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«Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς 
οἰκουμένης καί εὐφροσύνη πνευ-
ματική... Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά 
νικητήρια γέγονε».
(Ἁγ.Ἰωάν.Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 36, 74-76)

Κατά τήν ὁλόλαμπρη καί ὁλό-
φωτη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 

Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ χαίρε-
ται καί σκιρτᾶ ὁλόκληρη ἡ οἰκουμένη. 
Ἀγάλλονται καί εὐφραίνονται πνευ-
ματικά οἱ πιστοί χριστιανοί, ἀλλά καί 
ὅλος ὁ κόσμος, ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος, 
ἡ γῆ καί ὁ οὐρανός, οἱ Ἄγγελοι καί οἱ 
ἄνθρωποι, τά ἔμψυχα καί τά ἄψυχα, 
πᾶσα πνοή καί κτίσις.

Καί αὐτή ἡ ἀνείπωτη καί ἀπερίγρα-
πτη πνευματική χαρά, ἡ Ἀναστάσιμη 
καί Πασχαλινή ἀγαλλίασις καί εὐφρο-
σύνη, ἔχει σχέσι καί συνάρτησι μέ «τά 
λαμπρά νικητήρια» τοῦ Ἀναστάντος, 
διά τά ὁποῖα μᾶς ὡμίλησε στήν ἀρχή 
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Τά «λαμπρά νικητήρια» κατά 
τοῦ ἀρχεκάκου διαβόλου καί τῶν 
ὑποχθονίων δυνάμεων τοῦ σκότους. 
Κατά τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος μετά τόν 
Σταυρικό θάνατο καί τήν Ἀνάστασι 
τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας ἔπαυσε νά 
εἶναι φοβερός καί ἀδυσώπητος, ἀλλ’ 
εἶναι ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου καί 
τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας γιά τούς 
πιστούς δούλους τοῦ Θεοῦ. Κατά 
τῆς ἁμαρτίας, ἀφοῦ «τό αἷμα Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πά-
σης ἁμαρτίας». Καί, τέλος, κατά τῆς 
φθορᾶς, ἀφοῦ ὁ Θεάνθρωπος Κύριός 
μας ἔπαθε ὡς θνητός καί μέ τό Σταυ-
ρικό Του Πάθος ἐνέδυσε τό θνητόν μέ 

τήν εὐπρέπεια τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπό τόν 
Πανάγιο δέ Τάφο Του ἀνέβλυσε ἡ πηγή 
τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας μετά 
τήν ἔνδοξη Ἀνάστασί Του. Αὐτό διεκή-
ρυξε περίτρανα ὁ ἅγιος Ἄγγελος στίς 
Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες «λίαν 
πρωΐ», τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, 
ἔδραμον πρός τό μνῆμα τοῦ Ζωοδότου 
μέ ἀρώματα καί μύρα. «Τί ζητεῖτε τόν 
ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν; τί θρηνεῖτε 
τόν ἄφθαρτον ὡς ἐν φθορᾷ;».

Νικητής, λοιπόν, κραταιός καί τρι-
σένδοξος κατά τοῦ διαβόλου, τοῦ θα-
νάτου, τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς 
ἀνεδείχθη ὁ Παντοδύναμος Κύριός 
μας, «ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων 
καί Κύριος τῶν κυριευόντων». 

Καί ὄχι μόνο διά «τά λαμπρά νι-
κητήρια», ἀλλά καί διά ἕνα, ἀκόμη, 
σπουδαῖο καί βασικό λόγο εἶναι 

Η ΑνΑστΑσιμΗ χΑρΑ κΑι εὐφροσὐνΗ

Μήνυμα τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ἐνδεδειγμένη ἡ ἀπέραντη χαρά καί 
εὐφροσύνη τῶν πιστῶν γιά τήν 
Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ• «διά τήν 
τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν», ὅπως 
ἐπισημαίνει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. 
«Σήμερον, λέγει, καί τῶν ἀγγέλων ὁ 
δῆμος καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμε-
ων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων 
σωτηρίαν ἀγάλλονται». Ἡ σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ βασικός σκο-
πός καί τό λαμπρόν 
ἐπίτευγμα καί κατόρ-
θωμα τοῦ Σταυρικοῦ 
Πάθους καί τῆς ἐνδόξου 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
καί Θεοῦ μας.

Ἰδού τό κοσμοχαρ-
μόσυνο μηνυμα καί τό 
σπουδαῖο νόημα τῆς 
ἀνέκφραστηςλυτρωτικῆς 
χαρᾶς τῆς μεγάλης 
Πασχαλινῆς ἡμέρας καί 
λαμπρῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ἁγίου Πάσχα : 

Νίκη πνευματική 
καί περίλαμπρη κατά 
τοῦ ἄρχοντα τοῦ σκότους καί τῆς 
ὁλοσκότεινης ἐξουσίας του μέ τήν κα-
τάργησι τοῦ κράτους τοῦ θανάτου, τήν 
κατασυντριβή τῆς ἁμαρτίας καί τήν 
ἐξάλειψι τῆς φθορᾶς. Καί ἀπόλαυσις 
τοῦ θείου καί ἀνεκτιμήτου δώρου τῆς 
σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Παρά ταῦτα, ὅμως, γεννᾶται τό 
ἀκόλουθο καίριο καί δραματικό 
ἐρώτημα: Ἡ τρισμέγιστη αὐτή καί 
ἀπερίγραπτη Πασχαλινή χαρά καί τό 
ἀσύλληπτο γιά τήν ἀνθρώπινη διάνοια 
καί πολυτιμότατο θεῖο δῶρο τῆς σω-
τηρίας μας ἐγγίζουν τίς καρδιές μας 
σήμερα ἤ εἶναι κάτι τό ἀδιάφορο καί 

ἀνεπιζήτητο; Μιλᾶνε καί συναρπάζουν 
τήν ψυχή μας ἤ τά ἀντιπαρερχόμαστε 
χωρίς κανένα προβληματισμό καί χω-
ρίς κάποιο ἐνδιαφέρον; 

Καί ὅμως, φίλτατοί μου Ἀδελφοί, 
αὐτά ἀποτελοῦν τά ἀπαιτούμενα γιά 
τήν πνευματική ζωή καί τήν ἀπόλαυσι 
τῆς αἰωνίου μακαριότητος. Ἀλλοίμονο, 
ἄν ἀπό τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκλείψη ἡ ἀναστάσιμη χαρά καί ὁ πό-

θος τοῦ ἀνεσπέρου θεί-
ου φωτός. Θά ὑποστῇ 
μεγάλη πνευματική 
καθίζησι ὁ κάθε χρι-
στιανός, ἐάν παύσῃ νά 
λειτουργῆ μέσα στήν 
καρδιά του ἡ λαχτά-
ρα καί ἡ ἀναζήτησις 
τ ο ῦ  ἀ ν ε κ τ ί μ η τ ο υ 
ἀγαθοῦ τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἀναστάντι σωτηρίας 
του.

Εἴθε, ἀδελφοί μου, 
ἡ ἀληθινή χαρά, τό 
ἀνέσπερο φῶς, ἡ θεία 
ἀγάπη καί ἡ ζωντα-

νή ἐλπίδα, πού χαρίζει ὁ Ἀναστάς 
Κύριος καί ἡ ἁγία Του Ἀνάστασις 
νά καταλάμπουν καί νά καταυγά-
ζουν τό νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν 
καρδίαν ὅλων ἡμῶν καί ἰδιαίτερα 
τῶν Ἱεραποστόλων καί ὅλων ὅσων 
ἐνισχύουν τό θεοφιλές ἔργο τῆς ἀνά 
τόν κόσμον Ἱεραποστολῆς, καθώς 
ἐπίσης καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 
εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χρι-στιανῶν 
καί τῶν Κατηχουμένων ἀδελφῶν μας.

Μέ Ἀναστάσιμες εὐχές καί τήν 
ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος.

†  Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυμα τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Η ιερΑΠοστοΛΗ τΗσ ορΘοΔοΞιΑσ

Πῶς θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε, 
συμβατικά βέβαια τήν Ὀρθοδοξία; 

Θά λέγαμε, ὅτι εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀκτίστου δη-
λαδή, μέσα στόν ἱστορικό χρόνο, καί ἡ 
δυνατότητα τοῦ κτιστοῦ (ἀνθρώπου) νά 
ἑνωθεῖ μέ τό Θεό, νά γίνει Θεός «κατά 
χάριν». Θεμέλιο αὐτῆς τῆς δυνατότη-
τας εἶναι ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, 
«ἡ ἀσύγχυτη καί ἀδιαίρετη» ἕνωση 
τοῦ Θεοῦ καί ἀνθρώπου στό Πρόσω-
πο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ 
Ὀρθοδοξία προσφέρει αὐτή τήν δυνα-
τότητα σέ κάθε ἄνθρωπο, διότι ὁ Θεός 
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ 
Τιμ. 2, 4).

Στήν ἐν Χριστῷ σωτηρία, τή θέωση, 
καλεῖ ἡ Ὀρθοδοξία μέ τήν ἱεραποστολή 
της. Δέν προσφέρει ἁπλά μία ἠθική βελτί-
ωση τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά πραγματοποιεῖ 
τήν ἀναδημιουργία καί ἀνάπλασή του 
μέ τήν πλήρη καί «ὁλοτελῆ» (Α΄ Θέσσ. 5, 
23) ἔνταξή του στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
τήν Ἐκκλησία. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά 
γίνει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν πνευ-
ματικό του ἀγώνα «καινή κτίσις» (Β΄ 

Κορ. 5, 17).
Ὁ στόχος αὐτός πραγματοποιεῖται 

μέ μιά διαδικασία, πού ἰσοδυναμεῖ 
μέ τήν «θεραπεία» τοῦ ἀνθρώπου, τήν 
ἀποκατάσταση δηλαδή τῆς κοινωνίας 
του μέ τό Θεό, στήν καρδιά, πού εἶναι τό 
κέντρο τῆς ὑπάρξεώς του. Ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία, ὅπως ἀποκαλύπτεται στήν 
ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας, εἶναι ἕνα πα-
γκόσμιο θεραπευτήριο, «ἰατρεῖον 
πνευματικόν», ὅπως τήν χαρακτηρίζει 
ὁ ἱερός Χρυσόστομος (+407).

Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ἀρρώστια, ἀπό τήν 
ὁποία πρέπει νά θεραπευθεῖ ὁ ἄνθρωπος; 
Πρῶτα, ἡ ἀρρώστια αὐτή ἀφορᾶ σέ κά-
θε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς κάθε 
εἴδους διαφορές, πού δημιούργησε στό 
πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ ἀνθρώπινη 
ἁμαρτία. Οἱ ἄνθρωποι ὅλοι, ὡς πλάσμα-
τα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἴσοι ἀπέναντι στόν 
Θεό καί μποροῦν νά δεχθοῦν τή σωτη-
ρία, πού ὁ Θεός προσφέρει. Ἡ ἀρρώστια, 
πού εἶναι πανανθρώπινη (Ρωμ. 5, 12: 
«εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος 
διῆλθε»), εἶναι τό γεγονός τῆς πτώσης 
ὅλου του ἀνθρωπίνου γένους.

Ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας μιλεῖ γιά 
ἕνα μνημονικό σύστημα, τήν καρδιακή 
ἤ νοερά μνήμη, πού ὅμως τήν ἀγνοεῖ 
ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, διότι δέν ἔχει τά 
κατάλληλα ὄργανα γιά νά τήν προσδι-
ορίσει. Ἡ καρδιά μας, λέγουν οἱ Ἅγιοι, 
δέν εἶναι μόνο ἀντλία τοῦ αἵματος. 
Πέρα ἀπό τή φυσική αὐτή λειτουργία 
της ἔχει καί μιά ὑπερφυσική, ὅπως τό 
περιγράφει σαφέστατα στό «Συμβουλευ-
τικό Ἐγχειρίδιο» του ὁ ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης. Ὑπό ὁρισμένες προϋπο-
θέσεις ἡ καρδιά λέγεται ὁ χῶρος κοι-

Η Ιεραποστολή της Ορθοδοξίας
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νωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό, τοῦ 
κτιστοῦ μέ τόν Ἄκτιστο. Ὅταν ἐπανεύρει 
τήν ὑπερφυσική της λειτουργία ἡ καρ-
διά, γίνεται ὁ χῶρος, μέσα στόν ὁποῖο 
ἐνεργοποιεῖται ὁ «νοῦς» ὄχι ἡ διάνοια, 
πού ἑδράζεται καί λειτουργεῖ στόν 
ἐγκέφαλο. Ὁ «νοῦς» ὀνομάζεται στή 
Γραφή «πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου» καί 
στήν πατερική παράδοση ἀπαντᾶ ὡς 
«νοῦς». Εἶναι ὁ «ὀφθαλμός τῆς ψυχῆς», 
ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, μέ τήν ὁποία ὁ 
ἄνθρωπος φθάνει στή θέα τοῦ Θεοῦ (θε-
οπτία). Τότε (ἐπί)κοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος 
ἀληθινά μέ τό Θεό. Ἡ νοερά λειτουρ-

γία πραγματοποιεῖται ὡς «ἀδιάλειπτη 
προσευχή» μέσα στήν καρδιά (πρβλ. 
Α΄ Θέσσ. 5, 17). Τό ἅγιο Πνεῦμα τότε 
προσεύχεται - «λειτουργεῖ» μέσα στήν 
καρδιά (πρβλ. Γαλ. 4, 6 Ρωμ. 8, 26 Α΄ 
Θέσσ. 5, 19). Αὐτό ὀνομάζεται ἀπό τούς 
ἁγίους Πατέρες μας «μνήμη Θεοῦ». Γι’ 
αὐτό ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
ἔλεγε «μνημονευτέον τοῦ Θεοῦ μᾶλλον 
ἤ ἀναπνευστέον», διότι στήν πράξη ἡ 
προσευχή στήν καρδιά («εὐχή») συνδέε-
ται μέ τήν ἀναπνοή, ὅπως μᾶς διδάσκει 
ὁ κόσμος τῆς ὀρθόδοξης ἄσκησης. Ὅταν 
μέ τήν ἄσκηση φθάσει ὁ ἄνθρωπος 
στή «μνήμη τοῦ Θεοῦ», ὡς καρδιακή 
καί ὄχι διανοητική λειτουργία, τότε 
ἀποκτᾶ αἴσθηση τῆς «ἐνοίκησης» τοῦ 

Θεοῦ μέσα του (Ρωμ. 8, 11). Ἡ ἀπουσία 
τῆς λειτουργίας ἤ ἡ ὑπολειτουργία τῆς 
νοερᾶς αὐτῆς λειτουργίας (τοῦ «νοῦ» 
δηλαδή, ὅπως δηλώθηκε παραπάνω) 
μέσα στήν καρδιά εἶναι ἡ σωτηρία, πού 
προσφέρεται σέ ὅλους τους ἀνθρώπους 
κάθε ἐποχῆς μέ τήν ἱεραποστολή τῆς 
Ἐκκλησίας, ὡς σώματος Χριστοῦ.

Στήν κατάσταση τῆς πτώσης ὁ 
ἀνθρωπος ὑποδουλώνεται στό ἄγχος 
καί στό περιβάλλον καί τήν ζήτηση 
τῆς εὐδαιμονίας, εὐτυχίας, ὅπως λέ-
με, μέσα στόν ἀτομικισμό καί τήν 
ἐκμετάλλευση μέ κάθε τρόπο. Αὐτή 

εἶναι ἡ νόσος, τήν 
ὁποία θεραπεύει ἡ 
Ὀρθοδοξία, ἄν βέβαια 
ὁ ἄνθρωπος εἰσέλθει 
ὁλόκληρος στό φῶς 
της. Καί ἡ θεραπεία 
αὐτή εἶναι ὁ σκοπός 
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς 
σώματος Χριστοῦ, 
μέσα στόν κόσμο. Ἡ 

ἐπανασύνδεση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν 
(ἄκτιστη) χάρη τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, 
πού θεμελιώνεται, ὅπως ἐλέχθη, μέ τήν 
ἀποκατάσταση τῆς καρδιακῆς λειτουρ-
γίας, τῆς «εὐχῆς» μέσα στήν καρδιά. Δι-
δάσκαλοι ὅλων σ’ αὐτή τή διαδικασία 
εἶναι οἱ ὀρθόδοξοι ἀσκητές καί πιστοί, 
πού ἔχουν αὐτό ὡς καθημερινό ἀγώνα.

