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Τέκνον φωτός καί ἡμέρας εἶναι ὁ κάθε 
πιστός, συνειδητός καί ἀφοσιωμένος εἰς 
τόν Χριστό καί τήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία 
Χριστιανός. Τόν τύπο τοῦ πιστοῦ καί 
εὐσυνειδήτου χριστιανοῦ θά μᾶς τόν 
δώσῃ εὐθύς ἀμέσως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος ὁ νεώτερος χρονικά ἀπό 
τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρι-
σηλίου Θεότητος καί Οἰκουμενικός διδά-
σκαλος. Ἄς τόν ἀκούσωμε ὁλοπρόθυμα 
(θά παρουσιάσωμε τά ἐμπνευσμένα λό-
για του σέ ἁπλῆ γλῶσσα).

«Παλαιά καθένας ἔπαιρνε διάφορα 
ὀνόματα. Τώρα ὅλοι ἔχουμε ἕνα ὄνομα∙ 
ἐκεῖνο, πού εἶναι ἀνώτερο ἀπό ὅλα∙ 
ὀνομαζόμαστε Χριστιανοί. Ἄς μή κάνω-
με, λοιπόν, πράξεις ἀνάξιες τοῦ τιμητικοῦ 
αὐτοῦ ὀνόματος. Ἄς καταλάβωμε τήν 
ὑπέροχη ἀξία του, ὅσοι θεωρούμαστε ὅτι 
εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ» (Ε.Π.Ε. 12, 810).

«Ὁ Χριστιανός βαδίζει στή γῆ, σάν νά 
βρίσκεται στόν οὐρανό, ὅπου ὑπάρχει 
τό πολίτευμά του. Μέ αὐτό τό πρῖσμα 
ἐνεργεῖ καί ἀπό τίποτε δέν ἐμποδίζεται 
στό δρόμο πρός τήν ἀρετή ... Ὅποιος τρέ-
χει τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, ἐπιθυμώντας 
νά ἀνέβη ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, ὅσα 
βλέπει ἐδῶ τά ἀφήνει καί ὁλόψυχα βα-
δίζει τόν δρόμο του. Δέν σταματᾶ μέχρις 
ὅτου μπορέση νά ἀνεβῆ στήν κορυφή» 
(Ε.Π.Ε. 3, 210).

«Ἄς θαυμάσωμε τήν Ἐκκλησία τῶν 
Χριστιανῶν, λέγει σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος, ὅπου ὅλα ἦσαν μεταξύ 
τους κοινά, ἡ ζωή, ἡ ψυχή, ἡ ἁρμονία, 
ἡ τράπεζα. Ἡ ἀδελφότητα ἑνωμένη, ἡ 
ἀγάπη ἀνυπόκριτη. Ὅλοι, πολλά σώμα-
τα ἐργάζονται ὡς ἕνας. Διάφορες ψυ-
χές ἐναρμονισμένες σέ μία θαυμαστή 
ὁμόνοια» (Ε.Π.Ε. 7, 156).

3Μήνυμα τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Μέ τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2015

Εὐλογημένο, σωτήριο, δημιουργικό 
καί καρποφόρο ἄς εἶναι τό νέον ἔτος 

2015. Ὁ οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος 
εὔχεται καί προσεύχεται εἰς τήν Θείαν 
Λειτουργίαν του, μεταξύ πολλῶν ἄλλων 
εὐχῶν, νά ἔχωμε τήν θείαν ἐπίσκεψιν τοῦ 
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν μας κατά τό πλῆθος 
τῆς χρηστότητός Του. Τόν παρακαλεῖ νά 
μᾶς ἐπισκιάσῃ ἡ Χάρις Του καί νά νοιώ-
θουμε τήν παρουσία Του μέσα εἰς τούς 
πλούσιους οἰκτιρμούς καί τό ἄπειρον 
ἔλεός Του ... Τόν ἱκετεύει νά εὐλογήση τόν 
ἐνιαύσιο στέφανο, δηλ. ὅλο τόν κύκλο τοῦ 
νέου σωτηρίου ἔτους. Καί ἀναπέμπει εἰς 
τόν  Ὕψιστο Θεό ὁ Ἅγιος Βασίλειος τήν 
διάπυρη προσευχή νά προσδεχθῇ ὅλους 
τούς πιστούς εἰς τήν Βασιλείαν Του καί νά τούς ἀναδείξῃ υἱούς τοῦ θείου φωτός 
καί παιδιά ὁλόφωτης ἡμέρας.
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«Δέν ὑπάρχει ψυχρότερο πρᾶγμα ἀπό 

Χριστιανό, πού δέν σῴζει τούς ἄλλους» 
(Ε.Π.Ε. 15, 598). Καί ἕνα ἀκόμη μετα-
φρασμένο κείμενο τοῦ ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου θά ἀκούσωμε : «Ὑψηλός εἶναι 
ὅποιος ἔχει γνήσια ταπεινοφροσύνη, καί 
δέν εἶναι κόλακας, οὔτε εἰρωνεύεται ... 
Σπουδαῖος εἶναι ὅποιος δέν ἔχει καμ-
μιά ἀνάγκη, ἀλλά περιφρονεῖ τά ὑλικά 
καί ἔχει ἐσωτερικό μεγαλεῖο ... Ὁ μετρι-
όφρων οὔτε γιά τίς σπουδαῖες ἀρετές 
του ἔχει μεγάλη ἰδέα, ἀφοῦ γνωρίζει 
τήν ἀναξιότητά του. Ἐνῶ, ἀντίθετα, ὁ 
εὐτελής ὑπερηφανεύεται καί γιά τά πιό 
μικρά» (Ε.Π.Ε. 18, 28).

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ὁ διαπρύσιος κήρυκας τοῦ Ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου ἅγιος Χρυσόστομος 
ἐσκιαγράφησε ἐν ἁδραῖς γραμμαῖς τό 
πρόσωπο καί τήν προσωπικότητα τοῦ 
ἀληθινοῦ καί γνήσιου Χριστιανοῦ, τοῦ 
«ἄνω ἔχοντος τόν νοῦν καί τήν καρ-
δίαν». Ἡ σκιαγράφησις αὐτή καί ἡ 
στῆσις τοῦ «ἀγάλματος αὐτοῦ τῆς φι-
λοσοφίας» εἶναι ἀπαραίτητες σήμερα 
εἰς τόν κυκεῶνα τῆς πολυτάραχης καί 
συγκεχυμένης ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος. 
Σήμερα, πού κλονίζονται ἱεροί θεσμοί, 
ἅγια σύμβολα, ἐθνικο – χριστιανικές πα-
ραδόσεις διαχρονικῆς ἰσχύος, ἠθικές 
καί πνευματικές ἀρχές καί πού ὁρατοί 
καί ἀόρατοι ἐχθροί, ἔσωθεν καί ἔξωθεν, 
βάλλουν λυσσωδῶς κατά τῆς θεοδίδα-
κτης καί θεοαποκαλυφθείσης ὀρθοδόξου 
καί ἀμωμήτου πίστεώς μας καί κατά 
τῆς θεματοφύλακος αὐτῆς Μιᾶς, Ἁγίας, 
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, 
τῆς αἱματοπότιστης αὐτῆς ἀμπέλου καί 
φυτείας τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁπωσδήποτε μᾶς χρειά-

ζονται τά ἁγνά πρόσωπα καί οἱ αἰωνίου 
κύρους πνευματικές χριστιανικές ἀξίες.

Ἡ ἀρχή τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 
σηματοδοτεῖ μία νέα ἀρχή καί μία πιό 
ἀποφασιστική πορεία πρός τόν καλό καί 
ἀγαθό δρόμο, πού ἐχάραξε ὁ Θεῖος Λυ-
τρωτής μας Χριστός καί πού ταυτίζεται 
μέ τήν ὁδό τοῦ χριστιανικοῦ καθήκο-
ντος, τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος.

Ἡ νέα χρονιά ἄς μᾶς εὕρῃ θερμότε-
ρους ἀγωνιστές στό στίβο τῆς ἀνοδικῆς 
πνευματικῆς ζωῆς, πιό ἀληθινούς καί 
συνεπεῖς χριστιανούς, ἀνθρώπους πε-
ρισσότερης ἀγάπης πρός τόν Τριαδικό 
μας Θεό καί τούς συνανθρώπους μας.

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ σαρκί νηπιάσαντος 
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά πρεσβειῶν τῶν 
ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Βασιλείου τοῦ 
Μεγάλου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, νά περισκέπῃ καί νά ἐνδυναμώνῃ 
ὅλους σας, καί μάλιστα τούς ἀγαπητούς 
ἐν Κυρίῳ συνεργούς μας εἰς τό θεοδίδα-
κτο ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
καί τούς εὐσεβεστάτους Ἱεραποστόλους, 
Κληρικούς καί λαϊκούς, ἄνδρες καί 
γυναῖκες, πού ἐργάζονται ἀόκνως καί 
μέ αὐταπάρνησι στά προκεχωρημένα 
φυλάκια τῆς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς. 

Ἔτη πολλά, εὐλογημένα, εἰρηνικά, 
καλλίκαρπα καί χαριτοφόρος καί δημι-
ουργικός ὁ νέος χρόνος, τό σωτήριο ἔτος 
τοῦ 2015 μ.Χ.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυμα τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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η πρώτη ορθοδοξη θΕια λΕιτουργια 
ςτα νηςια τονγΚα

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμφι-
λόχιος ἀποφάσισε νά μήν 
πραγματοποιήσει τήν ἀπό-
φασή του αὐτή:

1. Διότι μέ τή Χάρη του 
Θεοῦ καί  κατόπιν 
εἰδικῆς θεραπείας ἔχει 
βελτιωθεῖ ἡ ὑγεία του 
καί δύναται ἀκόμη νά 
συνεχίση τήν ταπεινή 
διακονία του.

2. Διότι μέχρι τώρα δέν 
εὑρέθη εἰς τὰ νησιά 
Φίτζι οἰκόπεδο γιά τό 
κτίσιμο Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
μέ χρήματα πού ἐστάλησαν ἀπό τόν 
Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τοῦ 
Ἀσπρόπυργου.

3. Διότι ἦλθε ἀπό τήν ἄλλη νῆσο τῆς 
Ὠκεανίας Τόνγκα ζηλωτής Ὁρθόδοξος 
Χριστιανός, ὁ κ. Σιλουανός Vea, 
βαπτισθείς στήν Μελβούρνη τῆς 
Αὐστραλίας, παρακαλώντας νά πάμε 
στήν πατρίδα του νά μεταφέρουμε τήν 
Όρθοδοξία καί νά κτίσουμε Ἱερό Ναό.

4. Διότι στό Σύδνεϋ μέ πρωτοβουλία τοῦ 
εὐλαβοῦς ἱερέως πατρός Νικολάου 

Μαρκέτου καί τήν εὐλογία τοῦ 
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Στυλιανοῦ, 
Ἕλληνες Όρθόδοξοι προσέφεραν 
ἀρκετά χρήματα, ὥστε νά κτιστεῖ 
στήν Τόνγκα ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου καί νά γίνει τό ξεκίνημα τῆς 
Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἐκεῖ. Στόν 
κύριο Σιλουανό δώσαμε διοριστήριο 
Κατηχητοῦ. Στίς 21 Ὀκτωβρίου 
τόν προπέμψαμε στό ἀεροδρόμιο 
γιά νά ταξιδεύσει γιά τήν πατρίδα 
του καί ἐκεῖ γνωριστήκαμε μέ ἕνα 
συνταξιδιώτη του ἀπό τή Σαμόα, 
τό τρίτο νησί κοντά στήν Τόνγκα, ὁ 
ὁποῖος ἐπίσης ἐπιθυμεῖ να διαδοθεῖ 

Βαπτίσεις στο Viti Levu, Φίτζι

Ὁ ἐπικεφαλής τῆς Ἱεραποστολῆς στή Νέα Ζηλανδία καί στά νησιά Φίτζι 
Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος εἶχε ἀποφασίσει μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ 

Σεπτοῦ μας Οἰκ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῇ συμβουλῇ εὐλαβοῦς ἰατροῦ 
καί ἱεραποστόλου νά ὑποβάλει παραίτηση ἀπό τή θέση του γιά λόγους ὑγείας. Ὄμως 
«ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα δέ Θεός κελεύει».
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χριςτουγΕννα ςτα νηςια τονγΚα

αγαπητοί αδελφοί, «Χριστός γεννάται· 
δοξάσατε». Για πρώτη φορά φέτος 

ακούστηκαν τα λόγια αυτά του υμνωδού 
στη μακρινή Τόνγκα. Ο αντίλαλός τους 
φθάνει σε κάθε γωνιά της Ωκεανίας.

Από την πρώτη επίσκε-
ψη Ορθοδόξου ιεραποστό-
λου στα νησιά Τόνγκα.

Ο Θεός μπαίνει στη ζωή 
και την Ιστορία των Νησι-
ωτών και η χαρά που σκορ-
πίζει στις αγνές ψυχές τους 
καθρεπτίζεται στα αθώα 
τους πρόσωπα. Η Ωκεανία 
αποφασίζει να ακολουθήσει 
το Σωτήρα του κόσμου Κύ-
ριον ημών Ιησού Χριστό, τη 
στιγμή που η Ευρώπη κλεί-
νει τις πόρτες της σε Εκεί-
νον στον οποίον οφείλει τα 
πάντα και τις ανοίγει στις 
ψευτοθρησκείες  και στα 
είδωλα του υλισμού και της 
αθεΐας.

Ήρθε στη γη το φως του κόσμου, ο 
Χριστός, για να φωτίσει τους ανθρώ-
πους, αλλά τι κρίμα! Αυτοί αγάπησαν 
το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. 
Όσοι όμως ακολούθησαν πιστά το Θε-

Η Ωκεανία αποφασίζει να ακολου-
θήσει το Σωτήρα του κόσμου Κύριον 
ημών Ιησού Χριστό.

ἡ Ὀρθοδοξία στήν πατρίδα του καί 
ἐπομένως μετά τήν Τόνγκα μας 
περιμένει καί ἡ Σαμόα.

Μετά ἀπό τέτοιες λοιπόν φανερές 
παρεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι 
δυνατόν νά σκεφθῆ κανείς παραιτήσεις 
καί τέτοια πράγματα;

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 
τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;» (Λουκ. ιβ΄ 49). 
Πρόκειται γιά τό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς. 

Ἡ φωτιά τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ὠκεανία 
ἔπιασε γιά τά καλά! Θεία βουλή καί 
Θεοῦ τό δῶρον. Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά 
κάνουμε ἀλλιῶς παρά νά ὑποκλιθοῦμε 
εὐλαβικά στόν Θεό τῆς ἀγάπης πού θέλει 
«πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς 
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4) 
ἐπαναλαμβάνοντας τοῦς λόγους τοῦ ἁγίου 
Ἰώβ τοῦ πολυάθλου: «Ὥς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν 
οὕτω καί ἐγένετο. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου 
εύλογημένον εἰς τούς αἰώνας. Ἀμήν».
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άνθρωπο Ιησού τούς έδωσε την εξουσία 
να είναι παιδιά του Θεού. Ανάμεσα σ’ 
αυτούς συγκαταλέγονται και οι Έλληνες, 
οι οποίοι από τους πρώτους ζήτησαν να 
δουν τον Ιησού και εκείνος τους δέχθη-
κε λέγοντας τα περίφημα λόγια: «Ελή-
λυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιος του 
ανθρώπου» (Ιωαν. 12:23).

Και είναι αλήθεια ότι με 
τη Χάρι Του ο Ελληνισμός 
δόξασε το Χριστό και δοξά-
στηκε από το Χριστό. Πα-
ράλληλα με τον Παρθενώνα 
έκτισε την Αγια-Σοφιά και 
πλάι στον Πλάτωνα, τον 
Αριστοτέλη και τους άλ-
λους φιλοσόφους ανεδειξε 
το Μέγα Βασίλειο, τον Ιω-
άννη το Χρυσόστομο, τον 
Ιερό Φώτιο και τους άλλους 
αγίους και σοφούς Πατέρες 
και Οικουμενικούς Διδα-
σκάλους.

Το Φως του Χριστού 
μεταλαμπαδεύτηκε από 
τους Ιεραποστόλους Με-
θόδιο και Κύριλλο στην 
Ευρώπη και σε άλλα σημεία της γης 
όπου άλλοι πολλοί Ιεραπόστολοι το μετέ-
φεραν και το μεταφέρουν μέχρι σήμερα 
δοξάζοντας το ονομα της Ορθοδοξίας 
και του Ελληνισμού.

Ο Χριστός έδωσε σε μας τους Έλληνες 
το προνόμιο και την υψηλή αποστολή να 
κρατούμε αγνή και ανόθευτη την Ορθό-
δοξη πίστη και να τη μεταδίδουμε στα 
άλλα έθνη μαζί με τον πολιτισμό μας 
που είναι κάτι το ξεχωριστό και αποτελεί 
την βάση κάθε υγιούς πολιτισμού.

«Χριστός γεννάται», αδελφοί Ορθό-

δοξοι Έλληνες. Μακριά από τα ψεύδη 
και τις πλάνες, τις ειδωλολατρείες και 
τις παραθρησκείες.

Ο Χριστός είναι η Αλήθεια
και η Ζωή η αληθινή και Αυτόν 

πρέπει να ακολουθούμε πιστά και πάντα.

Εύχομαι ο Χριστός που γεννήθηκε 
στη φάτνη της Βηθλεέμ να γεννηθεί και 
στη καρδιά του καθενός μας και η Χά-
ρη του να μην αφήσει ποτέ αβοήθητη 
και απροστάτευτη την ευλογημένη μας 
Πατρίδα.

Καλά Χριστούγεννα, Χρόνια Πολλά 
και ελπιδοφόρο και χαρούμενο το Nέο 
Έτος 2015.

† Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

Ο Χριστός είναι η Αλήθεια 
και η Ζωή η αληθινή και Αυτόν 

πρέπει να ακολουθούμε 
πιστά και πάντα.
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νιΚαραγουα: πρώτος ορθοδοξος ιΕρΕας

πρόσφατα χει-
ροτονήθηκε ο 

πρώτος Ορθόδοξος 
ιερέας για τη Νικα-
ράγουα, που ανήκει 
στη Μητρόπολη 
Μεξικού. Θα διακο-
νήσει στην πρώτη 
ορθόδοξη ενορία 
των Εισοδίων της 
Θεοτόκου στη Νι-
καράγουα. Βρήκαμε 
μέσω facebook τη 
φωτογραφία μετά 
τη χειροτονία του 
και προσευχόμαστε 
στο Θεό να οδηγή-
σει τους κατοίκους της Νικαράγουας 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποια είναι η θρησκευτική κατάσταση 
στη Νικαράγουα; Υπάρχουν όλες οι χρι-
στιανικές αιρέσεις, που κάνουν εδώ και 
χρόνια «ιεραποστολή» των «πιστεύω» 
τους, αλλά και πολλοί χωρίς θρήσκευμα. 
Το 2005 η κατάσταση ήταν η ακόλου-
θη, χωρίς την παρουσία της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Εκκλησίας.

Θρησκεία Ποσοστό
Ρωμαιοκαθολικοί 61,4%

Ευαγγελικοί 25,0%

Μοραβιανοί 5,6%

Μάρτυρες του Ιεχωβά 0,9%

Άθρησκοι 15,1%

Άλλοι1 1,6%
1. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων θρησκειών 
Βουδιστές, Ισλάμ, Ιουδαϊσμό.

