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Την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 εγκαινιάστηκε  ο δεύτερος ιερός ναός στην έρημο της φυλής 
Τουρκάνα, αφιερωμένος στον Απόστολο Πέτρο. Στην περιοχή αυτή, που κατοικούν ως επί το 

πλείστον Αφρικανοί της πρωτόγονης φυλής των Τουρκάνα, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κένυας 
έχει αναλάβει ένα τεράστιο ιεραποστολικό και ευαγγελικό έργο.



ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας  
ἀνοίξαμε στό ὄνομα τοῦ Ὁμίλου μας 

καί μέ τίτλο:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
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λογαριασμό στήν 
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με ἀριθμό: 143/540.033-38
 καί στήν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

με ἀριθμό: 86347601.

Παρακαλοῦμε ταχυδρομεῖστε  
τή μία ἀπόδειξη τῆς Τραπέζης  

στόν Ὅμιλό μας, ἤ ἐνημερῶστε μας 
τηλεφωνικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα 

δωρητοῦ καί ἡμερομηνία κατάθεσης. 
Ἡ ἀπόδειξη πού θά ἐκδώσουμε 

μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ 
στή φορολογική σας δήλωση.

Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία δέν εἶναι ὑποχρεωτική  
σέ ὅσους θέλουν νά κρατήσουν ἀνωνυμία.

Γιά τούς κατοίκους τοῦ Ἐξωτερικοῦ 
IBAN: GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338
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Κατά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων 
τῆς Α’ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνό-

δου τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα περιέχει 
τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ὑπερφυής αὐτή Ἀρχιερατική Προσευχή 
ἀπευθύνθηκε ἀπό τόν Σωτῆρα μας Χριστό 
τό τελευταῖο βράδυ, πρίν ἀπό τήν Σταύρω-
σι Του, πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα Του. Τοῦ 
εἶπε ὅτι ἔφθασε ἡ ὥρα νά δοξασθῆ ὁ Υἱός 
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Ἰησοῦς  Χριστός, ἀπό τόν 
Θεόν Πατέρα, γιά νά Τόν δοξάση στή συνέ-
χεια καί ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ δόξα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ δέν θά 
ἦταν κοσμική, ἀλλά πνευματική: ἡ δόξα 
τοῦ Σταυροῦ, ἡ δόξα τῆς Σταυρικῆς θυσίας 
τοῦ Γολγοθᾶ, ὁ ἐπώδυνος καί ἐπονείδιστος 
Σταυρικός θάνατος, πού θά ἐσήμαινε τήν 
πιό ἀποτελεσματική καί συντριπτική ἧττα 
τοῦ διαβόλου. Τήν κατάλυσι τοῦ κράτους 
τοῦ σατανᾶ, τήν κατάργησι τῶν σκοτεινῶν 
ἔργων τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τήν συ-
ντριβή τῶν τεχνασμάτων καί τῶν «κατορθω-
μάτων» τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἀναίρεσι τῶν 
φθοροποιῶν συνεπειῶν της γιά τόν κόσμο 
καί τόν ἄνθρωπο, τήν τέλεια ἀπολύτρωσι 
τῶν πιστῶν.

«Πρός σέ ἔρχομαι» λέγει ὁ πορευόμενος 
πρός τό σταυρικό του πάθος Ἰησοῦς. Προ-
σεύχεται θερμά καί ὁλοκάρδια διά τούς μα-
θητάς Του. Νοιώθει ὅτι ἀνήκουν στόν Θεό 
Πατέρα καί τοῦ ἐδόθησαν ἀπό Ἐκεῖνον γιά 
τό σωτήριο ἔργο τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. 
Τόν παρακαλεῖ νά τούς ἔχη ὑπό τήν προ-
στατευτική Του φροντίδα. Νά τούς φυλάξη 
ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί ἀπό τό 
κοσμικό - ἁμαρτωλό πνεῦμα. Δέν ζητεῖ νά 
τούς βγάλη ἔξω ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά νά τούς 
φυλάξη ἀπό τήν κακία καί τήν πονηρία τοῦ 
κόσμου. Ζητεῖ νά τούς χαρίση τήν πνευμα-
τική χαρά καί εὐφροσύνη σέ τέλειο βαθμό. 
Παρακαλεῖ νά τούς ἁγιάζη μέ τήν δύναμι 
καί τόν ἁγιασμό τοῦ Θείου Λόγου, τῆς σω-
τήριας ἀλήθειας τῆς Πίστεώς μας. Νά τούς 
διατηρῆ, δηλαδή, στερεούς καί ἀκλόνητους 
στήν Ἁγία Πίστι καί τά ἀθάνατα «ῥήματα 

ζωῆς αἰωνίου». 
Μ έ  α ὐ τ έ ς  τ ί ς  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς 

θερμοπαρακαλεῖ τόν Πανάγιο Πατέρα Του 
νά τούς περιθριγκώνη καί νά τούς διακρατῆ 
μέ τήν ἁγία ἑνότητα καί ἀγάπη οὕτως, ὥστε 
νά εἶναι ἕνα ἀδιάσπαστο ἱερό σῶμα, κατά τό 
πρότυπο τῆς ἄρρηκτης ἑνότητος τῶν Θείων 
Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῶν ὁποίων 
ἡ ἀγαπητική σχέσις καί κοινωνία εἶναι μο-
ναδική καί ἀπαράμιλλος .

Ἑνότητα ἐν τῇ πίστει καί τῇ ἀγάπῃ ζητεῖ 
ὁ Κύριος διά τούς μαθητάς Του, ἀλλά καί 
διαχρονικά δι’ ὅλους τούς πιστούς τῆς 
Ἁγίας μας Ἑκκλησίας, ἀπό τόν Ἐπουράνιο 
Θεόν Πατέρα, παρόμοια μέ αὐτή πού βιώ-
νεται ὡς ἀγαπητική σχέσι καί κοινωνία μέ 
τά Πρόσωπα τῆς Τριαδικῆς Θεότητος. Μέ 
αὐτούς καί μόνον τούς ὅρους ἀγάπη καί 
πίστις, πίστις καί ἀγάπη ἐπιτυγχάνεται τό 
πρώτιστο ἐπιθυμητό καί θεάρεστο ἀγαθό 
τῆς ἑνότητος διά τούς πιστούς καί τήν Ἁγίαν 
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μας Ἐκκλησία.
Αὐτήν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν 

ἀγαπητική κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
εἶχαν καί ἐφύλασσον ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, 
μετά πάσης σπουδῆς καί ἐπαγρυπνήσεως 
οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς πρώτης 
καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν, κα-
θώς καί τῶν ἀνεγνωρισμένων ὑπ’ αὐτῶν 
Τοπικῶν, Συνόδων, ἄγρυπνοι φρυκτωροί 
ὑπάρχοντες τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς 
Παραδόσεως, τῶν Ἱερῶν Δογμάτων καί 
τῶν Θείων Κανόνων τῆς Πίστεώς μας, τῆς 
Δογματικῆς καί Κανονικῆς διδασκαλίας τῆς 
Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. Οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες μας ἐφρόνουν καί ἐπρέσβευον ὅσα 
καί ὅ,τι ὀρθοδόξως δογματίζει, διδάσκει καί 
ἀποδέχεται αὕτη καί ὅσα καί ὁποῖα ἐκείνη 
φρυκτωροῦσα ἀπορρίπτει καί καταδικάζει 
ὡς ἔχοντα τό στίγμα καί τό δηλητήριον τῆς 
αἱρέσεως, τῆς πλάνης, τῆς κακοδοξίας καί 
τοῦ σχίσματος.

Ἡ πρόσφατα ἐκδηλουμένη μεγάλη καί 
ἔναγχος σπουδή ὑπερφαλαγγίσεως τῶν 
ὅρων καί τῶν ὁρίων, τά ὁποῖα ἔθεσαν οἱ 
Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες ἐπί δογματικοῦ 
καί κανονικοῦ πεδίου ἔναντι τῶν ἐν πλάνῃ 
καί αἱρέσει εὑρισκομένων συνανθρώπων 
μας, πού ἀνήκουν σέ αἱρετικές κοινότη-
τες καί ὁμολογίες, καί μάλιστα εἰς τήν δει-
νήν αἵρεσιν καί πλάνην τοῦ Παπισμοῦ, 
χωρίς προηγουμένως νά ἐξομαλυνθοῦν 
οἱ ὑφιστάμενες σοβαρές δογματικές, 
ἐκκλησιολογικές καί ἱεροκανονικές δια-
φορές καί ἀποκλίσεις, ἐμβάλλει σέ μεγάλη 
ἀνησυχία καί ἀγωνία τό ὀρθόδοξο πλήρωμα.

Ὁ  Ο ἰ κ ο υ μ ε ν ι κ ό ς  Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς 
Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε πρό ἡμερῶν 
στούς Ἁγίους Τόπους τήν προσδοκία ὅτι 
ἀπό κοινοῦ μέ τόν Πάπα, τόν ἄρχοντα τοῦ 
κράτους τοῦ Βατικανοῦ, θά ἀνοίξουν δρό-
μους μέ τήν πεποίθησι ὅτι «ἡ ἀγάπη θά 
ἄρῃ ἐκ μέσου πάντα τά ἐμπόδια, διά νά 
συνεχισθῇ ἡ πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ 
θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσε-
ως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς 
ἀνθρωπότητας, εἰς τήν ὁποία ἐκάλεσε ἡμᾶς 
ὁ «Ὤν καί ὁ Ἦν καί ὁ Ἐρχόμενος». Ὅμως, 
πρός Θεοῦ! Ἡ Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία 
μᾶς διδάσκει ὅτι δέν ἀρκεῖ μόνον ἡ ἀγάπη 

διά νά ἀρθοῦν «ἐκ μέσου πάντα τά ἐμπόδια», 
χωρίς τήν προϋπόθεσιν τῆς ὀρθῆς πίστεως, 
τοῦ ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί 
τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους, ἀφοῦ μάλιστα πρό 
50ετίας οἱ προκάτοχοί των δέν ἐπέτυχον, 
μόνον μέ τήν ἀγάπη, τίποτε τό θεμελιῶδες 
καί οὐσιαστικόν εἰς τά θέματα πίστεως καί 
καταρρίψεως τῶν φρικαλέων δογματικῶν 
διαφορῶν καί παρεκκλίσεων.

Μόνον ἕνας θεολογικός διάλογος τίμιος, 
εἰλικρινής, ἀποφασιστικός καί οὐσιαστικός, 
ὁ ὁποῖος θά θέτει «τόν δάκτυλον εἰς τόν 
τύπον τῶν ἥλων», μόνον ἕνας σοβαρός 
Ἁγιοπατερικοῦ τύπου διάλογος, ὁ ὁποῖος θά 
λέγῃ τά πάντα μέ τό ὄνομά των, μόνον ἕνας 
σωτήριος Χρυσοστομικός καί Στουδιτικός 
διάλογος, ἐν φόβῳ Θεοῦ καί βαθυτάτῃ συ-
ναισθήσει τῶν ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων 
βαρυτάτων εὐθυνῶν, πρός διαλεύκανσιν 
τῶν θεολογικῶν, ἐκκλησιολογικῶν καί 
δογματικῶν διαφορῶν καί ἀποκλίσεων θά 
ἦτο δυνατόν μέ τό σύνθημα «σπεῦδε βραδέ-
ως» νά μᾶς ὁδηγήσῃ  εἰς τό κοινόν Ποτήριον. 
Ἀλλέως πως ματαιοπονοῦμεν καί θά εἴμεθα 
ὑπόδικοι καί ἔνοχοι ἐνώπιον τῶν Θείων καί 
Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδό-
σεώς μας. Οἱ ἐπιτηδευμένοι ἐντυπωσιασμοί 
τῆς στιγμῆς σβήνουν ἀμέσως, ὅπως τά πυ-
ροτεχνήματα.

Ἀδελφοί μου,
Ἡ διάπυρος εὐχή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πί-

στεως καί τῆς Σωτηρίας ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ˙ «ἵνα ὦσιν ἕν, καθώς καί ἡμεῖς ἕν 
ἐσμέν» ἔχει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς πραγματοποιηθῆ 
μέσα εἰς τούς κόλπους τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, 
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησίας. Καί θά ἐπικαιροποιηθῆ μέ τήν 
ἐπιστροφήν ἐν μετανοίᾳ τῶν ἀποσχισθέντων 
χριστιανῶν, μόνον ὑπό τούς ὡς ἄνω προ-
μνημονευθέντας ὅρους καί τίς δογματικές 
καί κανονικές προϋποθέσεις, γιά τίς ὁποῖες 
ὁμιλήσαμε.

Ἄς εὐχόμεθα ἐντονώτερα «ὑπέρ 
εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ  Ἐκκλησιῶν 
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» ἐν τῇ ὀρθῇ 
πίστει καί τῇ θεοδιδάκτῳ χριστιανικῇ 
ἀγάπῃ.Ἀμήν.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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ΕπάΝΕΥάγγΕΛίσΜΟσ
άπΟστΟΛη τησ ΟρθΟδΟξησ 

ΕκκΛησίάσ στΟ σΥγχρΟΝΟ κΟσΜΟ

Είναι ανησυχητικό-τονίζει σύγχρο-
νος θεολόγος- το να καταφέραμε οι 

χριστιανοί σήμερα, μετά από 2.000 χρό-
νια θετικής καρποφόρου παρουσίας του 
Χριστιανισμού, να αφήσουμε τον κόσμο 
να αποχριστιανίζεται και να επιστρέφει 
στο σκότος.

Είναι όλο και περισσότερο φανερό 
ότι η ανθρωπότητα «δεν έχει το Θεό 
της». Την κύρια ευθύνη έχουν τα μεγά-
λα «Χριστιανικά κράτη», όπως οι Η.Π.Α, 
η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ 
που έχουν υποβιβάσει την πίστη στον 
Αληθινό Θεό σε μειονοτικό πολιτικό 
στοιχείο και διεξάγουν την πολιτική 
τους εξωτερική, οικονομική, κοινωνική 
κ.λπ με μόνο κριτήριο το «συμφέρον».

Τα αποτελέσματα είναι φανερά. Πό-
λεμοι (Παλαιστίνη, Αφγανιστάν, Ιράκ, 
Αφρική) με χιλιάδες νεκρούς 
και εκατομμύρια εξαθλιωμέ-
νους ανθρώπους. Οικονομική 
κρίση, που προέρχεται από 
την απληστία, πλήττει κυρίως 
τους φτωχούς και τις οικονο-
μικά αδύνατες χώρες. Κοινω-
νική κρίση από την οποία οι 
φτωχοί γίνονται φτωχότεροι 
και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Επικρά-
τηση του δικαίου του ισχυροτέρου. Το 
αποτέλεσμα είναι η αποσύνθεση του 
κοινωνικού ιστού και η ραγδαία αύξη-
ση της εγκληματικότητας. Μια είναι η 
λύση. Ο επανευαγγελισμός ολόκληρης 
της ανθρωπότητας ξεκινώντας από τις 
χριστιανικές χώρες.

Η Ορθοδοξία οφείλει να στραφεί 
ξανά προς την ανθρωπότητα δίνοντας 
το Μήνυμα ότι μόνο ο Χριστός είναι η 

Οδός, η Αλήθεια, η Ζωή, η Ειρήνη, η 
Αγάπη. Μόνο ο Χριστός μπορεί να οδη-
γήσει την ανθρωπότητα σ' ένα καλύτερο 
μέλλον για την παρούσα ζωή και να 
εξασφαλίσει παράλληλα για όλους τους 
ανθρώπους την Αιώνια Ζωή. Έχουμε 
την πεποίθηση ότι μόνον η Ορθόδοξη 
Εκκλησία, ως η μόνη Εκκλησία, εξακο-
λουθεί να αποτελεί την ελπίδα για τον 
επανευαγγελισμό του κόσμου, αφού ο 
Δυτικός Χριστιανισμός, εκπροσωπού-
μενος  από τον Παπισμό και τον Προ-
τεσταντισμό, δεν άντεξε στους πειρα-
σμούς της σύγχρονης εποχής.

