταν 
λείπουν τά ὑλικά καί βιοτικά ἀγαθά, ἀλλά 
πρωτίστως καί κυρίως ὅταν στερούμε-
θα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν 
οὐρανίων ἀγαθῶν τῆς Θείας Χάριτος. 
Ὅταν δέν ὑπάρχει Ἁγιοπνευματική 
ζωή,ὅταν ἔχει νεκρωθῆ ἡ χριστι-
ανική ἐλπίδα, ὅταν ἀπουσιάζῃ ὁ 
Χριστός. Ὅταν ἀκόμη δέν ὑπάρχῃ 
πνευματική πεῖνα καί δίψα, ὅταν 
ἔχει φυγαδευθῇ ἡ διπλῆ ἀγάπη: ἡ 
ἀγάπη πρός τόν Θεό μέ τά γνήσια 
χαρακτηριστικά της, πού ὁρίζει ἡ 
Ἁγία Γραφή καί ἡ ἀγάπη πρός τόν 
πλησίον μας. Ὅταν στό πρόσωπο τοῦ 
πλησίον μας δέν βλέπωμε τόν Θεό, ἀλλά 
τόν ἐχθρό μας. 

Γιατί  τόσος πόνος καί τόση δυστυ-
χία στή γῆ ; Γιατί οἱ πολέμοι, οἱ ταραχές 

καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός; Για-
τί ἡ κακοποίησις καί κακομε-
ταχείρισις τόσων παιδιῶν καί 
τόσοι σφαγιασμοί ἀγεννήτων 
παιδιῶν μέ τήν μέθοδο τῶν 
ἀμβλώσεων καί ἐκτρώσεων; 
Ἀσφαλῶς, ὄχι διότι ὑπάρχει 
ἡ ὑλική φτώχεια, ἀλλά διότι 
ἐπικρατεῖ ἡ ψυχική φτώχεια 
καί ἡ ἀπουσία ἀπό τή ζωή 
μας τοῦ πτωχεύσαντος μέ 
τήν θέλησί Του Κυρίου καί 
Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

Εἴθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά κα-
τανοήσωμε τήν μεγάλη καί τραγική γιά 
τή ζωή μας ἔλλειψι καί ἀπουσία τῆς 
Χάριτος τοῦ Παναγίου Θεοῦ,  τῆς Θεί-
ας δυνάμεως καί τοῦ Θείου φωτισμοῦ. 
Νά προστρέξωμε μέ ἐλπίδα, προσδο-
κία καί ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Πανάγαθο 
Θεό, τήν πηγή καί τόν χορηγό παντός 
ἀγαθοῦ. Καί μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις 
νά ὑπερβοῦμε τήν ἠθικοπνευματική 
κρίσι τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί τόν 
«ἐφιάλτη» τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, εἰς 
τρόπον ὥστε νά ἐξέλθωμε δυναμωμένοι 
καί ἀνακαινισμένοι ψυχικά ἀπό τήν με-
γάλη δοκιμασία τῶν καιρῶν μας. 

Πλούσια τά θεῖα δωρήματα τοῦ σαρ-
κί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ ὅλο τόν 
κόσμο, στούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς τιμίους 
Ἱεραποστόλους, καθώς ἐπίσης καί σέ ὅλα 
τά μέλη τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί ὅλους τούς 
φίλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς.  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Μέ ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Πνευματικός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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ό ιῆςόύς διῶκόμενός καταφεύγει 
ςτῆν αιγύπτό.

Διώκονται οι Χριστιανοι σήμερα;

Ό ταν οι μάγοι 
προσκύνησαν 

το νεογέννητο Χριστό, 
έφυγαν για τη χώρα τους 
χωρίς να δώσουν λεπτο-
μερείς πληροφορίες στον 
Ηρώδη για το Νεογέννη-
το Βασιλιά.

Ο Ιωσήφ όταν πλη-
ροφορήθηκε από Άγγελο 
για το σκοπό του Ηρώ-
δη να σκοτώσει το παι-
δί, πήρε τη μητέρα και το 
παιδί και έφυγαν για την 
Αίγυπτο. Έμειναν πρό-
σφυγες στην ξένη χώρα 
μέχρι το θάνατο του Ηρώδη. Έτσι επα-
ληθεύτηκε ο λόγος του προφήτη Ωσηέ, 
που αιώνες πριν είχε πει: «ἐξ Αἰγύπτου 
ἐκάλεσα τόν υἱόν μου». Ο μικρός Χριστός 
εξαναγκάζεται να φύγει, για να γλιτώσει 
από την απειλή του θανάτου. Με τον 
Ηρώδη αρχίζει Η στρατιά των εχθρών 
του «Παιδίου», που στήνει δίπλα στη 
Φάτνη του, το Σταυρό του Πάθους. Αυτό 
το σταυρώσιμο στοιχείο θέλει να δείξει 
και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, περιγρά-
φοντας τη δίωξη του Χριστού από το 
βασιλιά Ηρώδη. 

Ο Ηρώδης είναι ο πρώτος «επίσημος» 
εχθρός του Χριστού. Θα ακολουθήσουν 
όμως και άλλοι πολλοί. Όλες οι αντίθεες 
και γι΄αυτό αντίχριστες δυνάμεις, που 
με διάφορα εύφημα ονόματα δρουν στις 
ανθρώπινες κοινωνίες. Ο κόσμος που 
ανακήρυξε βασιλιά του το διάβολο, δεν 

ανέχεται άλλο βασιλιά. Ο ένας από αυ-
τούς τους δύο ΠΡΕΠΕΙ να φύγει. Έτσι 
διώχνεται ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ.

Αλλά και οι οπαδοί Του, οι Χριστιανοί 
διώκονται.

Η Χριστιανική Εκκλησία διώκεται 
από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ύπαρ-
ξής της. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός 
αναφέρθηκε επανειλημμένα στο διωγμό 
και διώξεις εναντίον των Χριστιανών, 
«Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν» 
(Ιω. 1520).

Ο Κύριος προειδοποίησε για τις δι-
ώξεις σε βάρος των Χριστιανών ανά 
τον κόσμο· «ἐπιβαλοῦσιν ἐφ΄ ὐμᾶς τάς 
χεῖρας αὐτῶν καί διώξουσι, παραδι-
δόντες εἰς συναγωγάς καί φυλακάς, 
ἀγομένους ἐπί βασιλεῖς καί ἡγεμόνας 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου...» (Λουκ. 21,2)

Σήμερα οι Χριστιανοί διώκονται και 
οδηγούνται σε θάνατο σε πολλά μέρη 

Ο Ιησούς διωκόμενος τότε και σήμερα
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του κόσμου. Περισσότεροι από 200 
εκατομμύρια Χριστιανοί, υπόκεινται με 
ποικίλους τρόπους διωγμούς, απειλές, 
αρπαγή περιουσιών και κακομεταχεί-
ριση, εξαιτίας των θρησκευτικών τους 
πεποιθήσεων με αποτέλεσμα να αποτε-
λούν την πιο καταδιωγμένη θρησκευτι-
κή ομάδα στον κόσμο. Το 75% των θρη-
σκευτικών διωγμών αφορούν Χριστια-
νούς. Σύμφωνα με το Γαλλικό περιοδικό 
Figaro της παραμονής Χριστουγέννων 
του 2010 που ήταν αφιερωμένο στην 
πλέον διωκόμενη θρησκεία του πλανή-
τη, το Χριστιανισμό, το να είναι κανείς 
Χριστιανός σήμερα στην Αφρική, την 
Ασία, την Αμερική αλλά και την Ευρώπη 
μπορεί να κοστίζει ακριβά.

Σε ότι αφορά την προέλευση αυτού 
του παγκόσμιου φαινομένου «Χριστι-
ανοφοβίας» το μεγαλύτερο μέρος προ-
έρχεται από τον μουσουλμανικό χώρο. 
Δεύτεροι στην καταδίωξη των Χριστια-
νών έρχονται οι Ινδουϊστές, ενώ η τρί-

τη εστία διώξεων κατά των Χριστιανών 
εντοπίζεται στις κομμουνιστικές χώρες. 
Σχεδόν όλες οι οργανώσεις για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και κυβερνητικοί 
οργανισμοί της Δύσης που παρακολου-
θούν την κατάσταση των Χριστιανών 
σε όλο τον κόσμο συμφωνούν: Μεταξύ 
200 και 230 εκατομμύρια πιστοί αντιμε-
τωπίζουν καθημερινά απειλές θανάτου, 
ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και βασανι-
στήρια, και επιπλέον 350 εκατομμύρια 

έως 400 εκατομμύρια βιώνουν διακρί-
σεις σε τομείς όπως η απασχόληση και 
η στέγαση. Μια συντηρητική εκτίμηση 
του αριθμού των Χριστιανών που σκο-
τώνονται για την πίστη τους κάθε χρόνο 
είναι περίπου 150.000.

Οι αιτίες των διώξεων σε βάρος των 
Χριστιανών τα τελευταία χρόνια είναι 
κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές. 
Επιγραμματικά λόγω έλλειψης χώρου θα 
αναφέρουμε μερικές. 

Στις κοινωνικές αιτίες κατανοούμε 
το ελλειπώς αιτιολογημένο μίσος του 
όχλου. Το μίσος του όχλου γινόταν και 
γίνεται πιο άγριο ιδιαίτερα κατά τις κοι-
νωνικές συμφορές. Ο όχλος θέλει εχθρό 
για να ξεσπάσει το θυμό του. Η ετερότη-
τα των Χριστιανών προκαλούσε και προ-
καλεί την έχθρα του «κόσμου τούτου».

Οι θρησκευτικές αιτίες σήμερα επι-
κεντρώνονται στην αδιάλλακτη στάση 
απέναντι των Χριστιανών στις χώρες 
όπου ισχύει ο νόμος της Σαρία. Από 

δέκα χώρες, όπου η 
κατάσταση των Χρι-
στιανών είναι η πιο 
δυσβάστακτη, οι εν-
νέα είναι μουσουλ-
μανικές.

Οι Χριστιανοί σή-
μερα γίνονται όμηροι ενός μεγάλου πο-
λιτικού παιχνιδιού που συνδέεται με τη 
γεωστρατηγική αναδιανομή της Μέσης 
Ανατολής και της Αφρικής.

Ένας άλλος πολιτικός παράγοντας 
ο οποίος συμβάλλει στην επιδείνωση 
της κατάστασης των Χριστιανών είναι 
η επέμβαση των δυτικών χωρών στα 
εσωτερικά της περιοχής.

«Υπάρχει ακόμη η νοοτροπία ότι ο 
Χριστιανισμός είναι λευκός, δυτικός 

Ο Ιησούς διωκόμενος τότε και σήμερα

Μια συντηρητική εκτίμηση του αριθμού 
των Χριστιανών που σκοτώνονται για 
την πίστη τους κάθε χρόνο είναι περίπου 
150.000.
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Παραδείγματα Χριστιανοφοβίας 
σήμερα στην Ευρώπη:

Ο Ιησούς διωκόμενος τότε και σήμερα

Βανδαλισμοί σε Χριστιανικό 

Νεκροταφείο στη Γαλλία

Εμπρησμός στην είσοδο Εκκλησίας στην Ισπανία 
από ομάδα ακραίων φεμινιστριών

και ευρωπαϊκός», προσθέτει ο Paul 
Marshall του Ινστιτούτου Hudson στην 
Washington, DC, ο οποίος είπε στην 
εφημερίδα ότι το πρόσωπο του Χριστι-
ανισμού έχει αλλάξει δραστικά από αυτό 
που ήταν κάποτε.

«Η άγνοια» είναι η παρωπίδα που 
φοριέται από τη Δύση, λέει ο Michael 
Horowitz, ένας Αμερικανοεβραίος ακτιβι-
στής που γράφει για τους διωγμούς κατά 
των Χριστιανών παγκοσμίως. Η έλλεψη 
ενημέρωσης σχετικά με τη μεταχείριση 
των Χριστιανών σε παγκόσμιο επίπεδο 
«ενισχύεται από τις προκαταλήψεις και 
τις συμβατικές πεποιθήσεις που οδηγούν 
πολλούς στη Δύση να απορρίπτουν τους 
διωγμούς κατά των Χριστιανών ως κάτι 
το απίθανο, το αναληθές και το αδύνατο», 
είπε ο Horowitz Toronto στην εφημερίδα 
Star.

Επειδή ο Χριστιανισμός είναι καταγε-
γραμμένος ως η θρησκεία των πλουσίων 
και ισχυρών κρατών του κόσμου, η σύγ-
χρονη ελίτ είναι μαθημένη να σκέφτεται 
τους Χριστιανούς ως τους διώκτες και 
όχι ως τα θύματα, λέει ο Horowitz.

Μία από τις έμμεσες αιτίες του ξε-
σπάσματος των μαζικών διωγμών κατά 
των Χριστιανών αποτελεί η απόρριψη 
από την Ευρώπη της Χριστιανικής της 
ταυτότητας. Η διαδικασία της εκκοσμί-
κευσης οδήγησε στο ότι η πλειοψηφία 
των Ευρωπαίων έπαυσαν να ακολου-
θούν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο και 
άρχισαν να ζουν σύμφωνα με τα κο-
σμικά πρότυπα της «κοινωνίας της κα-
τανάλωσης». Από την άποψη όμως των 
παραδοσιακών κοινοτήτων, όπως π.χ. 
των λαών των ισλαμικών χωρών αυτός 
ο «μεταχριστιανικός» πολιτισμός χάνει 
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κάθε σημασία και αξία.
Μια άλλη αιτία των αντιχριστια-

νικών διαθέσεων είναι η βαθιά νό-
θευση του Χριστιανισμού από μέ-
ρους των προτεσταντών της Δύσεως, 
και ειδικότερα των χαρισματικών. 

Δυστυχώς οι αντιλήψεις αυτές αντι-
μετωπίζονται ως χαρακτηριστικές όλου 
του Χριστιανισμού. Βλέπουμε σήμερα 
πως οι αρχηγοί των διαφόρων χαρι-
σματικών αιρέσεων, αυτοαποκαλούμε-
νες Χριστιανικές εκκλησίες, προκαλούν 
ανθρώπους σε απερίσκεπτες πράξεις για 
διαφήμισή τους. Αυτό οδηγεί σε παρα-
μορφωμένη εικόνα του Χριστιανισμού.

Υπάρχει ωστόσο ένας σοβαρός παρά-
γοντας που επιδεινώνει την κατάσταση, 
ο οποίος καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
διωκομένων Χριστιανών. Στην Ευρώπη 
μάλιστα δεν υπάρχει απλώς αδιαφορία, 
αλλά ο Χριστιανισμός υφίσταται τακτικά 
επιθέσεις και στην καρδιά της Ευρώ-
πης. Ο αριθμός των συμβάντων είναι 
σοκαριστικός.

Αλλά και στη χώρα μας η κατάσταση 
δεν διαφέρει και πολύ από την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Βεβαίως εδώ δεν έχουμε βίαι-

ους θανάτους των πιστών, δεν έχουμε 
μάρτυρες. Έχουμε όμως το Μαρτύριο της 
συνειδήσεως στο οποίο πολλοί πιστοί 
άνθρωποι υποβάλλονται, το μαρτύριο της 
παραγνωρίσεως και του παραγκωνισμού. 

Στην ορθόδοξη Ελλάδα μας ο Χριστός 
διώκεται, γι΄αυτό:
-Καταργήθηκε τελείως ο εκκλησιασμός 

των σχολείων την Κυριακή.
-Το μάθημα των Θρησκευτικών το πο-

λεμούν! Θέλουν να το καταργήσουν 
από τα σχολεία! Τείνει να καταστεί 
μάθημα Θρησκειολογίας.

-Η Μασσωνία κυριαρχεί παντού στα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα και 
κατακλύζει τα πάντα.

-Οι αιρέσεις ενεργόυν ανενόχλητες το 
ψυχοφθόρο έργο τους.

-Τα ιερά Μυστήρια του Γάμου και της 
Βάπτισης έπαυσαν να έχουν τον βαθύ 
μυστηριακό τους χαρακτήρα κ.λ.π.
Βέβαια, ενώ οι πραγματικοί Χριστια-

νοί στην ορθόδοξη Ελλάδα αγωνίζονται 
με ιδρώτα για αυτά που πιστεύουν άλλοι 
αγωνίζονται με το αίμα τους ακόμη και 
σήμερα...

συνέχεια στην σελίδα 31

Ο Ιησούς διωκόμενος τότε και σήμερα
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ςύνεντεύξῆ μὲ τόν ςεβαςμιῶτατό 
μῆτρόπόλιτῆ κόρεας κ.κ. Aμβρόςιό.

1. Ἀπό τό 1998 ὑπηρετεῖτε στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κορέ-
ας. Ἀναφέρετέ μας ἐν συντομία 
τά γεγονότα ἐκεῖνα πού σημά-
δεψαν αὐτή σας τήν πορεία.

Κατ’ ἀρχάς θά ἤθελα νά σᾶς 
εὐχαριστήσω γιά τήν εὐκαιρία πού μοῦ 
δίνετε τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς μὲ τοὺς 
ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ 
σας. 