 
Πηγή: Απογραφή Νικαράγουα, 2005.

Όταν οι διάφορες νεοφανείς αιρέσεις 
(Μορμόνοι, Αντβεντιστές, μάρτυρες του 
Ιεχωβά) κάνουν προσηλυτισμό στα έθνη,  
εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φαίνεται 
να αδιαφορούμε. Αναλυτικά παρακά-
τω τα στατιστικά στοιχεία χριστιανι-
κών αιρέσεων που εμφανίστηκαν εδώ 
και 1-02 αιώνες, δείχνουν ότι κάνουν 
«ιεραποστολή», ενώ εμείς ΚΟΙΜΟΜΑ-
ΣΤΕ τον ύπνο του δικαίου. Την ώρα 
που υπάρχουν στη Νικαράγουα ( 2013 
) περίπου 200 Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 
οι  Μορμόνοι έχουν 85.000 μέλη,  οι 
Ανβεντιστές 130.000 μέλη, «μάρτυρες 
Ιεχωβά» 26.000. Γιατί τόση αμέλεια; Γι-
ατί τόση αδιαφορία για τον Ευαγγελισμό 
των Εθνών και την Ιεραποστολή;

Πηγή:
https://ierapostoli.wordpress.com/

2014/11/16/

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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ιΕραποςτολιΚη δραςη
Και αναγΚΕς ςτη ν. ΚορΕα

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

ςτήν Κορέα ἡ Ἱεραποστολή μας 
ἐργάζεται ἐντατικά, μέ ζῆλο, μέ 

ἔμπνευση καί μέ χάρη.
Ὁ Μητροπολίτης π. Ἀμβρόσιος, πού 

συνεχίζει τό ἔργο τοῦ προκατόχου του, 
σημερινοῦ Μητροπολίτου Πισιδίας π. 
Σωτηρίου, καί συνεργάζεται μαζί του, 
ἐπιτελεῖ ἔργο θαυμαστό μέ ἀφοσίωση 
καί ἀποφασιστικότητα.

Ὁ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  π . 
Ἀμβρόσιος, εἶναι ταυτόχρονα κα-
θηγητής στό τμῆμα Ἑλληνικῶν 
Σπουδῶν σέ Πανεπιστήμιο 
τῆς Σεούλ. Ἔτσι συμβάλλει καί 
οἰκονομικά στό ἀξιοζήλευτο ἔργο 
τῆς Μητροπόλεως-Ἱεραποστολῆς, 
ἀλλά κυρίως γίνεται πόλος ἕλξης 
φοιτητῶν τῶν Πανεπιστημίων 
τῆς Κορέας.

Καλεῖται στά Πανεπιστήμια νά 
πληροφορεῖ γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί δέχεται στό Ἱεραποστολικό Κέντρο 
Ἐπισκέψεις Πανεπιστήμιων (Καθηγητῶν 
καί Φοιτητῶν), πού ζητοῦν νά γνωρί-
ζουν τήν Ὀρθοδοξία. Καθηγητές καί Φοι-
τητές πού μπορεῖ νά εἶναι Βουδιστές, 
Προτεστάντες καί ἄλλοι.

Μᾶς ἐντυπωσίασαν οἱ πρόσφατες 

ὁμαδικές Βαπτίσεις, πού γίνονται μετά 
ἀπό σοβαρή Κατήχηση-προετοιμασία 
μακρᾶς διαρκείας.

Μᾶς ἐνθουσίασαν οἱ νέες χειροτονί-
ες, πρό καιροῦ τοῦ Διακόνου π. Ἰωάννου 
καί πρόσφατα τά Χριστούγεννα, τοῦ 
Πρεσβυτέρου π. Ἀντωνίου, πού καί οἱ 
δύο εἶναι Κορεάτες.

Ἰδιαίτερα σημαντι-
κές και ἀξιοπρόσεκτες 
εἶναι οἱ Μεταφράσεις 
καί Ἐκδόσεις στήν Κο-
ρεατική γλώσσα βιβλί-
ων Ὀρθόδοξης πνευ-

ματικότητας. Γίνονται ἀνάρπαστα ἀπό 
τούς Κορεάτες γενικά καί ὄχι μόνον 
ἀπό Ὀρθοδόξους. Προτεστάντες, Βουδι-
στές καί ἄλλοι ἐξαντλοῦν πολύ γρήγορα 
Ἐκδόσεις καί Ἐπανεκδόσεις, ὄχι μόνο 
ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο («Book- Kafén») 
τῆς Ἱεραποστολῆς, ἀλλά καί ἀπό μεγάλα 
βιβλοπωλεῖα τῆς Σεούλ καί τῆς χώρας 
γενικώτερα:

Οἱ Μεταφράσεις καί Ἐκδόσεις στήν 
Κορεατική γλώσσα βιβλίων Ὀρθόδοξης 
πνευματικότητας γίνονται ἀνάρπαστα 
ἀπό τούς Κορεάτες γενικά 
καί ὄχι μόνον ἀπό Ὀρθοδόξους.
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– παλαιότερα τοῦ Νικ. Βασιλειάδη: «Τό 
Μυστήριον τοῦ θανάτου»,

– πρόσφατα τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου: «Βί-
ος και Λόγοι»,

– «ἡ ἐν Χριστῷ ζωή» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τῆς Κροσιάνδης, τοῦ ὁποίου Ἱερατική 
Στολή φυλάσσεται στήν Ἱεραποστολή,

– τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου: 
Μιά βραδιά στό Ἅγιο Ὄρος,

– τοῦ Μάγεντορφ: βυζαντινή θεολογία,
– τοῦ π. Παϊσίου: γιά τήν οἰκογένεια,
– τοῦ π. Ἰωάννου Ἀλεξίου: Βίοι τοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,

– προετοιμάζονται μεταφράσεις-
ἐκδόσεις τοῦ βίου τοῦ Μ. Βασιλείου,

– ἡ Ἁγία Γραφή εἰκονογραφημένη γιά 
παιδιά καί ἄλλα!
Ὅλα αὐτά σέ ἕνα ἀκαταπόνητο καί 

ζηλευτό ἐργαστήρι Ἱεραποστολικῆς 

συνεργασίας Ἑλληνομαθῶν καί ἄλλων 
Κορεατῶν.

Μαζί μέ τά παραπάνω ἐκδηλώσεις 
γιά τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, κα-
τασκηνώσεις καί ἄλλες φροντίδες γιά 
τούς νέους καί τά παιδιά, μορφωτικές 
προσπάθειες, κοινωνικά-φιλανθρωπι-
κά ἔργα ἀπαραίτητα γιά τή συνέπεια 
τῆς Ἐκκλησίας, Ὑποτροφίες Κορεατῶν 
στήν Ἑλλάδα γιά τήν προετοιμασία 
στελεχῶν καί πολλά ἄλλα συνθέ-
τουν καί ὑποχρεώνουν τό ἔργο τῆς 
Μητροπόλεως-Ἱεραποστολῆς.

Κ α ί  ἐ π ί  π λ έ ο ν 
μισθοδοτοῦνται ἐννέα 
οἰκογενειάρχες κληρικοί. 
Μᾶς ἐντυπωσιάζει τό ζη-
λωτικό μελίσσι γιά τήν 
παρουσία καί τήν αὔξηση 
τῆς Ἐκκλησίας μας στήν 
Κορέα.

Πέραν ὅμως τοῦ 
ἐντυπωσιασμοῦ μᾶς 
προβληματίζουν οἱ 
οἰκονομικές ἀνάγκες, 
«Δεῖ χρημάτων». Οἱ 
ἀνάγκες ξεπερνοῦν τίς 
ὅποιοες προσπάθει-
ες. Ὅσοι ἀγαποῦμε καί 
θαυμάζουμε τό ἔργο 
τῆς Κορεατικῆς μας 
Ἱεραποστολῆς, κυρίως καί 
πρῶτα ἄς προσευχώμεθα 

γιά τήν πρόοδό του. Καί βέβαια στά μέ-
τρα τῶν δυνατοτήτων μας ὁ καθένας ἄς 
μή τούς ξεχνοῦμε καί οἰκονομικά μέσω 
τῶν Ἱεραποστολικῶν μας Συλλόγων στήν 
Ἑλλάδεα καί σέ ὅλο τόν κόσμο.

Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἐλευθέριος Χαβάτζας 

Μᾶς ἐντυπωσιάζει τό ζηλωτικό 
μελίσσι γιά τήν παρουσία καί 
τήν αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας μας 
στήν Κορέα
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χΕιροτονια ΕπιςΚοπου
Μποτςουανας κ.ΒαςιλΕιου

Την Κυριακή, 30η Νοεμβρίου 
2014 η ΑΘΜ ο Πάπας και 

Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος 
Β’ τέλεσε στον Ιερό Πατριαρχικό 
καί Καθεδρικό Ναό Οσίου Σάββα 
του Ηγιασμένου την χειροτονία 
του Θεοφ. Επισκόπου Μποτσου-
άνας κ. Βασιλείου. 

Στην Ευχαριστιακή Σύναξη 
και την χειροτονία του Θεοφιλε-
στάτου συμμετείχαν οι Σεβ.Μη-
τροπολίτες Γουϊνέας κ.Γεώργιος, 
Ειρηνουπόλεως κ.Δημήτριος, Λε-
οντοπόλεως κ.Γαβριήλ και Νου-
βίας κ. Νάρκισσος.

Παρέστησαν ο Εντιμ.Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλε-
ξάνδρεια κ.Χρήστος Καποδίστρι-
ας, Πρόεδροι ελληνικών φορέων 
και συλλόγων της Μ. Πόλεως, οι 
Μοναχές που εγκαταβιούν στο 
Μετόχι του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας εν Αθήναις, καθώς 
και οι οικογενείς και φίλοι του 
χειροτονηθέντος Επισκόπου.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

ΕΚ ΜΕρους του διοιΚητιΚου ςυΜΒουλιου 
του π.χ.ο.ο.ι.  ΕυχοΜΕθα  Καρποφορο διαΚονια 

ςτον ιΕραποςτολιΚο αγρο 
που ςας ΕΜπιςτΕυθηΚΕ ο Κυριος.  
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νΕα απο την ορθοδοξη ιΕραποςτολη 
του Μαλαουι

ςε τούτο το άρθρο θα θέλαμε να 
αφιερώσουμε λίγα λόγια στις 

βαπτίσεις. Με τη βάπτιση ανοίγουν τα 
μάτια της ψυχής και αποκαλύπτεται ο 
ίδιος ο Θεός μέσα στα δημιουργήματά 
Του. Θα αναφερθούμε σε έναν ιθαγενή 
ιερέα και στην ενορία του, όπου έγιναν 
ομαδικές βαπτίσεις σε 220 πρόσωπα 
πριν λίγο καιρό.

Καταρχήν να πούμε ότι είναι απερί-
γραπτη η χαρά των ιθαγενών όταν έρθει 
η ώρα της βάπτισής τους. Για να γίνει η 
βάπτιση κάποιου, πρέπει να κατηχηθεί 
για ένα χρόνο. Δώδεκα μήνες συνεχούς 
κατήχησης και παρακολούθησης για 
την ενεργό συμμετοχή τους στην ενο-
ρία τους. Έως τώρα ιδρύθηκαν στο Μα-
λαούι 28 ενορίες από τις οποίες σε 15 
έχουν χτιστεί ιεροί ναοί. Στις υπόλοιπες 
γίνονται οι ακολουθίες σε αχυροκαλύβες 
και οι πιστοί μας δέονται στον Χριστό 
και στην Παναγία, πότε θα έρθει η μέρα 
που θα βρεθεί δωρητής να χτίσει ναό και 

στην περιοχή τους, ώστε να μπορούν να 
έχουν ιερέα μόνιμο και να τους διδά-
σκει την πίστη, αγιάζοντάς τους με τα 
ζωοποιά Μυστήρια της Εκκλησίας μας. 
Έτσι έφτασε και η μέρα να γίνουν βα-
πτίσεις και γάμοι στο Παλόμπε, ενορία 
των Αρχαγγέλων.

Η εκκλησία χτίστηκε πριν 3 χρόνια. 

Χωράει 500 χριστιανούς και κάθε φορά 
που μαζεύονται για προσευχή, γίνεται 
πραγματική Ανάσταση στις καρδιές μας, 
βλέποντάς τους να προσεύχονται στον 
Τριαδικό Θεό και να ψάλλουν τους ορ-
θόδοξους ύμνους στη διάλεκτό τους, τα 
τσιτσέουα. Ιερέας και υπεύθυνος της 
ενορίας είναι ο πατέρας Αντώνιος, ο 
οποίος παλιότερα ήταν καθηγητής στο 
Γυμνάσιο, αλλά όταν γνώρισε την Ορ-
θοδοξία παραιτήθηκε για να αφοσιωθεί 
με όλες του τις δυνάμεις στην εξάπλωση 
της πίστης μας. Ο επίσκοπός μας, ανα-
γνώρισε γρήγορα τα προσόντα του και 
τον χειροτόνησε ιερέα ώστε να μπορεί 
να εργασθεί και να προσφέρει αποδο-
τικότερα στον ιεραποστολικό αγρό της 
περιοχής του. Ο πατήρ Αντώνιος λοιπόν, 
ήρθε ένα πρωινό στα γραφεία της Αρ-
χιεπισκοπής και μας είπε ότι ήδη έχει 
κατηχήσει τον τελευταίο χρόνο 220 άτο-
μα, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Είναι 
έτοιμοι είπε. Ελάτε να τους βαπτίσου-

με. Τόσο απλοϊκά και ταπεινά μιλά-
ει πάντα. Είναι καλά μορφωμένος 
και όμως το κρύβει, για να φανεί 
έτσι καλύτερα πόση φλόγα έχει στην 
καρδιά του για τον Χριστό και την 
Ορθοδοξία. Τον αγαπάμε πολύ και 

τον σεβόμαστε. Του έχουμε εμπιστοσύ-
νη, και ακούμε τη γνώμη του. Ο παπά-
Αντώνης δεν αρκείται να διαδώσει την 
πίστη μόνο στην ενορία του. Πριν καιρό 
μας ζήτησε ένα ποδήλατο, για να πη-
γαίνει πολύ πιο μακριά, να διδάξει τους 
Μαλαουϊανούς. Και ξεκινάει ο παπα-
Αντώνης κάθε πρωί προς διαφορετική 

Είναι απερίγραπτη η χαρά 
των ιθαγενών όταν έρθει η 
ώρα της βάπτισής τους.
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κατεύθυνση. Με κόπο και ιδρώτα φτά-
νει στην κάθε περιοχή. Έτσι έφτασε και 
στο Μιγκόι που απέχει τρεις ώρες από 
την ενορία του. Οι κάτοικοι δέχτηκαν 
με πολύ καλή διάθεση το κήρυγμά 
του και σύντομα αναπτύχθηκε εκεί 
νεοϊδρυθείσα ενορία, που κάθε μέρα 
αύξανε ολοένα και περισσότερο τα 
μέλη της, με την απαίτηση πια όλων 
να έρθει η άγια ώρα να βαπτιστούν.

Μα ο παπα-Αντώνης έκανε και 
κάτι άλλο πολύ ξεχωριστό. Η Ορ-
θοδοξία δεν έχει σύνορα. Ούτε και η 
καρδιά του παπα-Αντώνη. Όλους τους 
βλέπει το ίδιο. Όλους τους αγαπά. Θέ-
λει η Ορθοδοξία να φτάσει παντού. Την 
ομολογεί. Ενεργεί ταπεινά, ζώντας στην 
υπακοή και την ευχή του πνευματικού 
του πατέρα και του επισκόπου του. Το 
ξεχωριστό και η έκπληξη που έκανε τού-
τη τη φορά, είναι το εξής: Η χώρα του, το 
Μαλάουι, συνορεύει με τη Μοζαμβίκη. 
Από το Παλόμπε που βρίσκεται η ενορία 

του παπα-Αντώνη, το πλησιέστερο χωριό 
της Μοζαμβίκης, στα σύνορα δηλαδή, 
απέχει εννιά ώρες. Και ο καλοκάγαθος 
ιερέας μας το τόλμησε. Συγκινηθήκαμε 

πολύ. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
έπαιρνε το ποδήλατο του και επί εννιά 
ώρες ποδηλατούσε ώστε να φτάσει στα 
σύνορα της διπλανής χώρας, στη Μο-
ζαμβίκη. Δίδαξε την πίστη και πολλοί 
πίστεψαν. Συγκινηθήκαμε πολύ από την 
τόλμη του. Ο κόπος του πολύς. Η θυσία 
μεγάλη. Ρίσκαρε συνεχώς τη ζωή του, 
διότι υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. 
Βρέθηκε μόνος με το ποδήλατό του σε 
άγνωστη περιοχή. Στο έλεος του θεού. 

Με τη βάπτιση ανοίγουν 
τα μάτια της ψυχής και 

αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός 
μέσα στα δημιουργήματά Του.
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Μοναδική του ελπίδα ο Κύριος. Όπως 
μας είπε, έπαιρνε κουράγιο, κρατώντας 
το κομποσχοινάκι του και λέγοντας την 
ευχή του Ιησού και στις δύο γλώσσες: 
"Lord Jesus Christ have mercy upon me" 
στα αγγλικά, μα και στα τσιτσέουα.