Γεννιέται το ερώτημα:
Τι μπορεί να προσφέρει η Ορθοδοξία 

στο σύγχρονο και εξελισσόμενο κόσμο, 
που δεν μπορούν να προσφέρουν τα 
άλλα δόγματα και οι άλλες θρησκείες;

Την μοναδικότητα του Θεού, αλλά 
και τις αξίες, όπως αυτές διατηρήθηκαν 
μέσα στα δύο χιλιάδες χρόνια του Χρι-
στιανισμού. Η Ορθοδοξία έχει να δώσει 
ένα άλλο λόγο, διαφορετικό από αυτόν 
που πιστεύουν στη Δύση περί Θεού.

Είναι αλήθεια ότι ο Δυτικός Χριστι-
ανισμός ταυτίσθηκε με τον εθνικισμό. 
Αυτό έκανε διάφορους λαούς να μισή-
σουν τον Χριστιανισμό και να οδηγη-
θούν στην αθεΐα, την οποία ο μεγάλος 

Η Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο
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θεολόγος Ευδοκίμωφ το χαρακτηρίζει 
ως «μια καθαρά Χριστιανική αίρεση».

Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα 
Δυτικά κράτη και μετά τον 17ο αιώνα, 
όταν ξεκινούν τις αποικιακές τους δρα-
στηριότητες, έφεραν μαζί τους διάφο-
ρους κληρικούς ή και ιεραποστόλους, 
οι οποίοι με βίαιο πολλές φορές τρόπο, 
προσπάθησαν  να εκχριστιανίσουν δι-
άφορους λαούς που κατέκτησαν.

Η Εκκλησία της καθ' ημάς Ανατολής, 
έκανε και αυτή τις δικές της ιεραποστο-
λές, αλλά πάντοτε με πνεύμα αγάπης 
και ειλικρίνειας, αποταγής, ασκήσεως, 
εγκρατείας και καθαρότητας.

Ποτέ δεν εκβίασε καταστάσεις. Ακό-
μα  και όταν οι Σλάβοι έγιναν Ορθό-
δοξοι δεν τους το επέβαλλαν, αλλά το 

ζήτησαν οι αρχηγοί και οι Βασιλείς 
μόνοι τους. Οι άνθρωποι του Δυτικού 
κόσμου, έχουν εγλωβιστεί και έχουν 
χάσει την επαφή τους με το Θεό. Ενώ 
όλοι οι χριστιανοί της Ευρώπης μι-
λούν για το Θεό, εν τούτοις όλοι αυτοί 
έχουν και διαφορετικές  αντιλήψεις πε-
ρί Αυτού. Όλοι ή έστω οι περισσότεροι 
αντιλαμβάνονται έναν Θεό κατά τα δικά 
τους μέτρα. Και αυτό είναι λάθος, διότι 
έχουν ξεφύγει από την παράδοση και 
τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Πολλά 
είναι τα ερωτήματα που απασχολούν 
σήμερα τον Δυτικό Ευρωπαίο. Εμείς οι 
ορθόδοξοι τι κάνουμε; Πώς ενεργούμε;

Εμείς θα μπορέσουμε να απαντή-
σουμε σε όλα αυτά, αφού πρώτα μελετή-
σουμε και εμπεδώσουμε την Ορθόδοξη 
Θεολογία.

Η μελέτη και η συναναστροφή με 
την Πατερική διδασκαλία και την Πα-
ράδοση θα μπορέσει να μας βοηθήσει, 
ώστε να βοηθήσουμε με τη σειρά μας 
την ανθρωπότητα. 

Μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να προ-
σφέρει το «ὕδωρ τό ζῶν» (Ἰωάν. 4,11) 
που θα ξεδιψάσει την πνευματική δίψα 
του κόσμου. Αλλά και η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία παρουσιάζει σήμερα έκπτωση 
από την πίστη, αποτέλεσμα της οποίας 
είναι η έκπτωση στην ηθική ζωή.

Παρουσιάζει πνεύμα ηττοπάθειας, 
συμβιβασμού με την κοσμική εξουσία. 
Όλες οι αξίες και όλα τα υψηλά ιδανικά 
δέχθηκαν τα πλήγματα των εχθρών. Άλ-
λοτε καταιγιστικές οι ομοβροντίες και 
άλλοτε ύπουλα και μεθοδικά. Πρώτα 

το συναινετικό διαζύγιο, με-
τά το Σύμφωνο συμβίωσης, 
ακολουθεί η επέκταση του 
Συμφώνου συμβιώσεως και 
στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια 
και ακολουθεί ένας κατάλο-
γος αμοραλισμού και αισχύ-
νης. Και τι δεν περιλαμβάνει 

αυτός ο κατάλογος. Πολιτικό γάμο, 
πολιτική κηδεία, καύση των νεκρών, 
ονοματοδοσία στον Δήμο – για να απο-
φεύγεται το Βάπτισμα – απαγόρευση 
εισόδου πνευματικών ιερέων στα σχο-
λεία, αμείλικτος πόλεμος του μαθήμα-
τος των Θρησκευτικών κ.λ.π.

Χρέος όλων μας είναι, κληρικοί και 
λαϊκοί, εκτός από την υλική συμπαρά-
σταση, ειδικά αυτές τις κρίσιμες ώρες, 
που βιώνουμε οριακές καταστάσεις, να 
προσφέρουμε τη δύναμη της πίστης, 
της αγάπης, της εμπιστοσύνης και της 
κοινωνίας με το Θεό.

Ανάγκη να συστρατευθούμε στον 
επανευαγγελισμό του λαού, στην κατή-
χησή του,στη γνωριμία του και πάλι με 
τη διδασκαλία της εκκλησίας μας, την 
ιερά Παράδοση και τους Αγίους της.

Η Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο

Μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να προ-
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Η Εκκλησία οφείλει να διδάσκει με 

συνέπεια και ακρίβεια το λόγο του Χρι-
στού, να διαλύει το σκότος της αγνωσί-
ας, να στηλιτεύει το κακό στην ατομι-
κή και κοινωνική του διάσταση και να 
προσφέρει ρεαλιστικές πρακτικές για 
την άμβλυνση των κοινωνικών προ-
βλημάτων.

Αν η Εκκλησία παύσει να κατηχεί 
το λαό, αυτός θα αναζητήσει άλλους 
δασκάλους για να διδαχθεί, ή να ολο-
κληρώσει την ασέβειά του, κάτι που 
ισχύει σήμερα.

Είναι, ίσως μοναδική ευκαιρία, η 
Ε κ κ λ η σ ί α 
να αρθεί στο 
ύ ψ ο ς  τ ων 
περιστάσε-
ων, να φανεί 
αντάξια των 
προσδοκιών 
του λαού, να 
προσφέρε ι 
ελπίδα, θάρ-
ρος, κουρά-
γιο, δύναμη 
κ α ι  α π α -
ντοχή ,  να 
χαρίσει τη 
δύναμη της 
πίστης και 
την αλήθεια 
του Ευαγγελίου.

Δεν μπορούμε να παραθέσουμε λό-
γω ελλείψεως χώρου του περιοδικού 
τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που 
πρέπει να αναλάβει η Εκκλησία αλλά 
και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
πρέπει να υπερπηδήσει για να πετύχει 
το σκοπό της.

Απλά επισημαίνουμε το χρέος της 
Ορθοδοξίας να ηγηθεί του επανευαγ-
γελισμού των ανθρώπων.

Αυτό άλλωστε το κατάλαβε και ο 
μεγάλος και αείμνηστος Άγγλος Βυζα-

ντινολόγος και Φιλλέλην Σερ Στήβεν 
Ράνσημαν, ο οποίος είπε σε μια από 
τις τελευταίες του συνεντεύξεις τα 
εξής αποκαλυπτικά:«Μερικές φορές – τι 
να πω–αισθάνομαι πολύ απογοητευμένος 
από τις άλλες εκκλησίες της Δύσεως. Όμως 
χαίρομαι με την σκέψη ότι στα επόμενα 
100 χρόνια η Ορθοδοξία θα είναι η μόνη 
ιστορική Εκκλησία που θα υφίσταται. Η 
Αγγλικανική Εκκλησία είναι σε πολύ κακά 
χάλια. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χάνει 
συνεχώς έδαφος. Αλλά, ευτυχώς, υπάρχει 
η Ορθόδοξος Εκκλησία. Μου κάνει μεγάλη 
εντύπωση ο αυξανόμενος αριθμός αυτών 

που ασπάζο-
νται την Ορ-
θοδοξία και 
μάλιστα στη 
Β ρ ε τ α ν ί α . 
Πιστεύω ότι 
προσφέρει την 
πραγματική 
πνευματικό-
τητα που οι 
άλλες Εκκλη-
σίες δεν μπο-
ρούν πλέον να 
μεταδώσουν. 
Όλα αυτά με 
οδηγούν στο 
συμπέρασμα 
ότι η Ορθο-

δοξία θα διατηρηθεί σε αντίθεση με τις 
άλλες». Αυτή τη μεγάλη αλήθεια, εάν την 
καταλάβουμε και την αντιληφθούμε, θα 
μπορέσει να μας ελευθερώσει (Ιωάν. 
8,52) από τις διάφορες παρωπίδες μας, 
αλλά θα είναι και αυτή που θα ελευθε-
ρώσει τον σύγχρονο και ταλαιπωρημένο 
άνθρωπο.

Μαρία Γεωργούλα 
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι

Η Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο
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σΥΝΕΝτΕΥξη άπΟ τΟΝ ΕπίσκΟπΟ 
 ΜπΟΥρΟΥΝτί & ρΟΥάΝτάσ κ.κ. ίΝΝΟκΕΝτίΟ

Ερώτηση 1η: (έχει τεθεί γύρω στα τέλη 
Νοεμβρίου 2013) Είστε λιγότερο από 

ένα χρόνο Επίσκοπος. Ποιο είναι το όραμά 
σας για την Επισκοπή σας;

Απάντηση: Με τη Χάρη του Θεού 
και την ευλογία της Α.Θ.Μ. του Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδώρου του Β', 
μου ανατέθηκε, τον Μάρτιο του 2012, η 
διαποίμανση της Επισκοπής Μπουρούντι 
και Ρουάντας, περιοχών ευαίσθητων, οι 
οποίες μόλις πριν λίγα χρόνια βγήκαν από 
έναν αιμαιτόβρεχτο εμφύλιο πόλεμο «που 
κράτησε δεκαεννιά ολόκληρα χρόνια

Όταν λοιπόν, πριν από δέκα πέντε περί-
που μήνες, εγκαταστάθηκα στην έδρα της 
Επισκοπής, Μπουζουμπούρα, πρωτεύου-
σας του Μπουρούντι τα όσα αντίκρυσα 
στις επιτόπιες επισκέψεις μου και τα όσα 
άκουσα στις συζητήσεις μου ήταν τόσο 
τρομερά που φάνταζαν στα μάτια μου και 
ηχούσαν στα αυτιά μου εξωπραγματικά, 
καθώς ξεπερνούσαν την πιο νοσηρή φα-
ντασία, γιατί, τα όσα διαδραματίστηκαν 
στη διάρκεια της ανήκουστης αυτής σύρ-
ραξης, μόνον ως γενοκτονία μπορούν να 
χαρακτηρισθούν.

Ο πόλεμος έχει πια τελειώσει οι μνή-
μες όμως είναι νωπές και πιστεύω ότι 
ακόμη είναι πολύ νωρίς να εξαλειφθούν. 
Φαινομενικά, οι σχέσεις μεταξύ των δύο 
αντιμαχομένων φυλών, Τούτσι και Χούτου, 
έχουν αποκατασταθεί και νομίζει κανείς 
ότι ο αλληλοσπαραγμός, που ξεκλήρισε οι-
κογένειες, που έστειλε στην απέναντι όχθη 
ψυχές αθώες, παιδιών που δεν πρόλαβαν 
καν να ζήσουν, που άφησε σακατεμένους 
σωματικά και κυρίως ψυχικά όσους κατόρ-

θωσαν να γλιτώσουν και σήμερα μετρούν 
και θρηνούν τους νεκρούς τους.

Όμως, αν κανείς είναι προσεκτικός 
παρατηρητής, θα διαπιστώσει ότι το μί-
σος υποβόσκει. Ενώ δηλαδή στη Θεία 
Λειτουργία παρουσιάζουν μια συμπαγή 
ομάδα, μετά το πέρας της, όταν έχουν να 
παρουσιάσουν κάποιο πρόγραμμα, μουσι-
κοχορευτικό συνήθως, οι δύο φυλές έχουν 
τους δικούς τους χορευτές στους οποίους 
απαγορεύουν να χορέψουν με την άλλη 
ομάδα.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, τα όνει-
ρα και τα οράματά μας ακροβατούν στην 
εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο ρεαλι-
σμό και το ονειρικό στοιχείο, την ουτοπία. 
Προσπαθούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, να 
είμαστε ρεαλιστές και να συντονίσουμε 
την καθημερινότητά μας με τις πνευματι-
κές μας ανάγκες και τις πνευματικές και 
υλικές ανάγκες του ποιμνίου μας.

Συνέντευξη στο περιοδικό μας
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Το όραμά μας συμπυκνώνεται στις 

λέξεις: Αγάπη και ενότητα. Προσπαθού-
με, «πάση θυσία», να τούς οδηγήσουμε 
στην ενότητα, μέσω της απλής αλήθειας 
της αγάπης. Εγχείρημα όχι και τόσο απλό, 
γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαφορετι-
κή αντίληψη της αγάπης, την οποία συν-
δέουν με τις υλικές παροχές. Πρωταρχι-
κό μας μέλημα είναι να τους μάθουμε να 
βλέπουν τη ζωή με το πρίσμα μιας χα-
ρούμενης και άδολης αδελφοσύνης, να 
είναι άνθρωποι, να ζουν ως άνθρωποι, να 
βλέπουν τον άλλο ως άνθρωπο, ως πλάσμα 
του Θεού, να νιώθουν ότι όλοι τους είναι 
μέλη μιας απέραντης οικογένειας.

Ερώτηση 2η: Ποια είναι τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην 
Επισκοπή σας;

Απάντηση: Η επισκοπή μας μετράει 
τέσσερα χρόνια ζωής, δηλαδή, νεοσύστα-
τη. Είναι λοιπόν πολύ λογικό να αντιμετω-
πίζουμε πολλά προβλήματα, τα οποία δεν 
μπορούμε να ιεραρχήσουμε διότι κατά τη 
γνώμη μας είναι εξίσου σοβαρά και στις 

μέρες μας με την κρίση που μαστίζει τον 
κόσμο γίνονται δυσεπίλυτα. Για παρά-
δειγμα, στερούμαστε Επισκοπείου, 
χώρων εκπαίδευσης Κατηχητών, χώ-
ρων φιλοξενίας ανθρώπων οι οποίοι 
επιθυμούν να μας επισκεφθούν και 

να μας βοηθήσουν στο ιεραποστολικό 
μας έργο. Επειδή δεν υπάρχουν κρατικά 
σχολεία και τεχνικές σχολές οι αρχές του 
τόπου, μας προτείνουν να τους τα κτίσου-
με, αφού προτίθενται να μας δωρίσουν 
τρία οικόπεδα. Αυτό όμως είναι απαγο-
ρευτικό για τα πενιχρά οικονομικά μας.

Επίσης, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή 
προσπάθεια, που αφορά στον μεταφρα-
στικό τομέα της Θείας Λειτουργίας, των 
ακολουθιών των Μυστηρίων και των 
περιστασιακών ευχών, όπως της ευχής 
του σαραντισμού στις τοπικές διαλέκτους. 
Όμως η έλλειψη οικονομικών μέσων κα-
θιστά αδύνατη την εκτύπωσή τους. Μια 
εναλλακτική λύση θα ήταν να τα φωτοτυ-
πήσουμε σε φυλλάδια και να τα διανεί-
μουμε στο ποίμνιό μας˙ κι αυτή η λύση 
δεν είναι εφικτή, εφ’ όσον στερούμαστε 
φωτοτυπικού μηχανήματος  που θα έσωζε 
κατά κάποιον τρόπο την κατάσταση.

