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Ἄς εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό, 
εὐφρόσυνο καί εὔκαρπο τό νέο σω-

τήριο ἔτος 2016. Ἡ Χάρις τοῦ σαρκί νη-
πιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄς ἐπισκιάζη σέ 
ὅλη τήν διάρκειά του ὅλο τό Χριστεπώ-
νυμο Πλήρωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας 
καί ὅλον τόν κόσμο.

Ὁ κόσμος καί ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότη-
τα, ὅταν εὑρίσκωνται μακρυά ἀπό τόν 
Πλάστη καί Δημιουργό μας Θεό, ζοῦν 
μέσα σέ ἕνα κλῖμα ταραχῆς, συγχύ-
σεως, διαπληκτισμῶν, διχοστασίας, 
ἀγωνίας, ἀστάθειας καί ἀβεβαιότητας. 
Μίση, ἔχθρες, φιλονικεῖες, συγκρού-
σεις, μισαλλοδοξίες, ἀλληλοεπιβουλές, 
ἀντιπαλότητες, ὀξύτητες καί ἀντιπαραθέ-
σεις κυριαρχοῦν στίς διαπροσωπικές 
τους σχέσεις.

Σέ παγκόσμια κλίμακα παρατηροῦμε 
ἀναστατώσεις, πολεμικές ἐπιχειρήσεις, 
ἐξοντώσεις καί σφαγιασμούς ὁμάδων 
ἀνθρώπων, καί μάλιστα Χριστιανῶν, 

πράξεις βίας, βιασμῶν καί ἀπανθρωπιᾶς 
σέ ἄωρα κορίτσια καί σέ γυναῖκες, 
ληστεῖες, διαρρήξεις καί κλοπές καί κά-
θε εἴδους ἀνομία καί παρανομία, πού 
διαφεύγουν τά πνευματικά ὅρια τοῦ Θεί-
ου νόμου τῆς ἐν Χριστῷ πνευματικῆς 
πορείας καί ζωῆς καί ὁδηγοῦν στήν 
ἀφύσικη, ἔκφυλη, ἄνομη καί ἔκρυθμη 
χαμοζωή μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται. 

Εἶναι σπάνιο εἶδος ἡ ἀγάπη, ἡ φι-
λαδελφία, ἡ ὁμόνοια, ἡ ὁμοψυχία, 
ἡ ἀδελφοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη καί ὁ 
ἀλληλοσεβασμός. Ἀκόμη καί μέσα στίς 
σύγχρονες οἰκογένειες δέν εὑρίσκεις 
εὔκολα αὐτό τό πολύτιμο καί πανεύο-
σμο ἄνθος τῆς ἀγάπης.

Καί ὅλα αὐτά γιατί νά συμβαίνουν; 
Ἁπλούστατα, διότι ἀπουσιάζει ὁ Χριστός, 
ἡ ἀτόφια χριστιανική ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, 
τό φῶς, ἡ ἀληθινή ζωή. Καί ἀπουσιάζει 
ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν τόν 
ἀπορρίπτουμε ἀπό τήν ζωή μας καί τά 
ἐνδιαφέροντά μας, ὅταν κλείνουμε τά 
αὐτιά μας στά θεῖα Του μήνύματα καί 

3Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

«ΑΡΧΙΜηΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ»

Ἀπουσιάζει ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν τόν 
ἀπορρίπτουμε ἀπό τήν ζωή 
μας καί τά ἐνδιαφέροντά 
μας, ὅταν κλείνουμε 
τά αὐτιά μας στά θεῖα 
Του μήνύματα καί ὅταν 
παραβαίνουμε τό πανάγιο 
θέλημά Του. 
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ὅταν παραβαίνουμε τό πανάγιο θέλημά 
Του.

Ὅμως, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο διά τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου δέν παύει μέσα 
στήν ταραγμένη αὐτή ἐποχή μας νά 
ἐκπέμπη μηνύματα πνευματικῆς ζωῆς 
καί σωτηρίας διά τόν κάθε κουρασμένο 
ψυχικά καί καταπονημένο ἄνθρωπο, μέ 
τά θεόπνευστα αὐτά λόγια: «Ἰδού νῦν 
καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα 
σωτηρίας».

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
μᾶς διδάσκει τά ἀκόλουθα γιά τήν 
ἀναγκαιότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας 
(τά ἀποδίδουμε σέ ἁπλῆ γλῶσσα): 

«Ἀφοῦ, οὔτε ὁ φυσικός νόμος 
ὠφέλησε, οὔτε ὁ γραπτός νόμος ὡδήγησε 
στή λύτρωσι, καί μάλιστα καί οἱ δύό 
ἔβλαψαν ὅσους δέν τούς χρησιμοποί-
ησαν ὅπως ἔπρεπε, καί ἔτσι ἀπέδειξαν 
ὅτι εἶναι ἄξιοι μεγαλύτερης τιμωρίας, 
εἶναι πλέον ἀναγκαία ἡ σωτηρία, πού 
εἶναι καρπός τῆς Θείας Χάριτος» (Ε.Π.Ε. 
16β, 506).

«Ὁ Θεός ἠθέλησε νά εὕρωμε ἔτσι τήν 
σωτηρία. Ἐμεῖς τίποτε δέν κατωρθώσα-
με, ἀλλ’  εὑρήκαμε τήν σωτηρία, διότι τό 

ἠθέλησε Ἐκεῖνος. Μᾶς ἐκάλεσε, ὄχι διότι 
εἴμεθα ἄξιοι, ἀλλ’ ἐπειδή ἔτσι ἔκρινε κα-
λό Ἐκεῖνος» (Ε.Π.Ε. 18,20). «Μόνο ἕνα 
δῶρο προσφέρουμε εἰς τόν Θεό, τό νά 
πιστεύωμε εἰς αὐτόν, πού ὑποσχέθηκε 
τά μελλοντικά. Μέ αὐτόν τόν τρόπο τώ-
ρα εἴμεθα σωσμένοι. Ἄν, λοιπόν, χάσω-
με τήν ἐλπίδα, ἐχάσαμε τό σύνολο τῆς 
ἰδικῆς μας εἰσφορᾶς στήν ὑπόθεσι τῆς 
σωτηρίας» (Ε.Π.Ε. 17, 214).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ προσανατολισμός μας γιά τό ασφα-

λές καί βέβαιο λιμάνι τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας μας εὔχομαι ἀπό καρδίας νά 
ἀποτελῆ τήν σταθερή καί ποθητή γραμ-
μή πλεύσεως γιά ὅλους μας καί γιά τόν 
κάθε χριστιανό. 

Ἔτσι, μέσα στούς κλυδωνισμούς 
καί τούς κινδύνους τῆς θαλασσοδρό-
μου πορείας μας, ἡ ζωή μας θά εἶναι 
ἀσφαλής καί ἀκύμαντη, ἐφ’ ὅσον εἴμαστε 
ἑνωμένοι μέ τόν Ἀρχηγό τῆς πίστεως καί 
τῆς σωτηρίας μας Κύριο Ἰησοῦ Χριστό 
καί θά ἀκολουθοῦμε τήν σταυροαναστά-
σιμη διαδρομή Του.