Και δίδαξε με σθένος και παρρησία. 
Με το τριμμένο ράσο και τον ξύλινο 
σταυρό  για να ξεχωρίζει και να ομολο-
γεί όχι μονό με τα λογία αλλά και με την 
εμφάνιση και το παρουσιαστικό. Τους 
είπε για την Μητέρα Εκκλησία, την Ορ-
θοδοξία, τους είπε για το σχίσμα, τους 

είπε για τις αιρέσεις ότι μόνον ΜΙΑ είναι 
η Αλήθεια και στους κόλπους της Ορ-
θοδοξίας θα μπορέσουν να λατρέψουν 
σωστά τον Τριαδικό Θεό και να φτάσουν 
ακόμα και στην αγιοσύνη. Οι κάτοικοι 
της Μοζαμβίκης σε αυτό το συνοριακό 
χωριό άκουγαν προσεκτικά για πολύ και-
ρό, εκτιμούσαν βαθύτατα το τι έκανε γι’ 
αυτούς ο παπα-Αντώνης, εννιά ώρες με 
το ποδήλατο να φτάσει κοντά τους, να 
τους διδάξει, να κοιμηθεί το βράδυ, το 
επόμενο πρωί πάλι διδασκαλία και με-
τά ο δρόμος της επιστροφής εννιά ώρες 
πάλι ώσπου να βρεθεί στην αγαπημένη 
του ενορία των Αρχαγγέλων. Πώς να μην 
ευλογήσει ο θεός τους κόπους, τη μαρτυ-
ρία και το μαρτύριο του;Απέδωσε λοιπόν 
καρπούς. Έφτασε η ώρα να βαπτιστούν 
και οι κάτοικοι αυτού του συνοριακού 
χωριού. Ασφαλώς με την πλήρη έγκριση 

και ευλογία του επισκόπου της Μοζαμβί-
κης κ.κ. Ιωάννου, ο οποίος μας έχει επι-
σκεφτεί με τον Άγιο Πατριάρχη μας προ 
τριετίας και έχει συμμετάσχει στα εγκαί-
νια δύο εκκλησιών. Κανονίστηκε λοιπόν 
οι κατηχούμενοι από το συνοριακό χω-
ριό, καθώς και οι κατηχούμενοι από το 
Μιγκόι, να έρθουν όλοι στην εκκλησία 
των Αρχαγγέλων στο Παλόμπε, για να 
τελέσουμε τις βαπτίσεις όλων και τους 
γάμους. Έφτασαν όλοι στη σωστή ώρα. 
Μαζί με άλλους ιθαγενείς ιερείς, φτάσαμε 
στο Παλόμπε. Ο δραστήριος παπα-Αντώ-

νης τα είχε οργανώσει όλα. Και από 
τις δύο περιοχές είχαν μαζευτεί 220 
άτομα κατηχούμενοι. Χρειάζεται πολύ 
οργάνωση αυτό. Ηρθαν από μακριά. 
Έπρεπε να τους ταΐσουμε, να τους 
περιθάλψουμε, ώστε να μπορέσουν 
σώοι να επιστρέψουν στις περιοχές 
τους. Μην ξεχνάμε μέσα σε αυτό το 
καινούριο ποίμνιο δεν είναι μόνον 

δυνατοί άντρες’ βρίσκονται και γυναίκες 
και μικρά παιδιά. Βρίσκονται ηλικιωμένοι 
και κάποιοι άρρωστοι. Όλοι αυτοί έπρεπε 
να βαπτιστούν και να επιστρέψουν στα 
χωριά τους. Οι βαπτίσεις άρχισαν 8 το 
πρωί. Συνεργαστήκαμε τέσσερις ιερείς. Ο 
παπα-Ιεζεκιήλ, ο παπα-Νικόδημος, ο πα-
πα-Αντώνης εργάστηκαν με ζήλο. Άλλος 
βάπτιζε, άλλος λάδωνε, άλλος τους έχριε 
με το Άγιο Μύρο. Η αρμονικότητα και η 
συνεργασία άψογη. Διότι όταν υπάρχει 
ταπείνωση και αυτοθυσία, συγκινείται 
τόσο ο θεός, που στέλνει τις ευλογίες του 
πλουσιοπάροχα. Το Άγιο Πνεύμα ήταν 
εκεί. Οι άγγελοι του θεού ήταν εκεί. 220 
άγγελοι δόθηκαν εκείνη την ημέρα, να 
προστατεύουν και να φωτίζουν τους 220 
νεοφώτιστους. Αν για μία ψυχή που επι-
στρέφει στον Ουράνιο Πατέρα κάνουν 
τόσες χαρές οι αγγελικές δυνάμεις, τότε τι 
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Όταν υπάρχει ταπείνωση 
και αυτοθυσία, συγκινείται
 τόσο ο θεός, που στέλνει 
τις ευλογίες του 
πλουσιοπάροχα.
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να πούμε για τις 220 ψυχές που άφησαν 
τις αιρέσεις και επέστρεψαν στην Ορθο-
δοξία; Το βράδυ ολοκληρώθηκαν και τα 
δύο Μυστήρια: οι βαπτίσεις και μετά οι 
γάμοι. Η Παναγία, η Μητέρα όλων μας 
που δέεται στον Υιό Της, ας προστατεύει, 
ας σκέπει και ας φυλάττει τους νεοφώτι-
στους αδελφούς μας. «Ταις πρεσβείες της 
Θεοτόκου Σώτερ σώσον ημάς», λέμε στην 
προσευχή μας. Οι άγιοι να πρεσβεύουν 
γι’ αυτούς. Αυτά τα ξέρει ο πα-
πα-Αντώνης και γι’ αυτό πέτυχε 
κάτι τέτοιο. Η θυσία του έφτασε 
στον ουρανό σαν προσευχή. Το 
βράδυ όταν ολοκληρώσαμε τα 
πάντα, δόθηκαν οι τελευταίες 
συμβουλές προς όλους. Επιμεί-
ναμε να τους λέμε να κρατήσουν 
την πίστη γερά και να την ομο-
λογούν με θάρρος. Να προσεύ-
χονται, να χρησιμοποιούν τα 
ορθόδοξα προσευχητάρια που 
τους δωρίσαμε· να κάνουν μετάνοιες, 
να λένε την ευχή του Ιησού, τα ζευγάρια 
που παντρεύτηκαν να είναι αγαπημένοι 
και μονιασμένοι και να ανατρέφουν τα 
παιδιά τους «εν παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου». Παρακαλέσαμε όλοι μαζί τον 
Θεό να κρατήσει αυτό το ποίμνιο και να 
του χαρίσει τον Παράδεισο.

Αδελφοί μου, θα ήθελα να σας παρα-
καλέσω να προσεύχεσθε για τον παπά 
Αντώνη· είναι 42 ετών· έγγαμος με 4 
παιδιά· η πρεσβυτέρα του, του στέκεται 
και τον βοηθά, πολύτιμη συμπαραστά-
της του δύσκολου έργου του. Έχει πολλά 
ακόμα να προσφέρει ο ταπεινός λευίτης 
μας. Χρειάζεται τις προσευχές όλων. Να 

λέμε: «Μνήσθητι Κύριε του δούλου Σου 
ιερέως Αντωνίου και την ενορία που 
ιδρύει. Μνήσθητι Κύριε των νεοφώτι-
στων...». Χρειάζεται θερμή προσευχή. 
Κάθε φορά που πάμε να προσευχηθού-
με, να θυμόμαστε ότι άλλοι χρειάζονται 
να διανύσουν 9 ώρες δρόμο, για να 
βρουν Ορθόδοξη εκκλησία. Δεν πρέπει 
και εμείς να καταβάλουμε κόπο, δάκρυα 
και κάποια θυσία, παρακαλώντας το θεό 

να φωτίσει όλους τους λαούς της γης να 
Τον γνωρίσουν και να Τον πιστέψουν 
αληθινά; Όλα λοιπόν για τον Χριστό και 
με τον Χριστό προς δόξαν Του. Ενωμέ-
νοι μαζί Του, ενωμένοι μεταξύ μας, θα 
πετύχουμε πολλά. Και αυτή η έμπρακτη 
αγάπη μας, παρ’ όλες τις αδυναμίες μας 
είναι που θα τραβήξει τη χάρη Του. Και 
έτσι θα ευλογήσει και εμάς και το έθνος 
μας που τόσο το έχει ανάγκη αυτή την 
περίοδο και όλη την οικουμένη. Αμήν.

Πατήρ Εμόλαος Ιατρού,
Ορθόδοξη Εκκλησία Άγ. Νεκτάριος,

Blantyre, Malawi

Δεν πρέπει και εμείς να καταβά-
λουμε κόπο, δάκρυα και κάποια 
θυσία, παρακαλώντας το θεό να 

φωτίσει όλους τους λαούς της 
γης να Τον γνωρίσουν και να 

Τον πιστέψουν αληθινά;
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πριν γίνει αναφορά στο σημερινό δράμα 
των χριστιανών στην Συρία αλλά και την 

ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι σημαντικό να 
θυμηθούμε πόσο παλιά είναι η Χριστιανική 
Εκκλησία σε εκείνα τα μέρη. 

Από τους αρχαίους χρόνους ως και σήμερα, 
η χώρα στην οποία γεννήθηκε, έζησε και δίδαξε 
ο Ιησούς Χριστός , ονομάζεται Παλαιστίνη. Το 
όνομα Χριστός είναι η μετάφραση στα ελληνικά 
της εβραικής λέξης Μασιάχ που σημαίνει Μεσσίας. 
Οι πρώτοι οπαδοί του Ιησού από τη Ναζαρέτ δεν 
ονόμαζαν τους εαυτούς τους Χριστιανούς, για 
πρώτη φορά ονομάστηκαν Χριστιανοί στην πόλη 
Αντιόχεια της Συρίας που υπήρξε ένα από τα πρώτα 
κέντρα του Χριστιανισμού («Εγένετο δε αυτούς 
και ενιαυτόν όλον συναχθήναι εν τη εκκλησία 
και διδάξαι όχλον ικανόν, χρηματίσαι τε πρώτον 
εν Αντιοχεία τους μαθητάς Χριστιανούς.» Πράξ. 
ια΄26).

Η διασημότερη βιβλική αναφορά σχετικά 
με την Αντιόχεια έχει να κάνει με το ότι ήταν 
σε αυτή την πόλη όπου οι οπαδοί του Χριστού 
πρωτή φορά χλευαστικά αναφέρθηκαν ως 
Χριστιανοί (Πράξεις των Αποστόλων 11,26). Κατά 
τη διάρκεια του διωγμού που προκάλεσε τον 
θάνατο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, μέλη της 
πρωτοχριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ 
κατέφυγαν στην Αντιόχεια προκειμένου να βρουν 
καταφύγιο.

Η εκκλησιαστική παράδοση υποστηρίζει 
ότι η Εκκλησία της Αντιόχειας ιδρύθηκε από 
τον Απόστολο Πέτρο το 34μ.Χ. Μετά από 
περίπου επτά έτη παραμονής στην Αντιόχεια ο 
Απ. Πέτρος αναχώρησε για την Ρώμη. Σήμερα 
το Αυτοκέφαλο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο 
της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας Συρίας, 
Αραβίας, Κιλικιάς, Ιβηρίας και Μεσοποταμίας 
και πάσης Ανατολής, όπως είναι ο τίτλος του 
είναι το τρίτο στην τιμητική τάξη μετά από τις 
Εκκλησίες Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας 
και τέταρτο κατά του προ Σχίσματος τυπικό που 
περιελάμβανε και το Πατριαρχείο Ρώμης, είναι η 
μεγαλύτερη ελληνορθόδοξη και σήμερα αραβόφωνη 
χριστιανική Εκκλησία στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα οι χριστιανοί της Συρίας είναι το 
10% του πληθυσμού της χώρας και η πλειοψη-
φία τους είναι ορθόδοξοι που διαμένουν στο 
Χαλέπι. Σήμερα η βάναυση και απάνθρωπη 

συμπεριφορά εναντίον των χριστιανών αποτελεί 
πλέον καθημερινότητα σε περιοχές που ελέγχουν 
οι ισλαμιστές στη Συρία. Συλλήψεις, δημόσιοι 
εξευτελισμοί, μαστιγώματα, αποκεφαλισμοί, 
κακοποίηση και βιασμοί κοριτσιών, σκηνές 
δηλαδή ανείπωτης φρίκης κατά αυτών που δεν 
σεβάστηκαν τις ώρες προσευχής την Παρασκευή 
ή απλά και μόνο επειδή είναι χριστιανοί. Μία 
σύγχρονη ομολογία πίστεως που οδηγεί στον 
αφανισμό και στις κακουχίες των χριστιανών, 
παρόλα αυτά όμως είναι συγκλονιστικό να 
παρακολουθούμε χριστιανούς σήμερα να 
μαρτυρούν για την πίστη τους.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες επιχειρήσεις 
των ισλαμιστών ανταρτών εναντίον των 
χριστιανών σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2013. 
Όποτε και συνέβη στην πόλη Sadad, μια αρχαία 
Συριακή Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα, τόσο 
παλιά ώστε να αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, 
«η πιο σοβαρή και σημαντική σφαγή χριστιανών 
στη Συρία στην διάρκεια των τελευταίων ετών» 
όπως δήλωσε ο Selwanos Boutros Alnemeh, ο 
Συρορθόδοξος Μητροπολίτης Χόμς και Χάμα και 
συνεχίζει: «45 αθώοι πολίτες μαρτύρησαν χωρίς 
λόγο, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες 
και παιδιά, πολλοί ρίχτηκαν σε μαζικούς τάφους. 
Άλλοι πολίτες απειλήθηκαν και τρομοκρατήθηκαν, 
30 τραυματίστηκαν, ενώ 10 εξακολουθούν 
να αγνοούνται. Όλα τα σπίτια στη Sadad 
λεηλατήθηκαν, οι εκκλησίες καταστράφηκαν και 
βεβηλώθηκαν. Αυτό που συνέβη στη Sadad είναι 
η μεγαλύτερη σφαγή χριστιανών στη Συρία» 
συμπληρώνει ο Μητροπολίτης.

Το πιο σπουδαίο όμως κομμάτι της 
αποτύπωσης του Συρορθόδοξου Μητροπολίτη 
όσον αφορά την θέση και την κατάσταση των 
χριστιανών στη Συρία όπου για χρόνια, όχι μόνο 
στη Συρία αλλά στις περισσότερες χώρες της 
Μέσης Ανατολής θεωρούνται πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας και αντιμετωπίζονται με βία και 
ρατσισμό είναι και αυτό που μας αφορά άμεσα: 
«Καλέσαμε σε βοήθεια τον κόσμο αλλά κανείς δεν 
μας άκουσε. Που είναι η χριστιανική συνείδηση; 
Που είναι η ανθρωπιστική συνείδηση; Που είναι 
τα αδέρφια μας;» τελειώνε την δήλωσή του με 
εμφανή την πικρία του για όλους εμάς.

Εύη Καραχάλιου - Ξεναγός, Μέλος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
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Ειρηνη παπαχατζη
Και ιώαννα ΜηλαθιαναΚη

πώς άραγε μπορεί 
να ερμηνευθεί 

στην πράξη ο αλ-
τρουϊσμός στις 
μέρες μας; Πώς 
η προσφορά στο 
σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο 
μπορεί να γίνει 
μια εμπειρία ζωής, 
όχι τόσο γι’ αυτόν που 
τη δέχεται αλλά γι’ αυτόν 
που την δίνει; Η εμπειρία δύο 
νεαρών γυναικών, μιας Κρητικιάς και 
μιας Αθηναίας, που αυτοπροσφέρονται 
εθελοντικά, για τα παιδιά της Αφρικής, 
εκπλήσσει ευχάριστα.

Πρωταγωνίστριες της ιστορίας μας, η 
κ. Ειρήνη Παπαχατζή, εκπαιδευτικός από 
την Αθήνα, που έκανε τις σπουδές της 
στο Ρέθυμνο και εργάστηκε στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση στην Κρήτη και η κ. 
Ιωάννα Μηλαθιανάκη, μηχανικός από το 
Ηράκλειο. Μοιράζονται μαζί με πολλούς 
άλλους στην Κρήτη και την Αθήνα το ίδιο 
πάθος για την ανιδιοτελή προσφορά και 
την αγάπη για μια ανθρωπιστικού χαρα-
κτήρα περιπέτεια, που εκτοξεύει την αδρε-
ναλίνη στα ύψη αλλά κυρίως προσφέρει.

Στα παιδιά της Αφρικής που στερού-
νται πράγματα που ο δικός μας πολιτι-
σμός τα θεωρεί κάτι περισσότερο από 
αυτονόητα.

Οδηγός μας γι’ αυτή τη συναρπαστι-
κή εμπειρία η Ιωάννα Μηλαθιανάκη 
που έζησε τον περασμένο Ιούλιο και για 
ένα περίπου μήνα σε ένα ορεινό απομα-
κρυσμένο χωριό της Μαδαγασκάρης, το 

Σουαβαναρίβου, σε μια 
κατασκήνωση για 

παιδιά της ευρύ-
τερης περιοχής, 
προσφέροντας 
τους εθελοντικά, 
φαγητό, φάρμα-

κα και ιατρική 
περίθαλψη αλλά 

κυρίως χρηστικές 
γνώσεις και πολλές ώρες 

ξεγνοιασιάς, παιχνιδιού και 
συναναστροφής.

«Η Μαδαγασκάρη» λέει η Ιωάννα 
Μηλαθιανάκη «είναι ένα πανέμορφο 
νησί. Με συγκλονιστικές εικόνες και 
χρώματα. Όμως η ζωή στα βουνά, στην 
ενδοχώρα του νησιού δεν έχει καμία 
σχέση με την εξωτική εικόνα του του-
ριστικού προορισμού. Κυρίως όμως οι 
άνθρωποι είναι καταπληκτικοί.

Είναι πάμφτωχοι και εξαθλιωμένοι, 
οι περισσότεροι ζουν από τις φυτείες 
ρυζιού, όπου εργάζονται ακόμη και τα 
μικρά παιδιά. Ωστόσο τους χαρακτηρίζει 
μια έμφυτη αξιοπρέπεια και μια εκπλη-
κτικοί ευγένεια.

Παρόλο που υπάρχει πείνα και φτώ-
χεια, θα τους δεις πάντα χαμογελαστούς. 
Δεν μαλώνουν μεταξύ τους. Είναι φτω-
χοί αλλά δεν είναι μίζεροι».

Οι Μαδαγασκαριανοί ασχολούνται 
κυρίως με τις φυτείες ρυζιού, ωστόσο 
παράγουν και τα δικά τους τούβλα γε-
γονός που τους επιτρέπει να χτίζουν 
ασφαλέστερα σπίτια.

Η ζωή στην ενδοχώρα της Μαδα-

Γυναικεία διακονία στην Ιεραποστολή
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γασκάρης 
θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί 
πρωτόγονη. Όπως επισημαίνει η κ. 
Μηλαθιανάκη, δεν υπάρχουν δρόμοι, 
δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε καν 
τρεχούμενο πόσιμο νερό από δίκτυο 
ύδρευσης.

Στο Σουαβαναρίβου για παράδειγμα, 
τα σπίτια του μικρού οικισμού διαθέ-
τουν πηγάδια για το νερό. Όσοι όμως 
δεν έχουν θα πρέπει να διανύσουν με τα 
πόδια και ξυπόλυτοι μεγάλες αποστάσεις 
για να φέρουν το νερό στα σπίτια τους.

Η κατασκήνωση λαμβάνει χώρα στο 
χώρο του σχολείου κάθε περιοχής, που 
οι τοπικές αρχές, οι αρχηγοί δηλαδή των 
χωριών, τα διαθέτουν με ικανοποίηση. 
Παιδιά και εθελοντές ζουν στην ουσία 
στο σχολικό περιβάλλον. Κοιμούνται 
σε στρώματα που έχουν στρωθεί στις 
αίθουσες και χρησιμοποιούν τις αυλές 
για τις εξωτερικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις διηγήσεις της κ. 
Μηλαθιανάκη, τα παιδιά παίρνουν τρία 
γεύματα την ημέρα, που βασίζονται στις 
τοπικές διατροφικές συνήθειες.

Εξάλ -
λου, τα τρόφι-

μα που μπορούν να 
καταναλωθούν είναι πολύ περιορισμένα 
όταν ακόμη και τα φρούτα είναι μάλλον 
δυσεύρετα. Βασικό είδος διατροφής είναι 
το ρύζι που αποτελεί το καθημερινό πιά-
το σε όλα τα γεύματα και συνοδεύεται με 
πατάτες, λάχανο, καρότα, φασόλια, ακόμη 
και με … μακαρόνια, καθώς και αυγά.

Το κρέας περιλαμβάνεται μια φορά 
την εβδομάδα, το οποίο ως επί το πλεί-
στον είναι μοσχάρι, αφού ακόμη και το 
κοτόπουλο είναι ακριβό και δυσεύρετο.

Όταν δεν υπάρχει πόσιμο νερό, τα 
μέλη της αποστολής φροντίζουν να 
εξασφαλιστεί σε καθημερινή βάση, 
προσλαμβάνοντας ντόπιους που ανα-
λαμβάνουν την ευθύνη αυτή ακόμη κι 
αν χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλες 
περιοχές για να το φέρουν στο σχολείο.

Το πρόγραμμα των παιδιών περι-
λαμβάνει αθλοπαιδιές, δραστηριότητες 
εκπαιδευτικής φύσεως αλλά και ψυχα-
γωγίας όπως ζωγραφική ή παιχνίδι με 
πλαστελίνες και φυσικά ομαδικά παι-
χνίδια, πολύ χορό και τραγούδι.