Ερώτηση 3η: Τι ζητούν οι ντόπιοι, 
από την τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία;

Απάντηση: Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε 
αντίθεση με τις εκκλησίες άλλων ομολογι-
ών, ουδέποτε αναμείχθηκε στην πολιτική, 
γι’ αυτό όπως αφήνουν να εννοηθεί  μας 
συμπαθούν ιδιαίτερα. Όπως προανέφερα, 
στερούνται των πάντων και για τον λόγο 
αυτό ζητούν από εμάς τα πάντα. Χώρους 
λατρείας γιατί στην ύπαιθρο, εκτός ελαχί-

Συνέντευξη στο περιοδικό μας
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στων εξαιρέσεων, η Θεία Λειτουργία  και 
γενικά η λατρεία τελείται κάτω από τα δέ-
ντρα ή στην καλύτερη περίπτωση σε πα-
ράγκες. Μας ζητούν πηγάδια γιατί τα ήδη 
υπάρχοντα βρίσκονται συνήθως σε μεγάλη 
απόσταση από τα χωριά τους και οι άν-
θρωποι αναγκάζονται να περπατήσουν 
πέντε και δέκα ακόμη χιλιόμετρα, προκει-
μένου να προσπελάσουν το πλησιέστερο. 
Κυρίως τα παιδιά ταλαιπωρούνται, γιατί 
είναι επιφορτισμένα να κουβαλούν το νερό 
στο σπίτι πολύ πρωί, προτού ξεκινήσουν 
για το σχολείο, ξυπόλητα και νηστικά.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα ιατρεία, 
που κι αυτά βρίσκονται στα αστικά 
κέντρα μακριά από τα χωριά, με απο-
τέλεσμα οι επίτοκες, οι ασθενείς, οι 
ηλικιωμένοι να ξεκινούν με τα πόδια 
ή αν είναι τυχεροί να μεταφέρονται με 
υποτυπώδη χειραμάξια. Και δεν είναι 
λίγες οι φορές που καταλήγουν στο δρόμο 
Το ίδιο συμβαίνει και με τα σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης.

Ακόμη μας ζητούν γεωργικά εργαλεία 

και μηχανήματα, που θα τους διευκολύ-
νουν στις γεωργικές τους εργασίες.

Ερώτηση 4η: Σε μια περιοχή, που έχει 
πληγεί τόσο έντονα από τόν εμφύλιο πό-
λεμο τι έχει να  προσφέρει η Ορθοδοξία 
ως έκφραση αγάπης;

Απάντηση: Ύστερα από τις φρικτές 
εμπειρίες που βίωσαν οι άνθρωποι αυτοί, 
δεν είναι καθόλου παράξενο που υποφέ-
ρουν και απελπίζονται. Είναι ανθρώπινα 
πλάσματα τα οποία για να ζήσουν στη 
διάρκεια ενός έτους, διαθέτουν λιγότερα 
χρήματα απ’ όσα διαθέτει σε λιγότερο 
χρόνο από ένα μήνα ένας δικός μας χει-
ρώνακτας. Ο φτωχός, ο άρρωστος, ο 
κατατρεγμένος διψάει να ξαναβρεί το 
δρόμο του, να συνειδητοποιήσει ότι 
είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους, 
ότι έχει το δικαίωμα να ζήσει και το 
καθήκον να ελπίζει. Όταν του παρέχει το 
μέσον να εξασφαλίσει ο ίδιος την ύπαρξή 
του και την ύπαρξη των δικών του, όταν 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας
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δεν περιορίζεσαι μόνον στα χρήματα που 
του δίνεις από το πορτοφόλι σου, αλλά μοι-
ράζεσαι τον πόνο του, το θυμό του, την 
επιθυμία ή τη χαρά του και του δίνεις το 
δικαίωμα να μετέχει στο δικό σου πόνο, 
στο δικό σου θυμό, στην επιθυμία ή στη 
χαρά σου, τότε σημαίνει πως αληθινά τον 
αγαπάς. Αγάπη δεν είναι να δίνεις μόνο 
αλλά και να μοιράζεσαι.

Αν λοιπόν, ένας ακαταμάχητος πα-
ροξυσμός αγάπης δεν αναστατώσει 
την ανθρώπινη συνείδηση, η πείνα 
των ανθρώπων θα επισπεύσει το τέλος 
του κόσμου. Μπορούμε ο καθένας με 
τις δυνατότητές του και τις δυνάμεις 
του να τους ανακουφίσουμε, να τους 
θεραπεύσουμε, να τους ανυψώσουμε, 
αρκεί να το θέλουμε.

Ερώτηση 5η: Θα θέλατε να μας μετα-
φέρετε κάποια νέα από την Επισκοπή σας;

Απάντηση: Με την ευλογία της 
Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ κ Θε-
οδώρου του Β’, στείλαμε στο Ανώτερο 
θεολογικό Σεμινάριο, Μακάριος ο Γ’, 
στη Ναϊρόμπι, έναν νεαρό από την 
Ρουάντα, ο οποίος χειροτονήθηκε 
από τον Αρχιεπίσκοπο της Κένυας 
κ. Μακάριο ιερέας. Είναι ο πρώτος 
ορθόδοξος ιερέας της Ρουάντας.

Επίσης, χειροθετήσαμε είκοσι νέ-
ους αναγνώστες. Απ’ αυτούς θα επι-

λέξουμε τους πιο κατάλληλους για να τους 
χειροτονήσουμε ιερείς.

Τέλος, καταρτίσαμε ομάδες Κατηχητών 
και ήδη έχουν αρχίσει οι Κατηχήσεις και 
τελέσαμε ομαδικές βαπτίσεις και γάμους.

Ερώτηση 6η: Κλείνοντας ποιο θα ήταν 
το μήνυμά σας προς τους αναγνώστες του 
Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου;

Απάντηση: Το μήνυμά μου ίσως θεω-
ρηθεί κοινότοπο και χιλιοειπωμένο. Όμως, 
στους σημερινούς χολικούς καιρούς που 
ζούμε είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Το δανεί-
στηκα από το έργο του Ραούλ Φολλερώ˙ 
Τριάντα φορές τον γύρο του κόσμου – 
1961.

Είναι μια προσευχή του συγγραφέα 
στον Κύριο :

 Κύριε,
... Απ' το λογικό που προδίδει,
από τη μηχανή που υποδουλώνει, 
από το χρήμα που σαπίζει,
σώσε την ΑΓΑΠΗ. 

† Ο Μπουρούντι και 
Ρουάντας Ιννοκέντιος

Επιμέλεια: Αικατ.Παπακωνσταντίνου 
 Γεν.Γραμματεύς Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο Σεβ.Ιννοκέντιος με συνεργάτες του Ομίλου μας κατά 
την επίσκεψή του στα γραφεία μας στην Κυψέλη τον Νο-
έμβριο του 2013.
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άπΟ τΟΝ πΕίράσΜΟ στηΝ ΕΥΛΟγίά

Εἴχαμε μόλις ἐξέλθει ἀπό τήν περίοδο τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς και 

«χαλαρώναμε» ἀπό τό ἐντατικό πρόγραμ-
μα τῶν Ἱερῶν Ἁκολουθιῶν καί τίς πολλές 
ὑποχρεώσεις τῶν ἡμερῶν, μέ σκοπό νά 
ἀνασυντάξουμε τίς δυνάμεις μας γιά τό 
ἱεραποστολικό ἔργο. Τέτοιες ἡμέρες οἱ μετα-
κινήσεις μας εἶναι συνεχεῖς καί σέ διαφορε-
τικούς προορισμούς, ὥστε νά ἐπισκεφθοῦμε 
ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ἐνορίες καί 
κοινότητες τῆς Ἐπισκοπῆς μας.

Οἱ ἱερεῖς μοῦ ὑπενθύμισαν πώς θά 
ἔπρεπε νά τελέσουμε τά ἐγκαίνια τῶν 
ναῶν σέ δύο ἐνορίες μας. Ἐκρεμοῦσε ὁ 
ἐγκαινιασμός τοῦ Ναοῦ τῶν Ἀρχαγγέλων στό 
Tenke καί τοῦ Ναοῦ 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων 
στή Madinzcusha. Θά 
ἔπρεπε νά βιαστοῦμε, 
προκειμένου νά προ-
λάβουμε τή μαζική 
μετακίνηση τῶν 
πιστῶν μας στήν 
ὕπαιθρο. Μετανα-
στεύουν αὐτή τήν 
ἐποχή – συχνά σέ μα-
κρινές ἀποστάσεις– 
γιά νά καλλιεργήσουν τή γῆ.

Ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν 
ἐγκαινίων, τόσο ἐγώ ὁ ἴδιος προσωπικά καί 
οἱ συνεργάτες μου, ὅσο καί οἱ χριστιανοί 
μας, γίναμε μάρτυρες πολλῶν παράξενων 
καταστάσεων καί πρωτόγνωρων δυσκολιῶν. 
Ὁ ἱερέας τῆς περιοχῆς ἀρρώστησε ξαφνικά. 
Οἱ συνεργάτες στό ἔργο τῶν αυγκεκριμένων 
ἐνοριῶν ταλαιπωρήθηκαν ἀπό διάφορες 
προσωπικές καί οἰκογενειακές δοκιμασίες. 
Δημιουργήθηκαν διχοστασίες καί ἐντάσεις 
ἀνάμεσα στούς πιστούς. Μιά πραγματικά 
δυσερμήνευτη ἀναστάτωση, τῆς ὁποίας τήν 
ἐμπειρία δέν εἴχαμε βιώσει στό παρελθόν.

Ὁ ἐξαγιασμός ἐνός λατρευτικού χώρου 

εἶναι πολύ μεγάλο καί σημαντικό γεγονός 
γιά τήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ τελοῦνται τά ἱερά 
Μυστήρια και κάθε ἁγιαστική πράξη ἡ 
ὁποία μεταμορφώνει ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
τούς πιστούς. Εἶναι ὁ τόπος πού χαριτώ-
νει, ἀνακαινίζει καί ἐξαγνίζει τίς ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων, ἀνοίγοντας διάπλατα τίς πόρτες 
τοῦ παραδείσου, ἑνώνοντας τή γῆ μέ τόν 
οὐρανό. Ἦταν, λοιπόν, πολύ φυσικό ὁ πονη-
ρός νά μᾶς δοκιμάσει, βάζοντας κάθε εἴδους 
ἐμπόδιο στό δρόμο μας.

Ὁ Κύριος ἔδωσε καί μέ τήν χάρη Του 
ἔγιναν ὅλα ὅπως τά εἴχαμε προγραμματίσει. 
Μέ κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια ὡς ὀρίζει ἡ 
παράδοση καί ἡ τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, 

τελέσαμε σέ δύο συ-
νεχόμενες Κυρια-
κές τά ἐγκαίνια τῶν 
προαναφερθέντων 
ναῶν. Ὅσο ἀρνητικά 
ἀξιοπαρατήρητοι 
ἦταν οἱ παντοειδεῖς 
πειρασμοί πού ζή-
σαμε πρίν ἀπό τά 
ἐγκαίνια, ἄλλο τόσο 
ἀξιοπρόσεκτη ὑπῆρξε 
ἡ εἰρήνη καί ἡ γαλή-

νη τοῦ Θεοῦ πού νιώσαμε νά ἁπλώνεται 
μετά τήν ὁλοκλήρωσή τους. Μάλιστα, παρά 
τό ὅτι οἱ πιστοί θά ἔπρεπε νά ἑτοιμαστοῦν 
γιά τήν ἐπιβεβλημένη μετακίνησή τους στίς 
γεωργικές ἐργασίες τῆς ὑπαίθρου, ὅταν 
τούς ἀνακοινώθηκε ὅτι θά γίνουν ἑπτά 
συνεχόμενες Λειτουργίες, παρέμειναν καί 
συμμετεῖχαν μαζικά σέ αὐτές, προσφέροντας 
κάθε βοήθεια καί διευκόλυνση στούς ἱερεῖς.

Ἄς εἶναι δοξασμένο στούς αἰῶνες τό ἄγιο 
Ὄνομα τοῦ Κυρίου μας!

† Ὁ Κατάνγκας Μελέτιος
Πηγή: περιοδ. "Πάντα τα  Ἔθνη",   

Ἔτος ΛΓ΄, τεῦχος 129, σελ.2.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Αποφοίτηση στην 
Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή 

«Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος 
ο Γ΄» 24 Μαΐου 2014

Σημαντική η προσφορά του 
Γυμνασίου Κεσενγκέι – Νάντι

Από την Πέμπτη 22 Μαίου 2014 άρ-
χισαν οι προετοιμασίες. Ο Σεβασμι-

ότατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακά-
ριος, που είναι και Σχολάρχης, τέλεσε το 
πρωί τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό 
του Αγίου Μακαρίου. Στο τέλος, μίλησε 
στους ιεροσπουδαστές. Ήταν η τελευταία 
Λειτουργία της φετινής ακαδημαϊκής χρο-
νιάς, ανάμεσα στον Επίσκοπο και τους 
μαθητές. Έπρεπε να δώσει τις τελευταίες 
του συμβουλές και παραινέσεις. Τελευταία 
Λειτουργία, φυσικά, χωρίς άλλους επισκέ-
πτες. 

Ήταν μια σύναξη οικογενειακή. Έτσι 
ελεύθερα άνοιξε την καρδιά 
του και τους μίλησε για το τέ-
λος, αλλά και για την αρχή μιας 
νέας, πλούσιας, πνευματικής 
εσοδείας από τους χώρους της 
Σχολής, αφού δύο από τους ιε-
ροσπουδαστές χειροτονήθηκαν 
και θα είναι οι πρώτοι που θα 
πάνε στις χώρες τους για να 
κηρύξουν Ορθοδοξία και Χρι-
στό. Η Μοζαμβίκη και η Ρου-
άντα θα δουν για πρώτη φορά 
ντόπιους ιερείς να τελούν τη 
Θεία Λειτουργία και τα μυστή-
ρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στις τοπικές τους διαλέκτους, 
αφού προετοιμάστηκαν κατάλ-
ληλα στο διάστημα της παρα-

μονής τους στους χώρους της Πατριαρ-
χικής Σχολής. 

Την ίδια μέρα, ο Μητρ. Κένυας, ανα-
χώρησε οδικώς για τη Δυτική Κένυα όπου 
την επόμενη το πρωί παρέστη σε εορτα-
στική εκδήλωση του Γυμνασίου Αρρένων, 
στο Κεσενγκέι της φυλής των Νάντι. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν οι γονείς των 
μαθητών, οι τοπικοί κυβερνητικοί παρά-
γοντες, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παι-
δείας της Κένυας, οι ιερείς της περιοχής 
και πλήθος κόσμου [...]

Πενήντα εννιά παιδιά από το σύνολο 
των μαθητών, φοιτούν με υποτροφία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κένυας και προ-
έρχονται από διάφορες φυλές της χώρας. 
Έτσι το Γυμνάσιο θεωρείται εθνικό και 
πρότυπο, αφού συνήθως, στις περιοχές 
των διαφόρων φυλών, φοιτούν μόνο οι 
της φυλής εκείνης. Από τα τριάντα τόσα 
δημοτικά σχολεία, ο Σεβασμιότατος επι-

άκΟΜά ΕΝά θάΥΜά στηΝ κάρδίά τησ 
άφρίκάΝίκησ ηπΕίρΟΥ
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λέγει τους αριστούχους. Γι’ αυτό βλέπει 
κανείς τη συνάντηση τόσων διαφορετικών 
πολιτισμών και γλωσσών της χώρας. 

