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«Τό ἅγιον Πάσχα καί περιβόητον (ἐστί),
ἡ βασίλισσα τῶν ἡμερῶν ἡμέρα,

καί ἡ λαμπρά νύξ λύουσα τό σκότος
τῆς ἁμαρτίας …».

(Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
PG 35, παρ.28, σ.1017)

Ἔφθασε μέ τήν Χάρι τοῦ Ἀναστάντος 
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ λαμπρά νύκτα 
τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ βασίλισσα τῶν 
ἡμερῶν ἡμέρα τοῦ ἁγίου καί περιβοήτου 
Πάσχα, κατά τήν ἔκφρασιν τοῦ ὑψιπέτου 
τῆς Θεολογίας ἀετοῦ, τοῦ ἁγίου Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου. Ἡ ὁλόφωτη αὐτή καί 
πανάγια νύκτα διαλύει τό σκοτάδι τῆς 
ἁμαρτίας, τῆς ἀγνοίας καί τῆς ἀγνωσίας 
τοῦ Θεοῦ καί ἡ «κλητή καί ἁγία ἡμέρα» τοῦ 
καινοῦ καί ἁγίου Πάσχα, «ἡ βασίλισσα τῶν 
ἡμερῶν ἡμέρα», «ἡ βασιλίς καί κυρία», «ἡ 
ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρις πανηγύρεων» 
μᾶς χαρίζει τό θεῖον καί ἀνέσπερον φῶς, 
τό ὁποῖον ἐπήγασε καί ἀνέτειλε ἀπό τόν 
Πανάγιο καί Θεοδόχο Τάφο, καί καταυγά-
ζει «νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν», δωρούμενο 
σέ ὅλους τούς πιστούς τήν ἀληθινή θεο-
γνωσία, τήν πνευματική Ἀνάστασι, τήν 
ψυχική χαρά καί εὐφροσύνη, τήν αἰώνια 
ζωή καί τό μέγα ἔλεος.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
παρατηρεῖ ὅτι τήν λαμπρά νύκτα τῆς 
Ἀναστάσεως, πού διαλύει τό σκοτάδι τῆς 
ἁμαρτίας, ἡμεῖς οἱ πιστοί, ἐλλαμπόμενοι 
καί φωτιζόμενοι ἀπό τό πλούσιο καί 
ἄκτιστο φῶς τοῦ Ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν 
Θείου Λυτρωτοῦ μας καί Θεοῦ, ἑορτάζομεν 
τήν ἐν Χριστῷ ἐγερθέντι σωτηρία μας, 
καί ἀφοῦ νεκρωθοῦμε μαζί μέ τόν 
Σωτῆρα μας, ὁ ὁποῖος θεῖο φῶς ὑπάρχων 

ἐνεκρώθη γιά χάρι μας καί ἀναστήθηκε, 
νά συναναστηθοῦμε μαζί Του.

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά νεκρωθοῦμε ὡς 
πρός τήν ἁμαρτία, νά ἀποθάνωμε κατά 
τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας, πού 
φέρουμε μαζί μας, γιά νά συναναστηθοῦμε 
πνευματικά καί ἠθικά μέ τόν Νικητή τοῦ 
θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας. 
Ψάλλουμε πανηγυρικά καί θριαμβευτικά 
κατά τήν ἱερή καί πάμφωτη νύκτα τοῦ 
ἁγίου Πάσχα, καί καθ’ ὅλη τήν Ἀναστάσιμη 
περίοδο: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, 
Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου 
ἀπαρχήν, καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, 
τόν μόνον εὐλογητόν τῶν Πατέρων, Θεόν καί 
ὑπερένδοξον». Ἑορτάζουμε τήν νέκρωσι 
καί τήν τέλεια ἀποδυνάμωσι τοῦ θανά-
του, τήν καθαίρεσι καί τήν διάλυσι τοῦ 
βασιλείου τοῦ ᾍδου, τό ξεκίνημα καί τήν 
ἀφετηρία τῆς ἄλλης ζωῆς, τῆς μακάριας καί 
αἰώνιας, τῆς τρισευτυχισμένης, ἀνέσπερης 
καί ἀτέλειωτης ζωῆς τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν, τῆς ὀγδόης ἡμέρας, τῆς ἄδυτης 
ἡμέρας τοῦ ἐπουρανίου Παραδείσου. Δι-
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ότι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ εἶναι τό προμήνυμα καί ἡ αὐγή 
τῆς «μυστικῆς ἡμέρας» τῆς αἰώνιας ζωῆς 
καί μακαριότητος. Αὐτό διακηρύσσουμε 
καί μέ τό ὑπέροχο ὕμνο τῆς ἐνάτης ᾠδῆς 
τοῦ Ἁγίου Πάσχα:

«Ὦ Πάσχα τό μέγα καί ἱερώτατον Χριστέ, 
ὦ σοφία καί Λόγε τοῦ Θεοῦ καί δύναμις, δί-
δου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ 
ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας σου». Ἐσύ, 
Χριστέ μου, πού εἶσαι τό μέγα καί ἱερώτατο 
Πάσχα, (πού μᾶς ὡδήγησες ἀπό τόν θάνατο 
εἰς τήν ζωή καί ἀπό τήν γῆ εἰς τόν οὐρανό). 
Ὦ Κύριε καί Θεέ μου, ἐσύ πού εἶσαι ἡ σο-
φία, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ δύναμίς Του. 
Χάρισέ μας τό θεῖο καί ἀνεκτίμητο δῶρο 
νά γίνωμε ὅλοι μας κοινωνοί καί μέτοχοι 
μέ ἔντονα βιώματα τῆς αἰώνιας χαρᾶς 
καί μακαριότητος κατά τήν ἀνέσπερη καί 
ἀβράδυαστη ἡμέρα τῆς Βασιλείας Σου.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Αὐτά τά ἱερά καί ἅγια βιώματα τῆς 
μοναδικῆς σέ ἱερότητα καί χάρι πανάγι-
ας καί πανίερης νύκτας τοῦ Ἁγίου Πά-
σχα καί αὐτή τήν πνευματική λαμπρό-
τητα καί ξεχωριστή εὐλογία τῆς πρώτης 
Ἀναστάσιμης καί Πασχαλινῆς ἡμέρας ἄς 
μᾶς τά χαρίσῃ πλουσιοπάροχα ὁ Ἀναστάς 
Κύριος καί Θεός μας. 

Αὐτό τό ἅγιο φῶς, πού καταλάμπει 
τά ἅγια καί ἱερά Προσκυνήματα τῶν 
Ἁγίων Τόπων καί τοῦ Παναγίου Τάφου, 
ἄς φωτίση τίς φοβισμένες καί ψυχρα-
μένες καρδιές τῶν συνανθρώπων μας 
ἐκείνων, πού ἐπηρεαζόμενοι ἀπό διάφο-
ρα γεγονότα κατέχονται ἀπό ψυχρούς καί 
ἀμφιβόλους λογισμούς καί δέν ἀφήνουν 
ἀνοικτές καί ἐλεύθερες τίς καρδιές τους 
στό ἅγιο καί κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς αἰώνιας 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐπηρεάζονται μερι-
κές φορές ἀπό ἀλλοεθνεῖς σκεπτικιστές 
καί ἀγνωστικιστές, οἱ ὁποῖοι τυφλωμέ-

νοι ὄντες ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀρνήσεως 
καί τῆς ἀθεΐας θεωροῦν ὅλα τά περί τοῦ 
Θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί 
τοῦ σωτηρίου ἔργου του ὡς μύθους καί 
κατασκευάσματα τῆς ἀνθρώπινης φαντα-
σίας. Πόσο ἀδικοῦν τήν ἀλήθεια καί τούς 
ἑαυτούς των οἱ ταλαίπωροι!

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
ὅμως, στόν περίφημο Κατηχητικό του 
λόγο στήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ δέν θά 
παύσῃ ποτέ νά διαλαλῇ τήν σώζουσα 
ἀλήθεια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου:

«Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι.

Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς 

ἐπί μνήματος».

Εἴθε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό θεῖο καί 
ἄδυτο φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τό 
ὁποῖο «φαίνει πᾶσι», νά καταυγάσῃ καί νά 
φωταγωγίσῃ τίς καρδιές τῶν πιστῶν καί 
τῶν ὀλιγοπίστων, τῶν προθύμων καί τῶν 
ἀδιαφόρων, τῶν ἐγκρατευτῶν καί τῶν ρα-
θύμων οὕτως, ὥστε μέ τόν θεῖο φωτισμό 
καί τήν φωταύγεια τῆς Θείας Χάριτος νά 
πορευώμεθα χαίροντες τήν ὁδόν τοῦ Κυ-
ρίου μας, νά φωτιζώμεθα ἀπό τό φῶς τοῦ 
θείου νόμου καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί 
νά διαποτιζώμεθα πάντοτε ἀπό τήν Χάρι, 
τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ ἐγερθέντος 
ἀπό τούς νεκρούς Κυρίου καί Θεοῦ μας.

Ἀναστάσιμο χαιρετισμό καί πασχά-
λιες εὐλογίες στέλνουμε εἰς τούς ἀνά 
τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης εὐσεβεῖς καί 
Ὀρθοδόξους χριστιανούς, τούς Κατηχου-
μένους ἀδελφούς μας καί τούς πρός τό 
Ἅγιον Φώτισμα εὐπρεπιζομένους, τούς 
Ὀρθοδόξους Ἱεραποστόλους, Κληρικούς 
καί λαϊκούς μετά τῶν τιμίων συνεργῶν 
τους στό τιμιώτατο καί ἱερώτατο ἔργο τῆς 
Ἱεραποστολῆς. 

Μέ Ἀναστάσιμες εὐχές καί ἀγάπη.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

Μήνυμα τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Η ΦΙΛΟΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ

Η Ανθρώπινη και η εν Χριστώ Δόξα

Ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα για τε-
λευταία φορά ο Χριστός, προλέγει 

στους Δώδεκα μαθητές του τη σύλληψη, 
το πάθος, το θάνατό του και την τριήμε-
ρη Ανάστασή Του.

Και ύστερα απ’ αυτά τα λόγια πάνε 
κοντά Του οι δυο μαθητές Του Ιάκωβος 
και Ιωάννης και ζητούσαν απ’ Αυτόν, 
όταν έρθει στη Βασιλεία Του και καθίσει 
στο θρόνο Του, να βάλει τον ένα στα δε-
ξιά Του και τον άλλο στα αριστερά Του.

Οι δυο μαθητές δεν πήγαν μόνοι 
τους, αλλά με τη μητέρα τους η οποία 
έχει προετοιμάσει καλά το έδαφος 
–«ἐπειδή εἶπεν ἐκείνη καί θύραν ἤνοιξε». 
(Ο σχετικός ύμνος εξηγεί θαυμάσια αυτό 
στους στίχους: «Ἠτεῖτο παρά Σοῦ προ-
σκαίρου βασιλείας τιμήν τοῖς ἑαυτῆς 
δωρήσασθαι τέκνοις»). Όταν οι άλλοι 
μαθητές άκουσαν τι ζητούσαν οι δύο 
γυιοί του Ζεβεδαίου αγανάκτησαν κατά 
των δύο αδελφών, γιατί το πάθος της 
φιλοπατρωτίας τυραννούσε και αυτούς. 
Τους πείραξε ότι άλλοι τους είχαν προλά-
βει, πήγαν να υποκλέψουν την εξουσία, 
ζητούσαν να τους παραγκωνίσουν και 
να τιμηθούν περισσότερο από αυτούς. 
Άλλωστε βρισκόμαστε προ της Πεντη-
κοστής και δικαιολογείται απολύτως η 
τόσο ανθρώπινη συμπεριφορά...

Όμως ο Κύριος δίνει τέλος στην όλη 
συζήτηση και στην ταραχή των πνευμά-
των. Εσείς, τους λέγει, δεν μπορείτε να 
έχετε τη νοοτροπία αυτών που κατακυ-
ριεύουν και κατεξουσιάζουν τα έθνη και 
τους ανθρώπους. Εσείς είσθε δικοί μοι. 
Και οι δικοί μου ανατρέπουν τα δεδομέ-
να. Όχι με αιματηρές επαναστάσεις, αλ-
λά με την επανάσταση της αληθείας και 
της αγάπης. Εάν όντως θέλετε να γίνετε 
μεγάλοι θα πρέπει να ανατρέψετε την 
κορυφή της πυραμίδας, να σωριάσετε 

τους «κοινωνικούς κανόνες» και να εξο-
βελίσετε την τακτική και τα στάνταρ της 
οποιεσδήποτε μορφής αναρριχήσεως.

Πρόκειται για μια ριζική ανατροπή 
των καθιερωμένων. Προηγουμένως το 
μεγαλείο μετριόταν με το πόσους κανείς 
εξουσιάζει. Μετά το Χριστό, με το πόσους 
κανείς διακονεί. Κριτήριο της μεγαλο-
σύνης δεν είναι η δύναμη, αλλά η ειλι-
κρινής διακονία. Οι στρατιές των αγίων 
έκαναν πραγματικότητα αυτή την επανά-
σταση της αγάπης βάζοντας τη διακονία 
στην εξουσία και ομορφαίνοντας αληθινά 
την ανθρώπινη ζωή. Βεβαίως η καθο-
δηγητική και ἀπόλυτη φράση «Ὅς ἐάν 
θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν 
διάκονος», για τους εκτός του Πνεύματος 
του Χριστού, τους εκτός δηλαδή οργανι-
κού μαζί Του συνδέσμου, αποτελεί λόγο 
ακατάληπτο και φράση τρομακτική. Όσον 
αφορά δε ορισμένους που ισχυρίζονται 
ότι είναι πιστοί και δήθεν «διακονούν» 
τον Ιησού και ίσως κάποιοι που αναρρι-
χήθηκαν σε διοικητικές κορφές, είτε με τα 
«φτερά τους», είτε με την κλασική μέθοδο 
του σιλίγκαρου (κέρας και σίελος), αυτοί 
μάλλον δείχνουν να έχουν λησμονήσει 
και διαγράψει τελείως από τη συνείδησή 
τους την εντολή αυτή. Αλλά όσο κι αν οι 
άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να λησμο-
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νούν τους Ευαγγελικούς λόγους και όσο 
κι αν θέλουν να τους διαγράψουν από 
την καθημερινή τους συμπεριφορά, το 
μόνο βέβαιο είναι πως «τό ρῆμα τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν μένει εἰς τόν αἰῶνα» (Ησ. Μ΄ 8).

Στην εποχή μας η διάσταση του «κα-
τεξουσιάζουσιν» ανιχνεύεται όχι μόνο 
σε κοσμικά και πολιτικά πρόσωπα αλλά 
και σε πολλά «πνευματικά» που ανεβαί-
νουν ακόμα και σε εκκλησιαστικά βάθρα.

Μερικοί άνθρωποι τοποθετημένοι σε 
θέσεις κλειδιά και κυριευμένοι από τα 
πλέγματα κατωτερότητας και από άλλες 
τραυματικές καταστάσεις, της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας, που αποκαλύπτο-
νται από τον τρόπο συμπεριφοράς και 
διοικήσεώς τους, έχουν το πάθος της 
εξουσίας, και εντάσσονται συνειδητά 
στον κύκλο του Ιούδα. Χρησιμοποιούν 
την εξουσία για να υλοποιήσουν κατα-
χθόνια σχέδια σκοτεινών κέντρων που 
μισούν τον Χριστό και την Εκκλησία 
και ταλαιπωρούν το λαό. Ο Κύριος δεν 
αρνείται την εξουσία, τη δόξα, αλλά δί-

νει την πραγματική της διάσταση: Όσοι 
θέλουν να εξουσιάσουν, να δοξασθούν, 
τους λέει, πρέπει πρώτα να ταπεινωθούν, 
να αγιασθούν και να θυσιασθούν. Αυτή 
είναι η πραγματική δόξα, η δόξα του Κυ-
ρίου και των Αγίων της Εκκλησίας μας. 
Η εσφαλμένη επιδίωξη της εγκόσμιας 
δόξας από τους μαθητές έδωσε αφορ-
μή στον Κύριο να τους εξηγήσει ότι στη 
δική του βασιλεία, που είναι βασιλεία 
πνευματική, δεν έχουν θέση νοοτροπίες 
εξουσίας και κυριαρχίας. Λίγους αιώνες 
μετά και ως σήμερα το έργο του παραλό-
γου η απαίτηση των δύο Ζεβεδαίων και 
των δέκα η αγανάκτηση παίζεται ανά-
μεσα σε Δύση και Ανατολή διαχρονικά. 

Στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, ο 
«δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ», Πάπας 
Ρώμης, ψέλισε κάτι για συγγνώμη, μα 
επιμένει, «είμαι της Εκκλησίας το μεγά-
λο αφεντικό»! Σ’ αυτό αντιλέγουμε εμείς, 
«η Δύση το σκότος, το φως η Ανατολή»!