Γυναικεία διακονία στην Ιεραποστολή
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«Ιδιαίτερης σημασίας για μας» λέει 

η κ. Μηλαθιανάκη «είναι τα μαθήματα 
υγιεινής που τους κάνουμε. Κάθε παιδί 
μόλις φτάσει στην κατασκήνωση, λαμ-
βάνει ένα σακουλάκι που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει μια οδοντόβουρτσα και 
ένα σαπούνι.

Υπάρχουν παιδιά που βλέπουν για 
πρώτη φορά στη ζωή τους οδοντόβουρ-
τσα και στην πρώτη τους επαφή μ’ αυ-
τήν επιχειρούν να βουρτσίσουν τα μαλ-
λιά τους. Φανταστείτε ότι δεν γνωρίζουν, 
όχι τη χρήση, ούτε καν την ύπαρξη του 
χαρτιού υγείας για παράδειγμα.

Τους μαθαίνουμε πώς να πλένουν 
σχολαστικά το πρόσωπο, τα δόντια και 
κυρίως τα χέρια τους, αφού τα περισσό-
τερα χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για 
να φάνε. Τους μαθαίνουμε πώς να πλέ-
νουν τα πόδια τους, τουλάχιστον πριν 
πέσουν για ύπνο κάθε βράδυ.

Και φυσικά φροντίζου-
με για τα φάρμακά τους 
αλλά και για τις ιατρι-
κές τους εξετάσεις. 
Γιατρός, με την 
άδεια του αρχη-
γού γειτονικού 
χωριού, ήρθε 
στην κατασκή-
νωση και εξέτα-
σε όλα τα παιδιά 
ανεξαιρέτως δί-
νοντας συμβουλές 
και φαρμακευτική 
αγωγή σε όσες περι-
πτώσεις χρειαζόταν».

Όσο για την επικοι-
νωνία, οι Μαδαγασκαριανοί 
που έχουν πάει σχολείο γνωρίζουν 
γαλλικά, καθώς το νησί υπήρξε γαλλική 

αποικία.
Οι εθελοντές ωστόσο φροντίζουν να 

μαθαίνουν βασικές λέξεις από την το-
πική γλώσσα τη Μαλαγκάσι, ενώ επι-
στρατεύεται και η γλώσσα του σώματος. 
Στις δραστηριότητες της κατασκήνωσης 
συνδράμουν με την παρουσία νεαρά 
άτομα από τις γειτονικές περιοχές που 
απασχολούνται ως ομαδάρχες.

Είναι πραγματικά πολύ εύκολο να 
λάβει κανείς την απόφαση και να πάει. 
Αρκεί να πιστεύεις ότι δεν πας εκεί για 
να διδάξεις κάποιου ανθρώπους, αλλά 
πηγαίνεις κυρίως για να μάθεις απ’ αυ-
τούς. 

Επιμέλεια Μ.Γ.

Γυναικεία διακονία στην Ιεραποστολή
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Πλήθος κόσμου συνέρευσε  στην Αί-

θουσα Τελετών του Πολεμικού Μουσεί-

ου Αθηνών όπου ο "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" διοργάνωσε στις 

30/11/2014 πνευματική εκδήλωση 

μνήμης προς τιμήν του μακαριστού 

Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, Ηγουμέ-

νου της ιστορικής Μονής Λογγοβάρδας 

Πάρου, με τη συμπλήρωση 130 ετών 

από τη γέννησή του (1884-2014).

20 Δραστηριότητες του Ομίλου.Ημερίδα Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Την εκδήλωση τίμησαν αρκετοί 
Εκκλησιαστικοί Εκπρόσωποι, 
καθηγητές πανεπιστημίων και 
ανώτατοι δικαστικοί.

Η πρόεδρος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ. Μα-
ρία Γεωργούλα απευθύνει χαιρε-
τισμό στην Ημερίδα

ΕΚδηλώςη ΜνηΜης για το γΕροντα φιλοθΕο ζΕρΒαΚο (1884-1980)

Το άνοιγμα της εκδήλωσης έγινε με εκκλη-
σιαστικούς ύμνους από την Βυζαντινή Χο-
ρωδία υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου 
κ. Γεωργίου Κακουλίδη.
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Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν 
ο Οσιολογιώτατος Μοναχός 
π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ.Θ.Φ.

Εισηγητική ομιλία εκφωνήθηκε 

από το  Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 

Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σε-

ραφείμ, Πνευματικό του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Η Γ. Γραμματεύς του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ.  Αικ. Παπα-

κωνσταντίνου μεταφέρει χαιρετισμό της Κα-

θηγουμένης του Ι. Ησυχαστηρίου Παναγίας 

Μυρτιδιωτίσσης Θαψανών Πάρου, μοναχής 

Νεκταρίας Κριτού.

Ο ιδρυτής των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη» κ. Στυλιανός Ν. Κεμεντζετζί-δης αναπτύσσει το θέμα: «Γενικά για την οσιακή προσωπικότητα του Γέρο-ντος Φιλοθέου Ζερβάκου».

ΕΚδηλώςη ΜνηΜης για το γΕροντα φιλοθΕο ζΕρΒαΚο (1884-1980)

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Ηγούμενος 

της Ι. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου, Αρχι-

μανδρίτης  π. Χρυσόστομος Πήχος.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλ-
ληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής Αθηνών αναπτύσσει το θέμα: «"Τέ-
κνα" τῶν Ἁγίων οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας».

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, 

Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχο-

λής Θεσσαλονίκης αναπτύσσει το θέμα: «Ο 

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ως αγωνιστής 

και ομολογητής της Ορθοδοξίας».
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τΕλΕςη αγιαςΜου του π.χ.ο.ο.ι.
για την νΕα ΕΚΚληςιαςτιΚη πΕριοδο

Αγιασμό στις 8 Οκτωβρίου 2014 για 
την έναρξη του νέου εκκλησιαστι-

κού έτους τέλεσε ο πνευματικός του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, 
στο χώρο του Ομίλου μας στην Κυψέλη.  

Ο Σεβασμιότατος αγίασε και ευλό-
γησε τους παρευρισκομένους οι οποίοι 
ήταν όλοι συνεργάτες που διακονούν 
την Ιεραποστολή μέσω του ΠΧΟΟΙ και 
ευχήθηκε στον καθένα υγεία, δύναμη 

και ζήλο ώστε να υπηρετούμε την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία και τον παράγοντα 
άνθρωπο κατά τον καλύτερο τρόπο.

Μετά το πέρας του Αγιασμού ακο-
λούθησε προβολή διαφανειών με θέμα: 
«Εμπειρίες Κατήχησης από Τανζανία 
Μπουρούντι & Ρουάντα 2010-2014» 
από τον κο Αλέξανδρο Ζαφειρίου και 
την κα Ευαγγελία Ζαφειρίου, μέλη του 
Ορθόδοξου Ιεραποστολικού Συλλόγου 
«Πορεία Αγάπης».

Η κα Ευαγ. Ζαφειρίου 
μεταφέρει στα μέλη του 
Ομίλου μας τις ιεραπο-
στολικές της εμπειρίες.

Ο πνευματικός της ιεραπο-
στολής Σεβ. Σεραφείμ κατά 
την τέλεση του αγιασμού 
συμπαριστάμενος από τους 
ιερείς π.Θεότιμο Τσάλα & 
π. Άγγελο Αγγελακόπουλο.
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Κά θε χρόνο αὐτὸ ποὺ γιορτάζουμε 
μᾶς φαίνεται ὅλο καὶ πιὸ μα   κρι νό...

Οἱ τελευταῖοι ἐπιζῶντες ποὺ πολέμη-
σαν τὴν περίοδο 1940-1944 φεύ γουν 
ἀπὸ κοντά μας καὶ μαζί τους χάνεται 
ἕνα ζω ντα  νὸ κομ μάτι ἱστο   ρίας...

74 χρόνια μετὰ τὴν κήρυξη τοῦ 
Ἑλλη νοϊ τα λι κοῦ πολέμου, ἀνά  μεικτα τὰ 
συναισθήματα ποὺ μᾶς διακατέχουν. 
Ἐθνικὴ ἔξαρ  ση καὶ περηφά νει α γιὰ τὶς 
ἡρωϊκὲς σελίδες ποὺ γρά φτη καν τότε, 
ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀπο γοήτευση, ἴσως 
καὶ κάποια θλί  ψη γιὰ τὴ σημερινή μας 
κατά στα ση.

Ἡ πατρίδα ἔχει πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ 
εἶναι εὐγνωμονοῦσα γιὰ τὶς θυ  σίες τῶν 
ἀγωνιστῶν τοῦ τελευταίου μεγάλου πο-
λέμου καὶ γε  νικῶς...

Στὰ σχολειά μας,  ἐκεῖ  ποὺ 
διαπαιδαγωγοῦνται οἱ νέες γενιὲς τῶν 
ση με ρινῶν Ἑλλήνων, ὁ ἑορτασμὸς τῆς 
Ἐθνικῆς Ἐπε τεί ου ξεθωριάζει χρόνο μὲ 
τὸν χρόνο ὅλο καὶ περισσότερο. Οἱ πα-
νη   γυρικοὶ λόγοι εἶναι πλέ ον ξεπερασμέ-
νοι (ἐντάξει, στὸ πα ρελ  θὸν κάποιοι ἀπὸ 
αὐτοὺς ἦταν βα   ρύγ  δου ποι, μὲ ἐθνικὲς 

κο   ρῶνες κενὲς ἀπὸ οὐσία). Ἀλλὰ τὸ ζήτη-
μα εἶναι ὅτι δυστυχῶς σήμερα δά σκαλοι 
καὶ κα θη γητὲς ποὺ εἴτε βαριοῦ νται, εἴτε 
δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ παρου σιά σουν δυὸ 
σκέψεις, κα    λύπτονται πίσω ἀπὸ κάθε 
λογῆς ἰδεολογήματα. Ἔτσι κυ ρι  αρ  χοῦν 
ἑτοι μα τζί δι κα βιντεάκια ἀπὸ τὸ You 
Tube ἀμ   φί βο λης ἱστο ρικῆς ἐγκυρότητας 
καὶ συχνὰ καὶ χα      μη λῆς αἰ σθη  τι κῆς, ἐπι -
λογὴ τῶν μαθητῶν συνήθως, κα νέ να 
ἐφε τζί δι   κο τρα γου  δά κι (ἰδιαί  τερα ἀπὸ 
ἐκεῖνα ποὺ μπο ροῦν οἱ ὑπό λοιποι μα-
θη    τές νὰ χτυ ποῦν πα  λαμάκια κατὰ τὴ 
διάρ   κειά τους, ὅπως στὶς συ  ναυ λίες). Καὶ 
βέβαια ὅλα αὐτὰ γί   νο νται σὲ ἀκρο α τή-
ρι α μα  θητῶν ποὺ χρό νο μὲ τὸν χρόνο 
μει       ώ   νονται, γιατὶ ἀ που  σί ες πολλὲς δὲν 
θὰ μποῦν ἐκεί      νη τὴ μέ   ρα. Ἔτσι καὶ κά-
ποιοι γο νεῖς, ποὺ κατὰ τ’ ἄλλα μπο  ρεῖ νὰ 
κό    πτο νται γιὰ τὰ ἐ θνι κά ἰδε ώ δη, ἐκείνη 
τὴ μέρα δὲν προ τρέ  πουν τὰ παι διά τους 
νὰ πα   ρα κολουθήσουν τὴν ἐθνικὴ γιορ-
τή, ἀλ λὰ προ τι μοῦν νὰ μὴν τὰ στεί λουν 
στὸ σχολεῖο, εἴτε γιὰ νὰ ξε κου ρα στοῦν(!), 
εἴτε γιὰ νὰ προε τοι μα  στοῦν ὅλοι μαζὶ γιὰ 
τὴν ἐξόρ μη   ση τῆς οἰκο γέ νει ας σὲ κάποιο 
ἐξο χι κό, εἰδικὰ ἂν πέφτει καὶ τρί η  με ρο... 

Καὶ βέβαια κάθε χρόνο ξανὰ καὶ 
ξανὰ οἱ ἴδιες στημένες καὶ κα      κό  πι στες 
συζητήσεις σχε  τικὰ μὲ τὶς πα ρε λά σεις 
(στρατιω τι  κὲς καὶ μα θη τι κές), ἂν καὶ 
κατὰ πό σο αὐτὲς εἶναι χουντικὸ κα   -
τάλοιπο (ὅσο ἀνι στό ρητο κι ἂν εἶναι 
αὐτό), οἱ ἄναρθρες κραυ   γές, ἔνθεν 
κακεῖθεν, γιὰ τὸ ἄν κάποιος ξένος πρέ-
πει νὰ ση   κώνει τὴ σημαία ἢ ὄχι, καὶ τὰ 
πα ρό μοι α... Καὶ γιὰ τὴν οὐ σί α, δυστυχῶς, 
τίποτα...

Οἱ θλιβερὲς διαπιστώσεις ποὺ κάνα-

ΕορταςΜος 28η οΚτώΒριου 2014

Η κ. Χρυσή Τσέντου στο βήμα του Ομίλου μας 
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας.
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με πα ρα    πάνω ἀπο κα λύ  πτουν τὴν ἠθι-
κὴ καὶ ἐθνική μας γύμνια, καὶ ἐγεί ρουν 
ἀνα πό φευ    κτα τὸ ἀγω νιῶ δες ἐρώ τημα: 
Τί θὰ ἔκα ναν οἱ ση με ρι νοὶ Ἕλ  ληνες σὲ 
μιὰ ὑποθετικὴ ἐθνι  κὴ ἀπειλή; Δύσκολα 
θὰ ἀπο φύ  γουμε τη μελαγχολικὴ διαπί-
στωση ὅτι οἱ ση   μερινοὶ Ἕλ λη νες εἶναι 
ἀπο στα σιο ποι ημένοι ἀπὸ τὸ πολιτικὸ 
καὶ οἰ κο νο μι κὸ κατεστημένο λό γῳ τῆς 
βαθιᾶς οἰ κο    νο  μι κῆς κρίσης καὶ τοῦ τρό-
που διαχείρισής της, μὲ τὸ ἠθι κό τους 
χαμηλότερο ἀπὸ ποτέ, καὶ κατὰ τὰ φαι-

νόμενα ἀδιά φο    ροι γιὰ ἐθνικὰ δί καια καὶ 
διεκδικήσεις.

Ἐπε ιδὴ τώρα κάποιος μπορεῖ νὰ 
βιαστεῖ νὰ βγάλει τὸ συ μπέ ρα σμα ὅτι 
σή με  ρα βαλθήκαμε νὰ σᾶς μελαγχολή-
σουμε, ἀκοῦ στε αὐτό:

Στὶς 15 Ὀκτωβρίου 1940, στὸ 
πολεμικὸ συμβούλιο ὑπὸ τὸν Μου σ-
σολίνι ποὺ διεξήχθη στὸ Παλάτσο Βε-
νέτσια μὲ ἀντι κεί με  νο τὴν ἐπικείμενη 
ἐπί θεση κατὰ τῆς Ἑλλάδας, σὲ ἐρώτηση 
τοῦ Μουσσολίνι γιὰ τὸ ποιὰ ἦταν ἐκείνη 

τὴ στιγμὴ ἡ κα τά στα  ση στὴν 
Ἑλλάδα, ὁ Βασιλικὸς Ἐπίτροπος 
τῆς Ἰταλίας στὴν Ἀλβανία Τζια-
κομίνι ἀπάντησε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ 
κοι   νὴ γνώ μη ἐπιδείκνυε ἀπόλυτη 
ἀδιαφορία καὶ ὅτι τὸ ἠθι κὸ τοῦ 
πλη θυσμοῦ εἶχε κατὰ πολὺ κατα-
πέσει. Καὶ ὁ γνωστὸς ὑ πουρ γὸς 
τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ γαμπρὸς 

Ὁ λαός μας εἶναι ἀπρό βλε πτος. 
Ὄχι μό νο στὸ κα κό, ἀλλὰ καὶ στὸ 
καλό. Κρύβει μέ σα του ὑγιεῖς 
δυ  νά μεις ποὺ δὲν φαίνονται 
πάντα· ποὺ ξεπηδοῦν τὴ στιγμὴ 
τῆς κρί σης.

Η χορωδία του Ομίλου μας κατά την διάρκεια της εορτής.
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τοῦ Μουσσολίνι Τσιά   νο πρόσθεσε 
ὅτι ὑπῆρχε σαφὲς χᾶσμα μεταξὺ τοῦ 
ἑλλη νι   κοῦ λαοῦ καὶ μιᾶς ἰθύνουσας 
πολιτικοπλουτοκρατικῆς τά ξης, καὶ 
ἐπίσης ὅτι ὁ πλη θυ σμὸς ἦταν ἀδιάφορος 
γιὰ ὅλα, ἀκό μη καὶ γιὰ τὴν ἐπικείμενη 
εἰσ βο   λή τους.

Οἱ ἀναλογίες μὲ τὴ σημερινὴ κατά-
σταση ἀναπάντεχες. Τὰ γε   γο νό τα ποὺ 
ἀκολούθησαν πασίγνωστα. Τὰ συμπερά-
σμα τα δι κά σας. 

Μπορεῖ φυ σι κὰ κά ποι ος νὰ πεῖ ὅτι 
ἐπρόκειτο γιὰ λάν θα σμέ νες ἐκτιμήσεις 
τῶν Ἰτα   λῶν. Σύμφωνοι. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο 

μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ  τὶς δικές 
μας ἀπο καρ   διω τι κὲς δια πι στώ   σεις. Καὶ 
πάντως, ὁ λαός μας εἶναι ἀπρό βλε πτος. 
Ὄχι μό νο στὸ κα κό, ἀλλὰ καὶ στὸ καλό. 
Κρύβει μέ σα του ὑγιεῖς δυ  νά μεις ποὺ 
δὲν φαίνονται πάντα· ποὺ ξεπηδοῦν τὴ 
στιγμὴ τῆς κρί σης. Καὶ ὑπάρχουν καὶ 
οἱ κιβωτοί. Μιὰ τέτοια κιβωτὸς εἶ  ναι 
καὶ ὁ χῶ ρος αὐτὸς στὸν ὁποῖο βρισκό-
μαστε σήμερα. Καὶ ὅσο ὑπάρ χουν καὶ 
παραμένουν ζωντανὲς τέτοιες κιβω τοί, 
μποροῦμε ἀκόμα νὰ ἐλπίζουμε.

Χρυσή Δ. Μανωλοπούλου-Τσέντου,
Φιλόλογος

Δραστηριότητες του Ομίλου μας

•	Το Παράρτημα Λειβαδιάς ενίσχυσε 
οικονομικά την Ιερά Μητρόπολη 
Μπουρούντι & Ρουάντας με σεβα-
στό ποσό για την διάνοιξη πηγαδιών.

•	Το Παράρτημα Θηβών και Χρισσού 
καθώς και δωρητές του Ομίλου μας 
από Αθήνα ανταποκρίθηκαν στην 
έκκληση για βοήθεια της Ιεραπο-
στολής στη Σιέρα Λεόνε με σκοπό 
την ανάσχεση της μετάδοσης του 
ιού Έμπολα και αποστείλαμε οικο-
νομική ενίσχυση στον π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο. 

