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Ὁχρυσορρήμων ἅγιος Ἰωάννης, 
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό-

λεως, σπέρνοντας στίς καρδιές μας τήν 
θεία διδασκαλία του γιά τό  Ἅγιο Πνεῦμα 
καί τούς εὔχυμους πνευματικούς καρ-
πούς του λέγει τά ἑξῆς σπουδαῖα καί 
ἀξιοπρόσεκτα:

«Θέλει νά δείξη (ἡ Θεία Γραφή), ὅτι 
κυβερνᾶ τή ζωή μας τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, 
ὅπως ὁ κυβερνήτης τό πλοῖο καί ὅπως ὁ 
ἡνίοχος τά δύο ἄλογα.  Ὄχι, δηλαδή, μόνο 
τό σῶμα, ἀλλά καί τήν ψυχή βάζει κάτω ἀπό 
χαλινάρια. Διότι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δέν 
θέλει, οὔτε ἡ ψυχή νά ἐξουσιάζη αὐθεντικά, 
ἀλλά καί τήν ἐξουσία της τήν ἔθεσε κάτω 
ἀπό τή δύναμι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» 
(Ε.Π.Ε. 17, 192).

Ἀλλοῦ σημειώνει ὁ ἅγιος: «Δεί-
χνει ὅτι γιά νά εἶναι ἐλαφρό τό βάρος, 
ἀπολαμβάνουμε μεγάλη βοήθεια». Καί 
λέγει: «Τό Πνεῦμα μᾶς βοηθάει στίς 
ἀδυναμίες μας. Τό ἕνα, λοιπόν, εἶναι δικό 
σου, ἡ ὑπομονή. Τό ἄλλο εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς χορηγίας τοῦ Πνεύματος, πού σέ 
προετοιμάζει στήν ἐλπίδα καί μέ αὐτήν 
ἐλαφρύνει τούς κόπους» (Ε.Π.Ε. 17, 216).

«Ὅπως ἀκριβῶς ἡ τροφή διατηρεῖ 
τή ζωή μας καί μέ τόν τρόπο αὐτό 
συγκρατεῖ τό σῶμα μας, ἔτσι καί τά 
ἔργα. Ἄν ἔχουμε καλά ἔργα, θά ἔχουμε 
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄν ἀποκτήσουμε τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, θά ἔχουμε καί ἔργα ἀγαθά. 
Συμβαίνει βέβαια καί τό ἀντίθετο. Ἄν 
δέν ἔχουμε ἔργα καλά, ἐξαφανίζεται τό 
Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τή ζωή μας. Καί ἄν 
στερηθοῦμε τό  Ἅγιο Πνεῦμα, θά εἴμαστε 
ἐλλειπεῖς στά ἔργα ... Ἄς ψάλλουμε, λοι-

πόν, τό τραγούδι τῶν καλῶν ἔργων, γιά 
νά ἀπομακρύνουμε τήν πιό φοβερή ἀπό 
τόν δαίμονα ἁμαρτία» (Ε.Π.Ε. 17, 630).

Συγκρίνοντας δέ ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος τούς πιστούς χριστιανούς μέ τούς 
ἄλλους ἀνθρώπους σημειώνει ὅτι «οἱ 
πιστοί εἴμαστε τόσο σοφώτεροι ἀπό 
ἐκείνους, ὅση ἀπόστασις ὑπάρχει μεταξύ 
Πλάτωνος καί Ἁγίου Πνεύματος. Ἐκεῖνοι 
μέν τούς κοσμικούς ρήτορες ἔχουν γιά 
διδασκάλους, ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε τό Ἅγιο 
Πνεῦμα» (Ε.Π.Ε. 18, 184).

Τονίζοντας σέ ἄλλο σημεῖο τήν 
ἀλήθεια ὅτι τό  Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ 
πηγή τῶν ὅλων λέγει: «Καί ἄν ὑπάρχη 
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διαφορά στή δωρεά, δέν ὑπάρχει διαφο-
ρά στόν δωρητή. Ἡ ἴδια εἶναι ἡ πηγή, 
τό Ἅγιο Πνεῦμα̇  ἀπ’ αὐτήν καί σύ καί ὁ 
ἄλλος ἀπολαμβάνετε» (Ε.Π.Ε. 18α, 252).

Τό  Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ χορηγός τῆς 
ζωῆς. «Ἡ Καινή Διαθήκη δέν χαρίζει μό-
νο ζωή, ἀλλά χορηγεῖ καί τό Πνεῦμα, 
πού παρέχει τήν ζωή, πρᾶγμα, πού εἶναι 
πολύ ἀνώτερο ἀπό τήν ζωή. Γι’ αὐτό 
ὁμιλεῖ γιά τήν διακονία τοῦ Πνεύματος» 
(Ε.Π.Ε. 19, 202).

«Τό ὅτι τό  Ἅγιο Πνεῦμα ἐνεργεῖ, ὅπως 
θέλει, δείχνει τήν ἐξουσία καί τήν κυρι-
ότητά Του. Αὐτό μεταμορφώνει. Αὐτό 
δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά γίνουμε ὅμοιοι μέ 
τόν αἰῶνα αὐτό (τό κόσμο τῆς ἁμαρτίας 
καί τῆς ἀποστασίας). Αὐτό δημιουργεῖ 
τήν καινούργια (ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ) κτίσι» 
(Ε.Π.Ε. 19, 218).

«Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τό σβήνει (μέ-
σα μας) ὁ ἀκάθαρτος βίος. Στό φῶς τοῦ 
λυχναριοῦ, ἄν ρίξεις νερό καί χῶμα, σβή-
νει. Ἔτσι συμβαίνει καί στήν περίπτωσι 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  Ἄν ἀσχολῆσαι μέ 
γήινα πράγματα καί λασπώδη, σβήνει (μέ-
σα σου) τό Ἅγιο Πνεῦμα» (Ε.Π.Ε. 22, 568).

«Πολλές φορές, ἐπισημαίνει ὁ θεῖος 
Χρυσόστομος, καί χωρίς κανένα πειρα-
σμό εἶναι δυνατόν νά σβησθῆ ἡ φλόγα. 
Ὅταν τελειώση τό λάδι, ὅταν δέν κάνουμε 
ἐλεημοσύνη, σβήνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. 
Καθ’ ὅσον ἀπό ἐλεημοσύνη τοῦ Θεοῦ ἦρθε 
πρός ἐσένα. Ἔπειτα βλέπει, ὅτι δέν ὑπάρχει 
σέ σένα ὁ καρπός αὐτός καί δέν παραμένει 
σέ ψυχή ἀνελεήμονα» (Ε.Π.Ε. 22, 570).

«Ὁ Κύριός μας εἶναι μέγας, ἀφοῦ τόσο 
πολύ ἐπιθυμεῖ τήν σωτηρία ὅλων μας, 
δηλώνει ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Μέγα εἶναι 
καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, πού ἐργάζεται γιά 
τόν ἁγιασμό μας» (Ε.Π.Ε. 23, 74). «Ἐγώ 
εἶμαι χριστιανός καί ἀνήκω στόν Θεό. 

Ἀπό ποῦ φαίνεται αὐτό;  Ἔχω τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό. 
Θέλεις καί ἄλλη ἀπόδειξι; Ἔλαβα ἀπό τόν 
οὐρανό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί ἔχω 
ἐξασφαλισμένο τόν ἀρραβῶνα μου. 
Ποιόν ἀρραβῶνα; Τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι στόν οὐρανό (μετά τήν ἁγία Του 
Ἀνάληψι). Τό Πνεῦμα Του εἶναι κοντά 
μας, κάτω στή γῆ» (Ε.Π.Ε. 36, 284).

Τέλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος ὁμιλεῖ, 
μέ ἀφορμή τήν Θεία ἐνανθρώπησι, γιά 
τά ἀνταλλάγματα μεταξύ ἐπουρανίων καί 
ἐπιγείων. «Ὁ Χριστός πῆρε τήν ἐκλεκτή 
προσφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί 
μᾶς ἔδωσε σάν ἀντάλλαγμα τή Χάρι τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Συνέβη ὅ,τι συμβαίνει 
μετά ἀπό μακροχρόνιο πόλεμο. 

»Ὅταν παύσουν οἱ ἐχθροπραξίες 
καί γίνη εἰρήνη, οἱ ἀντίπαλοι 
ἀνταλλάσσουν ἐγγυήσεις καί ὁμήρους. 
Αὐτό συνέβη καί μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί 
τῶν ἀνθρώπων. Τό ἀνθρώπινο γένος 
ἔστειλε στό Θεό ἐνέχυρο καί ἐγγύησι 
τήν ἀπαρχή τῆς ἀναστάσεως, τήν 
ἀναστημένη ἀνθρώπινη φύσι, πού ὁ 
Χριστός τήν ἀνέβασε μέ τήν Ἀνάληψί 
Του (στά οὐράνια). Καί ἔστειλε ὁ Θεός 
σέ μᾶς ἐνέχυρο καί ἐγγύησι τό Πανάγιο 
Πνεῦμα» (Ε.Π.Ε. 36, 320).

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Χρυσορρή-
μονος Πατρός ἁγίου Ἰωάννου, καί μέ 
τήν εὐκαιρία τῆς ἁγίας ἑορτῆς τῆς 
Πεντηκοστῆς, προσεγγίσαμε πρός τό 
πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν ὅλως 
εὐεργετική καί χαρισματική παρουσία 
Του στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀφοῦ «πά-
ντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον» καί 
εἶναι «ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν» καί τῆς 
«ζωῆς χορηγός».

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

Μήνυμα τοῦ Πνευματικοῦ πατρός τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Η ΝΕΑ ΕΠΟχΗ ΤωΝ χρΙσΤΙΑΝΙκωΝ ΜΑρΤΥρΙωΝ
Οι διώξεις των χριστιανών στον σύγχρονο κόσμο

Διωγμοί Χριστιανών ανά τον κόσμο στον 21ο αιώνα

Τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία απέ-
σπασαν την προσοχή του διεθνούς 

κοινού από το καθολικό πρόβλημα δι-
ώξεων κατά των χριστιανών, το οποίο 
επιδεινώνεται σταδιακά σε πολλές χώρες 
του  κόσμου και ιδίως στη Μέση Ανα-
τολή και την Αφρική.

Οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών δεν 
είναι η πρώτη φορά που μας μεταφέ-
ρουν ανησυχητικές ειδήσεις για τη συρ-
ρίκνωση του χριστιανικού πληθυσμού 
της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Ο χριστιανισμός παραμένει η πλέον 
διωκόμενη θρησκεία ανά τον κόσμο. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες στατι-
στικές μελέτες από το 2007, έχει δι-
πλασιαστεί ο αριθμός των χωρών, 
όπου οι χριστιανοί υφίστανται δι-
ώξεις από 24 το 2007 έως 47 γύρω 
στο τέλος του 2012.

Σήμερα, ένας στους τέσσερις χριστια-
νούς παγκοσμίως υφίσταται διακρίσεις 
για θρησκευτικούς λόγους, οι άνθρωποι 
εκτοπίζονται από τις πατρογονικές εστί-
ες τους, παραβιάζονται τα δικαιώματά 
τους, διαπράττονται απαγωγές, βιασμοί, 
βαρύτατη φορολογία, εμπρησμοί, σταυ-
ρικοί θάνατοι κ.λπ.

Είναι εντονότατο το πρόβλημα των δι-
ώξεων σε βάρος των θρησκευτικών μειο-
νοτήτων σε πολλές περιοχές της υφηλίου.

Ο φονταμενταλισμός και ο εξτρεμι-
σμός με θρησκευτικό επικάλυμμα δι-
αδίδεται από μια χώρα σε άλλη. Δεν 
πρόκειται για μεμονωμένα και τοπικού 
χαρακτήρα περιστατικά: Σε μερικές πε-
ριοχές του κόσμου οφθαλμοφανές είναι 

ότι πρόκειται πλέον για σταθερή τάση.
Η ραγδαία εξάπλωση της τρομοκρα-

τίας και του εξτρεμισμού οδήγησε σε 
μερικές χώρες στην πραγματική γενο-
κτονία των χριστιανών.

Οι εξστρεμιστές ως στόχο τους θέ-
τουν μέσω τρομοκρατίας ή εξοντώ-
σεως πλήρη εκτοπισμό των χριστια-
νών από τις εστίες τους. Πολλοί είναι 
οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, οι 

οποίοι από τον φόβο αυτής της εξελίξε-
ως αναγκαστικά παίρνουν το δρόμο για 
την αλλοδαπή. Αρκετοί είναι όσοι θέλουν 
να μείνουν στις πατρίδες τους, πρόθυμοι 
να ακολουθήσουν το Χριστό έως τέλους 
και σε περίπτωση ανάγκης να προσφέ-
ρουν τη ζωή τους ως μάρτυρες.

Οι σταυρώσεις είναι ένα συνηθισμένο  
μαρτύριο που υποβάλλονται οι χριστιανοί  

από τους Τζιχαντιστές.
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Δεν είναι δυνατόν στον περιορισμένο 

χώρο του περιοδικού να παρατεθεί το 
πλήθος των περιστατικών διώξεων κατά 
των χριστιανών σε όλη την οικουμένη 
σήμερα.

Θα περιορισθούμε να αναφέρουμε 
χωρίς πολλές λεπτομέρειες τις χώρες του 
πλανήτη όπου είναι απηνείς οι διωγμοί 
κατά των χριστιανών και δειγματολη-
πτικά θα περιορισθούμε σε ορισμένα 
περιστατικά καθώς και τα αίτια που δη-
μιούργησαν αυτή τη φοβερή κατάσταση. 
Όπως αποκαλύπτει η πρόσφατη έκθεση 
της οργάνωσης Open Doors για το 2015, 
50 χώρες ανήκουν στους χειρότερους 
διωκόμενους χριστιανούς παγκοσμίως.

Το 80% των διωκόμενων χριστια-
νών διώκεται από μουσουλμάνους. 
Οι 10 πρώτες χώρες του καταλόγου κα-
τοικούνται, σε ποσοστό 90% και άνω, 
από μουσουλμάνους.

Η ιστορία διδάσκει πως ο ισλαμικός 
θρησκευτικός φανατισμός μετέτρεψε 
το ήμισυ του χριστιανικού κόσμου σε 
ισλαμικό, σε Αίγυπτο, Τουρκία, Συρία, 
βόρεια Αφρική. Όλες αυτές οι κάποτε 
χριστιανικές περιοχές αποκαλούνται σή-
μερα μουσουλμανικός κόσμος. Η μόνη 
επιλογή των χριστιανών, για να επιβιώ-
σουν, είναι να εξισλαμισθούν.

Υπάρχουν μαρτυρίες μουσουλμάνων 
ιστορικών του μεσαίωνα που αναφέρουν 
τους διωγμούς των χριστιανών, το κά-
ψιμο των εκκλησιών, τις σφαγές κατά 
των «απίστων» την αρπαγή και το βίαιο 
εξισλαμισμό γυναικών και παιδιών.

Σε Αίγυπτο και Συρία υπολογί-
ζεται πως περί τις 30.000 εκκλησί-
ες καταστράφηκαν τον 15ο αιώνα, 
ενώ οι χριστιανοί υποχρεώθηκαν, 
με τη βία, να εξισλαμισθούν. Διώξεις 
κατά των χριστιανών λαμβάνουν χώρα 

σε 40 μουσουλμανικά κράτη σήμερα, 
στα οποία διατηρείται η παράδοση των 
παλαιών διωγμών, η οποία γεννήθηκε 
πριν από 14 αιώνες και θέλει απλώς την 
εξόντωση των «απίστων».

Οι μουσουλμάνοι είναι σύμμαχοι 
των ΗΠΑ (Σαουδική Αραβία), αλλά και 
εχθροί των ΗΠΑ (Ιράν). Οι μουσουλ-
μάνοι προέρχονται από πλούσια κράτη 
(Κατάρ), ή από πτωχά κράτη (Σομαλία, 
Υεμένη). Οι μουσουλμάνοι προέρχονται 
από «Ισλαμικές δημοκρατίες» (Αφγανι-
στάν), αλλά και από «μετριοπαθή» κρά-
τη (Μαλαισία, Ινδονησία), προέρχονται 
από κράτη που έσωσαν οι ΗΠΑ (Κουβέ-
ιτ), αλλά και από κράτη που θέλουν να 
εκδικηθούν τις ΗΠΑ.

Στην αρχή του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο χριστιανικός πληθυσμός 
της Μέσης Ανατολής έφθανε περί-
που στο 20% του συνολικού.Σήμε-
ρα είναι περίπου 4%. Εκτιμάται ότι 
έχουν απομείνει περίπου 13 εκατομ-
μύρια χριστιανοί στην περιοχή και ο 
αριθμός αυτός ενδέχεται να μειωθεί 
περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη τη 
συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση 
της Συρίας και της Αιγύπτου, δυο 
χωρών με ιστορικά μεγάλους χρι-
στιανικούς πληθυσμούς.