Εἶναι δύσκολο νὰ ἀπαντήσω στήν 
ἐρώτησή σας, γιατὶ τὰ γεγονότα ποὺ 
σημάδεψαν καὶ συνεχίζουν νὰ σημα-
δεύουν τὴν διακονία μου στὴν Κορέα 
εἶναι πολλὰ καὶ ποικίλα. Γι᾽ αὐτό, 
ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφερθῶ μόνο σέ 

ἕνα γεγονός. Στήν  ἀπρόσμενη πρό-
σκληση τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Πι-
σιδίας π. Σωτηρίου γιά νά διακονήσω 
στήν Ἱερὰ Μητρόπολη Κορέας. Τότε 
(1995) ἤμουν μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς 
στὸ Princeton (USA) καί εἶχα ἄλλους 
προσανατολισμούς. Ὅμως τό σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὅπως ἐξεφράσθηκε 
διά τῶν χειλέων τοῦ π. Σωτηρίου, 
ἀποτέλεσε τὸ καθοριστικό γεγονός 
σημαντικῶν ἀλλαγῶν καί μεγάλων 
ἀνατροπῶν στή ζωή μου. Δοξάζω τὸν 
Θεὸ ποὺ ἐπέβλεψε ἐπὶ τὴν ταπείνωσή 
μου καὶ εὐχαριστῶ τὸν Παναγιώτα-
το Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη μας κ.κ. 
Βαρθολομαῖο, ποὺ μοῦ ἐπέτρεψε διὰ 
τῶν σεπτῶν εὐλογιῶν Του νὰ διακονῶ 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας

Το περίπτερο της Ι. Μητροπόλεως Κορέας στην Γ.Σ. του WCC στο Μπουσάν



10
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὸν 
εὐλογημένο ἱεραποστολικὸ ἀγρὸ 
τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας. 

2. Παράλληλα πρός τήν 
ἐκκλησιαστική σας δι-
ακονία εἴσαστε καί 
Καθηγητὴς στό Τμῆμα 
Ἑλληνικῶν Σπουδῶν. 
Πεῖτε μας τήν ἐμπειρία 
σας ἀπό τήν ἐπαφή σας 
μέ τούς νέους;

Νά ἕνα ἄλλο ἐξίσου σημαντι-
κό γεγονός πού ἐπίσης σημάδεψε 
καί σημαδεύει μέχρι τώρα τήν 
πορεία μου. 

Ἀπό τὸ 2004, πού ἱδρύθηκε τό 
τμῆμα Ἑλληνικῶν Σπουδῶν στό 
πανεπιστήμιο Hankuk University 
of Foreign Studies, ποὺ εἶναι ἕνα 
ἀπό τά μεγαλύτερα πανεπιστήμια 
τῆς Κορέας, ἔρχομαι σέ καθημε-
ρινή ἐπαφή μέ νέους καί νέες, ἀπό 
τούς ὁποίους μαθαίνω πολλὰ γιὰ τὴν 
διακονία μου στὴν Κορέα. 

Ὅπως σέ ὅλον τόν κόσμο, ἔτσι κι ἐδῶ 
στήν Κορέα, οἱ νέοι ἀντιμετωπίζουν τε-
ράστια ὑπαρξιακά, κοινωνικά, καὶ ἠθικά 
προβλήματα. Ἔχουν πολλές ἀναζητήσεις 
ἀλλά καί σημαντικές προκλήσεις νά 
ἀντιμετωπίσουν. Ἔχουν, ἐπίσης, τίς 
ἰδιαιτερότητές τους. Ἰδιαιτερότητες 
πού καθιστοῦν δύσκολη τήν ἐπι-
κοινωνία μαζί τους, ἰδιαίτερα ὅταν εἶναι 
ὀργισμένοι (καί μέ τό δίκιο τους) γιά τόν 
κόσμο πού διαμορφώσαμε καί παραδώ-
σαμε σ’ αὐτούς. 

Εἶναι πραγματικά δύσκολη ἡ 
ἀντιμετώπιση τῶν νέων καί ἡ προ-
σπάθεια πρέπει νά εἶναι μεγάλη καί 

στοχοποιημένη. Χρειάζεται κατ’ ἀρχὰς 
μετάνοια καί ἀναγνώριση τῶν λαθῶν 
ἀπό ἐμᾶς τούς μεγαλύτερους καί τότε 
πιστεύω θά κερδίσουμε τούς νέους… Θά 
μαλακώσει καί θά πλατυνθεῖ  ἡ καρδιά 
τους… Ἀλλά καί πάλι τότε χρειάζεται συ-
νεχής καὶ πολὺ διακριτικὴ καθοδήγηση 
στά ἠθικά, δεοντολογικά, πνευματικά 
καί συναισθηματικά θέματα, γιά νά μή 
βρίσκεται ὁ νέος σέ σύγχυση σχετικά 
μέ τόν κόσμο πού τόν περιβάλλει. Ἄς μή 
ξεχνᾶμε ὅτι οἱ νέοι βρίσκονται ὄντως σέ 
σύγχυση. Δύσκολα βρίσκεις νέο πού νά 
ἔχει εἰρηνική σχέση μέ τόν ἐσωτερικό 
του κόσμο καί νά ξέρει τήν σημασία καί 
τόν σκοπό τῆς ζωῆς του. Γιά νά δίνονται 
στούς νέους σωστά ἠθικά ἐρεθίσματα 
πρέπει νά δημιουργηθοῦν στήν κοινωνία 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας

Από την επίσκεψη φοιτητών στον Καθεδρικό  
του Αγ. Νικολάου Σεούλ
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οἱ κατάλληλες ὑποδομές καί νά ὑπάρχουν 
οἱ ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι πού νά ἔ-χουν 
ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας. Αὐτός 
ὁ σημαντικός-ἀφυπνιστικός προβλημα-
τισμός εἶναι καί ἡ προσφορά τῶν νέων 
στή δική μας γενιά. Προβληματισμός πού 
πρέπει νά ἀφουγκραστοῦμε μέ εὐοίκοον 
οὖς, ὥστε διορθώνοντας τὰ κακῶς κείμε-
να νά βοηθήσουμε στὸ ξεπέρασμα τῆς 
κρίσης καὶ στὸ πνευματικὸ ἀνέβασμα τῆς 
νέας γενιᾶς.

3. Ἔχετε πεῖ ὅτι στόχος σας 
εἶναι νά συμβάλλετε στήν 
ἐπανεύρεση τοῦ πνευματικοῦ 
ρόλου τῆς Ἐκκλησίας μέσα 
στήν Κορεατική κοινωνία. Πῶς 
μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό;

Μόνο ἕνα τρόπος, πιστεύω, ὑπάρχει 
γιά νά τό ἐπιτύχει κανείς αὐτό. Μέσα 
ἀπό τήν μυστηριακή καί λειτουργική 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέσα ἀπό τή 
ζωή τοῦ Εὐαγγελίου. Τήν ἔμπρακτη 
ζωή καί ὄχι τήν θεωρητική. Τή ζωή τῶν 
ἔργων καί ὄχι τῶν 
λόγων… Μέσα ἀπό 
τή μίμηση τῆς ζωῆς 
τοῦ Χριστοῦ καί τῶν 
«φίλων τοῦ Χριστοῦ», 
τῶν ῾Αγίων.

 Ἡ Κορέα, ὅπως 
ἴσως γνωρίζετε, εἶναι 
μιά χώρα μέ μεγάλη 
ἀνεκτικότητα στίς 
διάφορες θρησκεῖες. 
Γιά τόν λόγο αὐτό 
ὑπάρχουν καί δρα-
στηριοποιοῦνται 
πολλές ἀπό τίς γνω-
στές χριστιανικές 

ὁμολογίες, γιά νά περιοριστῶ μονάχα 
σ’ αὐτές. Ἀπό τήν ἐπαφή μου μέ ἁπλούς 
ἀνθρώπους τῶν ὁμολογιῶν αὐτῶν 
πού σχεδὸν καθημερινά καθ’ ὁμάδας 
ἐπισκέπτονται τόν μητροπολιτικό 
ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου στό κέντρο 
τῆς Σεούλ, ἀλλά καί ἀπό συζητήσεις 
μέ τούς ἀρχηγούς καί ὑπευθύνους 
τῶν ὁμολογιῶν αὐτῶν στά διάφορα 
θρησκευτικά Forum διαπιστώνω τήν 
ἔλλειψη πνευματικότητας, ὅπως τὴν 
κατανοοῦμε καὶ τὴν βιώνουμε στήν 
ὀρθόδοξη παράδοσή μας. Γιὰ νὰ με-
ταδώσουμε τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ 
τὸ πνευματικὸ βίωμα στό περιβάλλον 
μας πρέπει νὰ στραφοῦμε στήν καθαρή 
εὐαγγελική ζωή. Νὰ τρεφόμαστε ἀπὸ 
τήν μυστηριακή ἐκκλησιαστική ζωή. 
Νὰ γινόμαστε σύσσωμοι καί σύναι-
μοι Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐκκεντριστοῦμε 
στήν καλλιέλαιον ἐνχριστωμένη παρά-
δοση τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Μόνον ἔτσι ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας 
θὰ εἶναι οὐσιαστικὸς στὸ κοινωνικὸ 
γίγνεσθαι. Γιά αὐτό τὸν λόγο δίνου 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας

Στο αρχονταρίκι της Ι. Μονής Μεταμορφώσεως στο Καπιόνγκ
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με ἔμφαση στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς 
Ἐκκλησίας μας, σὲ ὁμιλίες πνευματικοῦ 
περιεχομένου, στὶς κατηχήσεις, στοὺς 
κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, στὴν 
ἐξομολόγηση καί σὲ ὅτι ἄλλο ἡ χάρη 
τοῦ Θεοῦ μᾶς φωτίζει, ὥστε οἱ πιστοί 
μας νά ἀποκτήσουν οὐσιαστική πνευ-
ματική ζωή, γιὰ νὰ γίνουν, ἐν συνεχείᾳ, 
φῶς Χριστοῦ στὸ περιβάλλον τους.

Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἶναι 
προσανατολισμένη καὶ ἡ προσπάθεια 
ποὺ κάνει ἡ Μητρόπολή μας στὸν 
ἐκδοτικὸ τομέα. Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις 
μας Korean Orthodox Editions, μέ 
τήν χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν οἰκονομικὴ στήριξη ἀδελφῶν 
μας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀμερικὴ 
ἔχουμε ἐκδόσει μέχρι σήμερα ἀρκετὰ 
βιβλία ὀρθόδοξης πνευματικότητας, 
τὰ ὁποῖα διακινοῦνται στὰ μεγαλύ-
τερα βιβλιοπωπεῖα τῆς Κορέας ἀλλὰ 
καὶ μέσῳ διαδικτύου. Τὸ εὐχάριστο 
καὶ λίαν ἐλπιδοφόρο γιὰ τὸ μέλλον 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Κο-
ρέα εἶναι ὅτι τά ὀρθόδοξα βιβλία δέν 
τά ζητοῦν μόνο χριστιανοί, ἀλλά καί 
βουδιστές καί ἄνθρωποι ἄλλων θρη-
σκευμάτων. Κατὰ τὴν 10η Γ.Σ. τοῦ WCC 
στὸ Μπουσὰν (30/10-8/11/2013) τὰ 
βιβλία τοῦ ἐκδοτικοῦ μας οἴκου στὸ 
περίπτερο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κορέας, μέσα στὸν ἐκθεσιακὸ χῶρο, 
ἔγιναν κυριολεκτικῶς ἀνάρπαστα. Αὐτό 
ἀσφαλῶς σημαίνει τήν πνευματική δί-
ψα τῶν Κορεατῶν ἀφενός, ἀλλά καί τήν 
πνευματική καὶ θεολογικὴ φτώχεια τῶν 
ἄλλων ὁμολογιῶν ἀφετέρου.  

Ὁλοκληρώνοντας τὴν ἀπάντησή 
μου στὴν ἐρώτησή σας θά ἤθελα νά 
κάνω λόγο γιὰ τούς δύο πνευματι 
κούς πνεύμονες πού λειτουργοῦν στό 

Καπιόνγκ καί στό Γιανγού καί φυ-
σικά ἀναφέρομαι στὰ δύο μοναστή-
ρια μας, τό γυναικεῖο και τό ἀνδρικό 
ἀντίστοιχα. Βρίσκονται, βέβαια, στά 
σπάργανα ἀπό πλευρᾶς ἀνθρώπινου 
δυναμικοῦ, ἀλλά ἐλπίζουμε καί προ-
σευχόμαστε σιγά-σιγά ὁ μοναχισμός 
στήν Κορέα νά ἀναπτυχθεῖ καί νά 
καθιερωθεῖ. Ἤδη οἱ πιστοί μας κατα-
φεύγουν συχνά πυκνά στὰ μοναστή-
ρια γιά πνευματική ἀνάταση, προ-
σευχή καί ἐσωτερική περισυλλογή. 
Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ προσέλευση 
καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μὴ Ὀρθοδόξων 
Κορεατῶν στὴν ἔκθεση εἰκόνων καὶ 
ξυλογλύπτων, ποὺ διοργάνωσε ἡ γυ-
ναικεία Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως 
τοῦ Σωτῆρος μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου π. Σωτηρίου ἀπὸ 6 ἕως 
22 Ὀκτωβρίου 2013.

4. Δείχνετε ἰδιαίτερη ἀγάπη 
πρός τούς νέους. Γιά παρά-
δειγμα ἡ Μητρόπολή σας δι-
οργανώνει θερινές κατασκηνώ-
σεις. Ποιὸ εἶναι τό ὅραμά σας  
γιά τούς νέους τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας τῆς Κορέας;

Ὡς γνωστὸν ἡ Κορέα εἶναι πρω-
τοπόρος σὲ θέματα ἠλεκτρονικῆς 
ἐπικοινωνίας. Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ προ-
νήπιο εἶναι ἐξοικειωμένα μὲ τὴν χρή-
ση τῶν ἠλεκτρονικῶν πολυμέσων. Τὰ 
κορεατόπουλα, περισσότερο, ἴσως, 
ἀπὸ ἄλλα παιδιὰ ἀνήκουν στή γενιά 
τῆς εἰκόνας καί τῆς εἰκονικῆς πραγ-
ματικότητας, τῶν κινητῶν τηλεφώ-
νων, τῶν κομπιούτερς καί κάθε ἄλλης 
ἠλεκτρονικῆς ἐπέλασης. Κατακλύζο-
νται ἀπό συνεχῆ πληροφόρηση χωρίς 
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οὐσιαστι-κό περιεχόμενο. Δέν βιώνουν 
σχέσεις γνήσιας ἐπικοινωνίας. Ἡ ψυ-
χαγωγία τους ἔχει χάσει τό νόημά της. 
Ὁ σύγχρονος πολιτισμός τούς προκαλεῖ 
ἀπογοήτευση καί μελαγχολία, γι᾽ αὐτὸ 
καὶ ἔχουμε στὴν Κορέα τὸ ὑψηλότερο 
ποσοστὸ αὐτοκτονιῶν παγκοσμίως. 

Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ Κορεάτες νέοι δια-
θέτουν σημαντικό πνευματικό καί ψυ-
χικό δυνα-μικό, ἀλλά τό ὑλιστικό καί 
ἡδονικό ρεῦμα τοῦ σήμερα ἐπιδιώκει 
νά τούς τό ἀνατρέψει ἤ νά τό κρατή-
σει σέ λανθάνουσα κατάσταση. Οὕτως 
ἐχόντων τῶν πραγμάτων εἶναι δυνατό 
νά μείνει ἀδιάφορη ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη 
Κορέας; Κάθε ἄλλο. Ἀντιδρώντας, λοι-
πόν, σέ αὐτή τήν καταστροφικὴ πορεία 
δραστηριοποιούμαστε μέ τίς θερινές 
καί χειμωνιάτικες κατασκηνώσεις, μέ 
τόν νεανικὸ ὅμιλο «Σύνδεσμος», μέ 
διοργανώσεις ἡμερίδων καί διημερί-
δων πάνω σέ φλέγοντα νεανικά θέ-
ματα, μέ προσωπικές συζητήσεις καί 
συναντήσεις, μέ προβολλές ταινιῶν 
σύγχρονου προβληματισμοῦ, κ.ἄ. 

ὅπου τά παιδιά ἐπικοινωνοῦν μετα-
ξύ τους, μαθαίνουν, συζητοῦν, προ-
βληματίζονται καί ἐφοδιάζονται μέ 
τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού θά τά βοηθή-
σουν νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἄνοιξη 
τῆς ζωῆς τους. 

Τό ὅραμά μας γιά τούς νέους 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς 
Κορέας εἶναι νά νιώσουν τό θεῖο 
ἔρωτα νά καταφλέγει τήν καρδιά 
τους… Νά γνωρίσουν τό βαθύτερο 
καί οὐσιαστικότερο νόημα τῆς πί-
στης μας, ὥστε νά μπορέσουν νά 
ἀνταπεξέλθουν στίς καθημερινές 
προκλήσεις τῶν καιρῶν καί νά ζήσουν 
ἐλεύθεροι καί ἀνεξάρτητοι ἀπό τά δε-
σμά τοῦ κόσμου τούτου.