•	Το Παράρτημα Παγκρατίου πρόσφε-
ρε σημαντική οικονομική βοήθεια 
στον Ιεραπόστολο από την Ουγκάντα 
π. Ιωάννη Κιμπούκα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους 
τους Δωρητές για την οικονομική τους 
συμβολή στην Ιεραποστολική προσπά-
θεια του Συλλόγου μας. Γνωρίζουμε ότι 
εν μέσω μακρόχρονης οικονομικής 
κρίσης που διανύει η Ελλάδα μας η 
συμβολή τους αυτή προέρχεται από την 
προσωπική τους θυσία και το υστέρημά 
τους. Ολόψυχα ευχόμαστε ο Κύριος να 
τους χαρίζει υγεία και κάθε ευλογία.

νΕα απο τα παραρτηΜατα 
του οΜιλου Μας
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γΕνιΚα για την οςιαΚη προςώπιΚοτητα 
του γΕροντος φιλοθΕου ζΕρΒαΚου

ομιλία
κ. ςτυλιανού Κεμεντζετζίδη

Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες καί 
ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί ἀδελφές

Θά προσπαθήσουμε, ἔστω καί ἀμυδρῶς, 
νά σκιαγραφήσουμε τήν χαρισματική καί 
ἁγιασμένη ἐκκλησιαστική αὐτή προσωπικό-
τητα τοῦ 20οῦ αἰῶνος, πού φέρει τό ὄνομα 
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ ἀσκητής 
καί ἱεραπόστολος, γιά τήν ὁποία θά χρειαζόταν 
γλῶσσα χρυσοστομική, προκειμένου ἐπάξια νά 
ἐγκωμιαστοῦν οἱ ἐν Χριστῷ ἀρετές της.

Ὁ π. Φιλόθεος γεννήθηκε τόν Μάϊο τοῦ 
1884 στό χωριό Πάκια τῶν Μολάων τῆς Λα-
κωνίας ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Παναγιώτη 
καί τήν Αἰκατερίνα Ζερβάκου.

Τό 1901 σέ ἡλικία 18 ἐτῶν διορίστηκε δι-
δάσκαλος καί ἐργάστηκε μέ ἔνθεο ζήλο γιά 
τρία περίπου χρόνια στό χωριό Φοινίκι τῆς 
Λακωνίας, μέ θαυμαστά ἀποτελέσματα.

Μετά τήν στρατιωτική του θητεία καί μέ 
τίς ὁδηγίες καί εὐλογίες τοῦ πνευματικοῦ 
του πατρός Ἁγίου Νεκταρίου, ἀσπάστηκε τόν 
ἰσάγγελο βίο τῶν μοναχῶν, τόν ὁποῖο ποθοῦσε 
ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, καί μέ θαυμαστό 
τρόπο, ὡδηγήθηκε στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου 
Πηγῆς τῆς Πάρου.

Στίς 22 Απριλίου τοῦ 1912, Κυριακή τῆς 
Σαμαρείτιδος, χειροτονήθηκε ἱερεύς καί ἔλαβε 
καί χειροθεσία πνευματικοῦ πατρός.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1930 καί σέ ἡλικία 
46 ἐτῶν δέχθηκε τήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς 
Λογγοβάρδας, τήν ὁποία ἀνέδειξε πνευματι-
κό φάρο καί κιβωτό σωτηρίας. Ἔκτοτε καί γιά 

πολλές δεκαετίες περιῆλθε, συνεργοῦντος τοῦ 
Θεοῦ, ἱεραποστολικῶς πολλά νησιά, πόλεις καί 
χωριά τῆς Ἑλλάδος, κηρύττοντας τόν λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου καί ἐξομολογώντας τούς χριστια-
νούς, ἡ δε συρροή τῶν πιστῶν καί ἡ τιμή στό 
πρόσωπό του, ἦταν συγκινητική.

Ὁ πατήρ Φιλόθεος ἀπό μικρός ἀφιερώθηκε 
ὁλόψυχα στόν Κύριο, στήν Ἐκκλησία Του, καί 
στήν διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καί σ᾽ 
αὐτούς τούς τρεῖς βασικούς ἄξονες ἀναλώθηκε 
σάν λαμπάδα.

Ἐπρόκειτο γιά πνευματοκίνητο ἄνδρα μέ 
ἀποστολικό ζῆλο, μαρτυρική διάθεση, πατερι-
κό φρόνημα, ἀσυνήθη αὐταπάρνηση, καί μέ 
πλούσια ἱεραποστολική, φιλανθρωπική καί 
κοινωνική προσφορά.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἦταν τό φῶς τῆς διάνοιάς 
του, ἡ χαρά τῆς καρδιᾶς του, ἡ ὡραιότητα καί 
ἡ λάμψη τοῦ προσώπου του.

Ὁ π. Φιλόθεος συνεδύαζε ἁρμονικά πρά-
ξη καί θεωρία, ὀρθοδοξία καί ὀρθοπραξία, 
πίστη ὀρθή καί ἔργα θεάρεστα. Ἦταν ἁπλός, 
εἰλικρινής, ἄκακος, εἰρηνικός, ἱλαρός, 
εὐκατάδεκτος, μειλίχιος, ἀληθινός, ἄμεμπτος, 
θεοσεβής καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ.

Συνεβούλευε πατρικῶς, κατά γνώμη 
τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί ἔγραφε, κατόπιν 
προσευχῆς, ἐπί διαφόρων ἐπικαίρων ζητημά-
των, πού ἀφοροῦσαν τήν ἐν Χριστῷ εὐσέβεια· 
εἰς δέ τά κηρύγματα, τά ἄρθρα καί τίς ἐπιστολές 
του ἐκφράζεται καί συνοψίζεται αὐτή αὕτη ἡ 
διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς.

Σέ ὅλα τά στάδια τῆς οὐρανοδρόμου πο-
ρείας του, ὡς παιδί καί νέος, ὡς διδάσκαλος 
καί στρατιώτης, ὡς μοναχός καί ἱερεύς, ὡς 
ἡγούμενος καί πνευματικός, ὡς ἱεροκήρυκας 
καί ἱεραπόστολος, τόν διέκρινε φόβος Θεοῦ, 
φρόνημα ταπεινό, εὐσέβεια γνήσια, σύνεση 
καί πνευματική διάκριση. Ἐπέδειξε παντοῦ 
καί πάντοτε ὑποδειγματική καί θαυμαστή 
εὐαγγελική πολιτεία.

Ἡ ἱεροπρεπής καί ἀκτινοβόλος πνευματική 
παρουσία του μετέδιδε ἀναστάσιμη εἰρήνη καί 
χαρά, δημιουργοῦσε αἰσθήματα εὐφρόσυνα, 
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ἀφύπνιζε συνειδήσεις καί πληροφοροῦσε 
δεκτικές ψυχές, πού συναισθάνονταν τήν 
ἁμαρτωλότητά τους, μετανοοῦσαν καί ἔφευγαν 
εἰρηνευμένες, χαρούμενες καί ἀναστημένες 
ψυχικά. Πάθαιναν τήν καλή ἀλλοίωση ἀπό 
τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πού πλούσια ἐνοικοῦσε 
στόν Γέροντα καί ἐπιδροῦσε εὐεργετικά στούς 
πιστούς, οἱ ὁποῖοι καί τόν δεχόταν ὡς ἀληθινό 
διδάσκαλο καί παιδαγωγό φωτισμένο.

Ὁ Γέροντας ἦταν δεκτικός νοῦς, λόγου καί 
σοφίας. Ἦταν μία σύνθετη προσωπικότητα 
προσευχῆς καί ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, 
μέ πολλά φυσικά, ἐπίκτητα καί ὑπερφυσικά 
χαρίσματα.

Ὁ ἀξιοθαύμαστος π. Φιλόθεος ἦταν ξεχω-
ριστή ἐκκλησιαστική ὁσία μορφή, καί ὑπῆρξε, 
θά ἔλεγε κανείς, ὁ ἀπό Θεοῦ κληρωθείς ἀστήρ 
γιά νά χαράζει μία φωτεινή τροχιά, κυρίως 
στό πνευματικό στερέωμα τῆς ἑλλαδικῆς 
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἐκτός αὐτῆς. Ὑπῆρξε ὁ 
ζωντανός κρίκος στήν χρυσή ἁλυσίδα τῶν 
συνεχιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως τῶν 
θεοφόρων Ἁγίων Πατέρων καί Διδασκάλων 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπῆρξε Φιλόπτωχος, φι-
λελεήμων, φιλάρετος, φιλόθεος καί τῶν Ἁγίων 
Πάντων μιμητής, καί κατά τόν ἐπιτυχή χα-
ρακτηρισμό τοῦ ἀειμνήστου ἀρχιμανδρίτου 
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἦταν «ὁ ἐν ἑαυτῷ 
δεικνύς τό παλαιόν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα».

Ὁ λόγος του ἦταν Χριστοκεντρικός, θεολο-
γικός, πατερικός, ἐκκλησιαστικός καί πρακτι-
κός, τεκμηριωμένος στήν Ἁγία Γραφή καί στήν 
διδασκαλία τῶν θεοφόρων Ἁγίων Πατέρων τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἦταν προσηλωμένος 
στά «πατρῷα δόγματα» τῆς Ἐκκλησίας καί πο-
ρευόταν «σύν Χριστῷ» (Φιλιπ. 1, 23), καί «σύν 
πᾶσι τοῖς ἁγίοις». Ἀγωνιζόταν δέ μέ σύνεση καί 
γενναίο φρόνημα, γιά τήν στήριξη τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ στήν «ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις 
πίστιν» (Ἰούδα 3).

Εἰς τά τῆς πίστεως καί τοῦ ἠθικοῦ βίου, 
δέν δεχόταν συμβιβασμούς, ἐκπτώσεις καί 
ἑπισφαλείς οἰκονομίες. Ὀρθοτομοῦσε κα-
τά κυριολεξία τόν λόγον τῆς ἀληθείας, καί 
καυτηρίαζε, μέ διάκριση καί ἀπαθῶς, τούς 
ἐπιδιώκοντας κοσμικόφρονας νά εἰσάγουν 
εἰς τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νεωτερισμούς, 
καινοτομίες, ἀλλοιώσεις καί παραχαράξεις.

Ἡ κοινή συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή 
ὁ πιστός κλῆρος καί λαός τοῦ Θεοῦ, θεωροῦσε 
τόν π. Φιλόθεο καί ὅταν ζοῦσε, ὡς ἐκλεκτόν 
τοῦ Θεοῦ καί Ὅσιο. Ὁπόταν δέ εὐδοκήση τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, θά ἀποφασίσει ἡ Ἐκκλησία καί 
γιά τήν ἐπίσημη διακήρυξη, καθιέρωση καί 
ἁγιοκατάταξή του. Εὐελπιστοῦμε νά τό πρά-
ξει καθηκόντως καί χρεωστικῶς, πρός δόξαν 
Κυρίου καί χαράν πάντων τῶν εὐσεβῶν καί 
ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ελάχιστες μαρτυρίες λαοῦ καί κλήρου
Βόλος 1910

«Ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ζῆλος θεῖος καί 
φλογερά ἀγάπη ζωογονεῖ καί διαθερμαίνει 
τήν ψυχήν σας...».

Θ. Ζωγράφος
Πύργος 1926

«...Ὡς κήρυξ δέ καί διδάσκαλος τοῦ θεί-
ου λόγου... σαγηνεύει διά τῆς εὐγλωτίας, 
διά δέ τῆς ἀρετῆς συγκινεῖ καί καταπεί-
θει. Καί ἤδη ἐκ τῶν ἔργων ἐδείχθησαν αἱ 
κατακοσμοῦσαι αὐτόν ἀρεταί, ἡ εἰλικρινής 
εὐσέβεια, ἡ ἀκράδαντος πρός τόν Θεόν πίστις καί 
ἐλπίς, ἡ ἰδιάζουσα δύναμις εἰς τήν ἐξομολόγησιν 
καί τήν διδασκαλίαν τοῦ θείου λόγου, καί μάλιστα 
ἡ ταπεινότης...».

Ἐμμ. Σαγκριώτης, Γυμνασιάρχης

Ἀθῆναι 3-10-1938
«Θαυμάζω τήν ἄσβεστον φλόγα τῆς πί-

στεώς Σας, τό μέγεθος, τήν βαθύτητα καί τό 
ἀκράδαντον αὐτῆς, τήν χριστιανικήν γαλή-
νην, γλυκύτητα καί αὐταπάρνησιν. Ἡ Ἐκκλησία 
μας καί τό Ἔθνος μας ὀφείλουν δικαίως νά 
καυχῶνται, ὅτι ἐν τῷ κλήρῳ μας ὑπάρχουν 
θεράποντες τοιαύτης πατερικῆς χρηστότητος 
καί ἐμβρίθειας...».

Ἰωάννης Πολίτης, Πρύτανις

Καλαμάτα_1960
«Ὁ πατήρ Φιλόθεος εἶχε γνήσιο ἐνδιαφέρο 

γιά ὅλους τούς Χριστιανούς, τούς ὁποίους 
ἐστήριζε καί ἔτρεφε πνευματικά, γραπτῶς καί 
προφορικῶς.

Εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου ἐργάστηκε 
μέ ζῆλο Θεοῦ καί καρποφόρως».

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος
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Τό 1970 ὁ Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Κα-
ντιώτης ἔγραψε γιά τόν Γέροντα καί τά ἑξής:

«Ὑπέρμαχε τῆς Ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως 
καί φρουρέ τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν 
Ἁγίων καί στιγματοφόρων Πατέρων ἡμῶν, 
ἄξιε καί ὑπεράξιε π. Φιλόθεε, Ἀετέ τῆς ἐν Πάρῳ 
Ἱερᾶς καί σεβάσμιας Μονῆς Λογγοβάρδας καί 
τῆς Ὀρθοδοξίας... Δέν τολμῶ νά προσθέσω τί-
ποτε ἀπολύτως, ἀλλ᾽ ὅλως αὐθορμήτως καί 
ἀκολακεύτως ταῦτα τά δύο Σᾶς λέγω: Ἐν τοῖς 
φοβεροῖς τούτοις χρόνοις ἡ κατ᾽ ἀξίαν θέσις 
Σας ἦτο ἤ ὁ Πατριαρχικός θρόνος Κωνστα-
ντινουπόλεως ἤ ὁ Ἀρχιεπισκοπικός Ἀθηνῶν... 
Εἷς Φιλόθεος Πατριάρχης ἤ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν θά ἔδιδε γενναίαν τήν Ὀρθόδοξον μαρ-
τυρίαν τῆς εὐσεβείας τῆς πατρώας, καί ἡ μάχη 
κατά τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους θά ἐκερδίζετο.

Ἀλλ᾽ ὦ Ἐπίσκοπε καί Ὁδηγέ ψυχῶν 
Ὀρθοδόξων· ζῆθι ἐπί μήκιστον, ἔχων ὡς Πατρι-
αρχικόν καί Ἀρχιεπισκοπικόν ἐγκόλπιον τήν 
φωνήν τῆς ἁγίας καί ἀκηλιδώτου Σου συνει-
δήσεως, ὅτι ἐξεπλήρωσας εἰς ἄκρον τό χρέος 
καί καθῆκον Σου ἀπέναντι τῆς Μαρτυρικῆς 
ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους. Στέφανος 
Ἁγίων κατακοσμήση τήν πολιάν Σου καί σε-
πτήν κορυφήν. Ὅτι γενναίως καί νομίμως 
ἤθλησας ἐπί τῆς γῆς καί τοῖς ἴχνεσι τῶν Ἁγίων 
Πατέρων ἡμῶν ἠκολούθησας ἐν παντί καί 
πάντοτε. Ὁ Κύριος νά παρατείνη ἐπί ἔτη καί 
ἔτη τόν ἀγγελομίμητον βίον Σας...».

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Παροναξίας κ. 

Ἐπιφάνιος, στίς 8 Μαΐου τοῦ 1980 εἶπε καί 
τά ἑξῆς:

«Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ πλέον ἐπίλεκτος πνευ-
ματικός πατήρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Φιλό-
θεος Ζερβάκος. Σεμνός, ταπεινός, φιλελλήνων, 
φωτεινός, διῆλθεν τήν ζωήν αὐτοῦ διακόνων 
τόν Κύριον. Ἦτο πράγματι ὁό τηλαυγής φάρος, 
ὁ ὁδηγῶν τούς ἐν σκότει εἰς τό φῶς τοῦ Κυρίου. 
Ὑπῆρξε μία σπανία φυσιογνωμία καί θαυμάσι-
ος πνευματικός πατήρ, ὑπῆρξε ἀδιάβλητος καί 
ἁγιώτατος. Γιά ὅλα ἐδόξαζε τόν Θεό».

Ὁ τότε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιλ-
κισίου κ. Ἀμβρόσιος στόν ἐπικήδειο λόγο του 
εἶπε καί τά ἑπόμενα:

«Ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία ἔχασε τόν πρύτανι 
τῶν πνευματικῶν ἐξομολόγων της. Ἡ μονα-
χική πολιτεία τόν καθηγητήν της, τόν διδά-

σκαλον, τόν ποδηγέτην· ...Ἡ Πάρος ἔχασε τόν 
μεγάλον της εὐεργέτην...».

* * *
Ὁ Μητροπολίτης Σάμου κ. Παντελεήμων 

Μπαρδάκος ἔγραψε:
«Κοντά στό μακαριστό π. Φιλόθεο πολλοί 

βρῆκαν τόν Θεό. Μέ τήν ἀγάπη του πολλοί 
ἀνακουφίστηκαν. Μέ τίς συμβουλές του πολλοί 
στηρίχτηκαν. Στό πετραχήλι του πολλοί γαλή-
νεψαν. Ὅλοι κοντά του ἔνοιωθαν χαρούμενοι 
καί δυνατοί. Ὁ ἅγιος Γέροντας ἦταν λαμπάς 
Ὀρθοδοξίας».

Εὔστοχα ὁ ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Σιμωνο-
πετρίτης, Ὑμνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, διαζωγραφίζει σέ κείμενό του, τόν 
Ὅσιο Γέροντα ὡς ἑξῆς: «Ἦν δέ ὁ ὁσιώτατος τό 
ἐξωτερικόν παράστημα ἐπιβλητικός, τήν φωνήν 
βροντώδης, τάς κινήσεις ἔχων ἱεροπρεπεῖς, 
πλήρης ἀγάπης καί χριστοειδοῦς φιλανθρω-
πίας, χαίρων μετά χαιρόντων καί κλαίων μετά 
κλαιόντων, λίαν ἐπιμελούμενος τῆς ἐν Χριστῷ 
οἰκοδομῆς τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, τό 
φρόνημα ὀρθοδοξότατος, τόν ζήλον δεύτερος 
προφήτης Ἠλιοῦ, σφόδρα ἀγαπῶν τάς ἱερᾶς 
ἀκολουθίας, ἀγρυπνητής ἰσόβιος, νηστευτής 
ἀταλάντευτος, τήν καρδίαν ἁπλούστατος καί 
ἄκακος ὡς παιδίον, λειτουργός ἀπαράμιλλος, 
τηρητής τῶν ἁγιοπατερικῶν παραδόσεων, τήν 
ἀναστροφήν χαριέστατος, ταμεῖον ἀκένωτον 
ἐλεημοσύνης, ρήτωρ συναρπαστικός, ἄγαν φι-
λοθεομητορικός καί φιλάγιος, καί ἐν συνόλῳ 
εἰπεῖν, τέλειον ἀφομοίωμα τοῦ Δεσπότου καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Φιλόθεος τήν 
κλῆσίν τε καί τήν πρᾶξιν».