Ἡ θεραπεία αὐτή τοῦ ἀνθρώπου, 
πού εἶναι, ὅπως ἐλέχθη, πανανθρώ-
πινη ὑπόθεση, ἀφοῦ ἀφορᾶ σέ κάθε 
ἄνθρωπο, εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαία, γιά 
νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κοινωνεῖ ὡς 
ἀδελφός μέ τούς συνανθρώπους του, 
ἀποκαθιστώντας καί ὅλη τήν κτίση. Ὁ 
ἄνθρωπος γίνεται «ἀδελφός» των συ-
νανθρώπων του, ὅταν ξαναγεννηθεῖ 

Η Ιεραποστολή της Ορθοδοξίας

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως ἀποκα-
λύπτεται στήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων μας, 
εἶναι ἕνα παγκόσμιο θεραπευτήριο. 
«ἰατρεῖον πνευματικόν», ὅπως τήν χαρα-
κτηρίζει ὁ ἱερός Χρυσοστομος (+407).
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ἀπό τήν κοιλία τῆς μεγάλης κοινῆς 
Μητέρας, τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό 
βαπτιστήριο ἤ ἡ κολυμβήθρα. Τότε μόνο 
μπορεῖ νά νικήσει τήν ἰδιοτέλειά του, τό 
συμφέρον, τήν πηγή 
ὅλης της κακοδαιμο-
νίας, μέ τήν ἀπόκτηση 
τ ῆ ς  ἀ λ η θ ι ν ῆ ς , 
ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης 
(πρβλ. Α΄ Κορ. 13, 8: 
«ἡ ἀγάπη -ὅταν εἶναι 
τέλεια καί ἀληθινή-οὐ 
ζητεῖ τά ἑαυτῆς»). Ἡ 
ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου 
τότε ταυτίζεται μέ 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού δίνει τά πά-
ντα, χωρίς νά ζητᾶ κάτι γιά τόν Ἑαυτό 
του. Ἰδανικό της Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι 
ἁπλά ἡ «κοινοκτημοσύνη», ἀλλά ἡ 
«ἀκτημοσύνη», ἡ αὐτοπαραίτηση ἀπό 
κάθε ἀπαίτηση.

Αὐτό μόνο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
ὡς Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων, μπορεῖ νά προ-
σφέρει. Γι’ αὐτό καλοῦνται οἱ ἄνθρωποι 
μέ τήν ἱεραποστολή νά ἐγκαταλείψουν 
ὄχι μόνο τήν εἰδωλολατρία, τίς 
παραθρησκεῖες καί καταστροφικές 
αἱρέσεις (ὅπως ὁ χιλιασμός λ.χ.), ἀλλά 
καί τόν ψευδώνυμο χριστιανισμό, 
ὅπως ὁ παπισμός καί ὅλοι οἱ προτε-
σταντισμοί (ἑκατοντάδες παραφυά-
δες) καί νά ἐνταχθοῦν ὁλόκληροι μέσα 
στή μόνη καί ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν 
Ὀρθοδοξία, τῶν Ἁγίων φυσικά καί ὄχι 
ἡ δική μας, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού 
πολλές φορές εἴμαστε καί ἐνεργοῦμε ὡς 
εἰδωλολάτρες. Ὁ Οἰκουμενισμός μᾶς 
κρατᾶ αἰχμαλώτους σ’ αὐτή τήν ψευτο-
ορθοδοξία, πού δέν μπορεῖ νά χαρίσει 
στόν ἄνθρωπο τή σωτηρία, τή δυνατό-
τητα τῆς θέωσης.

Ὁπότε γεννᾶται τό ἐρώτημα: Μέ τήν 
ἱεραποστολή μας, ποῦ καλοῦμε; Σέ ποιό 
Χριστιανισμό; Σέ ποιά Ἐκκλησία; Στόν 
Χριστιανισμό τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων 

Του ἤ στόν ψευτοχριστιανισμό τόν δι-
κό μας, τό προϊόν τῆς πτώσης καί τῆς 
ἁμαρτίας μας; Εἶναι τό κρίσιμο ἐρώτημα, 
πού ἀξιολογεῖ τήν ἱεραποστολική μας 
δράση. Ἡ πρόσκληση τῶν ἄλλων στή 
σωτηρία, πού προσφέρει διαιώνια ὁ 
Χριστός, μέσω τῆς ἱεραποστολῆς μας, 
προϋποθέτει ὅτι ἔχουμε ἐμεῖς βρει τόν 
Χριστό, αὐθεντικά καί γνήσια, ὅπως 
συμβαίνει μέ τούς Ἁγίους μας. Ἄν ὅμως 
καλοῦμε σέ σχήματα καί κοινωνία, πού 
οὐσιαστικά δέν ἔχουν ἀποδεσμευθεῖ 
ἀπό τή δουλεία «τῶν στοιχείων τοῦ 
κόσμου» (Γαλ. 4, 3), καί μεταθέτουμε 
τούς «εἰδωλολάτρες» ἤ «ἀθέους» σέ 
μίαν ἄλλη μορφή εἰδωλολατρίας καί 
ἀθεΐας, πού κυριαρχεῖ μέσα στό χῶρο 
τοῦ διαθρησκειακοῦ καί διαχριστιανικοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ, καλύτερα νά ἀφήσουμε 
τους μή ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἐκεῖ 
πού εἶναι. Ὁ Θεός, πού εἶναι καί δικός 
τους δημιουργός καί σωτήρας (Α΄ Τιμ. 
4, 10), θά βρεῖ Αὐτός τόν τρόπο καί τήν 
ὁδό τῆς σωτηρίας τους.

π. Γεώργιος Β. Μεταλληνός
Ομότιμος καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Η Ιεραποστολή της Ορθοδοξίας

Ἡ πρόσκληση τῶν ἄλλων στή σωτηρία, 
πού προσφέρει διαιώνια ὁ Χριστός, μέσω 
τῆς ἱεραποστολῆς μας, προϋποθέτει ὅτι 
ἔχουμε ἐμεῖς βρεῖ τόν Χριστό, αὐθεντικά 
καί γνήσια, ὅπως συμβαίνει μέ τούς 
Ἁγίους μας.
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ιερΑΠοστοΛΗ στΗ νεΑ ΖΗΛΑνΔιΑ 
κΑι νΗσιΑ φιτΖι

«Έσεσθέ μοι μάρτυρες… και έως 
εσχάτου της γης» (Πραξ. 1, 8)

Στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό, Ν.Α. της 
Αυστραλίας και κάτω από τον Τρο-

πικό του Αιγόκερω, εκτείνεται η ΝΕΑ 
ΖΗΛΑΝΔΙΑ, η οποία στη γλώσσα των 
αυτόχθονων Μαορί λέγεται Αστεαρόα, 
που σημαίνει Γη του μεγάλου λευκού 
σύννεφου. 1800 χλμ. βόρεια της Ν. Ζη-
λανδίας, μεταξύ Μελανησίας και Πολυνη-
σίας, απλώνονται τα περισσότερα από 300 
νησιά του ομώνυμου αρχιπελάγους, που 
φέρουν το όνομα Νησιά Φίτζι. Και η Ν. Ζη-
λανδία και τα Νησιά Φίτζι είναι νησιωτικά 
κράτη της Ωκεανίας, τα οποία από τον 18ο 
αι. γνώρισαν την έντονη παρουσία Ευρω-
παίων μεταναστών, κυρίως Άγγλων, Σκο-
τσέζων, Ιρλανδών και Ολλανδών. Το 2012 
η Ελληνική Ομογένεια στη Ν. Ζηλανδία, 
κυρίως κρητικής καταγωγής, γιόρτασε τα 
50 χρόνια ζωής και δημιουργίας της στη 
Ν. Ζηλανδία, όπου οι Έλληνες γενικά απο-
λαμβάνουν απεριόριστης τιμής και εκτίμη-
σης από την Κυβέρνηση και τους λοιπούς 
Ευρωπαίους και Μαορί «συμπατριώτες» 
τους για το δημιουργικό τους πνεύμα, τη 
φιλειρηνική συμβίωσή τους με όλους, την 
υποταγή τους στους νόμους του αυστηρού 
Αγγλικού Δικαίου και τη «μυθική ομορφιά 
της μικρής και μακρινής τους πατρίδας»! 
Η Ελληνική γλώσσα ήδη διδάσκεται στα 
λύκεια και στα Πανεπιστήμια, ενώ έχει 
καθιερωθεί ως δεύτερη ξένη γλώσσα και 
στα δημοτικά σχολεία!

Το 1970 ιδρύθηκε η Ιεραποστολική 
Ιερά Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας, η 
οποία αποσπάσθηκε από την Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Αυστραλίας, όπου υπαγόταν μέ-

χρι τότε. Περιλαμβάνει τη Ν. Ζηλανδία και 
τα νησιά-κράτη Φίτζι, Τόνγκα και Σαμόα 
μαζί με τα μικρότερα νησιωτικά συμπλέγ-
ματα γύρω από αυτά. Το 2005 εστάλη ως 
Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας και Έξαρχος 
Ωκεανίας ο σεβάσμιος και χαριέστατος 
Ιεραπόστολος κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Τσού-
κος, για να στηρίξει τους ήδη υπάρχοντες 
Ορθοδόξους Χριστιανούς Έλληνες, Ρώ-
σους, Ρουμάνους, Κινέζους και όλης της 
διασποράς, ανεξαρτήτως της εθνικότητας, 
και να εκχριστιανίσει τους αυτόχθονες, 
κυρίως των Ν. Φίτζι. Η Ιερά Μητρόπολη 
στη Νέα Ζηλανδία, πλαισιούμενη από Έλ-
ληνες ιερείς και μοναχούς, είναι ήδη πολύ 
καλά οργανωμένη και αγκαλιάζει κατά τα 
ελληνικά πρότυπα όλους τους ορθόδοξους 
στη χώρα. Έντονη ιεραποστολική εργα-
σία γίνεται στα νησιά Φίτζι, όπου ήδη 
υπάρχουν οι πρώτοι Φιτζιανοί ορθόδοξοι 
ιερείς και λαϊκοί, οι οποίοι περιβάλλουν 
με απέραντη αγάπη τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη τους κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ, που 
ανταλλάσει την έδρα του στο Γουέλινγκτον 
με τα Ν. Φίτζι, κάτω από δύσκολες για την 
ηλικία του πολιτιστικές, κλιματολογικές 
και κοινωνικές συνθήκες ζωής, για να 
απλώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου εκεί 
όπου ακόμη δεν άκουσαν για την αγάπη 
του Χριστού στον άνθρωπο, που κορυφώ-
θηκε και ολοκληρώθηκε στο ματόβρεχτο 
σταυρό του Γολγοθά. Ήδη στο Sabeto του 
μεγάλου νησιού ΒΙΤΙ ΛΕΒΟΥ έχει ιδρυθεί 
Ιεραποστολικό Κέντρο, ένα πολύ απλό 
και ταπεινό κτιριακό συγκρότημα με Ι. 
Ναό αφιερωμένο στην Αγ. Παρασκευή, 
με Βαπτιστήριο και με ιδιαίτερο χώρο 
κατήχησης των κατηχούμενων ντόπιων 
κατοίκων. Πρόσφατα θεμελιώθηκε, κοντά 

Ιεραποστολή στην Νέα Ζηλανδία και Νησιά Φίτζι
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στον Ι. Ν. Αγ. Τριάδος, ένα Ορφανοτροφείο 
για τις ανάγκες των ορφανών παιδιών της 
τριτοκοσμικής αυτής περιοχής με βιοτικό 
επίπεδο κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Ο ιεραπόστολος Σεβασμιώτατος κ. 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ με την πολλή του αγάπη, 
το γλυκό του χαμόγελο, την αδιάλειπτη 
προσευχή του και την αφοπλιστική του 
απλότητα, μαζί με τους συνεργάτες του, 
κηρύττει τον Χριστό και οδηγεί τους κα-
λοπροαίρετους έγχρωμους Φιτζιανούς στο 
δρόμο της σωτηρίας και της απολύτρωσης, 
με την πίστη στον Τριαδικό Θεό και τα 
Μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Στό-
χος και όραμά του είναι να προχωρήσει 
στα νησιά Σαμόα και Τόνγκα, όπου τον 
περιμένουν οι δύο πρώτοι αυτόχθονες 
υποψήφιοι ιερείς, για να οδηγήσουν το 
λαό στη νέα πίστη. Εμπόδιο του; Η έλλει-
ψη οικονομικών πόρων απαραίτητων για 
να συνοδεύσει το λόγο του με τα ανάλογα 
έργα. Έχει να αντιμετωπίσει εκεί φτώχεια 
που παλεύεται μόνον αν Έλληνες φίλοι 
του ιεραποστολικού έργου της Εκκλη-
σίας ανά την οικουμένη στηρίξουν και 
ενισχύσουν οικονομικά τους ιεραπο-
στόλους, που δίνουν την καρδιά τους 
και θυσιάζουν τα δικαιώματα της ζωής 
τους, για να κηρυχθεί το όνομα του Χρι-
στού μέχρι τα πέρατα της γης. Ως εκεί που 
ανατέλλει ο ήλιος. Και το υπέροχο: Όπου 
Έλληνας ορθόδοξος ιεραπόστολος, εκεί και 
η υπερήφανη ελληνική σημαία θυμίζει σε 
όλους την όμορφη πατρίδα μας, που δεν 
έπαψε να δίνει στην παγκόσμια οικογένεια 
ευεργέτες και αγίους.

Την Ιεραποστολική αυτή Μητρόπολη 
στην «εσχατιά της γης» (Πραξ. 1, 8) επι-
σκέφθηκε Κλιμάκιο της Διακονίας των 
Κρατουμένων «Ο Άγιος Ληστής του 
Γολγοθά», της Αδελφότητας «Η ΟΣΙΑ 
ΞΕΝΗ», με επικεφαλής τον υπεύθυ-
νο και συντονιστή των δράσεων της 

Διακονίας Αρχιμ. Γερβάσιο Ιωάν. 
Ραπτόπουλο. Με την επίσκεψη αυτή γί-
ναμε αυτόπτες μάρτυρες του κόπου, του 
ενθουσιασμού και της ιεραποστολικής 
φλόγας του Σεβασμιωτάτου Ιεραποστόλου 
κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ και των συνεργατών του, 
Ελλήνων και ντόπιων, στο απόμερο αυτό 
ηφαιστειογενές κομμάτι της γης. Συνοδευ-
όμενοι από τον Σεβασμιώτατο και τους 
συνεργάτες του επισκεφθήκαμε Φυλακές 
της Μητροπολιτικής του περιφέρειας 
και στη Ν. Ζηλανδία και στα Ν. Φίτζι. 
Φυλακές και ανδρών και γυναικών. 
Παντού μας υποδέχθηκαν με έκδηλη χαρά 
όχι μόνον ως Ορθόδοξους Χριστιανούς 
αλλά και ως Έλληνες. Με το πέρασμα 
μας από τους κοινωνικά αποκλεισμένους 
αυτούς χώρους δώσαμε το μήνυμα της 
αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και το 
χρέος του ανθρώπου να είναι ευάρεστος 
στο Θεό και στην κοινωνία του.