Με τον σημερινό ρυθμό μείωσης μπο-
ρεί κάλλιστα να μην υπάρχει σημαντική 
χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανα-
τολή, σε μία ή σε δύο γενιές. Ενδεικτικό 
είναι το γεγονός ότι ο χριστιανικός πλη-
θυσμός της Συρίας έχει πέσει από το 30% 
το 1920 σε λιγότερο από 10% σήμερα.

Η άνοδος του διεθνούς τζιχαντισμού 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο 
δεκαετιών έκανε την εκστρατεία κατά 
των χριστιανών πυρετώδη. Ομάδες 
τζιχαντιστών όπως η Αλ Κάιντα εμφά-

Διωγμοί Χριστιανών ανά τον κόσμο στον 21ο αιώνα
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νισαν τις συγκρούσεις ως έναν ολομέ-
τωπο πόλεμο μεταξύ του χριστιανισμού 
και του Ισλάμ. Τα παραδείγματα βίας 
κατά χριστιανών αυξήθηκαν κατα-
κόρυφα τα τελευταία χρόνια. Στην 
Αίγυπτο το πραξικόπημα κατά του προ-
έδρου Μωχάμεντ Μόρσι ακολούθησε 
ένα κόμμα ισλαμικού πογκρόμ κατά των 
χριστιανών στη διάρκεια του οποίου 42 
εκκλησίες δέχθηκαν επιθέσεις, 37 κάη-
καν ή λεηλατήθηκαν, και ένας άγνωστος 
αριθμός χριστιανών δέχθηκε επίθεση ή 
σκοτώθηκε. Η σφαγή στο Maspero στην 
οποία ο αιγυπτιακός στρατός σκόπιμα 
ερέθισε τα αισθήματα εναντίον των κο-
πτών, άφησε 28 κόπτες νεκρούς.

Η Maalula στη Συρία έχει γίνει πό-
λη φάντασμα. Οι μαχητές της Αλ-Νούσ-
ρα τζιχαντιστικής ομάδας που συνδέεται 
με την Αλ Κάιντα έχουν βεβηλώσει εκ-
κλησίες, βίασαν, σκότωσαν χριστιανούς 
σε μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές 
πόλεις. Οι σταυρώσεις των χριστια-
νών είναι ένα συνηθισμένο μαρτύ-
ριο που υποβάλλονται οι χριστιανοί 
σύμφωνα και με τη μαρτυρία της 
αδελφής Raghidaal Khoury, πρώην 
διευθύντριας του σχολείου του «ελ-
ληνοκαθολικού πατριαρχείου» της 
Δαμασκού.

Λένε στους χριστιανούς:  Λοιπόν, «Θέ-
λετε να πεθάνετε σαν το δάσκαλό σας που 
τον πιστεύετε τόσο; Έχετε μια μόνο επιλο-
γή: την chahada ή την σταύρωση. Υπήρξε 
χριστιανός που σταυρώθηκε μπροστά 
στον πατέρα του. Σταύρωσαν ακόμα 2 
νέους στην Maalula που αρνήθηκαν τον 
εξισλαμισμό...» (aramictr/zenit.org).

Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. 
Στο έδαφος της Συρίας δραστηριοποι-
ούνται ποικίλες συμμορίες, οι οποίες με 
τρόπο συστηματικό εξαφανίζουν τους 

χριστιανούς και εκπροσώπους άλλων 
θρησκευτικών κοινοτήτων.

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί 
το μέλλον της «Κοιλάδας του χριστιανι-
σμού» μιας περιοχής της Συρίας, όπου 
μετακόμισαν και εγκαταστάθηκαν οι 
χριστιανοί από το Χομς και άλλες κα-
τειλημμένες από τους μαχητές πόλεις. 
Πρόσφατα, οι μαχητές έκαναν απόπειρες 
να τους επιτεθούν, αλλά προς το παρόν 
οι απόπειρες αυτές αποκρούστηκαν.

Στο Ιράκ ο αριθμός των χριστιανών 
μειώθηκε κατά δέκα φορές˙ παλαιότερα 
ανέρχονταν σε περίπου 1,5 εκ. ενώ τώρα 
έχουν μείνει λιγότεροι από 150 χιλιάδες.

Στο Πακιστάν ισχύει ο νόμος «περί 
βλασφημίας». Γίνονται τακτικά πογκρόμ 
στη χώρα κατά χριστιανικών συνοικιών 
και επιθέσεις κατά των χριστιανών. Εί-
ναι γνωστό το τρομοκρατικό χτύπημα 
στο Πεσαβάρ στις 22 Σεπτεμβρίου 2013 
και την επομένη μέρα στο Λαχόρ με δε-
κάδες νεκρούς και τραυματίες. Μετά το 
2011 λυπηρή κατάσταση διαμορφώθηκε 
στη Λιβύη. Οι εναπομείναντες χριστια-
νοί σε πλειοψηφία τους είναι κόπτες της 
Αιγύπτου, οι οποίοι τακτικά δέχονται 
θανάσιμες επιθέσεις.

Μεγάλος αριθμός χριστιανών έπεσε 
θύμα των εξτρεμιστών στη Νιγηρία Ομά-
δα ακραίων «Boko Haram» καθώς και οι 
νομαδικές μουσουλμανικές φυλές επιτί-
θενται τακτικά στα χριστιανικά χωριά, 
σφαγιάζοντας όσους απαντούν στο δρόμο.

Ούτε μια βδομάδα δεν περνάει χωρίς 
να πληροφορούμαστε νέους φόνους εκα-
τοντάδων χριστιανών στη χώρα αυτή. Μό-
νο το 2013 σκοτώθηκαν 1.200 χριστιανοί.

Στη Σομαλία ένα από το πλήθος 
των περιστατικών είναι ο πρόσφατος 
αποκεφαλισμός από τους ακραίους του 
«AshSabaab» στην πόλη Μπαράβα δυο 
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χριστιανών μπροστά στα δικά τους παι-
διά.

Στην Ερυθραία της Αφρικής οι 
χριστιανοί φυλακίστηκαν σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης στο Méeter, αποκα-
λώντας τα «στρατόπεδα συγκέντρωσης 
για τους χριστιανούς». Υπολογίζονται σε 
30.000 οι χριστιανοί που έχουν απαχθεί 
σε αυτή τη χώρα. Οι κρατούμενοι για τις 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις είναι 
στοιβαγμένοι σε μεταλλικά 
κοντέινερ εμπορευματικών 
ειδών, διαστάσεων 4,0 m x 
3,8 m. Η στενότητα χώρου 
και οι υψηλές θερμοκρασίες 
115 βαθμούς Fahrenheit λό-
γω του μετάλλου βασανίζουν 
τους κρατουμένους φοβερά 
μέσα στους «γιγαντιαίους αυ-
τούς φούρνους που βράζουν 
τ’ άτομα εν ζωή».

Στις χώρες της Νοτιοα-
νατολικής Ασίας οι χριστια-
νικές μειονότητες υφίστανται 
διώξεις και διάκριση από 
τους οπαδούς των ακραίων 
μορφών Ινδουισμού, Βουδι-
σμού και Ισλάμ.

Ο πιο απηνής διώκτης κατά των χρι-
στιανών είναι η Βόρεια Κορέα. Οι χρι-
στιανοί αντιμετωπίζουν «τη μεγαλύτερη 
πίεση που μπορεί να φανταστεί κανείς». 
50.000 με 70.000 χριστιανοί βρίσκονται 
έγκλειστοι σε μεταλλικά κοντέινερ δια-
στάσεων 4,0x3,8m που προορίζονται 
για εμπορεύματα, για εγκλήματα όπως 
η κατοχή μιας Βίβλου, ή το ότι πηγαί-
νουν εκκλησία. Το Νοέμβριο του 2013, 
αναφέρθηκε ότι 80 κρατούμενοι εκτελέ-
στηκαν δημόσια οι περισσότεροι με την 
κατηγορία της κατοχής Βίβλου.

Στην Κίνα αυξάνονται δραματικά οι 

διωγμοί των χριστιανών. Από τις αρχές 
του 2014 οι κομμουνιστές αξιωματού-
χοι στη Zhejiang έχουν κατεβάσει με 
τη βία σταυρούς σε περισσότερες από 
400 εκκλησίες, ενώ σε ορισμένες περι-
πτώσεις προκάλεσαν βίαιες συγκρούσεις 
με τα μέλη του εκκλησιάσματος:  Δεν 
είναι δυνατόν λόγω του περιορισμένου 
χώρου του περιοδικού να επεκταθούμε 
και στους διωγμούς που γίνονται κατά 

των χριστιανών σε όλες τις χώρες του 
πλανήτη, Ευρώπη, Αμερική.

Όπως δήλωσε στο Στρασβούργο ο 
Michel Varton, επικεφαλής του Open 
Doors Γαλλίας (μη ομολογιακής οργά-
νωσης που ασχολείται με το θέμα) τα δι-
αλυμένα από τους εμφυλίους πολέμους 
κράτη ή οι επίμονες εσωτερικές εντάσεις 
είναι τα πιο επικίνδυνα για τους χρι-
στιανούς. Γιατί οι πόλεμοι αυτοί έχουν 
στοιχεία γεωπολικά, κοινωνικά και 
θρησκευτικά. Είναι περίεργο αυτό που 
συμβαίνει. Π.χ. στη Συρία η Ορθόδοξη 
Ρωσία υποστηρίζει το δικτατορικό καθε-
στώς του Άσαντ, ο οποίος προστατεύει 

Διωγμοί Χριστιανών ανά τον κόσμο στον 21ο αιώνα
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τους χριστιανούς, ενώ οι χριστιανικές 
χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης 
υποστηρίζουν τους αντικαθεστωτικούς, 
οι οποίοι όμως αποβλέπουν στην εκδί-
ωξη των χριστιανικών πληθυσμών από 
την περιοχή. Φαίνεται ότι η κρίση είναι 
πολυεπίπεδη. Τώρα με το Χαλιφάτο δια-
φοροποιήθηκαν οι συσχετισμοί.

Τα όσα γίνονται στην Συρία, στο 
Ιράκ και στα ανατολικά κράτη, δυ-
στυχώς γίνονται με την συνδρομή, 
ανοχή, αλλά και συμμετοχή δυτικών 
χριστιανικών κρατών, επειδή πάνω 
απ’ όλα κυριαρχούν τα οικονομικά 
συμφέροντα.

Τα αίτια αυτού του προβλήματος το 
οποίο βασανίζει τη Μέση Ανατολή, αλλά 
και πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη 
μας, έχουν απασχολήσει πολλούς. Σε μια 
ανάλυση που έγινε πρόσφατα από τις 
«νέες εποχές» της εφημερίδος «Το Βή-
μα» καταγράφονται αυτές οι απόψεις. 
Κυρίως τονίζονται τρία σημεία, τα οποία 
θα παραθέσουμε επιγραμματικά.

Πρώτον. Οι πόλεμοι είναι ενεργει-
ακοί. Αυτό σημαίνει ότι χύνεται πολύ 
αίμα εκεί που υπάρχει ο μαύρος χρυσός.

Δεύτερον. Η μαζική μετανάστευση 
πυροδοτεί νέες σειρές γεγονότων στους 
τέσσερις μεγάλους κύκλους αίματος, 
ήτοι τον χώρο του πρώην υπαρκτού σο-
σιαλισμού, την ζώνη του Ισλάμ από το 
Πακιστάν έως τη Λιβύη, την Υποσαχάρια 
Αφρική, και τις μάζες των απελπισμένων 
ανθρώπων που θαλασσοπνίγονται ή πε-
θαίνουν προσπαθώντας απεγνωσμένα 
να αποδράσουν από τις χώρες των πο-
λέμων, της βίας, της κλιματικής αλλαγής 
και της στέρησης (Αντώνης Λιάκος).

Τρίτον. Αιτία των πολέμων είναι η 
απειλή του ανεξέλεγκτου θρησκευτικού 
φανατισμού που δεν είναι ανεξάρτητος 

από την πολιτική των Μεγάλων Δυνά-
μεων που κυβερνούν τον κόσμο.

Γεννιέται το ερώτημα. Γιατί η Δύση 
απλά παρακολουθεί;

Όμως η Δύση δεν παρακολουθεί 
απλά. Το χειρότερο είναι ότι αποσιω-
πεί και λογοκρίνει τα ειδεχθή εγκλήματα 
κατά των χριστιανών στη «σύγχρονη» 
Συρία αλλά και σε όλη την Ανατολή. Οι 
διωγμοί αποσιωπούνται συστηματικά 
από τη Δύση προς εξυπηρέτηση πολι-
τικών σκοπιμοτήτων.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε απα-
θείς σε τέτοια γεγονότα. Οι διώκτες των 
χριστιανών δεν κόβουν μόνο λαρύγ-
για, αλλά καταστρέφουν και τον πα-
γκόσμιο πολιτισμό, θεωρώντας την 
καταστροφή του, ως μέρος του «θεά-
ρεστου» έργου τους! Καταστρέφουν με 
μπουλντόζες, βαριοπούλες, τσεκούρια και 
αξίνες μνημεία που χρονολογούνται από 
την ασσυριακή εποχή (Νιμρούντ) αλλά 
και των ελληνιστικών χρόνων.

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι χρι-
στιανικές κοινότητες είναι εικόνα από-
λυτης ερημιάς.

Κανείς δεν νοιάζεται για τους ανθρώ-
πους αυτούς που κρατούν ζωντανό τον 
ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την Ορθό-
δοξη πίστη σε μια περιοχή που αποτελεί 
το λίκνο του Ελληνορθόδοξου πολιτι-
σμού από την εποχή της εμφάνισής του.

«Οι καιροί ου μενετοί». Όσο αφή-
νουμε τα πράγματα στην τύχη τους, τό-
σο θα ανοίγει η όρεξη των φανατικών 
μουσουλμάνων, που θέλουν να δουν το 
νόμο της «σαρίας» να εφαρμόζεται και 
στην Ευρώπη, και ο ευρωπαϊκός χώρος 
μπορεί να γίνει θέατρο συγκρούσεων.

Μαρία Καρατσάλου-Γεωργούλα 
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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10 Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

ΑκρΑΙΑ κΑΙρΙκΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ κΑΙ σΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ
«ΜΕΓΑΛΗ δΟκΙΜΑσΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΥσ ΗδΗ δΟκΙΜΑσΜΕΝΟΥσ

ΜΑΛΑΟΥΙΑΝΟΥσ ΑδΕΛΦΟΥσ ΜΑσ»

Αδελφοί μας, στην Ορθόδοξη Ελλάδα 
με τη Χάρη του Θεού και τις ευλο-

γίες του Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιωακείμ, 
αξιωνόμαστε και πάλι να επικοινωνή-
σουμε μαζί σας.

Δοξάζουμε το Θεό που είμαστε όρ-
θιοι και αγωνιζόμενοι… Η αγάπη του 
Θεού, επιτρέπει  δοκιμασίες και ποικί-
λους πειρασμούς αλλά επίσης το έλεος 
και η πρόνοιά Του, εμπνέει και οδηγεί 
προς ποια κατεύθυνση να ζητούμε τη 
λύση… Πάντοτε κάθε δοκιμασία είναι 
ένας τρόπος του Θεού να τραβήξει κοντά 
του κάθε απομακρυσμένο  του παιδί… 
Κι εκεί είναι και η κάθε φορά ποθούμε-
νη λύση των δεινών, στο πώς δηλαδή 
θα δυναμώσουμε τη σχέση μας με τον 
Πατέρα Θεό μας…

Τα λόγια είναι λίγα για να περιγρά-
ψουν αυτά που έζησε η χώρα μας, το πο-
λύπαθο Μαλάουι τον τελευταίο καιρό…

Επέτρεψε  ο καλός Θεός, ο δοκιμαζό-
μενος από την πείνα, τη φτώχεια και τα 
πολλά άλλα δεινά λαός, να ζήσει άλλη μια 
δοκιμασία. Μια θεομηνία που παρόμοιά 
της, δεν θυμούνται οι μεγαλύτεροι να έχει 
πλήξει τη χώρα σε μέγεθος και ένταση…

Η εποχή των βροχών είναι μια εποχή 
που είμαστε όλοι, λίγο έως πολύ εδώ 
στο Μαλάουι, συνηθισμένοι να αντιμε-
τωπίζουμε. Ξεκινάει  συνήθως από τον 
Νοέμβριο και διαρκεί περίπου έως και 
το Μάρτιο. Τότε όλοι αντιμετωπίζουμε 

την εναλλαγή των υψηλών θερμοκρασι-
ών με τις δυνατές βροχές. Εκεί που η ζέ-
στη ανεβαίνει και η ατμόσφαιρα γίνεται 
αποπνικτική ξεσπάει μια δυνατή μπόρα, 
ανοίγουν οι βρύσες του ουρανού και σε 
λίγα λεπτά, πλημμυρίζει ο τόπος με πάρα 
πολλά νερά! Αυτόματα σχηματίζονται 
χείμαρροι παντού. Το νερό τρέχει ορμη-
τικά όπου μπορεί και συνήθως βρίσκει 
διέξοδο στα μεγάλα αυλάκια που είναι 

παντού σκαμμένα γύρω από τα σπίτια, 
δίπλα στους δρόμους και αλλού.