Ἡ σεβαστή Γερόντισσα τῆς Ἱ. Μονῆς 
Θαψανῶν Πάρου, Νεκταρία Μοναχή, 
ἀναφερομένη στόν Γέροντα Φιλόθεον 
ἐσημείωσε καί τά ἑξῆς: Ἦτο ὁ προσιτός καί 
ἀπρόσιτος, ὁ ἐπίγειος καί οὐράνιος, ὁ ἐμπνέων 
πάντοτε τόν ἀπόλυτον σεβασμόν, ἀλλά καί τόν 
θαυμασμόν. Εἶχε τοιαύτην ψυχικήν ὡραιότητα, 
τήν ὁποίαν κάθε ἐπισκέπτης ἔβλεπε διάχυτον 
εἰς τό ἡγιασμένον του πρόσωπον...

Ἀπό σημειώσεις ἀδελφῶν
τῆς Ἱ. Μ. Θαψανῶν

Σέ ἐρώτηση ἀδελφῆς, τί κάνετε, ἅγιε Γέ-
ροντα!

Ἀπήντησε
– Περιμένω τόν θάνατον μέ χαρά καί ἐλπίδα.
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Στίς 8 Μαΐου καί ὥρα 2.00 π.μ. ἔβαλε 
εὐλογητός, ὅπως πάντα, γιά τήν Ἀκολουθία 
καί ἔκανε τίς κανονισμένες αἰτήσεις στό κελλί 
του μέ πλήρη διαύγεια νοός καί ἑτοιμότητα 
σέ ὅλη τήν Ἀκολουθία.

Στίς 5.00 π.μ. τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, καί 
εἶπε: «Ἐγώ σήμερα θά φύγω, τό καταλαβαίνω». 
Πράγματι στίς 6.00 π.μ., χωρίς ἐπιθανάτιους 
ρόγχους ὁ ἅγιος Πατήρ, μέ τρεῖς ἀναπνοές, 
ἐξεδήμησε πρός Κύριον πού τόσο νοσταλ-
γούσε.

Τό ὁσιακό τέλος τοῦ Γέροντος ἐπῆλθε 
στό ἐξομολογητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Θαψανῶν τῆς Πάρου τήν 6η πρωϊνή τῆς 8ης 
Μαΐου τοῦ 1980, μνήμη τῶν Ἁγίων Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου καί Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου.

Ὁ Γέροντας Φιλόθεος διέθετε ταπεινό 
φρόνημα, μνήμη θανάτου, ἰσόβια μετά-
νοια, καί νοσταλγία νά ἐκδημήση στήν 

μέλλουσα οὐράνια Πατρίδα
Τό 1970 ἀναφερόμενος σέ φοβερά ὀπτασία 

του καταλήγει μέ τήν φράση:
Ἐλαχιστότατος καί ἀναξιώτατος τῶν δού-

λων τοῦ Θεοῦ, Ἱερομόναχος Φιλόθεος, δυνάμει, 
βοήθειᾳ καί χάριτι Θεοῦ, ἄνευ τῆς ὁποίας οὐδέν 
δυνάμεθα ποιῆσαι.

Σέ σημείωμα τοῦ 1975 ἔγραψε:
Εἶμαι 92 ἐτῶν γέρων. 80 ἔτη ψάλλω, 

ὑμνῶ, εὐλογῶ, πιστεύω καί εὐχαριστῶ τόν 
ἐν οὐρανοῖς τριαδικόν Θεόν, Πατέρα, Υἱόν 
καί Ἅγιον Πνεῦμα. 70 ἔτη τόν δουλεύω ὡς 
μοναχός μέ τάς ἀσθενεῖς μου δυνάμεις. Ἐπί 
65 ἔτη διακονῶ τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν 
καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, τήν Ὀρθόδοξον, 
ἱερουργῶν, ἐξομολογῶν καί κηρύττων τόν λό-
γον τοῦ Θεοῦ. Ἐπί 46 ἔτη ὡς Ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας 
καί ὡς Πνευματικός πατήρ εἰς τάς ἱεράς γυ-
ναικείας Μονάς τῆς Πάρου καί ἀλλαχοῦ. Ἤδη 
ἀπέρχομαι πρός τήν οὐράνιον ζωήν συναισθα-
νόμενος ὅτι οὐδέν καλόν ἐποίησα ἐπί τῆς γῆς. 
Ἀπέρχομαι ὡς μή ποιήσας ἀρχήν μετανοίας 
καί ἐλπίζω εἰς τό ἄμετρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί 
τήν ἄπειρον εὐσπλαχνίαν Αὐτοῦ, τοῦ ἐλθόντος 
ἐπί τῆς γῆς ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτός 
εἰμι ἐγώ.

 «Στήν παρούσα ζωή εἴμεθα ξένοι, διαβά-
ται, ὁδοιπόροι. Δέν ἔχουμε μένουσα πατρί-

δα, ἡ πατρίδα μας εἶναι στούς οὐρανούς. Εἰς 
ἐκείνην τήν πατρίδα δέν ὑπάρχει πόνος, λύ-
πη, στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος, εἰρήνη 
διαρκής καί ἀσάλευτος, χαρά ἀνεκλάλητος, 
δόξα ἀνερμήνευτος, εὐτυχία ἀκατανόητος, πᾶν 
ἀγαθόν, κακόν δέ οὐδέν, βασιλεία Οὐράνιος.

Ἀσφάλεια εἶναι μόνο στήν μετά θάνατον 
αἰώνια ζωή· καί, εὐτυχής καί πλούσιος καί 
ἔνδοξος καί ὑγιής καί μακάριος εἶναι μόνον 
ἐκεῖνος ὁ φρόνιμος καί συνετός ἄνθρωπος ὁ 
ὁποῖος πιστεύει στόν Θεό, τόν ἀγαπᾶ, φυλάττει 
τίς ἐντολές του, μετανοεῖ γιά τίς ἁμαρτίες του 
καί φροντίζει γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του, 
ἡ ὁποία ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλο τόν κό-
σμο. Μόνον αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι εὐτυχής, 
καί κερδίζει τήν αἰώνια οὐράνια Βασιλεία, τήν 
ἀνάπαυση, τήν εἰρήνη, τήν χαρά, τήν εὐτυχία, 
τήν διαρκῆ καί μή ἔχουσα τέλος, τῆς ὁποίας 
εἴθε νά ἐπιτύχουμε ὅλοι».

Ὑστάτη μου ἐντολή εἶναι: νά σᾶς φυλάξη ὁ 
πανάγαθος Θεός ἀπό πᾶσας τάς παγίδας τοῦ 
διαβόλου, νά σᾶς στερέωση εἰς τήν ὀρθήν πί-
στιν, νά φυλάξετε τάς δύο ἐντολάς, τήν ἀγάπην 
καί τήν ταπεινοφροσύνην, νά ἔχετε εἰρήνη, καί 
νά ἀξιωθῆτε, διά τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου, τῶν 
πρεσβειῶν τῆς Πανάχραντου Μητρός Αὐτοῦ 
καί πάντων τῶν Ἁγίων, τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν 
καί τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ἐκεῖ θά σᾶς ἀναμένω πάντας, ὅσοι φιλεῖτε 
τόν Θεόν καί ὅσοι ἁμαρτωλοί, ὡς ἐγώ, μετανο-
ήσετε ἀληθῶς, ἵνα μετά πάντων τῶν Ἀγγέλων 
καί Ἁγίων, ἀγαλλόμενοι καί εὐφραινόμενοι 
ἀκαταπαύστως, εὐχαριστοῦμεν, ὑμνοῦμεν, 
εὐλογοῦμεν καί δοξολογοῦμεν τήν Παναγίαν 
καί ἀδιαίρετον Τριάδα, εἰς τούς ἀπέραντους 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Σᾶς περιμένω εἰς τήν πατρίδα τήν αἰώνιον. 
Καλήν ἀντάμωσιν.

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν 
ἐγκαρδίων.

Ὁ πνευματικός σας Πατήρ. Ὁ ταπεινός 
καί εὐτελής καί ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος 
Φιλόθεος.

Μέ αὐτά. Σεβαστοί πατέρες καί ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοί, κλείνουμε τήν ἁπλή εἰσήγησή μας 
διά τόν Ὅσιον Γέροντα Φιλόθεον, τόν νεοφανή 
ἀστέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στυλιανός Κεμεντζετζίδης - Θεολόγος
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ςυντομευμένη εισήγηση
τοῦ π. γεώργιου Μεταλληνοῦ

«TEKNA» ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1. «Τέκνα» τῶν Ἁγίων Πατέρων 
ἀναδεικνύονται σέ κάθε ἐποχή οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐντασσόμενοι σέ μιά 
ἁγιοπνευματική σκυταλοδρομία, πού διαθέει 
ὃλη τήν ἱστορική διάρκεια, μέχρι τῆς συντε-
λείας τῶν αἰώνων. Αὐτό εἶναι τό γεγονός τῆς 
παραδόσεως, τῆς συνεχείας τῆς Ἐκκλησίας, 
ὡς σώματος Χριστοῦ, στόν ἱστορικό χρόνο. 
Κάθε Ποιμένας παραλαμβάνει ὁλόκληρο τόν 
Χριστό («totus Christus», ἒλεγαν οἱ ἀρχαῖοι), 
καί Τόν μεταδίδει ἀκαινοτόμητο στούς δια-
δόχους του. Αὐτή εἶναι ἡ «ἀποστολική διαδο-
χή», πού κυριολεκτεῖται στούς ἐπισκόπους, 
πού κύριο ἒργο τους εἶναι ἡ διαφύλαξη καί 
μετάδοση-παράδοση τῆς ἀληθινῆς Πίστεως, 
τοῦ Χριστοῦ δηλαδή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὂχι 
τῆς ὁποιασδήποτε αἱρετικῆς πλάνης. Αὐτή 
ἡ θεμελιακή πράξη τῆς Ἐκκλησίας φαίνεται 
ἀνάγλυφα στή χειροτονία τοῦ Πρεσβυτέρου, 
τοῦ βασικοῦ βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης (κανείς 
δέν χειροτονεῖται ἐπίσκοπος, ἂν δέν εἶναι 
πρεσβύτερος). Ὁ χειροτονήσας Ἐπίσκοπος 
λέγει στόν χειροτονηθέντα Πρεσβύτερο, δί-
νοντάς του νά κρατήσει στήν δεξιά παλάμη 
του τόν καθαγιασμένον ἃγιον Ἂρτο/Χριστό: 
«Λάβε τήν παρακαταθήκην ταύτην καί φύ-
λαξον αὐτήν ἓως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου 
ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις 
αἰτεῖσθαι αὐτήν». Φρικτή στιγμή γιά ὃσους 
μέ τή Χάρη καί τό ἒλεος τοῦ Θεοῦ τήν ζή-
σαμε! Ὁλόκληρο τόν Χριστό, ὡς Πίστη καί 

Ζωή, παρελάβαμε καί ὁλόκληρο πρέπει νά 
Τόν παραδώσουμε κατά τήν Β΄Παρουσία.

2. Σ’ αὐτό τό πνευματικό πλαίσιο 
ἐντάχθηκε ἀπό τήν νεότητά του καί αὐτή τήν 
πορεία ἀκολούθησε καί ὁ τιμώμενος ἀπόψε 
μεγάλος πνευματικός πατέρας Φιλόθεος Ζερ-
βάκος (1884-1980)1. Δικός του πνευματικός 
Πατέρας καί ἀναγεννητής του «ἐν Χριστῷ 
καί διά τοῦ Εὐαγγελίου» ὑπῆρξε ὁ ἐπίσης 
ἁγιοπατερικά ἀναγεννημένος, ἃγιος Νε-
κτάριος (1846-1920). Ἦταν ὁ ἀποστολικός 
διδάσκαλός του στήν Πίστη καί ὁδηγός του 
στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Αὐτό διακηρύσσει ὁ 
ἲδιος ὁ π. Φιλόθεος: «Τόν ἃγιο Νεκτάριο 
-ἒλεγε συχνά- τόν εἶχα Πνευματικό Πατέ-
ρα, ὃταν ἢμουν λαϊκός νέος, ἀλλά καί ὃταν 
ἒγινα Μοναχός καί Ἱερομόναχος΄ καί εἶχα 
εὐεργετηθῆ ὑπ’ αὐτοῦ καί ὁδηγηθῆ εἰς τήν 
πνευματική καί μοναχική πολιτεία. Καί ἀπό 
ἀνίατη ἀσθένεια ... ἐκεῖνος μέ ἐθεράπευσε 
καί ἀπό κίνδυνο θανάτου, τόν ὁποῖον ὁ 
ἀνθρωποκτόνος διάβολος ἐπεχείρησε νά 
μοῦ προξενήσῃ, μέ ἒσωσε καί πολυτρόπως 
μέ ὠφέλησε». Καί σ’ ἂλλο σημεῖο γράφει: 
«Ὃταν χειροτονήθηκα Διάκονος καί Ἱερεύς, 
ἦλθα στήν Αἲγινα, ὃταν ζοῦσε ὁ πνευματι-
κός μου πατήρ ὁ Ἃγιος Νεκτάριος, καί τοῦ 
ἐζήτησα νά εὐχηθῇ καί μέ εὐλογήσῃ, καί 
νά μοῦ δώσῃ τίς ἀναγκαῖες συμβουλές. Πά-
ντοτε τόν ἐνθυμοῦμαι καί δέν τόν λησμονῶ. 
Πρῶτον ἒβγαλε τόν ξύλινο σταυρό, πού εἶχε 
πάντοτε μαζί του καί μέ σταύρωνε, καί κα-
τόπιν σήκωσε τήν δεξιά του καί μ’ εὐλόγησε 
λέγοντας: Νά εἶσαι ἐσαεί φιλόθεος καί τα-
πεινός». 

Τήν σχέση του αὐτή μέ τόν μακαριστό 
Γέροντά του δέν διέκοψε ὁ π. Φιλόθεος ποτέ. 
Τό παράδειγμα τοῦ ἁγιασμένου Γέροντά του 
τόν ὁδηγοῦσε σ’ ὃλη τήν μακρά πορεία του. 
Μιμήθηκε τίς ἀρετές του, πού ἀγωνίσθηκε 
καί αὐτός νά ἀποκτήσει.

3. Ἡ υἱική ἀγάπη καί ὁ βαθύρριζος σεβα-
σμός τοῦ π.Φιλοθέου πρός τόν Πνευματικό 

1 Πλούσιο ὑλικό γιά τόν βίο καί τό ποιμαντικό 
ἒργο τοῦ π. Φιλοθέου προσφέρουν οἱ ἐκδόσεις 
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (διευθυντής ὁ ἀγαπητός 
ἀδελφός καί πνευματικό ἀνάστημα τοῦ π. Φιλοθέ-
ου κ. Στυλιανός Κεμεντζετζίδης) σέ δύο ὀγκώδεις 
τόμους.
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του Πατέρα, τόν Ἃγιο Νεκτάριο, φανερώθηκε 
ἰδιαίτερα, ὃταν ὁ π. Φιλόθεος ὑποστήριξε τήν 
ἁγιότητά τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, τήν ὁποία 
ἐπολέμησε μέ δαιμονικό πάθος ἡ Μοναχή 
τοῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου Ἀναλήψεως 
Κοζάνης Μαγδαληνή. Τό 1974 δημοσιεύ-
θηκε τό βιβλίο της «Ὁ Νεκτάριος Κεφαλᾶς 
εἶναι εἰκονομάχος, εἶναι λατινόφρων, εἶναι 
οἰκουμενιστής». Ὀγδόντα κατηγορίες κατά 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου -ὓβρεις στήν οὐσία- 
κατέγραψε ἡ Μαγδαληνή, μέ βάση τό πρώ-
ιμο ἒργο του, πού ἒγραψε τό 1892, σέ ἡλικία 
46 ἐτῶν, «Αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι». Ὁ ἃγιος 
φέρεται ὡς κατήγορος τῶν Ἁγίων Πατέρων, 
ὑποστηρικτής τῆς Μεταρρυθμίσεως τῶν 
Εἰκονομάχων καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς 
Ἱερείας (754), πολέμιος τοῦ μοναστικοῦ κό-
σμου καί τῶν Εἰκονοφίλων Ἱεραρχῶν καί 
Μοναχῶν, συνήγορος τῶν Λατίνων στήν 
περίπτωση τοῦ σχίσματος, καί ἐπαινέτης 
τοῦ λατινόφρονος Πατριάρχου Ἰωάννου 
Βέκκου κ. ἂ.

Καί εἶναι γεγονός, ὃτι ὑπάρχουν ἐπίμαχες 
φράσεις στό παραπάνω ἒργο τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου, ὁ ὁποῖος στήν κρίσιμη περίο-
δο τῶν διώξεών του, στηριζόμενος μόνο 
στήν Ἱστορία τοῦ Κωνσταντίνου Παπαρ-
ρηγοπούλου, πού ὑπεστήριζε παρόμοιες 
ἀπόψεις, ἐπανέλαβε τίς προβληματικές καί 
ἐλεγχόμενες θέσεις του, διαπράττοντας σο-
βαρό ἐπιστημονικό λάθος. Στόχος του ὃμως 
ἦταν νά καυτηριάσει τίς καταχρήσεις τοῦ 
μοναστικοῦ περιβάλλοντος καί τῶν προσκυ-
νούντων τίς ἱερές εἰκόνες, ἀλλά εἶναι γεγο-
νός, ὃτι ὑπέπεσε σέ ἱστορικά λάθη. 

Βέβαια, πρέπει νά λεχθεῖ στό σημεῖο 
αὐτό, ὃτι οἱ Ἃγιοι τοῦ Θεοῦ ἂνθρωποι δέν 
εἶναι ἀγάλματα, στατικά καί ἀμετακίνητα. 
Τό σημαντικότερο δέ, δέν εἶναι ἀλάθητοι, 
καί μάλιστα σέ ἱστορικά καί ἐπιστημονικά 
θέματα, πού εἶναι ὑπόθεση κατ’ ἀρχάς τῆς 
διανοίας καί ὂχι τῆς φωτισμένης καρδίας 
καί τοῦ ἁγιασμένου «νοῦ». Εἶναι ἡ γνω-
στή διαφορά μεταξύ τῶν δύο γνώσεων, τῆς 
ἀνθρωπίνης (ἐπιστημονικῆς) καί τῆς θείας, 
τῆς «ἂνωθεν κατερχομένης» (‘Ιακ, 3,15). Τό 
1902 ὃμως δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό 
«’Αναμόρφωσις» ἡ μελέτη του, «Μελέτη περί 

τῶν Ἁγίων Εἰκόνων» μέ ὀρθόδοξες καθ’ ὃλα 
πατερικές ἀπόψεις. Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ 
Ἃγιος διώρθωσε καί ἀναίρεσε τίς παλαιές 
του θέσεις.