Τελειώνοντας την αποστολή μας στη 
μακρινή αυτή ιεραποστολική Μητρόπολη, 
23000 χλμ. αεροπορικώς μακριά από 
τη Ελλάδα, κλείσαμε μέσα στις μνήμες 
μας την ιερή μορφή του σεμνού και ευ-
λαβούς και ταπεινού ιεραποστόλου Μη-
τροπολίτη κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ευχόμενοι το 
έργο του να βρει υποστηρικτές και συνε-
χιστές από την Ελλάδα. Για να οδηγηθεί 
όλος ο λαός στην ΑΛΗΘΕΙΑ. Στο ΦΩΣ. Στη 
ΖΩΗ. Ο θερισμός είναι πολύς. Οι εργάτες 
είναι πάντα λίγοι. Ας ευχηθούμε να βγουν 
εργάτες από μας τους ίδιους. Είναι ασύ-
γκριτη η τιμή να διακονεί κανείς το 
Ευαγγέλιο.

Για την ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕ-
ΝΩΝ «Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά» της 

Αδελφότητας «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ».

Παπαδοπούλου Κρυσταλλένια 
Αντιπρόεδρος

Ιεραποστολή στην Νέα Ζηλανδία και Νησιά Φίτζι
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ιερΑΠοστοΛΗ στΗ σιγκΑΠοὐρΗ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπού-
ρης ἱδρύθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος 
2008, δι’ἀποσπάσεως ἀπό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ. Ὑπό τήν 
πνευματική της δικαιοδοσία πε-
ριλαμβάνει τήν Σιγκαπούρη, τήν 
Ἰνδονησία, τήν Μαλαισία, τό Μπρου-
νέϊ, τό Τιμόρ, τίς Μαλδίβες νήσους, τό 
Μπαγκλαντές, τό Νεπάλ, τήν Ἰνδία, 
τό Πακιστάν, τήν Σρί Λάνκα καί τό 
Ἀφγανιστάν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις  πραγ-
ματοποιεῖ ἱεραποστολικό ἔργο 

δίνοντας τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως, στηρίζει τούς λιγοστούς 
Ἕλληνες πού ζοῦν στίς χῶρες αὐτές, 
καί δραστηριοποιεῖται δυναμικά στούς 
τομεῖς τῆς κοινω-νικῆς πρόνοιας, 
τῆς ὑγείας καί τῆς ἐκπαιδεύσεως.
Στήν Νοτιο Ἀσία ὑπάρχουν μεγά-
λες ἀνισότητες. Ἡ ἀλαζονεία τοῦ 
πλούτου καί ἡ ἀπόλυτη ἐξαθλίωση. 
Στήν περιοχή αὐτή τοῦ πλανήτη μας 
ἑκατομμύρια ἄνθρωποι παραμένουν 
ἄστεγοι, ζοῦν χωρίς τίς στοιχειώδεις 
συνθῆκες ὑγιεινῆς, χωρίς πρόσβα-
ση σέ καθαρό πόσιμο νερό, χωρίς 
ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ὁ 
μέσος ὅρος ζωῆς εἶναι πολύ μικρός 
ἐξαιτίας τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν 
καί τῆς ἀβιταμίνωσης. Ἑκατομμύρια 
ἄνθρωποι, καί κυρίως γυναῖκες, δέν 
ἔχουν τήν δυνατότητα νά μορφωθοῦν 
καί νά ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες γιά μία 
ἀνθρώπινη ζωή.Ἡ Ἱερά Μητρόπολις 
Σιγκαπούρης προσπαθεῖ μέσα ἀπό 
τά φιλανθρωπικά τηςπρογράμματα 

νά δίνει καθημερινά Ἀγάπη, Ἐλπίδα 
καί Ζωή. Στόν τομέα τῆς Κοινωνικῆς 
Πρόνοιας ἀναπτύσσει εὐρύτατη κοι-
νωνική καί ἀνθρωπιστική δραστη-
ριότητα, διανέμοντας τόνους τροφί-
μων καί χιλιάδες δέματα, μέ ἰματισμό, 
ὑποδήματα, οἰκιακά σκεύη, φάρμακα, 
καί εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς.Προ-
σφέρει καθημερινά γάλα, μπισκότα 
καί βιταμίνες σέ δεκάδες παιδιά «τῶν 
σκουπιδιῶν». Κτίζει σπίτια γιά πολύτε-
κνες ἄπορες οἰκογένειες, πού κυριολε-
κτικά ζοῦν στόν δρόμο. Πραγματοποιεῖ 
γεωτρήσεις σέ περιοχές τῆς Ἰνδίας, 
τῆς Ἰνδονησίας, μέ ἀποτέλεσμα νά 
ἔχουν καθαρό πόσιμο νερό χιλιάδες 
ἄνθρωποι. Συντηρεῖ στήν Καλκούτα 
τῆς Ἰνδίας Ὀρφανοτροφεῖα μέ 102 
κορίτσια καί 58 αγόρια καί στήν 
Ἰνδονησία δύο Οἰκοτροφεῖα γιά 200 
καί πλέον ὀρφανά καί ἄπορα παιδιά.

Στόν τομέα τῆς Ὑγείας ἀναπτύσσει 
δραστηριότητα μέ τήν δημιουργία 
ἐννέα ἰατρείων σέ Ἰνδία καί Ἰνδονησία 
καί ενός Ὀδοντιατρείου. Στήν Καλκού-
τα λειτουργεί καί ἡὈφθαλμολογική Κλι-
νική. Διοργανώνει ἰατρικές ἀποστολές 
καί δωρεάν διανομή φαρμάκων σέ δι-
άφορες δυσπρόσιτες περιοχές. Τήν πε-
ρίοδο μετά τό φονικό τσουνάμι ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις ἔκτισε Κλινική στό νησί 
Νίας καί πραγματοποίησε πρόγραμμα 
ψυχολογικῆς ὑποστήριξης τῶν θυμά-
των καί ἰδίως τῶν παιδιῶν. Παρεῖχε 
ὑλική καί ψυχολογική ὑποστήριξη 
στούς Ἕλληνες, πού νοσηλεύθηκαν 
σέ Νοσοκομεῖα τῆς Ταϋλάνδης. Ἔχει 
πραγματοποιήσει προγράμματα περί-
θαλψης ἀτόμων πού πάσχουν ἀππό 

Ιεραποστολή στη Σιγκαπούρη
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AIDS καθώς ἐπίσης καί προγράμματα 
προστασίας κακοποιημένων γυναικῶν.

Στό τομέα τῆς Ἐκπαίδευσης ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις δραστηριοποιεῖται μέ τήν 
ἵδρυση καί λειτουργία Νηπιαγωγεί-
ων, Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασί-
ου, Τεχνικῶν Σχολῶν, Πολυτεχνικῆς 
Ἀκαδημίας, Θεολογικοῦ Σεμιναρίου 
καί μέ τήν λειτουργία εἰδικῶν προ-
γραμμάτων γιά ἀναλφάβητους. Τά 
ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Σιγκαπούρης λειτουργοῦν 
στήν Ἰνδία, Ἰνδονησία καί Πακι-
στάν. Συνοπτικά λειτουργοῦν: 3 
Νηπιαγωγεῖα, 10 Δημοτικά Σχολεῖα, 
1 Γυμνάσιο, 2 Τεχνικές Σχολές, 1 Πο-
λυτεχνική Ἀκαδημία, 1 Θεολογικό 
Σεμινάριο. Σύντομα θά λειτουργήσει 
καί ἡ Σχολή γιά τυφλά παιδιά στήν 
Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εἶναι ὑπεύθυνη 
γιά τήν μισθοδοσία ὅσων ἐργάζονται 
στά φιλανθρωπικά ἱδρύματά της, 
γιά τήν συντήρηση τῶν κτιριακῶν 
ἐγκαταστάσεων καί τόν ἐξοπλισμό 
τῶν διαφόρων ἱδρυμάτων. Ἡ Ἱερά 
Μητρόπολις προσφέρει πλήρεις 
ὑποτροφίες σέ μαθητές καί σπου-
δαστές καί παρέχει δωρεάν σχολι-
κά εἶδη καί βιβλία. Οἱ μαθητές και 
οἱ σπουδαστές τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
προέρχονται ἀπό ἄπορες οἰκογένειες, 
ἤ εἶναι παιδιά ὀρφανά καί ἄστεγα. Τά 
ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως δέχονται μαθητές χωρίς 
νά κάμουν ὁποιαδήποτε διάκριση. 
Ἐπίσης ὅλες οἱ φιλανθρωπικές δρα-
στηριότητες καί τά ποικίλα προγράμ-
ματα ἀπευθύνονται πρός ὅλους χωρίς 
νά γίνεται ὁποιαδήποτε διάκριση.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιγκαπού-
ρης καί Νοτίου Ἀσίαςς γιά τήν συ-
ντήρηση καί τήν λειτουργία τῶν 
φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων της, 
στηρίζεται ἀποκλειστικά στίς δωρε-
ές τῶν φίλων τοῦ φιλανθρωπικοῦ 
της ἔργου, ἀφοῦ δέν διαθέτει ἄλλους 
οἰκονομικούς πόρους καί μέσα γιά νά 
στηρίξει τό ἔργο της.Τό κόστος ὅλων 
τῶν φιλανθρωπικῶν δραστηριοτήτων 
ἀνέρχεται σέ 750.000 εὐρώ ἐτησίως.

Κυρίως,
γιά τά παιδιά, πού γεννήθηκαν 

στούς δρόμους, πού δέν ἔμαθαν ποτέ 
τί σημαίνει ἡ θαλπωρή τοῦ σπιτιοῦ, ἡ 
μυρωδιά τοῦ ζεστοῦ φαγητοῦ, ἡ δυνα-
τότητα νά διαβάζουν καί νά γράφουν!

γιά τις ἄστεγες οἰκογένειες, πού 
κοιμοῦνται στούς δρόμους καί 
προσπαθοῦν νά προστατευθοῦν ἀπό 
τόν ἥλιο καί τήν βροχή μέ κλαριά δέ-
ντρων καί χαρτόκουτα!

γιά τίς γυναῖκες, πού κακοποι-
οῦνται, πού δέν ἔχουν δικαιώματα, 
πού ἀποκλείονται ἀπό τήν μόρφωση, 
πού στενάζουν κάτω ἀπό τήν στυγνή 
ἐκμετάλλευση!

γιά τους ἀσθενεῖς, πού ἔρχονται 
ἀντιμέτωποι μέ τόν θάνατο γιατί δέν 
ὑπάρχει ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη!

γιά τά παιδιά καί οἱ ἐνήλικες πού 
καθημερινά ἀγωνίζονται γιά μιά 
ἀξιοπρεπῆ ζωή!

Ἡ ἀγάπη ὅλων μας μπορεῖ νά γίνει 
ἀχτίδα ἐλπίδας καί ζωῆς γιά χιλιάδες 
ἀνθρώπους στήν Νοτιο Ἀσία.

«ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ» 

Ιεραποστολή στη Σιγκαπούρη
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κοΠΗ ΠιτΑσ 2014 τοὐ Π.χ.ο.ο.ι.
Στις 15/1/2014, στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη γιορταστική εκδήλωση της κοπής της βασιλό-
πιτας του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής 
Θεολογίας του Α.Π.Θ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, ο οποίος ανέπτυξε 
το θέμα: «Κινδυνέυει η Ορθοδοξία;». Η ομιλία του π. Θεοδώρου είναι ανηρτημένη 
στο site του Ομίλου μας.

Η αίθουσα του Συλλόγου "Παρνασσός" 

κατάμεστη από συνεργάτες και φίλους 

της Ιεραποστολής
Ο π. Θεόδωρος Ζήσης στο βήμα

Ο σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ πνευματικός καθοδηγητής του Ομίλου μας ευλογεί την βασιλόπιτα. 

Ο πρωτοψάλτης κος Ηλίας Στάθης με την 

χορωδία του προσφέρει μουσικά ακούσμα-

τα στην εκδήλωση
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εορτΑσμοσ ΑγιΑσ φιΛοΘεΗσ ΑΘΗνΑιΑσ 
ΠροστΑτιΔΑσ τοὐ σὐΛΛογοὐ μΑσ

Με σεμνότητα αλλά και 
λαμπρότητα γιορτά-

στηκε στις 19 Φεβρουαρίου 
η μνήμη της Αγίας Φιλο-
θέης, στο ομώνυμο παρεκ-
κλήσι του  Συλλόγου μας, 
Τρυγόνος 3 στην Κυψέλη. Η 
συμμετοχή των συνεργατών 
και φίλων της εξωτερικής 
Ιεραποστολής ήταν συγκι-
νητική. Την ακολουθία του 
εσπερινού τέλεσε ο Αιδεσι-
μολογιότατος Πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Άγγελος Αγγελακό-
πουλος ο οποίος εκήρυξε και 
τον Θείο Λόγο. Στην Θεία Λει-
τουργία ανήμερα της εορτής, χοροστάτησε 
ο σεβασμιότατος Κορέας κ. Αμβρόσιος με 
συνοδεία τον σεβαστό π.Ελευθέριο Χαβάτζα 
ο οποίος εκήρυξε τον Θείο Λόγο καθώς 
και τον π.Θεότιμο από τον Ναό του Αγίου 
Θωμά Κυψέλης. Ήταν πράγματι μεγάλη 
ευλογία για τον Όμιλό μας η παρουσία ενός 

φλογερού ιεραποστόλου, ο οποίος μπρο-
στά στο Άγιο Θυσιαστήριο προσευχόταν με 
απλότητα και φυσικότητα για όλους εμάς. 
Νοιώσαμε τη χάρη του Θεού να διαφωτί-
ζει όλη την  ύπαρξή μας. Η ασκητική του 
μορφή, η πραότητά του, η κατάνυξή του 
μεταμόρφωνε τις αισθήσεις από σωματικές 

σε πνευματικές  και μετέφερε τις 
ψυχές σ΄έναν άλλο κόσμο, σε μια 
άλλη κατάσταση, ουράνια. Στο 
τέλος της Θ. Λειτουργίας τελέ-
σθηκε το μνημόσυνο του ιδρυτή 
της Ιεραποστολής του Π.Χ.Ο. κυ-
ρού Κωνσταντίνου και όλων των 
κεκοιμημένων συνεργατών μας. 
Στην  πνευματική αυτή πανήγυ-
ρη ουρανός και γη, άγγελοι και 
άνθρωποι, ζώντες και κοιμηθέ-
ντες συνεορτάσανε και συνευ-
χαριστήσανε τον Κύριο για την 
αγάπη Του. 

Μ.Σ.

Απλός και ταπεινός ο σεβ.Κορέας κ.Αμβρόσιος τελεί την Θ.Λειτουργία 
στο παρεκκλήσι του Ομίλου μας

Ο σεβ.Κορέας κ. Αμβρόσιος χοροστατεί στη Θ.Λειτουργία της Αγί-
ας Φιλοθέης με συνοδεία τον π.Ελευθ.Χαβάτζα και τον π.Θεότιμο
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ο ροΛοσ τΗσ εκκΛΗσιΑσ το 1821
(παραθέτουμε δειγματοληπτικά κομμάτια από την ομιλία)

Ἐθνεγερσία 1821. 

Ἐποποιΐα πού ἐπεσφράγισε τήν πνευ-
ματική τοῦ Γένους πορεία στά τετρα-

κόσια χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ἡ 25 Μαρτίου 
τοῦ 1821 δέν ὑπῆρξε τίποτε ἄλλο, παρά 
ἕνας γνήσιος καρπός τῆς πίστεως τοῦ Γέ-
νους στά μεγάλα ἰδανικά του.

Ἐάν ὁλόκληρη ἡ ἑλληνική ἱστορία πε-
ριέχει ἀνεξάντλητο θησαυρό μέ πολύτιμα 
διδάγματα, ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 κα-
τέχει κεντρική θέση στή νεώτερη ἱστορία 
τοῦ Ἔθνους μας.

Ὡστόσο, όφείλουμε νά ὑπογραμ-
μίσουμε καί διακηρύξουμε ὅτι δημιουρ-
γός πνοή, πού διατήρησε σέ μιά ζωηρή 
καί ζωντανή συνέχεια τήν ἐπαναστατική 
φλόγα τῆς αὐτοσυνειδησίας μας, ἦταν ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί αὐτό θέλουμε 
νά προβάλουμε ἀπόψε μέ την ὁμιλία μας 
αὐτή.