5. Ποιὸ εἶναι τό μεγαλύτερο 
πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζετε 
στήν Κορεατική Ἐκκλησία;

Πολλές εἶναι οἱ δυσκολίες καί τά 
προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ 
ἱεραποστολικές Ἐκκλησίες. Ἔχουν  
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νά κάνουν μέ θέματα πού ἅπτονται 
λειτουργικῆς καί πνευματικῆς φύ-
σεως, μέ θέματα ποιμαντικοῦ 
προσανατολισμοῦ, πρακτικά θέματα, 
ἀκόμη καί θέματα καθημερινότητας. 
Μήν ξεχνᾶτε ὅτι στίς ἱεραποστολικές 
χῶρες πρέπει νά διδάσκουμε καί τό 
αὐτονόητο. Οἱ ἄνθρωποι προέρχονται 
ἀπό διαφορετικές θρησκευτικές παρα-
δόσεις, παραδόσεις πού εἶναι βαθιά 
ριζωμένες στίς ψυχές τους, παραδό-
σεις καί συνήθειες ἤ καί πρακτικές 
πού συγκρούονται μέ τήν Χριστια-
νική Παράδοση καί Ἀλήθεια ὁπότε 
πρέπει νά τίς ἀλλάξουμε. Ὑπάρχουν 
ὅμως καὶ παραδόσεις ποὺ μποροῦν νὰ 
ἐκχριστιανιστοῦν. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν 
σημαντικά ποιμαντικά προβλήμα-
τα γιά τόν ἐπίσκοπο, τούς λοιποὺς 
κληρικοὺς καὶ τοὺς συνεργάτες μιᾶς 
Ἐκκλησίας, ποὺ δραστηροποιεῖται σὲ 
μὴ χριστιανικὸ ἔδαφος. 

Ἕνα ἄλλο μεγάλο καί σημαντι-
κό πρόβλημα εἶναι αὐτό τῆς καλύ-
ψεως τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν. 
Μιά Ἐκκλησία εἶναι ἕνας ὁλόκληρος 
ὀργανισμός, πού χρειάζεται καὶ 
χρήματα γιὰ νά συντηρηθεῖ καί 
νά λειτουργήσει. Ἡ Ἐκκλησία μας, 
δυστυχῶς, δέν ἔχει τήν οἰκονομικὴ 
ὑποδομή, ὅπως οἱ ἄλλες ὁμολογίες, 
πού δραστηριοποιοῦνται στήν Κορέα. 
Εἴμαστε φτωχοί. Τά μηνιαῖα λειτουργι-
κά ἔξοδά μας εἶναι τεράστια. Ἀπό μό-
νοι μας δέν μποροῦμε νά τά καλύψου-
με γι’ αὐτό καί γινόμαστε «ἐπαίτες» γιά 
χάρη τῶν ἀδελφῶν μας. Παλαιότερα μὲ 
τὶς εἰσφορὲς τῆς Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν 
Ἱεραποστολικῶν Συλλόγων καὶ τῶν 
Ἑλλήνων ἰδιωτῶν τὰ πράγματα ἦσαν 

εὐκολότερα. Τώρα μὲ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση στὴν Ἑλλάδα τὰ πράγματα ἔχουν 
δυσκολέψει πολύ. 

Ἐπιτρέψτε μου σ᾽ αὐτό τό σημεῖο 
νά ἀναφερθῶ σέ μιά ἰδιαιτερότητα 
τῆς Κορέας. Ἡ Κορέα εἶναι μιά πάρα 
πολύ ἀκριβὴ χώρα. Τά πάντα κοστί-
ζουν πολύ ἀκριβά. Ἡ ἐνοικίαση π.χ. 
ἑνὸς διαμερίσματος κοστίζει περί-
που τριπλάσια ἀπ᾽ ὅ,τι στὴν Ἑλλάδα! 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιά τί ποσά 
μιλᾶμε. Γι’ αὐτό καί ἀπό τή θέση 
αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω γιά 
ἄλλη μιά φορά ὅλους ἐκείνους τούς 
Ἕλληνες ἀδελφούς, πού ἐπωνύμως 
ἤ ἀνωνύμως καταθέτουν, ἀκόμη καί 
σέ αὐτή τήν δύσκολη οἰκονομική πε-
ρίοδο πού βιώνουμε, τόν ὀβολό τοῦ 
ὑστερήματός τους ὥστε νά μὴ σταμα-
τήσει ἡ διάδοση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυ-
ρίας στὴν χώρα τῆς Πρωϊνῆς Γαλήνης. 
Τούς διαβεβαιώνουμε γιά τήν βαθιά 
εὐγνωμοσύνη μας καί τήν ἀδιάλειπτη 
προσευχή μας.

Οἱ θερμότατες εὐχαριστίες μας 
ἐπεκτείνονται, ἀσφαλῶς, καὶ πρὸς 
τὸν Πνευματικὸ τοῦ «Πανελληνίου 
Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς» Σεβ. Μητροπολίτη Κυ-
θύρων π. Σεραφείμ, καθὼς καὶ πρὸς 
ὅλα τὰ ἐκλεκτὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου γιὰ τὴν ἔμπρακτη 
ἀγάπη τους, τὴν ὁποία ἔχουν κατὰ 
καιροὺς ἐπιδείξει πρὸς ἐνίσχυση τοῦ 
ἐπιτελουμένου μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ 
ἔργου στὴν Κορέα. 
Καὶ πάλι σᾶς εὐχαριστῶ θερμότατα 
γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μας.      

Επιμέλεια:
Αικατ.Παπακωνσταντίνου
Γεν.Γραμματεύς Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Στις 28 Οκτωβρίου γιορτάστηκε 
με την πρέπουσα λαμπρότητα 

στην αίθουσα του Ομίλου μας (Τρυγό-
νος 3 στην Άνω Κυψέλη), το ηρωικό 
έπος του 1940 και η προστάτιδα του 
Ομίλου μας Αγία Σκέπη. Στην εκδή-
λωση παρέστη ο Έξαρχος του Πατρι-
αρχείου Αλεξανδρείας Σεβ. Γουϊνέας 
κ.κ.Γεώργιος, ο Πρωτοπρεσβύτερος 
π.Ελευθέριος Χαβάτζας και αρκετοί 
φίλοι και συνεργάτεςτου Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Η 
χορωδία του Ομίλου μας τραγούδησε 
πατριωτικά τραγούδια και εμβατήρια 
του έπους του ’40. Κύριος ομιλητής της 
εκδήλωσης ήταν ο κος Θωμάς Ιωαν-
νίδης, Επικ.Καθηγητής του ΕΚΠΑ,  o 
οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η 28η Οκτω-
βρίου 1940: Ιστορικές επισημάνσεις 
και σύγχρονη προβληματική». Στην 
συνέχεια παραθέτουμε αποσπάσματα 
της ομιλίας του.

Α΄
Στὴ ζωὴ τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ἀνθρώπων, ὑπάρχουν στιγμές, ὑπάρχουν 
ἐποχές, ὑπάρχουν χρόνοι ποὺ πάντα θὰ 
ξεχωρίζουν στὰ μάτια τοῦ μελετητῆ τους, 
ἀλλὰ καὶ στὶς καρδιὲς τῶν ἴδιων τῶν 
λαῶν ὡς πράξεις μεγαλείου καὶ δόξας, 
ὡς ἐποχὲς ἡρωισμοῦ, ὡς φωτεινὰ παρα-
δείγματα γιὰ ὅλους τοὺς ἐπερχόμενους.

Εἶναι γεγονὸς πὼς ὁ χρόνος ἁπλοποιεῖ 
πολλὲς φορὲς ἐπικίνδυνα τὶς μεγάλες 
ἀποφάσεις, τὶς ἡρωικὲς πράξεις κάνο-
ντάς τες νὰ φαίνονται αὐτονόητες. Σὲ 
μιά, μάλιστα, ἐποχὴ σὰν τὴ δική μας 
ὅπου οἱ ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ ἔχουν ξε-
φτίσει καὶ κυριαρχεῖ τὸ ἀτομικὸ συμφέ-
ρον καὶ ἡ ἐπιδίωξη τῆς καλοζωίας, οἱ με-
γάλες ἱστορικὲς στιγμές, ὅπως αὐτὴ τοῦ 
ἔπους τοῦ ’40 κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὸ 
νόημά τους. Περνοῦν σύντομα σὰν μιὰ 
εἰκόνα ἀπὸ τὸ παρελθόν, μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς 
εὐχάριστης γιορτῆς, χωρὶς νὰ σκεφτεῖ καὶ 
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Ο καθηγητής κος Θωμάς Ιωαννίδης 
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας.



νὰ ἐκτιμήσει κανεὶς τὰ μεγάλα καὶ πέρα 
ἀπὸ τὴν καθημερινότητα μηνύματα ποὺ 
κρύβουν.

Εἶναι χρέος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλει 
νὰ ζήσει ἔντιμα, συνειδητά, ὑπεύθυνα, νὰ 
στοχάζεται πάνω στὴν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους 
του καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐπισημάνει τὸ 
νόημα τῶν μεγάλων του ἐπετείων. Ἡ 
ὑπόμνηση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ὅταν 
γίνεται σωστά, μακρὰν ὑπερβολῶν καὶ 
ἰδεολογικῶν παρερμηνειῶν βοηθάει τοὺς 
νεότερους νὰ αἰσθάνονται αὐτοπεποίθηση 
γιὰ τὸ παρὸν καὶ νὰ χαράσσουν τὴ 
μελλοντικὴ πορεία ἀποφεύγοντας τὰ λά-
θη τῶν παλαιοτέρων. Κατὰ τὸν Πολύβιο, 
«Καλλίστη παιδεία πρὸς ἀληθινὸν βίον 
ἡ ἐκ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας περι-
γιγνομένη ἐμπειρία» (Ἱστοριῶν Α΄, 35, 
9). Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἀνήκει στὴν 
Ἱστορία. Ἀποτελεῖ ἕνα ὁρόσημο τῆς νεότε-
ρης Ἱστορίας μας, ἕνα κορυφαῖο ἱστορικὸ 
γεγονὸς κοσμοϊστορικῆς σημασίας.

Β΄
Σήμερα σὲ μᾶς, ποὺ εἴμαστε οἱ κληρο-

νόμοι καὶ οἱ κλητοὶ γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς 
πνευματικῆς καὶ τῆς ἐθνικῆς παράδοσης, 
σὲ μᾶς ἀνήκει νὰ τὴν ἀνατοποθετήσουμε 
μέσα στὰ νέα γεγονότα, στὰ νέα προβλήμα-

τα, καὶ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ τὴν ἴδια ἀρχαία 
πηγὴ ὅ,τι χρειάζεται γιὰ τὴ φυσική της 
ἀνέλιξη καὶ τὸ αὐριανὸ μεγαλεῖο της. Μιὰ 
τέτοια μέρα, ὅπως ἡ σημερινή, ποὺ μᾶς 
ἀνεβάζει σὲ μιὰ κορυφὴ τόσο ὑψηλὴ γιὰ 
τὸ ἔθνος μας, ὅσο ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940, 
μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σκεφθοῦμε τὰ ζητήματα 
αὐτὰ ξανὰ καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε βαθύτερα 
τὰ καθήκοντά μας γιὰ τὸ μέλλον μας.

Ὁ στρατιώτης ποὺ πολέμησε στὸ 
μέτωπο, ποὺ πρόσφερε τὴ ζωή του 
ἀνεπιφύλακτα, ἔδωσε τὸ μέτρο τοῦ ἔργου 
ποὺ μᾶς κληρονόμησε. Κάποτε θὰ μᾶς ρω-
τήσει: «Τί ἐκάνατε; Σᾶς ἄφησα μιὰ Ἑλλάδα 
ξανανειωμένη ἀπὸ τὴ θεία ἀποστολικὴ 
πνοή• πολέμησα καὶ τῆς ἐξασφάλισα τὴν 
τιμή της, τὴ ζωή της• ὅταν ἔφυγα, ἄφησα 
πίσω μου ἕνα λαὸ μὲ βαθειὰ τὴ συνείδηση 
τῆς ἱστορικῆς του εὐθύνης• ἕνα λαὸ ποὺ 
χωρὶς καμμιὰν αὐταπάτη εἶχε ἀκριβῶς 
σταθμίσει τὴν σημασία καὶ τὴν βαρύτη-
τα τοῦ ὑψηλοῦ ἔργου ποὺ ἀδίσταχτα εἶχε 
ἀναλάβει. Τὰ παιδιὰ κι’ οἱ γυναῖκες καμά-
ρωναν, ἀδάκρυτα, ποὺ φεύγαμε• ἄνδρες, 
γυναῖκες, παιδιὰ πρόσφεραν τὴ δουλειά 
τους, τὰ ρουχικά τους, τὰ χρήματά τους 
στὶς ἀνάγκες τοῦ κοινοῦ, σύμβολο τῆς 
ψυχικῆς τους κοινωνίας. Κανεὶς δὲν ἔμεινε 
τρίτος, θεατὴς ψυχρὸς ἢ καὶ θερμός. Τί τὴν 
ἐκάνατε τὴν ἄνθιση αὐτὴ ποὺ σᾶς ἄφησα; 
Τί τὴν ἐκάνατε αὐτὴ τὴν Πίστη, ποὺ ἐγὼ 
πολέμησα γιὰ νὰ τὴ σώσω;». Καὶ ὕστερα 
ἀκόμη θὰ ἔρθουν τὰ παιδιά μας, τὰ παιδιὰ 
τῶν παιδιῶν μας, οἱ μελλούμενες γενεὲς 
καὶ θὰ κρίνουν τὸ ἔργο ποὺ θὰ ἔχουμε 
ἐπιτελέσει.

Ὁ Κωνσταντῖνος Τσάτσος ἀναφέρει: 
«Ὅσα κατάκτησαν αὐτοὶ ποὺ κοιμοῦνται 
στὰ χιόνια τῆς Ἀλβανίας, αὐτοὶ ποὺ γυρί-
ζουν χωρὶς πόδια, χωρὶς χέρια καὶ χωρὶς 
μάτια στοὺς δρόμους, ἐσεῖς θἄχετε τὴν τιμὴ 
καὶ τὴν εὐτυχία νὰ τὰ καρπωθῆτε καὶ νὰ τὰ 
ἀξιοποιήσετε. Γι’ αὐτὸ ἡ θέση τῆς γενιᾶς 
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σας θὰ εἶναι σημαντική. Δὲν πρέπει νὰ 
σταθῆτε στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐνθουσιασμῶν• 
πρέπει νὰ ἀνεβῆτε στὸ ἐπίπεδο τῆς 
πολιτικῆς συνείδησης. Ἔχοντας ἀπὸ τὴ 
μοίρα μιὰ μεγάλη πολιτικὴ ἀποστολὴ 
νὰ ἐκπληρώσετε, πρέπει ἀπὸ νωρὶς νὰ 
ἀνδρωθῆτε πολιτικὰ καὶ μὲ σοβαρότητα, 
καὶ μ’ ὡριμότητα νὰ ἀντιμετωπίζετε τὰ 
προβλήματα τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου 
καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸ βαθὺ αἴσθημα τῆς 
ἱστορικῆς εὐθύνης ποὺ σᾶς βαρύνη».

Ἡ χώρα μας διέρχεται μιὰ σοβαρὴ 
κρίση. Καὶ ἡ κρίση ἀπὸ τὴ φύση της 
ἀποβαίνει σταθμὸς στὴ διαχρονικὴ πο-
ρεία τῶν ἐθνῶν, θετικὸς ἢ ἀρνητικός, 
σωτηρία ἢ ἀπώλεια. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν 
ἀπάντηση, ἀπὸ τὸ Ὄχι ἢ τὸ Ναί, ποὺ θὰ 
δώσουμε στὴν πρόκληση τῶν καιρῶν, 
ποὺ πράγματι δὲν εἶναι μενετοί. Ἔθνη καὶ 
ἰδίως κράτη ἀναδύονται καὶ καταδύονται, 
ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορικὴ παγχρονία. Ἡ 
ἀνάδυση καὶ κατάδυση γίνεται σὲ σύντομο 
χρόνο, ὅταν ὑπάρχει κρίση. Ἐδῶ χρειάζε-
ται ἡ ἀπόφαση καὶ ἡ ὁλόψυχη στράτευ-
ση. Ὀλιγώρησες ἢ ἀδράνησες; Χάθηκε ὁ 
καιρὸς ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει εὐκαιρία.