Το Σάββατο το πρωί, 24 Μαΐου, ο Σε-
βασμιότατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία 
και κήρυξε στον ιερό ναό του Αγίου Μα-
καρίου, με συλλειτουργούς καθηγητές 
και μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής. 
Έψαλε μελωδικότατα η χορωδία της Σχο-
λής. Στη συνέχεια από το Μητροπολιτι-
κό μέγαρο σχηματίστηκε πομπή με τους 
τελειόφοιτους της Πατριαρχικής Σχολής, 
τους καθηγητές και τον Μητροπολίτη, 
προς τον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας. 
Εκεί άρχισε η τελετή αποφοίτησης της 
Πατριαρχικής Σχολής με προσευχή από 
τον Σεβασμιότατο  [...]  

Ο Σεβασμιότατος μίλησε, στη συνέ-
χεια, για τον ρόλο που διαδραματίζει η 
παιδεία στην πρόοδο των ανθρώπων, 
γενικά αλλά ουσιαστικά, η εκκλησια-
στική και ακαδημαϊκή, έτσι όπως προ-
σφέρεται εδώ στην Πατριαρχική Σχολή. 

Κάλεσε τους αποφοίτους να επιδείξουν 
ζήλο, πίστη, ενθουσιασμό, σταθερότητα, 
για να έχουν δυνάμεις, σωματικές και 
πνευματικές, εκεί που θα υπηρετήσουν. 
Κεντρικό θέμα της ομιλίας του Σεβασμι-
ότατου ήταν η παιδεία και η ιεραπο-
στολή. Αφού ανέλυσε διεξοδικά και τα 
δύο, τους προέτρεψε να έχουν αγνότητα 
ψυχής και σώματος και να θυσιασθούν, 
αν χρειασθεί, για τη σωτηρία των ψυχών 
των άλλων ανθρώπων που θα πρέπει να 
υπηρετήσουν, με ταπείνωση και υποτα-
γή στο θέλημα του Θεού  [...]

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους 
όσοι συμπαρίστανται στη λειτουργία 
της Σχολής, προσφέροντας οικονομι-
κή στήριξη. Στο τέλος, ο Σεβασμιότατος 
απένειμε σ’ ένα έκαστο τα διπλώματα 
και στους αριστεύσαντες επίσης, πιστο-
ποιητικά.  Απένειμε επίσης στους ιερο-
σπουδαστές πιστοποιητικά σπουδών 
του Διδασκαλικού Κολλεγίου, σ’ όσους 
φοίτησαν στη Σχολή Κοινωνικών Σπου-

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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δών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
Ακολούθησε πλούσιο εορταστικό πρό-
γραμμα με χορούς και τραγούδια από 
τους ιεροσπουδαστές. Η κοινή τράπεζα 
ήταν το επιστέγασμα της όλης τελετής 
όπου και πάλι ο Σεβασμιότατος είχε 
την ευκαιρία να μιλήσει και να δώσει 
τις δέουσες συμβουλές, ευχαριστώντας 
όλους για την επιμέλεια, το ήθος κατά 
τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας ο Σεβασμι-
ότατος παρακάθισε, για τελευταία φορά 
με τους ιεροσπουδαστές στο επίσημο 
δείπνο, όπου είχε ξανά την ευκαιρία να 
μιλήσει και να εκφράσει τα αισθήματα 
που τον διακατείχαν. Τότε, ένας – ένας 
από τις διάφορες χώρες έλαβαν τον λό-
γο και ευχαρίστησαν για την ευκαιρία 
που τους δόθηκε να μορφωθούν, σ’ αυτή 
την τόσο σημαντική εστία θεολογίας για 
ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Την 
επόμενη αναχώρησαν όλοι, επιστρέφο-

ντες στις χώρες τους με τις καλύτερες 
αναμνήσεις. 

Μέσα σ’ ένα κλίμα συγκλονιστικό, 
γεμάτο από αναμνήσεις, ο Σεβασμιότα-
τος, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δεν 
συγκράτησε τα δάκρυά του, βλέποντας 
την εξέλιξη και την πρόοδο της Πατρι-
αρχικής Σχολής, αφού βρίσκεται σ’ αυ-
τό το προπύργιο που τιμά το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής και όλη την Ορθοδοξία  [...]

Τα αισθήματα τα οποία πλημμύρισαν 
την ψυχή και τη σκέψη του Σεβασμιό-
τατου, δεν μπορούν να καταγραφούν 
στο άψυχο χαρτί, γιατί όντως οι σκηνές 
και τα γεγονότα είχαν έναν υπερφυσικό 
χαρακτήρα και μια πνοή ζωντανή, που 
ενίσχυε την όλη προσπάθεια, που ήταν 
μια θυσιαστική προσφορά προς τους 
νέους της αφρικανικής ηπείρου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας
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Σε ιδιαίτερα αναστάσιμο κλίμα τε-
λέσθηκε την Κυριακή του Θωμά, 

27.4.2014, η χειροτονία του πρώτου Μο-
ζαμβικανού Ιερέα, με την σεπτή ευλογία 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου του 
Β΄. Πρόκεται γα τον π. Χρήστο Σιτότε, 
ενός εκ των Μοζαμβικανών φοιτητών 
της ιερατικής σχολής της Κένυας, ο 
οποίος και θα διακονήσει την ιεραπο-
στολική Επισκοπή Μοζαμβίκης. 

Ο επίσκοπος κ. Ιωάννης, εμφανώς 
συγκινημένος, μετέφερε το πατρικό εν-
διαφέρον του προκαθημένου της Αλε-
ξανδρινής Εκκλησίας, επισημαίνοντας 
στον χειροτονούμενο το σπουδαίο έργο 
που αναλαμβάνει για τον Ευαγγελισμό 
των διψασμένων για Ορθοδοξία Μο-
ζαμβικανών. Εν συνεχεία στην ομιλία 
του ο Επίσκοπος κ.Ιωάννης απευθνό-
μενος στον π. Χρήστο τόνισε ότι πρέπει 
να είναι υπερήφανος για την επιλογή 
του να υπηρετήσει την Εκκλησία του 
Αποστόλου Μάρκου, την αρχαιότερη Εκ-
κλησία της Αφρικής, που 2000 χρόνια 

τώρα μεταλαμπαδεύει τον Αναστάσιμο 
Ευαγγελικό Λόγο. 

Στην αντιφώνησή του, εμφανώς συ-
γκινημένος, ο π. Χρήστος αναφέρθηκε 
στην επιλογή του να ακολουθήσει με 
ιερή ζέση την Ορθόδοξη Εκκλησία, 
ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Πα-
τριάρχη Αλεξανδρείας, τον Επίσκοπο 
κ.Ιωάννη και τον Μητροπολίτη Κένυας 
κ.Μακάριο, διευθυντή της εκεί ιερατικής 
σχολής, την μητέρα του, την σύζυγό του 
και την μικρή του κόρη, πηγή έμπνευ-
σης για αυτόν, όπως επίσης και όλους 
τους φίλους του που τον στήριξαν. 

Παράλληλα έγινε πανηγυρικός εορτα-
σμός του Προστάτου της Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας Αγίου Μάρκου όπου φυλάσ-
σεται τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου 
και περίτεχνη Καθέδρα του Ιδρυτή της. 
Επίσης έγινε ευλογία των άρτων, ενώ 
ακολούθησε λιτανεία στον περίβολο του 
Ναού και κέρασμα στο Ιεραποστολικό 
Κέντρο,όπου ο κόσμος συνεχάρη τον νέο 
ιερέα και χορωδία έψαλε ύμνους στην 
τοπική διάλεκτο.

 
Πηγή:  http://synodoiporia.blogspot.gr/ 

2014/04/blog-post_1256.html

χΕίρΟτΟΝίά 
τΟΥ πρωτΟΥ ΜΟζάΜβίκάΝΟΥ ίΕρΕά
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Θεία Λειτουργία σε χορτοκαλύβα… Και 
εμείς οι περισπούδαστοι Ορθόδοξοι 

Χριστιανοί της Ελλάδας, της Κύπρου, 
της Ρωσίας και των άλλων ορθόδοξων 
χωρών και εκκλησιών σε μεγαλοπρε-
πείς ναούς και πολλοί βαπτισμένοι Ορ-
θόδοξοι Χριστιανοί, ούτε που πατούν το 
πόδι τους στους ναούς ή έρχονται 2-3 

φορές το χρόνο !!! Και οι περισσότεροι 
εκκλησιαζόμενοι ούτε που γνωρίζουν 
τα της ορθοδόξου ιεραποστολής και των 
αναγκών της…

Πηγή: http://ierapostoli.wordpress.
com/2014/06/22/malawi_church_2014

ΜάΛάΟΥί: θΕίά ΛΕίτΟΥργίά σΕ χΟρτΟκά-
ΛΥβά κάί θΕΜΕΛίΟσ ΛίθΟσ ΝΕΟΥ ΝάΟΥ ! 
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Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014, τελέστη-
καν στα Τίρανα τα εγκαίνια του Νέου 

Καθεδρικού Ναού της «Αναστάσεως του 
Χριστού», από την Α.Θ.Π. τον Οικουμε-
νικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, με τη 
συμμετοχή των Μακαριωτάτων Πατριαρ-
χών Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Σερβίας 
κ. Ειρηναίου, Ρουμανίας κ. Δανιήλ, των 
Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, 
Αθηνών 

 
κ. Ιερωνύμου, Βαρσοβίας 
κ. Σάββα και του επιχώριου Ποιμενάρχη, 
Τιράνων κ. Αναστασίου. 

Επίσης, συμμετείχαν στα εγκαίνια και 
οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Εκπρό-
σωποι των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, 
Αντιοχείας, Μόσχας, Βουλγαρίας και Γε-
ωργίας.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια 

ΕγκάίΝίάστηκΕ Ο κάθΕδρίκΟσ ΝάΟσ 
τησ άΝάστάσΕωσ τΟΥ χρίστΟΥ

 στά τίράΝά
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τ ο υ 
ολοκληρωτικού διωγμού 

της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας 
της Αλβανίας (1967-1990), το αθεϊστικό 
καθεστώς είτε, κατέστρεψε πλήθος ιερών 
ναών και μονών, είτε, τα μετέτρεψε σε 
αποθήκες, μηχανουργεία, στρατόπεδα, 
κέντρα ψυχαγωγίας. 

Ήδη το 1965 ο παλαιός Καθεδρικός 
Ναός στην κεντρική πλατεία των Τιρά-
νων κατεδαφίσθηκε και στη θέση του 
κτίσθηκε δεκαπενταόροφο ξενοδοχείο.

Σύμβολο της επίπονης εκ θεμελίων 
ανοικοδομήσεως της Ορθοδόξου Αυ-
τοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας σε 
όλους τους τομείς, από το έτος 1991 μέχρι 
σήμερα, αποτελεί το συγκρότημα του Νέ-
ου Καθεδρικού Ναού της «Αναστάσεως 
του Χριστού» στο κέντρο των Τιράνων 
με το παρεκκλήσιο της «Γεννήσεως του 
Χριστού», το κωδωναστάσιο και το Συ-
νοδικό Κέντρο.

Το απόγευμα της Κυριακής πραγμα-
τοποιήθηκε Εορτή της Ορθόδοξης Νεο-
λαίας στο Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο 
δημιουργή-

θηκε στο χώρο υποκάτω του Καθεδρικού 
Ναού.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αυ-
τοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας πα-
ρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Νισάνι, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μέτα, 
ο Πρωθυπουργός κ. Ράμα, ο Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και Δή-
μαρχος Τιράνων κ. Μπάσα, οι οποίοι το 
πρωί της Δευτέρας 2 Ιουνίου δέχθηκαν 
επισήμως τους Ορθοδόξους Προκαθη-
μένους.

Το γεγονός των εγκαινίων συνιστά 
ιδιαίτερη ευλογία για τους Ορ-

θοδόξους 
της Αλβανίας και ευρύτερα για τη χώρα. 

Επίσης αποτελεί πολυσήμαντη μαρ-
τυρία, της ανά τον κόσμον Ορθοδοξίας. 
Επιπρόσθετα, με την παρουσία του Πα-
ναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 
και άλλων Προκαθημένων, καθώς και 
αντιπροσωπειών από όλες τις κατά τό-
πους Ορθόδοξες Εκκλησίες, δηλώθηκε 
η Εκκλησιαστική ενότητα της Αγίας μας 
Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, ο και κτήτωρ 
του μεγαλοπρεπούς Καθεδρικού στο κέ-
ντρο της πρωτεύουσας της χώρας, προ-
σφωνώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, 
τους Προκαθημένους και τους Άρχοντες, 
χαρακτήρισε το έργο αυτό ως σύμβολο 
ενότητας και αναγέννησης της Αλβανίας.

Πηγή:Διαδύκτιο
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Το ιεραποστολικό έργο της Ιεράς 

Μητρόπολης περιλαμβάνει την διά-

δοση της Ορθοδόξου πίστεως, όπως 

αυτή διαφυλάχθηκε ανόθευτη από 

το μαρτυρικό Αποστολικό και Οι-

κουμενικό κέντρο της Μεγάλης του 

Χριστού Εκκλησίας, την δημιουργία 

ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτή-

των, την πνευματική ενίσχυση των 

λιγοστών Ελλήνων που διαμένουν 

στις χώρες αυτές και την ανάπτυξη 

φιλανθρωπικής δράσης.

Το φωτογραφικό υλικό εστάλη στο Όμιλό μας από τον Μητροπολίτη Χονγκ Κονγκ και Άπω Ανατολής κ.κ. Νεκτάριο Τσίλη.

Δραστηριότητες του Ομίλου.Aνοικτό παράθυρο στην Ιεραποστολή

Η Ιερά Μητρόπολις Χονγκ Κονγκ ιδρύ-

θηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

το έτος 1996 και από τότε μέχρι σήμερα, 

με την χάρη του Θεού, δραστηριοποιεί-

ται ιεραποστολικά σε είκοσι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. Η δικαιοδοσία 

της Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ επεκτεί-

νεται στις χώρες Κίνα, Ταϊβάν, Φιλιππί-

νες, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, 

Βιρμανία (τώρα Μιανμάρ), Μαλαισία, 

Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Μπαγκλαντές, 

Ινδία, Σρι Λάνκα, Μαλδίβες Νήσους, Νε-

πάλ, Μπουτάν, Πακιστάν, Αφγανιστάν.

Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ είναι ο 

κ.κ. Νεκτάριος Tσίλης, δυναμικός Ιεράρ-

χης του Οικουμενικού Θρόνου ο οποίος 

αναπτύσσει πολύ αξιόλογη ιεραποστο-

λική προσπάθεια, υπό άκρως δυσμενείς 

συνθήκες και με ελάχιστα έως ανύπαρ-

κτα οικονομικά μέσα, στις χώρες στις 

οποίες επεκτείνεται η δικαιοδοσία του.
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Με κατάνυξη και πνευματική ευφροσύνη εόρτασαν την Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού οι ορθόδοξοι χριστιανοί του Χονγκ Κονγκ.

Tο "Χριστός Ανέστη" εψάλη στην ελ-
ληνική, την αγγλική και την κινεζική.

Μετά το πέρας της Αναστάσιμης 
θείας Λειτουργίας παρετέθη από 
την Ιερά Μητρόπολη Πασχαλινό 
Δείπνο για όλους τους πιστούς.

Τα παιδιά του κατηχητικού με πολύ 
μεράκι ετοίμασαν αναστάσιμες λα-
μπάδες για τους πιστούς.

Το φωτογραφικό υλικό εστάλη στο Όμιλό μας από τον Μητροπολίτη Χονγκ Κονγκ και Άπω Ανατολής κ.κ. Νεκτάριο Τσίλη.