Ὑπάρχουν τά γεγονότα. Ἐκφραστικά 
καί ἀποκαλυπτικά. Γεγονότα-μαρτυρί-
ες θυσίας γιά τήν ἐλευθερία τοῦ πολύ-
παθου αὐτοῦ Γένους. 10 πατριάρχες, 
100 ἐπίσκοποι καί ἀναρίθμητοι ἁπλοί 
κληρικοί καί μοναχοί πότισαν μέ τό 
αἷμα τους τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας.

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἶχε συνδεθεῖ 
στενά μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία. 
Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα ἤ ἄλλως χριστι-
ανισμός καί ἑλληνισμός εἶχαν σχεδόν 
ταυτισθεῖ. Ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων γιά τήν 
ἐλευθερία τους ἦταν ἀγώνας ὑπέρ πίστεως 
καί πατρίδος. Καί αὐτό γιατί τό Γένος ἦταν 
τότε ὑπόδουλο σ’ ἕνα ἀλλόθρησκο καί βάρ-
βαρο κατακτητή, ἀπό τόν ὁποῖο ὑπέφερε 
τά πάνδεινα ἐπί τέσσερις αἰῶνες. Στούς 
δύσκολους ἐκείνους καιρούς ὁ  Ἕλληνας 
βρῆκε καταφύγιο, προστασία, παρηγοριά, 
δύναμη καί θάρρος στή χριστιανική πίστη 

του καί μ’ αὐτή ἀγωνίσθηκε σκληρά γιά 
τήν ἐθνική του ὕπαρξη καί ἐπιβίωση.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐμπνέει μόνο 
τήν Ἐπανάσταση τοῦ ‘21, ἀλλά τήν 
τροφοδοτεῖ καί τή στηρίζει. Καταβάλ-
λει ὅλες τίς δυνάμεις γιά τήν προετοι-
μασία τοῦ μεγάλου ἀπελευθερωτικοῦ 
ἀγώνα καί θυσιάζει πρόθυμα γι’ αὐτό 
τά πάντα.

Γράφει ὁ ἀκαδημαϊκός καί ἀξιόλογος 
πεζογράφος τῆς γενιᾶς τοῦ ‘30 Στρατῆς 
Μυριβήλης (+1969): «Ἄν ὑπάρχουμε 
σήμερα σάν ἑλληνική φυλή, εἶναι γι-
ατί κρατηθήκαμε ἀπό τό ἄμφιο τῆς 
θρησκείας μας ὅλα αὐτά τά χρόνια... 
Ἡ Ἐθνική μας ὑπόσταση εἶναι ζυμω-
μένη μέ τήν Ὀρθοδοξία. Σάν ἔπεσε 
τό Βυζάντιο, ἡ Ἐκκλησία ἀντικατέστησε 
τόν τσακισμένο κρατικό μηχανισμό σάν 
ὑποκατάστατος μηχανισμός τῆς ἐθνικῆς 
ἑνότητας. Τά σύμβολα τῆς αὐτοκρατορίας 

Ο πανοσιολογιότατος π. Χρυσόστομος Παπαθα-
νασίου στο βήμα του Ομίλου μας αναπτύσσει την 
εισήγησή του
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τά κράτησε ἡ Ἐκκλησία καί τά διατήρησε 
μέσα στούς μαύρους αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς. 
Καί μέσα σ’ αὐτούς τούς φοβερούς αἰῶνες 
αὐτή στάθηκε τό πνευματικό καί ἐθνικό 
κέντρο τῆς μαρτυρικῆς φυλῆς... Καί σωστά 
τό ‘κανε, πώς σέ κρίσιμες ὧρες τό ράσο 
στάθηκε ἡ ἐθνική σημαία τῆς Ἑλλάδας 
στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς».

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τό Εἰκοσιένα 
δέν στάθηκε μόνο «αἱμοδότης» τοῦ 
ἱεροῦ Ἀγῶνος, ὑπῆρξε συνεχῶς καί 
ἡ ψυχή του καί ὁ παλμός του. Οἱ 
ἱεράρχαι, οἱ ἱερεῖς καί οἱ μοναχοί ἔδωσαν 
ἀπό τόν πλοῦτο τῆς μεγάλης τους καρδιᾶς 
τό βαθύτερο νόημα τῆς Ἐθνεγερσίας. Δί-
δαξαν τό Γένος γιατί πρέπει νά ξεσηκωθῆ 
καί τοῦ ἔδειξαν ποῦ ἔπρεπε νά στηριχθῆ.

Ἕνας τέτοιος μεγάλος, ἄνισος Ἀγώνας 
εἶχε ἀνάγκη ἀπό πνευματικά θεμέλια γιά 
νά πετύχη. Δέν μποροῦσε νά στηριχθῆ 
οὔτε σέ οἰκονομικά, οὔτε σέ ἄλλα ὑλικά 
βάθρα. Χρειαζόταν βάθρα ἀτράντακτα, 
θεμέλια πνευματικά.

Ἔτσι ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός 
Γ΄ ὁ ἐκ Δημητσάνας, ὁ  Ἐθνεγέρτης, στίς 
23 Μαρτίου 1821 ὕψωσε πρῶτος τή ση-
μαία τής Ἐλευθερίας στήν πλατεῖα τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου καί ὥρκισε τούς πρώτους 
ἀγωνιστάς. Σέ δυό μέρες ὕψωσε τό λάβα-
ρο τῆς Ἐλευθερίας στήν Ἁγία Λαύρα καί 
κυκλοφόρησε τήν ἑξῆς προκήρυξι:

«Οἱ  Ἕλληνες τυραννούμενοι πάντοτε 
ἐπί πλέον ἀπό τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι 
ὡρκίσθηκαν νά τούς ἐξολοθρεύσωσιν, 
ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως ν’ ἀποσείσωσι 
τόν ζυγόν ἤ νά ἀποθάνωσι. Ἠγέρθημεν 
νά λάβωμεν τά δίκαιά μας καί εἴμεθα 
πεπεισμένοι, ὅτι ἅπασαι αἱ χριστιανικαί 
δυνάμεις, θά γνωρίσωσι τήν δικαιοσύνην 
τοῦ Ἀγῶνος μας, καί ὄχι μόνον δέν θά πα-
ρεμβάλωσι προσκόμματα εἰς αὐτόν, ἀλλά 
καί θά μᾶς βοηθήσωσιν, ἀναπολοῦσαι 
ὁπόσον οἱ πρόγονοί μας ὠφέλησαν τήν 
ἀνθρωπότητα».

Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος, ὅταν 
ἐκήρυξε τήν ἔναρξι τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύ-
σεως στήν Ἐπίδαυρο στίς 15 Δεκεμβρίου 
1821 μέ τά λόγια πού ἀκολουθοῦν τόνισε 
τήν ἱερότητα τοῦ Ἀγῶνος:

«Ὁ κατά τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν, 
μακράν τοῦ νά στηρίζεται εἰς ἀρχάς τι-
νας δημαγωγικάς καί στασιώδεις, ἤ 
ἰδιοτελεῖς μέρους τινος τοῦ σύμπαντος 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους σκοπούς, εἶναι πό-
λεμος ἐθνικός, πόλεμος ἱερός, πόλεμος 
τοῦ ὁποίου μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις 
τοῦ δικαίου τῆς προσωπικῆς ἡμῶν 
ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καί τῆς τιμῆς, 
τά ὁποῖα... ἀπό ἡμᾶς μόνον ἡ σκληρά καί 
ἀπαραδειγμάτιστος τῶν Ὀθωμανῶν τυ-
ραννία προσπάθησε μέ βίαν νά ἀφαιρέση 
καί ἐντός τοῦ στήθους ἡμῶν νά πνίξῃ».

Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρός τῆς κηρύξεως 
τῆς Ἐπαναστάσεως ὁ ἐπίσκοπος  Ἕλους 
Ἄνθιμος συνέταξε «Ἐξαποστειλάριο καί 
στιχηρό», πού οἱ μεμυημένοι τά ἔψαλλαν 
στούς ναούς μετά τήν παράκλησι.

Ἡ θεία λατρεία στόν καιρό τῆς 
Ἐθνεγερσίας ἦταν πηγή παρηγοριᾶς καί 
δυνάμεως.

Συνεργάτης τοῦ  Ἕλους Ἀνθίμου ἦταν 
ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, 
ἀπό τίς πιό φωτεινές μορφές τοῦ 1821.

Στίς ἀρχές τοῦ Ἀγῶνος συνελήφθη 
αἰχμάλωτος ἀπό τούς Τούρκους καί 
ὑπέφερε πέντε μῆνες σκληρά βασανι-
στήρια μέ γενναιότητα καί καρτερία. 
Μετά τήν ἀπελευθέρωσί του, ὅταν ἔγινε 
ἀντιπρόεδρος τοῦ Βουλευτικοῦ σέ μιά 
προκήρυξί του (3 Δεκεμβρίου 1823) το-
νίζει τό μεγάλο σκοπό τῆς Παλλιγγενεσίας, 
ποῦ στηρίχθηκε στήν «ἱερά πίστι».

«Ἄνδρες  Ἕλληνες!  Ὅλοι μικροί καί 
μεγάλοι ἠξεύρετε τόν μέγαν σκοπόν, διά 
τόν ὁποῖον ἐμβήκαμεν εἰς αὐτόν τόν 
ἱερόν καί πολυπαθῆ ἀγῶνα, ὁτι ἦτο νά 
ἁπολαύσωμεν τήν ἐλευθερίαν τῆς ἱερᾶς 
ἡμῶν πίστεως, νά ζῶμεν ὡς ἀδελφοί, μέ 
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ἰδικούς μας νόμους, νά εἴμεθα ὁλοι ὅμοιοι 
ἔμπροσθεν αὐτῶν...».

Τήν ἴδια γραμμή ἀκολούθησε καί 
ὁ ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, 
πού ἔγινε «Μινίστρος τῆς Θρησκείας» 
(Ὑπουργός Θρησκευμάτων θά λέγαμε 
σήμερα).

Μιά ἀπό τίς διαλεκτές μορφές τῆς 
Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας τά χρόνια 
ἐκεῖνα ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος 
Γαζῆς (1764-1828). Ὑπῆρξε ἡ ψυχή τῆς 
προετοιμασίας τῆς ἐπαναστάσεως στή 
Θεσσαλία. «Πᾶς λόγος του ἠκούετο πα-
ρά τῶν Θεσσαλῶν ὡς φωνή οὐρανοῦ καί 
ἔφερεν ἡγεμονικῆς διαταγῆς τό κῦρος».

«Τό πρᾶγμα, ἀδελφοί, ἔλαβε κίνησιν με-
γάλην καί νά σταθῆ πλέον εἶναι ἀδύνατον... 
Λοιπόν δέν εἶναι πλέον ἀμφιβολία μήτε 
δισταγμός. Ἡ ἡμέρα ἐκείνη τήν ὁποίαν 
ἐπιθυμοῦσαν οἱ πατέρες μας νά τήν ἰδοῦν, 
ἔφθασε καί ὁ Νυμφίος ἐρχεται... Ἔφθασεν 
ὁ καιρός διά νά λάμψη πάλιν ὁ Σταυρός 
καί νά λάβη πάλιν ἡ Ἑλλάς, ἡ δυστυχής 
πατρίς μας, τήν ἐλευθερίαν της... Ὁ καιρός 
ἦλθε καί πρέπει νά ἀνάψητε τήν λαμπά-
δα τοῦ πατριωτισμοῦ... Σάς παρακαλεῖ ἡ 
πατρίς, φίλοι! Ἑτοιμασθῆτε! Ἑτοιμασθῆτε!

Ἡ ἴδια δύναμις κινοῦσε καί τόν 
ἀρχιμανδρίτη Νεόφυτο Βάμβα (1770-
1855) τά χρόνια τοῦ πολέμου.

Σ᾽ἕνα Συμβούλιο εἶπε στόν Δ. 
Ὑψηλάντη τούτη τήν παραίνεσι, πού 
ἔμεινε ἱστορική: «Ἔξελθε, καί ἐγώ κρατῶν 
τόν Σταυρόν προπορεύομαι κηρύττων: 
Ὅστις εἶναι Χριστιανός καί πιστός Ἕλλην, 
ἄς ἀκολουθήση...».

Θαυμάσια παραίνεσι, πού μᾶς δίνει 
ἄλλη μιά φορά τό ὑπέροχο δίπτυχο: Σταυ-
ρός καί κλῆρος.

Ὁ διαπρεπής ρήτορας καί ἱστορικός 
καί ἀγωνιστής τοῦ λόγου πρεσβύτερος 
Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἐξ Οἰκονόμων 
(1780-1857) τονώνει στούς ἀγωνιστές τήν 
πίστι στήν παρουσία καί συμπαράστασι 

τοῦ Θεοῦ καί τούς ἐνισχύει νά συνεχίσουν 
τόν Ἀγῶνα. 

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν συμπερα-
σματικά ὀφείλομεν νά διακηρύξουμε ὅτι 
ἡ προσφορά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
στό 1821 εἶναι πράγματι μοναδική καί 
ἀναντικατάστατη. Ἀποτελεῖ ἔτσι τήν 
εὐλογημένη ἰδιαιτερότητα ἀπό τόν ἀγώνα 
ὅλων τῶν ἄλλων κρατῶν τοῦ κόσμου. Μία 
ἰδιαιτερότητα-κλειδί γιά τήν ὀρθή καί 
ἀλάνθαστη κατανόηση τοῦ ρόλου της σ’ 
αὐτό τό ἐθνικό ἄνθισμα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔδωσε 
τό πᾶν στόν ἱερό ἀγῶνα τοῦ ‘21. 
Ἀπεδείχθη καί πάλιν τό σπουδαῖο 
μέγεθος τῆς συνθέσεως Ὀρθοδοξίας 
καί Ἑλληνισμού.

Γι’ αὐτό στίς δύσκολες γιά τήν 
Ἑλλάδα μέρες πού ζοῦμε εἶναι 
ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά συνειδητο-
ποιήσουμε τό «ποῖοι εἴμεθα» ποῖων 
μαρτύρων καί ἡρώων ἀπόγονοι καί 
πνευματικοί κληρονόμοι εἴμεθα.  
Ὄχι μέ τή συμπεριφορά μας νά 
ἀκυρώνουμε, νά χλευάζουμε, νά μειώ-
νουμε, νά ἀπεμπολοῦμε ἱερά καί ὅσια.

Εἶναι ἀνάγκη νά γονιμοποιήσουμε 
τίς μνῆμες τοῦ ἡρωϊσμοῦ τῶν προ-
γόνων μας μέ ἀποφασιστικότητα, 
μέ ἦθος πατριωτισμοῦ καί πνεῦμα 
ἀγάπης πρός τή μάνασώτειρα 
Ἐκκλησία. Ἀνάγκη, σήμερα, προβάλ-
λει γιά σοβαρή καί ὑπεύθυνη δημι-
ουργικότητα γιά τή διατήρηση: τῆς 
ἱστορίας, τῆς γλώσσας καί τῆς θρη-
σκείας μας.

Ἡ παροῦσα ὥρα ἀπαιτεῖ προφητι-
κή ἐγρήγορση γιά νά μή νεκρωθεῖ ἡ 
ἑλληνορθοδοξία μας. 

Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται αὐτό. 

π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Καθεδρικοῦ 

Ναοῦ Ἀθηνῶν
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μνΗμοσὐνο τοὐ ιΔρὐτοὐ τοὐ Π.χ.ο.ο.ι.

Στις 30/3/2014 έγινε το 7ο ετήσιο 
μνημόσυνο στο εκκλησάκι της κα-

τασκηνώσεως της «Αγίας Ταβιθά», του 
«Δεσπότη της Ιεραποστολής» κυρού 
Κων/νου Σακελλαρόπουλου, ιδρυτή του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι, των παραρτημάτων Καρδί-
τσας, Θηβών, Λειβαδιάς, Χρισσού και 
Ιτέας και της Ορφανικής Στέγης «Αγία 
Ταβιθά».