«Ἡ ἴδια ἡ ἱστορία τῶν πολιτισμῶν 
καὶ τῶν λαῶν ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὅπου 

ὑπάρχει κρίση, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική, 
ἡ ὁποία συνεπάγεται καὶ μιὰ μειούμενη 
κοινωνικὴ πρόνοια καὶ κοινωνικὲς παρο-
χές, ἐμφανίζονται ἀκραῖα φαινόμενα, τὰ 
ὁποῖα λειτουργοῦν μέσα στὸ κοινωνικὸ 
σύνολο ἀποπροσανατολιστικά, προβάλ-
λοντας θέσεις καὶ ἰδεολογίες τέτοιες 
οἱ ὁποῖες ἱκανοποιοῦν τὰ ὑφιστάμενα 
φοβικὰ σύνδρομα τῶν ἀνθρώπων. Τὰ 
σύνδρομα αὐτὰ ἐπενδύονται μὲ μαν-
δύες φονταμενταλιστικῶν προσωπείων 
καὶ συνδρόμων “ἐθνικῆς καθαρότητας”, 
“νεοσυντηρητι-σμοῦ” καὶ “ρατσισμοῦ”… 
Δὲν εἶναι τυχαῖο ἐπίσης ὅτι ὁ φονταμε-
ντα-λισμός, στὶς διάφορες θρησκευτικὲς 
ἐκδοχές του, συναντᾶται καὶ συνοδοιπορεῖ 
καὶ μὲ τὸν φασισμό».

α) Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ προτάσσεται 
τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα στὴ ζωὴ τῶν 
Ἑλλήνων ὡς τὸ πρόβλημα ἀπὸ τὴ λύση 
τοῦ ὁποίου ἐξαρτᾶται καὶ ἡ λύση ὅλων τῶν 
ἄλλων προβλημάτων. Ὅμως αὐτὸ δὲν ἰσχύει, 
ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη του ὅτι τὸ πένε-
σθαι εἶναι γνώρισμα ὄχι μιᾶς μεμονωμέ-
νης πόλης στὴν ἀκμή της, ἀλλὰ θεμελιῶδες 
ἑλληνικὸ χαρακτηριστικό. Ἡ πολυθρύλητη 
φράση τοῦ Ἡροδότου «τῇ Ἑλλάδι πενίη αἰεὶ 
σύντροφός ἐστι» (Ζ΄ 102, 1), ἔχει βαθὺ νό-
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Φίλοι & συνεργάτες της ιεραποστολής τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ημα. Ἡ φράση χάνει ὅλη τὴ σημασία της, 
ἂν τὴν ἑρμηνεύσουμε• ἡ φτώχεια συνο-
δεύει πάντοτε τὴν Ἑλλάδα, εἶναι πατρο-
παράδοτη. Ἡ ἑρμηνεία αὐτή, ποὺ βλέπει 
τὴν Ἑλλάδα νὰ πορεύεται μὲ συνοδὸ τὴν 
πενία, ἀφυδατώνει τὴ φράση καὶ ὁδηγεῖ 
στὸ μοιρολατρικό• τί νὰ κάνουμε; Εἶναι ἡ 
μοίρα τῆς χώρας μας νὰ εἴμαστε φτωχοί. 
Ποιό εἶναι τὸ πραγματικὸ νόημα; Ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα ἀναπτύσσεται μὲ τὸ νὰ ἔχει πενία. 
Ἡ πενία εἶναι ἡ πρώτη ὕλη τῆς Ἑλλάδας. Ὁ 
Ἕλληνας διαπιστώνει τὴν ὕπαρξή της καὶ 
προσπαθεῖ νὰ τὴν ἄρει. Στὴν προσπάθειά 
του αὐτή, ποὺ εἶναι ἐπίπονη καὶ συνεπά-
γεται ἐνεργοποίηση ὅλων του τῶν δυνά-
μεων, δημιουργεῖ. Τὸ πένεσθαι σημαίνει 
νὰ εἶσαι σὲ πενία καὶ νὰ κοπιάζεις νὰ τὴν 
ξεπεράσεις. Ἡ Ἑλλάδα συναυξάνεται (πρβλ. 
Εὐρ. Ἰκ. 323: «ἐν τοῖς πόνοισιν αὔξεται») 
καὶ συνελαττώνεται μὲ τὴν πενία• εἶναι 
συνάρτησή της. Χωρὶς πενία θὰ φτώχαινε 
ἡ Ἑλλάδα. Θὰ ἔσβηνε μὲ τὸν ἐφησυχασμό. 
Τὸ ὅλο Ἡροδότειο ἔργο κλείνει μὲ τὴ δι-
απίστωση ὅτι ἡ πεδινή, εὔφορη γῆ δὲν 
παράγει ἀγαθοὺς ἄνδρες, ἀλλὰ ἡ τραχεία 
καὶ ἀκόμη ὅτι ἡ ἡδυπάθεια φέρει δούλω-
ση. Οἱ πενόμενοι γενικῶς μεγαλουργοῦν. 
Οἱ Σπαρτιάτες, οἱ ἄρχοντες, ἀφήνουν τὶς 
ὑλικὲς τέρψεις γιὰ τοὺς εἴλωτες. Γι’ αὐτοὺς 
ἀρκεῖ ὁ μέλας ζωμός.

β) Εὐτυχῶς, ἡ διαβεβαίωση τοῦ Μου-
σολίνι 25 Ὀκτωβρίου 1932 ὅτι «ὁ 21ος 
αἰώνας θὰ εἶναι ὁ αἰώνας τοῦ φασισμοῦ» 
δὲν ἐπαληθεύτηκε. Ὁ κόσμος γιόρτασε 
πανηγυρικὰ τὴν ἥττα τῶν φασιστικῶν 
δυνάμεων τοῦ Ἄξονα καὶ χαίρει καὶ 
χαμογελᾶ ἐλπίζοντας στὴν ὁριστικὴ νίκη 
τῶν ἄλλων δυνάμεων. Ἡ ἐλπίδα ὅμως αὐτὴ 
πρέπει κάπου νὰ βασίζεται γιὰ νὰ μπορεῖ 
νὰ ἀντιμετωπίζει κάθε φορὰ τὶς ἀπαρχὲς 
τοῦ φασισμοῦ ὑπὸ τὶς ποικίλες μορφές 
του. Θὰ λέγαμε ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἁπλῶς μία 
ἀκτινογραφικὴ ἀποτύπωση ὑπόπτων σκιῶν 

ἀλλὰ λεπτομερὴς «ἀξονικὴ» τομογράφη-
ση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων τὰ ὁποῖα 
διαπλεκόμενα θὰ μποροῦν ἐνδεχομένως 
νὰ συγκροτήσουν νέες ἀνίερες συμμαχί-
ες γιὰ νὰ ὑποδουλώσουν τὸν κόσμο καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ ζό-
φου. Ὁ Θεὸς νὰ μὴν ἐπιτρέψει νὰ ζήσει ἡ 
ἀνθρωπότητα τέτοιες στιγμὲς φρίκης καὶ 
καταρράκωσης τῆς ἀξιοπρέπειάς της. Καὶ 
ἂν μιλᾶμε γιὰ νέες μορφὲς φασισμοῦ εἶναι 
γιατὶ ἐφησυχάσαμε ὅτι ἡ προσβολὴ εἶναι 
μόνο μία καὶ μὲ συγκεκριμένη μορφὴ ἐνῶ 
καραδοκεῖ πολύμορφη καὶ πολυμήχανη 
ἐν ἑτέραις μορφαῖς νὰ προκαλέσει καὶ νὰ 
ἐπιπέσει. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ 
ἑτοιμασθοῦμε μὲ ἀντοχὲς καὶ γιὰ τὶς παλιὲς 
καὶ τὶς νέες μορφές.

Πρέπει νὰ ὑψώσουμε τεῖχος ἀντί-
στασης στὶς πράξεις διχασμοῦ καὶ ἀλ-
ληλοεξόντωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔχουμε 
ὑποχρέωση νὰ προασπίσου-με τὶς κοινές 
μας ἀξίες, τὶς κατακτήσεις μας, τὴ Δη-
μοκρατία ποὺ ἐμπεδώσαμε μὲ αἷμα καὶ 
ἱδρώτα καὶ νὰ ποῦμε ὄχι στὴ βαρβαρότητα 
ποὺ θέλει νὰ καταστρέψει τὸν πολιτισμό 
μας, ποὺ θέλει νὰ τινάξει στὸν ἀέρα τὴ Δη-
μοκρατία μας καὶ νὰ μᾶς γυρίσει δεκαετίες 
πίσω. Μὲ στεντόρια φωνὴ Ὄχι σὲ ὅποιον 
ἐπιχειρήσει ἀπὸ ὁποιοδήποτε μετερίζι 
νὰ δυναμιτίσει τὴ χώρα, νὰ καταστρέψει 
τὴν κοινωνία, νὰ ξαναφέρει πρακτικὲς 
καὶ ἰαχὲς ἐμφυλιοπολεμικὲς μεταξὺ 
τῶν Ἑλλήνων. Εἴμαστε μιὰ κοινωνία μὲ 
κοινωνικὰ χαρακτηριστικὰ ἀλληλεγγύης, 
συνεργασίας, ἀνοιχτῆς πρακτικῆς ἀνοχῆς 
φιλόξενοι. Εἴμαστε μιὰ κοινωνία ζωντα-
νή, συνεχιστὲς τῆς μεγάλης παράδοσης 
τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ τοῦ ἀξιακοῦ 
ἀποθέματος τοῦ ἑλληνικοῦ γένους, τῶν 
ἀνοιχτῶν ὁριζόντων καὶ τῆς συνεργασίας.

ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ἐπίκ. Καθηγητής 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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 ҉ Κατά το Δ΄ τρίμηνο τα 
επαρχιακά Παραρτήμα-
τα του Ομίλου μας, Λει-
βαδιάς, Θήβας, Ιτέας και 
Χρισσού ενίσχυσαν οι-
κονομικά την Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Κορέας, 
αναγνωρίζοντας τον τι-
τάνιο αγώνα που κάνει 
εκεί ο Σεβ. Μητροπολί-
της  Κορέας, Υπέρτιμος 
και έξαρχος Ιαπωνίας κ. κ. 
Αμβρόσιος να μεταφέρει  
αυτούσιο το μήνυμα της Ορ-
θοδοξίας στην μακρινή αυτή 
χώρα της Ανατολικής Ασίας. 

 ҉ Το Παράρτημα Λειβαδιάς ενί-
σχυσε επίσης το «Ορφανοτροφείο 
Ορθόδοξης Ιεραποστολής» στην  
επαρχία Bakeswar της Καλκούτας 
των Ινδιών, όπου η αδελφή Νεκτα-
ρία η «ψυχή» του τεράστιου αυτού 
έργου, αγωνίζεται με αυταπάρνηση 
και αγάπη Χριστού απέναντι σε μια 
πραγματικότητα ενός λαού που πολύ 
σκληρά επιβιώνει και δοκιμάζεται. 

 ҉ Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπουρούντι 
& Ρουάντας κ.κ. Ιννοκέντιος επισκέ-
φθηκε τον Όμιλό μας στις 13 Νοεμ-
βρίου και μας ενημέρωσε για την 
πορεία και τις δυσκολίες του ιερα-
ποστολικού έργου στην ποιμαντική 
του  περιφέρεια. Ο Όμιλός μας του 
πρόσφερε ιερατικές στολές και οικο-
νομική ενίσχυση.  

 ҉ Εστάλησαν λάδι και ελιές στην Ι. Μη-
τρόπολη Κεντρώας Αφρικής για τις 

ανάγκες της Θεολογικής Σχολής του 
Κονγκό (Κινσάσα) και του  οικοτρο-
φείου της, η οποία προσφέρει τους 
καρπούς της δηλ. τους ιεροσπουδα-
στές της, στον αγρό της Εκκλησίας.

 ҉ Δωρητής του Ομίλου μας πρόσφερε 
μεγάλο αριθμό γραφείων (έπιπλα) με 
προορισμό την Ι. Μητρόπολη Γουϊ-
νέας για κάλυψη των αναγκών της.

 ҉ Σε συνεργασία με τον Ιεραποστολικό 
Σύλλογο «Πορευθέντες» εστάλησαν 
ρούχα με container στην Ι. Μητρό-
πολη Μουάντζας για ενίσχυση και 
συμπαράσταση στο ιεραποστολικό 
έργο του αφρικανού ποιμενάρχη κ.κ. 
Ιερωνύμου.

 ҉ Εστάλη ρουχισμός σε άριστη κατά-
σταση και κουβέρτες στις γυναικείες 
φυλακές Κορυδαλλού. 
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δραςτῆριότῆτες (τριμῆνόύ) τόύ όμιλόύ

Το επαρχιακό Παράρτημα Λειβαδιάς του 
Ομίλου μας πραγματοποίησε εκδήλωση 

για τους εκεί συνεργάτες της ιεραποστολής 
με ομιλητή τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Ευάγ-

γελο Παπανικολάου, ιατρό-Ιεραπόστολο 
στο Καμερούν της Αφρικής, με θέμα: 

«Ιεραποστολικές εμπειρίες»



2020 Δραστηριότητες του Ομίλου.2020
ανόιΧτό παραθύρό ςτῆν ιεραπόςτόλῆ μπόύρόύντI & ρόύαντα

Το φωτογραφικό υλικό εστάλη στον ΄Όμιλό μας από τον επίσκοπο Μπουρούντι & Ρουάντας κ. κ. Ιννοκέντιο

Aνοικτό παράθυρο στην Ιεραποστολή

Όλοι στην σειρά με τάξη περιμένουν να 

δεχθούν την Αγιαστική Χάρη κρατώντας  

το χαρτάκι με το όνομά τους που θα γρα-

φτούν με τον πιο επίσημο τρόπο υπό των 

Αγίων Αγγέλων στο «βιβλίο της Ζωής». Θα 

γίνουν μέλη της Αγίας του Χριστού Εκ-

κλησίας. Πολίτες της Βασιλείας Εκείνου.

Το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Ευαγγελισμός των φυλών κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις πιο απίθανες και πιο απομακρυσμένες περιοχές της γης. Οι άνθρωποι διψούν για την αλήθεια. Επιζητούν να γνωρίσουν από κοντά τον Δημιουργό τους, την προέλευσή τους, τον προορισμό τους. Ο νεο-χειροτονη-θείς Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρου-άντας κ. Ιννοκέντιος πραγματοποίησε τον περασμένο Αύγουστο ομαδικές βα-πτίσεις κατηχουμένων και γάμους στο χωριό Μπουραμάτα στο Μπουρούντι.
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ανόιΧτό παραθύρό ςτῆν ιεραπόςτόλῆ μπόύρόύντI & ρόύαντα

Το φωτογραφικό υλικό εστάλη στον ΄Όμιλό μας από τον επίσκοπο Μπουρούντι & Ρουάντας κ. κ. Ιννοκέντιο

Aνοικτό παράθυρο στην Ιεραποστολή

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ξεκίνησε να 

βαπτίζει «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ 

Υἱοῦ..» ανθρώπους όλων των ηλικιών¸ ξε-

κινώντας από τα βρέφη και τελειώνοντας 

στους ηλικιωμένους.

Τέλεση της Θείας Λειτουργίας από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο κ.κ. Ιννοκέντιο στην Ρουάντα, σε ειδικά για την ημέρα προετοι-μασμένο χώρο. Ναός δεν υπάρχει, παρά μόνο στημένα δοκάρια και τέντες για στέγη. Εκεί όμως, οι πιστοί νοιώθουν την αόρατη ζωντανή παρουσία του Θεού, που τους δημιουργεί δέος και τους δίνει δύναμη και ελπίδα. Οι σκηνές είναι αποκαλυπτικές. Οι πιστοί ρουφούν τα μηνύματα της Ορθοδοξίας που με πίστη αποδέχθη-καν. Σε τέτοιες περιπτώσεις κανείς πρέπει να σιωπά και να μελετά τον τρόπο επενεργείας του Θεού, για την εκπλήρωση της απο-στολής της Εκκλησίας και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους.

Επιμέλεια
Μαρία Σταυριανού

Ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Σ την Καραϊβική βρίσκεται ένα νη-
σί η Μαρτινίκα που είναι γνω-

στό για τον τουρισμό της, αλλά ίσως ελά-
χιστοι γνωρίζουν ότι συντελείται, από 
έναν αφανή εργάτη του Ευαγγελίου, το 
έργο του ευαγγελισμού των ψυχών των 
ντόπιων. Πρόκειται για τον π. Λάζαρο 
Φιλογένη, από τη Γουαδελούπη, που 
γνώρισε την Ορθοδοξία στη Γαλλία και 
στη συνέχεια πήγε στη Μαρτινίκα, για 
να εκπληρώσει αυτό που ο Χριστός του 
υπαγόρευε: « Πορευθέντες μαθητεύσα-
τε πάντα τά ἔθνη…» Επισκέπτεται την 
Ελλάδα κάθε καλοκαίρι και το Άγιον 
Όρος, από όπου αντλεί την πνευματι-
κή τροφοδοσία για την ασκητική ζωή 
που ζει. Είναι ένας άνθρωπος  ζεστός, 
ζωντανός, φλογερός, πνευματικός, που 
παλεύει μέσα από πολλές δυσκολίες να 
μεταφέρει το μήνυμα της Ορθοδοξίας 
στους συμπατριώτες του. Πρόκειται για 
ένα πραγματικό ιεραπόστολο, που ζει 
έντονα την αποστολή του, που η ζωή 
του η ασκητική δεν περνά απαρατήρητη 

και γίνεται ο πόλος έλξης για να προ-
σεγγίσουν πολλοί την Ορθοδοξία και να 
πάρουν κάτι από τον ενθουσιασμό και 
την πίστη του. 