Αυτό το Ευαγγελικό ανάγνωσμα δια-
βάζει η Εκκλησία σε Δύση και Ανατολή, 
και δίνει σύμφωνη με τη δική της «εκ-
κλησιαστική παράδοση» κάθε μια εξή-
γηση, μονοδιάστατη και φαρισαϊκή! Στο 
Ευαγγέλιο όμως επιμένει ο Χριστός, ότι 
η δική Του ιστορία είναι αλλιώς! Μεγά-
λος εκκλησιαστικός και πολιτικός ηγέτης 
και πρώτος είναι και μένει πάντα ο θυ-
σιαστικά και σταυρικά όντως ταπεινός! 
Κάθε άλλος είναι βασιλιάς γυμνός!

Μαρία Καρατσάλου-Γεωργούλα 
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Η Ανθρώπινη και η εν Χριστώ Δόξα

Κριτήριο της μεγαλοσύνης δεν είναι η δύναμη, αλλά
η ειλικρινής διακονία. Οι στρατιές των αγίων έκαναν 
πραγματικότητα αυτή την επανάσταση της αγάπης 

βάζοντας τη διακονία στην εξουσία και ομορφαίνοντας 
αληθινά την ανθρώπινη ζωή.
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Mέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνησι 
χαράσσω τίς προλογικές αὐτές 

γραμμές εἰς τό Τιμητικό Ἀφιέρωμα εἰς 
τόν ἀλησμόνητο καί ἀξιομακάριστο 

Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος καί Φα-
ναριοφερσάλων κυρό Κωνσταντῖνο, τόν 
Πνευματικό Πατέρα καί ποτέ Σεπτό Ποι-
μενάρχη μας.

Ἡ μεγάλη χαρά καί ἡ συγκίνησίς 
μας ὀφείλεται στήν πραγμάτωσι καί 
ἐκπλήρωσι μιᾶς πνευματικής ὀφειλῆς καί 
ἑνός ἱεροῦ χρέους πρός τόν ἀείμνηστο 

Ἰεράρχη. Ἐκεῖνος πο-
τέ δέν μᾶς ἐζήτησε τό 
ἐλάχιστο γιά τόν ἑαυτό 
του, ἀλλά ὅλα τά ἤθελε 
καί τά ἔδινε «γιά τή δόξα 
τοῦ Χριστοῦ ἀπ' τά πρῶτα 
χρόνια ὡς τά στερνά του». 
Ἐμεῖς, ἀντίθετα, «μνημο-
νεύοντες τῶν ἡγουμένων 
ἡμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν 
ἡμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ» 
καί «ἀναθεωροῦντες 
τήν ἔκβασιν τῆς ἀνα-
στροφῆς αὐτῶν» «μι-
μούμενοι αὐτῶν τήν 
πίστιν», θεωροῦμε ἱερή 
ὑποχρέωσί μας νά ἀντι-
προσφέρωμε τοῦτο τό 
ἀντίδωρο ἐπί τῇ συμπλη-
ρώσει 7ετίας ἀπό τῆς 
ὁσιακῆς κοιμήσεως καί 
40ετίας ἀπό τῆς ἀδίκου 
ἐκθρονίσεώς του (...).

Οἱ λόγοι αὐτοί βαθύ-
τατης εὐγνωμοσύνης πη-
γάζουν ἀπό τήν ἀγαπῶσα 
καί σεβόμενη τήν ἱερή 
μνήμη του καρδία ὅλων 
ἡμῶν τῶν πνευματικῶν 
του τέκνων (...).

Ἐμεῖς ,  ὅμως,  τά 
π ν ε υ μ α τ ι κ ά  τ ο υ 

ἐν Κυρίῳ τέκνα, αἰσθανόμεθα ὡς 
ἐπιτακτικό μας καθῆκον τήν ἐκτενῆ καί 
ἐμπεριστατωμένη ἀναφορά μας στό σε-
βάσμιο πρόσωπό του, τήν ἁγία ὄντως 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ «ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ»
ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

Ο Τιμητικός τόμος διατίθεται από τα γραφεία 
του Ομίλου μας στην Κυψέλη.
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βιοτή καί πολιτεία του, τήν ἄμεμπτη καί 
ἔνζηλη Ἱερατική καί Ἀρχιερατική δια-
κονία του, τό πλουσιώτατο κοινωνικό, 
ποιμαντικό, φιλανθρωπικό, πνευματι-
κό καί ἱεραποστολικό ἔργο του καί τήν 
ἐνάρετη καί ἀκατάγνωστη ἀναστροφή 
καί διαγωγή του στόν χῶρο.

Ὁ Μακαριότατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος 

ὁ Β΄, ὁ ὁποῖος παρέσχε ἐπί 
33ετίαν ἐγκάρδια φιλάδελ-
φη ξενία καί θαλπωρή εἰς 
τόν ἀναιτίως καί «ἕνεκεν 
δικαιοσύνης» διωχθέντα 
Ἐπίσκοπον Κωνσταντῖνον, 
τόν ἐχαρακτήρισε στό πρό-
σφατο μήνυμά του ὡς «Δε-
σπότην τῆς Ἱεραποστολῆς», 
κατά κοινήν ὁμολογίαν.

Ὅμως, ἡ πραγμάτωσις 
τῆς καλῆς αὐτῆς προθέ-
σεώς μας δέν εἶναι τόσο 
εὔκολη καί εὐχερής, διότι 
ἡ προσωπικότητα τοῦ τι-
μωμένου Ἐπισκόπου ἦτο 
πολυτάλαντος, ἀσυνήθης 
καί πολυεδρική (...).

Ἁγνός, εὐθύς, ἀκέραιος 
στόν χαρακτῆρα,  ζη-
λωτής καλῶν ἔργων, 

ἱεραποστολικός ἄνδρας, ἄκακος, 
ἀνυπόκριτος, ἄνθρωπος ἄμεσης 
καταλλαγῆς καί συγχωρητικότητος, 
ἀνεξίκακος, ἀκτήμων εἰς τό ἔπακρον, 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Ηλίας Ματσαγγούρας παρου-
σιάζει το Α΄ Μέρος του Τιμητικού Αφιερώματος.

Ο Θεολόγος και Πρωτοψάλτης της Ι. Μητροπόλε-
ως Λιβαδειάς κ. Ηλίας Στάθης παρουσιάζει το Β΄ 
Μέρος του Τιμητικού Αφιερώματος.

Στις κατασκηνώσεις της Αγίας Ταβιθά στην Αράχωβα τελέστηκε το 
8ετές Μνημόσυνο του αειμνήστου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Θεσσαλιώτιδος κυρού Κωνσταντίνου, συλλειτουργούντων των Σε-
βασμιωτάτων Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Θεσσαλιώτιδος 
κ. Τιμοθέου,  Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.
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ἄφροντις διά τόν ἑαυτόν του, ἀφερέοικος, 
ἀφιλάργυρος καί ἀνάργυρος.

Ἡ εὐσέβεια καί τό ὀρθόδοξο ἦθος του 
ἐγνωσμένα, ἡ πίστις καί ἡ ἐμπιστοσύνη 
του στόν Πανάγαθο Θεό ἀπόλυτες, ἡ 
ἐλπίδα, ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία του 
ὑποδειγματικές, ἡ ἀγάπη στόν Χριστό, 
ἡ ἀφοσίωσίς του καί τό ὁλοκληρωτικό 
του δόσιμο σ' Ἐκείνον ἀποτελοῦσαν τά 
ἀναμφισβήτητα καί προφανέστατα χα-
ρακτηριστικά του γνωρίσματα.

Τό ἀγωνιστικό του φρόνημα ἀλύγιστο, 
ἡ μαχητικότητά του κατά φαύλων καί 
ἀθεοφόβων κληρικῶν παντός βαθμοῦ 
ἀκατάβλητη, ὁ πόθος τῆς καθάρσεως 
εἰς τό σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας 
ἐκ τῶν ἀναξίων λειτουργῶν της μέγι-
στος καί ἀνικανοποίητος, ἡ λαχτάρα 
τῆς ἐκλείψεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
σκανδάλων καί ἡ ἀσκανδάλιστη καί 
εὐάρεστη στόν Θεό πορεία τῶν μελῶν 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος μέσα στήν 
κοινωνία καί τόν κόσμο ἦταν ἄκρως 
ἐπιθυμητή καί πολυπόθητη (...).

Ὅλες αὐτές οἱ ἐπίζηλες χριστια-
νικές ἀρετές καί τά πνευματικά κο-
σμήματα, μαζί μέ τίς πλούσιες βιω-
ματικές ἐμπειρίες του ὡς καλοῦ καί 

ἀληθινοῦ Ποιμένος, ὡς καταξιωμένου 
Πνευματικοῦ Πατρός, ὡς διαπρυσίου 
κήρυκος τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὡς 
ὑποδειγματικοῦ καί ἔνθεου λειτουργοῦ 
τοῦ Ὑψίστου, καταγράφονται καί 
ἐξαίρονται στόν παρόντα Τιμητικό Τό-
μο εἰς δόξαν Θεοῦ καί οἰκοδομήν τοῦ 
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας (...).

Πρίν ἤ κατακλείσω τά παρατιθέμε-
να Προλεγόμενα θά μοῦ ἐπιτραπῆ νά 
ἑστιάσω τήν προσοχήν σας σέ δύο 
καίρια θέματα, ἐκ τῶν ὁποίων προκύ-
πτει ὅτι οἱ μή γνωρίζοντες καλῶς τόν 
ἀξιομακάριστον Ἐπίσκοπον δέν δύ-
νανται νά ἔχουν καί νά διατυπώσουν 
ὀρθήν καί ἀντικειμενικήν γνώμην καί 
κρίσιν περί αὐτοῦ.

Τό πρῶτο εἶναι τό ἐκκλησιαστικό 
φρόνημα. Ὁ ἀείμνηστος εἶχε πολύ 
ἀνεπτυγμένο τό ἐκκλησιαστικό του 
φρόνημα. Τοῦτο κατέστη πασιφανές 
ἰδιαίτερα κατά τόν καιρόν τῆς μακρᾶς 
καί πικρᾶς ἐξορίας του (1974-2007).

Ὅταν εἶδε ὅτί ἡ Διοικοῦσα «Πρεσβυ-
τέρα» Ἱεραρχία, μετά τάς ἀδίκους καί 
ἀντικανονικάς ἐκθρονίσεις των, προέβη 
εἰς ἐκλογάς καί χειροτονίας τῶν διαδόχων 
των, παρότι εἶχε πλήρη συνείδησιν ὅτι 
ἦτο ὁ Κανονικός Ἐπίσκοπος Θεσσαλιώτι-
δος καί Φαναριοφερσάλων ἔστειλε εἰς τόν 
χειροτονηθέντα ἀντικαταστάτην του δύο 
Κληρικούς, τόν Πρωτοσύγκελλον καί ἕνα 
ἐκ τῶν Διακόνων του, φέροντας ὡς δῶρον 
ἐκ μέρους τοῦ ἕνα Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο 
ἀπό φίλντισι μαζί μέ τίς εὐχές του (...).

Αὐτός ἦτο ἁδρομερῶς καί ἐν γενικαῖς 
γραμμαῖς ὁ φλογερός Ἐπίσκοπος 
Κωνσταντῖνος (Σακελλαρόπουλος). Πε-
ρισσότερα στοιχεῖα καί περισσότερες λε-
πτομέρειες εἰς τό Τιμητικόν Ἀφιέρωμα.

Βαθυσεβάστως, υἱϊκῶς καί εὐγνω-
μόνως.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

Οκταετές Μνημόσυνο Μητροπολ. Θεσσαλιώτιδος

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Θεσσα-
λιώτιδος κ. Τιμόθεος ο οποίος μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας, τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο του 
προκατόχου του, κυρού Κωνσταντίνου.
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ΠΕΝΤΕ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου

Στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νι-
κολάου στην Σεούλ κατά την θ. Λει-

τουργία της εορτής των Χριστουγέννων 
του 2014 τελέστηκε και η χειροτονία 
του νέου Κορεάτη πρεσβυτέρου της 
εν Κορέα Εκκλησίας μας π. Αντω-
νίου Λημ.

Κατά την διανομή του αντιδώρου 
υπό του νεοχειροτονηθέντος όλοι οι 
πιστοί είχαν την ευκαιρία να λάβουν 
την ευλογία του και να εκφράσουν την 
χαρά τους για το μεγάλο και χαρμόσυνο 
γεγονός της Εκκλησίας μας.

Κατόπιν ακολούθησε στην αίθουσα 
του ιεραποστολικού κέντρου η χρι-
στουγεννιάτικη εορτή, την οποία πα-
ρουσίασαν τα παιδιά των κατηχητικών 
σχολείων, η νεολαία και η χορωδία του 
καθεδρικού Ιερού Ναού.

Από την επομένη μέρα της χειροτο-
νίας του ο π. Αντώνιος άρχισε το σαρα-
νταλείτουργο. Στην μεγάλη αυτή χαρά 
της καθημερινής ευχαριστιακής σύναξης 
συμμετείχαν αρκετοί πιστοί από την Σε-
ούλ, οι οποίοι μεταλάμβαναν των Αχρά-

ντων Μυστηρίων και μετά το πέρας της 
θ. Λειτουργίας, στην φιλόξενη αίθουσα 
του Book café «Φιλοκαλία», επικοινω-
νούσαν μετά του νεοχειροτονηθέντος λει-
τουργού, συζητούσαν πνευματικά θέματα 
«τρώγοντας τήν τροφή τους γεμάτοι χαρά 
καί μέ ἁπλότητα στήν καρδιά» (Πρ. 2:46).

Εκδόσεις νέων βιβλίων

Με την βοήθεια του Θεού και την 
αρωγή διαφόρων δωρητών από την 
Ελλάδα και την Αμερική, εκδόθηκαν 
πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας «Korean 
Orthodox Editions» τα εξής νέα βιβλία:

• Αγίου Πορφυρίου, Βίος και Λόγοι,
• Αγίου Παϊσίου, Λόγοι Δ´, Οικογενει-

ακή Ζωή,
• Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Η Θέωσις 

ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου,
• Σοφοκλή Δημητρακόπουλου, Ο Άγιος 

Νεκτάριος (στα ιαπωνικά) και
• Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης, Η εν 

Χριστώ ζωή μου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ορθόδο-
ξα βιβλία βρίσκονται στα μεγα-
λύτερα βιβλιοπωλεία της χώρας 
και επίσης πωλούνται μέσω του 
διαδικτύου. Η πολύμοχθη και πο-
λυέξοδη εργασία μεταφράσεως, 
εκδόσεως και κυκλοφορίας των 
βιβλίων έχει ήδη αποδώσει πνευ-
ματικούς καρπούς. Όταν ένας νέ-
ος κατηχούμενος λέει ότι γνώρισε 
την Ορθόδοξη Εκκλησία από το 
α΄ ή β΄ βιβλίο του εκδοτικού μας 
οίκου, αυτό είναι η μεγαλύτερη 
ηθική ικανοποίηση για τους ερ-
γαζόμενους στον εκδοτικό τομέα.Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος χειροτονεί Πρε-

σβύτερο της εν Κορέα Εκκλησίας τον π. Αντώνιο Λημ.
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63 Βαπτίσεις

Στις ομαδικές βαπτίσεις που τελέστη-
καν σε όλες σχεδόν τις ενορίες της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κορέας πριν από τα Χρι-
στούγεννα έλαβαν, μετά από μακρά κα-
τήχηση, το Άγιο Βάπτισμα εξήντα τρεις 
Αδελφοί μας. Το μεγάλο αυτό γεγονός 
της πολιτογραφήσεως νέων μελών στην 

Β α σ ι λ ε ί α 
του Θεού 
είναι το πιο 
ελπιδοφόρο 
και χαρμό-
συνο γεγο-
νός για την 
περαιτέρω 
επέκταση 
της ορθό-
δοξης μαρ-
τυρίας στην 
χώρα της 
« Π ρ ω ι -

νής Γαλήνης». Θα πρέπει να διευκρι-
νήσουμε ότι ανάμεσα στους νεο-
φωτίστους, εκτός από Κορεάτες, 
ήταν και Σλαβόφωνοι, οι οποίοι, 
ως γνωστόν, εξυπηρετούνται λει-
τουργικώς και ποιμαντικώς υπό 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας.

Το πρώτο ορθόδοξο πολιτιστικό 
μνημείο στην Κορέα

Μια πολύ μεγάλη και ευχάριστη 
έκπληξη περίμενε τα μέλη της Ορθό-
δοξης Μητρόπολης Κορέας στην αρχή 
του νέου έτους 2015.