Παραβρέθηκε πλήθος ιερέων, μονα-
χών και φίλων και συνεργατών του πο-
λυσχιδούς έργου του από την Αθήνα, 
Καρδίτσα, Αράχωβα και όλα τα περίχωρα 
του νομού Βοιωτίας. 

Ο καιρός ευχάριστος, η φύση μεθυ-
στική με την ποικιλία των λουλουδιών 
και αρωμάτων της.

Το πνευματικό του τέκνο, καθοδηγη-
τής, εμψυχωτής και πνευματικός των 

συνεχιστών του έργου του, Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντι-
κηθύρων κ.κ. Σεραφείμ πλαισιούμενος 
από πλήθος ιερέων ετέλεσε Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια εψά-
λη επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του 
κοιμηθέντος Ιεράρχου.

Κάθε χρόνο στο γεύμα που παρατίθε-
ται το μεσημέρι σε όλους τους παρευρι-
σκομένους, από το σπίτι της «Αγίας Τα-
βιθά» διαβάζονται επιστολές και εγκύκλι-
οι που αναφέρονται σε ορισμένες πτυχές 
του πολυσχιδούς έργου του κοιμηθέντος.

Εφέτος αναφέρθηκαν στο ανύστακτο 
ενδιαφέρον του για την εκκλησία, την 
οικογένεια και ιδίως για τη νεότητα. 
Είναι γνωστό το ιστορικό-κοινωνικό 
πλαίσιο της εποχής εκείνης (δεκαετίας 
του 1960). Η φοίτηση στο σχολείο δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση για όλα τα παιδιά 
χωριών της επαρχίας Θηβών στην οποία 
ήταν απλός ιεροκήρυκας.

Ανήγειρε εκ του μηδενός ειδικό κτή-
ριο για Ορφανοτροφείο Αρρένων Θηβών, 
σε οικόπεδο που αγόρασε με προσω-
πικό του δάνειο (Παρακαταθηκών και 
Δανείων).

Ήταν το μόνο ίδρυμα που έδωσε τη 
δυνατότητα (με την εξασφάλιση στέγης 
και τροφής) να φοιτούν και να τελειώ-
σουν το γυμνάσιο σε πολλά φτωχά παι-
διά και στη συνέχεια να σπουδάσουν.

Το ίδιο έκανε αργότερα ως Μητροπο-
λίτης Θεσσαλιώτιδος για το οικοτροφείο 
Θηλέων στην Ευαγγελίστρια Καρδίτσας.

Για να αποτρέψει μαθητές και νέους 
να συχνάζουν στα υπόγεια σφαιριστήρια 
της πόλης δημιούργησε Νεανική Εστία, 
το μοναδικό κέντρο συνάντησης με αί-
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θουσα ψυχαγωγιας και χώρο άθλησης 
για τους νέους όλης της πόλης.

Και για τα παιδιά προσχολικής ηλικί-
ας εφρόντισε ο μακαριστός κυρός Κων/
νος λειτουργώντας στην αρχή σε αυλή 
σπιτιού παιδικό σταθμό και κατόπιν με 
τις ενέργειές του στο Υπουργείο Παι-
δείας δημιούργησε τον πρώτο Δημόσιο 
Παιδικό Σταθμό.

Αλλά και τους κοινωνικο-πολιτικά 
αγνοημένους και στερημένους υπερα-
σπίσθηκε ο εξόριστος Μητροπολίτης.

Αυτός που συνειδητά είχε επιλέξει σε 
όλη του τη ζωή να παραμείνει ακτήμων 
και ολιγαρκής στις προσωπικές του ανά-
γκες, με τον πύρινο λόγο του κατόρθωσε 
να δημιουργηθεί ο οικισμός «Κοντίτου» 
για να στεγασθούν οι άστεγοι πρόσφυγες 
του «τενεκέ μαχαλά» στο σιδηροδρομικό 
σταθμό. 

Τα φαινόμενα πνευματικής και ηθι-
κής κατάπτωσης κληρικών όλων των 

βαθμίδων, που σκανδάλιζαν τις ψυχές 
των πιστών απασχολούσαν σοβαρότατα 
τον κοιμηθέντα Μητροπολίτη. Τα λό-
για του ψαλμωδού «ο ζήλος του οίκου 
σου κατέφαγε με» (...) έβρισκαν απόλυτη 
εφαρμογή στο πρόσωπό του.

Ήταν ένας ζήλος με επίγνωση. Τέτοια 
στάση επίγνωσης με επιπτώσεις ήταν η 
έκδοση του βιβλίου του «Μεταθετό: Ἐνα 
καρκίνωμα στο Σώμα της Εκκλησίας» 
και ο δημόσιος έλεγχος σε μετατιθέντα 
επίσκοπο.

Ενδεικτικά αναφέραμε μερικά στοι-
χεία. Ο μικρός χώρος του περιοδικού 
δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισ-
σότερο.

Ας έχουμε τις πατρικές ευχές και ευ-
λογίες του αλησμόνητου και πολυσέβα-
στου αυτού πνευματικού μας πατέρα.

Μ.Γ.

Δραστηριότητες του Ομίλου.
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ΠΑρΑρτΗμΑ ΘΗΒΩν
Παράρτημα Θηβών

• Στις 3 Ιανουαρίου 2014 έγινε εορτα-
στική εκδήλωση κοπής της βασιλό-
πιτας, με ομιλητή τον Παν. Αρχιμ. π. 
Νεκτάριο Τσεκούρα με επίκαιρο θέμα 
και τα παιδιά του ιδρύματος Αγίας Τα-
βιθά είπαν τα κάλαντα και τραγούδια.

• Την 1η Φεβρουαρίου 2014 έγινε εκ-
δήλωση προς τιμή της Μάνας, με την 
ευκαιρία της Υπαπαντής του Κυρίου.

Ομιλήτρια η φιλόλογος κα Παπαναγι-
ώτου Ιωάννα με επίκαιρο θέμα.

Επίσης η χορωδία του Συλλόγου ιε-
ροψαλτών επαρχίας Θηβών «ο Ευ-
αγγελιστής Λουκάς» έψαλε ύμνους.

• Στις 24 Μαρτίου 2014, πραγματοποι-
ήθηκε εκδήλωση με την ευκαιρία της 
εθνικοθρησκευτικής επετείου.

Ομιλήτρια ήταν η καταξιωμένη συμ-
βολαιογράφος Θηβών κα Αγγελική 
Σαρρή με θέμα «Η ανθρώπινη διά-
σταση του αγώνα για την ελευθερία».

Επίσης ακούστηκαν απαγγελίες και 
πατριωτικά τραγούδια.

Παράρτημα Χρισσού

• Το Παράρτημα Χρισσού στις 1/2/2014 
πραγματοποίησε εορταστική εκδήλω-
ση για την κοπή της πατροπαράδοτης 
αγιοβασιλιάτικης πίτας στην αίθου-
σα τελετών του Δημοτικού Σχολείου 
Χρισσού. Στην εκδήλωση  παρουσι-
άστηκε φωτεινή προβολή με θέμα: 
«Οδοιπορικό στην καθημερινότητα 
του ιεραποστολικού έργου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κένυας» και ομάδα 
κατασκηνωτριών της «Αγίας Ταβιθά» 
χάρισαν μουσικά ακούσματα και επί-
καιρα ιεραποστολικά μηνύματα.

• Το  Παράρτημα απέστειλε στις αν-
δρικές φυλακές Άμφισσας 5 κιβώτια 
ρούχα αρίστης κατάστασης.

Παράρτημα Ιτέας

• Το Παράρτημα Ιτέας στις 25/1/2014 
πραγματοποίησε εκδήλωση  κοπής 
βασιλόπιτας με λαχειοφόρο αγορά.

i

Το Διοικητικό 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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Ανοιχτο ΠΑρΑΘὐρο στΗν ιερΑΠοστοΛΗ τΩν νΗσιΩν φιτΖι

Πηγή: www.facebook.com/FijiGreekOrthodoxChurch  •  http://ierapostoli.wordpress.com/tag/fiji_islands_orthodoxmission_2014

“Στην Νέα Ζηλανδία υπάρχει κα-
θεστώς αθρησκείας. Ο καθένας είναι 
ελεύθερος να πιστεύει ή να μην πι-
στεύει. Να αμαρτάνει ή να αγαθο-
εργεί. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει και 
ο έμφυτος ηθικός νόμος. Ωστόσο η 
παρουσία του Σταυρού παρηγορεί και 
στις Ορθόδοξες εκκλησίες και ιδιαίτε-
ρα στην Ιερά Μονή του Λεβίν. Το μή-
νυμα της Ορθοδοξίας μεταδίδεται με 
αυξανόμενους ρυθμούς. Η Ορθοδοξία 
είναι η γλυκιά και μοναδική ελπίδα 
των καιρών μας.

Στα Φίτζι και γενικότερα στα νησιά 
της Ωκεανίας η φτώχεια συμβαδίζει 
με την απλότητα και την αληθινή αν-
θρωπιά της ζωής. Οι ιθαγενείς ζουν 
όπως θέλει ο Θεός και δεν αντιστρα-
τεύονται στους νόμους Του, όπως το 
κάνουν οι δήθεν πολιτισμένοι της 
Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυ-
στραλίας.”

† ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσε-
ως στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος 
στην πόλη Auckland της Ν. Ζηλανδί-
ας  ο Ινδός Ορθόδοξος Παναγιώτης 
Sing χειροτονείται Αναγνώστης και 
στη συνέχεια Διάκος από τον Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη Ν. Ζηλανδίας 
κ.Αμφιλόχιο. Την ημέρα του Ευαγγε-
λισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Wellington 
με Αρχιερατική λειτουργία, ο Ιεροδιά-
κονος π. Παναγιώτης χειροτονήθηκε 
σε πρεσβύτερο.
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Ανοιχτο ΠΑρΑΘὐρο στΗν ιερΑΠοστοΛΗ τΩν νΗσιΩν φιτΖι

Πηγή: www.facebook.com/FijiGreekOrthodoxChurch  •  http://ierapostoli.wordpress.com/tag/fiji_islands_orthodoxmission_2014

“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη.........»
Πραγματικός Iεραπόστολος o σεβ.Αμφιλόχιος  χωρίς να «γνωρίζει» κούραση 
προκειμένου να σώσει « Τό ἀπολωλός».

Ο σεβ. Αμφιλόχιος μαζί με τα 
παιδάκια του Φίτζι.

Σε ένα απλό τραπεζάκι πολλές φο-
ρές μόνος του γράφει την 
αλληλογραφία του.

Προχωρούν τα έργα της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στα νησιά Φίτζι! Ο υπό 
ανέγερση Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, 
Saweni, Fiji  Islands. 
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ΑνοιγμΑ νεΑνικΗσ κΑρΔιΑσ

Ορθοδοξία στη Βρετανία

Μεταναστεύοντας σε μία χώρα, έστω 
και για ένα μόνο χρόνο σπουδών, 

η οποία δεν έχει επίσημη θρησκεία και 
στις εθνικές της εορτές προσεύχονται 
εκπρόσωποι όλων των θρησκειών, η μι-
κρή ορθόδοξη ενορία αποτελεί απάνεμο 
λιμάνι  για την ψυχή του ορθοδόξου.

Η Μ. Βρετανία γνώρισε την Ορθο-
δοξία ήδη από τα πρώτα αποστολικά 
χρόνια, όταν ο απόστολος των εθνών 
Παύλος χειροτόνησε Επίσκοπο Βρετα-
νίας και έστειλε στο νησί έναν από τους 
εβδομήκοντα μαθητές του Χριστού, τον 
άγιο Αριστόβουλο. Σήμερα η Μ. Βρε-
τανία δεν έχει επίσημη θρησκεία και 
ακολουθεί και αυτή το ρεύμα της παν-
θρησκείας και αποχριστιανισμού που 
επικρατεί στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά 
ο σπόρος της Ορθοδοξίας υπάρχει και 
καλλιεργείται σε όλες τις Ορθόδοξες ενο-
ρίες που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Πιστοί, αλλά και άλλοι που από 
περιέργεια προσέρχονται στη λειτουργία 

της Κυριακής γεύονται τη μυστηριακή 
αποκάλυψη του Θεού. Ο συνεχής αυξα-
νόμενος αριθμός των ανθρώπων που 
ασπάζονται την Ορθόδοξη πίστη και αλ-
λάζουν ομολογία, το επιβεβαιώνει αυτό.

Δεν είναι μόνο η κατάνυξη και η 
ανατροφοδότηση της ψυχής, το «Ἄνω 
σχῶμεν τάς καρδίας» που προσφέρει 
η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, ζωτι-
κής σημασίας για τον πιστό, αλλά και 
παράλληλα το σμίξιμο των καρδιών, η 
ένωση των πιστών στο ένα σώμα του 
Χριστού, της Εκκλησίας Του. Η ευκαιρία 
του να συνομιλήσεις μετά το πέρας της 
ακολουθίας με ανθρώπους που έχουν 
τα ίδια πιστεύω με σένα, να ανταλλάξεις 
δυο κουβέντες ζεστές, αδελφικές και να 
νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος σου σ’ αυτή 
τη πολυπολιτισμική θάλασσα της κρύας 
Δύσης.

Οι επιπλέον δραστηριότητες που δι-
οργανώνει η ενορία όπως το κατηχητικό 
σχολείο, οι παραδοσιακοί χοροί, τα φι-

Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς
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λανθρωπικά δείπνα, η φιλόπτωχος αδελ-
φότητα αποτελούν ιεραποστολικές προ-
σπάθειες για το ρίξιμο του σπόρου του 
Λόγου του Θεού στις διψασμένες ψυχές 
των ανθρώπων. Διότι ιεραποστολή δεν 
γίνεται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες και στις χώρες του «τρίτου κόσμου». 
Γίνεται παντού, οπουδήποτε υπάρχει ορ-
θόδοξη ενορία, όπου υπάρχει ορθόδοξος 
πιστός που στέκεται δίπλα στον αδελφό 
του και του μιλάει για το Χριστό, όπου 
χτυπάει ορθόδοξη καμπάνα κάθε Κυρι-
ακή διαλαλώντας το χαρμόσυνο μήνυμα 
του Ευαγγελίου του Χριστού.

Ιεραποστολή χωρίς αγάπη δεν μπορεί 
να υπάρξει και αγάπη χωρίς ιεραποστο-
λή δεν είναι Αγάπη. Ο Άγιος Μάξιμος ο 
ομολογητής τονίζει ότι η διάθεση της 
αγάπης δεν φανερώνεται μόνο με την 
παροχή χρημάτων, όπως πολλοί μπορεί 
να πιστεύουν, αλλά πολύ περισσότερο με 
τη μετάδοση πνευματικού λόγου και με 
τη σωματική διακονία.

Αυτό προσπαθούν οι ορθόδοξες ενο-
ρίες της Δύσης να μεταλαμπαδεύσουν 
στους ανθρώπους. Να διαδώσουν το μή-
νυμα του Χριστού στον κόσμο. Σε αυτές 
προσέρχονται όλοι οι πιστοί ανεξαρτή-
του χρώματος, εθνικότητας, γλώσσας, 
καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης. 
Ευχή και προσευχή μας είναι όλες οι 
ενορίες απανταχού του κόσμου να λει-
τουργούν με αυτόν τον τρόπο προς όφε-
λος της σωτηρίας των ψυχών. Σε όλες 
τις ενορίες ανατολής και δύσης, βορά 
και νότου, να χτυπάει η ορθόδοξη κα-
μπάνα που θα καλεί τους πιστούς στη 
Θεία Κοινωνία, στη Θεία ένωση Θεού 
και ανθρώπου…

Επιμέλεια
Μπέκου Βασιλική

Μεταπτυχ. Φοιτήτρια University of 
Bristol

Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς
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Η ΑφιΞΗ ΛειΨΑνοὐ τοὐ Αγιοὐ νικοΛΑοὐ 
στΗν ΑΒΑνΑ, 

στΗν ορΘοΔοΞΗ εκκΛΗσιΑ τΗσ κοὐΒΑσ

Με την διευθύντρια του γραφεί-
ου Θρησκευτικών υποθέσεων 

της Κούβας Καριδάδ Διέγο, συνα-
ντήθηκε ο Μητροπολίτης Μεξικού 
κ. Αθηναγόρας, μαζί με τον Μητρο-
πολίτη Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα, εκ-
πρόσωπο του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου.