Ο π. Λάζαρος εδώ και δεκατρία χρό-
νια έχει εγκατασταθεί στη Μαρτινίκα 
και η «ιδιαίτερη» ως «ιδιότροπη» ορ-
θόδοξη μαρτυρία του είναι το κλειδί 
της επιτυχίας του. Καθημερινά τρέχει 
στα σπίτια των πιστών και όχι μόνο 
των Ορθοδόξων, γιατί τον καλούν να 
τους συμβουλέψει, να τους ενισχύσει 
στα προβλήματά τους κι εκείνος πάντα 
πρόθυμος αναλώνεται στην αγάπη προς 
όλους και αυτό το βλέπουν και οι μη 
ορθόδοξοι και είναι ένα από τα κίνητρα 
που τους ωθούν να έρθουν στην Ορ-
θόδοξη Εκκλησία. Στους αλλόδοξους 
δεν λέει πολλά, μόνο τους δείχνει την 
ανυπόκριτη αγάπη του και το μόνο που 
λέει στο τέλος είναι: «Ἔρχου καὶ ἴδε».  
Δεν έχει κάποιο μισθό από κάποια εκ-
κλησία, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ 
γι› αυτόν και το έργο του. Φροντίζουν 
οι πιστοί για ότι χρειάζεται, άλλωστε ζει 
πολύ λιτά και τις ανάγκες της ενορίας 
του και την ζωή του τις έχει αποθέσει 
στον Χριστό. 

Ζει ασκητικά, βαθιά μέσα σε ένα δά-
σος, 1200 μέτρα μακριά από το τελευ-
ταίο σπίτι της κοντινής κοινότητας του 
Morne Vert, όπου έχει κατασκευάσει την 
καλύβα του, σε δασικό οικόπεδο που του 
παραχωρήθηκε «ἄχρι καιροῦ». Η πρό-
σβαση στην καλύβα του είναι δύσκολη 
και χρειάζεται αυτοκίνητο 4Χ4 για τις 
μεταφορές που κάνει συνεχώς.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

όρθόδόξῆ ιεραπόςτόλῆ 
ςτῆ μαρτινικα

Η καλύβα του π.Λάζαρου μέσα στο δάσος
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Η ενορία του δεν διαθέτει δικό της 

κτήριο, ενοριακό ναό, για τις λειτουργι-
κές της ανάγκες και έτσι είναι υποχρε-
ωμένος να λειτουργεί σε εκκλησίες που 
του παραχωρεί η Καθολική Εκκλησία, 
για να τελεί τη Θεία Λειτουργία. Συνή-
θως η Θεία Λειτουργία τελείται σε μια 
καθολική εκκλησία στην πρωτεύουσα, το 
Fort de France, αλλά την πρώτη Κυριακή 
του μήνα τελείται στην κοινότητα του 
Carbet, στη βορειοδυτική πλευρά του 
νησιού. 

Η έλλειψη μόνιμου χώρου, σημαίνει 
πως κάθε φορά είναι υποχρεωμένος ο 
ιερέας με τη βοήθεια κάποιων γυναι-
κών κυρίως, να φορτώνει όλη τη σκευή 
την απαραίτητη για τη Θεία Λειτουργία 
και να την ξεφορτώνει, να την τοποθε-
τεί στον Ναό και μετά τη Θ. Λειτουργία 
να ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. 
Τραπέζι της Αγίας Τράπεζας, εικόνες, 
σταυροί, μανουάλια, αναλόγια-προσκυ-
νητάρια, υφάσματα, καλύμματα, ιερά 
σκεύη, όλα πρέπει να στήνονται και να 
ξεστήνονται κάθε φορά με τάξη και από 

την προηγούμενη μέρα.
Η αλήθεια είναι όμως ότι οι ανάγκες 

της ενορίας είναι μεγάλες. Ως τώρα δεν 
έχει συμπαράσταση από κάποιο ιερα-
ποστολικό σύλλογο, ώστε να μπορέσει 
να αποκτήσει ένα ναό και τη δική του 
ενορία, όπως γίνεται με τις ιεραποστολές 
στην Αφρική.

Ο κος Δημήτρης Καραμάτσκος , βρέ-
θηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην 
Μαρτινίκα, κοντά στον ιεραπόστολο π. 
Λάζαρο Φιλογένη και μας μεταφέρει τις 
πρώτες του εμπειρίες:  «Σάββατο απόγευ-
μα, ξεκινήσαμε για την καλύβα του π. Λάζα-
ρου, παρέα με δυο κυρίες. Αφήσαμε το αυ-
τοκίνητο σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από 
την καλύβα, καθώς ο δρόμος είναι δύσβατος 
και απαιτεί αυτοκίνητο 4Χ4. Την περίοδο 
αυτή οι βροχές, ή μάλλον οι μπόρες είναι 
καθημερινό φαινόμενο και η λάσπη στο δά-
σος, στον «δρόμο», δεν αφήνει δυνατότητες 
για γρήγορη πρόσβαση και έτσι με τα πόδια 
φτάσαμε μετά από 20 λεπτά περίπου μέσα 
από το δάσος. Σε λίγο εμφανίστηκε και ο π. 
Λάζαρος με ένα 4Χ4, που δανείστηκε από 
κάποιο γνωστό του, καθώς το δικό του, ένα 
αυτοκίνητο εικοσαετίας έχει χαλάσει και 
πρέπει να αλλάξει δίσκο και ντεμπραγιάζ. 
Χωρίς χρονοτριβή, καθώς ο καιρός απειλεί 
για βροχή, αρχίζει το μάζεμα των σκευών 
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Προετοιμασία του χώρου για την Θ.Λειτουργία.Ο 
π.Λάζαρος καλύπτει την «Πρόθεση» και την Αγ.Τράπεζα 
με κουρτίνες κόκκινες (διακρίνονται οι τρύπες).Με τις 
καρφίτσες στο στόμα προσπαθεί να δώσει σχήμα στο 

ύφασμα και να κρύψει τις τρύπες των κουρτινών.

Παρεκκλήσι μέσα στην καλύβα
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και  των πραγμάτων που θα πρέπει να με-
ταφερθούν. Η δουλειά γίνεται με τέχνη, η 
σκεπή φορτώνεται με το τραπέζι που θα 
χρησιμοποιηθεί ως Αγία Τράπεζα και όλο 
το υπόλοιπο υλικό μέσα στο αυτοκίνητο. 
Ήδη αρχίζει η βροχή αλλά ο π. Λάζαρος 
συνεχίζει απτόητος το φόρτωμα. Ξέρει ότι 
θα σταματήσει σε λίγο η βροχή αλλά δεν 
έχει και χρόνο να περιμένει. 

Μετά από μια διαδρομή μέσα στις λά-
σπες του δάσους φτάνουμε στην κοινότη-
τα του Carbet και αρχίζει το ξεφόρτωμα, η 
τακτοποίηση του χώρου για την αυριανή 
Θεία Λειτουργία, η τοποθέτηση της Αγίας 
Τράπεζας. Την επομένη το πρωί φτάνουμε 
στην εκκλησία και αρχίζει το στήσιμο, η 
τοποθέτηση των εικόνων, το «ντύσιμο» της 
Αγίας Τράπεζας, των προσκυνηταριών με 
τις εικόνες, της πρόθεσης κτλ. Στις 9 είμαστε 
έτοιμοι για το ξεκίνημα του Όρθρου. Όσο 
προχωρεί ο όρθρος τόσο και περισσότεροι 
πιστοί εμφανίζονται. Στη Θεία Λειτουργία 
παρακολουθώ τον τρόπο με τον οποίο δέχο-
νται τις προτροπές του ιερέα «άνω σχώμεν 
τας καρδίας» «ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω» 
«τολμάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον 
Θεόν πατέρα και λέγειν». Ανταποκρίνο-
νται με μια ζωντάνια που την ξαναείχα δει 
πέρυσι στο Κονγκό. Υψωμένες οι ματιές, 

τα χέρια ανοιχτά σε στάση δέησης, μια 
ζωντανή επικοινωνία με τον Πατέρα τον 
ουράνιο. Μου κάνει εντύπωση ότι μεταξύ 
των πιστών υπάρχουν κάποιοι που κάνουν 
το σταυρό τους με τρόπο «καθολικό». Μου 
εξηγεί αργότερα ο π. Λάζαρος ότι πρόκειται 
για καθολικούς που αγαπούν την Ορθόδοξη 
Εκκλησία και είναι οι μελλοντικοί Ορθόδο-
ξοι της Εκκλησίας της Μαρτινίκας.                                                                                                                                     

Ο τρόπος που ψάλλουν τους ύμνους της 
Θείας Λειτουργίας είναι παρόμοιος με των 
Ρώσων. 

Κοινωνούν σχεδόν όλοι οι παριστάμενοι 
ορθόδοξοι προσερχόμενοι με τα χέρια σταυ-
ρωμένα στο στήθος και με βαθιά κατάνυξη. 
Αισθάνεσαι τη μυσταγωγία, γιατί οι άνθρωποι 
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Θεία Λειτουργία.Ο νεαρός Μωυσής (παιδί του ιερού) έχει 
τα χερια του σε στάση ικεσίας.

Με κατάνυξη προσέρχονται στην Θεία Κοινωνία
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εδώ ζουν την Ορθοδοξία με τον ενθουσιασμό 
και την πνευματικότητα της πρώτης χριστι-
ανικής εκκλησίας. Στο τέλος, στη διανομή 
του αντιδώρου ψάλλω το «Εξομολογείσθε 
τω Κυρίω» (ψαλμ. 135) σε πρώτο ήχο και 
ενθουσιάζονται, μαθαίνουν εύκολα την επωδό 
και την επαναλαμβάνουν με χαρά…

… Μετά το τέλος της Λειτουργίας ο π. 
Λάζαρος με  παρουσιάζει στους πιστούς, 
τους εξηγεί τον λόγο για τον οποίο βρίσκο-
μαι στη Μαρτινίκα και αφού παίρνουμε 
ένα καφέ ή ένα χυμό και διάφορα «καλού-
δια» που η αγάπη των κυριών ετοίμασε, 
ξανασυγκεντρώνονται και αρχίζουν να μου 
απευθύνουν ερωτήσεις. «Τι ακριβώς είναι 
η Ορθοδοξία»; «Πώς πρέπει να προσευχό-
μαστε»; «Ποια είναι η αξία του σταυρού στη 
ζωή μας»; «Σε τι διαφέρει η βυζαντινή μου-
σική από τη δυτική»; Η συζήτηση κρατάει 
αρκετά και αντιλαμβάνομαι ότι οι άνθρωποι 
δεν έφυγαν για τα σπίτια τους και έμειναν 
σχεδόν όλοι, γιατί ήθελαν να μάθουν για 
την Ορθοδοξία, να επικοινωνήσουν με τον 

ξένο που ήρθε στην πατρίδα τους μολονό-
τι η ώρα είναι ήδη δύο μετά το μεσημέρι.                                                                                                 
Ο π. Λάζαρος βάζει «Δι’ ευχών» και στη 
συγκέντρωση αυτή και καθόμαστε για το 
μεσημεριανό, μια σούπα «βελουτέ» από κο-
λοκύθα, που ήταν ήδη έτοιμη από νωρίς. Η 
ώρα έχει φτάσει τρεις και μισή και πρέπει 
να ξεκινήσουμε το φόρτωμα των σκευών 
και όλων των αντικειμένων που φέραμε 
χθες το βράδυ, για να μεταφερθούν στην 
καλύβα του π. Λαζάρου και η διαδικασία 
κρατάει περίπου μια ώρα. Η κούραση εί-
ναι εμφανής αλλά οι  ψυχές αγάλλονται και 
αυτό είναι επίσης εμφανές.          

Δοξάζω τον  Θεό που με αξίωσε να βρε-
θώ για μια ακόμη φορά σε μια ιεραποστολή, 
με ένα άνθρωπο ζεστό, ζωντανό και φλο-
γερό, πνευματικό, που παλεύει μέσα από 
πολλές δυσκολίες να μεταφέρει το μήνυμα 
της Ορθοδοξίας στους συμπατριώτες του».

Πηγή: http://karamatskos.blogspot.
com/2013/10/blog-post.html

Η πρώτη βάπτιση έγινε σε γκαράζ
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ινδια
ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΚΟΥΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΩΝΩΝ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
οι καλοκαιρινοί για μας μήνες 

(από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο) 
έφεραν στην Καλκούτα  τους μουσώνες, 
δηλ. την περίοδο των βροχών που τόσο 
πολύ περιμένει η γη μετά από πολλούς 
μήνες ξηρασίας!! Οι δυνατές αυτές βρο-
χοπτώσεις παρά τα πρόσκαιρα προβλή-
ματα που σχεδόν κάθε χρόνο προκαλούν 
(πλημμύρες, καταστροφές στις καλλι-
έργειες  αλλά και στα σπίτια χιλιάδων 
ανθρώπων) είναι τελικώς μια ευλογία 
που θα τους εξασφαλίσει τη διατροφή 
τους για τον επόμενο χρόνο.

Για να έχει κανείς ένα μέτρο σύγκρι-
σης ας φανταστούμε ότι σε ένα μόνο 
μήνα, τον Ιούλιο, η βροχόπτωση στην 
Καλκούτα φτάνει τα 450 χιλιοστά ενώ 
στην Αθήνα η βροχόπτωση είναι 400 χι-
λιοστά μέσα σε ένα ολόκληρο το χρόνο!!

Φέτος αντίθετα από άλλες χρονιές 
οι βροχοπτώσεις αυτές συνεχίστηκαν 
στην Ινδία και τους επόμενους μήνες. 
Μάλιστα στα μέσα toy Οκτωβρίου έκα-
ναν το γύρω του κόσμου οι φωτογραφίες 
της απελπισίας των ανθρώπων από την 
Καλκούτα, που έχαναν τα πάντα αλλά 
και ανθρώπινες ζωές μέσα στα νερά 
του μουσώνα, που είχαν πλημμυρίσει 
τα πάντα.

Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε 
με την αδελφή Νεκταρία και η απάντη-
σή της ήρθε 20 μέρες μετά, επιτείνοντας 
την ανησυχία ότι τα πράγματα ήταν φέ-
τος πιο δύσκολα από άλλες χρονιές.

Τα μηνύματά της ήταν σύντομα, λί-
γες κουβέντες που προλάβαινε να μας 
γράψει και να μας μεταφέρει μια εικόνα 
απελπιστική:  

…  «Στο Ορφανοτροφείο επί 3 μήνες χω-
ρίς ηλεκτρικό και ιντερνετ 

… Οι δρόμοι ποτάμια, τα δέντρα ξερι-
ζωμένα από τους ανέμους, ο λαχανόκηπος 
κατεστραμμένος. 

… Οι γείτονες αγρότες της περιοχής που 
έχασαν τα πάντα (καλλιέργειες, σπίτια) κα-
ταφεύγουν σε εκείνη,  αλλά δεν μπορεί να 
τους απλώσει ένα χέρι βοήθειας, όπως τόσες 
φορές τα προηγούμενα χρόνια». 

Στις 27 Νοεμβρίου τα κάπως καθη-
συχαστικά της μηνύματα, ήρθαν μαζί 
με άλλα δυσάρεστα νέα: 

… « Τα νερά πια έφυγαν. Προσπαθούμε 
ακόμη να καθαρίσουμε το τόπο από τις λά-
σπες και να ξαναφτιάξουμε τους κήπους».

... «Αλλά στο ορφανοτροφείο αρρένων 
έχουμε επιδημία ανεμοβλογιάς κόλλησε και 
το προσωπικό και έφυγαν όλοι. Τώρα μόνη 
μου φροντίζω 58 αγόρια. 24 ώρες δεν με 
φτάνουν....»

Επιτέλους, στο τέλος Νοεμβρίου τα 
πράγματα γίνονται κάπως καλύτερα: 

… «Σήμερα επιστρέφει η μαγείρισσα στο 
ορφανοτροφείο αρρένων και θα είναι μια 
ανάσα και για μένα αλλά περισσότερο για 
τα αγόρια που υπέμειναν τώρα 20 μέρες τη 
μαγειρική μου!......»

Αναστασία Βοεβόδα
Στενή συνεργάτιδα 

της αδελφής Νεκταρίας

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Μ ια απίστευτη τραγωδία έζησε 
και ζει η χώρα των Φιλιππίνων. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ακούμε 
10.000 είναι οι νεκροί και δεκάδες χιλι-
άδες οι άστεγοι και οι αγνοούμενοι. Στις 
προσευχές μας είναι όλοι οι κάτοικοι των 
Φιλιππίνων και οι ορθόδοξοι χριστιανοί 
των Φιλιππίνων και η αγωνία μας είναι 
μεγάλη.

Έκκληση για βοήθεια στους πληγέντες 
του καταστροφικού τυφώνα Χαϊγιάν, που 
κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του 
στις κεντρικές Φιλιππίνες, κάνει η Μη-
τρόπολη Χονγκ Κονγκ και Άπω Ανατο-
λής με επιστολή που απέστειλε στις 10 
Νοεμβρίου 2013 στα μέσα ενημέρωσης. 
Ο τυφώνας άφησε πίσω του τεράστιες 
καταστροφές με χιλιάδες νεκρούς και 
αστέγους. 