Με το ταχυδρομείο εστάλη στην Μη-
τρόπολη επίσημο έγγραφο με το οποίο 
ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου 
Σεούλ χαρακτηρίστηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου της Σεούλ ως πο-
λιτιστικό μνημείο της πρωτεύουσας. Για 
τον λόγο αυτό ο ορθόδοξος ναός μας έχει 
συμπεριληφθεί στα αξιοθέατα της πόλης 

και έχουν ήδη οργανωθεί από τοπικούς 
δημοτικούς φορείς ομαδικές επισκέψεις 
μαθητών, φοιτητών αλλά και άλλων πο-
λιτών της Σεούλ.

Αρχή του Τριωδίου – Εσπερινός 
της Συγχωρήσεως

Για να έχουν οι πιστοί και οπτική 
υπόμνηση της ενάρξεως του Τριωδίου 
στον Εσπερινό του Σαββάτου του Τελώ-
νου και του Φαρισαίου, πριν την έναρξη 
του «Κύριε, ἐκέκραξα» ο ψάλτης πήγε 
στο Τέμπλο, έκανε τρεις μετάνοιες και 
παρέλαβε από την εικόνα του Χριστού 
το βιβλίο του Τριωδίου.

Στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, επί-
σης, μετά την απόλυση και το κήρυγμα 
περί συγχωρητικότητος, πρώτος ο Επί-
σκοπος με εδαφιαία μετάνοια ζήτησε συ-
γνώμη από το πυκνό εκκλησίασμα. Στην 
συνέχεια ένας ένας οι κληρικοί και οι 

λαϊκοί ασπαζόμενοι τον Σταυρό ευλογίας 
και το χέρι του Επισκόπου ελάμβαναν 
και έδιναν συγχώρεση. Ο κάθε πιστός ή 
κατηχούμενος στεκόμενος δίπλα από τον 
άλλο σχημάτισαν μια τεράστια αλυσίδα 
αγάπης που αγκάλιασε όλο τον ναό του 
Αγίου Νικολάου. Η συγκίνηση πολλών 
ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσαν 
να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Αθανασία Κοντογιαννακοπούλου
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ΑΝΕΛΠΙΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

Πραγματικά ανέλπιστη θα μπορού-
σε να χαρακτηριστεί ή πρόσφατη 

δωρεά των διακοσίων έντεκα χιλιάδων 
ευρώ (211.000,00€) πού αφειδώλευτα 
προσέφερε ευσεβής δωρήτρια από την 
Αθήνα για την Ιεραποστολή της Ταϊβάν. 
Εκεί όπου επί σειρά ετών αγωνίζεται ό 
προσφιλής μας, ζηλωτής Ιεραπόστολος 
Αρχιμανδρίτης π. Ιωνάς Μούρτος.

Η ενέργεια αυτή υπήρξε αναμφίβολα 
δώρο Θεού. Κάτι πού φάνταζε ανέφικτο 
για τα σημερινά δεδομένα, γίνεται πλέον 
πραγματικότητα. Πέντε χρόνια τώρα ό π. 
Ιωνάς δέεται, προσεύχεται και προσμένει 
να αποκτήσει επιτέλους ή Εκκλησία μας 

στην Ταϊβάν έναν αξιοπρεπή 
Ιερό Ναό!

Ο π. Ιωνάς έλαβε όλη τη 
χρηματική βοήθεια και σύντο-
μα θα προβεί στη διαδικασία 
εύρεσης οικοπέδου και στην 
έκδοση σχετικών αδειών. Είθε ο Ουράνι-
ος Πατέρας μας να αναδείξει και άλλους 
δωρητές, ώστε να συγκεντρωθεί και το 
υπόλοιπο ποσό πού απαιτείται για την 
ανέγερση του Ιερού Ναού.

Η χαρά και συγκίνηση του π. Ιωνά 
και των Ταϊβανέζων συνεργατών του δεν 

περιγράφονται. Δοξάζουν και ξαναδοξά-
ζουν τον Κύριό  μας για το θαύμα αυτό. 
Οι εκκλήσεις και οι προσευχές τους έτσι 
όπως τις εξέφραζαν με τις πρόσφατες 
επιστολές τους που παρατίθενται στη 
συνέχεια εισακούστηκαν και το όνειρο 
της αποκτήσεις του Ι. ΝΑΟΥ λαμβάνει 
πλέον σάρκα και οστά. 

Αν κάθε πόλη είχε Ορθόδοξο Ναό
Επιστολή Ιωάννη Huang

Αν ένας πολλά υποσχόμενος, με κύ-
ρος, νέος καθηγητής στο καλύτερο πανε-
πιστήμιο της Ταϊβάν πηδά από το ψηλό 
παράθυρο του εργαστηρίου και αυτο-

κτονεί. ’Αν ένας καταθλιπτικός 
21χρονος φοιτητής κολλεγίου 
βγάζει ένα κοφτερό μαχαίρι 
σε μέσο μαζικής μεταφοράς, 
σκοτώνοντας 4 ανθρώπους 
και προκαλώντας σοβαρούς 
τραυματισμούς σε άλλους Αν 
ένας νεαρός λοχίας μπαίνει 
στην απομόνωση της φυλα-
κής από έναν ανώτερό  του, 
επειδή αποκάλυψε στρατιωτι-

κά σκάνδαλα, και πεθαίνει, αφού πρώτα 
υποβλήθηκε σε απάνθρωπα βασανιστή-
ρια. Τότε, μιλάμε για τη Φορμόζα στην 
Ταϊβάν, ή οποία ήταν ένα Υπέροχο νησί 
στον απέραντο ωκεανό. Στο παρελθόν 
τα φυσικά και ειλικρινή πρόσωπα των 
ιθαγενών ήταν από τα πλέον όμορφα 
στη χώρα. Τώρα, όλα φαίνονται αλλαγ-

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ο π. Ιωνάς 
έλαβε όλη τη 

χρηματική βοήθεια 
και σύντομα θα προβεί στη 

διαδικασία εύρεσης οικοπέδου και 
στην έκδοση σχετικών αδειών.

Ο Ιεραπόστολος π. Ιωνάς, ακάματος εργάτης 
της σποράς του Θείου Λόγου στην Ταϊβάν.
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μένα. «Ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς 
λέων ὠρυόμενος περπατεῖ ζητῶν τίνα 
καταπίῃ» (Α’ Πέτρ. 5,8).

Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή δεν 
θα είναι ή τελευταία αυτοκτονία, ούτε 
ό τελευταίος νέος με μαχαίρι, ούτε το 
τελευταίο άτομο πού πεθαίνει άδικα.

Αν όμως είχαν στραφεί στον Θεό και 
προσευχόντουσαν «Κύριε Ιησού Χριστέ, 
ελέησον με τον αμαρτωλό», όταν ζούσαν 
μέσα στον πόνο.

Αν είχαν έναν πνευματικό πα-
τέρα πού τούς αγαπούσε και ήσαν 
«ἐκλελυμένοι καί ἐρριμένοι ὡς πρόβατα 
μή ἔχοντα ποιμένα» (Ματθ. 9,36), δεν θα 
υπήρχαν τέτοια φαινόμενα.

Αν και στην Ταϊβάν έχουμε προηγ-
μένη τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, 
ειρηνικές εναλλαγές πολιτικών προσώ-
πων στην εξουσία, παγκοσμίου φήμης 
καλλιτεχνικά γκρουπ και σκηνοθέτες, 
παθιασμένη και δημιουργική νέα γενιά 
καθώς και τη βαθυστόχαστη ηθική του 
Κομφούκιου και της κινεζικής κουλτού-
ρας, πιστεύω πώς στις καρδιές των πε-
ρισσοτέρων ανθρώπων υπάρχει άφθονο 
μέρος για μεγαλύτερη ειρήνη. «Eἰρήνην 
ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι 
ὑμῖν ˙ οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ 
δίδωμι ὑμῖν. Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ 
καρδία, μηδέ δειλιάτω» (Ίωάν. 14,27).

Αν κάθε πόλη είχε έναν Ορθόδοξο 
Ναό, όπου θα μπορούσε ο καθένας να 
μεταλάβει τη Θεία Κοινωνία. Αν κάθε πό-
λη είχε ένα Ορθόδοξο Μοναστήρι, όπου 

θα προσεύχονταν για τις ζωές των αν-
θρώπων μέρα-νύχτα. Αν κάθε Ταϊβανέζος 
μπορούσε να ακούσει τα Ευαγγέλια της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και να ένιωθε τούς 
σπόρους της προσευχής στην καρδιά του. 
Αν κάθε νέος είχε πνευματικό πατέρα να 
τον καθοδηγεί μακριά από κάθε καται-
γίδα στη ζωή του. Αν κάθε έμβρυο μπο-
ρούσε από τη μήτρα της μητέρας του να 
την ακούσει να επικαλείται το όνομα του 
Κυρίου. Τότε, αυτό το νησί σίγουρα θα 
κέρδιζε ξανά την αρχική του ομορφιά - 
Ταϊβάν, Φορμόζα, ένα όμορφο νησί.

Δοξάζουμε τον Κύριο πού μάς έφε-
ρε έναν Ιεραπόστολο, τον π. Ιωνά, πού 
αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην υπηρε-

σία του κοινού και έκανε κάθε 
μας ευχή να φαίνεται πραγ-
ματοποιήσιμη. Από την ευλά-
βειά του μπορώ να βεβαιώσω 
πώς αξίζει «δόξα καί τιμή καί 
εἰρήνη παντί τῶ ἐργαζομένῳ 
τό ἀγαθόν» (Ρωμ. 2,10).

Δοξάζουμε τον Κύριο πού 
μάς βοηθά να κληρονομήσου-
με την Εκκλησία Του και να 

λάβουμε την εξαιρετική ευλογία του νε-
οφανή Αγίου Πορφυρίου. Πιστεύω πως 
ότι κάνουμε τώρα δεν ωφελεί μόνο την 
παρούσα κινεζική γενιά, αλλά και όλες 
τις γενιές πού θα ακολουθήσουν στο μέλ-
λον. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στο 
να προετοιμάσουν τον δρόμο σε περισ-
σότερους Κινέζους να αποδεχτούν τον 
Χριστιανισμό και να αφήσουν τον Κύ-
ριο να αγγίξει και να ζήσει στις καρδιές 
τους. Και τούτο μάς υπενθυμίζει το της 
Γραφής: «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας 
ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ» (Ματθ. 3,3).

Ο αδελφός σας
Ιωάννης Huang

Πηγή: http://apantaortodoxias.
blogspot.gr

Οι προσπάθειές μας στοχεύουν 
στο να προετοιμάσουν τον δρόμο 
σε περισσότερους Κινέζους να απο-
δεχτούν τον Χριστιανισμό και να 
αφήσουν τον Κύριο να αγγίξει και 
να ζήσει στις καρδιές τους.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΑΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

Σήμερα το πρωί 
(16/02/2015) ο Σε-

βασμιότατος Μητρο-
πολίτης Κένυας κ. Μα-
κάριος, συνοδευόμενος 
από τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Νιτρίας κ. 
Νεόφυτο και τριάντα 
ιερείς από τη φυλή των 
Νάντι, εγκαινίασε σε 
ένα χωριό κοντά στο 
ορθόδοξο γυμνάσιο 
στην περιοχή των Νά-
ντι, τον πρώτο ορθόδοξο 

ναό αφιερωμένο στον Άγιο 
Γερμανό της Αλάσκας.

Την τελετή των εγκαινί-
ων παρακολούθησαν χιλι-
άδες ορθόδοξοι πιστοί οι 
οποίοι τόσο κατά την τελε-
τή των εγκαινίων όσο και 
κατά τη διάρκεια της θείας 
λειτουργίας, συμμετείχαν 
ενεργά ψάλλοντας όλοι μαζί 
τους ύμνους της Εκκλησίας 
μας. Παρών και συμμέ-
τοχος στην τελετή των 
εγκαινίων ήταν ο δω-

ρητής – ιεραπόστολος 
καθηγητής και ιερέας 
από την Αλάσκα, τον 
οποίο ο Σεβασμιότατος 
ευχαρίστησε γι’ αυτή 
τη μεγάλη και γενναία 
δωρεά του, προσφέρο-
ντάς του ως ενθύμιο 
έναν σταυρό από τη 
Βηθλεέμ. Εκείνος δε, 
έδωσε εικόνα του Αγίου 
Γερμανού με τεμάχιο του 
τιμίου λειψάνου του. 

Στο τέλος της θείας 
λειτουργίας ο Σεβασμι-

ότατος προχείρισε σε πνευματικό τον 
προϊστάμενο της εκκλησίας πατέρα Ιω-
νά. Προχείρισε επίσης δεκαπέντε νέους 
αναγνώστες της περιοχής.  Ο Σεβασμι-
ότατος στο κήρυγμά του έλαβε αφορμή 
από λόγους του Αγίου Γερμανού Αλά-
σκας, ο οποίος ήταν ένας ασκητής αφι-
ερωμένος ζώντας σε πλήρη απομόνω-
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ση από τον κόσμο, παρόλο που υπήρξε 
πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ορθο-
δοξίας στην Αλάσκα. Όταν οι χριστια-
νοί τον ρωτούσαν γιατί μένει μόνος του, 
εκείνος απαντούσε: «Δεν αισθάνομαι 
ποτέ μου μόνος, αφού μέρα νύχτα είμαι 
μαζί με τον Χριστό και δεν αισθάνομαι 
ποτέ απομονωμένος, αποκομμένος και 
μόνος.» 

Παίρνοντας λοιπόν, αφορμή από τα 
λόγια αυτά του Αγίου Γερμανού της Αλά-
σκας, ο Σεβασμιότατος ανέπτυξε σε βάθος 
το γεγονός ότι μέσα στη ζωή των αν-
θρώπων ο Χριστός είναι πάντα παρών 
και κατευθύνει τη ζωή, τις πράξεις 
και τις σκέψεις όλων. Γι’ αυτό δεν 
πρέπει ποτέ μας να αισθανόμαστε 
μόνοι μας. Ιδιαίτερα τόνισε, όλοι εσείς οι 
ορθόδοξοι χριστιανοί σ’ αυτή την περιοχή, 
ζείτε πραγματικά μέσα στο βασίλειο του 
Θεού αφού είσαστε περιτριγυρισμένοι από 
βουνά, με πελώριους βράχους και πανύ-
ψηλα δέντρα, καταπράσινες φυτείες, που 
δίνουν ζωή στους ανθρώπους και μ’ αυτό 
τον τρόπο απολαμβάνετε ήδη από τώρα 
τα μεγαλεία και τα θαύματα της αιώνιας 
ζωής. Μην απελπίζεστε λοιπόν. Χαίρετε 
και αγαλλιάστε πάντοτε. Ο Χριστός είναι 
μαζί μας. Ο Χριστός είναι μέσα μας, με τη 
συμμετοχή μας στα μυστήρια της εκκλη-
σίας μας, ιδιαίτερα όταν κοινωνούμε του 
σώματος και του αίματός Του. 

Στη ζωή μας συναντούμε δυσκολίες, 
προβληματισμούς, αγωνίες, στερήσεις, 
ταλαιπωρίες, ταπεινώσεις, ακόμα και 
πείνα. Όμως δεν χρειαζόμαστε τίποτε 
άλλο. Μόνο με την αγάπη του Θεού ανα-
καλύπτουμε τον πραγματικό εαυτό μας 
και αισθανόμαστε ότι χωρίς αυτόν δεν 
μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα 
στη ζωή μας. Έχετε, λοιπόν, τη βεβαιότη-
τα με τη βαθιά πίστη που σας διακρίνει 

να ζείτε χριστιανικά και να απολαμβά-
νετε όλα τα αγαθά που μας δίνει η άκρα 
συγκατάβαση και αγάπη του Κυρίου μας. 
Να έχουμε πάντοτε στο νου μας τα λόγια 
αυτά του Αγίου Γερμανού Αλάσκας, που 
με τη σημερινή τελετή των εγκαινίων, 
τοποθετήσαμε τα άγια λείψανά του για 
να ευλογηθεί όλη η περιοχή και όλοι 
όσοι κατοικούν εδώ γύρω. 

Ακολούθησε πλούσιο εορταστικό 
πρόγραμμα από τους νέους, τις γυναίκες 
και τα παιδάκια, όπως και τους μαθητές 
του γυμνασίου, με παραδοσιακούς χο-
ρούς και τραγούδια. Όλα τελείωσαν με 
πλούσιο εορταστικό γεύμα. 

Κατάθεση θεμελίου λίθου 
νέας εκκλησίας

Αργά το απόγευμα, μετά τα εγκαίνια 
του Αγίου Γερμανού Αλάσκας, ο Σεβα-
σμιότατος μετέβη σε ένα άλλο χωριό 

στην ίδια περιοχή, όπου κατάθεσε τον 
θεμέλιο λίθο νέου ιερού ναού, αφιερω-
μένο στους 12 Αποστόλους. Στον περί-
βολο του χώρου αυτού υπάρχει ναός 
καμωμένος από λάσπη και λειτουργεί 
ένα θαυμάσιο δημοτικό σχολείο. Ο Σε-
βασμιότατος ευχαρίστησε τον ιερέα και 
τους πιστούς για τη μεγάλη τους αγάπη 
προς την εκκλησία μας και ευχήθηκε 
σύντομα να έρθει για τα εγκαίνια του 
νέου ναού. 