Η συνάντηση πραγματοποιή-θη-
κε στα πλαίσια των εορτασμών για 
την συμπλήρωση των δέκα χρόνων 
από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγί-
ου Νικολάου στην πόλη της Κούβας. 

Κατά την διάρκεια της συνάντη-
σης που διήρκησε μία ώρα οι εκπρό-
σωποι της Κουβανικής Κυβέρνησης 
εξέφρασαν την εκτίμησή τους στην 

Ελληνορθόδοξη παρουσία στην χώ-
ρα, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερ-
θούν στην επίσκεψη του Οικουμενι-
κού Πατριάρχη στα Εγκαίνια του Να-
ού πριν δέκα χρόνια. Αναφέρθηκαν 
στο έργο αλλά και την ομιλία του Πα-
ναγιοτάτου σχετικά με το περιβάλλον 
και την Οικολογία,  καθώς και στην 
φράση του ενώπιον τού τότε ηγέτη 
Φιντέλ Κάστρο πως τα προβλήματα 
δεν λύνονται πλάτη με πλάτη, αλλά 
πρόσωπο με πρόσωπο.

Με την σειρά του ο εκπρόσωπος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Σεβ. Κυδωνιών Αθηναγόρας χαι-
ρετώντας τους αξιωματούχους της 
Κούβας ανέφερε πως ο Οικουμενικός 
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Πατριάρχης, ενθυμείται τον λαό της 
Κούβας αλλά και την υποδοχή που 
του επιφύλαξαν πριν δέκα χρόνια. 
“Σας ευχαριστούμε – είπε χαρακτηρι-
στικά – εκ μέρους του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου για την προσοχή και 
την υποστήριξη που παρέχετε στο 
έργο που επιτελεί ο Μητροπολίτης 
και η Ορθόδοξη Εκκλησία”.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 
24 Ιανουαρίου 2014, έφτασαν στο 
τοπικό αεροδρόμιο της Κούβας τα 
λείψανα του Αγίου Νικολάου συνο-
δευόμενα από τον πατέρα Βενέδικτο 
και τον πρόεδρο του εκκλησιαστι-
κού συμβουλίου του Αγίου Νικολάου 
Σύρου. Την αποστολή από Ελλάδα 
συνόδευσαν επίσης, μεταξύ άλλων, η 
Αικατερίνη Μονογυιού, και ο Χάρης 
Μαριολής.

Τα άγια Λείψανα υποδέχθηκαν 
στο αεροδρόμιο ο Μητροπολίτης Με-
ξικού Αθηναγόρας, μαζί με τον Σεβ. 
Κυδωνιών Αθηναγόρα, εκπρόσωπο 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

“Για μας στην Κεντρική Αμερική, 
η έλευση των λειψάνων του Αγίου 
Νικολάου, αποτελεί ευλογία και 
θαύμα, διότι επί τη ευκαιρία της 
συμπλήρωσης των δέκα χρόνια από 
τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου στην Κούβα, ευδόκησε ο 
Θεός να έρθουν εδώ τα λείψανα του 
Αγίου μετά του εκπροσώπου του Μη-
τροπολίτη Σύρου Δωροθέου, πατέρα 
Βενέδικτο.

Εις ευλογίαν και αγιασμό των 
Κουβανών Ορθοδόξων αλλά και όλης 
της Νήσου” δήλωσε ο Μητροπολίτης 
Μεξικού Αθηναγόρας, με την έλευ-
ση των Λειψάνων. “Η σημασία της 

ελεύσεως των λειψάνων του Αγίου 
Νικολάου αποτελεί και δια τους Κου-
βανούς και δια την Κυβέρνηση της 
Κούβας υψίστης σημασίας γεγονός. 
Η αντιμετώπιση από κυβέρνηση και 
λαό στην παρουσία της Ορθόδοξης 
Ελληνικής Εκκλησίας εδώ και δέκα 
χρόνια, είναι συγκινητική” κατέληξε 
ο Αρχιεπίσκοπος. Για πρώτη φορά 
επετράπη λιτάνευση Ιερών Λειψά-
νων στην Κούβα με άδεια της Κυ-
βέρνησης.

Έξωθεν του Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου στην πλατεία του Αγίου 
Φραγκίσκου έγινε η υποδοχή των 
λειψάνων από τον Μητροπολίτη 
Μπουένος Άιρες Ταράσιο, συνοδευ-
όμενο από τον Επίσκοπο Παμφύλου 
Ηλία και τον Επίσκοπο Αβύδου Κύ-
ριλλο. Στη παράκληση χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Μπουένος Άιρες, ενώ 
εψάλη από την χορωδία των Κου-
βανών Ορθοδόξων στην Ελληνική 
γλώσσα το απολυτίκιο του Αγίου Νι-
κολάου. Πλήθος πιστών παρακολού-
θησαν με κατάνυξη και συγκίνηση 
την Ιερά Παράκληση.

Στα πλαίσια του εορτασμού το 
Σάββατο τελέστηκαν Ιερές βαπτίσεις 
Κουβανών, ενώ την Κυριακή στην 
εορταστική λειτουργία προσήλθε 
πλήθος πιστών καθώς και εκπρό-
σωποι της Κουβανικής Κυβέρνησης.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με 
επίσημο γεύμα στην Πλατεία Βιέχα.

Χαβάνα Κούβα-Αθηνά Κρικέλη, 
Ellopia TV USA

http://www.agioritikovima.gr/
oikpa/37424-i-afiksi-leipsa

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα.
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ΠρΩτΗ ομΑΔικΗ ΒΑΠτισΗ τΩν ΠΑιΔιΩν 
τοὐ ν. σοὐΔΑν 

Με την χάρη του Θεού και την ευλο-
γία του Μακαριωτάτου Πάπα και 

Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ Θεοδώρου 
B’, την Τρίτη 25η Φεβρουαρίου ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Νουβίας κ.Νάρκισσος, 
ετέλεσε την πρώτη ομαδική βάπτιση παι-
διών του Νοτίου Σουδάν.

Πρόκειται για παιδιά που είχαν μείνει 
αβάπτιστα για πολλά χρόνια, εξ αιτίας 
του εμφυλίου πολέμου στην ευρύτερη 
περιοχή του Νότου. Η ευλογία και η χαρά 
ήταν έκδηλες στα πρόσωπα των νεοβα-
πτισθέντων παιδιών. 

Η συγκίνηση και η ευγνωμοσύνη 
ήταν ζωγραφισμένες στη μορφή των 
παρευρισκομένων γονέων και συγγενών 
που ανέμεναν για χρόνια αυτή τη στιγμή. 
Βαπτίσθηκαν εννέα παιδιά από νηπιακή 
μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών. 

Στο τέλος του Μυστηρίου, ο Σεβασμι-
ώτατος απεύθυνε στα παιδιά λόγο νου-
θεσίας και πνευματικής οικοδομής. Στην 
Βάπτιση παραβρέθηκαν ο Πρόξενος του 
Νοτίου Σουδάν κ.Robert Ring Ring και 
ο Πρόεδρος της Κοινότητος του Ουάου 
κ.Αριστοτέλης Κικέζος από όπου κατά-
γονται τα παιδιά.

Κατόπιν στην αυλή του ναού ακολού-
θησε δεξίωση που είχαν ετοιμάσει οι μη-
τέρες των παιδιών. Όλοι μας ανεξαιρέτως 
βιώσαμε μια εσωτερική χαρά και ηρεμία, 
αλλά και γαλήνη, ένδειξη της παρουσίας 
του Θεού.

Δοξάζουμε τον Θεό για τις μεγάλες 
αυτές ευλογίες.

Πηγή:
http://www.romfea.gr/patriarxeia/

patriarxeia/patriarxeio-alexandreias

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα.
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Στη μεταπολεμική Σιέρρα Λεόνε 
(Δυτική Αφρική), οι Αρχές κάνουν 

ένθερμη προσπάθεια να βελτιώσουν 
τις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, σε 
ένα έθνος που πρόσφατα καταστρά-
φηκε ολοσχερώς από τον κτηνώδη και 
καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Αυτές 
οι προσπάθειες, στην παρούσα φάση, 
διεξάγονται με περιορισμένους πόρους. 
Παρόλα αυτά η πρόοδος είναι εμφα-
νής. Για παράδειγμα, η διαθεσιμότη-
τα μόνιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
συχνότερη στις μεγάλες πόλεις. Αρκε-
τοί δρόμοι έχουν ανακαινιστεί η επε-
κταθεί και είναι εμφανές πως η χώρα 
“ξαναχτίζεται” εκ θεμελίων. Επιπλέον, 
η επικοινωνία έχει βελτιωθεί λόγω της 
προσιτής οικονομικής πρόσβασης στην 
κινητή τηλεφωνία.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει η Σιέρρα Λεόνε.

Πέρα από αυτά όμως, είναι μακρύς 
ακόμη ο δρόμος για να μπορέσει η Σι-
έρρα Λεόνε να επιτύχει τους στόχους 
της. Τα πολλά χρόνια κοινωνικοπολι-
τικής διαφθοράς έχουν αφήσει τα ση-
μάδια τους. Συνεπώς, υπάρχουν πολλά 
εμπόδια και προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν διάφοροι βασικοί τομείς της 

κοινωνίας της Σιέρρα Λεόνε, όπως η 
οικονομία, η υγεία, η εκπαίδευση, η 
ανεργία, τα μέσα μεταφοράς, οι κα-
τασκευαστικές και ξένες επενδύσεις. 
Η συνεχής ανάγκη για βοήθεια από 
ανά τον κόσμο δωρητές είναι ακόμα 
μία πρόκληση για τη χώρα. Σήμερα, 
σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 40% του 
εθνικού προϋπολογισμού), το κράτος 
βασίζεται σε κεφάλαιο προερχόμενο 
από το εξωτερικό.

Η Σιέρρα Λεόνε είναι ένα έθνος που, 
αυτή τη στιγμή, το προσδόκι-μο ζωής 
είναι τα 45 χρόνια. Αποτελεί δε το μι-
κρότερο ποσοστό στη Δυτική Αφρική. 
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, πάνω 
από 1.200 δημοτικά σχολεία καταστρά-
φηκαν και πολλά από αυτά δεν έχουν 
ακόμα αντικατασταθεί ή επισκευα-
στεί. Κατά μέσο όρο, ένα παιδί λαμ-
βάνει περίπου 7 χρόνια εκπαίδευσης. 
Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μερικά παι-
διά έχουν συνηθίσει να επιβιώνουν 
ως ζητιάνοι στους δρόμους αντί να 
παρακολουθούν το σχολείο. Περίπου 
το 70% του πληθυσμού τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, ζει κάτω από το όριο 
της φτώχειας. Αυτό καθιστά τη Σιέρ-
ρα Λεόνε ως ένα από τα πέντε πιο 
φτωχά κράτη του κόσμου (μαζί με 
το Τσαντ, την Αϊτή, τη Λιβερία και 
το Κονγκό). Επιπρόσθετα, η Σιέρρα 
Λεόνε έχει ένα από τα μεγαλύτερα πο-
σοστά κατά κεφαλήν στον κόσμο από 
πάσχοντες από αναπηρία. Σ’ αυτούς 
συμπεριλαμβάνονται άτομα που είναι 
τυφλά, κωφάλαλα, χτυπημένα από πο-
λιομυελίτιδα (δέκατο ανά τον κόσμο 

τΑΐΖοντΑσ τΑ ΠεινΑσμενΑ ΠΑιΔιΑ  
στΗ σιερρΑ Λεονε.
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έθνος με πάσχοντες από τη συγκεκρι-
μένη ασθένεια), καθώς και ανάπηροι 
χωρίς χέρια και πόδια, ως αποτέλεσμα 
του εμφύλιου πολέμου.

Το ονειρικό Ορθόδοξο Σχολείο 
και οι προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει.

Δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι, 
ένα σημαντικό ποσοστό των νεαρών 
μαθητών μας στο Σχολείο του Αγίου 
Ιακώβου του Γουότερλου (μίας οικονο-
μικά στερημένης περιοχής ανατολικά 
του Φριτάουν) έρχεται κάθε πρωί για 
μάθημα με άδειο στομάχι. Οι γονείς η 
κηδεμόνες τους απλά δεν μπορούν να 
τους προσφέρουν το σύνηθες φαΐ.

Πολλά από τα παιδιά, που παρακο-
λουθούν το σχολείο μας, είναι με ει-
δικές ανάγκες, ορφανά ή σοβαρά χτυ-
πημένα από τη φτώχεια. Κάποια είναι 
τόσο φτωχά που έρχονται στο σχολείο 
άπλυτα, βρώμικα, με σκισμένες φόρ-
μες, πολύ πεινασμένα και αδύναμα. 
Αυτά τα παιδιά, κατά τη διάρκεια των 
γυμναστικών ασκήσεων μπορεί να κα-
ταρρεύσουν από την αδυναμία λόγω 
της πείνας. Μερικές φορές, κατά τη δι-
άρκεια του διαλείμματος για φαγητό, 
τρώνε τα υπολείμματα από το κολατσιό 
άλλων παιδιών ή προσπαθούν να εκ-
φοβίσουν μικρότερους μαθητές, για να 
τους πάρουν οποιοδήποτε φαγώσιμο 
είδος μπορεί να έχουν μαζί τους. Βλέ-
πετε, κάποιοι από τους μαθητές μας κα-
ταφέρνουν να φέρουν λίγο φαγητό στο 
σχολείο μαζί τους, αλλά όχι αρκετό για 
να κορέσει την πείνα τους. Αυτά τα πιο 
τυχερά παιδιά πρέπει να κλειδωθούν 
στην τάξη κατά το διάλειμμα, ώστε να 
προστατέψουν τους εαυτούς τους από 
τις επιθέσεις κάποιων συμμαθητών 

τους και να διασφαλιστεί το ότι θα κα-
ταναλώσουν το φαγητό τους ασφαλή, 
κάτω από το προσεκτικό βλέμμα και 
την επίβλεψη των δασκάλων τους. Τα 
παιδιά, όμως, έξω από την κλειδωμένη 
τάξη μπορούνε μόνο να ονειρευτούν 
το φαγητό!

Η ανθρώπινη θυσία των παιδι-
ών στην περιοχή του Βατερλό της 
Φριτάουν.

Εκτός από την πείνα υπάρχει ακό-
μα μία πολύ σοβαρή πρόκληση, στην 
πραγματικότητα θανατηφόρα, την 
οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο 
Γουότερλου, αυτή των απαγωγών και 
ανθρωποθυσιών. Έχει αναφερθεί σε 
εμένα, από τη διευθύντρια του σχο-
λείου κα Χριστίνα Αγιόλα (βαπτισμένη 
Ορθόδοξη Χριστιανή), πως σε αυτή την 
περιοχή της Φριτάουν, έχουν λάβει χώ-
ρα, τους τελευταίους έξι μήνες περίπου, 
τέσσερις εξακριβωμένες περιπτώσεις 
αγνοούμενων παιδιών, τα οποία τε-
λικώς βρέθηκαν ακρωτηριασμένα και 
τελετουργικά θυσιασμένα. Για την ακρί-
βεια, ένα από αυτά τα παιδιά ήταν μα-
θητής ενός σχολείου, όχι πολύ μακριά 
από το δικό μας. Αυτή η συνταρακτική, 
παράνομη και δυστυχώς συνήθης πρα-
κτική της Δυτικής Αφρικής πραγματο-
ποιείται από διεστραμμένα, άρρωστα 
μυαλά και κακούς ανθρώπους, που 
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είτε διψούν για εξουσία είτε πλουτί-
ζουν πραγματοποιώντας μία ανόσια 
και καταραμένη συμμαχία με το δαι-
μονικό κόσμο, πέφτοντας, χωρίς να το 
καταλαβαίνουν τελικά, οι ίδιοι θύματα 
της επιτηδειότητας των δαιμόνων.