Παραθέτουμε ολόκληρη την επιστολή 
της Ι. Μητρόπολης Χονγκ Κονγκ:

Το πέρασμα του Τυφώνα Χαϊγιάν από 
τις Φιλιππίνες, την Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου, δημιούργησε μία τραγική κατά-
σταση, που όμοιά της έχουμε ξαναδεί και 
ξαναζήσει το Δεκέμβριο του 2004 ύστε-
ρα από το κτύπημα του φονικού τσου-
νάμι στην Ινδονησία και την Ταϋλάνδη.                                                                                                                          
Ολόκληρα χωριά και συνοικισμοί πόλεων 
που βρίσκονταν κοντά στην θάλασσα εξα-
φανίστηκαν ολοσχερώς. Κύματα ύψους 
έξι μέτρων σάρωσαν την στεριά σε βά-
θος ενός χιλιομέτρου. Άνεμοι με ταχύτητα 
215 χιλιομέτρων την ώρα κατέστρεψαν 
τα πάντα στο πέρασμά τους. Σε μία και 
μόνο επαρχία των κεντρικών Φιλιππίνων 
καταμετρήθηκαν δέκα χιλιάδες νεκροί. 
Πολλοί είναι ακόμα θαμμένοι μέσα στη 
λάσπη ή τα νεκρά σώματά τους κρέμονται 
από δέντρα και χαλάσματα τοίχων. Κανείς 

δεν γνωρίζει ακόμα ποιός θα είναι ο τελι-
κός αριθμός των θυμάτων. Μέχρι στιγμής 
εξακόσιες χιλιάδες είναι ο αριθμός των 
αστέγων.

Η επικοινωνία με τις Ορθόδοξες Κοι-
νότητες στις περιοχές αυτές είναι ακόμα 
προβληματική. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν 
μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται και 
μέλη των Ορθοδόξων Κοινοτήτων μας. 
Σίγουρα όμως βρίσκονται μεταξύ αυτών 
που έχασαν τα πάντα: την κατοικία τους, 
τις φάρμες τους, τις σοδειές τους, το λι-
γοστό εισόδημά τους.

Η Ιερά Μητρόπολις δεν έχει ακόμα 
νέα από την Γυναικεία Ιερά Μονή που 

τραγῶδια ςτις φιλιππινες με 10.000 νεκρόύς.  

ΑγΩΝΙΑ ΚΑΙ γΙΑ ΤΙΣ ΟρθΟΔΟξΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

Πλημυρισμένοι Ορθόδοξοι Ναοί στις Φιλιππίνες



28 Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

βρίσκεται στην περιοχή Μασμπάντε και 
από το Νηπιαγωγείο που φιλοξενεί 70 
πτωχά παιδιά και λειτουργεί με ευθύνη 
του Μοναστηριού. Προσευχόμαστε ώστε 
ο Θεός να τους έχει διατηρήσει σώους 
και αβλαβείς από την καταστροφική μα-
νία του Τυφώνα. 

Οι κάτοικοι των περιοχών που επλή-
γησαν από τον φονικό Τυφώνα είναι 
στην πλειοψηφία τους φτωχοί αγρότες. 
Το λιγοστό εισόδημά τους προέρχεται 
από τα ζωντανά που εκτρέφουν στις μι-
κρές φάρμες και τις καλλιέργειες ζαχαρο-
κάλαμου, καλαμποκιού και σιταριού.  Η 
Ιερά Μητρόπολις Χονγκ Κονγκ και Απω 

Ανατολής προσπαθεί με όσα μέσα διαθέ-
τει να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια για 
την ανακούφιση των πληγέντων. Προ-
σπαθεί να δώσει μαρτυρία αγάπης αλλά 
και μία φωτεινή αχτίδα ελπίδας και ζωής. 
Ήδη η Ιερά Μητρόπολις έχει στείλει μια 
πρώτη μικρή βοήθεια για την αγορά και 
διανομή ποσίμου νερού και ειδών πρώ-
της ανάγκης.

Παρακαλούμε όλους όσοι μπορούν 
να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια 
να το πράξουν μέσω του Λογαριασμού 
της Ιεράς Μητροπόλεως στην Εθνική 
Τράπεζα: 103/296014-12

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Η Ιεραποστολή αποτελεί ουσιώδες 
κεφάλαιο της εκκλησιαστικής ζωής, 

γιατί αφορά την ίδια την υπόσταση και την 
ουσία της.  Η ιεραποστολή δεν είναι μια 
κοινωνία από μερικές αυτόνομες, αυτοδιοί-
κητες και ανεξάρτητες ομάδες ατόμων, που 
μοιράζονται την εξουσία ή ανταγωνίζονται 
συνεχώς για την κατάκτησή της.  

Θαυμάζουμε τους ιεραποστόλους για 
το ιεραποστολικό τους έργο, το θάρρος και 
την αυτοθυσία τους.  Στην Ελλάδα, τους συ-
νανθρώπους μας που δείχνουν υπερβολικό 
θάρρος, τους ονομάζουμε «ΗΡΩΕΣ».  Είναι 
μια λέξη, που την καταλαβαίνουμε, γιατί αν 
θα λέγαμε «ΑΓΙΟΣ», δεν την καταλαβαίναμε 
εύκολα.  Πρέπει να έρθουν δύσκολοι καιροί 
για να γνωρίσουμε αγίους.  

Δόξα τω Θεώ, ανθρώπους ήρωες γνώ-
ρισε η πατρίδα μας αρκετούς.  Πολλοί ιε-
ραπόστολοι πήραν απόφαση, εν ανάγκη να 
θυσιαστούν.  Όμως εμείς οι άλλοι εδώ στα 
μετόπισθεν, δεν το έχουμε σκεφθεί, γιατί 
προσέχουμε τη ζωή μας.  Η πείνα, η αγρυ-
πνία και οι άλλες κακουχίες που αντιμετω-
πίζουν, δεν είναι τόσο δύσκολες για τους 

ιεραποστόλους;  Δύσκολο είναι να πας σε 
ένα τόπο, όπου οι μολυσματικές ασθένειες 
αποδεκατίζουν τους ανθρώπους.   Αγωνίζο-
νται και αποφασίζουν μερικοί Ευρωπαίοι ή 
και από άλλα μέρη της γης να σταματήσουν 
κατά κάποιο τρόπο αυτό το κακό, που γίνε-
ται εκεί με τις σοβαρές αρρώστιες.  Εμείς, 
όταν ακούμε όλα αυτά, απορούμε.  Οι ιερα-
πόστολοι όμως τα έχουν ξεπεράσει και γι’ 
αυτό πηγαίνουν άνετα μέσα σε εκείνο τον 
κόσμο τον εγκαταλελειμμένο.

Συγκινούμαστε ιδιαίτερα όταν βλέπουμε 
το έργο τους στις φωτογραφίες ή το διαβά-
ζουμε στα διάφορα χριστιανικά περιοδικά ή 
έντυπα.  Οι ιεραπόστολοι άρχισαν τη διακο-
νία τους από τα ορφανά και εγκαταλελειμμέ-
να παιδιά, γιατί στα μέρη εκείνα πεθαίνουν 
όχι μόνο από αρρώστιες, αλλά κυρίως από 
την πείνα.  Οι ιεραπόστολοι και οι συνεργά-
τες τους ιδρύουν ορφανοτροφεία αγοριών 
και κοριτσιών, χτίζουν σχολεία, νοσοκομεία, 
Εκκλησίες και άλλα ιδρύματα.  Δίνουν θάρ-
ρος σε πονεμένους συνανθρώπους μας και 
τους διδάσκουν την Ορθοδοξία.

Οι ιεραπόστολοι πρωτοστατούν και βρί-

ιεραπόςτόλικῆ πόρεια 
διακόνια αγαπῆς
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σκονται δίπλα στους οικοδόμους, στα έργα 
που οικοδομούν.  Φροντίζουν τα συσσίτια 
για τα φτωχά, γυμνά, πεινασμένα και αρρω-
στημένα παιδιά.  Εμείς τους θαυμάζουμε, 
γιατί εκείνοι τα φρόντισαν και επέζησαν.  
Για την προσπάθειά τους αυτή ευχόμαστε οι 
γηγενείς νέοι να γίνουν οι καλύτεροι συνερ-
γάτες τους.  Γιατί εκείνοι, επειδή κατάγονται 
από το ίδιο μέρος, αγαπούν τον τόπο τους.  
Οι νέοι αυτοί γνωρίζουν ότι η ιεραποστολή 
τους βοήθησε να επιζήσουν, να μορφωθούν, 
να υπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους, 
την κοινωνία.  Ήδη όμως με την πάροδο του 
χρόνου, μεγάλωσαν και πορεύονται μέσα 
στη ζωή.

Εμείς ολόψυχα ευχόμαστε πολλά από τα 
αγόρια και τα κορίτσια εκείνα, να είναι στο 
μέλλον άξιοι συνεργάτες που θα πλαισιώ-
νουν το ιεραποστολικό έργο.  Ο Κύριος να 
δίνει δύναμη και ευλογία για κάθε δραστη-
ριότητα των ιεραποστόλων.  Ας θυμηθούμε 
ότι: όπως αρχίζουν σήμερα οι ιεραπόστολοι, 
έτσι άρχισε η εκκλησία μας κατά τα πρώτα 
χρόνια.  Στην αρχή αντιμετώπισαν άπειρες 
δυσκολίες.  Με την πάροδο του χρόνου από-
κτησαν τα απαραίτητα, διότι όπου υπάρχει 
ιεραποστολή, εκεί φουντώνει η Ορθοδοξία.  
Η Ελλάδα μας έχει αστείρευτη πηγή το Άγιον 
Όρος που είναι μεγάλο σχολείο.   Βοηθούν 
παράλληλα πάρα πολύ την ιεραποστολή και 
οι ιδιωτικοί ιεραποστολικοί Σύλλογοι της 
Ελλάδος εσωτερικής και εξωτερικής Ιερα-
ποστολής.  

Αυτές οι σκέψεις συμπληρώνονται από 
τις εγγυήσεις, των ήδη ευρισκομένων στη 
θριαμβεύουσα Εκκλησία Ιεραποστόλων, οι 
εγγυήσεις ενός ασκητού μοναχού του π. 
Χρυσοστόμου ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, 
του ιεραποστόλου π. Κοσμά ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ 
(ΑΣΛΑΝΙΔΗ το κοσμικό του όνομα), κατα-
συγκίνησαν τη μαύρη ήπειρο, καθώς και 
του πατρός Χαρίτωνος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ, 
που κοιμήθηκε σε ηλικία 90 ετών.  Εκεί, 
στα ξένα μέρη τον ευλόγησε πολύ ο Θεός.  
Τιμήθηκε από τον κόσμο για όλη την ιε-
ραποστολική του προσπάθεια και άφησε 

πολλούς συνεχιστές.
Μνημονεύουμε το πέρασμα ενός άλλου 

ιεραποστόλου των Ινδιών του π. Αθανασίου 
ΑΝΘΙΔΗ, που είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο 
από Έλληνες γονείς.  Επειδή εδώ στην Ελλά-
δα δεν είχε κανένα δικό του, με συγκίνηση 
έλεγε: «Οι άλλοι ιεραπόστολοι έχουν εδώ 
στην Ελλάδα κάποιο σύλλογο.  Αν μπορού-
σατε εσείς εδώ στην Αθήνα, ο “ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” να 
με έχετε κοντά σας και να υιοθετήσετε την 
προσπάθειά μου, πολύ θα με βοηθούσατε 
εις το Ιεραποστολικό έργο μου».

Δεν χάρηκε πολύ την αγάπη από την 
υιοθεσία μας αυτή, γιατί εκοιμήθη εν Κυ-
ρίω και στη συνέχεια την γεύονται άλλοι 
Ιεραπόστολοι.  Ας έχουμε υπ’ όψιν μας, 
ότι η ιεραποστολή προϋποθέτει διακονία 
αγάπης.  Οι ιεραπόστολοι δεν επιδιώκουν 
αυτοπροβολή τους, αλλά προσφέρουν τον 
εαυτό τους με όλες τις δυνάμεις τους, ακόμη 
και με πολλές στερήσεις σε μια διακονία 
αγάπης προς τον πλησίον, αφού οι ίδιοι 
έχουν ζήσει πρώτοι αυτά που πιστεύουν 
και κηρύττουν.  Οι ιεραπόστολοι ως άλλοι 
γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να σπέρνουν 
το λόγο του Θεού σε κάθε ευκαιρία και σε 
περίσταση.

Οι κόποι είναι ευάρεστοι στον Κύριο, 
όταν γίνονται για το άγιο έργο Του.  Τό-
τε χαρίζουν ανταμοιβές και ευλογίες του 
Θεού σε όσους πρόθυμα, ταπεινά και με 
ζήλο διακονούν δια τον ευαγγελισμό των 
ανθρώπων.  Ευχόμεθα η χάρις του Κυρίου, 
να επισκιάζει όλους τους συνεργάτες του 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗΣ, να συνεχίζουν την Ιεραποστολική 
αυτή προσπάθεια, τον καλό αγώνα και να 
παρακαλούν τον Κύριο να διευρύνει Εκείνος 
όλα τα ιεραποστολικά έργα.

Αικατερίνη Χ. Ιωάννου
Μεταπτυχιακή Εφαρμοσμένης  

Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών
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ῆ όικόνόμικῆ κριςῆ 
ῶς εναύςμα για ιεραπόςτόλῆ

Τα τελευταία 
χρόνια όλοι 
μας, σε μι-

κρότερο ή μεγαλύτε-
ρο βαθμό, βιώνουμε 
τις επιπτώσεις μιας 
παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης που πλήτ-
τει ιδιαίτερα τη χώρα 
μας. Εκτός, όμως, από τις 
δυσκολίες που έχει επιφέρει, 
η κρίση αυτή μπορεί να αποτελέ-
σει κι ένα κίνητρο για ιεραποστολή στους 
ανθρώπους γύρω μας.

Καταρχάς, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι 
του πληθυσμού σήμερα αντιμετωπίζει 
σοβαρές δυσκολίες, οικονομικής κυρί-
ως φύσεως. Το γεγονός αυτό δεν αφή-
νει ασυγκίνητους κάποιους από εμάς. 
Κάποιες ευαίσθητες, λοιπόν ψυχές, οι 
οποίες συναντούν καθημερινά τη δυ-
σκολία και τον πόνο στα πρόσωπα των 
συνανθρώπων τους, νιώθουν πλέον επι-
τακτικότερη την ανάγκη να προσφέρουν 
σε αυτούς. Τα πρόσωπα αυτά, φορείς του 
ορθόδοξου βιώματος και του ιεραποστο-
λικού πνεύματος, πραγματοποιούν ένα 
«άνοιγμα» στον κόσμο και πλησιάζουν 
τους ανθρώπους γύρω τους. Έτσι, γιατροί 
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες 
τους προς τους πάσχοντες, καθηγητές πα-
ρέχουν αμισθί φροντιστήρια σε μαθητές, 
ενορίες συγκεντρώνουν είδη ρουχισμού 
και οργανώνουν συσσίτια, όπου νοικοκυ-
ρές μαγειρεύουν και προσφέρουν φαγητό 
στους άπορους συνανθρώπους μας και 
άλλα πολλά.

Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος 

ευνοεί αυτή τη μορ-
φή ιεραποστολής 
σήμερα είναι η αύ-
ξηση της δεκτικότη-
τας των ανθρώπων. 
Για πολλά χρόνια, 
οι άνθρωποι στηρί-

ζονταν κυρίως στον 
εαυτό τους, στις δυνά-

μεις τους, στα χρήματά 
τους και στις δουλειές τους. 

Σήμερα, οι «αξίες» αυτές έχουν 
γκρεμιστεί, αφήνοντας πολλούς από αυ-
τούς χωρίς κανένα στήριγμα στη ζωή 
τους. Είναι, λοιπόν, πολύ πιο εύκολο για 
εμάς να τους πλησιάσουμε και, αφού 
τους ανακουφίσουμε υλικά -κατά το δυ-
νατόν-, να τους μιλήσουμε για το Αλη-
θινό και Αιώνιο Στήριγμά μας, το Θεό.

Κλείνοντας, ίσως αρκετοί από εμάς 
διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε τη δυ-
νατότητα να προσφέρουμε υλικά αγαθά 
στους συνανθρώπους μας ούτε το χρόνο 
να συμμετέχουμε σε ανάλογες δραστη-
ριότητες. Σίγουρα όμως -και αυτό είναι 
μάλλον σημαντικότερο- μπορούμε να δι-
αθέσουμε λίγα λεπτά μέσα σε μια μέρα 
για να κάνουμε ένα τηλεφώνημα ή να 
πούμε έναν ενθαρρυντικό και παρηγο-
ρητικό λόγο· το λόγο της ελπίδας και της 
εμπιστοσύνης στο Θεό-Πατέρα μας, ο 
οποίος μάς προτρέπει: «μή μεριμνήσητε 
λέγοντες, τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν ἤ τί περι-
βαλώμεθα· οἶδε (γνωρίζει) γάρ ὁ πατήρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων» 
(Ματθ. 6,31-32).