Aνοικτό παράθυρο στην Ιεραποστολή

Επιμέλεια
Μαρία Σταυριανού

Ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ 
πένητα· ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ρύσεται 

αὐτὸν ὁ Κύριος. Κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν 
καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν 
τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῷ αὐτὸν εἰς χεῖρας 
ἐχθρῶν αὐτοῦ.( Ψαλμός 40, 2-3)

Στην εποχή της μεγαλύτερης οικο-
νομικής κρίσης και ένδειας  που διέρ-
χεται η Ελλάδα, με τους εξαντλητικούς 
φόρους και την υπολειτουργία όλων των 
κρατικών και 
κοινωνικών 
δομών, μας 
συγκινούν 
οι ευγενείς 
δωρητές που 
προσφέρουν 
το υστέρη-
μα ή και το 
περίσσευμά 
τους με σκο-
πό να δια-
τεθεί  στην 
κάλυψη ανα-
γκών των 
ιεραποστολι-
κών κλιμακίων. Ο Όμιλός μας -  πέρα των 
περιπτώσεων των δωρητών που επιθυ-
μούν συγκεκριμένη διάθεση  - με σύνεση 
διαχειρίζεται αυτά «τα ιερά χρήματα» σε 
έργα αγάπης και υποστηρίξεως Ιερα-
ποστόλων που γνήσια και καλλίκαρπα  
επιτελούν την σπουδαία αποστολή τους , 
δίνοντας ζωντανή και αγία μαρτυρία της 
Ορθοδοξίας στα Έθνη. Έτσι από την αρχή 
του έτους, ο Όμιλός μας έχει ενισχύσει οι-
κονομικά αρκετά ιεραποστολικά κλιμάκια.
•	 Στην αχανή Αφρικανική Ήπειρο ενι-

σχύσαμε οικονομικά τις Ιερές Μη-

τροπόλεις Γουϊνέας, Ζάμπιας,  Ζι-
μπάμπουε, τις Ιερές Επισκοπές Μα-
δαγασκάρης και Κατάγκας,  και  την 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαλάουϊ.

•	 Από τα ιεραποστολικά κλιμάκια της 
Ασίας  που απευθύνουν στους λαούς 
της  το «έρχου και ίδε» του  αποστό-
λου Φιλίππου, για να προσφέρουν τον 
πνευματικό θησαυρό της Ορθοδοξί-
ας, στηρίξαμε οικονομικά  τις  Ιερές 

Μητροπό-
λεις Κορέας, 
Χόνγκ Κονγκ 
& Άπω Ανα-
τολής, καθώς 
επίσης και το 
Ορφανοτρο-
φείο στην 
Κ α λ κ ο ύ τ α 
των Ινδιών 
που συντη-
ρεί η Αδελφή 
Νεκταρία.  
•	 Στα γει-
τονικά Βαλ-
κάνια βοηθή-

σαμε οικονομικά την Ιερά Μητρόπολη 
Βερατίου & Καννίνης στο δύσκολο και 
τραχύ έργο που επιτελεί στην χώρα 
της Αλβανίας καθώς και την Ιερά Μη-
τρόπολη Κασσοβίας & Τσεχίας.
Ο Κύριός μας να χαρίσει ουράνια 

αμοιβή στους ευγενείς δωρητές που 
προσφέρουν  στους έχοντας ανάγκη αλλά 
να ευλογεί και να δυναμώνει τους ιερα-
ποστόλους, τους  ευαγγελιζομένους την 
ειρήνη στα πέρατα της γης.

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

ΟίκΟΝΟΜίκη EΝίσχΥση ίΕράπΟστΟΛωΝ
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Μίά ΕκδηΛωση «θΕσΜΟσ» 

τΟ τσΟΥγκρίσΜά τΟΥ κΟκκίΝΟΥ άΥγΟΥ

Την Κυριακή 11 Μαΐου  στην κατα-
σκήνωση «Αγία Ταβιθά» στην Αρά-

χωβα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία η εκδήλωση του τσουγκρίσματος  
του κόκκινου αυγού. Μια εκδήλωση που 
είχε εμπνευστεί και υλοποιούσε ετησίως 
ο μακαριστός γέροντας  Κωνσταντίνος 
Σακελλαρόπουλος για να εορτάζεται με 
χρώμα Ιεραποστολικό  το Λυτρωτικό 
μήνυμα της Αναστάσεως. Μέσα στην 
ατμόσφαιρα της φυσικής ανοίξεως του 
Παρνασσού γίνεται αυτό το αντάμωμα 
πνευματικής επικοινωνίας  των με-
λών και φίλων της Ιεραποστολής του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. και των παραρτημάτων του, 
όπου κάθε πιστή ψυχή «αγάλλεται και 
χαίρει». Ο μοναχός π.Νεκτάριος Τσεκού-
ρας πρόσφερε με μεστό και σοφό λόγο 
το Αναστάσιμο μήνυμα. Ήταν μήνυμα 
ελπιδοφόρο μέσα στην σύγχρονη καθη-
μερινότητα  της ηθικής και πνευματικής 
κατολίσθησης που ζούμε. Η χορωδία 
του Ομίλου μας διάνθισε την εκδήλωση 
με πασχαλινούς ύμνους και τραγούδια. 
Όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν με την 
νοσταλγία σύντομα να ξαναεπισκεφθούν 
την κατασκήνωση για να νοιώσουν ξανά 
ψυχική πληρότητα.

Δραστηριότητες του Ομίλου

Ο π.Νεκτάριος Τσεκούρας προσφέρει το κόκκινο αυγό

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 
με την χορωδία του Ομίλου μας

Ο π.Νεκτάριος προσφέρει στον νικητή του 
διαγωνισμού του «τσουγκρίσματος» 

κ. Αλεξ.Μούση το έπαθλο.   
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Την 1η Ιουνίου ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. φιλοξένη-
σε εκδήλωση του Συλλόγου οι «Φίλες 

της κατασκηνώσεως Αγία Ταβιθά». Φί-
λοι και συνεργάτες είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν κατασκηνιώτικο 
video, απαγγελία από την νομικό δε-
σποινίδα Χριστίνα Τάτση και όμορφα 
τραγούδια από την χορωδία του Ομίλου 
μας υπό την διεύθυνση της δεσποινίδος 
Γεωργίας Μούση. ‘Ήταν μια εκδήλωση 
ενίσχυσης και αγάπης προς το θεάρεστο 
έργο των χριστιανικών κατασκηνώσεων.

Ο Θεός να ευλογεί τέτοιες προσπά-
θειες και να καλεί κι άλλους «εργάτες 
στους αμπελώνες του».

τσάι άγάπησ κάί άΛΛηΛΕγγΥησ

Δραστηριότητες του Ομίλου

Η χοράρχης της  χορωδίας του Ομίλου μας 
δ. Γεωργία Μούση

Η δ. Χριστίνα Τάτση καθώς 
απαγγέλει  στην εκδήλωση 

ποίημα για την Άλωση 
της Πόλης.



25

aNOIGMa NEaNIKHS KaRDIaS
«OΜΟΛΟγίά χρίστΟΥ στΟΝ 21ο άίωΝά»

Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς

Σε κάθε εποχή, πλάι στους «αυθάδεις 
τολμητάς» υπάρχουν οι τολμηροί της 

αρετής, έτοιμοι για όλα για την πίστη 
του Χριστού. Αυτό μαρτυρεί η άκαμπτη 
πίστη της νεαρής Σουδανής Μαριάμ Γι-
αχά Ιμπραχίμ  που κατασυγκίνησε και 
ξεσήκωσε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τον Μάιο η Μαριάμ καταδικάστηκε 
σε θάνατο δια απαγχονισμού για απο-
στασία, δηλαδή την άρνηση της ισλα-
μικής πίστης, καθότι είχε παντρευτεί 
έναν χριστιανό άνδρα από το Νότιο 
Σουδάν. Σύμφωνα με την ισλαμική νο-
μοθεσία σαρία, οι μουσουλμάνες γυ-
ναίκες απαγορεύεται να παντρεύονται 
αλλόθρησκους, αδίκημα που επισείει 
μέχρι και τη θανατική ποινή. Παράλλη-
λα, η σουδανική νομοθεσία απαγορεύ-
ει στους μουσουλμάνους να αλλάζουν 
θρησκεία. Η 27χρονη ισχυρίζεται πως 
ανατράφηκε ως χριστιανή αφότου εγκα-
ταλείφθηκε από τον πατέρα της κατά 
την παιδική της ηλικία, όμως η σουδα-
νική Δικαιοσύνη αρχικά απέρριψε τους 
ισχυρισμούς της και την καταδίκασε 
σε θάνατο αφού πρώτα την φυλάκισε. 
Ενώ είχε γεννήσει το δεύτερο παιδί της 
μέσα στο κελί της φυλακής όπου κρατεί-
το με τον 20 μηνών γιό της και περίμενε 
την εκτέλεση της ποινής, η καταδίκη 
της προκάλεσε Διεθνή κατακραυγή κι-

νητοποιώντας την οικουμένη ολόκλη-
ρη κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Το δικαστήριο του Σουδάν, 

μετά την παγκόσμια κατακραυγή που 
εισέπραξε για την απόφαση του να κατα-
δικάσει την 27χρονη με την εσχάτη των 
ποινών, αποφάσισε την απελευθέρωση 
της. Έτσι μέσα στον Ιούνιο η Μαριάμ 
Γιαχά Ιμπραχίμ κρατώντας στα χέρια 
την νεογέννητη κόρη της, αφήνει τις φυ-
λακές του Χαρτούμ. Μαζί με τον άντρα 
της και τα δύο της παιδιά μεταφέρθηκε 
σε ασφαλές σπίτι λόγω της έκτασης της 
δημοσιότητας που είχε πάρει η υπόθεσή 
της. 

Στο πρόσωπο της Μαριάμ βλέπουμε 
τους σύγχρονους ομολογητές της πίστε-
ως μας γιατί διαπιστώνουμε ότι η πίστη 
στο Χριστό γιγαντώνεται και ανθίζει και 
στα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα. Εδώ 
επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο γέρο-
ντας Παΐσιος «ο διάβολος τώρα οργώνει, 
ο Χριστός όμως είναι Εκείνος που θα 
σπείρει τελικά»!

Η φοιτητική συντροφιά του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.   

Πηγές θέματος & φωτογραφιών : 
Διαδίκτυο
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Μίά άΝάφΟρά στίσ ΥπηρΕσίΕσ ΜΟΥ στΟ κΟγκΟ

Αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη στον 
Κύριο μας που με τη βοήθειά Του 

αξιώθηκα να διακονήσω στον τομέα της 
εξωτερικής Ιεραποστολής (1990–1995). 
Η πρόσκληση του τότε Αγιορείτου π. 
Μελετίου Γρηγοριάτου (τώρα είναι Επί-
σκοπος Κατάγκας), με βρήκε πρόθυμη, 
με τη συγκατάθεση της οικογένειάς μου 
να διακονήσω.

Υπηρέτησα ως 
διευθύντρια του 
θαυμάσιου Σχολεί-
ου στο «Lumiere 
du Christ» (Φῶς 
Χριστοῦ)  δύο 
σχολικά έτη. Στη 
συνέχεια ως Λυ-
κειάρχης του 
Institut Technique 
Agricole (Αγροτι-
κής Κατευθύνσε-
ως). Έκανα έργο 
επιθεώρησης και 
σε άλλα 2 χωριά, 
τον Άγιο Θωμά και 
τον Άγιο Δημήτριο. 
Επισκεπτόμουν 
τα 4 σχολεία κάθε 
μήνα όλες τις τάξεις και όλους τους εκ-
παιδευτικούς. Προηγείτο ομιλία μου με 
οδηγίες για Γενική και Ειδική διδακτική 
των μαθημάτων. Εγίνετο υποδειγματική 
διδασκαλία από όλους, που  παρακολου-
θούσαν όλοι οι συνάδελφοι και στο τέλος 
ασκούσαν δημιουργική κριτική. Αυτό 
ωφελούσε όλους.

Γι' αυτό τα δύο σχολεία του Κολουέζι 
και τα άλλα δύο που αναφέραμε λειτούρ-

γησαν με υποδειγματικό τρόπο όλα τα 
σχολικά έτη (1990-1995). Οι τελειόφοι-
τοι του Ι.Τ.Α.(Institut Technique Agicole) 
είχαν επιτυχία 100% στην εισαγωγή τους 
στα Πανεπιστήμια. Το πρωί στα Σχολεία 
γινόταν πρωινή προσευχή και ακολου-
θούσε έπαρση της Σημαίας.

Οι μαθητές επισκέπτονταν συχνά τα 
Νοσοκομεία και τις φυλακές. Τα Χριστού-

γεννα –Πάσχα 
και στο τέλος του 
έτους γίνονταν οι 
γιορτές με σκετς, 
ποιήματα και τρα-
γούδια και ομιλίες.

Μεγάλο βάρος 
δινόταν στην καλ-
λιέργεια του ήθους 
των μαθητών και 
των καθηγητών 
και διδασκάλων.

Εκτός Σχολείου 
έκανα κατηχητικό 
στα παιδιά του 
Δημοτικού κάθε 
Πέμπτη και στα 
παιδιά του Γυμνα-
σίου την Τετάρτη. 

Συμμετείχα σε όλες τις λατρευτικές ευ-
καιρίες της Mission (Ιεραποστολής), στις 
Βαπτίσεις και στις εξορμήσεις στα χωριά.

Όλη ημέρα περνούσε δημιουργικά με 
λατρευτικές εκδηλώσεις και με προσφορά 
στον άνθρωπο. Ευλογημένα χρόνια. Όλα 
για τη δόξα του Θεού, «Δόξα τῷ Θεῷ πά-
ντων ἕνεκεν».

Ευτέρπη Ηλία - Μαύτα
Ιούνιος 2014

Γυναικεία διακονία

Το ιεραποστολικό κλιμάκιο με τους συνεργάτες του 
Kolwezi, μπροστά από το σχολείο του π. Κοσμά 

(Σεπτ. 1990). Εξ αριστερών: Οι Γρηγοριάτες μοναχοί, 
Δαμασκηνός και Κύριλλος, Γεώργιος Χριστοφίδης, 
π. Μελέτιος Γρηγοριάδης, μοναχή Θέκλα, μοναχή 

Ξένη, Θεανώ Μουδλεκίδου, Αγγελική Χατζηχρήστου, 
Ευτέρπη Ηλία. 

Μία από τις Ελληνίδες που προσέφεραν αξιολογότατες Ιεραποστολικές υπηρεσίες για την εξά-
πλωση της Βασιλείας του Θεού, είναι η Λυκειάρχης κα Ευτέρπη Ηλία-Μαύτα.  Η προσφορά της 
δεν μπορεί να περιοριστεί στις λίγες γραμμές που μας παρέθεσε η ίδια μόνο για το εκπαιδευτικό 
της έργο στο Κονγκό. Παραθέτουμε λίγα στοιχεία του έργου της.
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Michalovche, 26 Μαρτίου 2014 
Αγαπητοί αδελφοί,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για το δώρο των 500 ευρώ 
για την ενίσχυση του ιεραποστολικού έργου στην Σλοβακία. Στις πολλές ανάγκες 
που υπάρχουν (τώρα κυρίως η μετάφραση και έκδοση ενός προσευχηταρίου στα 
Σλοβάκικα) κάθε ευρώ μετράει! Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.

Κατά την διάρκεια της πρόσφατης ευχάριστης συναντήσεως μας στην Αθήνα 
πληροφορήθηκα μετά λύπης ότι δεν είχατε λάβει την αναμνηστική κάρτα από τα 

εγκαίνια του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. 
Ιωάννου του Ελεήμονος στην Κασσοβία 
(Κώσιτσε) Σλοβακίας, στην κατασκευή του 
οποίου είχατε συνδράμει. Σας αποστέλνω 
λοιπόν ένα άλλο αντίγραφο ελπίζοντας να 
φτάσει αυτή την φορά. Ευχαριστούμε και 
πάλι για όλα.

Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, σας εύχομαι 
καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή και 
με την βοήθεια του Θεού καλή μετάνοια!

Μετ' ευχών, ευλογιών και ευγνωμοσύ-
νης.

Ο Μητροπολίτης

† Ο Μιχαλουπόλεως και Κασσοβί-
ας Γεώργιος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΕΧΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας

Προς τους αδελφούς
Του Πανελλήνιου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής

Τρύγονος 3-7 Κυψέλη, Αθήνα
Ελλάς,Νo. 118/2014

Ο Σεβ. Μιχαλουπόλεως & Κασσοβίας 
κ.κ.Γεώργιος κατά την τέλεση των εγκαινίων 
του ναού.