Για να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτή την 
απειλή και να προστατεύσουμε τους 
μαθητές μας από το να πέσουν θύμα-
τα τέτοιων ποταπών και βαρβαρικών 
πράξεων, έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα 
προστασίας. Καταρχήν, προσλάβαμε 
έναν επαγγελματία φύλακα ασφαλείας 

για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πέραν 
αυτού, επιμένουμε ιδιαίτερα στο εξής: 
Όποιος ενήλικος έλθει να παραλάβει 
παιδί από το σχολικό μας συγκρότημα 
στο τέλος της σχολικής ημέρας, θα πρέ-
πει να επιδείξει την ειδική ταυτότητα, 
την οποία έχουμε εκδώσει εμείς οι ίδι-
οι σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες. 
Χωρίς αυτήν δεν παραδίδουμε κανένα 
παιδί από το Σχολείο μας, μέχρι να εμ-
φανιστεί ο «νόμιμος» ενήλικος. Αλλιώς 

η υπόθεση αναφέρεται  πάραυτα στις 
κρατικές αρχές προς διερεύνηση.

Έκκληση για τη σίτιση των παι-
διών μας

Έχοντας πλέον εξηγήσει κάποιες 
από τις δυσκολίες, τις οποίες καθημε-
ρινά αντιμετωπίζουμε στο Σχολείο μας 
στο Γουότερλου, σας ζητάμε εκ μέρους 
των παιδιών και των διδασκάλων βο-
ήθεια για να μπορούμε να ταΐζουμε τα 
παιδιά μας σε καθημερινή βάση ένα 
τουλάχιστον ζεστό γεύμα. Αυτή τη στιγ-
μή, με τη φιλανθρωπική συνδρομή του 

Ι. Συνδέσμου, παρέχουμε ένα ζεστό 
γεύμα μόνο μία φορά την εβδομάδα, 
κάθε Παρασκευή συγκεκριμένα. Ωστό-
σο, είναι απαραίτητο να επεκτείνουμε 
αυτό το πρόγραμμα σίτισης, ώστε να 
περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες τέσσε-
ρις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. 
Για να καταφέρουμε να σιτίσουμε 200 
παιδιά, πέντε ημέρες την εβδομάδα επί 
ένα σχολικό έτος, χρειαζόμαστε περί-
που 13.000 €. Όταν το σχολείο επεκτα-
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θεί και ο αριθμός των μαθητών αυξηθεί 
στους 400, το απαραίτητο ποσό για το 
πρόγραμμα καθημερινής σίτισης θα 
ανέλθει περίπου στα 20.000 €.

Έκκληση για μία τραπεζαρία
Το σχολείο μας στο Γουότερλου –το 

ονειρικό Ορθόδοξο σχολείο του Αγί-
ου Ιακώβου– είναι ένα σχολείο πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, ξεκινώντας 
από το νηπιαγωγείο και φτάνοντας 
μέχρι την Δ΄ τάξη. Η εγγραφή είναι 
δωρεάν. Αναφέραμε και προηγουμέ-
νως, αυτή τη στιγμή στο σχολείο είναι 
εγγεγραμμένοι περίπου 200 μαθητές. 
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε διαθέ-
σιμες μόνο τέσσερις αίθουσες. Όπως 
αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, δεν μπορούν 
να φιλοξενηθούν σ’ αυτές όλοι οι μα-
θητές μας. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι 
να χρησιμοποιήσουμε για διδακτικούς 
σκοπούς και το κτίριο της Εκκλησίας. 
Αυτό προφανώς δεν αποτελεί μία κα-
λή διευθέτηση του προβλήματος, δεν 
υπάρχει όμως άλλη επιλογή. Παρόλα 
αυτά, με τη βοήθεια του Ι. Συνδέσμου 

και άλλων ευγενών δωρητών, αυτή τη 
στιγμή επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις 
του Δημοτικού Σχολείου, με πρόβλεψη 
να εξυπηρετούνται μαθητές ως και την 
Στ΄  τάξη, με προοπτική μάλιστα να 
προστεθεί και ένας δεύτερος όροφος 
που θα χρησιμοποιηθεί ως Γυμνάσιο. 
Το ισόγειο του καινούριου μας κτιρίου 
περιλαμβάνει πέντε καινούριες τάξεις 
και το γραφείο προσωπικού και θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2014. Με την ολοκλήρωσή του,  ο 
αριθμός των μαθητών αυτομάτως θα 
αυξηθεί στους 400.

Με δεδομένο το προτεινόμενο πρό-
γραμμα σίτισης, θα ήθελα επίσης να 
κάνω μία έκκληση για την κατασκευή 
μίας απλής τραπεζαρίας (με κουζίνα), 
όπου τα παιδιά θα μπορούνε να κά-
θονται και να τρώνε το γεύμα τους με 
ηρεμία, αντί να το τρώνε στις τάξεις ή 
ακόμη και έξω. Το κόστος της τραπεζα-
ρίας ανέρχεται περίπου στις 35.000 €.

Αρχιμ. π. Θεμιστοκλής 
Αδαμόπουλος
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ο εΠιτΑφιοσ στΗν φτΩχογειτονιΑ τΗσ 
ενοριΑσ τοὐ Αγιοὐ γεΩργιοὐ κιμΠιρΑσ

Ἀπό πολλά χρόνια τώρα καθιερώθη-
κε κάθε Μ. Παρασκευή τό ἀπογευμα 

οἵ ἵεροσπουδαστές της Πατριαρχικῆς 
Σχολῆς «Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακά-
ριος ὅ Γ›» μέ συνοδό καί λειτουργό τόν 
Ἐπίσκοπο νά ἐπισκέπτονται τήν πιό φτω-
χική ἐνορία τῶν περιχώρων τῆς Ναϊρό-
μπης, τόν Ἅγιο Γεώργιο Κιμπίρας.

Ἐδῶ οἵ ἄνθρωποι ζοῦν στό δικό τους 
κόσμο. Ζοῦν βασικά μέσα σέ σπιτάκια τό 
ἕνα πάνω στό ἄλλο καμωμένα ἀπό λαμα-
ρίνες εἴτε ξύλα ἤ χαρτί ἀκόμα καί πηλό. 
Δέν ὑπάρχουν δρόμοι μόνο μικρά μονο-
πάτια κι αὐτά καλύπτονται ἀπό σκουπίδια 
ἤ νερό ποῦ βγαίνει ἀπό τά ἴδια τά πα-
ραπήγματα. Θόρυβος πολύς μέ μουσική 
καί κίνηση μεγάλη, ἀφοῦ στά μονοπάτια 
αὐτά πουλοῦν οἱ πραγματευτές τά διά-
φορα εἴδη τους. Νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι 
κάποιος θεωρεῖται ὅτι ἔχει κατάστημα 
-στό δρόμο φυσικά- φτάνει νά ἔχει δέκα 
ντομάτες, πέντε πατάτες καί τρία κρεμμύ-
δια. Μέσα λοιπόν σ᾽ αὐτή τήν πολύκροτη 
καί πολυζητημένη ἀτμόσφαιρα μαθητές 
καί ἐπίσκοπος ἔφθασαν γύρω στίς 3 τό 
ἀπογευμα γιά νά τελέσουν τή βραδυνή 
ἀκολουθιά του Ἐπιταφίου. Κάτω ἀπό 

τόν καφτερό ἥλιο ἄρχισε ἡ ἀκολουθία 
καί στή συνέχεια ἡ ἔξοδος τοῦ ὄμορφου, 
ταπεινοῦ ἀλλά «βασιλικοῦ» ἐπιταφίου. 
Ὅπως βλέπετε ἀπό τήν φωτογραφία κα-
λά καλά ὁ ἐπιτάφιος τῆς Κιμπίρας δέν 
εἶναι μόνιμος ἀπό ξύλα καμωμένος τῆς 
ἁπλῆς τῆς ἐκκλησίας, τά λουλούδια δέν 
ἀγοράσθησαν, ἀλλά προέρχονται ἀπό τήν 
φύση, ἔτσι ὅπως φυτρώνουν ἐκεῖ κάτω 
σ᾽ἕνα μικρό ποτάμι.

Ἀληθινή γιορτή γιά τούς κατοίκους 
τῆς πιό φτωχῆς γειτονιᾶς ἴσως τῆς Κέ-
νυας ἡ περιφορά τοῦ ἐπιταφίου. Τά 
ἐγκώμια τά ὁποῖα μελωδικώτατα ἔψαλλαν 
οἱ ἱεροσπουδαστές τῆς Πατριαρχικῆς 
μας Σχολῆς ἔδωσαν σημεῖα ζωῆς καί 
ἐνίσχυσης σ᾽ ὅλους. Ναί ἐδῶ ὑπάρχει ἡ 
Ὀρθοδοξία, ποῦ μεταφέρει αἰσιόδοξα μη-
νύματα σ’ ὅλους καί ἀγκαλιάζει ἰδιαίτερα 
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τους πονεμένους καί τούς ἀδικημένους, 
τούς περιφρονημένους ἰδιαίτερα σ’ 
αὐτούς, πού ἔτσι ὅπως εἶναι στήν Κιμπί-
ρα, πάνε νά χάσουν τήν ἐλπίδα τους. Ἔτσι 
συμβαίνει στό μικρό αὐτό καί πρόχειρο 
ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μέ καμπά-
να, πού κτυπᾶ κάθε φορά. Ἔτσι συμβαίνει 
γιά νά προσκαλέσει τους  ὀρθοδόξους χρι-

στιανούς σ’ ἕνα χῶρο ταπεινό, ἀλλά πλού-
σιο σέ μηνύματα ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας.

Ὁ ἐπιτάφιος της Κιμπίρας καί φέ-
τος ἔδωσε ἀκριβῶς μέ τήν λειτουργι-
κή του παρουσία τό κεντρικό μήνυμα 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας αὐτό τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐκεῖνο 
ποῦ ἀναζητοῦν αὐτές οἱ καρδιές τῶν 
πονεμένων ἀδελφῶν μας, τό κλειδί τῆς 
Ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Αὐτό τό 
αἴσθημα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου τό 

ἔζησαν οἱ ἄνθρωποι τῆς Κιμπίρας μέ τήν 
περιφορά τοῦ ἐπιταφίου κάτι, πού δέν 
ἔχουν γνωρίσει οἱ μή Ὀρθόδοξοι «Οὐδέ 
γάρ εἶπε. Γεννηθήτω τό θέλημά σου ἐν 
ἐμοί ἤ ἐν ἡμῖν, ἀλλά πανταχοῦ τῆς γῆς» 
(Ι. Χρυσόστομος).

†  Ὁ Κένυας Μακάριος
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Mε τις ευχές και τις ευλογίες της 
Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θε-
οδώρου Β’ ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας 
Γεώργιος, αργά το απόγευ-
μα της Παρασκευής 21 
Φεβρουαρίου 2014 αφίχθη 
οδικώς στην πρωτεύουσα 
της Σιέρρα Λεόνε Φρίταουν.

Εκεί τον ανέμενε ο 
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Γουινέας 
και υπεύθυνος του Ιερα-
ποστολικού έργου στην 
Σιέρρα Λεόνε, Πανοσιολ. 
Αρχιμανδρίτης Θεμιστο-
κλής Αδαμόπουλος.

Το Σάββατο 22 Φεβρουα-
ρίου, ο Σεβασμιώτατος ενημερώθηκε από 
τον π. Θεμιστοκλή για την πορεία των έρ-
γων, επισκέφθηκε όλους του Ιερούς Ναούς 
και τα Ορθόδοξα Εκπαιδευτήρια και στην 
συνέχεια είχε πολύωρη συνάντηση με τον 
Ιερό κλήρο.

Το απόγευμα χοροστάτησε στην ακο-
λουθία του Εσπερινού στον Καθεδρικό 
Ναό Αγίου Ελευθερίου και την Κυριακή 
23 Φεβρουαρίου ιερούργησε στον ίδιο ναό 
συμπαραστατούμενος από όλους τους κλη-
ρικούς.

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουρ-
γίας χειροτόνησε Πρεσβύτερο τον Διάκονο 
Ααρών Fofana και Διάκονο τον εκπαιδευ-
τικό Αλέξανδρο Kamara, κήρυξε τον Θείο 
Λόγο αναφερόμενος στην μεγάλη ημέρα 
της Κρίσεως, νουθέτησε πατρικά τους νεο-
χειροτονημένους κληρικούς και συνεχάρη 
τον π. Θεμιστοκλή για το μεγάλο έργο που 
επιτελεί στην Σιέρρα Λεόνε, την χώρα που 

προσπαθεί ακόμα να ορθοποδήσει από τον 
πολύχρονο αιματηρό και καταστροφικό 
εμφύλιο πόλεμο.

Χαρακτηριστικά ο Σεβ. αποκάλεσε 
‘ήρωα’ τον π. Θεμιστοκλή 
που επέλεξε να εγκαταλεί-
ψει την Αυστραλία και να 
εργαστεί Ιεραποστολικά σε 
μία χώρα πολύ μακρινή 
και κάτω από πάρα πολύ 
δύσκολες συνθήκες διαβί-
ωσης.

Στην συνέχεια καλωσό-
ρισαν τον Σεβ. εκπρόσωποι 
των θυμάτων του εμφύλιου 
πολέμου που βρήκαν θαλ-
πωρή και καταφύγιο στο 
Ιεραποστολικό Κέντρο της 

Αναστάσεως του Κυρίου στην περιοχή 
Waterloo και η νεολαία τραγούδησε πα-
ραδοσιακά τραγούδια της χώρας.

Το μεσημέρι προσφέρθηκε γεύμα αγά-
πης σε όλο το εκκλησίασμα και ο Σεβ. πα-
ρακολούθησε ποδοσφαιρικό αγώνα της 
Ορθοδόξου νεολαίας στις εγκαταστάσεις 
του Φαλδάμειου Εκπαιδευτηρίου και πα-
ρέδωσε έπαθλο στην νικήτρια ομάδα.

Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου ο Σεβ. 
επισκέφθηκε το Ιεραποστολικό Κέντρο της 
Αναστάσεως του Κυρίου όπου του επιφυ-
λάχθηκε θερμή υποδοχή εντός του ιερού 
ναού από τα παιδιά και τους εκπαιδευτι-
κούς του Ορθόδοξου σχολείου, επισκέφθη-
κε την κλινική και το υπό ανέγερση εργα-
στήριο τεχνητών μελών, το υπό ανέγερση 
γυμνάσιο και τις παρακείμενες κατοικίες 
των αναπήρων.

Πηγή: http://greekafricanews.gr

Ο σεβ. Γουϊνέας κ. Γεώργιος στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σιέρα Λεόνε

χειροτονιΑ ΑφρικΑνΩν ιερεΩν στΗν 
σιερΑ Λεονε ΑΠο τον μΗτροΠοΛιτΗ 

γοὐΐνεΑσ γεΩργιο.
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Σεούλ 27/2/2014

Πανελλήνιον Χριστιανικόν  Ὅμιλον Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
Τρυγόνος 3-7 Κυψέλη
11364 ΑΘΗΝΑ
GREECE

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα γιά τήν λίαν εὐγενῆ προσφορά σας τῶν δύο χιλι-
άδων (2000) εὐρώ, ὑπέρ ἐνισχύσεως τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας. Σᾶς ἐσωκλείω 
τήν σχετική ἰσόποση ἀπόδειξη.

Ἐπέστρεψα στήν Κορέα μέ νωπές τίς μνῆμες ἀπό τήν εὐχαριστηριακή σύναξη, 
τήν ὁποία μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀξιώθηκα νά τελέσω στό κατανυκτικό παρεκκλή-
σι τοῦ Ὁμίλου σας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τῆς προστάτιδός σας Ὁσίας Μητρός 
ἡμῶν Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ βαθέων γιά τήν ἀνυπόκριτη ἀγάπη καί τήν φιλοξενία σας.
Σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε τίς εὐχαριστίες μου καί στόν πνευματικό σας 

πατέρα Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων π. Σεραφείμ.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ὑγεία καί μακροημέρευση γιά νά συνεχίζετε τό θεάρεστο 
ἔργο σας. Καλή καί εὐλογημένη Μ. Τεσσαρακοστή.