 Η διψασμένη βέβαια γη, δεν αργεί 
να απορροφήσει όλο το νερό  και σε μια 
ή δύο ώρες όλα επανέρχονται στη συ-
νηθισμένη στεγνή μορφή τους. Βέβαια 
άλλοτε οι βροχές μπορεί να έχουν και 

Μαλάουι: H δυνατή βροχή εξελίχθηκε 
σε μεγάλη καταστροφή.

To τραγικό φαινόμενο να σε πλακώσει 
το σπίτι σου πήρε τη μορφή επιδημίας.
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πιο ήρεμη μορφή, όπου ένα συνεχόμε-
νο ψιλόβροχο εναλλάσσεται με βροχή 
πιο δυνατή κι αυτό μπορεί να διαρκέσει 
και πάνω από μήνα… Είναι τότε που οι 
νοικοκυρές, έχουν πραγματικά πρόβλη-
μα, που να στεγνώσουν τις μπουγάδες 

και λόγω αυτού του φαινομένου και της 
υψηλής υγρασίας στην ατμόσφαιρα, η 
βαριά μυρωδιά μιας ελαφριάς μούχλας 
που κάθεται πάνω στα αργοστεγνωμένα 
ρούχα είναι διάχυτη  παντού…

Η φετινή  όμως χρονιά αδελφοί, επι-
φύλαξε, ανεπανάληπτα καιρικά φαινόμε-
να, ακραίες καταστάσεις και αναπάντε-
χες καταστροφές για όλους μας…

Μια φαινομενικά απλή δυνατή βροχή, 
εξελίχθηκε σε μεγάλη καταστροφή αφού 
η έντασή της δεν έλεγε να υποχωρήσει 
και η διάρκειά της ξεπέρασε κάθε προη-
γούμενο. Για τρεις μέρες η δυνατή βροχή 
συνεχιζόταν ασταμάτητα και απειλητικά 
χωρίς διακοπή! Ήταν ένα φοβερό τριήμε-
ρο που χωρίς  ανάσα άρχισε να δοκιμάζει 
την αντοχή και των πιο ψύχραιμων.

Τα σπίτια από τα πιο ακριβά έως και 
τα πιο ευτελή, στην καλύτερη περίπτωση 
μπάζουν νερά  αλλιώς γκρεμίζονταν στην 

κυριολεξία. Η αρχική ενόχληση, εξελί-
χθηκε από ταλαιπωρία σε ανησυχία και 
από φόβο έφτασε σε μεγάλη αγωνία έως 
τρόμο… Τα νέα άρχισαν να φτάνουν τρο-
μερά. Παντού  ακούς και βλέπεις βιβλι-
κές καταστροφές… Το τραγικό φαινόμενο 
να σε πλακώσει το σπίτι σου (δυστυχώς 
συμβαίνει συχνά να ακούς να συμβαίνει 
και να παίρνει τη ζωή από ολόκληρες 
οικογένειες…) τώρα πήρε τη μορφή επι-
δημίας. Παντού καλύβες γκρεμίζονται, 
τοίχοι υποχωρούν εγκλωβισμένα νερά 
ορμητικά και αναπάντεχα σχηματίζουν 
ανεξέλεγκτους χείμαρρους που παρασέρ-
νουν στο διάβα  τους ό,τι  βρουν χωρίς 
εξαίρεση…  Ποτάμια φουσκώνουν, γέφυ-
ρες αχρηστεύονται, περιουσίες εξανεμί-
ζονται σε λίγα λεπτά και το σπουδαιότερο 
ζωές σβήνουν απρόσμενα…

Για ποιους  να πρωτοπονέσεις, για 
ποιους να πρωτονοιαστείς για τους 
εκατοντάδες άστεγους της πόλης, για 
τους φτωχούς αγρότες της επαρχίας, 
για τους κατοίκους γύρω από τη λίμνη 
που φούσκωσε και παρέσυρε γειτονιές 
ολόκληρες ή για τους κατοίκους γύρω 
από τον ποταμό Σίρε όπου το μεγάλο 
αυτό ποτάμι της χώρας φούσκωσε και 
παρέσυρε στο διάβα του πλήθος ανυπε-
ράσπιστων ζωών;

Οι παλιότεροι δεν θυμούνται ανάλογη 
θεομηνία… Άλλοι μόνο προ 20ετίας  μπο-
ρούν ανακαλέσουν παρόμοιο κακό αλλά 
και πάλι ο απολογισμός φέρνει ρίγος…

Οικογένειες ξεκληρίζονται , χιλιάδες 
οι άστεγοι-σπίτια εξαφανίζονται, περι-
οχές  ολόκληρες αποκόβονται χωρίς 
τρόφιμα και αποθέματα. Κυβερνητικά 
αεροπλανάκια προσεγγίζουν περιοχές  
που έχουν πληγεί και αποκοπεί και 
τους φέρνουν τρόφιμα και  άλλοι άστε-
γοι έχουν βρει καταφύγιο προσωρινά 
σε κυβερνητικά κτήρια… Όλη η χώρα 
βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Μαλάουι: Από την μεγάλη θεομηνία οικογένειες 
ξεκληρίζονται, σπίτια εξαφανίζονται, χιλιάδες 
οι άστεγοι, περιοχές ολόκληρες αποκόβονται 

χωρίς τρόφιμα και αποθέματα.
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 Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που 
υποφέρουν. Ακόμη  και τα ζώα της φύ-
σης εξοντώθηκαν. Στην περιοχή μας εί-
ναι διαδεδομένο ένα είδος κόρακα μαύ-
ρο-κατάμαυρο με άσπρη κοιλία ( σαν ένα 
γιγαντιαίο χελιδόνι) το κουάγκαλα. Αυτό 
το πτηνό είναι ένα προστατευμένο είδος 
της χώρας και αυτό γιατί με τη συνήθειά 
του να βρίσκει τροφή στα σκουπίδια, στα 
σάπια φρούτα και ό, τι άλλο καθαρίζει 
συγχρόνως και τον τόπο. Αυτό το που-
λί δεν συνηθίζει να κατοικεί σε φωλιές 
αλλά άστεγο περνά τον καιρό του στη 
φύση και διανυκτερεύει στα θεόρατα 
πανύψηλα δένδρα που έχουμε ακόμη 
και μέσα στην πόλη.  Η ασταμάτητη 
βροχή  τα εξουθένωσε. Καταβρεγμένα 
και αδύναμα έψαχναν προστατευμένα 
μέρη να ξεκουραστούν και αντί να πε-
τούν τα έβλεπες  να περπατούν αδύναμα 
σαν τις κότες ώσπου στο τέλος συνέβη 

μεγάλος αριθμός από αυτά να πεθάνει 
και να δημιουργηθεί πρόβλημα υγείας 
από τα  ψοφίμια που οι υπάλληλοι της 
καθαριότητας του δήμου έπρεπε να φρο-
ντίσουν να περισυλλεχτούν…

Πόσο αδύναμος και ανυπεράσπι-
στος μπορεί  να νιώθει ο κάθε άνθρω-

πος μπροστά σε τέτοια ανεξέλεγκτα 
φαινόμενα  όταν δεν έχει σαν άγκυρα 
την ακλόνητη πίστη του στην αγαπητι-
κή Πρόνοια του Θεού, ώστε να μπορεί 
εν μέσω καταστροφής να ειρηνεύει, να 
μην απελπίζεται, να ελπίζει  και να … 
υπολογίζει στον Θεό…

Μετά την καταστροφή όλοι μετρού-
σαν τις απώλειες πρώτα σε ανθρώπινες 
ζωές και μετά σε άψυχα υπάρχοντα. Σπί-
τια έλιωσαν, υποχώρησαν τοίχοι, ενώ 
έπιπλα και  ηλεκτρικές συσκευές τα ανα-
γνωρίζουν σε απόσταση από τα σπίτια 
τους, παρασυρμένα στους δρόμους… Για 
πολλές νύχτες  ακόμη, ο τρόμος συνεχί-
ζεται έντονος.  Καθώς τα λασπότουβλα 
από τα οποία είναι χτισμένες οι καλύ-
βες τους έχουν μουλιάσει τώρα η κάθε 
βροχή φέρνει μαζί της μεγάλη ανησυχία. 
Από πόσους δεν ακούς το πρωί να σχο-
λιάζουν ότι λόγω της βραδινής βροχής 
περνούν  τη νύχτα τους  ξάγρυπνοι και 
καθισμένοι στην καρέκλα μέσα στο σπίτι 
τους για να είναι σε ετοιμότητα,  εάν 
τους συμβεί το μοιραίο, να τους γκρε-
μιστεί δηλαδή και το δικό τους σπίτι. 

Ένα από τα τραγικότερα περιστατι-
κά που συνάντησα είναι και το εξής: 
Σε γνωστή μου ιθαγενή μετά από λίγες 
μέρες από το μεγάλο κακό, χτύπησε το 

Μετά την καταστροφή όλοι μετρούσαν  
τις απώλειες πρώτα σε ανθρώπινες ζωές 

και μετά σε άψυχα υπάρχοντα.

Μαλάουι: Παντού ακούς και βλέπεις βιβλικές 
καταστροφές.
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τηλέφωνο και είχε το εξής απρόσμενο 
μήνυμα από την αστυνομία στην περιοχή 
Τσικουάουα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 
σε χαμηλότερο υψόμετρο από τις γύρω 
περιοχές και τη διασχίζει ο ποταμός Σίρε. 
Ο ποταμός αυτός φουσκώνει και δημι-
ουργεί  προβλήματα στις γύρω περιοχές. 
Αυτή τη φορά ξεπέρασε τα όρια. Η αστυ-

νομία, λοιπόν, καλούσε τη γνωστή μου 
να πάει να παραλάβει μια μικρή μακρινή 
συγγενή της περίπου 10 χρονών  από το 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου 
την περιέθαλπαν, αφού λόγω της θεομη-
νίας είχε μείνει ολομόναχη.

 Η τραγική ιστορία της μικρής έχει ως 
εξής: Το κορίτσι όσο διαρκούσε η μεγάλη 
βροχή είχε ξεμείνει στο σπίτι κάποιας 
φίλης του και περίμενε να υποχωρήσει η 
ένταση για να πάει σπίτι του. Όταν όμως 
πήγε, δεν βρήκε ούτε σπίτι, ούτε γονιούς. 
Όλα είχαν εξαφανιστεί… Το νερό τα πα-
ρέσυρε όλα. Δυστυχώς την ίδια μοίρα  
είχαν και πολλοί άλλοι… Μακάβριο, μα 
δυστυχώς αληθινό. Τα αγνοούμενα σώ-
ματα των ιθαγενών, άλλα έγιναν  τροφή 
στους πολλούς κροκόδειλους της περιο-
χής και άλλα διάφορα νεκρά, αποκομμένα 
μέλη παρασυρμένα συσσωρεύτηκαν στο 
τεχνητό  φράγμα δημιουργώντας προβλή-
ματα στην παραγωγή του ηλεκτρικού…

Απορία μεγάλη για την τύχη του μικρού 
κοριτσιού… πώς από την μια στιγμή στην 
άλλη, έχασε, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, τους 
γονιούς του… και πώς μέσα στον πόνο 
του θυμήθηκε το τηλέφωνο της μακρινής 
ξαδέλφης της συγχωρεμένης μαμάς του, 
που είχε 3 χρόνια να τους δει και ζήτησε 
βοήθεια… και εκείνη έτρεξε να το παρα-
λάβει και να το οδηγήσει στη γιαγιά του 
που ζει σε άλλο χωριό…

Θεέ μου, πόσο αναπολόγητοι θα εί-
μαστε όταν τολμήσουμε να νοιώσουμε 
ότι υποφέρουμε ή ότι αδικούμαστε όταν 
γύρω μας, άνθρωποι αντιμετωπίζουν, 
τέτοιου είδους καταστάσεις…

 Αδελφοί μου η εκκλησία μας πονά 
με τον πόνο των εμπερίστατων αδελφών 
μας. Είναι τόσο πολλές οι περιπτώσεις 
που έχουν ανάγκη την συμπαράσταση 
και τη βοήθειά μας στον σκληρό αγώνα 
της επιβίωσης…

Με τις μικρές δυνάμεις μας. Όπου 
μπορούμε βοηθάμε και συγχρόνως για 
όλους προσευχόμαστε . Μέσα από τον 
πόνο ενός δικού σου προσώπου γίνεσαι 
και συ μέτοχος  του σταυρού του… Τώρα 
είναι που οι προσευχές που κάνουμε σε 
κάθε Θεία Λειτουργία, αποκτούν ζωτικό 
νόημα… «… ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό 
πάσης θλίψεως , ὁργῆς , κινδύνου και 
ἀνάγκης…» Σε τέτοιες περιστάσεις είναι 
που οι λέξεις ζωντανεύουν  και τα νο-
ήματά τους μπαίνουν στην καρδιά που 
με πόνο παρακαλεί τον Θεό πατέρα να 
φυλάξει, να μας προστατέψει από κάθε 
θλίψη, οργή των ανθρώπων ή των στοι-
χείων της φύσης, κάθε κίνδυνο και κάθε 
δύσκολη περίσταση…

Με αυτά τα νέα και με αυτές τις 
σκέψεις, κλείνουμε το γράμμα μας και 
ευχόμαστε ο Θεός να προστατεύει και 
ευλογεί όλους μας… Με αγάπη Χριστού.

π. Ερμόλαος από το Μαλάουι

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Μαλάουι: Ότι απέμεινε από τα σπίτια που οι 
χείμαρροι νερού παρέσυραν στο πέρασμά τους.
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Η ιστορία μας διδάσκει ότι από τα 
μοναστήρια ξεπήγασαν όλες οι ιε-

ραποστολές, και οι ιεραπόστολοι, όπου 
μετέβαιναν, ίδρυαν μοναστήρια» – Αρ-
χιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

 Και επειδή Ορθοδοξία χωρίς μονα-
χισμό δε νοείται, το Νοέμβριο του 2006 
ο ηγούμενος της Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου 
Αγίου Όρους Αρχιμ. Γεώργιος μας έδω-
σε ευλογία – εντολή να τελέσουμε ένα 
σαρανταλείτουργο στο μετόχι της Ιεράς 
Μονής στον Άγιο Γεώργιο Θεσσαλονί-
κης, με σκοπό τα «έσοδά» του να χρη-
σιμοποιηθούν για την ίδρυση ανδρικής 
Μονής στο Kolwezi του Κονγκό.

Ο Αγιασμός για το θεμέλιο λίθο τελέ-
στηκε από τον Επίσκοπο Μελέτιο Γρη-
γοριάτη το Σεπτέμβριο του 2009 και το 
2012 αποπερατώθηκαν οι περισσότερες 
των εργασιών. Τον Οκτώβριο του 2012 
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδω-
ρος, κατά την περιοδεία του στο Κονγκό, 
τέλεσε και τον καθιερωμένο Αγιασμό.

Ο π. Γεώργιος ανέθεσε την ηγουμε-
νία της νέας Ιεράς Μονής στον άξιο ιε-
ρομόναχο π. Βαρνάβα Γρηγοριάτη και, 
προ της αναχωρήσεώς του την 4η Νοεμ-
βρίου 2013, τον ευλόγησε, δίνοντάς του 
εμπνευσμένες συμβουλές και τις άγιες 
και συγκινητικές ευχές του. Η ενθρό-
νισή του πραγματοποιήθηκε την 21η 
Απριλίου 2014 και ήδη η Ιερά Μονή 
λειτουργεί κατά το αγιορείτικο τυπικό 
με τρεις γηγενείς δόκιμους μοναχούς.

Ο Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης μετείχε 
στη θεία ζωή και αγάπη και, έχοντας 
πάθει την «καλήν αλλοίωσιν», είχε απο-
δεχθεί το παγκόσμιο όραμα και την απο-
στολική ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας στο σύγχρονο κόσμο σχετικά με 
την εντολή του Χριστού «πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη…» (Ματθ. 