Μαρία Μαυρίδη
Φοιτήτρια Χημικού ΕΚΠΑ
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Σε χώρες ακραίου Ισλάμ 
οι Χριστιανοί δεινοπαθούν.

Σ τη Συρία ομάδες εξτρεμιστών, 
τα λεγόμενα Τζαμαάρ, οπλισμέ-

νοι και καταρτισμένοι με οικονομική 
ενίσχυση των ξένων χωρών, εσκεμμέ-
να δολοφονούν τους Χριστιανούς. Πιο 
τακτικές έχουν γίνει οι απαγωγές των 
Χριστιανών.

Στη Λιβύη οι Χριστιανοί εκτοπί-
ζονται. Οι 75% Χριστιανοί της Λίβύης 
εγκατέλειψαν τη χώρα τους κατά τη δι-
άρκεια πολεμικών συρράξεων.

Στο Ιράκ κατοικούσαν περισσότερο 
από ενάμιση εκατομμύριο Χριστιανοί. 
Τα 9/10 εξ αυτών έχουν πάρει το δρό-
μο της προσφυγιάς ή σκοτώθηκαν, ενώ 
όσοι παρέμειναν φοβούνται καθημερινά 
φόνους και απαγωγές των Ισλαμιστών.

Στο Ιράν κατοικούν τουλάχιστον πε-
ντακόσιες χιλιάδες Χριστιανοί. Όμως 
και εδώ καταγράφονται περιστατικά δι-
άκρισης σε βάρος των Χριστιανών. Είναι 
γνωστή η καταδίκη σε θάνατο το 2012 
από το δικαστήριο της Ισλαμικής Δη-
μοκρατίας του Γιοσέφ Νανταρχάνι για 
την προσχώρησή του στο Χριστιανισμό.

Στο Πακιστάν οι Χριστιανοί στερού-
νται κάθε δικαιώματος, η κατάστασή 
τους μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κα-
ταστροφική.

Με την ψήφιση του νόμου περί βλα-
σφημίας το 1986 μπορούν να κατηγο-
ρούν τους Χριστιανούς για την προσβο-
λή του Ισλάμ χωρίς να παρουσιάζουν 
μάρτυρες και αποδείξεις. Πολλά είναι τα 

θύματα των ψευδοκατηγοριών. Αρκετές 
Χριστιανές στο Πακιστάν αναγκάζονται 
δια της βίας να αλλαξοπιστήσουν. 700 
περίπου Πακιστανές Xριστιανές κοπέλες 
κάθε χρόνο αναγκάζονται να προσχωρή-
σουν στο Ισλάμ μετά από πίεση.

Στο Αφγανιστάν οι Χριστιανοί ανα-
γκάζονται να αποκρύβουν το πιστεύω 
τους. Βαρύτατο έγκλημα θεωρείται η 
αποστασία από το Ισλάμ και οι Χριστι-
ανοί υφίστανται διωγμούς από τους 
Ισλαμιστές.

Στην Αλγερία πρόσφατα τέθηκε σε 
ισχύ ο νόμος «περί βλασφημίας». Εκτός 
των 11.000 Χριστιανών υπάρχει πολύ 
μεγαλύτερος αριθμός κρυπτοχριστιανών. 
Απαγορεύεται η Ιεραποστολική δράση 
ανάμεσα στους Μουσουλμάνους.

Στο Σουδάν οι Χριστιανοί του Νότου 
πέφτουν θύματα του δουλεμπορίου.

Στη Νιγηρία με πληθυσμό 150 εκα-
τομμύρια κατοίκους οι Χριστιανοί απο-
τελούν 27 εκατομμύρια από το συνολικό 
πληθυσμό. Οι Χριστιανοί εξοντώνονται 
καθημερινά από ομάδες εξτρεμιστών.

Στη Σομαλία οι Χριστιανοί ανέρχο-
νται στο 1% του συνολικού πληθυσμού 
(περίπου πέντε χιλιάδες). Οι εξτρεμιστές 
ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους να εξα-
φανίσουν εντελώς τους Χριστιανούς στη 
Σομαλία.

Στην Ζανζιβάρη η οποία αποτελεί 
τμήμα της Τανζανίας οι Χριστιανοί ανα-
γκάζονται δια της βίας να ασπαστούν το 
Ισλάμ, τους αρνούνται την πρόσληψη 
στη δουλειά. Σε οκτάμηνη φυλάκιση κα-

ό ιῆςόύς διῶκόμενός καταφεύγει 
ςτῆν αιγύπτό.

Διώκονται οι Χριστιανοι σήμερα; (συνέχεια από τη σελ. 8)

Ο Ιησούς διωκόμενος τότε και σήμερα



32
ταδικάστηκε Χριστιανός στο σπίτι του 
οποίου ανακάλυψαν την Αγία Γραφή.

Στην Αραβική Χερσόνησο απα-
γορεύεται ο Χριστιανισμός καθώς και 
σε χώρες της Σαουδικής Αραβίας. Η 
χώρα αυτή κατέχει την τρίτη θέση από 
πλευράς διωγμών στους οποίους υπο-
βάλλει τους Χριστιανούς.
 

Διωγμοί στις χώρες Νότιας 
και Νοτιοανατολικής Ασίας 

και Άπω Ανατολής

Στη Βόρεια Κορέα περίπου εβδο-
μήντα χιλιάδες Χριστιανοί βρίσκονται 
κρατούμενοι σε τριάντα στρατόπεδα ερ-
γασίας. Από είκοσι τέσσερα εκατομμύ-
ρια συνολικού πληθυσμού τετρακόσιες 
χιλιάδες είναι οι Χριστιανοί. Η Βόρεια 
Κορέα είναι η χειρότερη παγκόσμια στη 
δίωξη των Χριστιανών που θεωρούνται 
επικίνδυνοι για το πολίτευμα. Εκτελέσεις 
με θάλαμο αερίων, ιατρικά πειράματα 
και με οδοστρωτήρα ακόμη είναι μια 
θλιβερή πραγματικότητα.

Στις Μαλδίβες, στο Μπαγκλαντές, 
στην Ινδονησία, τα εγκλήμτα που δι-
απράττονται από μουσουλμάνους κατά 
της ζωής και της περιουσίας των Χρι-
στιανών μένουν ατιμώρητα.

Στις Φιλιπίννες η δράση μουσουλ-
μανικών τρομοκρατικών οργανώσεων 
στοίχισε τη ζωή σε εκατόν είκοσι χιλι-
άδες Χριστιανούς την τελευταία δεκαε-
τία, ενώ πεντακόσιες χιλιάδες πήραν το 
δρόμο της προσφυγιάς.

Στην Κίνα πολλοί αναγκάζονται να 
λατρεύουν το Θεό σε κατακόμβες, γιατί 
αλλού κινδυνεύεις να φυλακιστείς και 
να ξυλοκοπηθείς.

Κάτι παρόμοιο γίνεται στο Βιετνάμ.

Στην Ινδία οι Χριστιανοί υποφέρουν 
από εξτρεμιστικούς οργανισμούς Ινδουϊ-
στών. Στα 1,1 δισεκατομμύρια ανέρχεται 
ο πληθυσμός της Ινδίας. Συνολικά στην 
Ινδία συνυπάρχουν 23-24 εκατομμύρια 
Χριστιανοί. Ινδουϊστές εξτρεμιστές στην 
Orissa της Ινδίας άρχισαν βίαιη εξέ-
γερση με σκοπό την απομάκτυνση των 
Χριστιανών από την περιοχή. Πολλοί 
Χριστιανοί σκοτώθηκαν και τραυματί-
στηκαν, αλλά και λάηκαν 400 Εκκλησίες 
και 4.000 σπίτια Χριστιανών.

Στην γειτονική μας Τουρκία είναι 
πολύ δύσκολο να είσαι Χριστιανός. 

Πρώτον κινδυνεύεις από τους φα-
νατικούς μουσουλμάνους, όπως οι 3 
Χριστιανοί που σφάχτηκαν μέσα σε ένα 
Χριστιανικό εκδοτικό οίκο, που άνηκε 
σε έναν από τους τρεις.

Δεύτερον το κράτος, μπορεί να σου 
καταλογιθεί η κατηγορία της προσβολής 
της Τουρκικής Εθνικής συνείδησης, αν 
αποφασίσεις να μοιραστείς τις Χριστια-
νικές σου πεποιθήσεις με άλλους.

Στην Τουρκία όπου γύρω στο 1900 
οι Χριστιανοί καταλάμβαναν το 20% του 
πληθυσμού, σήμερα κατέχουν λιγότερο 
από το 1%.

Η παράθεση των ανωτέρω σκοπό 
έχει όχι να δημιουργήσει μίσος κατά 
των αλλοθρήσκων, αλλά να τονισθεί ότι 
δεν είναι εύκολη η σημερινή κατάσταση 
στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι 
για το τι γίνεται σε άλλες περιοχές, για 
να καταλάβουμε ότι ο κόσμος σήμερα 
αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο. Χρειάζε-
ται σκληρός αγώνας των σύγχρονων 
Χριστιανών για να μέινουν πιστοί στα 
ιδανικά τους.

Μαρία Γεωργούλα
 Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο Ιησούς διωκόμενος τότε και σήμερα
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H «IEραπόςτόλῆ» 
τῶν νεῶν αIρεςεῶν ςτῆν Eλλαδα

και ςτόν κόςμό ςῆμερα
(β΄ μέρος)

Πού ὁδηγοῦν οἱ σέκτες;

Σ έ ἀντίθεση ὅμως μέ αὐτά πού πα-
ραπλανητικά ὑπόσχονται, στήν 

πραγματικότητα οἱ σέκτες ὁδηγοῦν:
α) Σέ πλήρη ὑποδούλωση στήν αὐ-

θεντία τοῦ «θεϊκού Δασκάλου» καί τῆς 
«ἁγίας» ὀργάνωσης, μέ ἀποτέλεσμα  τήν 
πλήρη ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητος, 
Ἀναφέρουμε ὡς χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τήν ὑπογραφή συμβολαίων ἀπό τά 
μέλη τῆς Σαϊεντολογίας γιά συνεργασία 
διαρκείας ἑνός δισεκατομμυρίου ἐτῶν μέ 
τήν ὀργάνωση(!)

Ἀποτέλεσμα τῆς πλήρους ἐξαρτήσεως 
εἶναι ἡ συχνή ἐγκατάλειψη σπουδῶν, 
ἐργασίας καί οἱκογένειας. 

β) Σέ παντός εἴδους ἐκμετάλλευση, 
συνήθως οἰκονομική ἀλλά πολλές φορές 
καί σεξουαλική. 

γ) Σέ παράνομες ἐνέργειες εἰς βάρος 
τοῦ ὀπαδοῦ (καταπάτηση ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ἀνασφάλιστη καί χωρίς 
ὡράριο ἐργασία κ. ἄ.)

δ) Στήν πνευματική καί ψυχολο-
γική τρομοκρατία, στήν περίπτωση 
πού διαφανεῖ ἡ πρόθεση μέλους νά 
ἐγκαταλείψει τήν ὀργάνωση ἤ ἀκόμα καί 
ἐάν ἀρχίσει νά ἀσκεῖ κριτική. Ἡ τρομο-
κρατία αὐτή συνήθως ἀποδίδει, γιατί ἡ 
ὀργάνωση πολλές φορές ἐκβιάζει τό μέ-
λος-θύμα μέ μυστικά ἀπό τήν προσωπική 
καί σεξουαλική του ζωή. 

Οἱ σέκτες ἀποτελοῦν ὑπαρκτό κίνδυνο

α) Γιά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο.
β) Γιά τήν οἰκογένεια.
Πολλές σέκτες ἀποκόπτουν τόν ὀπαδό 

τους ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον, 
ὅπως ἐπίσης καί ἀπό συγγενικό καί φι-
λικό, γιά νά τόν ἐντάξουν εὐκολότερα στή 
νέα ζωή τῆς Ὁμάδος, τήν ὁποία παρουσι-
άζουν στά μάτια του ὡς τή μοναδική κι-
βωτό σωτηρίας. Ἐνσταλάζουν στήν ψυχή 
τοῦ ὀπαδοῦ μίσος κυρίως γιά τό πρόσωπο 
τῆς μητέρας, ἠ ὁποία συμβολίζει αὐτά 
πού τόν δένουν μέ τήν προηγούμενη ζωή 
του.

γ) Γιά τήν κοινωνία καί τήν οἰκονομία. 
Ἀναφέρουμε χαρακτηριστικά ὅτι με-

γάλες βιομηχανίες, κυρίως στή Γερμανία, 
παρακολουθοῦν τά θέματα σεκτῶν, ἐπειδή 
πέφτει ἡ  ἀπόδοση ἐργαζομένων πού 
ἐμπλέκονται σέ σέκτες καί ἐπιδίδονται 
καθημερινά σέ συστηματικό πολύωρο 
διαλογισμό, ὁ ὁποῖος δρά ὑπνωτιστικά. 
Ἐπίσης πολλές σέκτες μέ θυγατρικές 
τους ἑταιρεῖες στοχεύουν στό νά θέ-
σουν ὑπό ἔλεγχο τους -κυρίως μέσῳ 
«ἐπιμορφώσεως στελεχῶν»- ἀνθοῦσες 
ἐπιχειρήσεις. 

δ) Γιά τό κράτος καί τό ἔθνος.
Πολλες σέκτες ἀλλοιώνουν ὄχι μόνο 

τή θρησκευτική ἀλλά καί τήν ἐθνική συ-
νείδηση τῶν μελῶν τους. Ὑπάρχουν σέ-
κτες, ὅπως οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», 
πού θεωροῦν ὅτι ὅλες οἱ ἐξουσίες στόν 
κόσμο εἶναι παράνομες. Ἡ μόνη νόμιμη 
ἐξουσία θά εἶναι ἡ ὀργάνωση, ὅταν μετά 
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τόν Ἀρμαγεδώνα πάρει στά χέρια της τήν 
παγκόσμια ἐξουσία. 

Ἀναφέρουμε καί ἄλλο ἕνα παράδειγ-
μα γιά νά τεκμηριώσουμε αὐτό πού 
εἴπαμε. Ἡ Γερμανία ἔχει ἀναθέσει ἐδῶ 
καί εἴκοσι χρόνια στήν «Ὑπηρεσία προ-
στασίας τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος» νά 
παρακολουθεῖ ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τή Σαϊε-
ντολογία, ἐπειδή ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ὀργάνωση 
αὐτή ἀποτελεῖ ἀπειλή καί γιά τό κράτος.

Ἀναφέρουμε τέλος τήν ἀποκάλυψη 
ἀπό τήν εἰσαγγελική ἔρευνα στήν Ἑλλάδα 
γιά τήν κατασκοπευτική δράση τῶν Σα-
ϊεντολόγων (Κ.Ε.Φ.Ε) καί τά σχέδια πού 
εἶχαν γιά τή δημιουργία τοῦ πρώτου 
Σαϊεντολογικοῦ κράτους στόν κόσμο μέ τό 
ὄνομα Bulgravia, ἀπό ἐδάφη τῆς Ἑλλάδος, 
τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Ἀλβανίας!

Ὁ κίνδυνος ἀπό τή δράση τῶν σεκτῶν 
γίνεται μεγαλύτερος, καθώς σέ πολλές 
περιπτώσεις σέκτες συνασπίζονται καί 
συνεργάζονται δρώντας μετωπικά προ-
κειμένου νά ἐπιτύχουν εύκολότερα στούς 
σκοπούς των. Αὐτό πράττουν καί στήν 
Ἑλλάδα.

Οἱ διαστάσεις τοῦ προβλήματος.

Ἀπό ὅσα ἐξετέθησαν ἀνωτέρω γί-
νεται σαφές ὅτι τά προβλήματα πού 
δημιουργοῦν οἱ σύγχρονες αἱρέσεις (σέ-
κτες) δέν εἶναι μόνο θρησκευτικά ἀλλά 
γενικότερα καί μέ μία λέξη κοινωνικά. Γι’ 
αὐτό ἀκριβῶς ἀσχολούνται μέ αὐτά καί 
διευρωπαϊκά ὄργανα, ὅπως τό Εὐρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καί Ἐπιτροπές ὑπουργῶν.

Ἡ προσέγγιση τῶν σεκτῶν ἐκ μέρους 
τῶν ὀργάνων αὐτῶν δέν εἶναι θρησκευ-
τική. Ἀσχολούνται μέ τή δράση ὁμάδων 
(σεκτῶν) πού κρίνεται ἐπικίνδυνη γιά τό 
ἄτομο καί τό κοινωνικό σύνολο.

Ἀξιομνημόνευτα εἶναι τά ἑξῆς σχετικά 

κείμενα: 
α) Τό ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοι-

νοβουλίου τῆς 22ας Μαΐου 1984.
β) Ἡ ὁδηγία τῆς Ε.Ε. 1412 τοῦ 1999 γιά 

τήν πάταξη τῶν παρανόμων δραστηριο-
τήτων τῶν σεκτῶν.