Στις 28 Σεπτεμβρίου τελέστηκαν τα εγκαίνια 
του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Ιωάν-
νου του Ελεήμονος Κασσοβίας (Κώσιτσε)( 
Σλοβακίας

Δραστηριότητες του Ομίλου.Επιστολές Ιεραποστόλων
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ΕφΥγΕ άπΟ κΟΝτά Μάσ
 Ο άΕίΜΝηστΟσ άγίΟρΕίτησ ΜΟΝάχΟσ 

ΝίκΟδηΜΟσ ΜπίΛάΛησ

Εἶμαι κυριολεκτικά συγκλονισμέ-
νος ἀπό τήν ἀδόκητη - αἰφνίδια 

κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου 
μας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) 
την 4ην Ἱουνίου, ἡμέρα Τετάρτη, 
τοῦ ἀειμνήστου Γέροντα Ἁγιορείτου 
Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.

Δέν ἦτο μόνο Ἱδρυτής, ἀλλά καί ὁ 
κύριος ἄξονας τῆς ἐξαπλώσεως ἀνά τήν 
Ὑφήλιο τοῦ σκοποῦ καί τῆς δράσεως 
αὐτοῦ τοῦ εύλογημένου, ἀπό τόν Κύριο, 
Πανελληνίου Συλλόγου.

Ὅπου ὑπάρχει Ἑλληνοχριστιανικό 
Στοιχεῖο, μικρή ἤ μεγάλη Κοινότη-
τα, Ἐκκλησάκι ἤ Ἱερά Μονή εἰς τήν 
Οἰκουμένη, ὁ ἀείμνηστος Γέροντας 
Ἁγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ἦτο 
παρών καί ἐλάλει τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ, 
διά τῆς παρουσίας τοῦ Περιοδικοῦ 
μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη 
Οἰκογένεια».

Ἀπό τήν Ἀλάσκα τοῦ Βορείου Πό-
λου, ἕως τά πέρατα τοῦ Νοτίου Πόλου 
καί ἀπό τήν Ἀνατολή ἕως τή Δύση 
τῆς Γῆς, ἔχομε μαρτυρίες προσωπι-
κές ἤ γραπτές πῶς ὁ π. Νικόδημος 
ζέσταινε τίς καρδιές τῶν Χριστιανῶν. 
Συγκινοῦσε, ὁδηγοῦσε σέ μετάνοια 
τούς ἀναγνῶστες τοῦ Περιοδικοῦ καί 

μετέδιδε τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. 
Δέν εἶναι σχήμα λόγου, οὔτε 

ὑπερβολή αὐτά πού ἀνακοινώνω. Εἶναι 
πραγματικά καί ἐλάχιστα. Ἐλάμβανα, 
ὡς Πρόεδρος, Γράμματα, Μηνύματα 
καί Βεβαιώσεις συγκινητικές γιά τίς 
σωτηριώδεις ἐνέργειες τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π. 
ἐν τῶ προσώπῳ του.

Πολλές ἐκατοντάδες, ἀλλά καί χι-
λιάδες, θά ἠμποροῦσα νά ἀναφέρω, 
περιπτώσεις σωτηρίας ἐμβρύων, 
γυναικῶν ἐγγάμων καί ἀγάμων, οἱ 
ὁποῑες ἐνῶ ὡδηγοῦντο εἰς ἔκτρωσιν 

Δραστηριότητες του Ομίλου.Εξόδιοι Λόγοι - Κοιμηθέντες

Ἀντωνίου Εὐαγ. Ἀνωνίου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων 
τῶν Πολυτέκνων, ἐπιμνημόσυνος λόγος κατά τό ἐννιαήμερο Μνημόσυνο 
τοῦ Μακαριστοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΠΙΛΑΛΗ) στον 
Ἱ. Ναό Ζωδόχου Πηγῆς. ὁδοῦ Ἀκαδημίας, τήν 12η Ἰουνίου 2014.
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τῶν ἀνυπεράσπιστων ἐμβρύων των, 
ἀνέκοπταν τήν δολοφονικήν ἀπόφασή 
τους, συμβουλευόμενες τό Περιοδικό 
τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π. καί ἐπικοινωνώντας προ-
σωπικά ἤ τηλεφωνικά μέ τόν Γέροντα 
Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη, τηρουμέ-
νης πάντοτε τῆς ἐχεμυθείας.

Γνωρίζω καί βεβαιώνω ὅτι εἴχαμε 
ἐπισκεφθεί μαζί ἀρκετές φορές μεγά-
λους ἁγίους Γέροντες ὅπως: Τόν Ἅγιο 
Πορφύριο, τόν Ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη 
Μοναχό στήν Παναγούδα τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, τόν π. Σίμωνα Ἀρβανίτη Πε-
ντέλης, τόν π. Ἰάκωβο Τσαλίκη στόν 
Ὅσιο Δαβίδ Εὐβοίας, τόν π. Σίμωνα 
Ἀρβανίτη Πεντέλης, τόν π. Ἰάκωβο Τσα-
λίκη στόν Ὅσιο Δαβίδ Εὐβοίας, τόν π. 
Φιλόθεο Ζερβάκο στά Θαψανά Πάρου 
καί πολλούς ἄλλους ἁγίους Γέροντες, 
οἱ ὁποῖοι τόν ἐνίσχυαν εἰς τό νά συνε-
χίζει νά ἐργάζεται σ' αὐτό τό ἔργο τῆς 
Π.Ε.Φ.Ι.Π. γιά τούς Πολυτέκνους, τό 
ὁποῖο ἀποκαλοῦσαν εὐλογημένο ἀπό 
τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας.

Ὑπήρξαν καί ὀλίγοι πού τοῦ εἶχαν 
εἰπεῖ: Τί δουλειά ἔχεις ἐσύ καλόγερος 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά ἀνακατεύεσαι 
μέ τούς Πολυτέκνους; Ὁ ἀείμνηστος 
Γέροντας Μοναχός Νικόδημος Μπι-
λάλης, ἦλθε γιά πρώτη φορά τό 1969 
στήν κατοικία μού στήν Ἡλιούπολη καί 
μέ ἔπεισε νά συνεργασθοῦμε γιά τήν 
ἵδρυση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., παρά τίς σφο-
δρές ἀντιρρήσεις μου, διότι εἶχα σοβα-
ρό φορτίο διευθύνοντας τότε σπουδαία 
ἐπενδυτική Τράπεζα. Τά ἐπιχειρήματά 
του ἦσαν ἀτράνταχτα καί ἀποδέχθηκα 
συνεργασία μαζί του γιά τό σκοπό αὐτό, 
ἄχρι θανάτου. Αὐτὀ ἔγινε ἐνώπιον τῆς 
συζύγου μου καί τῶν δύο θυγατέρων 
μου, μαθητριῶν τότε.

Ὁ Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης 
ἦτο γόνος Πολυτέκνου Οἰκογενείας μέ 
γεννήσεις 17 τέκνων τῆς ἁγίας Μητέ-
ρας του.

Ὁ συνομιλητής του ἐπίσης γόνος 
Πολυτέκνου Οἰκογενείας 7 τέκνων.

Ἐπί 46 συναπτά ἔτη ἡ συνεργασία 
μας ὑπῆρξε ἄψογος καί σπάνια μέχρι 
καί τῆς πρό ἐλαχίστων ἡμερῶν κοι-
μήσεώς του. Ἐκεῖνος Α' Ἀντιπρόεδρος 
(δέν ἤθελε νά φαίνεται Πρόεδρος) καί 
ὁ συνεργάτης του Πρόεδρος. Ἐπέρασαν 
πολλοί συνεργάτες εἰς τά Διοικητικά 
Συμβούλια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἄνδρες καί 
γυναῖκες ἐπιφανεῖς καί ἄσημοι ἀλλά 
προικισμένοι μέ ἐξαίρετη ψυχή.

Συνεργασίες μέ πολύ ὑψηλά 
ἱσταμένους εἶχα πολλές στήν καρι-
έρα μου. Συνεργασία ὅμως ὡς ἡ μέ 
τόν ἁγιορείτη Μοναχό Νικόδημο 
Μπιλάλη εἶναι φαινόμενο. Οὑδέποτε 
ἀντιλογίσαμε. Οἱ ἀποφάσεις μας συ-
νέπιπτον πάντοτε. Εἶμεθα ὡς ὁ ἕνας 
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νά εἶχε τό μυαλό τοῦ ἄλλου στό κεφάλι 
του. Μία, ἴδια γνώμη.

Ἐτηλεφωνοῦσε νύκτα ἤ ἡμέρα ἀπό 
τό Ἅγιον Ὄρος ἤ ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., μοῦ 
ἐδιάβαζε ὅ,τι ἔγραφε γιά νά ἀκούω καί 
νά λέγω τήν γνώμη μου. Ὅταν τοῦ ἔλεγα, 
μήπως θά ἦτο καλύτερα νά διατυπωθῆ 
ἔτσι; Τό ἐσημείωνε καί τό διώρθωνε 
ἀμέσως. Ναί, εἶναι ἀπίστευτο, ἀλλά 
ἀληθινό. Διότι ὅ,τι ἔγραφε ἦτο πολύ 
προσεγμένο καί δέν ἔσφαλε. Δυνατός 
γνώστης τῶν Γραφῶν. Ἱκανός στήν μνή-
μη. Καθηγητής Θεολόγος καί Φιλόλο-
γος μέ μετεκπαίδευση στό Ἐξωτερικό. 
Ἀσχολήθηκε μέ ἀγαθό πείσμα γιά τόν 
Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη. Συνέγρα-
ψε καί ἐπιμελήθηκε σπουδαῖα βιβλία.

Τό τελευταῖο βιβλίο που ἔγραψε πρό 
τῆς κοιμήσεώς του καί ἐκυκλοφόρησε 
ἀπό τό Τυπογραφεῖο τήν ἡμέρα τοῦ 
θανάτου του δέν τό εἶδε.

Κύρια ὅμως ἔκδοση τοῦ μακαριστοῦ 
π. Νικόδημου Μπιλάλη εἶναι τό Περι-
οδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., «Ἑλληνορθόδοξη 
Πολύτεκνη Οἰκογένεια» μέ Διευθυντή 
Συντάξεώς του τόν ἴδιο πάντοτε, ἀπό 
τό 1ο ἕως καί τό τελευταίο τεῦχος, ὑπ' 
ἀριθ. 141 (Ἰανουάρ., Φεβρ., Μάρτιος 
2014).

Τ ί  κ α ί  π ό σ α  π ε ρ ι ε χ ό μ ε να 
εὑρίσκονται μέσα στό Περιοδικό!

Πολύτεκνες Οἰκογένειες, εὔπορες 
ἤ ἄπορες κυρίως. Ἐκεῖ μέσα στά φτω-
χόσπιτά τους βλέπει ὁ ἐπισκέπτης τήν 
εὐλογία τοῦ Χριστοῦ φανερή. Ἐκεῖ πα-
ρουσιάζονται οἱ μεγάλες καί πολλές 
εὐαισθησίες τῶν Ὁρθοδόξων Ἑλλήνων 
Χριστιανῶν τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο 
καί στό Ἐξωτερικό: Ἀμερική, Καναδᾶ, 
Αὐστραλία, Ἀσία, Εὐρώπη καί Ἀφρική. 
Ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη ἡ Διοίκηση τῆς 

Π.Ε.ΦΙ.Π., γι' αὐτό καί λαμβάνει Δωρεές 
τόσο ἀπό τό Ἐσωτερικό, ὅσο καί ἀπό 
τό Ἐξωτερικό.

Ἄς ἰδοῦμε καί τήν προσωπική ζωή, 
ἐν τάχει, τοῦ κοιμηθέντος Γέροντός μας 
Νικοδήμου.

Ἐφήρμοζε αὐστηρά τό τρίπτυχο: Νη-
στεία, Ἀγρυπνία, Προσευχή. Ἐνήστευε 
ὅλες τίς Δευτέρες, Τετάρτες καί Παρα-
σκευές, καθώς καί τή Μεγάλη Τεσσαρα-
κοστή μέ αὐστηρά νηστεία. Ὅλες τίς κα-
θιερωμένες Νηστεῖες καί μέ τό Παλαιό 
καί μέ τό Νέο Ἡμερολόγιο. Ἀγρυπνίες 
καί πολλές φορές σέ 48ωρη βάση. Προ-
σευχή νυχθημερόν.

Ἦτο αὐστηρός εἰς τόν ἑαυτό του καί 
εὐαίσθητος στόν πόνο τῶν συνανθρώ-
πων του.

Ἀσκητής στήν Ἔρημο τῆς Καψάλας 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Κοσμοπολίτης στήν καρδιά τῆς 
Ἀθήνας στά Γραφεία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ὁδ. 
Ἀκαδημίας 78Δ.

Δυνατός στό σῶμα, πανίσχυρος στό 
Πνεῦμα.

Ἔφυγε ξαφνικά. Αἰφνιδίασε τούς 
πάντες.

Καμμία ἐκκρεμότητα δέν ἄφησε.
Λές καί ἐγνώριζε, ἕως τό τελευταῖο 

λεπτό, πῶς καί πότε θά ὁδεύσει γιά 
τήν Αἰώνια Ζωή. Ἀγάπησε τίς Ἄπορες 
Πολύτεκνες Οἰκογένειες τόσο πολύ, 
πού ἐνόμιζες ὅτι ἦσαν ἰδικές του, ὅτι 
ἦσαν δημιουργήματά του. Ἦτο πιστός 
Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί γνήσιος 
Ἕλληνας Πατριώτης.

Ὁλόψυχα εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν 
κατατάξει μεταξύ τῶν Ὁσίων καί Ἁγίων 
Του.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἁγιορείτου 
Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.
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Οί σΥγκΛΟΝίστίκΕσ τΕΛΕΥτάίΕσ στίγΜΕσ 
τΟΥ άγίΟρΕίτη ΜωΥση

«Κοινώνησε λίγο πριν από την κοί-
μησή του και είδε τρεις αγίους» λέει 
ο Καστορίας Σεραφείμ στη «δημο-
κρατία»

Στο πένθος βυθίστηκαν η Ορθόδοξη 
Εκκλησία και η Αγιορείτικη Πολιτεία 

πριν από λίγες ημέρες κατά το άκουσμα 
της είδησης της κοίμησης του γέροντα 
Μωυσή του Αγιορείτη. Ο μακαριστός 
λόγιος γέροντας φιλοξενούνταν το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα, ύστερα και από 
δική του επιθυμία, στο επισκοπείο της 
Μητρόπολης Καστορίας, καθώς η κατά-
σταση της υγείας του ήταν επιβαρημένη.

 Γεννημένος στην Αθήνα το 1952, 
μόναζε επί 35 χρόνια στο Αγιον Όρος. 
Ανήσυχο πνεύμα, ασχολήθηκε με την 
αγιογραφία, τη συγγραφή, την ποίηση 
και την κριτική. Συνέγραψε περισσότε-
ρα από 50 βιβλία και πολλά άρθρα, εκ 
των οποίων ένας μεγάλος αριθμός έχει 
μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και έχει 
βραβευθεί. Ελαβε μέρος σε δεκάδες συ-
νέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
ενώ πραγματοποίησε αναρίθμητες ομι-
λίες ύστερα από προσκλήσεις μητροπό-
λεων, πανεπιστημίων και συλλόγων. Για 
25 χρόνια ήταν γέροντας της Καλύβης 
Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου της 
Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος - 
Κουτλουμουσίου, της οποίας διετέλεσε 
δικαίος.

 Ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς 
με τον γέροντα Μωυσή διατηρούσε για 
πολλά χρόνια ο Σεβασμιότατος μητρο-
πολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. «Γνω-
ριστήκαμε πριν από 35 χρόνια, όταν 

ήμουν λαϊκός, στην Αθήνα και εκείνος 
ως μοναχός κατέβαινε για να επισκε-
φθεί διάφορα νοσοκομεία για την κλο-
νισμένη, ήδη πριν πάει στο Αγιον Ορος, 
υγεία του» αναφέρει στη «δημοκρατία» 
ο κ. Σεραφείμ. Η πνευματική φιλία με-
ταξύ τους ήταν τόσο βαθιά και στέρεη 
που, όταν η υγεία του λόγιου μοναχού 
κλονίστηκε πριν από δύο χρόνια από 
εγκεφαλικό, ο κ. Σεραφείμ σε επίσκεψή 
του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν 
του είχε πει ο ίδιος ότι η Μητρόπολη 
είναι στη διάθεσή του για ό,τι χρειαστεί. 
Αλλωστε, ο π. Μωυσής επισκεπτόταν 
πολύ συχνά την Καστοριά, όπου μιλούσε 
σε εκδηλώσεις της Μητρόπολης, που 
ήταν γι' αυτόν ένας τόπος οικείος και 
πολύ αγαπητός. 

«Από την ηλικία των 19 ετών γνώρι-

Ο μακαριστός π. Μωυσής στο βήμα του 
12ου Ιεραποστολικού Συνεδρίου του Ομίλου 

μας, Αύγουστος 2007
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σα τον πόνο» είχε εκμυστηρευθεί στον 
μητροπολίτη Καστορίας. Είχε κάνει εξε-
τάσεις για το συκώτι του και πήγε στο 
νοσοκομείο για να πάρει τις απαντήσεις. 
Η μικροβιολόγος τον ρώτησε για ποιον 
είναι οι εξετάσεις. Εκείνος, για να του 
πει η γιατρός την αλήθεια, απάντησε ότι 
είναι για τον αδερφό του. «Δυστυχώς, 
βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου» 
αποκρίθηκε η μικροβιολόγος. Συγκλο-
νισμένος, ο 
19χρονος νε-
αρός είπε στον 
εαυτό  του : 
«Ωστε βαδί-
ζεις προς τον 
θάνατο;» Εζη-
σε από τότε 
αγκαλιά με τον 
θάνατο, όπως 
έλεγε. Στο Μο-
ναστήρι της 
Σιμωνόπετρας 
η κατάσταση 
επιδεινώνε-
ται, καθώς οι 
αιμορραγίες 
είναι πλέον συνεχείς. Τον βοηθά ο γέ-
ροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, 
ο οποίος του λέει: «Αυτός ο πόνος θα 
γίνει η σκάλα την οποία θα ανέβεις για 
να φτάσεις στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Ο πόνος για σένα είναι η σωτηρία σου».

 Πριν από 18 χρόνια υπεβλήθη σε 
εγχείρηση μεταμόσχευσης ήπατος στις 
ΗΠΑ. Οταν μπήκε στο χειρουργείο, 
σταύρωσε τα χέρια και είπε: «Τώρα αφή-
νω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού». 
Και ο Θεός δεν τον άφησε και μετά την 
εγχείρηση, βοηθώντας τον να αναρρώσει 
γρήγορα και να επιστρέψει στην Ελλάδα.

 «Οσιακή η ζωή του, οσιακό και το τέ-
λος του, χωρίς κανένα ελάχιστο λογισμό 
ανυπομονησίας, αλλά με το πνεύμα της 
υπομονής και της καρτερίας και με την 
προσδοκία της Βασιλείας των Ουρανών» 
μας λέει ο μητροπολίτης Καστορίας κ. 
Σεραφείμ. «Μου είπε προσωπικά ότι 
είδε την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η 
οποία τον ενίσχυε μεταξύ φθοράς και 
αφθαρσίας, τον άγιο Ιερώνυμο της Σι-

μωνόπετρας 
και τον όσιο 
Γεώργιο τον 
Καρσλίδη (έχει 
γράψει τον βίο 
αυτών  των 
δύο αγίων), οι 
οποίοι του εί-
παν ότι είσαι 
πολύ καλός βι-
ογράφος μας» 
υπογραμμίζει 
ο κ. Σεραφείμ. 
Οι τελευταίες 
του ώρες ήταν 
μέσα στην ηρε-
μία. «Κοινώνη-

σε το Σάββατο το βράδυ (31 Μαΐου), στις 
3 τα μεσάνυχτα, από τα χέρια του πρω-
τοσυγκέλλου π. Αθανασίου, και σε μία 
ώρα, χωρίς κανείς να καταλάβει, έχοντας 
δίπλα του -αυτό το επιθυμούσε πολύ- 
τον π. Αθανάσιο, τον υποτακτικό του π. 
Χρυσόστομο, τον διάκονο π. Γεώργιο, 
τον π. Νικόλαο, οι οποίοι του κρατούσαν 
τα χέρια και προσεύχονταν, άφησε την 
ψυχή του στα χέρια του Θεού» καταλήγει 
ο Σεβασμιότατος.

Βασίλης Σπυρόπουλος 
από το ένθετο Ορθοδοξία της 

εφημερίδος Δημοκρατία.
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Ο αείμνηστος Προηγούμενος - Αρχι-
μανδρίτης της Ιεράς Μονής Οσίου 

Γρηγορίου του Αγίου Όρους π. Γεώργι-
ος Καψάνης, ο οποίος τα ξημερώματα 
της Πεντηκοστής 8 Ιουνίου αναπαύθη 
εκ των κόπων του και επορεύθη εις την 
χώρα των ζώντων, ήταν μια ξεχωριστή 
φυσιογνωμία και πολυσήμαντη προσω-
πικότητα του Αγιορείτικου Μοναχισμού 
και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προερχόμενος από την Ακαδημαϊκή  
κοινότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών 
εγκατέλειψε τα πάντα και αφιερώθηκε 
στην Εκκλησια, στην οποία εθεράπευ-
σε την επιστήμη της Θεολογίας και την 
επιστήμη του μονήρους βίου, γενόμενος 
Καθηγητής του Μοναχισμού και μέγας 
διδάσκαλος της Ορθοδοξίας.

Ο π. Γεώργιος γεννήθηκε στο Παλαιό 
Φάληρο των Αθηνών από γονείς ανωτά-
της μορφώσεως και Χριστιανικής Παι-
δείας. Ο πατέρας του είλκε την καταγωγή 
του από τα Κύθηρα και η μητέρα του από 
τη Νάξο. Από την εφηβική του ηλικία 
εγνώρισε τον αείμνηστο Μητροπολί-
τη πρώην Λήμνου και Εκκλησιαστικό 
Ιστορικό της νεοτέρας Ελλάδος Βασί-
λειο Ατέση, του οποίου η αγάπη προς 
την Επιστήμη και το ένθεο παράδειγμα 
πολύ του ενέπνευσε να ακολουθήσει το 
δρόμο της Θεολογίας. Μετά την Θεολογι-
κή Σχολή Αθηνών μετέβη στο εξωτερικό 
για ευρύτερες σπουδές στον τομέα της 
Ποιμαντικής και του Κανονικού Δικαίου 
υπό τον Κανονολόγο Καθηγητή Κωνστα-
ντίνο Μουρατίδη πλησίον του οποίου 
συνέγραψε την διατριβή του με θέμα: «Η 
Ποιμαντική των Φυλακισμένων». 

Παράλληλα με την ενασχόλησή του 
στο Πανεπιστήμιο ίδρυσε το Ίδρυμα 
«Παντοκράτωρ» στην περιοχή του Πα-
λαιού Φαλήρου στο οποίο επεδόθη με 
ζήλο στην οργάνωση ομιλιών, κύκλων 
νέων, επιστημονικών εσπερίδων και άλ-
λων πνευματικών εκδηλώσεων.

Το έτος 1972 στο προσκλητήριο του 
τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύ-
μου του Α´ προς τους Θεολόγους και 
επιστήμονες να στελεχώσουν τις τάξεις 
του Ιερού Κλήρου, μεταξύ των πρώτων 
ανταποκρίθηκε ο φιλομόναχος και ευσε-
βής Διδάκτωρ της Θεολογίας κ. Γεώργι-
ος Καψάνης. Στην Ιερά Μονή Πεντέλης 
εκάρη Μοναχός από τον ίδιο τον Αρ-
χιεπίσκοπο Ιερώνυμο και εν συνεχεία 
χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτε-
ρος. Με την παρουσία του Ιερομονάχου 
π. Γεωργίου και την στήριξη του ρέκτου 
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Ηγουμένου π. Θεοκλήτου Φεφέ η Ιερά 
Μονή Πεντέλης κατέστη το κέντρο των 
φιλομονάχων φοιτητών της Θεολογικής 
Σχολής.

Ο π. Γεώργιος ενέταξε στην Μοναχική 
ζωή τα δύο πρώτα πνευματικά του παι-
διά, τον ασκητικό π. Πανάρετο από την 
Κοζάνη και τον απλοϊκό π. Μελέτιο από 
τη Λάρισα, σημερινό Επίσκοπο Κατάγκας 
της Αφρικής.

Στο τέλος του έτους 1972 εγκαθίστα-
ται στην Ιερά Μονή Αρμά και στις 8 
Απριλίου του 1973 ενθρονίζεται Ηγού-
μενος αφού προηγουμένως την Κυρια-
κή το πρωί Δ´ Νηστειών στην Χαλκίδα 
ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικόλαος 
Σελέντης τον προχειρίζει Αρχιμανδρίτη 
και Πνευματικό.

Για το λίγο διάστημα που έμεινε στη 
Μονή του Αρμά η Χαλκίδα έζησε ημέρες 
πνευματικής ανατάσεως.

Ο π. Γεώργιος εσχημάτισε την πρώτη 
αδελφότητα με τους Μοναχούς Παύλο 
σημερινό Μητροπολίτη Σιατίστης, Πα-
νάρετο, Μελέτιο, Τιμόθεο, Νεκτάριο, Συ-
μεών, Νικόδημο και Γρηγόριο. 

Τον Ιούλιο του 1974 ξέσπασε η με-
γάλη εκκλησιαστική καταιγίδα. Μεταξύ 
των 12 εκπτώτων Μητροπολιτών ήταν 
και ο Χαλκίδος Νικόλαος. Ο π. Γεώργι-
ος μη θέλοντας να συμπράξει με τη νέα 
κατάσταση ανεχώρησε με ολόκληρη την 
αδελφότητα για το Άγιον Όρος.

Στο Περιβόλι της Παναγίας τον υπο-
δέχθηκαν οι Αγιορείτες Μοναχοί και του 
παρέδωσαν την Ιερά Μονή του Οσίου 
Γρηγορίου όπου επί 40 χρόνια Ηγουμέ-
νευσε, εχειροθέτησε δεκάδες Μοναχούς 
και ανέδειξε την ιστορική και αγιασμέ-
νη Μονή του οσίου Γρηγορίου ως τόπο 
γαλήνης, πνευματικότητος, προσφοράς 
και αγιασμού.

Η Εκκλησία σύμπασα μαρτυρεί για 
την αγάπη του προς κάθε προσερχόμενο 

και εκζητούντα σωτηρία, για την συμπά-
θειά του προς τους εξαρτημένους από 
τα ναρκωτικά νέους, για τους οποίους 
είχε ειδική μέριμνα και φιλοξενία στον 
ξενώνα της Μονής, και ιδίως για την 
συμπαράστασή του στην εξωτερική Ιε-
ραποστολή με την αποστολή μετά τον 
αδόκητο θάνατο του π. Κοσμά, του αδελ-
φού της Μονής σημερινού Επισκόπου 
Κατάγκας Μελετίου, για την υπεράσπιση 
της Ορθοδόξου πνευματικότητος με δη-
μοσιεύματα, επιστολές και ομιλίες του 
ιδίου και επιλέκτων αδελφών της Μο-
νής, για την πατρική προστασία πολλών 
γυναικείων Μοναστηρίων, τις αδελφές 
των οποίων καθοδηγούσε πνευματικά, 
για την εκδαπάνησή του στον αγώνα του 
αγιασμού και της σωτηρίας.

Η ευαισθησία του στα θέματα της Ορ-
θοδόξου Θεολογίας τον ώθησε να γράψει 
ευθαρσώς και να θίξει με ευγένεια και 
ευπρέπεια τις εκτροπές από τους Ιερούς 
Κανόνες και τις τάσεις εκκοσμικεύσεως 
που κατά καιρούς παρατηρούνται μέσα 
στην ίδια την Εκκλησία. Ήταν αυστηρός 
και αμετάθετος από τις αρχές της Εκκλη-
σίας, δεν ήταν όμως ποτέ φανατικός και 
πείσμων. Όλες του τις σκέψεις τις περ-
νούσε μέσα από το κόσκινο της νοεράς 
προσευχής, της μυστηριακής καθάρσεως 
και της λειτουργικής βιωματικής αναπλά-
σεως της ψυχής και του νοός του. Με 
τον τρόπο αυτό εύρισκε «τὴν σύνεσιν ἐν 
τῷ μυστηρίω τοῦ Χριστοῦ» (Εφεσ. 3,4).

Ο προσφιλέστατος Γέροντας Αρχιμαν-
δρίτης π. Γεώργιος Καψάνης επέρασε 
στην ιστορία αφήνοντας πίσω τα ίχνη 
μιας αγίας διαβάσεως. Η κοινωνία της 
πίστεως του και της αγάπης του γίνεται 
ενεργής και μετά την κοίμησή του, γιατί 
πιστεύουμε, ότι εύρε παρησίαν ενώπιον 
Θεού και πρεσβεύει υπέρ ημών. Ας ανα-
παύεται μετά των απ᾽αιώνος αγίων εις 
την αγήρω μακαριότητα.
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«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ
ἀποθνήσκοντες ἀπ᾽ἄρτι. Ναί, λέγει 
τό Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται
ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τά δέ ἔργα 
αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽αὐτῶν»

(Αποκ. ιδ. 13)

Τον τελευταίο καιρό εξεδήμησαν για 
την ουράνια πατρίδα, τρεις αγαπητές 

συνεργάτριες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.: η Μαρία 
Χουρδάκη, η Αδαμαντία Χατζηανδρέου 
και η Ευδοξία Μπακάλη.

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. αισθάνεται ιδιαίτερα την 
αποστέρηση τριων πολύτιμων, ένθερμων 
και σπουδαίων συνεργατριών που προ-
σέφεραν πολλά από την ίδρυσή του, για 
τη διάδοση της Ορθοδοξίας στα Έθνη.

Η προσφορά τους ολοκληρωτική. 
Αγάπησαν με όλη τους την ψυχή το Ιε-
ραποστολικό έργο και πρόσφεραν εκμε-

ταλλευόμενες τα τάλαντα με τα οποία τις 
επροίκισε ο Θεός δαπανώντας χρήματα 
και τον πολύτιμο χρόνο τους απλόχερα 
για την εξάπλωση της Βασιλείας του 
Θεού.

Η σκέψη ότι εργάζονται για το Θεό 
τις έκανε ακούραστες. Με το ήρεμο πα-
ράδειγμά τους και το γλυκό τους λόγο 
ενίσχυαν και οικοδομούσαν ψυχές. Πά-
ντα αθόρυβα και σεμνά και με γνήσια 
Χριστιανική αγάπη. 

Τώρα απερίσπαστα θα εύχονται για 
την καρποφορία των έργων της αγάπης 
και την διάδοση του Ευαγγελίου στη γη. 
Ευχόμαστε και προσευχόμαστε, ο Κύρι-
ός μας Ιησούς Χριστός να έχει τάξει τις 
ωραίες ψυχές τους εν χώρα ζώντων.

Εκ του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

«Είσ ΜΝηΜΟσΥΝΟΝ άίωΝίΟΝ…»

«Ἀγάπη σημαίνει νά δίνεις χωρίς νά νοιάζεσαι καθόλου γιά 
τό ἄν, τό τί καί τό πότε θά πάρεις πίσω ὡς ἀνταμοιβή αὐτό 
πού ἔδωσες.

Το δίνω-παίρνω εἶναι συναλλαγή, 
εἶναι ἐμπόριο, δέν εἶναι ἀγάπη.