κη΄ 19). Γι’ αυτό θεωρούσε ότι «Ιεραπο-
στολή είναι ο ευαγγελισμός των μηδέπο-
τε διατελεσάντων Χριστιανών, όπως και 
ο επανευαγγελισμός των ονόματι μόνο 
ανηκόντων εις την Εκκλησίαν», και την 
έβλεπε ως ανάγκη της ενωμένης με το 
Χριστό ψυχής, κατά το Παύλειο «οὐαί δέ 
μοί ἐστιν, ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι· ἀνάγκη 
γάρ μοι ἐπίκειται» (Α΄ Κορ. θ΄ 16).

Και δεν μπορούσε ο π. Γεώργιος να 
δώσει «ὕπνον τοῖς βλεφάροις καί νυσταγ-
μόν τοῖς κροτάφοις του», προκειμένου να 
συμβάλει στον ευαγγελισμό των αδελφών 

μας. Έτσι, όταν ο αείμνηστος ιερομόνα-
χος Κοσμάς Γρηγοριάτης(Ασλανίδης) τού 
ζήτησε το 1978 να εγκρίνει τη συμμετοχή 
του στην ιεραποστολή του Κολουέζι, πρω-
τοτύπησε ως ηγούμενος του Αγίου Όρους 
και αποδέχθηκε αμέσως την πρότασή 
του, λέγοντάς του: «Σύ δέ ἀπελθών διάγ-
γελλε τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 
θ΄ 60) στους αδελφούς μας του Κονγκό. 
Και με αυτή την αφορμή ο π. Κοσμάς 
οργάνωσε το ιεραποστολικό κλιμάκιο του 
Κολουέζι, το οποίο κατεύθυνε ανελλιπώς 
μέχρι της τελευτής του. Τα ίδια λόγια είπε 
και στο διάδοχό του ιερομόναχο Μελέτιο 

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Η ΙΕρΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙωΝ ΑΠΟσΤΟΛωΝ κΟΛΟΥΕΖΙ

Στιγμιότυπο από Ακολουθία στην Ι. Μονή 
Αγ. Αποστόλων Κολουέζι
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το 1989 και πρόσφατα στον ιερομόναχο 
Βαρνάβα, αποστέλλοντάς τον δι’ ανάληψη 
της ηγουμενίας: «διάγγελλε και μεταφύ-
τευσε στην αφρικανική γη το πνεύμα, την 
προσευχή και τη ζωή του Αγίου Όρους»!

Η ιστορία της σύγχρονης ιεραποστο-
λικής εποχής πολλά θα καταγράψει για 
την προσφορά της Ι.Μ. Γρηγορίου στο 
Κονγκό και ιδιαίτερα του πρωτεργάτη 
ηγουμένου π. Γεωργίου. Διότι ανανέωσε 
στην εποχή μας την παλαιά ιεραποστολι-

κή τακτική περί ιδρύσεως Ιερών Μονών 
από τους συγχρόνους ιεραποστόλους.

Πόσο θαυμαστό και θεάρεστο έργο θα 
ήταν, εάν η ανανέωση αυτής της τακτι-
κής πραγματοποιούνταν και από άλλες 
Ιερές Μονές –ανδρικές και γυναικείες–, 

οι οποίες θα επέτρεπαν σε ορισμένα μέλη 
τους να μονάσουν, συνεχίζοντας τον αγια-
σμό τους, σε κάποιο «αδελφό» μοναστήρι 
του εξωτερικού. Αυτή η πράξη θα αποτε-
λεί τη σπουδαιότερη, την πιο θεάρεστη 
ελεημοσύνη προς όλους τους πιστούς 
αδελφούς της Εκκλησίας μας. Έτσι απο-
δεικνύεται, κατά την ταπεινή μας γνώμη, 
η πραγματική μας πίστη και στην εντολή 
του Κυρίου, «πορευθέντες μαθητεύσατε 
πάντα τά ἔθνη…» και στην προσφορά του 
Μοναχισμού. Η αναγκαιότητα αυτών επα-
ληθεύεται και με την ίδρυση των 17 μο-
ναστηριών στη Βόρεια Αμερική.

Λένε, μερικοί, «όταν η αυλή σου διψά, 
μη ρίχνεις το νερό έξω». Όμως, αδελφοί 
μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αυλή 
μας δεν είναι άλλη από την αυλή του 
Χριστού και σύμφωνα με την Ορθόδοξη 
διδασκαλία και λατρεία, η αυλή αυτή 
είναι ο κόσμος ολόκληρος!

Ευχή μας, λοιπόν, και ευχή όλων των 
ιεραποστολικών κλιμακίων, όσων αδυ-
νατούν να βρουν μοναχούς και μονα-
χές για ίδρυση δύο μοναστηριών στη 
Μητρόπολή τους, είναι ο αείμνηστος 
ηγούμενος Γεώργιος Καψάνης να βρει 
μιμητές… Γένοιτο!

π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου

Η Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων Kolwezi.
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Όσο η ψυχή του ανθρώπου στερείται 
των υλικών αγαθών, τόσο ο Θεός 

ενισχύει αυτήν και την προετοιμάζει 
για μια ανάταση πνευματική και ζωή 
μακαριότητας, ειρήνης και αθωότητας. 
Ακόμα, βλέπει κανείς, ότι ο αγώνας της 
ψυχής αυτής είναι μια πνευματική 
άσκηση κι ας φαίνεται 
κουρασμένη, ταλαιπω-
ρημένη και δυστυχι-
σμένη. Στο τέλος, μπαίνει 
σ’ εκείνη την ευφορία της 
ακατονόμαστης πληθωρι-
κής ταπείνωσης και χαράς 
ανεκλάλητου.

Αξίζει να τονίσουμε ότι 
το φαγητό, η πολλή τροφή, 
συνήθως μας κάνει δούλους 
του σώματός μας – γιατί 
πιστεύουμε ότι, όσο πιο 
πολλά κιλά βάζουμε, τόσο 
πιο ασφαλείς και υγιείς θα 

αισθανόμαστε. Αλλά αλίμονο! Το αντί-
θετο συμβαίνει. Θα υποφέρουμε από το 
πάχος, το οποίο, τελικά, μας κάνει δυσκί-
νητους, άρρωστους και δυστυχισμένους. 
Αλλά δυστυχώς είμαστε δούλοι των πα-
θών μας εκ πεποιθήσεως και πείσμα-
τος, θεωρώντας πως ο,τι σχετίζεται με 

το υλικό τμήμα της ύπαρξής 
μας είναι το σημαντικότερο, 
το πιο απαραίτητο. Όμως, 
δεν είναι αυτή η πραγματι-
κότητα. Στερούμαστε της 
μοναδικής και αναντικα-
τάστατης πνευματικής 
τροφής που βγαίνει μέσα 
από τη συμμετοχή μας 
στα μυστήρια της Εκκλη-
σίας, μέσω των οποίων 
αγιαζόμαστε και αναγεν-
νιόμαστε. Μόνο αυτή τη 
στιγμή θα αναβλέψουμε 

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

ΜΙΑ ΙσΤΟρΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟρθΟδΟξΗ
ΕκκΛΗσΙΑ ΤΗσ κΕΝΥΑσ

Η γεύση του ξυδιού
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και θα δούμε φως που πηγάζει από 
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Ζούμε, καθημερινά, εδώ στο χώρο της 
Ιεραποστολής μας, αληθινές μέρες και 
αυθεντικές στιγμές από την πρώτη χρι-
στιανική ώρα. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο 
του Χριστού μας, ιδιαίτερα στις ταπεινές 
και αθώες ψυχές των μικρών παιδιών. 
Μέσα από την παιδεία, τη μόρφω-
ση, όπου συναντώνται ακαδημαϊκή 
γνώση και θρησκεία, διδάσκεται η 
Ορθόδοξη πίστη.

Στο σχολείο μας, 
που στεγάζεται στην 
αυλή της Μητρόπολης, 
μαζεύονται καθημερινά 
450 παιδάκια από φτω-
χές οικογένειες. Ίσως 
τα πιο πολλά να μην 
έχουν γονείς, ή ακό-
μη να ζουν μόνο με 
ένα γονιό, κυρίως τη 
μητέρα τους. Φτωχά 
πλασματάκια! Θα νό-
μιζε κανείς και θα το 
έλεγε χωρίς δεύτερη 

σκέψη: δυστυχισμένα. Όμως, η δυστυχία 
τους αυτή κρύβει κάτι πολύτιμο, κρύβει 
ένα θησαυρό. Βιώνουμε μαζί τους, καθη-
μερινά, τον πόνο τους και προσπαθούμε 
να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε να 
τον απαλύνουμε. Ανάμεσά τους ξεχω-
ρίζουν αρκετοί για τη σοβαρότητα, 
την επιμέλεια και την αφοσίωσή 
τους στο Χριστό και την Ορθοδο-
ξία. Η ηλικία αυτή είναι το καλύτερο 
και ασφαλέστερο σημείο αναφοράς.

Ο Παύλος είναι ένας από αυτούς. 
Είναι χαρισματικός. 
Είναι φτωχότατος. Αν 
τον δείτε, θα νομίζετε 
ότι είναι διά Χριστόν 
σαλός, γιατί είναι ντυ-
μένος με κουρέλια και 
ακατάστατος στην εμ-
φάνισή του. Ζει με τη 
μητέρα του, η οποία, για 
να τον μεγαλώσει, έχει 
στήσει ένα μικρό λαχα-
νοπωλείο στην άκρη του 
δρόμου, ακριβώς στην 
είσοδο της Πατριαρ-
χικής μας Σχολής. Με 
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τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει ελάχιστα 
χρήματα, φυσικά, για την επιβίωσή 
τους. Εμείς προσφέρουμε δωρεάν 
σχολείο, πρωινό και μεσημεριανό. 
Ο μικρός αυτός, εκτός των άλλων 
προσόντων, είναι πρώτος στην τάξη. 
Δεν απουσιάζει ποτέ από τις καθημερινές 
ιερές ακολουθίες, που τελούνται πρωί 
και βράδυ στο ναό της Αγίας Σοφίας. 
Έχει μια θαυμάσια λεπτή φωνή –είναι 
μόνο έντεκα χρονών. Είναι συνήθως στη 
χορωδία των ιεροσπουδαστών και όλοι 
μένουν έκθαμβοι, γιατί γνωρίζει άριστα 
τους ήχους. Είναι πανευτυχής, γιατί φαί-
νεται να γνωρίζει καλύτερα από εμάς το 
μυστικό της πραγματικής ευτυχίας.

Μια μέρα, μετά τον εσπερινό, με ακο-
λούθησε στο γραφείο μου. Απανωτές οι 
ερωτήσεις που είχαν σχέση με τον Χρι-
στό, τους Αποστόλους και, γενικότερα, 
την Ορθοδοξία. Εκεί, λοιπόν, που συζη-
τούσαμε, τον πρόσεξα ότι προβληματιζό-
ταν με τις απαντήσεις μου. Μού εξήγησε 
με σοβαρότητα, ότι προγραμματίζει στη 
ζωή του να γίνει ιερέας και σπουδαίος 
θεολόγος, γι’ αυτό θέλει να προετοιμα-

στεί. Η συζήτησή μας 
συνεχίστηκε και ο νεα-
ρός έδειχνε ικανοποι-
ημένος. Τον προσκά-
λεσα στην κουζίνα, για 
να του προσφέρω κάτι 
να φάει, γιατί κατάλαβα 
ότι πεινούσε. Πάνω στο 
τραπέζι, υπήρχαν δύο 
μπουκαλάκια. Το ένα 
περιείχε λάδι και το άλ-
λο ξίδι. Ρώτησε, λοιπόν:

– Τι είναι εκείνο στο 
μπουκάλι;

– Είναι ξύδι, το 
οποίο χρησιμοποιούμε, 

για να γίνεται το φαγητό πιο νόστιμο.
– Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
– Εμείς το χρησιμοποιούμε συχνά και 

για θεραπευτικούς λόγους, αναμειγνύο-
ντάς το με χώμα.

Προβληματισμένος, τότε, είπε:
– Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτό 

είναι το ξύδι που έδωσαν στον Χριστό, 
όταν ήταν στο Σταυρό;

– Ακριβώς αυτό.
– Μπορώ να το δοκιμάσω;
– Και φυσικά.
Τότε γέμισα ένα κουταλάκι με ξύδι 

και το δοκίμασε. Η αντίδρασή του ήταν 
ολοφάνερη. Δεν του άρεσε η γεύση. Καί 
σχολίασε το εξής:

Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να γνω-
ρίζω πως αισθάνθηκε ο Χριστός όταν 
του το έδωσαν.  Ήθελα κι εγώ να δω 
πόσο δυσκολεύτηκε ο Κύριος εκεί-
νη την τρομερή στιγμή, όταν ήταν 
στο Σταυρό. Τώρα, κατάλαβα πόσο 
πόνεσε και υπέφερε.

† Ο Κένυας Μακάριος
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Mεγάλο Σάββατο πρωί. Ξαναζούν 
οι εικόνες της πρώτης Εκκλησί-

ας. Βαπτίσεις με είκοσι  νεοφώτιστους 
πιστούς στην Ορθόδοξη Εκκλησία στο 
Λουγκουζί της Ουγκάντας.

Τώρα ανάδοχοι γίνονται οι πρώτοι 
πιστοί της ενορίας. «Όσοι εις Χριστόν 

εβαπτίσθητε Χριστόν ενεδύσασθε». 
Νέα μέλη στην εκκλησία του Χριστού. 
Χαρά μεγάλη. Πάσχα πριν από το 
Πάσχα.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται…

Ο ιερέας George Nyombi

ΟΜΑδΙκΗ βΑΠΤΙσΗ σΤΗΝ ΟρθΟδΟξΗ
ΕκκΛΗσΙΑ σΤΟ ΛΟΥΓκΟΥΖΙ ΤΗσ ΟΥΓκΑΝΤΑσ
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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠρΟσΦΑΤΗ ΕΠΙσκΕψΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ κΑΙ ΠΑΤρΙΑρχΗ ΑΛΕξΑΝδρΕΙΑσ κΑΙ ΠΑσΗσ
                   ΑΦρΙκΗσ κ.κ. θΕΟδωρΟΥ β΄ σΤΗΝ IΕρΑ ΜΗΤρΟΠΟΛΗ ΜΑδΑΓΑσκΑρΗσ

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

ΕΓκΑΙΝΙΑ ΟρθΟδΟξΟΥ ΝΑΟΥ

Την 31η Μαΐου 2015, Κυριακή της Πεντηκοστής, ο Πά-
πας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεόδωρος Β΄, χοροστάτησε κατά τον Όρθρο, τέλεσε 
τα Εγκαίνια του νεοανεγερθέντος Ιερού Ναού των Ει-
σοδίων της Θεοτόκου στην περιοχή Andoharanofotsy 
της Μαδαγασκάρης και εν συνεχεία προεξήρχε της 
Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον κατάμεστο από 
πλήθος πιστών Ναό, κυρίως μικρών παιδιών που 
κρατούσαν τις εθνικές σημαίες της Ελλάδος και της 
Μαδαγασκάρης και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακο-
λουθούσαν τον εγκαινιασμό της Εκκλησίας.
Ο Μακαριώτατος με μεστό θεολογικό λόγο μίλησε στο 
εκκλησίασμα για την ημέρα της Πεντηκοστής και το  
Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησί-
ας, ως επίσης και για την όλη ακολουθία των Εγκαι-
νίων και την σημασία των τελουμένων κατ’ αυτήν.
Έδωσε την ευλογία του στον κάθε έναν ξεχωριστά 
και ευχαρίστησε όλους όσους παρευρέθησαν στην 
Ιερά Μυσταγωγία για να πάρουν την ευχή του.
Ο Μακαριώτατος μετά το πέρας της λατρευτι-
κής Συνάξεως παρακολούθησε το εορταστικό 
πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει η χορευτική και 
μουσική ομάδα του Ανταναναρίβο.
Κατόπιν, παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε 
προς τιμή του ο Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, με την 
παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότη-
τος στην Μαδαγασκάρη κ. Νικολάου Κεραμίδα και 
των μελών  της Παροικίας.