γ) Τό ἔγγραφο 7030 πού ἐγκρίθηκε στίς 
17.2.1994 ἀπό τήν Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν. 
Μέ τό ἔγγραφο αὐτό υἱοθετήθηκε ἡ 
ὑπ’ἀριθμ. 1178 τοῦ 1992 Σύσταση τῆς 
Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης ἐναντίον τῆς 
παρανόμου δράσεως τῶν σεκτῶν. Ὅμως, 
ἡ καλή ἐργασία, πού ἔγινε μέχρι τώρα 
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῶν σεκτῶν σέ θεσμικό 
ἐπίπεδο, ἀνατρέπεται μέ τό λεγόμενο 
Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα (Συνθήκη τῆς Λισ-
σαβόνας). Ἐκεῖ μέ τό ἄρθρο 51 ἀνοίγει 
ἕνα «παράθυρο» γιά τήν ἀπενεχοποίηση 
τῆς δράσεως τῶν σεκτῶν, οἱ ὁποῖς πλέ-
ον θά μποροῦσαν νά ἐνταχθοῦν σ’ αὐτό 
πού ὀνομάζεται «φιλοσοφικές καί μή 
ὁμολογιακές ὀργανώσεις».

 Ἡ ἀντιμετώπιση 

Οἱ σἐκτες διακινοῦν ἀνθρώπους καί 
κεφάλαια χωρίς νά περιορίζονται ἀπό 
σύνορα. Ἡ δράση τους εἶναι διεθνής. 
Συνεπῶς διεθνής θά πρέπει νά εἶναι καί 
ἡ εὐαισθητοποίηση καί συνεργασία γιά 
τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού 
δημιουργοῦν.  Ἤδη ἀναφέραμε κάοιες 
σχετικές δράσεις στήν Εὐρώπη.

Στήν πατρίδα μας, δυστυχῶς, ἀπό 
πλευρᾶς Πολιτείας δέν ὑπάρχει εὐαι-
σθητοποίηση, διότι ἔχει υἱοθετηθεῖ ἡ 
λανθασμένη ἄποψη ὅτι τό πρόβλημα 
εἶναι θρησκευτικό καί συνεπῶς ἡ Πολι-
τεία δέν πρέπει νά ἀναμιγνύεται.  Ἔτσι 
εἴμαστε ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκής 
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Ἕνωσης τῶν 15 πρώτων μελῶν, ὅπου 
δέν ἔχει ποτέ συζητηθεῖ στό Ἐθνικό 
Κοινοβούλιο τό πρόβλημα τῶν σεκτῶν 
παρ’ὅτι ἤδη ἀπό τό 1984 τό σχετικό 
Ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβου-
λίου, πού ἀναφέραμε, συνιστοῦσε νά 
συζητηθεῖ. Καί ὄχι μόνον ἡ Πολιτεία δέν 
κάνει ὅ,τι θά ἔπρεπε, ἀλλά ἔχουμε καί 
τούς κατ’ἐπάγγελμα «προοδευτικούς» 
πού μονίμως κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία 
γιά «φανατισμό», ἐπειδή προφανῶς δέν 
ἀφήνει τελείως ἐλέυθερο τό πεδίο γιά νά 
ἀλωνίζουν οἱ σέκτες. 

Μέ τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήμα-
τος ἀσχολοῦνται σέ διεθνές ἐπίπεδο καί 
Πρωτοβουλίες Γονέων πρώην θυμάτων 
σεκτῶν, μέ σκοπό νά ἐνημερώσουν ἄτομα 
καί φορεῖς καί νά βοηθήσουν προληπτικά 
ἀλλά καί θεραπευτικά μέλη οἰκογενειῶν, 
πού ἔχουν δικούς τους σέ κάποια σέκτα, ἤ 
οἱ ἴδιοι θέλουν νά ἀπεξαρτηθοῦν ἀπό μιά 
σέκτα (δέν εἶναι τυχαία ἡ χρήση τοῦ ὅρου 
«ἀπεξάρτηση», διότι, ὅπως ἤδη εἴπαμε, οἱ 
σέκτες δροῦν ὡς ψυχοναρκωτικά).

Σέ διεθνές ἐπίπεδο δραστηριοποι-
οῦνται καί οὐδέτερες θρησκευτικά 
Πρωτοβουλίες Γονέων ἀλλά καί ὁ «Δι-
ορθόδοξος» Σύνδεσμος Πρωτοβουλιῶν 
Γονέων πού ἐκδίδει τό περιοδικό «Διά-
λογος» στήν Ἀθήνα. Ἐπίσης, ἀπό τό 2006 
δραστηριοποιεῖται τό «Δίκτυο Ὀρθοδόξων 
Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί 
Καταστροφικῶν Λατρειῶν», μέ συντονι-
στή τήν «Παγκύπρια  Ἕνωση Γονέων» 
ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Καρπασίας τῆς Κύπρου κ. 
Χριστοφόρου. 

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία βέβαια ἀσχο-
λεῖται μέ τό πρόβλημα ποιμαντικά, γιά 
νά βοηθήσει θύματα καί τό περιβάλλον 
τους καί γιά νά προλάβει τό κακό. Τό 
σημαντικότερο γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι 

ὅτι χάνονται στίς σέκτες ψυχές «ὑπέρ ὧν 
Χριστός ἀπέθανε» (πρβλ. Ρωμ. 14, 15). Βε-
βαίως ἡ Ἐκκλησία δέν ὑποτιμᾶ καί τίς 
ἄλλες παραμέτρους τοῦ προβλήματος πού 
ἀναφέραμε (κοινωνική κ.λ.π)

Στό πλαίσιο τῆς ἀντιμετωπίσεως 
αὐτῆς ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
ἔχει προωθηθεῖ καί ὁ θεσμός τῶν 
ἐτησίων Πανορθόδοξων Συνδιασκέψε-
ων ἐντεταλμένων ἐπί θεμάτων αἱρέσεων.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δηλώνει ὅτι τό 
πρόβλημα τῶν σεκτῶν δέν εἶναι μόνο θρη-
σκευτικό, παραλλήλως ὅμως γνωρίζει πο-
λύ καλά ἀπό τή Θεολογία καί τήν ἐμπειρία 
της, ὅτι ἡ ριζική ἀντιμετώπιση του δέν 
μπορεῖ παρά νά εἶναι ἐκκλησιαστική. 
Ὅσοι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀχολοῦνται 
μέ τό πρόβλημα, στήν καλύτερη περίπτω-
ση φθάνουν μέχρι τή σωστή διάγνωση. 
Τούς λείπει ὅμως ἡ θεραπευτική μέθοδος. 
Αὐτή τήν ἔχει μόνον ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία 
γνωρίζει πῶς νά ἀντιμετωπίσει τίς τέχνες 
τοῦ πονηροῦ.

Ἡ παροχή οὐσιαστικῆς βοήθειας ἀπό 
τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας θά πρέπει νά 
εἶναι κυρίως προληπτική.  Ἔτσι πρέπει νά 
δώσουμε στό λαό μας κατήχηση σέ βάθος. 
Νά νοιώσουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι στοργικός 
πατέρας πού νοιάζεται γιά μᾶς. Νά δοῦμε 
τήν Ἐκκλησία ὡς πνευματικό νοσοκομεῖο 
γιά τή θεραπεία μας ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς 
ἀμαρτίας. Νά βιώσουμε τό «εἶς ἐν Χριστῷ 
καί ἀλλήλων μέλη» (πρβλ. Ρωμ. 12,5) καί νά 
συνειδητοποιήσουμε ὅτι μόνο μέσα στήν 
Ἐκκλησία μπορεῖ κανείς νά βρεῖ κοινωνία 
ἀγάπης μεταξύ προσώπων ἐν ἐλευθερίᾳ, 
πράγμα πού τόσο πολύ τὀ ἔχουμε ἀνάγκη 
ἰδιαίτερα σήμερα.  

Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη
Δρ. Θεολογίας - Πτ. Φιλοσοφίας
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ, μέλη τῶν Παραρτημάτων τοῦ 

Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  στὴν Λειβαδειά, Θήβα, Χρισσὸ καὶ Ἰτέα,
            
Λάβαμε σήμερα μέσῳ τῆς ταμίας τοῦ Ὁμίλου σας, τὴν λίαν γενναιόδωρη συν-

δρομή σας ὑπὲρ τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας καὶ σᾶς 
εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας. Ἡ ἐν λόγῳ προσφορά σας ἦταν μεγάλη βοήθεια 
στὴν πολὺ δύσκολη περίοδο ποὺ περνᾶμε.           

Μαζὶ μὲ τὶς ὁλόθερμες εὐχαριστίες μας γιὰ τὴν πολύτιμη συμπαράστασή σας 
στὸ ἔργο διαδόσεως τῆς ὀρθοδόξου μαρτυρίας στὴν χώρα τῆς Πρωϊνῆς Γαλήνης 
δεχθεῖτε, σᾶς παρακαλοῦμε, καὶ τὶς εὐχές μας γιὰ εὐλογημένα Χριστούγεννα μὲ 
ὑγεία καὶ κάθε παρὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου εὐλογία.

Μετὰ πολλῆς ἀγάπης καὶ τιμῆς ἐν Κυρίῳ, 
+ ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
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Έ νας στίχος του Σεφέρη λέει ότι 
«οι ήρωες βαδίζουν στα σκο-

τεινά». Έρχεται όμως η στιγμή που τα 
γεγονότα, η ιστορία έρχεται στο φως και 
αποκαλύπτει γνήσιες, ηρωϊκές μορφές. 
Στο χώρο της Ιεραποστολής μια τέτοια 
μορφή, ένα πρόσωπο που αγάπησε το 
Θεό και προσέφερε τον εαυτό της ολο-
κληρωτικά προς το συνάνθρωπο είναι η 
Θεανώ Μουσδελεκίδου - η Μητέρα 
της Ιεραποστολής.

Γεννήθηκε στην Έδεσσα στις 24 Ια-
νουαρίου 1928. Οι γονείς της, Ελένη και 
Όμηρος Αντωνιάδης, ήταν πρόσφυγες 
από τον Πόντο. Όπως αναφέρει η ίδια 
σε συνέντευξή της, πέρασε δύσκολα παι-
δικά χρόνια. Ωστόσο μεγάλωσε μέσα σε 
μια οικογένεια αγάπης, θυσίας και προ-
σφοράς. Το σπίτι της ήταν μία κατ'οίκον 
Εκκλησία. Ερχόμενοι οι γονείς της απ'τις 
αλησμόνητες πατρίδες, αυτό που μετέ-
φεραν, σαν πολύτιμο θησαυρό ήταν τα 
εικονίσματα και η Ορθόδοξη Παράδοση 
της Εκκλησίας. Στα δύσκολα χρόνια της 
Κατοχής, είχε τη μεγάλη ευλογία να έχει 
εξομολόγο τον π. Χρυσόστομο Παπασα-

ραντόπουλο και να ακούει τα πύρινα κη-
ρύγματα του π. Χαρίτωνα Πνευματικάκι. 
Το 1947 παντρεύεται το Μιχάλη Μουσ-
δελεκίδη. Μετά το θάνατο του συζύγου 
της το 1977 μένει μόνη, χωρίς παιδιά. Η 
προσευχή της στο Θεό ήταν: «Ευχαριστώ 
για όλα! Δώσ'μου τρόπο να το αντιμε-
τωπίσω και αυτό». Μετατρέπει το σπίτι 
της σε μαθητική στέγη και επί 10 χρόνια 
φιλοξενεί κοπέλες από τη γύρω περιοχή, 
που επιθυμούσαν να φοιτήσουν στο Γυ-
μνάσιο. Στις διακοπές των σχολείων, για 
τρεις μήνες, τα καλοκαίρια βοηθούσε στο 
έργο των μαθητικών κατασκηνώσεων 
(στην κουζίνα ή όπου αλλού χρειαζόταν),  
όπως στην Κατασκήνωση Βραώνας Ατ-
τικής, της Αδελφότητος «ΖΩΗ» και στις 
κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Εδέσ-
σης, στο Πάικον όρος. 

Όμως ο λόγος του π. Χαρίτωνος για 
ιεραποστολική δραστηριότητα και το 
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά 
ἔθνη...» δεν την άφηνε ήσυχη. Το 1987, 
ένα θεϊκό κάλεσμα την οδήγησε στην 
Κεντρική Αφρική, στο Ιεραποστολικό 
κλιμάκιο Κολουέζι Κονγκό επί πατρός 
Κοσμά Γρηγοριάτη. «Πρωτοπήγα για 
τρεις μήνες το 1987, Ιούλιο-Αύγουστο-
Σεπτέμβριο. 

Τότε γνώρισα τον μακαριστό πα-
πά-Κοσμά. Έζησα στη σκιά αυτού του 
ανθρώπου, που όντως ήταν πολύ χα-
ρισματούχος. Μαζί με τους εκλεκτούς 
συνεργάτες του, την αδελφή Ξένη και 
το μοναχό Κύριλλο, καθώς και με ντόπι-
ους, επιτελούσαν τεράστιο έργο ευαγγε-
λισμού των Αφρικανών αδελφών μας». 

θεανῶ μόύςδελεκιδόύ 
ῆ μῆτερα τῆς ιεραπόςτόλῆς
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Το 1988 ξαναβρέθηκε στο Κολουέζι. Πα-
ρευρίσκεται μαζί με τον π. Μελέτιο Γρη-
γοριάτη στην κηδεία του μακαριστού π. 
Χαρίτωνα και προσκυνά τον τάφο του π. 
Χρυσοστόμου. «Προσπάθησα να βαδίσω 
επί τα ίχνη αυτών των Πατέρων που δώ-
σανε τη ζωή τους, την πνοή τους κι άλ-
λαξαν τη μορφή της Κεντρικής Αφρικής. 
Δοξάζω το Θεό!». Το 1990, οπότε κλείνει 
η Μαθητική Στέγη που διατηρούσε στο 
σπίτι της, αφιερώνεται πλέον στην ιερα-
ποστολική διακονία. «Με τις ευχές του 
Σεβασμιωτάτου Κεντρώας Αφρικής, που 
με αποκαλεί "Μητέρα της Ιεραποστολής", 
επωμίζομαι με πολλή συγκίνηση και ευ-
θύνη αυτή την ευχή, αυτό το, τίτλο και 
αγωνίζομαι, συν Θεώ, να ανταποκτιθώ 
σε όσα κατά καιρούς μου αναθέτει». Η 
Θεανώ Μουσδελεκίδου είναι η ψυχή 
της Ιεραποστολής. Στο οικοτροφείο της 
Ιεραποστολής εκτελεί χρέη οικονόμου. 
Επισκέπτεται τις φυλακές και τα νοσο-
κομεία, κάνει κατηχητικά Θηλέων, σε 
γυναίκες και κορίτσια. Κάθε μήνα πη-
γαίνει με άλλες γυναίκες της Επιτροπής 

(comite) στα κωφάλαλα παιδιά. «Βέβαια, 
σε όλη αυτή την πορεία είχαμε, όπως 
είναι επόμενο, ποικίλα προβλήματα, δι-
ανυκτερεύσεις στο δάσος, χαμένοι στη 
ζούγκλα, βουτηγμένοι στους βάλτους, 
πεζοπορίες. Όλα προς δόξαν Θεού! Τα-
πεινά τα αποδεχόμαστε».

Η Μητέρα Θεανώ, πρότυπο προσφο-
ράς προς το συνάνθρωπο αγωνίζεται 
μέχρι και σήμετα στον ιεραποστολικό 
αγρό! Με την έμπρακτη αγάπη της προ-
σφέρει στους ελάχιστους αδελφούς πέρα 
από υλική κυρίως πνευματική στήριξη. 
«Όλους τους ευχαριστώ για την αγάπη 
τους και παρακαλώ τον Άγιο Θεό να μου 
χαρίζει αγάπη και υπομονή όσο ζω να 
συνεχίσω να Τον υπηρετώ, όπου και 
όπως είναι το Θέλημά Του».

Α.Α.Π.
Πηγές: 

http://www.enromiosini.gr/arthografia
Ευτέρπης Γ. Μαύτα Ηλία,  

Η Προσφορά της γυναίκας στην Ορθό-
δοξο Ιεραποστολή  

(γνωστές και άγνωστες μορφές)
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πρόςκλῆςῆ
Ο Όμιλος μας στις 15 Ιανουαρίου 2014, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 μ.μ. θα εορτάσει ιεραποστολικά την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Η εορτή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασ-
σός, στην πλατεία Καρύτση με ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή Θεολογίας του 

Α.Π.Θ.  Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση με θέμα: 
«Κινδυνεύει η Ορθοδοξία;»

Το εορταστικό πρόγραμμα θα διανθισθεί με εκκλησιαστικούς ύμνους, 
πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, απαγγελία και ιεραποστολικούς χαιρετισμούς.

Προσκαλούμε όλους τους συνεργάτες, δωρητές και φίλους της Ιεραποστολής να 
συνεορτάσουμε το ξεκίνημα του καινούριου χρόνου.

ςας περιμένουμε με χαρά και αγάπη!

Είσοδος ελευθέρα 

Δια το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
 Μαρία Γεωργούλα   Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου

Σημ.: Ο σταθμός Μετρό (στάση Πανεπιστήμιο) και η κοντινή πλατεία Κλαυθμώνος 
εξυπηρετούν την προσέλευσή σας.