Ὅλοι θέλουμε 
ἀπό τούς γύρω 
μας νά μᾶς ἀγαποῦν, 
νά μᾶς προσέχουν, νά μᾶς 
φροντίζουν, νά μᾶς προσφέρουν, νά 
νοιάζονται γιά μᾶς. Ἐμεῖς ὅμως φοβό-
μαστε νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί 
νά προσφέρουμε ἀγάπη. Παίρνουμε ὅμως τελικά 
μόνο αὐτά πού ἔχουμε δώσει». Περιοδικό «Τα Κρίνα», Μάϊος 2010
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πΕρίΟδΟσ άπΟ 01/01/2014 Εωσ 31/03/2014
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής από 
1/1/14 έως 31/3/14 Ποσό

π. Αγγελακόπουλος Άγγελος € 50,00
Αθανασόπουλος Δημήτριος € 20,00
Αθανασοπούλου Γεωργία € 40,00
Αθανασοπούλου Αγγελική € 200,00
Αθανασοπούλου Ιωάννα € 50,00
Αλεξάνδρου Αλεξ. & Μαρία Ο.Ε. € 15,00
Αναγνωστοπούλου € 50,00
Ανδρεάδης Δημοσθένης € 50,00
Ανδρουλιδάκη Μαρία € 20,00
Ανδρούτσου Γεωργία € 30,00
Αντωνακοπούλου Ευθ. € 90,00
Ανώνυμη € 10,00
Ανώνυμος € 20,00
Ανώνυμος € 35,42
Ανώνυμος € 360,00
Ανώνυμος € 20,00
Ανώνυμος € 50,00
Ανώνυμος € 200,00
Ανώνυμος € 20,00
Ανώνυμος € 100,00
Ανώνυμος € 30,00
Ανώνυμος € 10,00
Ανώνυμος € 10,00
Ανώνυμος € 40,00
Αρβανίτης Νικόλαος € 30,00
Αρχ. Χαραλαμπίδης Γρηγ. € 30,00
Ασημακόπουλος Ανδρέας € 20,00
Ασπραδάκη Αικατερίνη € 20,00
Βαλιάδη Σοφία € 5,00
Βαρβεράκης Δημήτριος € 50,00
Βελόνα Βασιλική € 40,00
Βίτσιου Αθανασία € 20,00
Βλάχου Άννα € 50,00
Βλέτσης Ελευθέριος € 20,00
Γάλπα Ελένη € 10,00
Γεροχρήστου Παρασκευή € 20,00
Γκλάβας Μιχαήλ € 50,00
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος € 50,00
Δασκαλάκη Μαρία € 30,00
Δέδες Γεώργιος € 40,00
Δημάκη Αλεξάνδρα € 50,00
Δημητρίου Φιλόλαος € 30,00
Διακόπουλος Χριστόφορος € 20,00
Διαμάντης Ευάγγελος € 50,00
Ντιλιντά Ειρήνη € 20,00
Δούση Θεοδώρα € 50,00

Δρεπανόπουλος Δημήτριος € 50,00
Ευστάθιος Κατσιβάλης € 10,00
Εφραίμογλου Φωτεινή € 10,00
Ζαγανάκου Παρασκευή € 50,00
Ζαφειρόπουλος € 15,00
Ζουμάς Δημήτριος € 50,00
Ζουμπού Παναγιώτα € 100,00
Θαλασσινός Γεώργιος € 100,00
Θανοπούλου Αγγελική € 100,00
Ι.Μονή Ιωάν.Προδρόμου Καρέα € 30,00
Ι.Μονή Κεχαριτωμένη Τροιζήνα € 30,00
Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Σταγιάδες

€ 50,00

Ι.Μονή Λουκούς € 20,00
Ι.Μονή Οσίου Παταπίου € 20,00
Ι.Μονή Προυσού € 300,00
Ι.Ναός Αγ. Γεωργίου € 10,00
Ιερομ. Γρηγοριάτης Αντώνιος 
(Ρωμαίος)

€ 30,00

Ιερομόναχος Γρηγόριος € 100,00
Ιερόν Ησυχαστήριον Γοργοεπήκοος 
Παναγίας

€ 20,00

Ιωσηφέλη Αφροδίτη € 20,00
Καβαλλάρη Μαρία € 30,00
Καζιλιέρης Νικόλαος € 20,00
Καλλέργης Σταύρος € 40,00
Καλλιαντάς Ηλίας € 35,00
Καραγιάννη Γεωργία € 50,00
Καραθανάση Μαρία € 50,00
Καραστάθης Κωνσταντίνος € 30,00
Καραφωτιά Ντίνα € 20,00
Καραχάλιου Αλεξάνδρα € 100,00
Καρκουλιά Αριάδνη € 10,00
Κατσαδούρης Παναγιώτης € 20,00
Κατσιβάλης Ευστάθιος € 10,00
Κατωσταύρα Σταυρούλα € 25,00
Κατωσταύρα Σταυρούλα € 25,00
Κεβρεκίδης Γεώργιος € 15,00
Κεντρωτή Αικατερίνη € 5,00
Κεφαλλόπουλος Γεώργιος € 1.000,00
Κιαμπέσης Αναστάσιος € 20,00
Κιούση Σωτηρία € 50,00
Κόκορος Γεώργιος € 10,00
Κοντοζήση Βάσω € 10,00
Κοσκορέλου Δέσποινα € 20,00
Κουζέλος Ιωάννης € 100,00
Κουρούπη Ειρήνη € 20,00
Κρητικός Γεώργιος € 150,00
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Κυδωνάκη Κλεοπάτρα € 150,00
Κωνσταντάτος Γεώργιος € 20,00
Κωνσταντίνου Βασιλική € 20,00
Κωστόπουλος Δημήτριος € 50,00
Λαδά Ευτυχία € 30,00
Λαϊος Δημήτριος € 2,68
Λάτση Παναγιώτα € 20,00
Λεγάκη Μαίρη € 150,00
Λίγκα Νίκη € 20,00
Μαθιουδάκη Ελένη € 20,00
Μάκαρης Αντώνιος € 20,00
Μακρηδοπούλου Νικολίτσα € 160,00
Μαλαγάρη Αγγελική € 120,00
Μαραβέλη Ελένη € 50,00
Ματεγάκη Αργυρώ € 50,00
Μαχαλιώση Μαρία € 40,00
Μεθυμάκης Γεώργιος € 10,00
Μεσσινιώτης Σπυρίδων € 1.000,00
Μητροπ. Αχελώου Ευθύμιος € 20,00
Μοσχάκης Ευάγγελος € 50,00
Μοσχονά Στέλλα € 20,00
π. Μούλτος Γεώργιος € 10,00
Μπαγλαντζής Σωκράτης € 10,00
Μπαλαμπέρης Βασίλειος € 150,00
Μπινίκος Νικόλαος € 20,00
Μπίρμπας Γεώργιος € 20,00
Μπότη Ουρανία € 30,00
Μπουρνέλης Απόστολος € 10,00
Νεοπτόλεμος Βαρλάμης € 60,00
Νεοπτόλεμος Βαρλάμης € 20,00
Νικολάου Μαρία € 20,00
Νικοπούλου Σταυρούλα € 20,00
Ντάκου Σωτηρία € 20,00
Ντάνας Παύλος € 20,00
Ξενοφώντος Κυριακή € 20,00
Ορτετζάκου Λασκαρώ € 40,00
π. Σαράντης Νικόλαος € 20,00
π. Χαβάτζας Ελευθέριος € 200,00
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη € 100,00
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης $ 100,00 
Παπαγεωργίου Μαρία € 20,00
Παπαγεωργίου Μαρία € 20,00
Παπαδάκη Σοφία € 100,00
Παπαδοπούλου Παν. € 20,00
Παπαζαχαρίου Άννα € 100,00
Παπαπαναγιώτου Ευαγγ. € 30,00
Παπαχατζή Μαριέτα € 20,00
Παρασκευή Αθανασίου € 30,00
Παφίλη Κωνσταντίνα € 20,00
Πεκτασίδου Βασιλική € 20,00
Πέππα Σταυρούλα € 20,00

Πέρου Άννα € 20,00
Πετροπούλου Αγλαϊα € 50,00
Πλιάκου Ζωή € 50,00
Παυλάκου Παρασκευή € 30,00
Προσκυνητοπούλου Μαρία € 50,00
Πρωτονοταρίου Βάγια € 10,00
Ρούσσος € 30,00
Ρώμα Μελπομένη € 5,00
Σακελλαρόπουλος Κωνσταντίνος € 20,00
Σακουλάς Αντώνιος € 50,00
Σολωμού Αθηνά € 30,00
Σπίθα Μαρία € 10,00
Γρατσέα Σταυριανή € 20,00
Σταυρίδης Σταύρος € 50,00
Σταυρινούδη Μαρία € 20,00
Σταυρόπουλος Σπύρος € 250,00
Στενός Κωνσταντίνος € 50,00
Στεργίου Αικατερίνη € 60,00
Σωτηροπούλου Δήμητρα € 5,00
Ταμπουρατζής Ιωάννης € 50,00
Τσακανιάς Γεώργιος € 20,00
Τσάπελα - Τσίρου Ελένη € 20,00
Τσιλίκα Σπυριδούλα € 20,00
Τσιτσιλιάνη Πολυξένη € 50,00
Τσιτσώνης Στέργιος € 10,00
Τσολάκη Μαρία Ψυχομάνη € 40,00
Τσουτσαίος Ηλίας € 200,00
Φακίνας Εμμανουήλ € 5,00
Φακίνος Εμμανουήλ € 5,00
Φαλδάμη Παναγιώτα € 50,00
Φιλιππίδη Σταυρούλα € 40,50
Ψηλολίχνου Ελένη € 300,00
Φράγκα Αργυρώ € 10,00
Φυσέκη Αναστασία € 30,00
Χαιντούρης Θωμάς € 100,00
Χαρβαλιά Μαρία € 30,00
Χατζηαθανασίου Αναστασία € 50,00
Χατζημιχάλης Μιχαήλ € 50,00
Ψυλάκη Ειρήνη € 20,00
Ψυχομάνη Παναγιώτα € 30,00
Ώττα Αικατερίνη € 20,00

Εις Μνήμην από 1/1/14 έως 
31/3/14 Ποσό

Εις μνήμην Αντωνίου € 40,00

Πούλια Μαρία εις μνήμην Δαϊκου 
Μεταξίας

€ 100,00

Γαλανοπούλου Χριστίνα εις μνήμην 
συζύγου Κωνσταντίνου

€ 20,00

Καλογεράκου Αγγελική εις μνήμην 
γονέων Πέτρου και Στεφανίας

€ 101,62

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ναών από 
1/1/14 έως 31/3/14 Ποσό

Αθανασίου Παρασκευή € 203,00
Αντωνοπούλου Ιωάννα € 202,50
Ανώνυμος € 25,20
Ανώνυμος € 32,20
Αποστολόπουλος Στυλ. € 100,00
Γιαννοπούλου Χαρίκλεια € 23,40
Δρόσου Νικ. Λεμονιά € 54,10
Θεοδωρακοπούλου Αγγελική € 53,70
Καλαθά Φωτεινή € 77,00
Καλογεράκου Αγγελική € 59,00
Κατσιλιέρη Παναγιώτα € 63,60
Λεκέα Αθηνά € 68,74
Λεοντιάδης Διονύσιος € 288,30
Μανδηλαρά Ευαγγελία € 76,00
οικογ. Κορκολή Τούλα € 92,49
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης $100
Παπαβγερής Αθανάσιος € 187,75
Παπαϊωάννου Ελένη € 46,50
Πατακάκη Μαρία € 108,00
Σαμπαζιώτη Ιωάννα € 131,00
Τετράδης Στέφανος € 92,54
Τριάντη Αφροδίτη € 110,00

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
από 1/1/14 έως 31/3/14 Ποσό

Αρβανίτης Νικ. & Αναστασία € 20,00
Γεωργάκη Κλεονίκη € 10,00
Γεωργούλας Δημήτριος & Μαρία € 20,00
Γρηγορίου Μαρία € 10,00
Διονυσάτου Αγγελική € 10,00
Καραφωτιάς Νικόλαος € 10,00
Κορτέση Βενετία & Κωνσταντίνος & 
Χρήστος

€ 30,00

Κουργιεντάκης Στυλιανός € 10,00
Κωσκορέλος Αναστάσιος € 10,00
Μαυρίδης Σταύρος & Αγγελική € 20,00
Μεθυμάκης Γεώργιος & Ηρώ € 20,00
Μεθυμάκης Εμμανουήλ € 10,00
Μούσης Αθανάσιος € 10,00
π. Χαβάτζας Ελευθέριος € 10,00
Παιδονόμου Ελένη € 10,00
Παπαϊωάννου Ελένη € 10,00
Πολυμέρου Ευγενία € 10,00
Σταυριανός Ευστάθιος & Ευδοκία € 20,00
Σταυριανού Αθηνά € 10,00
Σταυριανού-Βρανά Άννα € 10,00
Σώχου Αργυρώ € 10,00
Τσιφτσή Μαρία € 10,00
Χαλκιοπούλου Αριστέα € 10,00

Ψυχές που γνώρισαν 
το Φως της Αλήθειας 

και της Ζωής
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19ονΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ ΑΓΙΑΣ 

ΤΑΒΙΘΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ:  ‘’ Ἐκκλησία καί  Ἱεραποστολή’’
Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί συνεργάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ,   

ἡ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

εἰς τό 19ον Συνέδριον πού ὀργανώνει ὁ Ὅμιλος μας 
ἀπό 22ας ἕως 24ης Αὐγούστου 2014 

(Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή).
Τό Ἀρχηγεῖο τῆς Κατασκηνώσεως 

τῆς ‘’ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ’’, ὅπως πάντα ἔτσι καί ἐφέτος, 
εὐχαρίστως  μᾶς προσφέρει τόν φιλόξενον χῶρον του.

Τό Δ.Σ. καθώς καί ἡ ἐπιτροπή ὀργανώσεως τοῦ 
Συνεδρίου μέ ἔμπειρους εἰσηγητάς,

ὅπως κάθε χρόνο, θά προσπαθήσουν ὥστε τό τριήμερον 
Ἱεραποστολικόν 

Συνέδριον νά βοηθήσει τούς Συνεργάτες μας μέ πνεῦμα 
μαθητείας καί ἀγάπης νά ὠφεληθοῦν πνευματικά.

Ὁ περιωρισμένος ἀριθμός κατασκηνωτικῶν 
δωματίων ἐπιβάλλει ὥστε ἡ παροῦσα πρόσκλησις 

νά θεωρηθῇ αὐστηρῶς προσωπική. Ὅσοι δηλώσουν 
συμμετοχή, παρακαλοῦνται νά ἔχουν μαζί τους τά 

προσωπικά τους εἴδη, καθώς καί σεντόνια, πετσέτες 
κλπ. Ἐπιπλέον, ἐάν εἶναι δυνατόν, μαγνητόφωνο γιά τίς 
εἰσηγήσεις καί φωτογραφική μηχανή γιά τά ἀξιοθέατα 

τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ κατασκηνωτικοῦ μουσείου.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Νά δηλώσετε ἐγκαίρως τήν συμμετοχήν σας εἰς τά τηλέφωνα:
Τῆς Προέδρου τῆς Ἱεραποστολῆς κας Μαρίας Γεωργούλα 2107628953   ἤ   6979872415
Τῆς Ἀντιπροέδρου τῆς Ἱεραποστολῆς κας Θεοδώρας Σκορδᾶ 2108650759   ἤ   6931830266
Τῆς Κατασκηνώσεως τῆς ‘’Ἁγίας Ταβιθᾶ’’   2267031290   ἤ   2261023516
Τῆς Γραμματέως τῶν ‘’Φίλων τῆς Κατασκηνώσεως’’  2109885542   ἤ   6945644654
Τοῦ Μέλους τοῦ Δ.Σ. κας Ἀργυρώς Σωχου   2108650348   ἤ   6978738331

Σᾶς περιμένουμε μέ ἀδελφική καί ἱεραποστολική χαρά