21

Την 30η Μαΐου ε.έ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ επισκέφθηκε την περι-
οχή Andoharanofotsy της Ιεράς Μητρόπολης Μαδαγασκά-
ρης, όπου παρουσία του Εξοχ. Πρέσβεως της Αιγύπτου και 
του Δημάρχου της πόλεως, εγκαινίασε το νέο ορφανοτροφείο 
θηλέων το οποίον θα στεγάζει 200 άπορα και ορφανά παιδιά. 
Η ανέγερση του Ιδρύματος αυτού ήταν μέλημα και όνειρο του 
Μητροπολίτου Μαδαγασκάρης κ. Ιγνατίου εδώ και πολλά 
χρόνια, μιας και στην χώρα αυτή όπως και σε πολλές άλλες 
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, πολλά βρέφη εγκατα-

λείπονται στους δρόμους αφού οι γονείς λόγω φτώχειας 
αδυνατούν να τα σιτίσουν, όπως ανέφερε στην ομιλία του ο 
Μητροπολίτης, ευχαριστώντας τον Θεό για την πραγματο-
ποίηση του οράματός του.
Ο Μακαριώτατος με πολύ συγκίνηση προσφωνώντας τον 
Μητροπολίτη και τους εκπροσώπους των αρχών της χώ-
ρας, ανέφερε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αγκαλιάζει όλους 

τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητος και το παρόν 
Ορφανοτροφείο είναι απόδειξη ότι η Εκκλησία των Αλεξαν-
δρέων μεριμνά και περιθάλπει τους πονεμένους και παρα-
μελημένους ανθρώπους της Αφρικανικής Ηπείρου, ιδίως τα 
παιδιά που είναι τα ωραιότερα πλάσματα του Θεού.

Την 3η Ιουνίου ε.έ. ο Πατριάρχης αναχώρησε για την Manakara. Η Manakara είναι μια 
πόλις στην παραλία του Ινδικού ωκεανού. Στον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Τριάδος της 
περιοχής Manakara, τα παιδιά και ο κατάμεστος λαός υποδέχθηκε τον Πατριάρχη με 
δοξολογία όπου και προσφέρανε στον Μακαριώτατο παραδοσιακά χειροποίητα δώρα.
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια του πρώτου Ορθόδοξου πανεπιστημίου στην 
Μαδαγασκάρη υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμε-
νος τέλεσε την ακολουθία  του αγιασμού. Παρόντες ήταν ο εκπρόσωπος της Βουλής 
της Μαδαγασκάρης, ο Δήμαρχος της Mankara, ο περιφερειάρχης της περιοχής, ο 

οικείος Μητροπολίτης, κληρικοί της Μητροπόλεως και ο λαός της Manakara. Ο Μακαριώτατος 
μίλησε με στοργή και αγάπη στον κόσμο και ότι αυτή η σχολή θα είναι για τα παιδιά της Manakara 
τα οποία είναι το μέλλον της χώρας. Επίσης εξέφρασε την ευχή να δημιουργηθούν και άλλα φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα για το καλό αυτού του τόσου φτωχού τόπου. Απευθυνόμενος στον π. Απόστολο 
ευχήθηκε και εδώ να ανθίσει ένα μοναστικό κέντρο αγάπης και προσφοράς στους ανθρώπους. Τα 
μάτια δάκρυσαν όταν άκουσαν τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος και να υψώνεται η Ελληνική σημαία.  
Το Πανεπιστήμιο είναι δωρεάν του Αρχιμανδρίτου π. Κυριακού Τσολάκη από την Καρδίτσα για το 
οποίον με ευγνωμοσύνη μίλησε ο Πατριάρχης.
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ΑΝΕΓΕρσΗ ΟρΦΑΝΟΤρΟΦΕΙΟΥ θΗΛΕωΝ

δωρΕΑ ΑρχΙΜΑΝδρΙΤΗ ΤΟ ΠρωΤΟ
ΟρθΟδΟξΟ ΠΑΝΕΠΙσΤΗΜΙΟ σΤΗ ΜΑδΑΓΑσκΑρΗ
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Την Κυριακή της Πεντηκοστής 2015, 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας Γε-

ώργιος, ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πόλη 
Freetown, πρωτεύουσα της Σιέρρα Λε-
όνε, που εδώ και ένα χρόνο μαστίζεται 
από τον θανατηφόρο ιό  Έμπολα. Στην 
Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ο Αρ-
χιμανδρίτης Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος 
και οι γηγενείς κληρικοί.

Με την άδεια και τις ευλογίες του 
Ορθόδοξου Πάπα και Πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεο-
δώρου Β΄, ο Σεβασμιώτατος χειροτόνη-

σε Πρεσβύτερο τον Διάκονο Αλέξανδρο 
Καμάρα και Διάκονο τον Αναγνώστη 
Κυριάκο Κομόρα.

Ο νέος Διάκονος είναι ο πρώτος από-
φοιτος της Πατριαρχικής Σχολής Αλε-
ξανδρείας από την Σιέρρα Λεόνε και 
είναι υπεύθυνος της λειτουργίας των 
κατηχητικών σχολείων και υπεύθυνος 
για την νεολαία.

Ο Σεβασμιώτατος μετέφερε στον 
κλήρο και στους πιστούς, τις ευχές, τις 
ευλογίες και την αγάπη του Πατριάρχη 
και τόνισε μεταξύ άλλων ότι τους τελευ-
ταίους 12 μήνες ο Αλεξανδρινός Προ-

ΙΕρΑΠΟσΤΟΛΙκΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ σΙΕρρΑ ΛΕΟΝΕ

Ο Μητροπολίτης Γουϊνέας κ. Γεώργιος κατά την τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου 
για την ανέγερση ορφανοτροφείου στη Σιέρρα Λεόνε.
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καθήμενος προσεύχεται καθημερινά για 
την Σιέρρα Λεόνε και για τις χιλιάδες 
θύματα του έμπολα.

Επίσης, αναφέρθηκε στην σημα-
ντική παρουσία και προσφορά του 
π. Θεμιστοκλή, «του πραγματικού 
σύγχρονου ήρωα» όπως τον απο-
κάλεσε και με δυνατό χειροκρότημα 
επιβεβαίωσε το εκκλησίασμα, που 
μέχρι σήμερα στέκεται με μεγάλο 
κίνδυνο για την ζωή του δίπλα στον 
δοκιμαζόμενο αδελφό του, και χωρίς 
να φοβάται τον θανατηφόρο ιό ανα-
κουφίζει καθημερινά εκατοντάδες 

συνανθρώπους του, προσφέροντας 
τρόφιμα, φάρμακα κ.ά. μα πάνω από 
όλα τον Λόγο του Κυρίου και το πα-
ράδειγμα του καλού Σαμαρείτη.

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος απέ-
νειμε το οφίκιο του Πνευματικού στον π. 
Ελευθέριο Edmonson και στον π. Βάιο 
Hancile και προχείρισε πέντε αναγνώ-
στες μέλη της χορωδίας και κατηχητές.

Τέλος στον προαύλιο χώρο του να-
ού και στην παρουσία του Υπουργού 
Κοινωνικής Πρόνοιας, έγινε η τελετή 
κατάθεσης του θεμέλιου λίθου για την 

ανέγερση ορφανοτροφείου, που θα 
προσφέρει καταφύγιο, στοργή και 
θαλπωρή σε παιδιά που έχασαν 
τους γονείς τους από τον  Έμπολα.

Ο κ. Υπουργός στον χαιρετισμό 
του, εκ μέρους του Προέδρου της 
χώρας ευχαρίστησε την Ορθόδο-
ξη Εκκλησία για την μέχρι σήμερα 
κοινωνική της προσφορά στην Σι-
έρρα Λεόνε, και ιδιαίτερα κατά την 
διάρκεια της μεγάλης δοκιμασίας 
του έμπολα, που αποδεκάτισε τον 
πληθυσμό και οδήγησε την χώρα 
σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές 
του δεκαετούς εμφύλιου πολέμου.

Επίσης τόνισε ότι για πρώτη 
φορά η μεταπολεμική κυβέρνηση 
δίδει άδεια για λειτουργία ορφα-
νοτροφείου και αυτό το κάνει λόγω 
της μεγάλης εμπιστοσύνης που έχει 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία 
έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι 
πραγματικά ενδιαφέρεται για τους 
αναξιοπαθούντες.

 Ορθόδοξη Εκκλησία
στην Σιέρρα Λεόνε 2015

Απρίλιος 2015. Μόλις λίγες μέρες πριν, ο Πατέρας Θεμι-
στοκλής περπατούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ή 
του "Άλλου Πλανήτη" όπως ο ίδιος το λέει, ψάχνοντας αν-
θρώπους για να τον βοηθήσουν με τους φτωχούς. Σήμερα 
περπατάει στους δρόμους της Σιέρρα Λεόνε, στον πλανήτη 
που ζει εκείνος, βοηθώντας τους φτωχούς.
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MΕ ΠΙσΤΗ κΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ θΑΥΜΑΤΑ σΤΟ ΝΟΤΙΟ σΟΥδΑΝ

Mε τη χάρη του Θεού και την ευλογία 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρεί-

ας κ. Θεοδώρου, ξεκίνησα και πάλι την τρίτη 
του Πάσχα προς την πρωτεύουσα του Νο-
τίου Σουδάν, επιχειρώντας ένα ταξίδι που 
έμελλε να έχει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις 
αναμεμειγμένες με πλείστες δυσκολίες.

Κατ’ αρχάς, η περίοδος των βροχών ξε-
κίνησε στο Νότιο Σουδάν και η ελονοσία 
είναι σε έξαρση εξ αιτίας των τσιμπημάτων 
των κουνουπιών, που πληθαίνουν την περί-
οδο αυτή. Δε με άφησαν αμέτοχο αυτής της 
εμπειρίας, καθώς δεν υπήρχε χιλιοστό στα 
χέρια και στα πόδια μου χωρίς τσίμπημά 
τους, παρά τα μέτρα προστασίας, τα οποία 
είναι γνωστά σε όλους. Σε κάθε περίπτωση, 
το θαύμα είναι να μη προσβληθείς από την 
ελονοσία και αυτό το θαύμα συντελέσθηκε 
σε μένα. Δόξα τω Θεώ!

Εν συνεχεία, η σχεδόν ακατάπαυστη 
βροχόπτωση σε ένα μάλλον ανύπαρκτο 
οδικό δίκτυο, έκανε τις μετακινήσεις μας 
από το ένα μέρος στο άλλο να μοιάζει με 
Γολγοθά. Ξεκινάς προς ένα συγκεκριμένο 
προορισμό σχεδιάζοντας να ολοκληρώσεις 
μια αποστολή, που οπουδήποτε άλλου σε 
αυτό τον πλανήτη θα χρειαζόταν το περισ-
σότερο δύο ώρες, αλλά εδώ, σ’ αυτό τον 
τόπο, απαιτεί μια εβδομάδα.

Θεωρείται επίτευγμα να φέρεις σε πέ-
ρας μια εργασία, ιδιαίτερα όταν αυτή η 
εργασία σχετίζεται με δημόσιες υπηρεσίες 
στην Αφρική, ωστόσο το θαύμα έγινε! Η 
διαδικασία της αναγνώρισης της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας από το κράτος του Νοτίου 
Σουδάν ήρθε εις πέρας και πλέον είμαστε 

ενεργό μέλος του συμβουλίου εκκλη-
σιών του Νοτίου Σουδάν.

Δε σας κρύβω τη χαρά και την ικα-
νοποίηση που αισθάνθηκα και την 
προσωπική ανάγκη για δοξολογία του 
ονόματος του Θεού, καθώς, πέραν από 
την προσπάθεια που καταβάλαμε στην 
προεργασία που απαιτείται, μας φανέ-
ρωσε ο Θεός τα κατάλληλα πρόσωπα 
στην κρίσιμη χρονική στιγμή για την 
ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικα-
σίας για να φτάσουμε στο ποθούμενο 
αποτέλεσμα της αναγνώρισης, μέσα σε 

ελάχιστους μήνες, γεγονός που κάτω από 
άλλες συνθήκες θα διαρκούσε χρόνια.

Μια επίσης μεγάλη έκπληξη με πε-
ρίμενε όταν έφτασα στην πόλη Wau και 
κατευθύνθηκα στην κοινότητά μας, όπου 
με υποδέχθηκαν οι πιστοί στην πόρτα της 
εκκλησιάς του Προφήτη Ηλία, κρατώντας 
την ελληνική σημαία.

Αναλογιζόμουν μέσα μου, πώς άνθρω-
ποι, που ποτέ τους δεν επισκέφθηκαν την 

Ο Μητροπολίτης Νουβίας κ. Νάρκισσος
κοντά στα παιδάκια του Ν.Σουδάν.
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Ελλάδα και ίσως να μη ξέρουν καν πού 
πέφτει στο χάρτη, είχαν μέσα τους κατα-
λάβει τον συμβολισμό του να κρατάς την 
ελληνική σημαία σ’ έναν ξένο τόπο μακρινό 
και να νιώθεις  Έλληνας. Η ιστορία όμως 
αποδεικνύει πως ανέκαθεν αυτό ήταν ο 
Ελληνισμός, πόλεις διάσπαρτες σε όλο το 
κόσμο και όχι εγκλωβισμένος σε ένα γεω-
γραφικό μέρος, κάτι που αποδεικνύει τον 
ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα και τον 
αναδεικνύει σε οικουμενικό πολιτισμό.

Το πρώτο παράδειγμα το δείχνει όμως 
η Εκκλησία, καθώς η Ορθοδοξία δε μένει 
εγκλωβισμένη στα εδάφη και στους αν-
θρώπους της, αλλά ανοίγεται, πορεύεται, 
αναζητεί τον άνθρωπο, όπου και αν βρί-
σκεται, και του προσφέρει τη δυνατότητα 
της συνάντησης με το Θεό ελεύθερα και 
απεριόριστα και δημιουργεί εκκλησιές (ως 
χώρους συνάντησης Θεού και ανθρώπου) 
διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο, πράγμα που 
αποδεικνύει την οικουμενικότητα αυτής 
της πίστεως, η οποία ζει αρμονικά μέσα 
στα έθνη και στα κράτη. Όμως η Ίδια ποτέ 
δεν ήταν έθνος ή κράτος, αλλά πάντοτε το 
Βασίλειο της αγάπης του Θεού.

Την επομένη τέλεσα την Αναστάσιμη 
Θεία Λειτουργία και βάπτισα τέσσερα νέα 
παιδάκια. Στο κήρυγμα στο τέλος τούς τόνι-
σα πως για μας τους Ορθοδόξους η εμπει-
ρία του Θεού μέσα στο κόσμο είναι η ζωή 
της Εκκλησίας μέσω των μυστηρίων της.

Εν συνεχεία, φάγαμε όλοι μαζί και τους 
έδειξα φωτογραφίες από την πρώτη μου 
επίσκεψη κοντά τους, κάτι που τους έδωσε 
πολλή χαρά, καθ’ ότι ούτε τηλεόραση ούτε 
κινηματογράφος υπάρχουν.

Όταν επέστρεψα στην πρωτεύουσα Juba, 
επισκέφτηκα και συναντήθηκα με τον αρ-
χηγό την φυλής της περιοχής Magala, τον 
Sultan (βασιλιά) Ταρσίζιο, και τον ευχαρί-
στησα για τη δωρεά του οικοπέδου τεσσά-
ρων στρεμμάτων και τον διαβεβαίωσα πως 
αυτή η δωρεά θα επιστρέψει στην ευρύτερη 
περιοχή με πολλά οφέλη από την ανέγερ-

ση του ιεραποστολικού κέντρου του Αγίου 
Μάρκου, που θα περιλαμβάνει μαιευτική 
κλινική και δημοτικό σχολείο.

Και έτσι, με την αναγνώριση της Εκ-
κλησίας και την τακτοποίηση των τίτλων 
ιδιοκτησίας του οικοπέδου ξεκινούμε την 
κατάθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων και την 
έκδοση άδειας οικοδομής από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για το ιεραποστολικό μας κέντρο.

Τα θαύματα της πίστεως είναι και προ-
ϊόν της υπομονής των ανθρώπων, στους 
οποίους συντελείται το θαύμα. Εκεί δοκι-
μάζεται η πίστη και παραδίδεται ο άνθρω-
πος στο θέλημα του Θεού. Και όπου Θεός 
βούλεται, νικάται ανθρώπων τάξη. Και αυτή 
είναι η πίστη μας στο επιχείρημά μας στο 
Νότιο Σουδάν, όπου μετά από 38 χρόνια 
εκκλησιαστικής απουσίας (λόγω του εμφυ-

λίου πολέμου) έδωσε ο καλός μας Θεός τη 
ζωντάνια στην Εκκλησία Του. Όπως τότε 
στον παράλυτο της κολυμβήθρας του 
Σιλωάμ, που επί 38 χρόνια περίμενε 
αυτή τη συνάντηση με το Θεό, έτσι και 
τα αδέλφια μας στο Νότιο Σουδάν μετά 
από 38 χρόνια βρήκαν το χώρο της συ-
νάντησής τους με το Θεό, την Εκκλησία 
τους ζωντανή, και προχωρούν το δρόμο 
για ένα καλύτερο μέλλον στο πολύπαθο 
Νότιο Σουδάν.

Σε αυτό ζητώ τις ευχές και τις προσευ-
χές σας. Αμήν!