Ὁ π. Φιλόθεος δέν ἂφησε τόν πνευ-
ματικό του Πατέρα ἀνυπεράσπιστο. Δέν 
ἒγραψε, βέβαια, κάποιο εἰδικό ἐπιστημονικό 
ἒργο, ἀλλά, ἀκολουθώντας μέθοδο ποιμα-
ντική, ἀπαντᾶ σχετικά μέ τό θέμα αὐτό 
σέ ἐπιστολές πνευματικῶν του τέκνων. Ἡ 
ἀπάντησή του περιέχεται σέ 4 ἐπιστολές 
καί ἓνα δεκάστιχο περίπου κείμενό του μέ 
τίτλο «Πατρικαί Νουθεσίαι». Ὁ π. Φιλόθεος 
ἐπιμένει στά θαύματα τοῦ Ἀγίου Νεκταρί-
ου , «τοῦ ἁγιωτέρου τῶν ἀνθρώπων», πού 
γίνονται καί σέ νεοημερολογίτες, καυτηρι-
άζει δέ τόν φθόνο τῆς ἁγιομάχου Μοναχῆς. 
Τήν χαρακτηρίζει Θεομάχο, διότι οἱ ὓβρεις 
καί βλασφημίες της στρέφονται τελικά κατά 
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι «ὁ πρῶτος πού ἐδέχθη 
καί ἀνεκήρυξεν ὡς Ἃγιο» τόν Νεκτάριο. Τό 
ἀμείλικτο δέ ἐρὠτημα τοῦ π. Φιλοθέου εἶναι: 
«Πῶς ἦτο δυνατόν νά τοῦ δώσῃ τόσα χαρί-
σματα, ἐάν ἦτο, ὡς λέγει ἡ Μαγδαληνή;». 
Κυρίως ὃμως ἐπικαλεῖται τίς προσωπικές 
του ἐμπειρίες κοντά στό ἃγιο Γέροντά του: 
Ἡ Ἐκκλησία, πού ἀνήγειρε ὁ Ἃγιος εἶχε πολ-
λές εἰκόνες –λέγει- τίς ὁποῖες ἀσπαζόταν μέ 
εὐλάβεια καί μέ δάκρυα. Ἀπέρριψε δέ καί τίς 
ἂλλες συκοφαντίες τῆς Μαγδαληνῆς ( π.χ. 
ὃτι ὁ Ἃγιος ἦταν καπνοπότης) , ἐξαίροντας 
ἰδιαίτερα τούς ἀγῶνές του κατά τῶν Λατίνων 
καί Διαμαρτυρομένων ὡς αἱρετικῶν, πα-
ραβλέποντας τίς παλαιότερες ἀστοχίες του. 
Στά κείμενά Του αὐτά φαίνεται ὁ σεβασμός 
καί ἡ ἀγάπη του πρός τόν ἃγιο Γέροντά του. 
Δέν ἀσχολήθηκε ὃμως μέ τά μεταγενέστερα 
σφοδρότερα βιβλία τῆς Μαγδαληνῆς κατά 
τοῦ Ἁγίου. Αὐτό ὃμως ἒπραξαν σεβάσμιοι 
ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὃπως ὁ μακαριστός π. 
Θεόκλητος Διονυσιάτης.

Τό ὃλον ἒργο -λόγοι, πράξεις καί κείμενα- 
τοῦ π. Φιλοθέου δείχνουν, ὃτι δέν ἒπαυσε 
ποτέ νά σέβεται, νά τιμᾶ καί νά ἀκολουθεῖ 
τήν βιωτή τοῦ Πνευματικοῦ του Πατέρα, 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὡς καί τῶν ἂλλων 
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας, πού ἦσαν τά μόνιμα πρότυπά του. 
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Ἂς ὑπογραμμισθεῖ ἐδῶ ὃτι ὁ ἀείμνηστος 
π. Ἰωάννης Ρωμανίδης σεβόταν ἰδιαίτερα 
τόν π. Φιλόθεο, μέ τόν ὁποῖο εἶχε συνδεθεῖ 
πνευματικά στό περιβάλλον τοῦ φιλομονά-
χου ζεύγους Πανάγου καί Κατίγκως Πα-
τέρα (μετέπειτα μοναχοῦ Ξενοφῶντος καί 
μοναχῆς-καθηγουμένης Μαρίας Μυρτιδι-
ώτισσας). Στό ἲδιο περιβάλλον σύχναζαν ὁ 
π. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, ὁ π. Θεόκλητος Δι-
ονυσιάτης, ὁ π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης, 
ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης κ.ἂ. Ἀλλά καί 
λαϊκοί, ὃπως ὁ Φώτης Κόντογλου, ὁ Κωστῆς 
Μπαστιᾶς καί ὁ πατερικώτατος λαϊκός 
ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος. Ὁ π. 
Ἰωάννης στήν ἀπό 10.12.1960 ἐπιστολή του 
πρός τήν οἰκογένεια Πατέρα χαρακτηρίζει 
τόν π. Φιλόθεο «θαυμαστόν», πού ἀπό τήν 
συνάφεια μᾶλλον σημαίνει «θαυματουργός».

Ὁ π. Φιλόθεος ἐβάδισε καί αὐτός τήν 
ὁδό τῶν Ἁγίων, πού πρέπει νά εἶναι ἡ 
ἐπιλογή κάθε Ὀρθοδόξου Πιστοῦ, κληρικοῦ 
ἢ λαϊκοῦ, πού θέλει νά εἶναι καί νά καλεῖται 
Ὀρθόδοξος. Οἱ Ἃγιοί μας ὃλων τῶν αἰώνων 
εἶναι οἱ οὐρανοδρόμοι Ὁδηγοί καί οἱ 
ἀληθινοί Ἡγέτες μας. Ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀδιανόητη χω-
ρίς Πατέρες καί Μητέρες ἐν Χριστῷ, πού 
ὁδηγοῦν στήν ἐν Χριστῷ ἀναγέννηση τά 
πνευματικά τους τέκνα. Οἱ Ἃγιοι, Πατέρες 
καί Μητέρες ὃλων τῶν αἰώνων συνιστοῦν 
τήν εὐθεῖα καί ἀδιάσπαστη γραμμή τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, δηλαδή τήν 
συνέχεια τῆς εἰσαχθείσης στόν κόσμο διά 
τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ-Λόγου νέας ζωῆς, 
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, καί τούς αὐθεντικούς 
καί γνήσιους μάρτυρές της στήν ἱστορία. 
Πιστός Μάρτυρας αὐτῆς τῆς ζωῆς ὑπῆρξε 
καί ὁ τιμώμενος σήμερα καί ἀπό τήν σύναξή 
μας μέγας πνευματικός Πατέρας, π. Φιλόθε-
ος Ζερβάκος. Τό πατερικό φρόνημα τοῦ π. 
Φιλοθέου ἀποδεικνύουν: 1. Ἡ προφητική, 
ἀποστολική καί πατερική συνείδησή του. 
2. Οἱ ἀγῶνες καί ἡ ὁμολογία του γιά τήν 
Ὀρθοδοξία, καί 3. Ἡ προφητική του παρου-
σία καί μαρτυρία. Νά ἒχουμε τήν εὐχή του! 

π. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν

ομιλία π. θεοδώρου ζήση
για τον όσιο φιλόθεο ζερβάκο

Ας έλθουμε όμως τώρα να δούμε μερικά 
στοιχεία, τα οποία παρουσιάζουν τον 

Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο ως Αγωνιστή και 
Ομολογητή της Ορθοδοξίας. Βάσει αυτών 
των στοιχείων, ιδιαίτερα της αυστηρής αλλά 
δίκαιης κριτικής που ασκεί στις εκ της Δύ-
σεως επιρροές στο χώρο το ήθους, της ηθικής 
ζωής, αλλά και στο χώρο του Δόγματος, τις 
εκτροπές από την Ορθόδοξη Πίστη, ο Γέρο-
ντας Οσιος Φιλόθεος, υπερτερεί όλων των 
άλλων Οσίων Γερόντων του περασμένου 
αιώνος και αναδεικνύεται σε εφάμιλλη των 
Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων μορφή. 

Εφάμιλλοι του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβά-
κου οι λίγο νεώτεροί του, ο Γέροντας Χαρά-
λαμπος Βασιλόπουλος, ο Γέροντας Επιφάνιος 
Θεοδωρόπουλος και ο Επίσκοπος Αυγουστί-
νος Καντιώτης.

Συντάσσει, ο Γέροντας Φιλόθεος, θαρρα-
λέα υπομνήματα, προς πολιτικούς και εκκλη-
σιαστικούς άρχοντες αλλά και προς τον λαό· 
και ως προφήτης της μετανοίας προβλέπει 
ότι, αν συνεχισθεί αυτή η ηθική διάβρωση 
και η αποστασία από την πίστη, ο Θεός θα 
αποσύρει την Χάρη και την Ευλογία του 
παιδαγωγικά από το Ελληνικό Έθνος· δεν 
την αποσύρει άλλωστε σιγά σιγά; δεν την 
αποσύρει; Όπως έγινε και παλαιότερα. Σε 
πολλά γραπτά του κείμενα είναι ολοφάνερη 
αυτή η συνείδηση που συναντά κανείς στους 
προφήτες της Π. Διαθήκης· δεν έχει γι᾽ αυτό 
άδικο ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης στο μνη-
μονευθέν βιβλίο του για τον Όσιο Φιλόθεο 
που αρχίζει τα «Προλεγόμενα» με τα αναφε-
ρόμενα στον Προφήτη και Πρόδρομο Ιωάν-
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νη με χωρίο του Ευαγγελιστού Ιωάννη που 
εφαρμόζεται και στον Οσιο Γέροντα Φιλοθεο 
Ζερβάκο· «εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος 
παρά Θεού όνομα αυτού Ιωάννης, όνομα 
αυτού Φιλόθεος, ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, 
ίνα μαρτυρήση περί του φωτός, ίνα πάντες 
πιστεύσωσι δι’ αυτού».

Απεσταλμένος λοιπόν από το Θεό Προφή-
της και Διδάσκαλος δείχθηκε ο Όσιος Φιλόθε-
ος κατά τον 20ό αιώνα, κατά τον οποίο εσπά-
νιζαν οι προφητικές φωνές· ενώ αντίθετα 
ακούγονταν ηχηρές φωνές ψευτοπροφητών, 
ψευτοποιμένων και ψευτοδιδα-σκάλων που 
εκήρυτταν καινοτομίες και πλάνες.

 Ο ίδιος αμφιταλαντεύθηκε στο αν θα 
έπρεπε να ακολουθήσει την ησυχαστική μο-
ναστική ζωή –όντως είχε αυτή την τάση της 
νήψεως– μακρυά από τους θορύβους και τα 
προβλήματα του κόσμου, όπως επιθυμούσε, 
ή θα έπρεπε να συνδυάσει τη μοναστική ζωή 
με την ιεραποστολική δράση μέσα στον κό-
σμο, όπως του συνιστούσε ο πνευματικός του 
πατέρας και διδάσκαλος, ο Άγιος Νεκτάριος, 
που έπραξε και αυτός το ίδιο, ακολουθώντας 
τα παραδείγματα μεγάλων Πατέρων της Εκ-
κλησίας, ιδιαίτερα των Τριών Ιεραρχών· η 
αμφιταλάντευσή του αυτή έπαυσε, όταν με 
θεοσημία προφητική, εστάλη να κηρύξει στον 
κόσμο. Διηγείται ο ίδιος ότι κατά το προσκύ-
νημά του που έκανε στους Αγίους Τόπους 
βρέθηκε στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά και εκεί 
κατά την κάθοδό του από το Ορος Χωρήβ, 
εισήλθε στο σπήλαιο του Προφήτου Ηλιού 
και προσευχόμενος παρακαλούσε θερμά το 
Θεό με δάκρυα να του αποκαλύψει, αν είναι 
Θέλημά Του να μείνει εκεί στο σπήλαιο μα-
κρυά από το μάταιο κόσμο χωρίς περισπα-
σμούς και φροντίδες και να έχει διαρκώς το 
νου του ενωμένο με τον Θεό, να σκέπτεται 
μόνο τα Ουράνια. Και ενώ έκανε αυτές τις 
σκέψεις άκουσε τρεις φορές αόρατη φωνή 
να λέει «ποίμαινε τα πρόβατά μου, ποίμαινε 
τα πρόβατά μου, ποίμαινε τα πρόβατά μου»· 
κατενόησε τότε ότι αυτό ήταν το Θέλημα του 
Θεού και επέστρεψε στη Λογγοβάρδα.

Περί του ότι εσπάνιζαν τον 20ό αιώνα οι 
τολμηροί και ανδρείοι ομολογητές της πίστε-
ως, ενώ επλήθαιναν οι πολέμιοι της Εκκλη-

σίας και μέσα στο σώμα των Επισκόπων και 
Ποιμένων, υπάρχει ένα συγκλονιστικό κεί-
μενο προσευχής του, προς τον Κύριο Ημών 
Ιησού Χριστό, που εκυκλοφορήθη και σε ιδι-
αίτερο φυλλάδιο το 1973· αφού επισημαίνει 
καταρχήν ότι οι Άγιοι Απόστολοι και οι διά-
δοχοί τους, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες και 
διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ενίκησαν κατά 
την διάρκεια των αιώνων αοράτους και ορα-
τούς εχθρούς, διέσωσαν την Αγία Εκκλησία 
και οδήγησαν πολλούς στην αληθινή πίστη 
και την Ορθοδοξία, γράφει: «στις προηγού-
μενες γενεές υπήρξαν άνδρες άγιοι, άνδρες 
σοφοί, δίκαιοι, τίμιοι, συνετοί, πνευματοφό-
ροι, θεοφόροι, ανδρείοι στην ψυχή, οι οποίοι 
αγωνίσθηκαν υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ των 
Αποστολικών και Πατερικών Παραδόσεων 
και με την ιδική σου συμμαχία και βοήθεια 
Κύριε ενίκησαν τις παρατάξεις των εχθρών 
και διέσωσαν την Εκκλησία. Σήμερον τέτοιοι 
άνδρες υπάρχουν πολύ λίγοι, σπάνιοι, δυσεύ-
ρετοι και όχι ανδρείοι, σοφοί και άγιοι ως οι 
παλαιοί πατέρες ημών· οι δε πολεμούντες 
την Εκκλησία είναι πολλοί και κινδυνεύει 
το σκάφος της Εκκλησίας να καταποντισθή».

Μπροστά σ’ αυτή την εικόνα της αυξή-
σεως των εχθρών και πολεμίων της Εκκλη-
σίας, της αδιαφορίας των Ποιμένων ή και 
της μεταβολής τους σε εχθρούς, οι οποίοι 
σημειωτέον σήμερον είναι πολύ χειρότεροι, 
ο Όσιος Φιλόθεος αισθάνεται μεγαλύτερο το 
χρέος και την ευθύνη του, ως πνευματικού 
πατρός και κληρικού, να αγωνισθεί και να 
αντιδράσει. Διαβάζει στην Π. Διαθήκη τις 
συστάσεις προς τους προφήτες του Θεού, 
να αναγγείλουν στο λαό τις αμαρτίες τους με 
φωνή δυνατή σαν της σάλπιγγος, διαφορετι-
κά θα τιμωρηθούν και αυτοί και γράφει: «ταύ-
τα αναγνώσας εγώ ο αμαρτωλός και ανάξιος 
και φοβηθείς μήπως ως πνευματικός πατήρ 
και ιερεύς του Υψίστου, εάν σιωπήσω βλέπων 
την ερχομένην ρομφαίαν, μου εκζητήσει ο 
Κύριος, λόγον, αναγγέλλω τα αμαρτήματα 
του Ελληνικού λαού και του κλήρου, καλώ 
πάντας και πρώτον τον εαυτόν μου (επειδή 
καγώ αμαρτωλότερος πάντων τυγχάνω), προς 
μετάνοιαν και επιστροφήν».

Δεν έλειψαν βέβαια και οι επικριταί 
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αυτής της προφητικής και ομολογητικής 
στάσεως του Οσίου Φιλοθέου, όπως μέχρι 
και σήμερα, για όσους τολμούμε, στα μέτρα 
μας, να ασκούμε κάποιο έλεγχο. Μας επικρί-
νουν πολλοί· φθάνουν μέχρι του σημείου να 
μας ονομάζουν ακόμα και ψυχοπαθείς. Του 
συνιστούσαν να κάνει υπακοή στον οικείο 
Επίσκοπο και στις αποφάσεις των Συνόδων. 
Γράφοντας απαντητικά το 1930 προς τον Επί-
σκοπό του, που του συνιστούσε υπακοή, του 
έγραφε· «εάν αυτήν την γνώμην –του να σι-
ωπούμε δηλαδή– ηκολούθουν πάντες οι Χρι-
στιανοί κατά γράμμα, να ακολουθούν δηλαδή 
τους Επισκόπους εις πάντα, αλλοίμονο τότε· 
ούτε Ορθοδοξία, ούτε Εκκλησία, ούτε Ορθό-
δοξος Χριστιανός θα υπήρχε σήμερον. Εάν 
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ηκολούθουν τους 
Πατριάρχας και Επισκόπους τους αιρετικούς 
Απολιναρίους, Μακεδονίους, Ευτυχέας, Διο-
σκόρους, Σαββελιο-Σεβήρους, Ευσεβίους και 
πολλούς άλλους και εδέχοντο και ησπάζοντο 
τα φρονήματά των, πού τότε Ορθοδοξία; Πού 
Χριστιανός ευσεβής και Ορθόδοξος; Τί λέγω 
για ανθρώπους και Πατριάρχας και Μητρο-
πολίτας και δεν λέγω για Συνόδους; Όχι από 
5 ή 10 και 20 τοιούτους αλλά 100, 200 και 
348 Μητροπολίτας και Επισκόπους αποτε-
λουμένας, διότι 348 τον αριθμόν συνήλθον εν 
έτει 754 εν Κωνσταντινουπόλει και έδωκαν 
τον όρον εναντίον των Αγίων Εικόνων».

Συμπληρώνοντας την επιχειρηματολογία 
του, γράφει ότι «υπάρχουν και περιπτώ-σεις, 
καθ’ άς ακριματίστως, δύναται τις να παρα-
κούει, καθώς και ανωτέρω είπομεν και ως οι 
Αγιοι Πατέρες και Απόστολοι μας παραγγέλ-
λουν»· και δίνει στην συνέχεια και σχετικά 
χωρία και παραδείγματα από την Αγία Γραφή 
και από τους Αγίους Πατέρες.

Σε επιστολή που στέλνει το 1976 προς την 
σεπτήν Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
γράφει: «Ας μη είπωσι, ποίος είσαι εσύ που 
θέλεις να διδάξεις ημάς τους Αρχιερείς, συ 
ο κατώτερος, ημάς τους ανωτέρους σου. Ότι 
είμαι κατώτερος και αμαθής το γνωρίζω, ότι 
είμαι μηδέν εκ του μηδενός, αλλά είμαι και 
άνθρωπος Χριστιανός Ορθόδοξος και Πνευ-
ματικός και ΟΦΕΙΛΩ, όταν υβρίζεται η πίστις 
μου, να μην κλείνω το στόμα μου και να σι-
ωπώ. Ο Πρόδρομος Ιωάννης εν ερήμω διέ-

τριβε, αλλ’ ότε πληροφορήθη ότι ο βασιλιάς 
Ηρώδης παρηνόμησε, αφήκε την έρημο και 
μετέβη στην πόλη και ήλεγξε τον παραστρα-
τήσαντα βασιλέα. Και πας άνθρωπος, οίος 
και αν ή, οφείλει να μην κλείνει στο στόμα 
του, όταν ακούει την πίστη του να υβρίζεται, 
αλλά να διαμαρτύρεται, να συμβουλεύη και 
εν ανάγκη να ελέγχη».