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐν Κυρίῳ 
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«εισ μνΗμοσὐνον ΑιΩνιον…»
ΘεοΔΩροσ μεγκοσ

Στις 27 Φεβρουαρίου απεδήμησε προς 
Κύριον στην Ιτέα Φωκίδος ο Θεόδω-

ρος Μέγκος ετών 89 και μέλος του Δ.Σ. 
της Εξωτερικής Ιεραποστολής Παραρτή-
ματος Ιτέας. Ο μεταστάς διακρίθηκε για 
τον ένθεο ιεραποστολικό του ζήλο διακο-
νώντας την εξωτερική ιεραποστολή για 
27 συνεχή χρόνια διότι υπήρξε από τα 
ιδρυτικά μέλη του Παραρτήματος Ιτέας. 
Δραστήριος στυλοβάτης των συντελεσθέ-
ντων έργων του Παραρτήματος Ιτέας, 
δούλευε πάντα αθόρυβα και σεμνά προ-
σφέροντας ότι περισσότερο μπορούσε με 
ειλικρίνεια και με συνέπεια χριστιανική. 
Η καλλιέργεια, η ευγένεια, η κομψότητα 
και η ευθύτητα στους τρόπους του, το 
επαγγελματικό του ήθος, η καλοσύνη του, 

ενέπνεε αγάπη, εκτίμηση, εμπιστοσύνη 
και σεβασμό. Η όλη του στάση θύμιζε 
έναν άνθρωπο του Θεού. Υπήρξε καλός 
οικογενειάρχης, έντιμος πολίτης, σεβα-
στός από όλους.

Ακούραστα μοίραζε από πόρτα σε 
πόρτα στην Ιτέα (σε φίλους και συνερ-
γάτες της ιεραποστολής) το περιοδικό του 
Ομίλου μας «Ιεραποστολικός Ταχυδρό-
μος», διότι ως ταχυδρομικός διανομέας 
στο επάγγελμα, γνώριζε καλά σε ποια οι-
κία θα το εναποθέσει ώστε να ευαισθητο-
ποιήσει ψυχές στο ιεραποστολικό έργο.  

Επίσης με μεγάλη προθυμία και πνεύ-
μα συνεργασίας συμμετείχε σε όλες τις 
προετοιμασίες αποστολής ανθρωπιστικής 
βοήθειας ανά τον κόσμο, που διοργάνωνε 
ο Όμιλός μας. Γρηγορών και ταπεινοφρο-
νών, φόρτωνε σε νταλίκες τόνους τρόφι-
μα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, σχολικά και 
εκκλησιαστικά είδη, φάρμακα και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης για να φθάσουν 
στους λιμοκτονούντες αδελφούς μας στην 
Αφρική, Σερβία, Βουλγαρία, Ινδία, Αλβα-
νία και αλλού.

Άνθρωπος της πίστης και της θυσί-
ας εργάστηκε με πολλή συνείδηση στο 
ιεραποστολικό έργο των μετόπισθεν. Το 
Παράρτημα εξωτ. Ιεραποστολής Ιτέας 
είναι φτωχότερο μετά την εκδημία του 
συνεργάτη Θεοδώρου. 

Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός 
να αμείψει τους κόπους του και να τον 
κατατάξει μεταξύ των Αγίων.    

Μ.Σ.
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ΠεριοΔοσ ΑΠο 01/10/2013 εΩσ 31/12/2013
Παράρτημα Θηβών  
Δ’ Τρίμηνο 2013 Ποσό

Αγγέλου Σταματία € 20,00

Καντίκα  Γεωργία € 40,00

Νίκα Παρασκευή € 200,00

Φασουλοπούλου Ελένη € 100,00

Εις Μνήμην Ποσό
Ανώνυμος εις μνήμην γονέων 
και αδελφών 

€ 100,00

Γκούμα Κωνσταντίνα εις μνήμην 
του συζύγου μου Αριστείδη 

€ 50,00

Γλύκα Μαρκέλλα εις μνήμην του 
Ανάργυρου Πετινάκη 

€ 50,00

Δασουρά Παναγιώτα εις μνήμην 
Αγγελικής Δασουρά 

€ 100,00

Μανουσάκη Πιεράνα εις μνήμην 
συζύγου μου Ιωάννου Πολύζου 

€ 100,00

Μπέλτσιος Ευάγγελος εις μνή-
μην της συζύγου μου Βασιλικής 
και θυγατρός της Ευανθίας 

€ 55,00

Παπαγιαννόπουλος Παναγιώτης 
εις μνήμην Ηρακλή Παπαγιαν-
νοπούλου 

€ 150,00

Χαλκιοπούλου Αριστέα εις μνή-
μην του πατρός της Δημητρίου 

€ 20,00

Υπέρ Σκοπών Ιεραποστολής Ποσό

Αγγέλου Άννα € 20,00

Αγνωστος € 1500,00

Αλεξάνδρου Αλεξ. Μαρία € 20,00

Ανδεάδης Δημοσθένης € 50,00

Ανδρουλιδάκη Μαρία € 20,00

Αντωνακοπούλου Ευθ. € 90,00

Αντωνίου Λουκία € 50,00

Ανώνυμη € 5,00

Ανώνυμος € 20,00

Ανώνυμος € 50,00

Ανώνυμος € 80,00

Ανώνυμος € 50,00

Ανώνυμος € 20,00

Ανώνυμος € 20,00

Αρβύθας  Ηλίας € 100,00

Αρχ. Σουτόπουλος Χερουβείμ € 50,00

Βασιλιάς Γεώργιος € 20,00

Βερρής Δημήτριος € 15,00

Βιτζηλαίου Ελεονώρα € 20,00

Βλαστός Στυλιανός € 30,00

Βλαχογιάννης Γεώργιος € 250,00

Βλάχος Δημήτριος € 25,00

Γαλανοπούλου Χριστίνα € 50,00

Γεωργούλας Δημήτριος € 100,00

Γιαννακοπούλου Μαρία € 30,00

Γιάνναρου Αντιγόνη € 20,00

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια € 50,00

Γιόκαρη Αικατερίνη € 10,00

Γιωργάκη Κλεονίκη € 20,00

Γκίκας Κωνσταντίνος € 20,00

Γκλάβας Μιχαήλ € 50,00

Γκότσης Χρήστος € 30,00

Δαλέτου Γεωργία € 50,00

Δέδε Γεωργία € 40,00

Δεμαριάς Παύλος € 200,00

Διαμάντης Ευάγγελος € 100,00

Δρεττάκης Εμμανουήλ € 100,00

Δρίζη Αικατερίνη € 20,00

Δρουγουνάκης Απόστολος € 100,00

Δρυμούση Ευσταθία € 40,00

Εφραίμογλου Φωτεινή € 10,00

Θανοπούλου Αγγελική € 25,00

Ι.Μ.Κοιμήσεως Θεοτόκου Αχαρναί € 40,00

Ι.Μονή Προυσού € 150,00

Ιερά Μονή Προυσού € 150,00

Ιερομ. Ρωμαίος Αντώνιος € 30,00

Ιωαννίδης Ιωάννης € 120,00

Καβάκου Αθηνά € 20,00

Καβουλάκης Βασίλειος € 60,00

Καγιά Βασιλική  € 25,00

Καγιάς Λουκάς € 15,00

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Καζάκου Γεωργία € 293,50

Καλογήρου Κλέαρχος € 42,35

Καλογήρου Ρένα € 10,00

Καπεδάκη Ελένη € 100,00

Καπεδάκης Σαράντος € 20,00

Καραβοκύρη Ξάνθη € 1.000,00

Καραγιάννη Ελπίδα € 100,00

Καραγκιόζης Θεόδωρος € 10,00

Καραπανάση Μαρία € 50,00

Καραπανάση Μαρία € 50,00

Καρατσίκη Αικατερίνη € 5,00

Καραφωτιά Ντίνα € 20,00

Καραχάλιου Αλεξάνδρα € 50,00

Καρέλα Γεωργία € 50,00

Καρύδης Προκόπιος € 30,00

Κατσιβάλης Ευστάθιος € 20,00

Καψομενάκης Νικόλαος € 60,00

Κιντζή Βάσω € 50,00

Κιουλάφα Αναστασία € 20,00

Κολοβός Γεώργιος € 10,00

Κοντοδήμου Κυράννα € 50,00

Κορίκης Νικόλαος € 50,00

Κοσκορέλος Αναστάσιος € 30,00

Κοσκορέλος Αναστάσιος € 50,00

Κούβελος Ιωάννης € 100,00

Κουλοβατιανός Νικόλαος € 20,00

Κουτρούμπας Ηρακλής € 20,00

Κουτρουμπέλη Μαρία € 20,00

Κουτσούκος Παναγιώτης € 50,00

Κρυσταλογιάννη Έλλη € 200,00

Κυριαζής Σωτήριος € 20,00

Κυριακοπούλου Ασημίνα € 30,00

Κωνσταντινίδου Ελεούσα-Μαρία € 120,00

Λεγάκη Μαίρη € 50,00

Λεγάκη Μαίρη € 50,00

Λιούλια Σταματία € 150,00

Λουκάγκος Θωμάς € 200,00

Λουκάς Ανέστης € 50,00

Μακρή Παναγιώτα € 50,00

Μαμάη Μαρία € 20,00

Μάνου Φωτούλα € 20,00

Μανουσάκη Πιερίνα € 100,00

Μαριάτου Λουλουδιά € 20,00

Μαστογιάννη Ευθυμία € 20,00

Ματσούρη Αικατερίνη € 20,00

Μαυροδήμου Μαρία € 20,00

Μαυροπούλου Χριστίνα € 50,00

Μέρμηγκα Μίνα € 20,00

Μηλίτσης  Γεώργιος € 50,00

Μικελάτου Ευτυχία € 30,00

Μιχαλοπούλου Ερασμία € 10,00

Μίχος Δημήτριος € 20,00

Μόσχου Γκόλφω € 120,00

Μουζακίτης Γεώργιος € 50,00

Μπακάλης Λουκάς € 20,00

Μπακαλόγλου Δήμητρα € 20,00

Μπάλιου Χρυσούλα € 20,00

Μπαλτσώτη Ελένη € 20,00

Μπαρντά Μαρία € 10,00

Μπασάνου Ασημούλα € 10,00

Μπέκος Κωνσταντίνος € 200,00

Μπόμπολα Νίτσα € 10,00

Μπόμπολα Σοφία € 20,00

Μπότη Ουρανία € 60,00

Μπούκιος Κωνσταντίνος € 20,00

Μπουλίντη Ανδριάνα € 10,00

Μπουλμπασά Κωνσταντίνα € 20,00

Μυλωνά Ευαγγελία € 300,00

Ντάβα Φωτεινή € 30,00

Ντακούλας Ευάγγελος € 20,00

Ξυπιλυτάκη Ευπραξία € 20,00

Οικονόμου Γεωργία € 50,00

Οικονόμου Ειρήνη € 20,00

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη € 100,00

Παναγιώτου Μαρία € 15,00

Παπαγεωργίου Ευτυχία € 10,00

Παπαγεωργίου Στυλιανός € 50,00

Παπαδημ. Αθανάσιος € 500,00

Παπαδήμου Γεωργία € 10,00

Παπαδόπουλος Γεώργιος € 20,00

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Παπαδοπούλου Παναγιώτα €20,00

Παπαϊωάννου Κούλα € 30,00

Παπακωνσταντίνου Μαρία € 10,00

Παπανικολάου Παναγιώτης € 50,00

Παπαχρήσου Αθανασιος € 30,00

Παπαχρήστος Σταύρος € 15,00

Παρασκευάς Ζωγράφος € 20,00

πατηρ Μακρυπούλιας Δημήτριος € 100,00

πατήρ Χαβάτζας Ελευθέριος € 200,00

Παφίλη Κωνσταντίνα € 20,00

Πεπώνη Φωφώ € 20,00

Πιπιλάμη Μαρία € 129,00

Πλάκα Παναγιώτα € 5,00

Πολύζου Μαρία € 10,00

Πολυζωίδη Αγγελική € 20,00

Πουλαδάκη Κατερίνα € 15,00

Πουπάκη Ασημίνα € 20,00

Πρωτονοταρίου Βάγια € 50,00

Ροζανά Σταυρούλα € 10,00

Ρουμπέκας Σωτήριος € 20,00

Σαμαρτζής Παύλος € 20,00

Σανιδά Βασιλική € 50,00

Σανιδάς Σωτήριος  € 50,00

Σέβα Σωσώ € 20,00

Σιμόπουλος χρήστος € 50,00

Σιώρα Μαρία € 35,00

Σκουτίδα Μαρίνα € 20,00

Σπυρίδων Ευάγγελος € 50,00

Στάμου Αθανάσιος € 51,00

Στεργίου Αικατερίνη € 70,00

Στεργιούλης Βασιλ. € 50,00

Σύρου Βασιλική € 10,00

Ταμπακάρη Αθηνά € 20,00

Τομαρά Καλή € 300,00

Τουρλούκης Ιωάννης € 30,00

Τσαλουμά Ματίνα € 17,85

Τσατσάνη Τασία € 200,00

Τσεκούρα Λαζούλα € 20,00

Τσεπελογιάννη Κυριακή € 10,00

Τσίγκας Γρηγόριος € 20,00

Τσιρακίδου Ελισάβετ € 50,00

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη € 50,00

Τσουμπελή Ασπασία € 50,00

Φαρφαρά Κωνσταντίνα € 40,00

Χατζηαθανασίου Αναστασία € 80,00

Χατζοπούλου Πανωραία € 30,00

Χούπα Αθανασία € 40,00

Χριστογεωργάκη Ευαγγελία € 20,00

Χρόνης Χρήστος € 100,00

Χρυσού Φραντζέσκα € 200,00

Ωττα Αικατερίνη € 20,00

Ανέγερση Ι.Ναών Ποσό
Ανώνυμη € 197,00

Ανώνυμη € 200,00

Ανώνυμη € 200,00

Ανώνυμος € 500,00

Ανώνυμος € 500,00

Ανώνυμος € 550,00

Αποστολόπουλος Στυλιανός € 100,00

Ασημακοπούλου Ελένη € 112,12

Δασουράς Βασίλειος € 163,48

Κουτρούμπας Ηρακλής € 99,80

Λεκέα Αθηνά € 57,13

Λιάπη Βαρβάρα € 450,00

Μανωλάκη Μάγδα € 250,00

Ματελάκης Βίκτωρ € 22,69

Ματσούκα Γιώτα € 93,80

Μυλωνά Ευαγγελία € 300,00

Ορθόδοξος Ιεραπ.Απόστ.Παύλος 
Ελευσίνας € 29,90

Παπαιωάννου Ελένη € 120,00

Τρακανιάρης Δημήτριος € 150,00

Τσιριμώνα Μαρία € 33,64

Τσούκα Αθηνά € 23,45

Φιλικός Κύκλος Ι.Ν.Τρύφωνος 
Καματερού 

€ 58,97

Φιλικός Κύκλος Ι.Ν.Τρύφωνος 
Καματερού 

€ 281,06

Χριστοδούλου Βαρβάρα € 250,00

Βαπτίσεις Ποσό
Παπασταματία Παπά € 50,00

Πεκτασίδου Βασιλική € 50,00

Σκαραμαγκά Ειρήνη € 60,00

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ἌΝΩ ΚΥψΕΛΗ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας

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

Στείλε καί Συ ονοματεπώνυμο καί πλήρή δίευθυνΣή νεου αναγνώΣτου 
που θα λαμβανεί τον «ίεραποΣτολίκο ταχυδρομο» δώρεαν.

τα ονοματα τών δώρήτών αναρτώνταί Στήν ίΣτοΣελίδα 
του ομίλου μαΣ www.ierapostoli.gr

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

ΠροσκΛΗσΗ
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 11 Μαΐου 2014  

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.