† Ο Νουβίας Νάρκισσος

Δραστηριότητες του Ομίλου.Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων 
στο Ν. Σουδάν. Εκεί η πίστη δοκιμάζεται και ο 
άνθρωπος παραδίδεται στο θέλημα του Θεού.
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ΑΓκΑΛΙΑ κΑρδΙΑκΗσ ΑΓΑΠΗσ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟρθΟδΟξΗ ΕκκΛΗσΙΑ σΤΗΝ ΙΝδΙΑ

28/04/2015

Hσυμμετοχή μου στο έργο της Φι-
λανθρωπικής Κοινότητας της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ινδία 
υπήρξε μια εκ του σύνεγγυς γνωριμία 
μου με την αδελφή Νεκταρία.

Μόνη της αυτή φέρει ευθύνες, που 
υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσαν 
μια ολόκληρη στρατιά: διοικεί πέντε 
σχολεία –τέσσερα στην ύπαιθρο και 
επιπλέον το Αγγλόφωνο Γυμνάσιο 
«Άγιος Ιγνάτιος» στο Ορφανοτροφείο 
θηλέων–, πέντε ιατρικές κλινικές σε 
απομακρυσμένα χωριά, δώδεκα εκ-
κλησίες, τον κλήρο, το προσωπικό, 
το καθημερινό πρόγραμμα πρωινής 
σίτησης, που παρέχει γάλα και μπι-
σκότα σε περίπου 100 παιδιά. Για με-
ρικά παιδιά, μάλιστα, αυτό είναι το μόνο 
γεύμα που θα λάβουν όλη την ημέρα!

Διευθύνει επίσης το πρόγραμμα κα-
θημερινών συσσιτίων, που παρέχει γεύ-
ματα σε 80-100 από τους φτωχότερους 
των φτωχών, αστέγους, τυφλούς, αναπή-
ρους. Και φυσικά, διευθύνει το Ορφανο-
τροφείο θηλέων «Θεοτόκος», που φιλοξε-

νεί 80 κορίτσια, και το Ορφανοτροφείο 
αρρένων «Άγιος Ιγνάτιος»με 50 αγόρια. 
Και μετά από όλα αυτά, διαχειρίζεται μια 
ατέλειωτη λίστα καθημερινών εργασιών 
και την απίστευτη γραφειοκρατία που 
όλα αυτά συνεπάγονται.

Μεταμορφώσεις ψυχών

Τα παιδιά των ορφανοτροφείων είναι 
εξαιρετικά όμορφα, ταλαντούχα και έξυ-
πνα. Η αδελφή τούς προσφέρει όχι μόνο 
ένα καταφύγιο, αλλά ένα σπίτι. Περισσό-
τερο από τυχερά, είναι κι ευλογημένα. 
Έχουν ελπίδα και όνειρο. Έχουν στόχους 
μπροστά τους και η δυναμικότητα που 
ακτινοβολούν είναι μεταδοτική. Έχουν 
τόση αγάπη να μοιραστούν, που σε βγά-
ζει νόκ άουτ από την πρώτη στιγμή που 
περνάς την πύλη του ορφανοτροφείου. 
Τα χαμόγελά τους είναι μόνιμα, αυθόρ-
μητα και γνήσια. Ένιωσα αμέσως πολύ 
δεμένη μαζί τους και έγινα μέλος αυτής 
της μεγάλης οικογένειας.

Προηγουμένως, ποτέ αυτά τα παι-
διά δεν είχαν τίποτε, ποτέ δεν πήγαι-

ναν στο σχολείο. Δεν ήξεραν πώς 
να κρατήσουν ένα μολύβι ή να 
φορούν σωστά τα ρούχα τους. 
Η μετάβασή τους από την παλιά 
ζωή της αφάνταστης φτώχειας 
και οδύνης στη ζωή του ορφα-
νοτροφείου, όπου έχουν φαγητό 
τρεις φορές την ημέρα από 2-3 
μερίδες, αν θέλουν, και όπου κα-
νείς δεν τους χτυπά και δεν τους 
φωνάζει, όπου έχουν ένα κρεβάτι 
και μπάνιο και τοίχους και καθα-
ρά ρούχα και χιλιάδες άλλα καλά, 
αυτή η μετάβαση μπορεί να είναι 
δύσκολη γι” αυτά. Είναι ένας τε-

Δραστηριότητες του Ομίλου.Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ίσως μπορέσουμε μέσω των προσπαθειών μας να 
ελαφρύνουμε το βάρος που κουβαλά η αδελφή Νεκταρία 

στην Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Κοινότητα της Ινδίας.
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λείως νέος κόσμος, αλλά μπορείς να δεις 
σε αυτούς μια άμεση μεταμόρφωση.

Η Modumita, της οποίας η μητέρα 
σκοτώθηκε σε ατύχημα και ο πατέρας της 
δεν ήταν κατάλληλος να τη φροντίσει, 
ήρθε στο ορφανοτροφείο πολύ μικρή και 
τώρα είναι 7 χρονών. Λαμβάνοντας εκ-

παίδευση στο σχολείο «Άγιος Ιγνά-
τιος», μπορεί πλέον να ονειρεύεται 
να γίνει δασκάλα, όταν μεγαλώσει!

Ο Ashim (Μηνάς) είναι ένα 
γλυκό δωδεκάχρονο αγόρι που εί-
ναι ορφανό από πατέρα και η μη-
τέρα του πάσχει από ανίατη ασθέ-
νεια και δεν μπορεί να φροντίσει 
ούτε τον εαυτό της. Δεν είχε πάει 
ποτέ σχολείο μέχρι που ήρθε στο 
Ορθόδοξο ορφανοτροφείο πριν από 
5 χρόνια. Τώρα παρακολουθεί την 
Γ΄ Δημοτικού, χωρίς να τον νοιά-
ζει που όλοι στην τάξη του είναι 
μικρότεροι από αυτόν. Αντίθετα, είναι 
ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και 
προσπαθεί σκληρά. Όταν μεγαλώσει, θέ-
λει να γίνει ιερέας. Τις Κυριακές βγαίνει 
πρωί-πρωί από το ορφανοτροφείο και 
πηγαίνει στην εκκλησία για να διακονή-
σει στο ιερό. Τον έβρισκα στο ιερό κάθε 
Κυριακή στις 7 παρά τέταρτο!

Η Αδελφή Νεκταρία είναι ευλογημέ-
νη με τόσα πολλά ταλέντα. Μιλάει πολ-
λές γλώσσες. Ενεργεί ως διαχειρίστρια, 
λογίστρια, δασκάλα, διευθύντρια, μη-
τέρα, πνευματική οδηγός. Και όλο αυ-
τό το φιλανθρωπικό έργο το κάνει σε 
μια χώρα, όπου ο Χριστιανισμός, πόσο 

μάλλον η Ορθοδοξία, δεν έχει παρά 
μια ελάχιστη και αφανή παρουσία. 
Η χριστιανική της αφοσίωση είναι 
εύγλωττη στις πράξεις της ως ανι-
διοτελούς, αγαπώσης διακόνου του 
Θεού. Και όμως, ότι κάνει αντιμε-
τωπίζεται με καχυποψία.

Όλα αυτά δεν τα γράφω, για να 
να της πλέξω το εγκώμιο. Τα γράφω, 
επειδή μέσω των προσπαθειών μας 
ίσως μπορούμε να ελαφρύνουμε το 
βάρος που έχει να κουβαλήσει και 
να βοηθήσουμε τα προγράμματα 
της Φιλανθρωπικής Κοινότητας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ινδία 
να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Εύχομαι να μπορέσω να την ξαναδώ, 
ώστε να μπορώ να την αγκαλιάσω, αυ-
τήν και τα παιδιά της, που είναι πλέον 
και δικά μου παιδιά. Kalimera sister, 
kalimera children.

Πρεσβυτέρα Lisa Koo San Jose, 
California

Δραστηριότητες του Ομίλου.Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Η Φιλανθρωπική Κοινότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην Ινδία παρέχει καθημερινά γεύμα σε 100 από τους 

φτωχότερους των φτωχών.

Το κοριτσάκι λαμβάνει εκπαίδευση στο σχολείο της Ορ-
θόδοξης Ιεραποστολής στην Ινδία στην Ινδία και μπορεί 
πλέον να ονειρεύεται να γίνει δασκάλα όταν μεγαλώσει!
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Carte postale ΑΠΟ ΤΟ κΟΝΓκΟ
29.04.2015

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Με τη χάρη του Θεού Πατέρα μας 
και τις δικές σας προσευχές, βρίσκομαι 
στην άνασσα του Κονγκό, την ευλογη-
μένη Κινσάσα των δεκατεσσάρων εκα-
τομμυρίων.

Μητροπολίτης εδώ, όπως γνωρίζετε, 
είναι ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Νικηφόρος, 
αγιορείτης μοναχός από τη Μικρή Αγία 
Άννα. Είναι εξαιρετικά επιφορτισμένος 

λόγω της έκτασης του Κονγκό και του 
πλήθους των Χριστιανών που ποιμαίνει. 
Εξ άλλου, είναι και πρύτανης στο εδώ 
Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει ήδη λάβει 
άδεια από το κράτος για πέντε σχολές: 
Θεολογική, Γεωπονική, Πληροφορική, 
Ιατρική και Κτηνιατρική. Εξ αυτών οι 
δύο, Θεολογική και Πληροφορική, έχουν 
ήδη αναπτυχθεί και λειτουργούν κανο-

νικά. Μάλιστα, ο Πρύτανης και οι συ-
νεργάτες του έχουν την ευχέρεια να 
επιλέγουν τους πρωτοετείς. Ειδικά, στη 
Θεολογική Σχολή δέχονται μόνο βαπτι-
σμένους ορθοδόξους νέους με πίστη, 
ήθος και ενσυνείδητη χριστιανική ζωή.

Ο Σεβασμιώτατος είναι νέος και γε-
ρός, ταχύνους, πολυμερής και εύστρο-
φος και, συν Θεώ, τα βγάζει πέρα. Συ-
νεργάζεται, βλέπετε, με ιερείς, πιστούς, 
φοιτητές, καθηγητές, επισκέπτες, ερ-

γάτες για τα διά-
φορα εργοτάξια. 
Αυτές τις ημέρες, 
ολοκληρώνεται η 
2η πτέρυγα της 
Πληροφορικής 
Σχολής. Συγχρό-
νως, ανοικοδο-
μούνται τέσσερα 
σχολεία και τέσ-
σερις Ιεροί Ναοί. 
Οι πιστοί μετακι-
νούνται επί ώρες 
τις Κυριακές σε 
καρότσες μικρών 
φορτηγών ή με τα 
πόδια, για να λει-

τουργηθούν.
Στην περιοχή Ιζίρο ζητούν να βαπτι-

σθούν. Στέλνουν επιστολές μεγάλοι, νέοι 
και παιδιά εδώ και επτά χρόνια, αλλά 
μέχρις στιγμής είναι αδύνατον. Πρώτον, 
επειδή η κατήχηση, για να είναι σωστή, 
απαιτεί χρόνο. Δεύτερον, επειδή για να 
φτάσεις, πρέπει να ταξιδέψεις με αερο-
πλάνο, ύστερα με τραίνο, μετά με φορτο-
ταξί και τέλος με μηχανάκι! Και τρίτον, 

Δραστηριότητες του Ομίλου.Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ιεραποστολική περιοδεία από φοιτητές της Θεολογικής Σχολής.
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επειδή για κάθε ταξίδι τα ναύλα μόνο 
κοστίζουν 5.500 δολάρια!

Εξ άλλου, μόλις πρόσφατα, κατέστη 
δυνατόν να γίνει περιοδεία του Μη-
τροπολίτη με δύο ιερείς στα ανατολι-
κά –Ουβίρα, Μανιόλα, Γκόμα, Βατίρα–, 
όπου υπάρχουν αρκετοί Χριστιανοί και 
ναοί. Λειτούργησαν και βάπτισαν με 
πολύ κόπο, γιατί μέχρι τελευταία είχαν 
ανταρτοπόλεμο και ήταν αδύνατη η επί-
σκεψή τους. Ο πόλεμος άφησε πίσω τους 
ορφάνια και πολλούς τραυματίες, πληγές 
που δεν επουλώνονται γρήγορα.

Αυτή την εβδομάδα είχαμε την έναρ-
ξη του πανεπιστημιακού έτους και ήταν 
ομολογουμένως δύσκολα. Η επιλογή 
και κάλυψη όλων των ειδικοτήτων των 
καθηγητών που θα χρειάζονται είναι 

αγώνας δρόμου κάθε εξάμηνο. Πολλά 
μαθήματα παραδίδονται μέσω τηλεδι-
άσκεψης. Καθηγητές από Σύδνεϋ, Βρυ-
ξέλλες, Στρασβούργο και φυσικά Κονγκό 
και Ελλάδα! Πόσες συνεννοήσεις πρέπει 
να γίνουν. Για να μην αναφέρω πως το 
ποσό των εξόδων είναι άπιαστο και ιδί-
ως αυτό που αφορά τη φιλανθρωπία!

Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθό-
λου. Πολλή δουλειά, αδελφοί, αποδοτική 
αλλά λίγο υποεκτιμημένη. Θυμίζει Πρά-
ξεις των Αποστόλων.

Ας ευχόμαστε υπέρ αλλήλων!

Με όλο μου το σεβασμό και την αγάπη.

πρεσβυτέρα Χρυσάνθη Περίσογλου
Πηγή: http://ierapostoles.gr/2015/04

Στο σχολείο «Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος» στο Κονγκό.
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ΕκδΗΛωσΗ «ΤσΟΥΓκρΙσΜΑΤΟσ 
κΟκκΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥ»

Kάθε χρόνο την Κυριακή του 
Παραλύτου, φίλοι και συνερ-

γάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. περνώντας 
από την Ορφανική Στέγη της 
«Αγία Ταβιθά» στην Λιβαδειά 
όπου με Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στο εκκλησάκι της στέ-
γης τιμούν την μνήμη της Αγίας, 
κατευθύνονται κατόπιν στις κα-
τασκηνώσεις της «Αγίας Ταβιθά» 
στην Αράχοβα, όπου με πανηγυρι-
κό τρόπο γίνεται το «τσούγκρισμα 
του κόκκινου αυγού».

Πρόκειται για εκδήλωση την οποία 
καθιέρωσε ο μακαριστός Μητροπολί-
της Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων 
Κωνσταντίνος για μεγαλύτερη σύσφι-
ξη των δεσμών των συνεργατών και 
φίλων της  Ιεραποστολής και για χαρά 
και απόλαυση της ανοιξιάτικης φύσης 
και απαλλαγή έστω και για λίγο από τα 
καταπιεστικά σύγχρονα προβλήματα. Συ-
νεχίζεται η εκδήλωση αυτή ανελλιπώς 
από τον συνεργάτη του, πνευματικό του 
τέκνο, καθοδηγητή και εμψυχωτή όλου 

του έργου Μητροπολίτη Κηθύρων & 
Αντικηθύρων κ.κ.Σεραφείμ, ο οποίος δεν 
φείδεται κόπου και ταλαιπωριών προκει-
μένου να βλέπει τα έργα του προκατόχου 
του όχι μόνο να συνεχίζονται αλλά να 
ευδοκιμούν και να παρουσιάζουν μεγά-
λη άνθηση και καρποφορία.

Ανάμεικτα συναισθήματα και βαθειά 
συγκίνηση προκάλεσε ο ερχομός μας στον 
χώρο της κατασκήνωσης. Σ’ αυτόν τον Πα-
ράδεισο ζούσε έντονα τα τελευταία χρόνια 
ο αοίδιμος Κωνσταντίνος και αυτόν επέ-
λεξε για να αναπαύσει το σεπτό του σκή-

νωμα.  Ο σεμνός και απέριττος 
τάφος του στην είσοδο της κατα-
σκηνώσεως που είναι το καθημε-
ρινό προσκύνημα πλήθους χρι-
στιανών που γνώρισαν τη βιοτή 
και το έργο του είναι ξάγρυπνος 
φρουρός στο ξάγναντο του Παρ-
νασσού. Καθένας εδώ αφουγκρά-
ζεται τις ανησυχίες του, τους κό-
πους του και τις προσδοκίες του. 
Αυτά τα υψώματα της Αράχωβας 
τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής 
του, ο μακαριστός Μητροπολίτης 

Οι εκδρομείς απολαμβάνουν τα εδέσματά τους 
στην ανοιξιάτικη φύση του Παρνασσού.