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα  εορτά-
στηκε στο Χονγκ Κονγκ η Κυριακή 

της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Μητροπο-
λίτης Χονγκ Κονγκ κ.κ. Νεκτάριος τέλεσε 
τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Λουκά με τη συμμετοχή 

μελών της τοπικής ορθόδοξης κοινότη-
τας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην 
έννοια της προσκύνησης του Τιμίου 
Σταυρού και στη σημασία της εορτής 
αυτής στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής.

Ι.Μ. Χονγκ Κονγκ
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TΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ!

Βρίσκεται στην περιοχή San Andrés 
Hueyacatitla, Puebla, του Μεξικό. 

Δύο ώρες μακριά από την πόλη του 
Μεξικού.

Στους πρόποδες του βουνού Hueya-
catitla και σε υψόμετρο 2550 Μέτρων σε 
ένα μικρό χωριό έντονα καθολικό, πού 
όμως έχει αγκαλιάσει το Ελληνορθόδοξο 
Μοναστήρι με αγάπη και χαμόγελο.

Σε αυτόν τον θρησκευ-
τικό χώρο διατηρείται το 
μοναστήρι Εισόδια της 
Θεοτόκου αφιερωμένο 
στην Παναγία και η Μονή 
αφιερωμένη στον Προφή-
τη Ηλία. Εδώ διαμένουν 
ο Ηγούμενος Παύλος, ο 
Πατέρας Αλέξιος και ο Πα-
τέρας Ιωάννης, και στην 
Μονή οι δύο μοναχές η 
Μακρίνα και η Φιλοθέη.

Το μοναστήρι είναι ένα 
μικρό σπιτάκι με εσωτερική 
αυλή. Αποτελείται από ένα μικρό πα-
ρεκκλήσι και τα κελιά όπου διαμένουν 
οι μοναχοί.

Κάθε πρωί στις 5 ξεκινά η λειτουργι-
κή ζωή με τα αναγνώσματα, τις κατανυ-
κτικές Ιερές ακολουθίες τις ψαλμωδίες. 
Στο μικρό μοναστήρι επικρατεί η ομορ-

φιά η γαλήνη και η κατάνυξη.
Μετά τις πρωινές προσευχές ξεκι-

νούν τα διακονήματα. Αυτοσυντηρού-
μενο το μικρό αυτό μοναστήρι. Με τάξη 
καταπιάνεται με τις καθημερινές υπο-
χρεώσεις.

Τα ζωντανά, τον κήπο, τα λαχανικά 
και όλα όσα χρειάζεται για να καλύπτει 
τις διατροφικές του ανάγκες. Ανοιχτό 
από την αυγή μέχρι και την δύση του 
ηλίου σε Ορθόδοξους και μη.

“Το μοναστήρι και οι καρδιές μας 
είναι ανοιχτές σε όλο τον κόσμο” 
μας λέει ο Ηγούμενος πατέρας Παύ-
λος. “Tην Ορθοδοξία δεν την υπη-
ρετούμε μόνο μέσα στο παρεκκλήσι. 
Για μας η κάθε μέρα είναι εορτή της 
Ορθοδοξίας”.

Ο πυρήνας της μοναστικής ζωής 
εδώ στην ενδοχώρα του Μεξικού είναι 

η προσευχή, η κατάνυξη, ο σεβασμός 
στην ζωή. Κάθε πρωί στις καθημερινές 
εργασίες είναι και η παραγωγή άρτου 
από τις δύο μοναχές.

Στην Μονή διατηρούν ένα μικρό 
εργαστήρι όπου με πολύ αγάπη συμ-
βάλλουν στα έξοδα του μικρού Μονα-
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στηριού.
Μόλις ψηθούν τα παραδοσιακά με-

ξικανικά ψωμιά τοποθετούνται σε δί-
σκους και η μοναχή Φιλοθέη ξεκινά με 
το αγροτικό να τα μοιράσει στα μικρά 
“μπακάλικα” του χωριού. Κάποιες στά-
σεις γίνονται και σε φτωχικά σπίτια.

Άπορες οικογένειες που όμως με την 
συμβολή και αγάπη του Ορθόδοξου Μο-
ναστηριού έχουν την ευκαιρία να κερδί-
σουν κάποια εισοδήματα με τους άρτους 
που τους δίνουν οι μοναχές.

Το όνειρό τους είναι να αγοράσουν 
έναν χώρο λίγο πιο ψηλά στο βουνό και 
να γίνει εκεί το μοναστήρι. Μια επίπεδη 

επιφάνεια στο τεράστιο βουνό ανάμεσα 
από τα δέντρα, στην απόλυτη 
ησυχία.

“Ζητούμε από τον Πατρι-
άρχη μας μόνο την ευχή του” 
μας λέει ο Ηγούμενος πατέρας 
Παύλος.

“Είναι πολύ σημαντική 
η παρουσία των ορθοδό-
ξων μοναχών εδώ στο χω-
ριό επειδή οι άνθρωποι 
ψάχνουν αναζητούν την 
επαφή με τον Θεό.

Στην Δύση δυστυχώς η 
χειρότερη κρίση είναι το κε-
νό στην καρδιά των ανθρώπων, που 
προκαλεί ένα μεγάλο πρόβλημα στην 
πνευματικότητά τους.

Η παρουσία μας είναι μέρος της εδώ 
καθημερινής ζωής όχι μόνο στους πιστούς 
αλλά και σε κατοίκους άλλων θρησκειών.

Βλέπετε μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία μπορεί κάποιος να βρει την θαλπω-
ρή του πνευματικού πατέρα, αυτοί οι 
άνθρωποι υποφέρουν και δεν έχουν 
κάποιον να τους ακούσει να τους συμ-
βουλέψει και να τους πει κάποια λόγια 
για την πνευματική τους ζωή.

Για αυτό πρέπει να έχουμε ανοιχτές 
τις πόρτες του Μοναστηριού και της 
καρδιάς μας.

Με αυτόν τον τρόπο χωρίς να κά-
νουμε κήρυγμα, εμφανίζουμε το σωστό 

πρόσωπο της Εκκλησίας μας και 
των Αγίων Πατέρων.

Παρόλο που είμαστε καλά εδώ 
στο χωριό, ξέρουμε ότι πρέπει να 
κάνουμε ένα μεγάλο βήμα και να 
χτίσουμε τα μοναστήρια μας εις 
το βουνό και έτσι όχι μόνο οι μο-
ναχοί και οι μοναχές αλλά όσοι 
πιστοί και επισκέπτες θέλουν, 
θα έχουν έναν χώρο προσευχής 
στην καρδιά της Κεντρικής Αμε-
ρικής και της Ι. Μητροπόλεως 

Μεξικού”.

Ηγούμενος Πατέρας Παύλος

Ο Πατέρας Παύλος κατάγεται από 
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την Βραζιλία ασπάστηκε την Ορθοδο-
ξία και έζησε στο Άγιο Όρος για πέντε 
χρόνια όπου έμαθε και την ελληνική 
γλώσσα και έχει Βραζιλιάνικη και Ελ-
ληνική υπηκοότητα.

Πατέρας Αλέξιος

“Η Ορθοδοξία είναι για μένα ένας 
δρόμος όπου μπορώ να εμπεδώσω καλύ-
τερα και πιο ζωντανά την παρουσία του 
Θεού. Υπάρχει μια συνεχής πρόσκλησή 

Του να έχω ανοιχτή την καρδιά μου για 
να δεχθώ την Θεία Χάρη Του. Αυτή η 
Χάρη του Θεού δεν είναι κάτι που έρ-
χεται μόνο με το ανθρώπινο έργο αλλά 
με την συνεργασία του Θεού. Η μονα-
στική ζωή για μένα είναι απλή ζωή, η 
θεραπεία της καρδιάς από τις αμαρτίες. 
Το Θαύμα για τον Πατέρα Αλέξιο είναι 
η συνεχόμενη μετάνοια”.

Αδελφή Μακρίνα

“Δεν είναι εύκολη η μοναχική ζωή. 
Όταν μας ρωτάνε γιατί φορούμε τα μο-
ναχικά ρούχα απαντώ “επειδή είμαι Ορ-
θόδοξη Μοναχή”. Τότε πολλές φορές εμ-
φανίζεται η ζήλια, η αβεβαιότητα. Νοι-
ώθω πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι 
την διαφορά της μοναχικής ζωής μας 
με αυτή των Καθολικών. Πολλές φορές 

φεύγουν εντυπωσιασμένοι, προβληματι-
σμένοι, παίρνουν κάτι θετικό στην καρ-
διά τους. Η Ορθοδοξία μου έδειξε τον 
δρόμο όχι μόνο για μια απλή ζωή αλλά 
τον δρόμο για την ταπεινοφροσύνη”.

Αδελφή Φιλοθέη

“Μ’ αρέσει η ζωή αυτή επειδή μπορώ 
να έχω μια ελεύθερη επαφή με τον Θεό. 
Την στιγμή που ψέλνω νοιώθω έντονη 
την παρουσία του Θεού, αυτή την στιγ-

μή νοιώθω πως είμαι μια αληθινή 
μοναχή. Έγινα Ορθόδοξη Μοναχή 
γιατί έψαχνα πάντα μια σχέση 
με τον Θεό που να μπορώ να βρω 
τρόπο να απαντήσω στην αγάπη 
του. Είναι μια εμπειρία που μιλά 
στην καρδιά μου, με την δύναμη 
του Θεού που είναι πιο μεγάλη 
από την δική μου δύναμη”.

Πηγή: http://www.romfea.
gr/oikoumeniko-patriarxeio/

mitropoleis-exoterikou

Δραστηριότητες του Ομίλου.Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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 O σπουδαίος Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος 

Ραπτόπουλος, είναι πνευματικός Προϊστάμενος της Αδελ-

φότητος «Οσία Ξένη». Ο π.Γερβάσιος Ραπτόπουλος αποτε-

λεί ένα χαρακτηριστικό Ιεραποστολικό παράδειγμα, είναι 

γνωστός ανά την υφήλιο ως «ὁ ἅγιος τῶν φυλακισμένων». 

Ο ίδιος ταξιδεύει εδώ και 40 περίπου χρόνια στη χώρα 

μας, αλλά και στο εξωτερικό για να βοηθήσει τους φυλα-

κισμένους, τους "ελαχίστους αδελφούς" του Χριστού, όπως 

χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Χριστός τους κρατουμένους. Έχει 

επισκεφθεί πέραν των ελληνικών φυλακών, τις φυλακές 

Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Μαδαγασκάρης, Πολωνίας, 

Νορβηγίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Ιορδανίας, 

ως τη Νέα Ζηλανδία και τα νησιά Φίτζι  έχει φθάσει για 

να βρεθεί κοντά και στους εκεί κρατουμένους. 

Παρέχει διάφορα είδη για τις βασικές ανάγκες της δια-

βίωσής τους μέσα στο χώρο των Φυλακών. Εξαγοράζει 

τις μικροποινές των απόρων κρατουμένων, για να πάρουν συντο-

μότερα το δρόμο της ελευθερίας και της επιστροφής στις οικογένειές τους. 

Έχει καταφέρει να αποφυλακίσει δεκάδες χιλιάδες απόρων φυλακισμένων χωρίς δια-

κρίσεις από 90 χώρες του κόσμου έχοντας καταβάλει εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα 

που καταβάλει για την αποφυλάκιση των χιλιάδων φυλακισμένων προέρχονται απὸ 

προαιρετικὲς συνδρομὲς χιλιάδων φιλάνθρωπων Ελλήνων και ομογενών. Για το έργο 

του αυτό προτάθηκε το 2012 για το Νόμπελ Ειρήνης.
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Κρατούμενες με τα παιδιά τους 
στις φυλακές Μαδαγασκάρης.

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί την πορεία και συνεργάζεται με τον π. Γερβάσιο, τον νοιώθει πολύ κοντά του γιατί αποτελεί ένα από τα σημεία Ορθόδοξης 
Ιεραποστολικής αναφοράς. Ο ίδιος με χαρά ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. και ήρθε από την Θεσσαλονίκη –παρόλα τα 80+ χρόνια του– για να παραθέσει 
τις ιεραποστολικές του εμπειρίες από την διακονία του στις φυλακές ανά τον κόσμο στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Ομίλου στις 28/01/2015.

Κεντρικές 

Φυλακές 

Ανταναναρίβης 

Μαδαγασκάρης.

Χριστός Ανέστη, αδελφοί!

Νοσοκομείο Κρατουμένων Μόσχας Ρωσία

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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 O σπουδαίος Ιεραπόστολος Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος 

Ραπτόπουλος, είναι πνευματικός Προϊστάμενος της Αδελ-

φότητος «Οσία Ξένη». Ο π.Γερβάσιος Ραπτόπουλος αποτε-

λεί ένα χαρακτηριστικό Ιεραποστολικό παράδειγμα, είναι 

γνωστός ανά την υφήλιο ως «ὁ ἅγιος τῶν φυλακισμένων». 

Ο ίδιος ταξιδεύει εδώ και 40 περίπου χρόνια στη χώρα 

μας, αλλά και στο εξωτερικό για να βοηθήσει τους φυλα-

κισμένους, τους "ελαχίστους αδελφούς" του Χριστού, όπως 

χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Χριστός τους κρατουμένους. Έχει 

επισκεφθεί πέραν των ελληνικών φυλακών, τις φυλακές 

Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Μαδαγασκάρης, Πολωνίας, 

Νορβηγίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Ιορδανίας, 

ως τη Νέα Ζηλανδία και τα νησιά Φίτζι  έχει φθάσει για 

να βρεθεί κοντά και στους εκεί κρατουμένους. 

Παρέχει διάφορα είδη για τις βασικές ανάγκες της δια-

βίωσής τους μέσα στο χώρο των Φυλακών. Εξαγοράζει 

τις μικροποινές των απόρων κρατουμένων, για να πάρουν συντο-

μότερα το δρόμο της ελευθερίας και της επιστροφής στις οικογένειές τους. 

Έχει καταφέρει να αποφυλακίσει δεκάδες χιλιάδες απόρων φυλακισμένων χωρίς δια-

κρίσεις από 90 χώρες του κόσμου έχοντας καταβάλει εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα 

που καταβάλει για την αποφυλάκιση των χιλιάδων φυλακισμένων προέρχονται απὸ 

προαιρετικὲς συνδρομὲς χιλιάδων φιλάνθρωπων Ελλήνων και ομογενών. Για το έργο 

του αυτό προτάθηκε το 2012 για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί την πορεία και συνεργάζεται με τον π. Γερβάσιο, τον νοιώθει πολύ κοντά του γιατί αποτελεί ένα από τα σημεία Ορθόδοξης 
Ιεραποστολικής αναφοράς. Ο ίδιος με χαρά ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. και ήρθε από την Θεσσαλονίκη –παρόλα τα 80+ χρόνια του– για να παραθέσει 
τις ιεραποστολικές του εμπειρίες από την διακονία του στις φυλακές ανά τον κόσμο στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Ομίλου στις 28/01/2015.

Νοσοκομείο Κρατουμένων Μόσχας Ρωσία

Φυλακές Γυναικών Μοζάισκ 

Ρωσίας.

Φυλακές Ανηλίκων Μοζάισκ Ρωσίας.
Την γλώσσα της αγάπης όλοι την ξέρουν.

21Ανοιχτό παράθυρο στην Ιεραποστολή

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Επιμέλεια: Μαρία Σταυριανού-Μπέκου, Ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Στη Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ και ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ

Φυλακές Στάρα-Ζαγόρας Βουλγαρία.

Μέσα στο κελί μαζί με βαρυποινίτες.

Φυλακές Ελ Κανάτερ Αιγύπτου.
Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού…

Φυλακές Ραχόβα Ρουμανίας.
Η χαρά λάμπει στα πρόσωπα…
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Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Μιά ἱστορία ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἱεραποστολή τῆς Μαδαγασκάρης

Μία ἐρώτηση πού συχνά μᾶς κάνουν 
εἶναι, «οἱ ντόπιοι δέχονται τήν 

ὀρθοδοξία συνειδητά, ἤ ὑπάρχει κάποια 
ὑστεροβουλία, ὅπως τό νά ἐνισχυθοῦν 
ὑλικά ἀπό τήν Ἐκκλησία;»  Ἦταν πάντα  
μία ἐρώτηση πού κάποιες φορές κάναμε 
στον ἑαυτό μας, ἰδιαίτερα ἀπό τότε πού 
ἡ ἱεραποστολή μας ἀσχολεῖται ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον μέ τίς χαμηλότερες κοινωνικά 
τάξεις καί παρέχει ἀνθρωπιστική βοήθεια 
σέ αὐτές τίς ὁμάδες. Ἡ ἀπάντηση ἦλθε 
γρήγορα ἀπό ἕνα βαπτισμένο νεαρό μέ 
τό ὄνομα Παναγιώτης. Ὁ Παναγιώτης, ἕνα 
χαρούμενο ντόπιο ἀγόρι, παρακολουθοῦσε 
συχνά τίς ἀκολουθίες, εἶχε μιά 
ἐξαιρετικά καλή φωνή καί ἦταν μέ-
λος τῆς ἐκκλησιαστικῆς χορωδίας. 
Συνέβη ὅτι ὁ Παναγιώτης σταμάτησε 
νά ἔρχεται στήν ἐκκλησία μετά ἀπό 
λίγο καί δέν τόν εἴχαμε δεῖ γιά πε-
ρισσότερο ἀπό ἕνα χρόνο.

Ἐρωτήσαμε τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας 
ἐάν εἶχε δεῖ ἤ ἀκούσει κάτι γιά τόν 
Παναγιώτη, αλλά δέν εἶχε νέα γιά 
τήν τύχη του. Ἀναρωτιόμασταν ἐάν ὁ 
Παναγιώτης εἶχε χάσει τόν ζῆλο του 
γιά τήν ἐκκλησία ἤ ἐάν ἡ οἰκογένειά 
του τόν εἶχε πείσει νά ἐπιστρέψει 
στήν πατρογονική του πίστη (60% 
τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἀνιμιστές). Πρός 
ἔκπληξή μας μιά μέρα, στήν γιορτή τῆς 
Πεντηκοστῆς, ὁ Παναγιώτης ἐμφανίστηκε 
στήν ἐκκλησία, μέ κατεβασμένο τό κεφάλι 
καί εὐλαβικά ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. 
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, εὐτυχεῖς 
πού τόν εἴδαμε πάλι, ρωτήσαμε τόν Πα-
ναγιώτη ποῦ ἦταν πόσον καιρό. «Πῆγα 
ἀνατολικά γιά νά βρῶ δουλειά» ἀπάντησε. 

Μᾶς ἐξήγησε ὅτι ἡ δουελιά του ἦταν στήν 
πόλη Joamasina, ὅπου ἡ ἱεραποστολή 
μας δέν ἔχει ἀκόμη ἐκκλησία. «Μίλησα 
σέ ὅλους γιά τήν Ὀρθοδοξία», συνέχισε, 
«καί προσευχόμουν πάρα πολύ». Σέ αὐτό 
τό σημεῖο ἔβγαλε ἀπό τήν τσέπη του ἕνα 
διακοσάρι κομποσκοίνι πού ἦταν κουρε-
λιασμένο. «Λέω τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ κάθε 
μέρα καί προσεύχομαι γιά ἐσᾶς ἐπίσης», 
εἶπε. «Τό κομποσκοίνι μου εἶναι σέ πολύ 
κακή κατάσταση γιατί τό χρησιμοποιῶ κά-
θε μέρα. Χρειάζομαι ἕνα καινούργιο τώρα».

Ναί, δέν εἴχαμε δεῖ τόν Παναγιώτη, 
γιά πολύ καιρό, ἀλλά αὐτός παρέμεινε 

πιστός στήν Ἐκκλησία. Συγκινηθήκαμε 
ἀπό τήν ὑποδειγματική σταθερότητά του 
στήν πίστη καί τήν επιμέλεια στήν προ-
σευχή. Ὁ Παναγιώτης ἐπέστρεψε στήν 
Joamasina τήν ἐπόμενη μέρα. Εἴμαστε 
σίγουροι ὅτι προσεύχεται γιά ἐμᾶς.

Πηγή: Ἑορτολόγιο 2015 τῆς Ἱερᾶς 
Μητρόπολης Μαδαγασκάρης
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Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιος αγω-
νίζεται να παρέχει στα παιδιά της Μαδαγασκάρης 
ασφάλεια,διατροφή, εκπαίδευση, επαγγελματικό καταρ-
τισμό και «οικοδομή» ψυχών κατά Χριστόν.
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΤΟ KARMEN BENUE ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ορ-
θόδοξης Ιεραποστολής της Νιγηρίας, 

«Στηρίζω τη Μόρφωση – Καταπολεμώ τη 
φτώχεια», που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα 
χρόνια, εντάσσεται και η ανέγερση ενός 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου 
στο ορεινό χωριό Karmem της πολιτείας 

Benue της Κεντρι-
κής Νιγηρίας.

Οι εργασίες ξεκί-
νησαν με τη θεμελί-
ωση του σχολείου 
το Μάιο του 2013 
σε γη που παρα-
χωρήθηκε από τις 
τοπικές αρχές. Δυ-
στυχώς, εδώ και 
ένα χρόνο οι εργα-
σίες ανέγερσης της 
πρώτης πτέρυγας 
του σχολείου έχουν 
διακοπεί, καθώς δεν 
έχουν εξευρεθεί οι αναγκαίοι πόροι για τη 
συνέχιση των εργασιών (στέγαση, ταβάνι, 
σοβάτισμα, ηλεκτρική εγκατάσταση, πόρ-
τες, παράθυρα, ελαιοχρωματισμός, διαμόρ-
φωση εξωτερικού χώρου κλπ). Το σύνολο 
αυτών των εργασιών ανέρχεται στα 43.000 
ευρώ (σε ισοτιμίες Φεβρουαρίου 2015).

Το σχολείο συνεχίζει τη λειτουργία 
του αδιάκοπα μέσα σε πρόχειρες χορ-
τοκαλύβες και οι μαθητές παραμένουν 
εκτεθειμένοι στις σκληρές κλιματολογι-
κές συνθήκες της περιοχής (καύσωνες 
και ραγδαίες βροχές). Οι προσπάθειες 
και η αφοσίωση των εκπαιδευτικών εί-

ναι όντως υπεράνθρωπες και 
αξιέπαινες. Το ίδιο και των μι-
κρών μαθητών, των οποίων ο 
αριθμός αυτή τη χρονιά έχει 
υπερδιπλασιασθεί εγγίζοντας 
τους 400! Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα δημόσια σχολεία 

παραμένουν κλειστά γιά 2 χρόνια λόγω 
της αδυναμίας της κυβέρνησης της Πο-
λιτείας να καταβάλει τους μισθούς των 
εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχουν 
καταυλισμοί προσφύγων, εκτοπισθέντων 
από άλλες περιοχές της Πολιτείας αυτής, 
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Η Ιεραποστολή προσπαθεί μέσα 
από τη μόρφωση να συμβάλει 
μακροπρόθεσμα στο σπάσιμο 
του φαύλου κύκλου της φτώχειας 
και της εκμετάλλευσης.
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λόγω συγκρούσεων με πληθυσμούς της 
νομαδικής φυλής των Fulani οι οποίοι 
κατέλαβαν μεγάλο τμήμα του καλλιεργή-
σιμου χώρου της περιοχής. Πρόκειται γιά 
μιά ανθρωπιστική κρίση λόγω έλλειψης 
τροφίμων, πόσιμου νερού, υγιεινής και 
περίθαλψης, σχολείων κλπ. Πρόκειται για 
μια κρίση μακριά από τα φώτα της δημο-

σιότητας αλλά και του ενδιαφέροντος της 
κοινής γνώμης τόσο σε επίπεδο τοπικό 
όσο και διεθνές. Πολλά από τα παιδιά των 
καταυλισμών, συνεχίζουν την εκπαίδευσή 
τους στο σχολείο της Ιεραποστολής μας.

Αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι το επίπε-
δο διαβίωσης των 
κατοίκων της πε-
ριοχής είναι πολύ 
χαμηλότερο από το 
όριο της φτώχειας, 
το προσδόκιμο ζω-
ής πολύ χαμηλό, ο 
αναλφαβητισμός 
σε υψηλά ποσοστά 
και ο γάμος των 

μικρών παιδιών (13-15 ετών) ευρέως 
διαδεμένος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
η Ιεραποστολή προσπαθεί μέσα από 
τη μόρφωση να συμβάλει μακροπρόθε-
σμα στο σπάσιμο του φαύλου κύκλου 
της φτώχειας και της εκμετάλλευσης. 
Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αλλά-
ξουμε τον κόσμο όλο, αλλά πιστεύουμε 

ότι με τη χάρη του Θεού 
μπορούμε να αλλάξουμε 
τη ζωή κάποιων ανθρώ-
πων, έστω και λίγων, που 
αυτοί με τη σειρά τους θα 
κάνουν τη διαφορά.

Στην προσπάθεια αυτή 
προσευχόμαστε να φανε-
ρωθούν συν-Κυρηναίοι 
των φτωχών του Θεού. Ο 
Γολγοθάς δεν μας φοβί-
ζει γιατί πιστεύουμε στην 
Ανάσταση. Στην Ανάστα-
ση που ξέρουμε ότι δεν 
είναι μετά το Σταυρό, αλ-
λά μέσα στον Σταυρό.

Πηγή: https://ierapostoli.wordpress.
com/2015/03/09/karmen- 

benue-nigeria_2015
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Άνοιγμα Νεανικής Καρδιάς

«ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ»
Η ομολογία της πίστης της την οδήγησε στο θάνατο

Η Ελένη Μανχάκοβα γεννήθηκε στην Μπαρ-ναούλ της Σιβηρίας στις 18 Αυγούστου του 1977 και προερχόταν από μια άθεη ρωσική οικο-γένεια. Το επάγγελμά της ήταν λογίστρια και πήγε να εργασθεί στη νότια Τουρκία, όπως και άλλοι συμπατριώτες της, σε τουριστικές εγκαταστάσεις, που επισκέπτονται αρκετοί Ρώσοι κάθε χρόνο. Εκεί γνωρίστηκε με έναν ντόπιο και παντρεύτηκαν σε τζαμί, σύμφωνα με τα μουσουλμανικά έθιμα. Ο άντρας της ήταν περήφανος για εκείνη και την υπολόγιζε μουσουλμάνα ενώ εκείνη αισθανόταν αποστροφή, όταν άκουγε από εκείνον, ότι οι μου-σουλμάνοι φονεύουν Χριστιανούς στη Συρία.
Ωστόσο, πολλές από τις ρωσίδες φίλες της πήγαιναν στη μοναδική εκκλησία που λειτουργεί στη νότια Μικρά Ασία. Έτσι, η Ελένη άρχισε να εκκλησιάζεται, ζητώντας να μάθει πώς να προσεύ-χεται και να μάθει την ερμηνεία των τελουμένων της  Θείας Λειτουργίας. Ο άνδρας της όμως, στις 6 Ιανουαρίου 2013, την χτύπησε σοβαρά κι εκείνη έφυγε από το σπίτι κι έμεινε στη φίλη της, Άννα. Οι δύο φίλες εκκλησιάζονταν μαζί και η Ελένη τότε διέκρινε ότι μέσα της είχε συμβεί μια αλλαγή, με αποτέλεσμα να βλέπει από μία άλλη οπτική γωνία τους χριστιανούς χωρίς να τους μισεί αλλά αντίθετα να θαυμάζει την αγάπη που της έδειχναν οι άνθρωποι γύρω της. Επίσης, στεναχωριόταν που δεν ήταν βαπτισμένη και στην πρόταση της Άννας να βαπτιστεί, εκείνη δέχθηκε. Έτσι, ξεκίνη-σε η κατήχησή της από τον ιερέα, ο οποίος της έδωσε οδηγίες για το πώς να προσεύχεται, πώς να εκκλησιάζεται και να μελετά το Ευαγγέλιο.

Έπειτα ταξίδεψε στη Ρωσία  και έμεινε στην οικογένειά της για δύο εβδομάδες περίπου. Συ-ζητώντας με τους γονείς της, τους παραπονέθηκε γιατί δεν τη βάφτισαν. Η μητέρα της, της είπε πως εκείνοι έζησαν ως άθεοι αλλά την άφησαν ελεύθερη να αποφασίσει εκείνη, εάν θα ήθελε να βαπτισθεί. Τότε, της έδωσε ένα μενταγιόν με την εικόνα του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ.
Στη συνέχεια, στις 8 Μαρτίου 2013, επέστρε-ψε κι έμεινε στο σπίτι της Άννας. Πηγαίνοντας την επόμενη ημέρα στη δουλειά της συνάντησε τον άντρα της. Εκείνος είδε το μενταγιόν που φορούσε και την ρώτησε αν άλλαξε την πίστη της κι εκείνη του απάντησε “ναι”. Αυτός αμέσως 

άρχισε να την προσβάλλει και να βλασφημεί λέ-γοντας της, ότι πρόδωσε τον Αλλάχ. Το είπε και στους φίλους του και του είπαν “νόμιζες ότι ένας γάμος στο τζαμί θα την έκανε μουσουλμάνα;” Τότε εκείνος, άρχισε καθημερινά να την απειλεί είτε τηλεφωνικά είτε συναντώντας τη μετά τη δουλειά της, ότι θα την σκοτώσει. 
Το πρωί της 15ης Μαρτίου διηγήθηκε στην Άννα το όνειρο που είδε τη νύχτα: Πίσω από ένα μεγάλο ανοικτό παράθυρο στεκόταν ένας άνθρω-πος με αγαθό βλέμμα. Η Ελένη πλησίασε και είδε πλάι του πολλά ζώα και πίσω τη θάλασσα και της είπε ότι όλα αυτά Του ανήκουν και Αυτός τα δημι-ούργησε. Μετά άνοιξε τα χέρια Του λέγοντάς της: “ Έλα σε μένα κόρη μου”. Την αγκάλιασε και της μετέδωσε την ειρήνη Του και εκείνη γαλήνεψε, μιας και ο άνδρας της εκείνο το βράδυ την είχε απειλήσει. Η Άννα διηγήθηκε ότι το πρωί, οι δυο τους προσευχήθηκαν, ήπιαν αγιασμό και η Ελέ-νη έφυγε κάνοντας το σταυρό της. Το μεσημέρι, τηλεφώνησε στην Άννα ότι ο άνδρας της, της έστειλε ένα μήνυμα σαν να μη συμβαίνει τίποτα.  Παράλληλα, στην ανιψιά του άνδρα της είπε ότι αυτός της ζήτησε να συναντηθούν και εκείνη πήγε να τον συναντήσει. “Ό,τι είναι να γίνει ας γίνει”, είπε. Αυτά ήταν τα τελευταία της λόγια. Εκείνος την υποδέχθηκε στο σπίτι και την έσφαξε με ένα μαχαίρι. Στην αστυνομία δήλωσε: “Αυτό είχα να προσφέρω στον Αλλάχ”.

Η περίπτωση της Ελένης μας δίνει το έναυ-σμα για αλλαγή τρόπου σκέψεως και ζωής και μας δείχνει πως ο Χριστός  αποκαλύπτεται και ισχυροποιεί τον άνθρωπο στην ολότητά του. Η πραγματική  ομολογία της πίστης μας προς το πρόσωπο του Χριστού ως του αληθινού Θεού, εκδηλώνεται με την αποφασιστικότητά μας να ακολουθούμε τις θείες εντολές Του. Να γινόμαστε δυνατοί στην καθημερινότητά μας, όπως και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας μας, μέσα από την άδολη κι αδιάκριτη αγάπη μας προς κάθε άνθρωπο. Η Ελένη ετάφη στη γενέτειρά της, στη Ρωσία. Ας είναι αιωνία η μνήμη της μαζί με όλους τους Νεομάρτυρες.

Αικατερίνη Λίλιου, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2015 ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ» ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Ο«Πανελ λήν ι ο ς  Χρ ισ τ ια -
νικός Ὅμιλος Ὀρθοδόξου 

Ἱεραποστολῆς» (Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), πού 
ἑδρεύει στήν Ἀθήνα, μέ τήν εὐλογία τοῦ 
πνευματικοῦ του πατρός Σεβ. Μητρο-
πολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, προ-
σκάλεσε τόν π. Γερβάσιο νά ἀπευθύνει 
ὁμιλία στά μέλη τοῦ Συλλόγου του μέ 
θέμα: «Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ στό χῶρο τῆς 
ἀπαξιωμένης κοινωνίας τῶν κρα-
τουμένων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος».

 Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στήν Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλό-

γου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στίς 28-1-2015. 
Ἐκτός ἀπό τά Μέλη τοῦ Συλλόγου, τά 
ὁποῖα κατέκλυσαν τόν «ΠΑΡΝΑΣΣΟ», 
ἦταν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία γιά τήν 
ἐκδήλωση ἡ παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου 
Νεοχωρίου κ. ΠΑΥΛΟΥ, ἐκπροσώπου 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. ΙΕΡΩ-

ΝΥΜΟΥ, τοῦ Μητροπολίτη Γουϊνέας 
καί πάσης παραθαλασσίας Ἀφρικῆς κ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας, Καθηγητῶν Πανεπιστημί-
ου, Ἐκπαιδευτικῶν κ.ἄ.

Τό τριμηνιαῖο Περιοδικό «ΙΕΡΑΠΟ-
ΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» ἐκφράζει 
καί ἀπεικονίζει μέ φωτογραφίες καί κεί-
μενα ὅλη τήν ἱεραποστολική διακονία 
τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στά Κλιμάκια Ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς ἀνά τόν κόσμο. Ἀξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλον τόν 
Σύλλογο, Διοικητικό Συμβούλιο καί 
Μέλη, γιά τήν ἀνιδιοτελή του προσφο-
ρά, τό ζῆλο καί τήν ἀγωνία τους γιά τά 
«Ἱεραποστολικά Μέτωπα», ὅπου ἅγιοι 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Ἱεραπόστολοι 
κηρύττουν τήν Ἀλήθεια καί μέ τό φῶς 
τοῦ Εὐαγγελίου διαλύουν αἰώνων σκο-

Ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Νεοχωρίου κ. Παύλος ευλογεί και κόβει 
την βασιλόπιτα.

Ο Αρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ο κύριος 
ομιλητής της σύναξης, ομιλεί για την έμπρακτη 
αγάπη στην οποία έχει αναλώσει τη ζωή του ως 
διάκονος του Θεού. 
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τάδια πλάνης καί εἰδωλολατρίας. Ὁ Θε-
ός νά εὐλογεῖ τούς κόπους τῆς ἀγάπης 
τους καί νά πραγματώνει τά ὁράματά 
τους. Ὁ Χριστός ἔχει πάντα δικές του 
ὡραῖες ψυχές, πού μέ τήν παρουσία τους 
ὀμορφαίνουν τόν κόσμο καί σκορπίζουν 
τήν ἐλπίδα πώς δέν χάθηκαν ὅλα. Ζεῖ ὁ 
Θεός. Καί μαζί Του ζοῦν ἡ ἀγάπη καί ἡ 
ὀμορφιά στή ζωή. 

Ἡ Ταμίας τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  κ. Μαρία 
Σταυριανού-Μπέκου  ἀναφέρθηκε 
μέ συντομία στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ 
π. Γερβασίου κατά τή διάρκεια τῆς μα-
κροχρόνιας διαδρομῆς του στό δρόμο 
τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς, πλάι 
στόν πονεμένο καί περιθωριοποιημέ-
νο Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ», πλάι στόν 
«φυλακισμένο» Χριστό (Ματθ. 25, 40).

Στή συνέχεια, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλό-
γου κ. Μαρία Γεωργούλα, Θεολόγος-
Φιλόλογος, δραστήρια καί δημιουργική 
διακόνισσα τῆς ἱεραποστολῆς καί ὅλων 
τῶν στόχων τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ἀναφερόμενη 
μέ θαυμασμό καί ἐκτίμηση στή ΔΙΑ-
ΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ εἶπε 
μεταξύ ἄλλων: 

«...Εὐτυχῶς μέσα σ’ αὐτήν τήν ὁμίχλη 
τοῦ παραλόγου τῆς ἐποχῆς μας ὁ Θεός 
ἀναδεικνύει ὁδοδεῖχτες, ἀναδεικνύει φῶτα 

καί ἁγίους, πού στηρίζουν καί δίνουν θάρ-
ρος καί παρηγοριά στούς ἀνθρώπους. Ἕνα 
ἀπό αὐτά τά φῶτα εἶναι καί ὁ π. Γερβάσιος 
Ραπτόπουλος. Τό ὄνομά του εἶναι γνωστό σέ 
ὅλον τόν κόσμο. Ἡ ζωή του εἶναι ἕνα συνεχές 
ταξίδι ἀπό τή μιά φυλακή στήν ἄλλη. Ὅσο 
μακριά κι ἄν εἶναι κάποιος, ἄν χρειάζεται τή 
βοήθειά του, θά σπεύσει νά τόν ἐπισκεφθεῖ 
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Τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση ο 
Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας Σεβ. 
Γουϊνέας κ. Γεώργιος, ο οποίος προσέφερε στην 
πρόεδρο του Ομίλου Τιμητικό τόμο.

Η κ. Μαρία Σεκάη από την Ουγκάντα προσφέ-
ρει στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης μια 
όμορφη απαγγελία για την ΑΓΑΠΗ.

Εκκλησιαστικοί εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι 
ιεραποστολικών κλιμακίων τιμούν την εκδήλωση. 
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χωρίς νά ἐξετάσει χρῶμα, φυλή καί θρη-
σκεία. Ὅπως ξέρουμε, ἡ φυλακή εἶναι μιά 
ἰδιότυπη κοινωνία μέσα στήν ὁποία δεσμεύ-
εται ἡ ἐξωτερική ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀλλά συγχρόνως δίδεται ἡ δυνατότητα νά 
ἀναπτυχθεῖ ἑνός ἄλλου εἴδους ἐλευθερία, ἡ 
πνευματική, ἐσωτερική ἀνασυγκρότηση καί 
ἀνάνηψη. Σ’ αὐτούς πού μέσα στή φυλακή 
ἀπογοητεύονται καί βιώνουν τήν κοινωνική  
μοναξιά καί ἐγκατάλειψη, ὁ π. Γερβάσιος μέ 

τό ἐπιτελεῖο του προσφέρει τίς ἱεραποστολικές 
του φροντίδες. Ἀγαπᾶ τόν κάθε κρατούμενο ὡς 
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί ἀγωνίζεται γιά τήν 
πνευματική του ἐσωτερική ἀνασυγκρότηση 
καί ἐλευθερία. 

Ἐλάχιστα δείγματα τοῦ ἔργου του θά 
μᾶς παρουσιάσει ὁ π. Γερβάσιος ἀπόψε στά 
πλαίσια χρόνου μιᾶς ὁμιλίας...».

Ὅταν ὁ π. Γερβάσιος ἀνέβηκε στό 
βῆμα, ὁ λόγος του ἦταν ἕνας ὕμνος στή 
μεγαλύτερη δύναμη πού ὑπάρχει στόν κό-
σμο, τήν ἀγάπη. Ἡ ἔλλειψή της ὁδηγεῖ σέ 
πολέμους· σέ καταστροφές· σέ ἀφανισμό. 
Ἡ παρουσία της φέρνει τόν παράδεισο 
στή γῆ. Μαζί της συνοδοιποροῦν πάνω 
στή γῆ ἡ εἰρήνη, ἡ χαρά, ἡ δημιουργία, 

ὁ πολιτισμός. Μαζί της περπατᾶ πάνω 
στή γῆ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Γιατί ὁ Θεός εἶναι 
ἀγάπη. Ἀπέραντη. Ἀσύνορη. Σταυρική. 
Ἀπ’ αὐτήν τή θεϊκή ἀγάπη ἐμπνεύσθηκε ἡ 
ΔΙΑΚΟΝΙΑ τήν ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, 
χωρίς σύνορα. Χωρίς διακρίσεις. Μεγάλη 
καί βαθιά. Πανανθρώπινη. Θυσιαστική. 
Τήν ἀγάπη πού συνοδεύεται ἀπό «τήν 
ἀγωνία γιά τήν παγκόσμια δυστυχία». 
Ἔτσι ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ δέν περιορίστηκε μέ-

σα στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἄνοιξε τά 
φτερά τῆς ἀγάπης της καί πέταξε σέ 
τόπους ὀδύνης καί πικρίας, σέ θλι-
βερές φυλακές, ἀπό τό Βορρά μέχρι 
τό Νότο κι ἀπό τήν Ἀνατολή μέχρι 
τή Δύση. Στά τέσσερα σημεῖα τοῦ 
ὁρίζοντα. Γιά νά φέρει τό μήνυμα 
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τόν 
ἁμαρτωλό ἄνθρωπο καί τήν ἀνάγκη 
τῆς ἐπιστροφῆς κάθε «ἀσώτου υἱοῦ» 
στό σπίτι τοῦ Πατέρα. Στή στοργική 
πατρική ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. 

Γλυκόπικρες οἱ ἐμπειρίες του ἀπό 
τά 38 αὐτά χρόνια πλάι στόν κάθε 
κρατούμενο. Ἐμπειρίες καί βιώματα, 
πού συγκίνησαν τό ἀκροατήριο καί 

ἔφεραν στά μάτια πολλῶν δάκρυα, τούς 
πόνους τῆς καρδιᾶς τους, πού χτύπησε μέ 
ἄλλους χτύπους ἐκείνη  τή βραδιά.

* * *

Εἶπε κάποια ψυχή φεύγοντας ἀπό 
τόν «ΠΑΡΝΑΣΣΟ»: «Ἀπόψε γυρίζω 
στό σπίτι μου καλύτερη»! Νά τό 
μεγάλο κέρδος τῆς ἐκδήλωσης τοῦ 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.! 

Εἴθε νά μήν ἦταν ἡ μοναδική ψυ-
χή πού τόσο ὠφελήθηκε!

Αναδημοσίευση από το Περιοδικό  
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»,

Τεύχος 294

Πλήθος κόσμου, δωρητές, Φίλοι & συνεργάτες της εξωτερ. 
Ιεραποστολής και του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., παρεβρέθησαν στην 
γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
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Με πανηγυρικό εσπερινό 
στις 18 Φεβρουαρίου 

2015 και Αρχιερατική Θ. Λει-
τουργία στις 19 Φεβρουαρίου 
2015, ο Όμιλός μας εόρτασε 
την Αγία Φιλοθέη προστάτιδα 
του χώρου του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στην 
ομόνυμη κρύπτη που βρίσκεται 
στα γραφεία του Συλλόγου στην 
οδό Τρυγόνος 3, Άνω Κυψέλη.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στην πανήγυρι της Ιεραποστολής συ-
μπροσευχήθηκαν  ο εφημέριος του Ι. 
Ναού Αγ. Θωμά Κυψέλης π. Θεότιμος 
Τσάλας και ο Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Ελευθέριος Χαβάντζας.

Ο πνευματικός του Ομίλου μας Σεβ. Κυθήρων & Αντικυθή-

ρων κ.Σεραφείμ κηρύττει το Θείο  λόγο.

Μέλη του Ομίλου μας συμμετείχαν με 
ευλάβεια στην κατανυκτική

Θ. Λειτουργία & στον Εσπερινό.
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25η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ

Ὁ Μακρυγιάννης τῆς Ἐπανάστασης καὶ τῆς Ἀνεξαρτησίας

Τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ στρατηγοῦ 
Μακρυγιάννη ἀποτελοῦν ἕνα σπάνιο 

μνημεῖο λόγου. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ ἡ μαρτυρία 
τοῦ Γιώργου Σεφέρη, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τὸν 
Μακρυγιάννη τὸν σημαντικότερο πεζογρά-
φο τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας θέτοντάς 
τον στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὸν Παπαδιαμάντη. 
Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὴν λογοτεχνική τους ἀξία 
τὰ Ἀπομνημονεύματα ἔχουν καὶ τεράστια 
πολιτικὴ σημασία, καθὼς ἀποτελοῦν μία 
ἐπιτομὴ τῆς νεοελληνικῆς πολιτικῆς συνεί-
δησης. Μέσα σὲ αὐτὰ ἐμφανίζεται ὁλόκληρη 
ἡ παθογένεια τῆς πολιτικο-κοινωνικῆς πραγ-
ματικότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν νεοτέρων 
χρόνων, καθὼς καὶ οἱ ὀρθὲς ἑλληνορθόδοξες 
συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν θε-
ραπεία της. Μερικὲς τέτοιες περιπτώσεις θὰ 
παρουσιάσουμε στὴν συνέχεια.

Ἡ πίστη τοῦ Μακρυγιάννη

Ἀπὸ μικρὸς ὁ Μακρυγιάννης φαίνεται 
πὼς ἔζησε σὲ ἕνα εκκλησιαστικό περιβάλ-
λον. Σὲ ὅλες τὶς σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς 
του, ἐπικαλείται τὸν Θεό καὶ προσεύχεται. 
Εὑρισκόμενος στὴν Πάτρα καὶ καταζητού-
μενος, ἀναγκάζεται νὰ φύγει ἀπὸ τὸ ρωσικό 
προξενεῖο, ὅπου εἶχε καταφύγει: «Ἴσασα τὴς 
πιστόλες μου, τὸ γιαταγάνι μου, ἔκαμα τὴν 
προσευκή μου»1…

Ὅταν ἀργότερα θὰ γλυτώσει ἀπὸ κάποια 
χαμένη μάχη κουτσαίνοντας , καὶ θὰ βρεῖ 
τροφὴ ἀπὸ κάποιον περαστικό, θὰ ἀποδώσει 
καὶ τὰ δύο γεγονότα στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 
Μόλις, μάλιστα ἔμαθε πὼς σώθηκε καὶ ὁ 
Γκούρας: «Τότε δοξάσαμεν τὸν Θεὸν καὶ κά-
μαμε τὰ μεγαλύτερα γλέντια καὶ τραγούδια»2. 

Σὲ ἄλλη περίπτωση πρὶν τὴ μάχη φέρνει 

1. Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, «Ἀπομνημονεύματα», 
Κείμενο – Εἰσαγωγή – Σημειώσεις: Γιάννη 
Βλαχογιάννη, Ἀθήνα χχ., τ. Α΄, 104.

2.  Ἀπ., τ. Α΄, 153.

παπά, λειτουργᾶνε καὶ κοινωνοῦν ὅλοι3. 
Ἀκόμη πιὸ ἔντονα φαίνεται ἡ πίστη του 

ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ζητᾶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 
συγχωρέσῃ καὶ ὅσους ἔβλαψαν τὸν Ἀγώνα4, 
στοιχίζοντας τὰ τοῦ Θεοῦ ὑψηλότερα ἀπὸ τὰ 
τοῦ Καίσαρος. 

Στὰ 1844 πῆγε καὶ προσκύνησε τὴν Με-
γαλόχαρη στὴν Τῆνο5.

Ἀλλὰ καὶ ἀργότερα ὁ Μακρυγιάννης 
συνεχίζει τὴν συνεπὴ λατρευτικὴ καὶ 
μυστηριακὴ ζωή του: «Ἔρχεται ὁ σεβάσμι-
ος ἀγαθὸς δεσπότης Μπουντουνίτζας – 
ἔρχεται πάντοτες· μὲ ξεμολογάει ἐμένα καὶ 
τὴν οἰκογένειάν μου»6.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν τὸν ἀπέκλεισαν στὸ σπίτι 
του κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμ-
βρίου 1843, πρῶτα στὴν ἄνωθεν βοήθεια 
προσέφυγε καὶ προσευχόμενος ἔλαβε «φώ-
τισιν καὶ θάρρος»7.

Στὰ γραπτὰ καὶ στὴν πολιτικὴ πρακτικὴ 

3.  Ἀπ., τ. Α΄, 220.
4.  Ἀπ., τ. Β΄, 330. 
5.  Ἀπ., τ. Β΄, 398.
6.  Ἀπ., τ. Β΄, 424.
7.  Ἀπ., τ. Β΄, 434.

O κος Χ. Μηνάογλου στο βήμα του Ομίλου 
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας καθώς 

αναπτύσσει το θέμα: «Τα Απομνημονεύματα του 
Μακρυγιάννη: ιστορική πηγή ανεκτίμητη για 

την Επανάσταση και την Βαυαροκρατία».
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τοῦ Μακρυγιάννη ὑπάρχει ἕνα κεντρικὸ ζη-
τούμενο, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν πίστη του: 

Ἡ ἔννοια τοῦ δικαίου 
καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ

Ἡ ἔννοια αὐτὴ εἶναι τόσο κεντρικὴ στὴ 
σκέψη τοῦ Μακρυγιάννη, ὥστε τὴν προβάλ-
λει ἀκόμη καὶ στοὺς Τούρκους. Παρουσίαζει 
ἕναν ξάδελφο τοῦ Ἀλῆ πασᾶ νὰ μιλᾶ γιὰ τοὺς  
Ἕλληνες καὶ νὰ λέει: «Νἄχουν αὐτεῖνοι δικαι-
οσύνη, νὰ πάρῃ τέλος νὰ ἡσυχάσουμε καὶ 
ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι, ὅτι πλέον μᾶς ἔγινε χαράμι 
ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸ βασίλειόν μας, ὅτι φύγαμε 
ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη του»8. 

Οἱ ὅροι ἰδιοτέλεια καὶ κακία στὸν λόγο τοῦ 
Μακρυγιάννη χάνουν κάθε ἡθικιστικὸ περιε-
χόμενο καὶ ἀποκτοῦν τὴν ἀρχέγονη πολιτικὴ 
σημασία τους, ὡς φορεῖς διάσπασης καὶ διά-
λυσης τῶν κοινωνιῶν. Μάλιστα ὁ στρατηγὸς 
τονίζει τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἰδιοτέλειας καὶ τῆς 
κακίας, οἱ ὁποῖες δὲν δύνανται νὰ καταστή-
σουν εὐτυχή, αὐτὸν ποὺ τὶς ἐφαρμόζει. Τὸ 
συμφέρον τοῦ καθενὸς ἔγκειται στὸ συμφέρον 
τοῦ συνόλου, ἀκόμη καὶ ἂν δημιουργεῖται 
ἐνίοτε ἡ ψευδαίσθηση πὼς ἡ ἀδικία μπορεῖ 
νὰ ἐπιφέρει προσωπικὸ ὄφελος. Λέει στὸν 
Γκούρα: «Τώρα βάνουν ἐσένα νὰ σκοτώσῃς 
τὸν Δυσσέα· αὔριον θα βάλουν ἐμένα, σκο-
τώνω ἐσένα. Καὶ νὰ τὸ καρτερῇς»9. 

Γιὰ νὰ καταστῆ ὅμως ἐφικτὴ ἡ ἐπιδίωξη 
του κοινοῦ καλοῦ, ἀπαιτεῖται μία σειρὰ ἀπὸ 
πολιτικὲς ἀρετές, ὅπως αὐτὴ τῆς συγχώρεσης. 

Ἡ συγχώρεση 

Τὴν θεωροῦσε ὕψιστη κοινωνικὴ ἐπιταγή, 
ἀλλὰ καὶ ἐνδόμυχη ἐσωτερικὴ ἀνάγκη γιὰ τὸν 
ἴδιο. Ἐξάρει ὅσα παραδείγματά της συναντᾶ: 

Ἀφοῦ σημειώνει πὼς ὁ Γῶγος Μπακόλας 
εἶχε σκοτώσει τὸν πατέρα τοῦ Νότη Μπότσα-
ρη, βάζει τὸν τελευταῖο νὰ λέει στὸν πρῶτο 
κατὰ τὸν κοινὸ ἀγώνα: «Ὅ,τι εἶχε γίνει τότε 
καὶ σκότωσες τὸν ἄνθρωπό μας, σ’ ἔβαλε ὁ 
τύραγνος. Αὐτὰ τώρα ἀλησμονήθηκαν καὶ εἰς 

8.  Ἀπ., τ. Α΄, 109.
9.  Ἀπ., τ. Α΄, 156.

τὸ ἑξῆς εἴμαστε φίλοι καὶ ἀδελφοί. Καὶ νὰ τη-
ράξωμεν τὸ ἔργον τοῦτο. Καὶ φιλιώθηκαν»10. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος, ὅταν ἔχει τὴ δυνατότητα 
νὰ βλάψει τὸν ἐχθρό του, προτιμᾶ νὰ τὸν 
συγχωρέσει. Σὲ κάποιον Παπαδόπουλο, ποὺ 
τὸν εἶχε κατατρέξει παλιότερα στὴν Ἄρτα, 
ὅταν τὸν συνέλαβε τοῦ εἶπε: 

«Ὅ,τι θέλησες ἐσὺ νὰ κάμῃς σ’ ἐμένα 
μὲ τὴν βοήθεια τῶν Τούρκων, μὲ γλύτω-
σε ὁ Θεός· σ’ ἔχω τώρα εἰς τὸ χέρι νὰ σ’ 
ἀφανίσω μ’ ὅλη σου τὴ φαμελιάν. Δὲν 
σοῦ τὸ κάνω»11.

Ἐδὼ ἔγκειται τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ πολιτισμοῦ, σὲ αὐτὴ τὴν ἀδυ-
σώπητη συγχωρητικότητα, ἡ ὁποία εἶ-
ναι ἕτοιμη πάντα νὰ προσφέρει ἢ καὶ 
ἀκόμη νὰ προσφερθεῖ.

Αὐτὰ κατὰ τὴν Ἐπανάσταση. Κατόπιν ὁ 
μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς 
Ἑλλάδος προέρχεται ἀπὸ τοὺς Δυτικούς.

Ξενοκρατία

Ἡ ἐπέμβαση τῶν ξένων δυνάμεων στὴν 
Ἑλλάδα, τόσο μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Ὄθωνα, 
ὅσο καὶ μὲ τὴν παρουσία τους στὸ ἑλληνικὸ 
κράτος στὰ πρῶτα τριάντα χρόνια τῆς 
ὕπαρξής του, ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Μακρυγιάν-
νη σκλαβιὰ χειρότερη ἀπὸ αὐτὴ τῶν Τούρ-
κων. Κατανοεῖ ἄμεσα, πὼς ἡ ἐπιρροή τους 

10.  Ἀπ., τ. Α΄, 117.
11.  Ἀπ., τ. Α΄, 125.

Η κα Ελένη Σίμου, πολύτεκνη μητέρα, δραστή-
ριο μέλος και πολύτιμη συνεργάτης του ΠΧΟΟΙ 
προσφέρει στην εκδήλωση επίκαιρη απαγγελία 

για το ’21.
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εἶναι βαθύτερη ἀπὸ αὐτὴ τῶν Ὀθωμανῶν 
καὶ πὼς δύναται νὰ καταστῆ ἀπειλητικὴ γιὰ 
τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη καὶ ἰδιοσυστασία τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Οἱ Τούρκοι, λόγῳ τῆς μεγάλης 
πολιτισμικῆς καὶ θρησκευτικῆς διαφορᾶς 
δὲν μποροῦσαν νὰ ἀλλοτριώσουν τὸν 
Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος διατηρήθηκε μέσα 
στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Μὲ τοὺς 
Εὐρωπαίους ὅμως διαβλέπει πὼς τὸ κακὸ 
θὰ εἶναι μεγαλύτερο καὶ βαθύτερο. 

Οἱ παρεμβάσεις βέβαια τῶν Εὐρωπαίων 
γιὰ νὰ εὐδοκιμήσουν πρέπει νὰ βροῦν καὶ  
Ἕλληνες ἕτοιμους νὰ τὶς δεχτοῦν. «Ἀπὸ αὐτὰ 
ὅλα ἡ πατρίδα κλονίζεται, ἀπὸ τὴς ὁδηγίες 
τὴς πατρικὲς τῶν Πρέσβεων καὶ δικῶν μας 
ξενολάτρων»12. 

Γράφει συγκεκριμένα: «Ποῖον βάρβαρον 
ἔθνος ἔκαμε ὅσα κάνει τὸ Γαλλικὸν ἔθνος 
σ’ ἐμᾶς τοὺς  Ἕλληνες;13» Καὶ συνεχίζει: 
«Ἀφοῦ ὁ Θεὸς τοὺς λυπήθη καὶ θέλει νὰ τοὺς 
ἀναστήση, οἱ ἄνθρωποι τοὺς καταπολεμοῦν 
νὰ τοὺς φᾶνε, νὰ τοὺς χάσουνε, νὰ τοὺς σβύ-
σουνε νὰ μὴν ξαναειπωθοῦν  Ἕλληνες. Καὶ τὶ 
σᾶς ἔκαμεν αὐτὸ τ’ ὄνομα τῶν Ἑλλήνων ἐσᾶς 
τῶν γενναίων ἀντρῶν τῆς Εὐρώπης, ἐσᾶς τῶν 
προκομμένων, ἐσᾶς τῶν πλούσιων;14» Ἀλλοῦ 
πάλι γράφει γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὸ ρόλο 
τοὺς στὴν Ἐπανάσταση καὶ τὴν Ἀνεξαρτησία: 
«Οἱ ἀνθρωποφάγοι φτόνησαν αὐτὸ καὶ μᾶς 
ἔσπειραν τὴν ἀρετή τους, διχόνοια, φατρία, 
κατασκοπεία, τὴς ἀκαθαρσίες τὴς δικές τους, 
κ’ ἔφκειασαν τὴν πατρίδα μας παλιόψαθα»15. 

12.  Ἀπ., τ. Β΄, 408.
13.  Ἀπ., τ. Β΄, 341.
14.  Ἀπ., τ. Β΄, 342-3.
15.  Ἀπ., τ. Β΄, 346.

Φαίνεται νὰ ἔχει κατανοήσει πλήρως 
τὴν εὐρωπαϊκὴ ἀπέχθεια γιὰ τὴν ὀρθοδοξία: 
«Μάθαινα ἀπὸ ἀνθρώπους τίμιους ὅτι ἡ κα-
τήχηση τῶν ξένων ἐναντίον τῆς θρησκεί-
ας μας προοδεύει. Τότε κάπνισαν τὰ μάτια 
μου»16. Ὅμως, τὸ σχέδιο γιὰ νὰ πληγεῖ τὸ 
λαϊκὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα ἦταν καλὰ 
ὀργανωμένο: «Γνωρίζομεν τὴς ἐνέργειες 
τὴς μυστικὲς τῶν ξένων ὁποῦ ἐργάζονται 
διὰ τὴν θρησκεία μας – θρησκείαν δὲν 
ἀλλάζομεν ἐμεῖς, οὔτε τὴν πουλοῦμεν»17! 
Σὲ κάθε περίπτωση πάντως ὁ ἴδιος δηλώνει 
τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀγωνιστεῖ κατὰ τῆς 
ἀλλοτρίωσης καὶ τοῦ ἐκδυτικισμοῦ: «Ὅταν 
μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ θρη-
σκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ νεργήσω κι ὅ,τι 
θέλουν ἂς μοῦ κάμουν»18.

Παρόλα αὐτά, ὡς πραγματικὸς  Ἕλληνας 
πάντα θέτει τὸν ἑαυτό του κάτω ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους ἢ καλύτερα τὸν ὑποτάσσει στὸ σύνο-
λο καὶ τὸ κοινὸ καλό: «Κι ἀφοῦ ὁ Θεὸς θέλη-
σε νὰ κάμῃ νεκρανάστασιν εἰς τὴν πατρίδα 
μου, νὰ τὴν λευτερώσῃ ἀπὸ τὴν τυραγνίαν 
τῶν Τούρκων, ἀξίωσε κ’ ἐμένα νὰ δουλέψω 
κατὰ δύναμη λιγώτερον ἀπὸ τὸν χειρώτερον 
πατριώτη μου  Ἕλληνα. […] Ἕνα πρᾶγμα μόνον 
μὲ παρακίνησε κ’ ἐμένα νὰ γράψω, ὅτι τούτην 
τὴν πατρίδα τὴν ἔχομεν ὅλοι μαζί, καὶ σοφοὶ κι 
ἀμαθεῖς καὶ πλούσιοι καὶ φτωχοὶ καὶ πολιτικοὶ 
καὶ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ πλέον μικρότεροι 
ἄνθρωποι· ὅσοι ἀγωνιστήκαμεν, ἀναλόγως ὁ 
καθείς, ἔχομεν νὰ ζήσωμεν ἐδῶ. […] Εἴμαστε 

εἰς τὸ ἐμεῖς κι ὄχι εἰς τὸ ἐγώ»19. 
Στὶς μέρες μας, αὐτὴ ἡ τελευ-

ταία φράση, νομίζω, ἀποτελεῖ 
τὴν πλέον επίκαιρη παρακατα-
θήκη, τὸ σπουδαιότερο κληρο-
δότημα τοῦ Μακρυγιάννη στὸν 
Ἑλληνισμό.  

Χαράλαμπος Ἀ. Μηνάογλου
Διδάκτωρ Νεώτερης Ἱστορίας 

τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-
Ἀρχαιολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

16.  Ἀπ., τ. Β΄, 484. 
17.  Ἀπ., τ. Β΄, 484.
18.  Ἀπ., τ. Β΄, 485.
19.  Ἀπ., τ. Β΄, 521-2.

Η χορωδία του Ομίλου μας διανθίζει με επίκαιρα
τραγούδια την γιορτή.
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«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»

Με την έναρξη του νέου έτους 

η συντροφιά των νεων ζευγαριών 

έκοψε τη βασιλόπιτα την οποία

ευλόγησε ο πνευματικός του Ομίλου

σεβ. Σεραφείμ.

Στην συνάντηση του Ιανουαρίου 
ο πνευματικός Σεβ. Κυθήρων & 

Αντικηθύρων αναπτύσσει αγιογραφικό 
θέμα για τον γάμο.

Η κα Μερόπη Σπυροπούλου, ομότιμος 

Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, στην συνάντηση 

του Μαρτίου ανέπτυξε το θέμα:

 "Τίμα τον πατέρα σου & την μητέρα σου.

Οι υπερήλικες στην οικογένεια" 

Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων

κα Ζωή Κανάβα στην συνάντηση

του Φεβρουαρίου αναπτύσσει το θέμα: 

«Εμείς και τα παιδιά μας».

Συνεχίζονται για μια ακόμη χρονιά 
οι μηνιαίες συναντήσεις των νέων 

ζευγαριών στην αίθουσα του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
στην Κυψέλη με την ευχή του πνευμα-
τικού του Ομίλου. Αυτές οι συναντήσεις 
είναι σταθμοί πνευματικού ανεφοδια-

σμού και προβληματισμού, δίνοντας μέσα 
από τους Αγίους Πατέρες λύσεις για τις 
σχέσεις των συζύγων και της ανατροφής 
των παιδιών. Νεαρές κοπέλες φροντίζουν 
τα παιδιά την ώρα που τα ζευγάρια απε-
ρίσπαστα παρακολουθούν τις ομιλίες.
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΙΣΣΟΥ

Το Σάββατο 7.2.2015, το Παράρτημα 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Χρισσού πραγματο-

ποίησε την κοπή της πατροπαράδοτης 
βασιλόπιτας με πνευματική εκδήλωση 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της τοπικής 
κοινότητας.                                                                                                               

Ο κος Μαλτέζης Κυριάκος , 
ιατρός με πολλές συμμετοχές σε 
ιεραποστολικές αποστολές στην Αφρική, 
μας χάρισε ζώπυρα ιεραποστολικά, 
παρουσιάζοντας με φωτεινές προβολές 
τις εμπειρίες του από την δράση 
του στο Ορθόδοξο ιεραποστολικό 
κλιμάκιο της Μαδαγασκάρης υπό την 
σοφή καθοδήγηση και ευθύνη του 
Θεοφιλέστατου Σεβ. Ιγνατίου Σενή.

Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση 
προσέφερε στα μέλη και τους 
συνεργάτες του Παραρτήματος 
Χρισσού, η αρχιερατική ευλογία του 
νέου Μητροπολίτη Φωκίδας κ.κ. 
Θεοτίμου δια του αντιπροσώπου του 
Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη κ. 
Χρύσανθου Καρατζαφέρη ο οποίος 
ευλόγησε και την βασιλόπιτα. Στην 
σύντομη αλλά επίκαιρη και περιεκτική 
προσλαλιά του τόνισε ότι: «ιδιαίτερα 

στις μέρες μας με την κρίση τόσο σε 
υλικά αγαθά αλλά κυρίως σε ηθικές 
αξίες που βιώνει η πατρίδα μας αλλά 
και ολόκληρη η ανθρωπότητα, εάν 
θέλουμε να υπάρχουμε πρέπει να 
μάθουμε να συνυπάρχουμε. Το 
πνεύμα αυτό καλλιεργεί η Ορθόδοξη 
ιεραποστολική προσπάθεια του 
Χρισσού και το κάνει πράξη και 
βίωμα με την προσφορά και την 
θυσία των συνεργατών της».

Η νεανική χορωδία κατασκηνωτριών 
της Αγίας Ταβιθά, με προθυμία ήρθε ειδι-
κά για την εκδήλωση από την Λιβαδειά 
και με πανηγυρικό τόνο πλημμύρισε την 
ατμόσφαιρα αποδίδοντας τα τραγούδια 
της με ζωντάνια και ενθουσιασμό, σκορ-
πίζοντας σε όλους τους παρευρισκομέ-
νους αισθήματα αισιοδοξίας και ελπίδας 
σε πείσμα της εποχής μας που θέλει να 
κυριαρχούν «μολυβένιες φιγούρες» και 
πρόσωπα ανέκφραστα δίχως χαρά.  

Ευστάθιος Σταυριανός, 
Γεωπόνος Ph.D. 

Επικεφαλής Επιτροπής Συνεργατών 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Χρισσού
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ORTHODOX DIOCESE OF BURUNDI AND RWANDA
EVECHE DU BURUNDI ET RWANDA

GREECE ORTHODOX
PATRIARCHATE

OF ALEXANDRIA
AND ALL AFRICA

PATRIARCAT
ORTHODOX GREC

D’ALEXANDRIE ET DE
TOUTE L’AFRIQUE

Επιστολές Ιεραποστόλων

Προς το Δ.Σ. του Συλλόγου
«Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος»

Κυψέλη - Αθήνα

Μπουρούντι, 4 Φεβρουαρίου 2015

Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ,

Σας εύχομαι Καλή Τεσσαρακο-
στή και Καλό Πάσχα. Επιθυμώ με 
την παρούσα να σας εκφράσω τις 
θερμές ευχαριστίες μου για τη βο-
ήθεια και τη συμπαράστασή σας 
στο δύσκολο έργο της Ιεράς Επι-
σκοπής Μπουρούντι και Ρουάντα.

Όπως ίσως γνωρίζετε, παρ’ 
όλο που η ιεραποστολική δράση στις χώρες αυτές είναι σχετικά πρόσφατη, άρχισε το 
2009, είναι καρποφόρα. Η διάθεση και η επιθυμία των κατοίκων των δύο αυτών χωρών 
να γνωρίσουν την ορθόδοξη πίστη και στη συνέχεια να βαπτιστούν είναι ζωηρές, πράγμα 
το οποίο μας ενδυναμώνει στο δύσκολο έργο μας.

Όμως, όπως είναι γνωστό, οι χώρες αυτές μόλις προ ολίγων ετών βγήκαν από πολυετή, 
αιματηρό και αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Οι πληγές που έμειναν ανοιχτές είναι πάμπολ-
λες και κάθε είδους βοήθεια είναι πολύτιμη.

Αναφορικά με την χρηματική προσφορά σας προς την Επισκοπή μας για την κατα-
σκευή πηγαδιού, θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για 
την προσφορά σας αυτή. Αλλά θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι λόγω ακριβώς 
του πρόσφατου εμφυλίου πολέμου, οι χώρες αυτές στερούνται βασικών υποδομών και 
κάθε νέα κατασκευή, όπως η διάνοιξη πηγαδιού, είναι πανάκριβη. Λόγω δε της μεγάλης 
ξηρασίας των περιοχών αυτών μόνο μια γεώτρηση σε μεγάλο βάθος θα ήταν πραγματικά 
αποτελεσματική, η οποία όμως θα κόστιζε πάνω από 10.000 ευρώ.

Γι’ αυτό σας ευχαριστούμε για την κατανόηση που δείξατε όταν σας πληροφορήσαμε 
για την παραπάνω δυσκολία, οπότε και μας υποδείξατε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα 
αυτά για μια άλλη άμεση και επείγουσα ανάγκη, από τις τόσες που υπάρχουν, την αντικα-
τάσταση της οροφής της εκκλησίας του Αγίου Αλεξίου στη Μπουραμάτα-Μπουρούντι, η 
οποία βάζει νερό σε κάθε βροχή.

Ευχαριστούμε και πάλι για την κατανόηση και την προσφορά σας στις πολυπληθείς 
ανάγκες της Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντα και ευχόμαστε ο πανάγαθος Κύριος να 
δίνει δύναμη σε όλους όσους στηρίζουν το έργο σας ώστε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο 
να μας δείχνετε την έμπρακτη αγάπη σας. Με πατρικές ευχές.

Ο Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντα

κ.κ. Ιννοκέντιος Byakatonda
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Η ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΓΙΟΥΒΡΕΚΑ

Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΙΟΥΒΡΕΚΑΣ, συνερ-
γάτης μας στο Ιεραποστολικό έργο 

του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. απεδήμησε εις Κύριον την 
22α Μαρτίου 2015.

Υπήρξε καλός οικογενειάρχης, πατέ-
ρας τριών παιδιών και παππούς.

Τα μέλη του Ομίλου μας λυπούνται 
ιδιαίτερα για την εκδημία αυτή, γιατί 
στερούνται ένα πολύτιμο και ένθερμο 
συνεργάτη. Αυτός συνεργάστηκε αρμο-
νικά με ενδιαφέρον για να προωθήση το 
Ιεραποστολικό έργο, με το οποίο ασχο-
λείται ο  Όμιλός μας.

Μαζί με τη σύζυγό του ήταν πρόθυ-
μοι και οι δύο στο Ιεραποστολικό έργο.

Η πίστη του φλόγιζε το εσωτερικό του 
και η αγάπη του στο Χριστό τον έκαναν 
δυναμικό και ακούραστο για το Ιεραπο-

στολικό έργο του Π.Χ. Ομίλου.
Του είχε ανατεθεί η διανομή των 

κουμπαράδων, έργο που εκτελούσε με 
ιδιαίτερο ζήλο και τους πρωθούσε με εν-
θουσιασμό. Το περιεχόμενό τους ακόμη 
και σήμερα διατίθεται για την ενίσχυση 
των Ιεραποστόλων στην Αφρική και σε 
άλλες ηπείρους. Ήταν ακούραστος στην 
προσπάθεια αυτή.

Εκφράζω εκ μέρους όλων των συ-
νεργατών μας θερμά συλλυπητήρια σε 
όλη την οικογένειά του και ευχόμαστε 
ο Κύριος να τον αναπαύει κοντά Του 
στην αιώνια ζωή.

Ενώνουμε τις προσευχές μας οι συ-
νεργάτες του και του ευχόμεθα: ΚΑΛΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.

Χ.Ε. ΙΩΑΝΝΟΥ

 Ο αείμνηστος
Ιγνάτιος Γιουβρέκας έδινε 

πάντοτε το παρών 
στις συναντήσεις συνεργατών του 

Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
και στην κατασκήνωση 

της "Αγία Ταβιθά" στην Αράχωβα.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  Ποσό

"Φιλικός Κύκλος" Ι.Ν. Αγ. Τρύφωνα Καματερού 220,00 €

Αγοραστού Δήμητρα 20,00 €

Αθανασοπούλου Γεωργία 20,00 €
Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €
Ανδρούτσου Γεωργία 50,00 €
Ανέστης Δημήτριος 50,00 €
Αντωνίου Λουκία 50,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 40,00 €
Ανώνυμος 100,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 150,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 200,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 110,00 €
Ανώνυμος για ιεραποστολή Σιέρρα Λεόνε 50,00 €
Αρβυθάς Ηλίας 50,00 €
Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 40,00 €
Βασιλειά Παρασκευή 20,00 €
Βελονά Βασιλική 30,00 €
Βίτσιου Αναστασία 20,00 €
Βλαγκόπουλος Ιωάννης 5,00 €
Βότσικα Ουρανία & Φίλες 170,00 €
Βουλοδήμος Σπυρίδων 10,00 €
Γαϊτανάρη Μαρία 50,00 €

Γαλίτης Γεώργιος 50,00 €

Γεροντίτη Μαίρη 20,00 €

Γεωργάκη Ελπινίκη 20,00 €

Γεωργίου Δημήτριος 50,00 €
Γεωργούλας Δημήτριος 200,00 €
Γιαννακοπούλου Χριστίνα 10,00 €
Γιάνναρου Αντιγόνη 20,00 €
Γκλάβας Μιχαήλ 50,00 €
Γοργόλη Αντωνία 15,00 €
Γρηγορίου Μαρία 20,00 €
Δ.Σ. Ιεραποστολής Καρδίτσας 20,00 €
Δαλέτου Γεωργία 40,00 €
Δασκαλάκη Μαρίκα 50,00 €
Δεμενόπουλος Ευάγγελος για ιεραποστολή 
Σιέρρα Λεόνε 150,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 10,00 €
Διλίντα Ειρήνη 20,00 €

Δούση Θεοδώρα 60,00 €

Δρεπανόπουλος Δημήτριος 50,00 €
Ζούγρου Δήμητρα 5,00 €
Ζώνας Μενέλαος 20,00 €

Ηλιοπούλου Ευμορφία 50,00 €
Θεοδωρακοπούλου 15,00 €
Ι. Μονή Κεχαριτωμένης Θεοτόκου 30,00 €
Ι. Μονή Παναγίας Δροσοσταλίτισας 20,00 €

Ιερά Μονή Προυσού 150,00 €

Ιερομόναχος Γρηγόριος για ιεραποστολή 
Σιέρρα Λεόνε 300,00 €

Ιωαννίδης Ιωάννης 100,00 €
Ιωάννου Χαρίλαος 30,00 €
Καβάπου Αθηνά 20,00 €
Καβουλάκης Βασίλειος 60,00 €
Καγιάς Λουκάς 5,00 €
Καλαθά Φωτεινή 20,00 €
Καλιαντάση Ευμορφία 15,00 €
Καμηνάρη Αικατερίνη 50,00 €
Καμπέρου Μαρία 10,00 €
Καραγιάννη Ελπίδα 50,00 €
Καραγιαννοπούλου Καίτη 50,00 €
Καραθανάση Μαρία 60,00 €

Καρατζάλου Μαρία 100,00 €
Καραφωτιά Ντίνα 20,00 €
Καραχάλιου Αλεξάνδρα 50,00 €
Κατηφόρη Ελένη 20,00 €
Κατωπόδη Θεοδώρα 30,00 €
Κιαμπέσης Αναστασιος 50,00 €
Κιουλαφάς Ευάγγελος 10,00 €
Κολοβατιανού Παγωνίτσα 20,00 €
Κοντογεώργης Ελευθέριος 50,00 €
Κοντοδήμου Κυράννα 35,00 €
Κοντούλια Ευμορφία 80,00 €
Κορίκης Νικόλαος 70,00 €
Κοσκορέλος Αναστάσιος 50,00 €
Κουτουμάνος Δημήτριος 110,00 €
Κουτσούκος Παναγιώτης 100,00 €
Κοψίνης Χαράλαμπος 50,00 €
Κυρακοπούλου Ασημίνα 50,00 €
Κωτσαδάμ Μαρία 10,00 €
Κωτσιόπουλος Παναγιώτης 50,00 €
Λαγός Δημήτριος 3,00 €
Λεγάκη Μαίρη 50,00 €
Λιάπη Βαρβάρα 20,00 €
Λιάπη Βαρβάρα για ιεραποστολή Ινδιών 200,00 €
Λιάπη Βαρβάρα για ιεραποστ. Σιέρρα Λεόνε 250,00 €
Λοκάγκος Θωμάς 200,00 €
Λουκάς Ανέστης 30,00 €
Λουπάκης Αθανάσιος 20,00 €
Μαλαγάρη Αγγελική 120,00 €
Μανωλάκη Μάγδα 250,00 €
Μαριάτου Λουλουδία 20,00 €
Ματσούρη Αικατερίνη 20,00 €

Μαυροπούλου Χριστίνα 100,00 €

Μεϊντάνη Βασιλική 20,00 €

Μεταξάκη Ελένη 20,00 €

Μηλίτσης Γεώργιος 50,00 €

Μήτας Χρήστος 20,00 €
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Μιμίνη Σταυρούλα 100,00 €

Μίχος Δημήτριος 20,00 €

Μοσχονά Αικατερίνη 50,00 €

Μόσχου Γκόλφω 100,00 €

Μουζακίτης Γεώργιος 50,00 €

Μπαγλαντζής Σωκράτης 30,00 €

Μπακάλογλου Δήμητρα 20,00 €

Μπαλώκας Γεώργιος 50,00 €

Μπασούκου-Στάμου Μαρία 20,00 €

Μπέη Τρυφωνία 20,00 €

Μπέκος Κωνσταντίνος 30,00 €

Μπέλτσιος Ευάγγελος 100,00 €

Μπόμπολα Σοφία 30,00 €

Μπουρναβέα Αθανασία 20,00 €

Μυλωνάς Δημήτριος 100,00 €

Νασκάκου Μαρία 10,00 €

Νίκα Παρασκευή 150,00 €

Νικολαΐδου Ελένη 50,00 €

Νικολοπούλου Σταυρούλα 20,00 €

Ντάβα Φωτεινή 20,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €

Παπαγεωργίου Ευστάθιος 20,00 €

Παπαγεωργίου Μαρία 20,00 €

Παπαγεωργίου Χρήστος 30,00 €

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 15,00 €

Παπαδάκη Σοφία 100,00 €

Παπαϊωάννου Ελένη 150,00 €

Παπακωνσταντίνου Βασιλική 20,00 €

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος 20,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 60,00 €

Παπαντωνίου Μαρία 20,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 30,00 €

Πατεράκη Φωτεινή 300,00 €

Πατήρ Ανδρέας Σκούλικας για Ιεραποστολή 
Μαδαγασκάρης 1.000,00 €

Πατήρ Κωνσταντίνος 233,16 €

Πεπώνη Φοφώ 20,00 €
Πλιάκα Άννα 20,00 €
Πολυζωίδη Αγγελική 20,00 €

Πρωτ/ρος πατήρ Δημήτριος Μακρυπούλιας 100,00 €

Πρωτονωταρίου Βάγια 50,00 €

Ράπτης Δημήτριος 30,00 €

Ροζάνα Σταυρούλα 30,00 €

Ρουμπέκας Σωτήριος 40,00 €

Σανιδάς Νικόλαος 50,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 100,00 €

Σέββα Σωσώ 20,00 €

Σιώρα Μαρία 35,00 €

Σιώτος Παντελής 225,00 €

Σκαραμαγκά Ειρήνη 10,00 €

Σπάρος Αριστοφάνης 30,00 €

Σπυρίδου Σωτήριος 30,00 €

Σπύρου Χριστίνα 30,00 €
Σταυριανός Ευστάθιος για ιεραποστολή 
Σιέρρα Λεόνε 20,00 €

Σταυρούλια Αθηνά 50,00 €

Στεργίου Αικατερίνη 90,00 €

Στράγκα Γαρυφαλιά 20,00 €

Στρίμπης Δημήτριος 20,00 €

Τρακανιάρη-Ρουσάκη Αναστασία 50,00 €

Τσατσάνη Τασία 200,00 €

Τσιρακίδου Ελισάβετ 50,00 €

Τσιτίνης Κωνσταντίνος 50,00 €

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50,00 €

Τσόγκα Μαρία 20,00 €

Υφαντή Μαρία 50,00 €

Υφαντής Χαράλαμπος 70,00 €

Φαρμακευτικός Σύλλογος Επαρχίας Λιβαδειάς 100,00 €

Φιλανθρωπ. Σωματείο "Ο Άγιος Χαράλαμπος" 1.000,00 €

Φλώρος Χριστόφορος 20,00 €

Φούρναρης Νικόλαος 30,00 €

Φραγκουδάκη Αικατερίνη 100,00 €

Φρυγανάς Αθ. 30,50 €

Χαϊντούτης Θωμάς 50,00 €

Χαντζοπούλου Πανωρέα 30,00 €

Χούπα Αθανασία 50,00 €

Χριστοδούλου Βαρβάρα 250,00 €

Χρόνης Χρήστος 100,00 €

Ψαρρά Καίτη 50,00 €

Ψιλάκη Ειρήνη 25,00 €

Ψυχομάνη Παναγιώτα 30,00 €

Ώττα Αικατερίνη 20,00 €

Εις Μνήμην   Ποσό
Ανώνυμος εις μνήμην αδελφών & λοιπών 
συγγενών 200,00 €

Καράμπαλη Θεώνη εις μνήμην Ιωάννου 50,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην συζύγου της 100,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην συζύγου 
Ιωάννη 100,00 €

Μπινίκος 10,00 €

Χαλκιοπούλου Αριστέα εις μνήμην 
Παναγιώτου Βακόπουλου 10,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  Ποσό
Ανώνυμος  108,00 €

Ανώνυμος  57,18 €

Αποστολόπουλος Στυλιανός 100,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 79,29 €

Καζάκου Βασ. Γεωργία 325,85 €

Κουφού Άννα 17,64 €

Κωλέτη Καρτερία 67,07 €

Λεκέα Αθηνά 100,16 €

Ματσούκα Γιώτα 143,12 €

Σύλλογος "Απόστολος Παύλος" Ελευσίνος 40,39 €

Τετράδης Στέφανος 82,51 €

Τσαμουλά Ματίνα 20,92 €

Δια Βαπτήσεις  Ποσό
Ανώνυμος, όνομα Χαρίκλεια € 50,00

Δασκαλάκη Μαρία, όνομα Μαρία € 60,00

Κωνσταντινίδου Ελεούσα, όνομα Ειρήνη 60,00 €

Παπαπρόδρομος Θεοφάνης, όνομα Θεοφάνης € 50,00
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας

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

ΣΤΕΊΛΕ ΚΑΊ ΣΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΑΊ ΠΛΉΡΉ ΔΊΕΥΘΥΝΣΉ ΝΕΟΥ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΊ ΤΟΝ «ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΊΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» ΔΏΡΕΑΝ.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΏΝ ΔΏΡΉΤΏΝ ΑΝΑΡΤΏΝΤΑΊ ΣΤΉΝ ΊΣΤΟΣΕΛΊΔΑ
ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΣ WWW.IERAPOSTOLI.GR

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 στο λόφο

της Ανάληψης στην Αράχωβα, στην Κατασκήνωση της «Αγίας Ταβιθά»,

μετά το γεύμα και μέσα σε Αναστάσιμο εορταστικό πρόγραμμα

θα πραγματοποιηθεί το

ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥ,

με έπαθλο για τον τυχερό.

Το όμορφο καταπράσινο δροσερό τοπίο του Παρνασσού,

περιμένει όλους τους συνεργάτες και φίλους του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

που θα καταφθάσουν από κάθε πόλη της Ελλάδος.

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