Ακόμη και τους Αγιορείτες Πατέρες ελέγ-
χει με πειστική επιχειρηματολογία, γιατί 
δέχθηκαν να οργανώσουν στο Άγιο Όρος, 
το 1963, τις τελετές για την χιλιετηρίδα του 
Αγίου Ορους, γιατί θεωρεί ότι είναι κοσμικές 
εκδηλώσεις, ξένες προς τα μοναστικά ήθη 
και την ιστορία του μοναχισμού· τελικώς δε 
βλάβη θα προκαλέσουν παρά όφελος. Αναι-
ρώντας δε πιθανή ένσταση για την ανάμιξή 
του σε ξένη αρμοδιότητα λέγει: «αλλ’ ίσως 
είπουν τινές, ημείς γνωρίζομεν να φυλάξω-
μεν τον εαυτό μας από τας παγίδας του δι-
αβόλου, συ πάτερ Φιλόθεε, τι ενδιαφέρεσαι; 
συ είσαι ξένος, φύλαξε το μοναστήρι σου. 
Ενδιαφέρομαι ως Χριστιανός, ως ομόσχη-
μος αδελφός, αλλά και διότι η Λογγοβάρδα, 
έχει ιδρυθή από Αγιορείτας τους λεγομένους 
Κολλυβάδες».

Απηύθυνε τους προφητικούς και πατε-
ρικούς ελέγχους του κατά διαφόρους και-
ρούς, χωρίς να φοβείται ούτε Βασιλείς, ούτε 
Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Πατριάρχας, 
Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους και άλλους 
αξιωματούχους, όταν επληροφορείτο ότι 
προσέβαλλαν τα δόγματα της διδασκαλίας 
της Εκκλησίας.

Συνοψίζοντας τη σχετική δραστηριότητά 
του γράφει: «Αλλ’ ημείς και αν πολλοί είναι 
οι κωφεύοντες και τυφλώττοντες οφείλομεν 
να κηρύττομεν και να ομολογώμεν την αλή-
θειαν. Από την στιγμή που έγινα ιερέας και 
πνευματικός από το έτος 1912 έως σήμε-
ρον, έστειλα πολλά υπομνήματα εις Βασιλείς, 
Πρωθυπουργούς, Ιεράν Σύνοδον, εις Μητρο-
πολίτας και αλλαχού. Έστειλα και 4 εγερτήρια 
σαλπίσματα, αλλ’ όμως δεν ήκουσαν· είπα 
και ελάλησα, αμαρτίαν ουκ έχω. Αλλ’ εφό-
σον οι άνθρωποι και μαζί μ’ αυτούς κι εγώ, 
αφού δεν ακούν τον Θεόν πώς να ακούσουν 
εμέ τον αμαρτωλόν; Δεν έπαυσα όμως να 
ομιλώ αλλά μάχομαι εναντίον των καταφρο-

Ημερίδα



35
νητών των Αποοστολικών και Πατερικών 
Παραδόσεων, των εχθρών της Ορθοδοξίας, 
φίλων των σχισματοαι-ρετικών παπιστών 
και διαμαρτυρομένων, οι οποίοι προσπαθούν 
δολερώς να πλανήσουν τους Ορθοδόξους 
Χριστιανούς και να τους ακολουθούν στην 
πλάνη τους».

Ηταν τόσος ο προφητικός και αποστολι-
κός ζήλος του, με συνακόλουθα την τόλμη 
και την ανδρεία του, ώστε κατά μια επίσκεψή 
του την Κωνσταντινούπολη το 1934, είχε 
προγραμματίσει, να συναντήσει τον Κεμάλ 
Ατατούρκ και να τον προτρέψει να ασπασθεί 
τον Χριστιανισμό. Τον απέτρεψε όμως από 
το εγχείρημα αυτό ο τότε Πατριάρχης Φώτι-
ος, διότι υπήρχε όξυνση στις σχέσεις μεταξύ 
Κεμάλ και Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όταν 
επέστρεψε στη Λογγοβάρδα, έγραψε σχετική 
επιστολή που έχει διασωθεί. Πληροφορη-
θείς ότι ο Κεμάλ ήταν άρρωστος αποφάσισε 
να τον επισκεφθεί στην Άγκυρα, αλλά όταν 
έφθασε στην Αθήνα έμαθε ότι απέθανε, και 
έτσι ματαιώθηκε οριστικά αυτό το ζήτημα το 
οποίο πάντως δείχνει ότι ο ιεραποστολικός 
του ζήλος έφθανε μέχρι του να οραματίζεται 
να προσελκύσει στο Χριστιανισμό τους Μου-
σουλ-μάνους, τους οποίους τώρα εξυψώνου-
με, και  ο πάπας πηγαίνει και προσεύχεται 
μέσα στο τζαμί.

Ο Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος περί το τέλος 
της ζωής του ήταν πολύ στενοχω-ρημένος 
για την κατάσταση που επικρατούσε στην 
Ποιμαίνουσα Εκκλησία. Έγραφε: «Η ψυχή 
μου εις τας τελευταίας στιγμάς του βίου μου 
είναι περίλυπος βλέπων την αξιοθρήνητον 
κατάστασιν της Εκκλησίας και των Ποιμένων 
αυτής οι οποίοι εκτός ολίγων εξαιρέσεων, 
εγένοντο σκότος και αιτία να βλασφημεί-
ται εις τα έθνη το Ονομα του Αγίου Πατρός 
Ημών». Ο ίδιος πάντως δεν στάθηκε με σταυ-
ρωμένα τα χέρια.

Το αξιοσημείωτο είναι, και με αυτό τε-
λειώνω, και πολύ διδακτικό για συμπέρα-
σμα, ότι ο Όσιος Φιλόθεος δεν περιορίστηκε 
στους προσωπικούς του μόνο αγώνες, στους 
προφητικούς και πατερικούς ελέγχους του, 
εναντίον των παρεκκλίσεων στα δόγματα και 
στα ήθη, αλλά προσπαθούσε να ενθαρρύνει 
και άλλους, στο να ομολογούν και να ανθί-

στανται. Σε κάποιο από τα κείμενά του λέει 
ότι βεβαίως την Εκκλησία την εθεμελίωσε ο 
ίδιος ο Θεάνθρωπος ο Ιησούς και μένει ακλό-
νητη στους αιώνας· αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι εμείς θα αδιαφορούμε· «δεν πρέπει να 
μένωμεν απαθείς, αμέριμνοι, άφωνοι. Πρέπει 
να συνδεθώμεν πρώτον με τον σύνδεσμον 
της πίστεως και αγάπης και  δεύτερον να 
αποβάλωμεν από τον εαυτόν μας τα έργα το 
σκότους και ενδυσάμενοι τα όπλα του φω-
τός, τα όπλα της πίστεως με φωνάς αλαλαγ-
μών ας τους διώξωμεν αλαλάζοντες· κάτω 
λύκοι, κάτω προδόται· έξω λησταί, κλέπται, 
κακούργοι.»

Στο ίδιο κείμενο λέγει ότι ετοιμάζει 
ύστατη έκκληση προς άπαντας τους εν Ελ-
λάδι, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, πάση 
τη Οικουμένη Ορθοδόξους Κληρικούς και 
λαϊκούς «προς ομολογίαν της Ορθοδόξου 
ημών πίστεως και αποκήρυξιν των κατα-
φρονητών αυτής, των αποστατησάντων, 
των καταφρονητών των Αποστολικών και 
Πατερικών Παραδόσεων, των ψευδοποιμέ-
νων, των ψευδοπροφητών· προσέχετε ίνα μη 
πλανηθήτε υπ’ αυτών».

Συγχαίρει Χριστιανούς των Πατρών, διότι 
συγκέντρωναν υπογραφές για να σταματή-
σουν τα φιλενωτικά και φιλοπαπικά ανοίγ-
ματα. Γράφει· «η γνώμη μου είναι ότι το υπό-
μνημα θα το υπογράψουν πολλοί κάτοικοι 
των Πατρών και διανοούμενοι και κληρικοί».

Και παρακάτω παρουσιάζω για να μη σας 
κουράζω ότι έστειλε γράμματα σε Αγιορεί-
τες, έστειλε γράμματα στο Γέροντα Γαβριήλ 
Διονυσιάτη, μαζί με άλλους Αγιορείτες, να 
συναντιώνται, να κάνουν συνάξεις και να 
συντονίζονται στον αγώνα αυτό.

Αυτές λοιπόν οι συστάσεις του Γέροντος 
υποδεικνύουν ότι πρέπει να συντονιστούμε 
οι Ορθόδοξοι σήμερα και να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειές του με συναντήσεις και επικοι-
νωνίες όλων των απανταχού της γης Ορθο-
δόξων, των αγωνιώντων και ανησυχούντων.

Να σταματήσουμε τον κατήφορο στην 
παναίρεση του Οικουμενισμού και να ξανα-
λάμψει το φως της Ορθοδοξίας.

Ευχαριστώ.
π. Θεόδωρος Ζήσης

Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Ημερίδα
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αντι προλογου

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκιαγραφήσει κάποιος 
την προσωπικότητα ενός Πατριάρχη και ιδίως όταν ο 
προσπαθούν έχει ευεργετηθεί τα μάλα από αυτόν. Σκο-
πός του τολμήματός μου αυτού δεν είναι να περιγράψω 
την μεγάλη μορφή του μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου, 
που για μένα υπήρξε Πατριάρχης και Πατέρας, αλλά 
να μοιραστώ με τους αναγνώστες κάποιες προσωπικές 
εμπειρίες που με αξίωσε ο Θεός να ζήσω κοντά του 
και που εύχομαι όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, μια μέρα 
να αξιωθούν να ζήσουν κοντά σε έναν Προκαθήμενο, 
σε έναν Εκκλησιαστικό Ηγέτη, όπως ήταν και ο Πα-
τριάρχης Πέτρος Ζ΄. Σίγουρα η προσπάθειά μου αυτή 
δε καλύπτει το ευρύ φάσμα του χαρακτήρα και της 
μεγάλης προσφοράς του στην Αλεξανδρινή Εκκλησία, 
στην Εκκλησία του Χριστού εν γένει, στην Αφρικανική γη και στην κοινωνία, παρά 
μόνο τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες και παραστάσεις από το φωτογραφικό 
μου αρχείο. Θα ήθελα μέσα από τον χώρο αυτό να ευχαριστήσω από τα βάθη της 
ψυχής μου την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεόδωρο Β΄ που με μεγάλη χαρά προλόγισε την προσπάθειά μου αυτή αλλά 
περισσότερο που κάλυψε σε μένα το κενό της απουσίας του μακαριστού Πατριάρχη 
Πέτρου, τον πολύ καλό μου φίλο και συμφοιτητή από τα πανεπιστημιακά χρόνια 
Γλαύκο Μουσκή που κάλυψε οικονομικά την έκδοση του αφιερώματος, και όλους 
όσους συνέβαλαν στο να γνωρίσω τον μακαριστό Πατριάρχη και να τον υπηρετήσω 
για πέντε ολόκληρα χρόνια. Πάνω από όλα ευχαριστώ τον καλό Θεό που οδήγησέ τα 
βήματά μου στην Αλεξάνδρεια και που με αξίωσε να έχω την τιμή και την ευλογία 
να μαθητεύσω κοντά του. Δεν είμαι ούτε συγγραφέας, ούτε λογοτέχνης, απλά ένας 
ταπεινός Ιεραπόστολος και για τον λόγο αυτό ζητάω εκ των προτέρων συγνώμη 
για τυχόν λάθη και παραλείψεις τα οποία είναι ανθρώπινα και αποδεκτά από όλους 
τους καλοπροαίρετους αναγνώστες.

† Γουϊνέας Γεωργίου
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Επιστολή του π. Ιωάννη Κιμπούκα

Προς τον:
Παν. Χριστ. Ομιλ. Ορθοδ.
Ιεραποστολής - Αθήνα

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Ο Χριστός εν μέσω ημών!

Σας γράφουμε από την μακρινή Ουγκάντα για να σας μεταφέρουμε τις ευχαρι-
στίες μας για τις προσπάθειές σας προς το ιερό έργο της εξωτερικής ιεραποστολής 
στην Αφρική.

Εδώ και πολλά χρόνια με την αγάπη σας λειτουργούμε σχολεία και ορφανοτροφεία 
και παρέχουμε δυνατότητες στα ορφανά και φτωχά παιδιά να μάθουν χριστιανικά 
γράμματα.

Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα αφού περνάτε και εσείς οικονομικές 
δυσκολίες στην Ελλάδα μας και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Μερικές φορές τα παι-
διά τρώνε μια φορά την μέρα, δεν μπορούμε πια να κάνουμε εμβόλια στα παιδιά 
και πολλά από αυτά κοιμούνται χωρίς κουνουπιέρες ενώ δεν έχουμε και φάρμακα.

Σας παρακαλούμε να μας έχετε στο νου σας με το υστέρημά σας γιατί είσαστε η 
μόνη μας ελπίδα. Προσευχόμαστε πάντα για σας και για την Ελλάδα.

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.
π. Ιωάννης Κιμπούκας
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πΕριοδος απο 01/07/2014 Εώς 30/09/2014 
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  Ποσό
Αγγελή Βασιλική 15,00 €

Αγγελίδου Ελένη 30,00 €

Αγεύρου Ιωάννα 50,00 €
Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €
Αναγνωστοπούλου Ιωάννα 50,00 €
Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €
Ανδρή Κυριακή 10,00 €
Αντωνακοπούλου Ευθ. 60,00 €
Αντωνίου Λουκία 50,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος για Αδελφή Νεκταρία Ινδία 189,00 €
Ανώνυμος για Αδελφή Νεκταρία Ινδία 151,00 €
Ανώνυμος για Αδελφή Νεκταρία Ινδία 103,00 €

Αρχιμ/της π. Γρηγόριος Χαραλαμπίδης 10,00 €

Αρχιμ/της π. Καλλίνικος - Ι. Μ. Ταξιαρχών 50,00 €
Ασημακόπουλος Ανδρέας 20,00 €
Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 20,00 €
Βλάχου Άννα 100,00 €
Γεωργόπουλος Θεόδωρος 50,00 €
Γκλάβας Μιχαήλ 50,00 €
Γκότσης Χρήστος 30,00 €
Γλύκα Μαρκέλλα 50,00 €
Γρατσέα Σταυριανή 20,00 €
Δασκαλάκη Ευσταθία 20,00 €
Δέδε Ευσταθία 50,00 €
Δρόσου Θεοδόση Ουρανία 50,00 €
Ζουμάς Δημήτριος 50,00 €
Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας  100,00 €
Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου 15,00 €
Ιερά Μονή Παναγίας Δροσοσταλίτισσας 20,00 €
Ιερά Μονή Προυσού 300,00 €

Ιερομ/χος Αντώνιος Ρωμαίος - 
Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους 30,00 €

Καλογιάννη Ειρήνη 20,00 €

Καραβοκύρης Αριστοτέλης 3,00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 100,00 €
Καραθανάση Μαρία 30,00 €
Καραστάθης Κωνσταντίνος 30,00 €
Κατιφόρη Ελένη 50,00 €
Κοκκίνη Αλεξάνδρα 500,00 €
Κουτουμάνος 30,00 €
Κουτρούμπας Ηρακλής 20,00 €
Κοφίνη Ευφροσύνη 50,00 €
Κυνάλη Καλλιόπη 10,00 €
Κωνσταντάρας Ιωάννης 10,00 €
Λεγάκη Μαίρη 50,00 €
Λιάπη Βαρβάρα 50,00 €
Μανουσάκη Πιερρίνα 100,00 €

Μαρμαράς Ιωάννης 100,00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 40,00 €
Μουζακίτης Γεώργιος 50,00 €

Μπακάλης Λουκάς 30,00 €
Μπαλιώτη Ανδριάνα 10,00 €
Μπινίκος Νικόλαος 15,00 €
Ντάκου Σωτηρία 20,00 €
Οικονόμου Γεωργία 50,00 €

ΠΑΙΔΙ & ΠΡΟΟΔΟΣ - Αλέξανδρος & Μαρία 
Αλεξάνδρου ΟΕ 20,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €
Παπαγεωργίου Στυλιανός 40,00 €
Παπαδάκης Γεώργιος 30,00 €
Παπαδόπουλος Γεώργιος 50,00 €
Πατήρ Αθανάσιος Πίττας 100,00 €
Πατήρ Ιωάννης Κατσογρεσάκης 25,00 €
Πατήρ Χαράλαμπος 100,00 €
Παφίλη Κωνσταντίνα 20,00 €
Ραχούτη Ευγενία 20,00 €
Ρεντιζέλα Βασιλική 100,00 €
Σάκουλας Αντώνιος 50,00 €
Σαμουήλ Ελένη 100,00 €
Σατραζένης Γεώργιος 10,00 €

Σιώρα Μαρία 37,00 €
Σκαλτσάς Νικόλαος 20,00 €
Σκόνδρας Ιωάννης 65,00 €
Σοβατζόγλου Βασιλική 19,00 €
Στεργίου Αικατερίνη 20,00 €
Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €
Ταστάνη Μαρία 10,00 €
Τζανέτης Στυλιανός 25,00 €
Τσιγούρη Αγγελική 50,00 €
Τσιλίκα-Βαγγελάτου Σπυριδούλα 40,00 €
Φάη Ευαγγελία 100,00 €
Χριστάκης Βασίλειος 85,00 €
Χρυσού Φραντσέσκα 150,00 €
Ώττα Αικατερίνη 20,00 €
Εις Μνήμην από 1/7/14 έως 30/9/14  Ποσό
Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην συζύγου 
Ευγενίου 100,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών από 1/7/14 
έως 30/9/14  Ποσό

Αθανασιάδου Βασιλική 100,00 €
Ανώνυμος 85,90 €
Ανώνυμος 304,00 €
Αποστολόπουλος Στυλιανός 100,00 €
Δασουράς Βασίλειος 190,68 €
Καπογιαννοπούλου Ελένη   483,20 €
Παπαδημητρίου Παρασκευή 101,00 €
Παπαχατζή Μαριέτα 120,00 €
Σιώρα Μαρία 37,00 €
Τετράδης Στέφανος 107,34 €
Τσόπελα Τσίρου Ελένη 255,00 €
Δια Βαπτήσεις  Ποσό
Κωνσταντινίδου Ελεούσα, όνομα 
Κωνσταντίνα 60,00 €

Συνδρομές Μελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
από 1/7/14 έως 30/9/14  Ποσό

Ανδρή Κυριακή 10,00 €

Καραχάλιος Γεώργιος 10,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥψΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιμηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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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

αναΚοινώςΕις του οΜιλου Μας
	 •	Ο	Σύλλογός	μας	θα	εορτάσει την Αγία Φιλοθέη προστάτιδα του 

χώρου  του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. με πανηγυρικό εσπερινό στις 18 Φεβρου-
αρίου 2015 και Αρχιερατική Θ. Λειτουργία στις 19 Φεβρουαρίου 
2015, στην οδό Τρυγόνος 3, Άνω Κυψέλη.

	 •	Στις	18	Φεβρουαρίου	2015	θα	πραγματοποιηθεί	η	ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Ομίλου μας και θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες 
για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλούνται όλα 
τα τακτικά μέλη του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. να παρευρεθούν. Υπενθυμίζουμε 
ότι δικαίωμα συμμετοχής και υποψηφιότητας στη Γενική  Συνέ-
λευση έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη για τα έτη 
2014 & 2015 σύμφωνα με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης 

	 •	Ο	Π.Χ.Ο.Ο.Ι.	θα	εορτάσει	στην	αίθουσα	εκδηλώσεων	του	Ομίλου	
(οδός  Τρυγόνος 3, Άνω Κυψέλη) την εθνική επέτειο της 25ης 
Μαρτίου με ομιλία του κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου με θέ-
μα: «Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη: ιστορική πηγή 
ανεκτίμητη για την Επανάσταση και την Βαυαροκρατία».