Ο πνευματικός της ιεραποστολής Σεβ. Κυθήρων
κ. Σεραφείμ πλαισιωμένος από τους Επικεφαλής 

των Επαρχιακών Επιτροπών του Ομίλου μας.
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Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντί-
νος έκανε ορμητήριο των 
νέων του πνευματικών και 
ιεραποστολικών αγώνων. Το 
κάθε τι στον τόπο αυτό μας 
φέρνει στο νου την παρου-
σία του. Εδώ τις λίγες ώρες 
ανάπαυσης ατένιζε το με-
γαλείο των ανεμοδαρμένων 
κορφών του Παρνασσού, 
ανέπνεε το μυρωμένο απ’ τ’ 
αγριολούλουδα και αγριοβό-
τανα αεράκι και απολάμβα-
νε τις εξαίσιες μελωδίες των 
πουλιών. Εδώ ο αοίδιμος Κωνσταντίνος 
προγραμμάτιζε τις γιορτές και εκδηλώσεις. 
Εδώ καλούσε τους συνεργάτες του, τους 
ενημέρωνε και αποφασίζονταν και οργα-
νώνονταν οι ιεραποστολικές εξορμήσεις. 

Σ’ αυτόν λοιπόν το χώρο χαρήκαμε 
και φέτος μέσα στην ανοιξιάτικη φύση 

το πλούσιο σε αναστάσιμα μηνύματα 
πρόγραμμα της εκδήλωσης που παρου-
σίασαν τα Επαρχιακά Παραρτήματα του 
Ομίλου μας συνεργάτες από Θήβα, Λι-
βαδειά, Χρισσό και Ιτέα.

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Δραστηριότητες του Ομίλου μας

Ο κ. κωΝσΤΑΝΤΙΝΟσ ΓΑΝωΤΗσ 
σΤΟΝ «κΥρΙΑκΑΤΙκΟ ΠΑΙδΙκΟ σΤΑθΜΟ»

O «Κυριακάτικος  Παιδικός Σταθμός», 
οι μηνιαίες συναντήσεις των  νέων 

ζευγαριών που πραγματοποιούνται στην 
αίθουσα του Ομίλου μας οδός Τρυγόνος 
3-5 στην Κυψέλη, στις 26/04/2015 φι-
λοξένησαν τον κο Κωνσταντίνο Γανωτή 
τον καταξιωμένος και έμπειρο εκπαιδευ-
τικό και παππού σε θέματα οικογενείας, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Οι εχθροί 
του Ζευγαριού». Η ομιλία του βοήθησε 
και ανέλυσε προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι σύζυγοι και πώς μέσα από την 
εμπειρία της Εκκλησίας μπορούν να τα 
υπερβούν και να ζήσουν ευλογημένα και 
ευτυχισμένα.

 Διεξαγωγή του "αγώνος τσουγκρίσματος του κόκκινου αυγού"
για την ανάδειξη του νικητή.



ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ...

Σκέψεις
Δέν θά τολμοῦσε πρίν ἀπό δυό-τρεῖς δεκαετίες οὔτε νά τό φανταστεῖ κανείς ὅτι ἡ 

Ὀρθοδοξία θά προχωροῦσε τόσο γοργά στήν Τουρκία. Τότε, ἐνῶ κάποιοι ἔκαναν λόγο 
γιά κρυπτοχριστιανούς, οἱ πολλοί ἤ ἁπλῶς δέν τό ἀπέκλειαν ἤ τό θεωροῦσαν φλυαρία. 
Φαινόταν ξεπερασμένο καί ἀνεδαφικό γιά τίς συνθῆκες τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Ποιός ὅμως μπορεῖ ν’ ἀμφισβητήσει πλέον τίς χιλιάδες τῶν Τούρκων πού κατα-
κλύζουν τά ὀρθόδοξα προσκυνήματα, γιά ν’ ἀνάψουν ἕνα κερί καί «νά κάνουν τήν 
εὐχή τους» ἤ γιά νά εὐχαριστήσουν μετά ἀπό τή χάρη ἤ τήν ἴαση πού ἔλαβαν; Ποιός 
μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τίς δεκάδες χιλιάδες τῶν Τούρκων (γιά 100.000 περίπου κάνουν 
λόγο τά μέσα) πού συνωστίζονται κάθε χρόνο στήν Πρίγκηπο, στήν Ἱερά μονή τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κουδουνᾶ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς του καί περιμένουν ἀτέλειωτες 
ὧρες, γιά νά προσκυνήσουν τή θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου; Ποιός μπορεῖ νά μήν 
ἀπομείνει ἐκστατικός μπροστά στό ἄνοιγμα ἐρειπωμένων ἄλλοτε χριστιανικῶν ναῶν 
ἤ στήν ἀναβίωση τῆς χριστιανικῆς πανηγύρεως στήν Παναγία Σουμελά; Ποιός μπορεῖ 
νά κωφεύσει στά δημοσιεύματα τοῦ ἴδιου τοῦ τουρκικοῦ τύπου ἤ στίς ἐκπομπές τῆς 
τουρκικῆς τηλεόρασης, πού ἀποκαλύπτουν –ἔστω καί λίγο διστακτικά ἀκόμη κάποτε– 
ὅτι ἑκατοντάδες Τούρκοι βαφτίζονται πλέον φανερά Χριστιανοί; Ποιός μπορεῖ νά μήν 
σκιρτήσει στήν εἴδηση ὅτι τήν τριετία πρό τοῦ 2012 οἱ πωλήσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
στήν τουρκική γλώσσα σημείωσαν τόν καταπληκτικό ἀριθμό των 8.000.000 ἀντιτύπων;!

Ὁ Χριστός σήμερα κατακτᾶ χωρίς θόρυβο ἕναν νέο ἄγρό στή... γειτονιά μας.

Περιοδικό "Η Δράση μας", τεύχος 509, σελ. 238.

Ὅταν μιλοῦν τά γεγονότα
ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;  Ὅσο ἀπίστευτο καί νά φαί-

νεται, εἶναι οἱ Κινέζοι.  Ἐκεῖ ὑπάρχει τό μεγαλύτερο ἐργοστάσιο ἐκτύπωσης τῆς Βίβλου. Ἀπό 
τό 1987 μέχρι τώρα, ἔχει ἐκτυπώσει 124 ἑκατ. ἀντίτυπα, ἐκ τῶν ὁποίων τά 65 ἑκατ. σέ 10 
κινεζικές διαλέκτους καί τά 59 σέ ἄλλες γλῶσσες!  Ὑπολογίζεται δέ, πώς μέχρι τό 2030 ἡ Κίνα 
θά ἔχει τούς περισσότερους Χριστιανούς ἀπό κάθε ἄλλη χώρα τοῦ κόσμου. Δέν εἶναι θαῦμα;

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ... Τό 1950 οἱ Χριστιανοί ἐκεῖ ἦταν 
μόλις 1 ἑκατ., τό δέ 2013 ἦταν 70 ἑκατ.! Οἱ ἀναζητήσεις στό διαδίκτυο γιά τά λήμματα 
«Ἰησοῦς» καί «Χριστιανική Ἐνορία» ξεπερνοῦν τά λήμματα «Σί Τζινπίνγκ» (ὁ Κινέζος 
Πρόεδρος) καί «Κομμουνιστικό Κόμμα»! Οἱ Κινέζοι λένε σέ συνεντεύξεις τους σέ ξένα 
ΜΜΕ: «Τό νά εἶσαι ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ σέ γεμίζει αὐτοπεποίθηση», «Ἄν ὅλοι οἱ 
Κινέζοι πίστευαν στόν Χριστό δέν θά χρειαζόμαστε ἀστυνομία, ὅλοι θά ἦταν καλοί 
καί δέν θά ὑπῆρχε ἔγκλημα». Ὁ Ἀμερικανός Καθηγητής τῆς Κοινωνιολογίας Φ. Γιάνγκ 
ἀναφέρει σέ σχετικό βιβλίο του γιά τό φαινόμενο αὐτό: «Ὁ Μάο πίστευε ὅτι θά καταφέρει 
νά ἐξαλείψει τήν θρησκεία, ἀλλά ἀπέτυχε παταγωδῶς»! Κατά τά ἄλλα ἡ Κίνα, ἐπίσημα, 
εἶναι ἀθεϊστική χώρα!

Περιοδικό "Τα κρίνα", τεύχος 341, σελ. 32
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Αυτοί δεν ήταν Charlie
Παρίσι, 7 Ιανουαρίου 2015, Σύναξη Ιωάννου Προδρόμου: Τζιχαντιστές μπαί-

νουν στα γραφεία του γαλλικού περιοδικού «Charlie Hebdo» και εκτελούν εν 
ψυχρώ δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων τον αρχισυντάκτη και σκιτσογράφους 
της σατυρικής εφημερίδας. Αιτία αυτή τη φορά η απεικόνιση του Προφήτη 
Μωάμεθ στις γελοιογραφίες των σελίδων της. Η ευρωπαϊκή και διεθνής κοινή 
γνώμη σοκάρεται! Πορεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων διοργανώνεται στο 
Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με τη συμμετοχή των ηγετών 
της Ευρώπης, των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων δυνάμεων. Στην Ελλάδα οργα-
νώνονται πορείες και συγκεντρώσεις με το σύνθημα «Je suis Charlie».

Λιβύη, 15/2/2015, μνήμη του μαρτυρήσαντος Ονησίμου αποστόλου.Είκοσι 
ένας Αιγύπτιοι Κόπτες Χριστιανοί αποκεφαλίζονται σε μια παραλία από ισλα-
μιστές.Βιντεοσκοπώντας την "θεάρεστο" πράξη τους, στέλνουν, όπως δηλώνουν, 
"αιματοβαμμένο μήνυμα σε όλες τις χώρες του Σταυρού" - μεταξύ αυτών και 
τη δική μας.Η κάμερα συλλαμβάνει κάποια χείλη να λένε το τελευταίο τους 
"μνήσθητι" στον Κύριο, στο Όνομα του οποίου μαρτυρούν λίγα λεπτά αργότε-
ρα.Αποκεφαλίζονται και οι είκοσι ένας.Ο φακός αιχμαλωτίζει τη θάλασσα να 
κοκκινίζει από το αίμα.

Όμως όλοι αυτοί δεν ήταν Charlie. Γι’ αυτούς δεν θα διαδηλώσουν οι ηγέτες 
του κόσμου. Δεν θα γίνει καμία πορεία, καμία κινητοποίηση στα social media. 
Άλλωστε, αυτοί δεν πέθαναν ως δημοσιογράφοι. Αυτοί δεν δήλωσαν άθεοι. Δεν 
προσέβαλαν, στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, την πίστη, τις ιδέες και 
τις αξίες των άλλων αποκτώντας πλούτο και φήμη. Παρέμειναν μέχρι τέλους 
άσημοι μαθητές του Σταυρού. Άγιοι που δεν θα γιορταστούν, γιατί δεν θα τους 
βρουν ημέρα που ταιριάζει.

Ο θάνατος τους μια είδηση «στα ψιλά» των εφημερίδων ή λίγο πριν το 
δελτίο καιρού στα δελτία ειδήσεων. Το πλήθος τους, μια στατιστική – εξάλλου 
πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο, κατάντησε ρουτίνα η είδηση. Κι όμως, δυο 
χιλιάδες χρόνια, η Εκκλησία συνεχίζει να γνωρίζει τέτοιους μάρτυρες που δεν 
ήταν Charlie και που μας θυμίζουν ότι οι αγιογραφίες στους τοίχους του ναού 
δεν είναι μια φολκόρ τεχνοτροπία, αλλά μια διαχρονικά ζωντανή επικαιρότητα 
που συντονίζεται καρδιακά με μια αληθινά ζωντανή πίστη στο πρόσωπο του 
Εσταυρωμένου Χριστού.

Περιοδικό "ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ", τεύχος 111, σελ. 1

Η Ομάδα φοιτητριών του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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34 Εξόδιοι λόγοι - Κοιμηθέντες

δΕκΑ χρΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...
σΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟσΤΟΛΟΥ κΟΥΤΟΥΓΙΑ ΕΝΟσ σΠΟΥδΑΙΟΥ 

ΑΓωΝΙσΤΗ σΤΟΝ ΙΕρΑΠΟσΤΟΛΙκΟ ΑΓρΟ
(Απόσπασμα από την ομιλία του π. βασιλείου χαβάτζα)

Πέρασαν δέκα χρό-
νια από την ημέ-

ρα που ο Απόστολος 
Κουτούγιας έκλεισε 
τα μάτια του σ’ αυτό 
τον κόσμο και πορεύ-
τηκε στην αγάπη του 
Θεού. Τώρα, καθώς ο 
χρόνος κύλησε και τα 
συναισθήματα κατα-
στάλαξαν, μπορούμε 
να εκτιμήσουμε με 
μεγαλύτερη ψυχραι-
μία την προσωπικό-
τητά του.

Προσπαθώντας 
να καταγράψουμε 
κάποιες σκέψεις, στε-
κόμαστε ιδιαίτερα στα 
εξής:

• Ο Απόστολος Κου-
τούγιας αφιέρωσε 
τη ζωή του σε ένα 
συγκεκριμένο σκο-
πό. Πίστεψε στην 
επιλογή της αφιέρωσής του, της συ-
γκεκριμένης αφιέρωσης και γι’ αυτό 
έμεινε μέχρι τέλους σταθερός σ’ αυτή. 
Γι’ αυτό και υπερέβαλλε στην προσπά-
θειά του για το έργο που ανέλαβε. Γι’ 
αυτό, ακόμα και σε στιγμές που πι-
κράθηκε από επιλογές που ανέκοπταν 
την προσπάθεια που υπεραγαπούσε, 
δεν κλονίστηκε ούτε στο ελάχιστο η 

πεποίθησή του στην ορθότητα της 
επιλογής του.

• Ο Κουτούγιας ήταν φορέας του πνεύ-
ματος της «Ζωής». Ενσάρκωνε – στο 
μέτρο των δικών του δυνατοτήτων - τις 
βασικές παραμέτρους της παράδοσης 
του πνευματικού αυτού κινήματος: την 
πίστη στο Χριστό και την έμφαση στον 
ευαγγελικό λόγο, την υπευθυνότητα 
της Χριστιανικής ζωής, τη φλόγα της 
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ιεραποστολής, την αίσθηση της υπευ-
θυνότητας του κάθε Χριστιανού για 
τη χριστιανική μαρτυρία, την πίστη 
στο ρόλο των λαϊκών Χριστιανών. Κι 
ακόμα τη διάκριση των ουσιωδών από 
τα επουσιώδη: την απαλλαγή από μα-
γικές θρησκευτικές αντιλήψεις, θρη-
σκοληψίες, δεισιδαιμονίες (πράγματα 
καθόλου αυτονόητα ακόμα και μεταξύ 
των μορφωμένων χριστιανών).

• Είναι πανθομολογούμενη η προσφορά 
του Κουτούγια στις ΧΜΟ. Καθώς όμως 
ο χρόνος περνάει, μπορεί να εκτιμη-
θεί με μεγαλύτερη πληρότητα αυτή η 
προσφορά: ο Απόστολος Κουτούγιας 
δεν εργάστηκε απλώς με αξιοσημείωτο 
ζήλο στο έργο που του ανατέθηκε και 
που βεβαίως προϋπήρχε. Δε συνέχισε 
απλώς μια λαμπρή προσπάθεια. Έκανε 
σημαντικότατα βήματα μπροστά. Είχε 
μια εκπληκτική παιδαγωγική αντίληψη.

• Παροιμιώδης είναι η επικοινωνιακή 
του δεινότητα. Χιλιάδες παιδιά και οι 
οικογένειές τους τον αισθάνθηκαν ως 
δικό τους άνθρωπο. Ήταν μεγάλη η 
αγάπη που είχε στα παιδιά και στην 
προσπάθεια των ομάδων, που τον έκα-
νε να δίνει καθημερινά τον αγώνα αυ-
τό της επικοινωνίας.

• Είχε το χάρισμα να εμπιστεύεται τα 
στελέχη και να συνεργάζεται μαζί τους. 
Συνεργαζόταν, άκουγε γνώμες, έκανε 
διάλογο. Ιδίως όσοι είχαν την τύχη να 
συνεργαστούν μαζί του πολλά χρόνια 
στην κατασκηνωτική περίοδο του Λυ-
κείου, έζησαν στο μέγιστο βαθμό αυτό 
το πνεύμα.

• Το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά αγά-
πησαν τον Κουτούγια και αισθάνονταν 
οικειότητα με ένα μεγάλο άνθρωπο, 
δεν είναι τυχαίο. Τα παιδιά αντιλαμ-

βάνονται τη γνησιότητα και το ενδια-
φέρον.

• Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε, το πόσο 
ο απλός λόγος του άγγιζε τις ψυχές των 
παιδιών.

Και ξαφνικά μάθαμε για την ασθένειά 
του και το προδιαγραφόμενο τέλος. Και 
τότε, πέρα από τον ανθρώπινο πόνο για 
τον επικείμενο αποχωρισμό, κατέλαβε 
πολλούς από εμάς η αγωνία για τη συ-
νέχεια των ομάδων.

Στη φάση αυτή φάνηκαν οι καρποί 
της πολύχρονης προσφοράς του. Ένας 
σημαντικός αριθμός ανθρώπων, παιδιά 
της εποχής του Κουτούγια, ανέλαβε με 
ξεχωριστό ζήλο και ενδιαφέρον τη συνέ-
χεια της προσπάθειας. Φορείς του ίδιου 
πνεύματος και του ίδιου ενθουσιασμού, 
άνθρωποι όμως με υποχρεώσεις οικο-
γενειακές και επαγγελματικές, υπερανα-
πλήρωσαν όλα αυτά τα χρόνια το κενό. 
Και δεν πρέπει να παραθεωρήσουμε ότι 
και όσοι άλλοι στηρίζουν αποφασιστικά 
την προσπάθεια (υπεύθυνοι της διαχεί-
ρισης, της κουζίνας κλπ), ξεκίνησαν τη 
συνεργασία τους την ίδια εποχή. Όλο 
αυτό το πνεύμα είναι για μας κληρονο-
μιά του Κουτούγια, αλλά και απόδειξη 
της αγάπης σ’ αυτή την προσπάθεια.

Δέκα χρόνια μετά, η μνήμη του Από-
στολου Κουτούγια είναι ζωντανή μέσα 
μας. Η επέτειος της εκδημίας του ας εί-
ναι μια αφορμή ανανέωσης και ανασυ-
γκρότησης των ομάδων μας, του χώρου 
που εκείνος με τόση αγάπη υπηρέτησε. 
Μιας ανανέωσης που θα διατηρεί ακέ-
ραιο το πνεύμα της Αδελφότητας, το 
πνεύμα που κι εκείνος μας έμαθε.

π. Βασίλειος Χαβάτζας
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«ΕΙσ ΜΝΗΜΟσΥΝΟΝ ΑΙωΝΙΟΝ…»
ΕΥθΥΜΙΟσ ΤσΙΓκΑσ

Λίγες γραμμές αντί μνημοσύνου, χά-
ριν ωφελείας ημών των ζωντανών 

για τον αγαπητό μας Ευθύμιο Τσίγκα, 
«κρυφό» αλλά για δεκαετίες πολύτιμο 
και αποτελεσματικό συνεργάτη μας 
στο Παράρτημα του Χρισσού Φωκίδος. 
Τον πρόωρα απελθόντα όπως θέλησε 
η αγάπη του Θεού και τον «ἐν σκηναῖς 
δικαίων» αναπαυόμενον όπως είναι το 
πιστεύω μας και η πεποίθησή μας.  

Από μαθητή τον διέκρινε η θυσιαστική 
αγάπη για προσφορά του εαυτού του χά-
ριν του συνανθρώπου του.  Ήταν ξεχείλι-
σμα της καρδιάς του και χαρακτήριζε την 
κάθε πτυχή της ζωής του, οικογενειακή, 
υπηρεσιακή, εκκλησιαστική και κοινωνι-
κή. Αυτή η διάθεση ανιδιοτελούς προσφο-
ράς δεν ήταν τυχαία.  Εμφυτεύθηκε και 
καλλιεργήθηκε με επιμέλεια, προσευχή 
και γνήσιο παράδειγμα από τους ευλαβείς 
γονείς του καθώς και τους εκκλησιαστι-
κούς πατέρες με τους οποίους συνδέθηκε 
πνευματικά «εξ απαλών ονύχων».

Για δεκαετίες ο Θύμιος είχε την επι-
μέλεια του ταμείου του Παραρτήματος, 
το οποίο οργάνωσε και διατηρούσε με 
μεθοδικότητα, υποδειγματική τάξη και 
ακρίβεια ως γνώστης των οικονομικών 
και λογιστικών θεμάτων.

Χαρήκαμε ως τα τρίσβαθα της ψυ-
χής μας όταν ανακοινώθηκε η κοινή 
πορεία στη ζωή με την σύζυγό του Ευ-
αγγελία, εξίσου ευαίσθητη, συνεπής και 
φιλότιμη στα θέματα του πνευματικού 
αγώνα.  Τους καμαρώναμε μαζί και τους 
είχαμε ως πρότυπο.  Η αναστροφή τους 
απέπνεε αισιοδοξία και μοσχοβολούσε 
Χριστό και Ελλάδα.  

Η αυθεντικότητα της πίστης του Θύ-
μιου, της συζύγου του, των γονιών του 
καθώς και των οικείων του συγγενών, 
αποκαλύφθηκε με την γενναιότητα και 
την ιώβεια υπομονή που επέδειξαν κατά 
τον ενάμισι χρόνο πόνου και συνεχούς 
αγωνίας παλεύοντας με την ασθένεια 
που τελικά τον ανέβασε στην αγκαλιά 
του Θεού.  

Η πρόωρη αποχώρησή του από την 
παρούσα πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια, 
ας αποτελεί τονωτικό και ενισχυτικό της 
πίστης όλων μας στην μέλλουσα ζωή 
και υπομένοντας τον πόνο του αποχω-
ρισμού του ας αναλογιζόμαστε ότι ως 
χριστιανοί «Οὐκ ἔχομεν ὧδε μένουσα 
πόλιν» αλλά την «ἐπουράνιον» όπου και 
θα ανταμωθούμε.

Ευστάθιος Σταυριανός,
Επικεφαλής Επιτροπής Συνεργατών 

Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Χρισσού 

Εξόδιοι λόγοι - Κοιμηθέντες
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ΠΕρΙΟδΟσ ΑΠΟ 01/01/2015 Εωσ 31/03/2015 
Αγγελή Βασιλική 20,00 €

Αθανασόπουλος Δημήτριος 20,00 €

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €

Αναγνωστοπούλου Βαρβάρα 50,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 100,00 €

Αντωνιάδου Κωνσταντίνα 50,00 €

Αντωνίου Αλεξάνδρα 50,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 500,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 60,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Αρβυθάς Ηλίας 80,00 €

Αρχιμ/της π. Σιώζος Κοσμάς 20,00 €

Αρχιμ/της π. Σουτόπουλος Χερουβείμ 50,00 €

Αρχιμ/της π. Χαραλαμπίδης Γρηγόριος 10,00 €

Ασημακόπουλος Ανδρέας 20,00 €

Βελωνά Βασιλική 30,00 €

Βενιζέλος Δημήτριος 20,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 250,00 €

Βογοπούλου 150,00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 15,00 €

Γεωργακοπούλου Κωνσταντίνα 10,00 €

Γεωργίου Ελευθερία 50,00 €

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 50,00 €

Γκίκας Κωνσταντίνος 15,00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 50,00 €

Γκότσης Χρήστος 30,00 €

Γρηγορίου Μαρία 10,00 €

Δαλέτου Γεωργία 40,00 €

Δασκαλάκη Εμμ. Ευσταθία 20,00 €

Δελακούρας Γεώργιος 10,00 €

Δεμενόπουλος Γρηγ. 30,00 €

Δημάκη Αλεξάνδρα 40,00 €

Δημάκης Βασίλειος 20,00 €

Δούση Θεοδώρα 3.000,00 €

Δρίζη Αικατερίνη 20,00 €

Ζαχαράδης Βασίλης 10,00 €

Θερμογιάννη Παναγιώτα 25,00 €

Ι. Μονή Αγ. Χαραλάμπους 50,00 €

Ι. Μονή Αγ. Ιωάννου Προδρόμου 30,00 €

Ι. Μονή Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 20,00 €

Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου - Σταγιάδες
Καλαμπάκα

30,00 €

Ι. Μονή Μεταμορφόσεως Σωτήρος Λουκούς 20,00 €

Ι. Μονή Παναγίας Γοργοεπήκοου Ναύπακτος 20,00 €

Ι. Μονή Προυσού 150,00 €

Ι. Μονή Προφήτου Ηλιού - Πρέβεζα 100,00 €

Ι. Μονή Σίμωνας Πέτρας 100,00 €

Ι. Ναος Αγ. Νικολάου Σιατίστης 250,00 €

Ιερομόναχος Γρηγόριος 100,00 €

Ιωσειφέλλη Αφροδίτη 20,00 €

Καινούργιος Ευριπίδης 20,00 €

Καλπούζος Αντώνιος 200,00 €

Καραθανάση Μαρία 60,00 €

Καρακινίδου Μαρία 20,00 €

Καραντζά Αθηνά 30,00 €

Καραντζίκου Σταυρούλα 50,00 €

Καραφέρη Λουκία 10,00 €

Καρύδης Προκόπιος 30,00 €

Κασίμη Αναστασία για "Αγ. Ληστή του Γολγοθά" 10,00 €

Κατηφόρη Ελένη 20,00 €

Κατσαδούρης Παναγιώτης 30,00 €

Κατσιβάλης Ευστ. 10,00 €

Καττή Ασημίνα 50,00 €

Κιαμπέσης Αναστάσιος 50,00 €

Κιντή Βασιλική 30,00 €

Κοσκορέλη Δέσποινα 50,00 €

Κρυσταλλογιάννη Ελ. 200,00 €

Λεγάκη Μαίρη 50,00 €

Λώλης Ιωάννης 50,00 €

Μακριδοπούλου Νικολίτσα 170,00 €

Μάμαλη Γλυκερία για "Αγ. Ληστή του Γολγοθά" 20,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα 100,00 €

Μαυρίδης Σταύρος 40,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Μαυροπούλου Χριστίνα 100,00 €

Μεθυμάκης Γεώργιος 20,00 €

Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 3.000,00 €

Μεταξάκη Ελένη 20,00 €

Μέτρου Κωνσταντ. για "Αγ. Ληστή του Γολγοθά" 30,00 €

Μπαγλατζής Σωκράτης 20,00 €

Μπασούκου Μαρία 20,00 €

Μπινίκος Νικόλαος 80,00 €

Μπουλιώτη Ανδριάνα 10,00 €

Μπουρνέλης Απόστολος 15,00 €

Μυγδάλης Κωνσταντίνος 50,00 €

Νικολαΐδης Απόστολος 300,00 €

Νικολάου Μαρία 30,00 €

Ξενοφώντος Κυριακή 20,00 €

Οικονόμου Ειρήνη 20,00 €

π. Βιολάκης Εμμανουήλ 10,00 €

π. Χαβάτζας Ελευθέριος για Ι. Μ. Κορέας 200,00 €

π. Γκέλης Κωνσταντίνος 30,00 €

π. Κρητικός Γεώργιος 200,00 €

π. Σκούλικας Ανδρέας 800,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €

Παπαγεωργίου Χρήστος 20,00 €

Παπαδάκη Σοφία 300,00 €

Παπαδοπούλου Αρετή 30,00 €

Παπαδοπούλου Παναγιώτα 20,00 €

Παπανικολάου Βασίλειος τα. ΧΡ 15,00 €

Πεδιαδίτη Αικατερίνη 10,00 €

Πέτρου Ελένη 20,00 €

Πέτρου Κωνσταντ. για "Αγ. Ληστή του Γολγοθά" 100,00 €

Πούλιου Δήμητρα 30,00 €

Σεβ.  κ. Γεώργιος 100,00 €

Σκαφίδα Άννα για "Αγ. Ληστή του Γολγοθά" 30,00 €

Σπάρος Αριστοφάνης 50,00 €

Σταυρόπουλος Σπύρος 250,00 €

Στεργίου Αικατερίνη 40,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Σφυροέρας Κωνσταντίνος 50,00 €

Τοσκάνη Μαρία 10,00 €

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50,00 €

Τσουμπέλη Ασπασία 20,00 €

Φράγγου  Αρετή 300,00 €

Χαρβαλιά Μαρία 30,00 €

Χούπας Νικόλαος 100,00 €

Χριστάκη Δήμητρα 50,00 €

Εις Μνήμην Ποσό

Παπαγεωργίου Μαρία εις μνήμην κ. Περλεπέ 120,00 €

Μαμαή Μαρία εις μνήμην Παρασκευής 20,00 €

Σώχου Αργρυρώ εις μνήμην Παρασκευής 20,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην 
Παρασκευής

20,00 €

Μπέλτσος Ευάγγελος εις μνήμην συζύγου
& θυγατρός

100,00€

Μικελάτου Ευτυχία εις μνήμην πατρός 
Ιωάννου

50,00 €

Γαϊτανάρου Μαίρη εις μνήμην Μιλτιάδη 
Παπαπαναγιώτου

40,00 €

Νικολετοπούλου Παναγιώτα εις μνήμην 
γονέων Πέτρου & Στεφανίας

119,00 €

Παπαπαναγιώτου Κλεανθία εις μνήμην 
συζύγου

30,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών Ποσό

Βελισσαρίου Σοφία 89,00 €

Θεοδωρακοπούλου Αγγελική 55,10 €

Ανώνυμος 60,20 €

Δασουράς Βασίλειος 120,45 €

Καλογεράκου Αγγελική 61,00 €

Κουνδουράκης Στυλιανός 26,00 €

Μοσχονά Αικατερίνη 52,00 €

Σαμπαζιώτη Ιωάννα 85,00 €

Χατζηστρατή  Ουρανία 18,66 €

Ανώνυμος 45,87 €

Αντωνακοπούλου Ιωάννα 179,00 €

Ανώνυμος 69,60 €

Λίγκα Νίκη 49,18 €

Μανδηλαρά Ευαγγελία 110,00 €

Καλούδη Κωνσταντίνα 43,14 €

Αθανασίου Παρασκευή 202,00 €

Βαλμαντώνη Ουρανία 20,44 €

Τετράδης Στέφανος 94,03 €

Πιλιλίμη Μαρία 125,00 €

Κορκολή Τούλα 98,74 €

Δια Βαπτήσεις Ποσό

Καρέλλα Λίλιαν, όνομα Νικόλαος & Παυλίνα € 50,00

Λεοντιάδης Διονύσιος, όνομα Κωνσταντίνος € 144,50

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 1.340,00 €
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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
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ

20ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. 
ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ ΑΓΙΑΣ 

ΤΑΒΙΘΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ: 

«Ἅμα Χριστιανός, ἅμα ἱεραπόστολος»
Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί συνεργάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,

ἡ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
εἰς τό 20ον Συνέδριον πού ὀργανώνει ὁ  Ὅμιλός μας ἀπό 21ης  
ἕως 23ης Αὐγούστου 2015 (Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή).

Τό Ἀρχηγεῖο τῆς Κατασκηνώσεως τῆς «ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ», 
ὅπως πάντα ἔτσι καί ἐφέτος, εὐχαρίστως  μᾶς προσφέρει τόν 
φιλόξενον χῶρον του.

Τό Δ.Σ. καθώς καί ἡ ἐπιτροπή ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου μέ ἔμπειρους εἰσηγητάς, ὅπως κάθε χρόνο, 
θά προσπαθήσουν ὥστε τό τριήμερον Ἱεραποστολικόν Συνέδριον νά βοηθήσει τούς Συνεργάτες μας μέ 
πνεῦμα μαθητείας καί ἀγάπης νά ὠφεληθοῦν πνευματικά.
Ὁ περιωρισμένος ἀριθμός κατασκηνωτικῶν δωματίων ἐπιβάλλει ὥστε ἡ παροῦσα πρόσκλησις νά θεωρηθῇ 
αὐστηρῶς προσωπική. Ὅσοι δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλοῦνται νά ἔχουν μαζί τους τά προσωπικά τους 
εἴδη, καθώς καί σεντόνια, πετσέτες κ.λπ. Ἐπιπλέον, ἐάν εἶναι δυνατόν, μαγνητόφωνο γιά τίς εἰσηγήσεις καί 
φωτογραφική μηχανή γιά τά ἀξιοθέατα τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ κατασκηνωτικοῦ μουσείου.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Νά δηλώσετε ἐγκαίρως τήν συμμετοχήν σας εἰς τά τηλέφωνα:

1. Τῆς Προέδρου τῆς Ἱεραποστολῆς κας Μαρίας Γεωργούλα, 2107628953 ἤ 6979872415
2. Τῆς Ειδ. Γραμματέως τῆς Ἱεραποστολῆς κας Θεοδώρας Σκορδᾶ, 2108650759 ἤ 6931830266
3. Τῆς Κατασκηνώσεως τῆς «Ἁγίας Ταβιθᾶ», 2267031290 ἤ 2261023516
4. Τῆς Γραμματέως τῶν «Φίλων τῆς Κατασκηνώσεως», 2109885542 ἤ 6945644654
5. Τοῦ Μέλους τοῦ Δ.Σ. κας Ἀργυρώς Σώχου, 2108650348 ἤ 6978738331

Σᾶς περιμένουμε μέ ἀδελφική καί ἱεραποστολική χαρά
                             ΔΙΑ ΤΟΝ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.                                 ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
 Ἡ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεύς                Ἡ Ἀρχηγός

 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ     ΓΕΡ. ΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ