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ σαρκωθέντος Θείου 
Λυτρωτοῦ μας νά περισκέπη καί σώ-
ζη ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα τούς 
εὐσεβεῖς καί Ὀρθοδόξους χριστιανούς 
καί τούς ἀκάματους σκαπανεῖς στούς 
ἀνά τόν κόσμον ἱεραποστολικούς πνευ-
ματικούς ἀγρούς καί τό θεάρεστο καί 
θεοκίνητο ἔργο τους, τό δέ νέον ἔτος νά 
εἶναι ἔτος σωτήριο καί ἔτος μετανοίας 
καί ἐπιγνώσεως τοῦ Θείου θελήματος.

Μέ ἐγκάρδιες ἑόρτιες εὐχές,

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ὁ προσανατολισμός μας 
γιά τό ασφαλές καί βέβαιο 
λιμάνι τῆς ἐν Χριστῷ  
σωτηρίας μας εὔχομαι ἀπό 
καρδίας νά ἀποτελῆ τήν 
σταθερή καί ποθητή γραμμή 
πλεύσεως γιά ὅλους μας  
καί γιά τόν κάθε χριστιανό.



5

Μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για 
το προσφυγικό,πρωτοσέλιδα και 

γεμάτες εφημερίδες από άρθρα, δραμα-
τικές εικόνες και σχόλια, στρογγυλά τρα-
πέζια σε όλα τα κανάλια, διαδηλώσεις 
υπέρ και κατά σε πολλές πόλεις διαφορε-
τικών χωρών, δηλώσεις πρωθυπουργών 
και αξιωματούχων, μακριά και λεπτομε-
ρή ρεπορτάζ για τα ανθρώπινα κύματα 
που φθάνουν στην κεντρική Ευρώπη και 
για το συνωστισμό στα Ελληνικά νησιά, 
αλλά ούτε λέξη για τα αίτια, ούτε νύξη 
για την εμπλοκή των Ευρωπαίων 
στους πολέμους που γεννούν την 
προσφυγιά. Έχουν στήσει ένα αδι-
απέραστο πέπλο αποσιώπησης για 
την τεράστια ευθύνη τους για τους 
πολέμους και την προσφυγιά.

Αυτό που γίνεται εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 
και βόρεια Αφρική είναι πρωτοφανές. 
Πόλεμοι έχουν γίνει στο παρελθόν. Αλ-
λά η καταστροφή που συντελείται 
με συστηματικό, μεθοδευμένο και 
επίμονο τρόπο στις μέρες μας ίσως 
δεν έχει προηγούμενο. Ούτε οι σταυ-
ροφορίες δεν προξένησαν τόσο με-
γάλη καταστροφή, τέτοιας κλίμακας 
ανεπανόρθωτη ζημιά.

Πρόκειται για προσπάθεια μαζικής 

εξαφάνισης ολόκληρων κρατών και 
πολιτισμών, που περιλαμβάνει την εξό-
ντωση εκατομμυρίων ανθρώπων, την 
αποδόμηση κάθε κρατικής οντότητας, 
την ολοκληρωτική λεηλασία του πλούτου 
και την ξεθεμελίωση κάθε ρίζας πολιτι-
σμού και κάθε συνεκτικού ιστού αρχέ-
γονων κοινωνιών που είτε παρέμειναν 
ανυπότακτες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό από τη δυτική κυριαρχία είτε δι-
ατηρούσαν πάρα πολλά στοιχεία μιας 
μεγάλης παράδοσης χιλιάδων χρόνων. 
Η σύγχρονη μορφή κυριαρχίας έχει 
αναπτύξει στο μέγιστο επίπεδο την 
πολιτική του αφανισμού, που απο-
τελεί μια ακόμα πιο βάρβαρη μορφή 
της αποικιοκρατίας παλαιού τύπου. 
Διαχωρίζονται οι χώρες που είναι υπο-
τελείς από τις χώρες που απλά διαλύ-
ονται και καταστρέφονται ολοσχερώς. 
Από αυτές τις τελευταίες αφαιρείται βι-
αίως ο υλικός τους πλούτος, πετρέλαια, 
ουράνιο, ξυλεία, μέταλλα, διαμάντια κι 
ό,τι άλλο διαθέτουν που χρειάζονται οι 
δυτικές πολυεθνικές, καταστρέφονται 
εκ θεμελίων οι κρατικές υποστάσεις και 
υποδομές τους, η διοίκηση, ο στρατός, 
η αστυνομία,η παιδεία, η υγεία και ό,τι 
άλλο υποσύστημα συγκρατεί μια κρατική 
οντότητα. Και, κυρίως, διαχωρίζονται 
οι πολίτες αυτών των χωρών, πρώτο, 
σ’ αυτούς που θα πεθάνουν μαζικά, θα 
ακρωτηριαστούν ή θα πέσουν σε πλή-
ρη εξαθλίωση, δεύτερο, σ’ αυτούς τους 
λίγους, που θα αναλάβουν σαν εντεταλ-
μένα όργανα να διεκπεραιώνουν στο 
εσωτερικό αυτή τη διαδικασία διάλυσης 
και υποταγής και, τρίτο, αυτούς που θα 
μεταφερθούν στις δυτικές μητροπόλεις 
σαν εργάτες, με ιδιαίτερη προτίμηση σε 
εκείνη την κατηγορία προσφύγων μετα-
ναστών που έχουν υψηλότερο επίπεδο 
αναλφαβητισμού.

ΑπΟ ΤΟΝ πΟλΕΜΟ ΣΤηΝ πΡΟΣΦΥΓΙΑ...
ΑπΟ Τη ΦΤωΧΕΙΑ ΣΤη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣη.

ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ η ΑλληλΕΓΓΥη;

 Από τον πόλεµο στην προσφυγιά...
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Κι αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό, 
τη μαζική φυγή ανθρώπων από τις κα-
τεστραμμένες περιοχές προς τις δυτι-
κές φάμπρικες, αποτελεί μια σύγχρο-
νη μορφή παιδομαζώματος, όπου 
δεν χρειάζεται καν να φορτωθούν 
οι άνθρωποι στα τρένα, πλοία και 
αεροπλάνα για να μεταφερθούν στις 
μητροπόλεις. Το κάνουν μόνοι τους, 
με δικά τους έξοδα, με δικό τους 
κίνδυνο και με παρακάλια, για να 
γίνουν αποδεκτοί από τους σφαγείς 
τους, από τους Γερμανούς, τους Γάλ-
λους, τους Άγγλους ή τους Νορβηγούς, 
που κι αυτοί ακόμη έστειλαν αεροπλάνα 
να βομβαρδίσουν τη Λιβύη. Η όποια 
διαλογή, για όσους αντέξουν τις κα-
κουχίες, γίνεται επί τόπου. Άσυλο 
στους άμεσα χρήσιμους, εκκρεμό-
τητα για πολλούς, απέλαση για τους 
μη χρήσιμους.

Αυτά γίνονται και με την Ελλάδα, για 
να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Τα Ελλη-
νόπουλα που αναγκάζονται να εγκα-
ταλείψουν σπίτι πατρίδα, οικογένεια 
και φίλους για να πάνε να δουλέψουν 
έξω, εντάσσονται σ’ αυτό το τεράστιο 
παιδομάζωμα που πραγματοποιεί η 
Ευρώπη για να αποδυναμώσει τις 
μικρές χώρες, να αντιμετωπίσει τους 
ανταγωνιστές της, το δημογραφικό 
της πρόβλημα, αλλά και να κρατήσει 
χαμηλά σε όλη την Ευρώπη τα μερο-
κάματα και τους μισθούς των ίδιων 
των εργαζομένων.

Κανείς άνθρωπος δεν θέλει ν’ αφήσει 
την πατρίδα, το σπίτι και την οικογένειά 

του για να ξενιτευθεί σε άλλη χώρα. Αν 
φτάνει σ’ αυτό το σημείο το κάνει γιατί 
εξαναγκάζεται. Οι λόγοι που το κάνει εί-
ναι η οικονομική εξαθλίωση, ο πόλεμος 
και οι πολιτικές διώξεις. Για κάποιους, 
λίγους και η τυχοδιωκτική αναζήτηση 
του κέρδους. Έτσι δημιουργείται η με-
τανάστευση και η προσφυγιά.

Οι Έλληνες έχουν βρεθεί πολλές φο-
ρές στην ανάγκη αυτή. Κατά την Τουρκο-
κρατία το φαινόμενο πήρε σε ορισμένες 
περιόδους μαζικό χαρακτήρα. Στα τέλη 
του 19ου  και αρχές του 20ου αιώνα οι 
Έλληνες μετανάστευσαν κυρίως στις 
Η.Π.Α., ενώ μια μεγαλύτερη μετανά-
στευση παρατηρήθηκε μετά το τέλος του 
1960 στον Καναδά-Αυστραλία.

Το 1923 κατά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών, μετά τη συνθήκη της Λω-
ζάνης, 17.000 εξαθλιωμένοι Έλληνες 
πρόσφυγες κατέφθασαν από τη Μικρά 
Ασία στο Χαλέπι και στις Συριακές πό-
λεις για να εγκατασταθούν, πρόσκαιρα 
ή και μόνιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, περίπου έξι εκατομμύ-
ρια άνθρωποι μετακινούνται αυτή 
την περίοδο ανά τον πλανήτη, ψά-
χνοντας καταφύγιο. Εκδιωγμένοι από τις 
εστίες τους είτε λόγω φτώχειας είτε λόγω 
του πολέμου οι περισσότεροι πρόσφυγες 
δεν φτάνουν στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη έχει εμπεδώσει τα τελευ-
ταία χρόνια την εφαρμογή μιας πολιτι-
κής που κλείνει τις πόρτες εισόδου σε 
πρόσφυγες και μετανάστες. Η πολιτική 
απόφαση της δημιουργίας μιας Ευρώ-
πης- Φρούριο είναι πλέον μετρήσιμη: 
κόστος με ζωές, κόστος σε χρήμα.

Τον Αύγουστο του 2013 μια ευρωπα-
ϊκή ομάδα δημοσιογράφων, στατιστικο-
λόγων και προγραμματιστών, ξεκίνησε 
την έρευνα δημοσιογραφίας δεδομένων 
The Migrants’ Files, για να διερευνη-
θεί το κόστος σε ζωές και το οικονομικό 
κόστος των ευρωπαϊκών επιλογών. Ένα 
κόστος που πληρώνουν τόσο οι Ευρω-

 Από τον πόλεµο στην προσφυγιά...
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παίοι πολίτες, όσο και οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες που, μην έχοντας νόμιμο τρόπο 
να διασχίσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, 
βρίσκονται οικονομικοί όμηροι στα χέ-
ρια των διακινητών και ταυτόχρονα, 
διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας:
2000-2015: 1,6 δισ. σε προγράμματα 
τεχνολογιών επιτήρησης συνόρων, 
11,3 δισ. για απελάσεις, 16 δισ. ευρώ 
για διακινητές.
2000-2015: 30.000 νεκροί, προσπα-
θώντας να περάσουν τα σύνορα της 
Ευρώπης.
Φράχτης του Έβρου: 3.161.586 ευρώ 
για την κατασκευή του.

Το γεγονός ότι, παρά τα τεράστια 
αυτά έξοδα, χιλιάδες καταλήγουν νε-
κροί είναι ένας επιπλέον λόγος για 
να πούμε η μεταναστευτική πολιτι-
κή της Ευρώπης αποτυγχάνει.

Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες αγαπά-
με τους ξένους, τους πρόσφυγες. Δεν 
πιστεύουμε πως οι πρόσφυγες που έρ-
χονται εδώ να βρουν ένα κομμάτι ψω-
μί ή λίγη παραπάνω αξιοπρέπεια είναι 
όργανα ενός απόκρυφου σχεδίου για 
την... "καθυπόταξη της πατρίδας" και τη 
"μόλυνση του Ελληνικού αίματος".

Ο Θεός μας ως άνθρωπος γεννή-
θηκε στη Βηθλεέμ, όπου οι ανθρώπινοι 
γονείς Του ήταν ξένοι. Έγινε πρόσφυ-
γας και πήγε στην Αίγυπτο, για να 
μη θανατωθεί από τα όργανα του προ-
αιώνιου εχθρού της ανθρωπότητας (του 
διαβόλου) που προσπαθούσε να τον 
σταματήσει. Μεγαλώνοντας ο Κύριος 
περιπλανήθηκε διδάσκοντας και θαυμα-
τουργώντας σε όλη τη χώρα ως ξένος, 
μη έχοντας "που την κεφαλήν κλίναι". Ο 
ίδιος ο Ιησούς, όταν ξεκαθάρισε πώς ο 
άνθρωπος κερδίζει τη βασιλεία των Ου-
ρανών, μίλησε για τον καλό Σαµαρείτη, 
όταν όλοι θεωρούσαν τους Σαμαρείτες 
(λαό που ζούσε στο κεντρικό Ισραήλ) 
προδότες και μιάσματα (στη σημερινή 
Ελλάδα θα μιλούσε για καλό Αλβανό ή 
Τούρκο), και είπε ότι το να περιμαζέψεις 

έναν ξένο μπορεί να σε βάλει στον πα-
ράδεισο. Σήμερα υπάρχουν ευτυχώς κά-
μποσοι φτωχοί και ταπεινοί ιερείς που 
φροντίζουν για αυτούς όσο μπορούν.

Στη συνέχεια, Αυτός ο μεγάλος Ξέ-
νος έστειλε τους μαθητές Του σε "όλα 
τα έθνη" ξενιτεύθηκαν και δίδαξαν τους 
ανθρώπους σε ξένες χώρες και οι περισ-
σότεροι θανατώθηκαν με βασανιστήρια 
από ξένους ως ξένοι και τάφηκαν σε ξέ-
νη γη, ευλογώντας την με τα θαυματουρ-
γά λείψανά τους.

"Οι Χριστιανοί κατοικούν τις πατρί-
δες τους σαν επισκέπτες. Κάθε ξένη 
χώρα είναι πατρίδα γι αυτούς και κάθε 
πατρίδα είναι ξένη" επιστολή προς Διό-
γνητον, 2ος αιώνας μ.Χ. Και τούτο γιατί 
αληθινή μας πατρίδα είναι ο ουρανός. 
Οι γήινες πατρίδες μας είναι προσω-
ρινές. Τις αγαπάμε, αλλά, αν είμαστε 
πρόθυμοι να διαπράξουμε εγκλήματα 
γι αυτές (π.χ. Να βασανίσουμε αιχμα-
λώτους ή να αφανίσουμε γυναικόπαι-
δα), γίνονται εμπόδια για τη μόνιμη και 
αληθινή πατρίδα μας, τον παράδεισο. Γι 
αυτό εθνικισμός και Χριστιανισμός δε 

συμβαδίζουν. Βρισκόμαστε σε μια εποχή 
μεγάλου ανακατέματος των λαών και 
των πολιτισμών. Αντί να γκρινιάζουμε 
ενάντια στους αδελφούς μας και τους 
ξένους, ας φροντίσουμε να διατηρούμε 
τον πολιτισμό μας, την πίστη μας, τη 
γλώσσα μας, τη μόρφωσή μας και φυ-
σικά την τιμιότητά μας, ώστε να μην 
έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

Μαρία Καρατσάλου - Γεωργούλα
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Σεβασμιότατε, με τη χάρη του 
Θεού, από το 2009 προσφέρετε τις 
υπηρεσίες σας στο Παλαίφατο Πατρι-
αρχείο Αλεξανδρείας. Αναφέρετέ μας 
κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη 
διακονία σας κατά τα έτη αυτά.

Είναι πολλά τα γεγονότα και τα συμ-
βάντα, κυρίως στην σχολή του Αγίου  
Αθανασίου που είχα την αρμοδιότητα 
και την ευθύνη της διακονίας μου, μι-
ας σχολής με ιεραποστολικό προσανα-
τολισμό για την προετοιμασία ικανών 
στελεχών αφρικανών στον αγρό της 
ιεραποστολής.

Κάτι χαρακτηριστικό βγαλμένο μέσα 
από πολλά γεγονότα που με έχουν ση-
μαδέψει μέχρι σήμερα είναι πως όταν 
έρχονταν οι νέοι φοιτητές στη σχολή 
και ξεκινούσαν τα μαθήματα, το μά-
θημα τότε ήταν εκμάθηση της χρήσης 
των υπολογιστών και νέα τεχνολογία, 
θυμόμουνα τα παιδιά στην Ευρώπη 
πως από την κούνια ξέρουν να χρησι-
μοποιούν την τεχνολογία και έβλεπα 
τα παιδιά της Αφρικής 20 και 25 ετών 
να μη ξέρουν να χρησιμοποιούν και να 

κινούν το ποντικάκι 
του υπολογιστή. αντί 
να το σέρνουν για να 
κινούν το βελάκι στην 
οθόνη το σήκωναν 
στο αέρα και το μετα-
κινούσαν ελπίζοντας 
να μετακινηθεί. Μετά 
το πέρας των σπου-
δών τους περίπου 
δυο χρόνια ήξεραν να 
χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή και όλα 
τα προγράμματά του 
με μεγάλη δεξιότητα. 
Και βλέποντάς τους 
την ημέρα της ανα-

χώρησής τους επιστρέφοντας στις κατά 
τόπους εκκλησίες τους να είναι γεμάτοι 
αυτοπεποίθηση και χαρούμενοι, η χαρά 
στα πρόσωπά τους για όσα γνωρίζουν 
και έμαθαν.

Κάτι άλλο είναι πως τα παιδιά της 
Αφρικής όταν τους πρόσφερες πάστες 
κανένα σχεδόν δεν θέλει την σοκολα-
τένια. Όλοι περίπου θέλουν την άσπρη 
σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά παιδιά 
ή λευκά παιδιά. Εκεί παρατήρησα πως 
οι άνθρωποι αρέσκονται στο αντίθετο 
από αυτούς. Το διαφορετικό είναι και 
ελκυστικό. Και πολλά άλλα γεγονότα και 
παρατηρήσεις που δεν χωρούν σε μια 
συνέντευξη.

Πρόσφατα μετατεθήκατε από την 
Ι.Μ. Νουβίας στην Ι.Μ. Άκκρας. Εί-
χατε πει για το Σουδάν: "Η προσω-
πική εμπειρία της πρόσβασης στον 
άγνωστο τόπο, μου έδειξε πόσο δύ-
σκολο είναι ανθρωπίνως να ξεκινή-
σεις για κάπου και να μην ξέρεις 
πού πας". Ποιό είναι το όραμά σας 
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Συνέντευξη Σεβασμιοτάτου Άκκρας κ.κ.Νάρκισσου



9Συνέντευξη Σεβ. Άκκρας Νάρκισσου

στο νέο ιεραποστολικό αγρό;
Πραγματικά αυτή η δυσκολία ίσως 

είναι ο μεγαλύτερος συνοδοιπόρος όλων 
των ιεραποστόλων και αυτό με ακολου-
θεί και στη νέα μου μητρόπολη στη χώ-
ρα της Γκάνα, η οποία επίσης μου είναι 
εντελώς άγνωστη.

Το όραμά μου δεν είναι τίποτα άλλο 
από την αποστολή του ιεραπόστολου να 
κηρύξει Ιησού Χριστό και τούτον εσταυ-
ρωμένον από αγάπη για κάθε άνθρωπο 
σε αυτόν τον κόσμο.

Ποιά είναι τα σημαντικότερα 
προβλήματα που έχετε να αντιμε-
τωπίσετε στην Μητρόπολή σας;

Τα προβλήματα, τα οποία αντιμετω-
πίζουμε στην Αφρική είναι εντελώς δια-
φορετικά από αυτά που συναντούμε στο 
σύγχρονο κόσμο δηλαδή την αδιαφορία 
για τα πνευματικά και την ύπαρξη του 
Θεού και την εκκοσμίκευση. Στη μητρό-
πολή μου τα προβλήματα είναι κοινά 
με τις άλλες μητροπόλεις της Αφρικής. 
Αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες κα-
θημερινές ανάγκες των ανθρώπων, την 
τροφή, τα φάρμακα, την ένδυση, γενικά 
την φτώχεια, η οποία μαστίζει όλες τις 
μορφές της ζωής εκεί. Διότι δεν μπο-
ρούμε να τους μιλήσουμε για την πίστη 
στο Θεό και να αδιαφορήσουμε για το 
άδειο στομάχι τους.

Επίσης ο Αφρικανός αδελφός μας σε 
αντίθεση με τον ευρωπαίο άνθρωπο είναι 
βαθιά πιστός. Συγκινείται από το λόγο 
του Θεού και θρησκεύει με ένα πανηγυ-
ρικό τρόπο και με χαρακτήρα ομαδικό.

Ποιό μήνυμα θα θέλατε να μετα-
φέρετε στους αναγνώστες του "Ιερα-
ποστολικού Ταχυδρόμου";

Οι αναγνώστες του ιεραποστολικού 
ταχυδρόμου είναι οι συνεργάτες μας σε 
αυτόν τον αγώνα της μεταφοράς του 
μηνύματος του Χριστού στην Αφρική, 

ένα μήνυμα ελπίδας και σωτηρίας. Η 
στήριξή σας μας εμψυχώνει και μας 
ενδυναμώνει και κυρίως μας κάνει να 
μην αισθανόμαστε μόνοι μας σε αυτόν 
τον αγώνα. Από αυτό το βήμα θέλω να 
σας εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες 
μου για ό,τι κάνετε και προσφέρετε στην 
ιεραποστολή. Είστε πραγματικά συγκυ-
ρηναίοι σε αυτή την σταυρική πορεία 
της εξωτερικής ιεραποστολής.  

Επιμέλεια
Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου

Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο του  
Σεβ. κ. κ. Νάρκισσου
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ΟΡΘΟδΟξΟΙ ΘΕΟλΟΓΟΙ
Ακαδημαϊκοί διδάσκουν στην Ορθόδοξη  

πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Μακάριος ο Γ΄» στη Ναϊρόμπη Κένυας

Τονίζεται πάντοτε η σπουδαιότητα της 
παιδείας στα ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητρόπολης 
Κένυας όταν δίνεται με τα σωστά κρι-
τήρια της Ορθόδοξης Πνευματικότητας. 

Καθημερινά αυτό βιώνεται στους χώ-
ρους της Πατριαρχικής Σχολής, όπου 
μορφώνονται νέοι από διάφορες χώρες 
της Μαύρης Ηπείρου. Ιδιαίτερα τις μέ-
ρες του Νοεμβρίου όπου με πρόσκλη-
ση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Κένυας κ. Μακαρίου, βρέθηκαν στους 
χώρους της Πατριαρχικής Σχολής, οι 
καθηγητές π. Ράουνο (Ρουμάνος) 
Pietazinen πρώην Πρύτανης της Θε-
ολογικής Σχολής του Ελσίνκι (Φιν-
λανδία) και ο Παύλος Μέγεντορφ, 
γιος του μεγάλου Ρώσου Θεολόγου 
π. Ιωάννη, από τη Θεολογική Σχολή 
του Αγίου Βλαδιμήρου Νέας Υόρκης. 
Οι δύο καθηγητές έδωσαν διαλέξεις θε-
ολογικού περιεχομένου στους μαθητές 
της Πατριαρχικής Σχολής.

Με την άφιξή τους έγινε η επίσημη 

παράδοση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, προσφορά της Φινλανδικής 
Εκκλησίας στην αίθουσα της Βιβλι-
οθήκης της Σχολής. Ο Σεβασμιότατος 
ευχαρίστησε για τη γενναιόδωρη αυτή 
προσφορά που θα βοηθήσει εξαιρετι-
κά τους ιεροσπουδαστές αλλά και τους 
καθηγητές.

Το βράδυ στην τραπεζαρία της Σχο-
λής ο Σεβασμιότατος καλωσόρισε επί-
σημα τους δύο εκλεκτούς καθηγητές. Οι 
μαθητές εκτέλεσαν πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα. 

 Κατά τη διάρκεια των ημερών της 
παραμονής τους οι δύο καθηγητές ξενα-
γήθηκαν στους χώρους, τόσον της Πατρι-
αρχικής Σχολής όσο και του Διδασκαλι-
κού Κολλεγίου. Είχαν συναντήσεις με τον 
Σεβασμιότατο και τους καθηγητές των 
δύο σχολών και βρήκαν τρόπους συνερ-
γασίας με τις δικές τους Σχολές. Έμειναν 
κατενθουσιασμένοι από το επιτελούμενο 
σημαντικό έργο που επιτελούν οι δύο 
Σχολές και υποσχέθηκαν ότι θα συμπα-
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ρασταθούν, με κάθε δυνατό τρόπο, όταν 
θα επιστρέψουν πίσω στις χώρες τους. 

Θαύμασαν τη σοβαρότητα των ιερο-
σπουδαστών, το ήθος και την επιμέλειά 
τους, αφού καθημερινά ζούσαν τις ιε-
ρές ακολουθίες, πρωί και βράδυ, με τις 
αρμονικές τους φωνές και την ενεργό 
συμμετοχή τους. 

Μεταξύ των άλλων πριν αναχωρή-
σουν για τις χώρες τους είχαν την ευ-
καιρία στη μεγάλη αίθουσα της Βιβλιο-
θήκης της Σχολής να μιλήσουν σε 200 
περίπου νέους και νέες όπως και ιερείς 
για την Εκκλησιολογία του Μυστηρίου 
του βαπτίσματος. Τόσον οι καθηγητές 
όλων των Σχολών όσον και οι ιεροσπου-
δαστές, καθώς και οι άλλοι νέοι υπέβα-

λαν ερωτήσεις στον καθηγητή Παύλο 
Μέγεντορφ και στον Σεβασμιότατο, οι 
οποίοι απάντησαν και στο τέλος βγήκε 
ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Όλοι έφυγαν 
ευχαριστημένοι και κατενθουσιασμένοι. 

Ο Σεβασμιότατος με τη σειρά του 
ευχαρίστησε τους δύο καθηγητές για 
την πολύτιμη προσφορά τους αυτές τις 
μέρες της διαμονής τους στην Κένυα. 
Ο π. Ρωμανός ενημέρωσε όλους ότι 
η Πατριαρχική Σχολή σύντομα θα 
αναγνωριστεί ως ισότιμη με τις άλ-
λες Θεολογικές Σχολές, αφού και οι 
δύο διαπίστωσαν το υψηλό ακαδη-
μαϊκό επίπεδο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας
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Ομαδικές βαπτίσεις Ορθοδόξων Χριστιανών
στην Ακτή Ελεφαντοστού και στη Καμπότζη.

21/10/2015

Αυτό το διάστημα έγιναν ομαδικές 
βαπτίσεις κατηχουμένων στην Ορ-

θόδοξη Εκκλησία της Ακτής Ελεφαντο-
στού και της Καμπότζης. Έξι βαπτίσεις 
στην Ακτή Ελεφαντοστού και δεκα τρεις 
βαπτίσεις στη Καμπότζη, ίσως η πρώ-
τη ομαδική βάπτιση στη χώρα αυτή. Ο 
Θεός να ελεήσει και να βοηθήσει τις 
ορθόδοξες ιεραποστολές.

Ο π.Ιερεμίας Behanzin από την Ακτή 
Ελεφαντοστού αναφέρει:

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ. Η ορθόδοξη κοι-
νότητα της Ακτής Ελεφαντοστού την Κυρια-
κή 18 Οκτωβρίου 2015 υπό την παρουσία 
εβδομήντα δύο πιστών βάπτισε έξι νέους 
κατηχούμενους και ακολούθησε η τέλεση 
της Θείας Λειτουργίας. Ας είναι ευλογημένο 
το όνομα του Κυρίου. Η γη της Ακτής Ελε-
φαντοστού δέχεται την Ορθόδοξη πίστη!».

Πηγή: https://ierapostoli.wordpress.com/2015/10/21/
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Τριάντα δύο άτομα βαπτίστηκαν και 
εντάχθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία 

της Ρουάντας στις 10 Οκτωβρίου 2015.
Με τις ευλογίες του Σεβασμιότατου 

Ιννοκέντιου της Επισκοπής Μπουρού-
ντι και Ρουάντα ο ιερέας της ενορίας 
Αγίας Τριάδος Νυαμάτα, ο π. Πέτρος 
Bicamumpaka βάπτισε 32 άτομα στην 

μικρή λίμνη Kαματάνα στην Νυαμάτα, 
περιοχή της Ανατολικής επαρχίας της 
Ρουάντα.

Ευχόμαστε πνευματική πρόοδο στους 
νεοφώτιστους

Από το Επισκοπικό γραφεία Κιγκάλι

Πηγή: https://ierapostoli.wordpress.com/2015/10/16/

Νέες βαπτίσεις στη Ρουάντα.



Με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες 
του Μακαριωτάτου Πάπα και Πα-

τριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρι-
κής κ. Θεοδώρου Β΄, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ.Ιωάννης, μαζί 
με τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π.Δανιήλ 
Μπιάζη, Ιεροκήρυκα της Ι.Μ.Ζακύνθου 
μετέβη μέσω Μαλάουι στην Βόρεια 
Μοζαμβίκη. O λόγος μετάβασής τους 
εκεί ήταν η σπουδαιότητα της ίδρυσης- 
ύπαρξης ενός μεγάλου Ιεραποστολικού 
Κέντρου και πιο συγκεκριμένα στο χω-
ριό Murakela, εκεί που η φτώχεια και τα 
βασικά απαιτούμενα διαβίωσης, όπως 
πρόσβαση σε γιατρό, πόσιμο νερό και 
εκπαίδευση είναι ένα όνειρο.

Οι κάτοικοι του χωριού Murakela 
υποδέχθηκαν για πρώτη φορά τον Ορ-
θόδοξο Επίσκοπο της χώρας με μεγάλη 
χαρά και του εξέφρασαν την τιμή που 

αισθάνονται για την παρουσία του ανά-
μεσά τους.

Οι ανάγκες στην Αφρική παρουσιάζο-
νται γρήγορα και συχνά πρέπει να ανακα-
λύπτεις τους τρόπους για να επιτευχθεί το 
καλύτερο. Η συναναστροφή με τους αν-
θρώπους του χωριού φανέρωσε τα πραγ-
ματικά προβλήματα. Τα συχνά χτυπήματα 
και ατυχήματα στο χωριό, τα τσιμπήμα-
τα από φίδια, η μαλάρια φανερώνουν τη 
δημιουργία ενός μικρού ιατρείου στην 
περιοχή ως επιτακτική ανάγκη.

«Έχω ένα Όνειρο» και ένα στόχο είπε 
ο Θεοφιλέστατος που αφορά το δικαίωμά 
σας στην εκπαίδευση και στην υγεία. Με 
τη χάρη του Θεού θα τα καταφέρουμε.

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

Εκ της Ορθόδοξης 
Επισκοπής Μοζαμβίκης

14 Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Ορθόδοξο ιεραποστολικό Κέντρο 
στην βόρεια Μοζαμβίκη
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Η Σταυρούλα Λαμπίδη 
είναι φοιτήτρια Ιατρικής 
και βοήθησε για τρίτη 
χρονιά εθελοντικά στην 
Ιεραποστολική προσπά-
θεια της Ιεράς Μονής Πα-
ναγίας Χρυσοπηγής στην 
Ουγκάντα. Παραθέτουμε 
τις εμπειρίες της από αυ-
τή την διακονία της όπως 
η ίδια την έζησε.

Έφτασε το καλοκαίρι, έφτασε ο Αύ-
γουστος και έφτασε, για μία ακόμη 

χρονιά, η ώρα για το ταξίδι στην Ουγκά-
ντα. Η αλήθεια είναι, πριν γίνει το ταξί-
δι, σκεφτόμουν ότι ίσως να είναι και η 
τελευταία φορά που θα κατέβαινα. Τώρα, 
έχοντας πλέον επιστρέψει πιο συγκλονι-
σμένη και συγκινημένη από κάθε άλλη 
φορά, απλά ανυπομονώ  και εύχομαι να 
με αξιώσει ο Θεός να επαναλάβω  αυτό 
το ταξίδι και την επόμενη χρονιά.

Αυτή την φορά η παρέα μας ήταν 
μεγαλύτερη. Ήμασταν 6 φοιτητές και 
μια μητέρα τριών παιδιών. Άνθρωποι 
πολλοί διαφορετικοί και μερικοί τελεί-
ως άγνωστοι μεταξύ μας, με έναν κοινό 

σκοπό όμως˙ να δώσει ο καθένας ότι 
μπορούσε σε αυτή την πολύ σημαντική 
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η Ιερά 
Μονή Χρυσοπηγής. Κάποια άτυχα και 
απρόσμενα γεγονότα που συνέβησαν 
λίγες μέρες πριν φύγουμε μας άγχωσαν 
και να μας φόβισαν λίγο. Όμως νομίζω 
ότι τελικά, τουλάχιστον μιλώντας για το 
δικό μου πρόσωπο, με δυνάμωσαν και 
με πείσμωσαν ακόμα περισσότερο. Παρά 
τις δυσκολίες αποφασίσαμε από κοινού 
ότι θα κατεβαίναμε και θα κάναμε ότι 
καλύτερο μπορούσαμε.

Φέτος πραγματοποιήσαμε για δεύ-
τερη χρονιά κατασκήνωση στο χωριό 
Λουγκουζί. Κάθε χρόνο ο αριθμός των 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ δΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤηΝ ΙΕΡΑπΟΣΤΟλη

« Ένα ταξίδι στην Αφρική είναι ταξίδι ζωής!
 Κάθε φορά είναι διαφορετική η εμπειρία

και κάθε φορά είναι καλύτερη»



ατόμων που συμμετέχουν αυξάνεται. Η 
περσινή εμπειρία, οι νέες ιδέες, η βοή-
θεια από όλους και οι ασταμάτητες προ-
σευχές όσων έμειναν πίσω οδήγησαν σε 
καλύτερη οργάνωση, περισσότερες δρα-
στηριότητες, πολύ παιχνίδι και πολλά 
χαμόγελα από όλους! Η εβδομάδα ήταν 
γεμάτη και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. 
Η τελευταία μέρα της κατασκήνωσης 
ήταν και η τελευταία μας στην όμορ-
φη Αφρική! Ο αποχωρισμός ήταν πολύ 
δύσκολος. Δάκρυα ανάμικτα με πολλά 
χαμόγελα. Γεμίσαμε με ευχές από όλους. 
Ευχές για καλό ταξίδι, ευχές για τις οικο-
γένειές μας, ευχές για την Ελλάδα. Ευχές 
και πολύ αγάπη για όλους, γνωστούς 
και μη!

Ένα ταξίδι στην Αφρική είναι ταξίδι 
ζωής! Κάθε φορά είναι διαφορετική και 
κάθε φορά είναι καλύτερη. Κάθε ταξίδι 

γεμίζει την ψυχή μας με ελπίδα, χαρά 
και πολύ αγάπη! Αυτοί οι άνθρωποι σέ-
βονται, αγαπούν και τιμάνε την Ελλά-
δα και εμάς πολύ περισσότερο από όσο 
ίσως να αξίζουμε. Για εκείνους είμαστε 
τα πρότυπα, ενώ κάθε χρόνο συνειδη-
τοποιώ πόσο ανάποδοι είναι τελικά οι 
ρόλοι! Η απλότητα με την οποία ζούνε, 
η χαρά που πέρνουνε από τα πιό μικρά 
πράγματα, η αλληλεγγύη που έχουν με-
ταξύ τους, η ευσέβεια και η ταπείνωση 
είναι μαθήματα για εμάς. Μαθήματα 
που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όταν γυρ-
νάμε στην καθημερινότητα της Ελλάδας. 
Μαθήματα που μας θυμίζουν οτι είμα-
στε ακόμα άνθρωποι, κάτι που πολλές 
φορές το ξεχνάμε.

Σταυρούλα Λαμπίδη
Φοιτήτρια Ιατρικής

16 Γυναικεία διακονία στην ιεραποστολή 
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Απαλύνοντας τον ανθρώπινο πόνο…

Όλοι μας τον έχουμε νιώσει, κάποι-
οι από εμάς τον βιώνουν καθη-

μερινώς, μπορεί να είναι σωματικός ή 
ψυχικός, κι όποια και αν είναι τα αίτια 
ή τα αποτελέσματά του ένα είναι σίγου-
ρο, θέλουμε διακαώς να απαλλαχτούμε 
από αυτόν! Τι θα μπορούσε να είναι 
αυτό; Μα φυσικά ο πόνος…

Στον αναπτυγμένο κόσμο, απ’ τα 
πρώτα πράγματα που μας έρχονται 
στο μυαλό για να αντιμετωπίσουμε τον 
πόνο είναι να αφεθούμε στη φροντίδα 
των γιατρών και στην ανακούφιση που 
μας προσφέρουν διάφορα φαρμακευ-
τικά σκευάσματα. Ωστόσο, η επιστήμη 
σήμερα με τη ραγδαία πρόοδό της σε 
θέματα υγείας, η κυριαρχία του υλικού 
ευδαιμονισμού, το ρεύμα του κομφορ-
μισμού τείνουν να μας απομακρύνουν 
από κάτι πιο ουσιώδες, κάτι που έρχε-
ται να μας θυμίσει η Ορθόδοξη Ιεραπο-
στολή με το έργο της στον αναπτυσσό-
μενο κόσμο, τη δύναμη της προσευχής 
και της πίστης στον Κύριο Θεό μας.

Σε κάθε τεύχος του περιοδικού μας, 
στα νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτω-
πα διαβάζουμε ιστορίες από συναν-
θρώπους μας σε χώρες όπως Κένυα, 
Μαλάουι, Κονγκό, δηλαδή σε χώρες 
όπου το απαραίτητο ιατρικό και τε-
χνολογικό δυναμικό σπανίζει. Αυτές 
οι ιστορίες αφορούν ανθρώπους που 
έχουν χάσει την οικογένεια τους στον 
εμφύλιο, ανθρώπους που πρέπει να 
περπατήσουν καθημερινά 15χλμ προς 
εύρεση πόσιμου νερού, αδελφούς μας 
που έχουν χάσει κάποιο πόδι πατώ-
ντας νάρκη. Όλες όμως αυτές οι ιστο-

ρίες έχουν ένα κοινό παρονομαστή, ότι 
οι συνάνθρωποι μας παρά το μέγεθος 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
ακόμα βρίσκουν τη δύναμη να χαμογε-
λούν και να βλέπουν την ομορφιά της 
ζωής! Κι όλο αυτό το μεγαλείο ψυχής 
που επιδεικνύουν δεν οφείλεται που-
θενά αλλού παρά μόνο στη δύναμη της 
πίστης τους!

Έτσι εκεί που τα «θαύματα» 
του δυτικού κόσμου δεν φτάνουν, 
φτάνει το θαύμα της Ιεραποστο-
λής. Εκεί, ορισμένοι αδελφοί μας κάτω 
από αντίξοες συνθήκες επιμένουν και 
κηρύττουν την εν Χριστώ Ζωή δίνο-
ντας ελπίδα και δύναμη για επιβίωση 
σε καταπονημένους συνανθρώπους 
μας. Άλλωστε ποιος γιατρός και ποιο 
φάρμακο ακόμα και στο δικό μας κό-
σμο μπορεί να προσφέρει κάτι τόσο 
ουσιώδες;! Άρα, λοιπόν ο σπόρος που 
έχει φυτέψει το έργο των αδελφών μας 
στην Ιεραποστολή έρχεται να ενισχύσει 
τη δύναμη πίστης στο Χριστό τόσο σε 
αναπτυσσόμενο όσο και σε αναπτυγ-
μένο κόσμο.

Εν κατακλείδι παρά την υλική επο-
χή που βιώνουμε και παρότι πολλές 
φορές λησμονούμε τη δύναμη του Κυ-
ρίου, το έργο της Ιεραποστολής έρχεται 
να μας υπενθυμίσει το μεγαλείο του 
Θεού. Έτσι την επόμενη φορά που πλη-
γωθούμε είτε σωματικά είτε ψυχικά ας 
είναι η δύναμη της πίστης το πρώτο 
και το τελευταίο πράγμα με το οποίο 
θα απαλύνουμε τον πόνο μας.

Καλομοίρη Μαργαρίτα
Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  ΚΥΘΗΡΑ

ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX:2736031202

 
Ἀριθ. Πρωτ.: 816

 ΨΗΦΙΣΜΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ Ι 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

22-12-2015

Ἐμεῖς οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Κυθήρων, πού συνήλθαμε σήμερα, 
ἡμέρα Τρίτη 22 Δεκεμεβρίου 2015 καί 
ὥρα 11 π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖο Κυθήρων 
στήν καθιερωμένη μηνιαία Ἱερατική μας 
Σύναξι ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβ.Μη-
τροπολίτου   μας κ.Σεραφείμ καί διεξήλ-
θαμε τό ἐπίκαιρο θέμα: «Χριστός ἐπί γῆς, 
ὑψώθητε», ἀφοῦ ἀσχοληθήκαμε καί μέ 
τό φλέγον θέμα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, πού 
ἀφορᾶ εἰς τήν ὑπό ψήφισιν ἐπέκτασιν 
τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» καί εἰς τά 
ὁμόφυλα «ζεύγη» ὀλίγες ἡμέρες πρίν 
ἀπό τήν τρισμέγιστη καί κοσμοσωτή-
ρια ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, 
ἀποφασίσαμε ὁμόφωνα τά ἑξῆς:

1. Ἀποδεχόμεθα ἀνεπιφύλακτα καί 
ἐπικροτοῦμε τόσο τά ἐκ προσώπου τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν  Συνόδου ἀναγραφέντα 
εἰς τήν ὑπ΄ ἀριθ.2813/1322/12-6-2015 
ἐπιστολήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-

σκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος 
κ.Ἱερωνύμου  πρός τόν Ἐξοχ.Ὑπουργόν 
Δικαιοσύνης κ.Νικόλαον Παρασκευό-
πουλον διά τήν μή ἐπέκτασι τοῦ «συμ-
φώνου συμβίωσης» καί εἰς τά ὁμόφυλα 
«ζεύγη», ὅσο καί τά περί Ὀρθοδόξου 
Χριστιανικοῦ  Γάμου διαλαμβανόμενα 
στήν ὑπ΄ἀριθ.133/2015 Ποιμαντορική 
Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, 
ὅπου θεωρεῖται ὡς ἀσυμβίβαστη στή 
Χριστιανική ἰδιότητα, κάθε ἄλλη μορφή 
συζεύξεως ἑτεροφύλων  ζευγῶν (πολιτι-
κός «γάμος» καί «σύμφωνο συμβίωσης») 
καί ὁμοφύλων «ζευγῶν» μέ τό περιβόητο 
«σύμφωνο».

2. Ἀποδοκιμάζουμε μέ βαθειά λύ-
πη γιά τούς πρωταγωνιστές τήν 
ἐπιχειρούμενη νομιμοποίησι καί θε-
σμοποίησι τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» 
ὁμοφύλων  «ζευγῶν», διότι  ἀντίκειται  
στό Θεῖο  Νόμο τοῦ Θεανθρώπου Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στήν Ὀρθόδοξη 
καί Ἑλληνική Παράδοσι, στή Χριστιανι-
κή Ἠθική καί γενικώτερα στήν προχρι-
στιανική καί τήν ἠθική  τοῦ εὐρυτέρου  
χώρου, καθώς ἐπίσης καί στά δεδομένα 
τῆς ἀνθρωπολογίας, τῆς φυσιολογίας 
καί ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος 
(ἆραγε ὑπάρχει ἡ ὄχι ἡ διάκρισις τοῦ 
«φυσικοῦ» ἀπό τό «ἀφύσικον»;).

3. Θεωροῦμε ὅτι ἡ συμβίωσις καί 
συνάφεια ὁμοφύλων «ζευγῶν», ἐκτός 
τοῦ ὅτι συνιστοῦν ἠθική ἐκτροπή καί 
παρά φύσιν σχέσεις, θά εἶναι πρόξενες 
πολλῶν ἰατρικῶν καί ψυχιατρικῶν προ-
βλημάτων. Ὀδύνη πρόσθετη προξενεῖ ἡ 

ΨηΦΙΣΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜηΤΡΟπΟλΕωΣ ΚΥΘηΡωΝ 
ΓΙΑ ΤηΝ ΨηΦΙΣη ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ πΕΡΙ 

«ΣΥΜΦωΝΟΥ ΣΥΜβΙωΣηΣ»



Ψήφισµα Ι. Μ. Κυθήρων 19
θέσις ὅτι ὅποιος ἀντιτίθεται στό διαβό-
ητο «σύμφωνο» ἔχει σέ βαθμό ψυχώσε-
ως πρόβλημα μέ τόν ἀνθρώπινο ἔρωτα. 
Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἰδέα τους γιά τήν 
Μητέρα Ἐκκλησία -καί τούς λειτουργούς 
Της - ἡ ὁποία σέ κάθε Γάμο (ἀπό τούς 
ἀναρίθμητους πού τελεῖ) εὐλογεῖ τήν 
ἀνθρώπινη ἑτερόφυλη ἐρωτική  ἕνωσι 
καί σχέσι σέ σημεῖο ὥστε νά παρομοι-
άζει, σύμφωνα καί μέ τόν Ἀπόστολο 
Παῦλο, τόν ἑαυτό Της, ὡς Νύμφη 
Χριστοῦ; Ἄν δέν πρόκειται γιά ἀχαριστία, 
τουλάχιστον συνιστᾶ ἀπύθμενη ἄγνοια.

4. Ἐκτιμοῦμε ὅτι μέ τό ἐγχείρημα 
αὐτό θά συντελεσθῆ ἡ ἀποδόμησις 
τῆς ἑλληνορθοδόξου οἰκογένειας, ἡ 
ἀπομείωσις τῆς ἱερότητος τοῦ θεσμοῦ 
καί ὁ κακός παραδειγματισμός τῶν νέων 
ἀνθρώπων. Ἡ εἰσαγωγή νέων «ἠθῶν» 
καί καινοφανῶν τρόπων ζωῆς θά εἶναι 
ψυχόλεθρη  καί ψυχοκτόνα  καί σταδι-
ακά θά παραπέμψη σέ βιβλικές ἐποχές 
καταστροφῆς τῆς ἀνθρωπότητος, ἀφοῦ 
κατά τόν Προφητάνακτα Δαυΐδ «οἱ μα-
κρύνοντες ἀπό σοῦ, Κύριε, ἀπολοῦνται», 
καί,

5. Κάνουμε θερμότατη καί ἐναγώνια 
ἔκκλησι πρός κάθε ἁρμόδιο: τόν 
Ἀνώτατο Ἄρχοντα τῆς Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τόν Πρό-
εδρο καί τά μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοι-
νοβουλίου, τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, 
ἀλλά καί τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική  
Ἡγεσία, τον Μακ.Πρόεδρο  καί τά Μέλη 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν ἀναχαίτισι 
καί τήν ἀποτροπή τοῦ ὀλεθρίου αὐτοῦ 
ἐγχειρήματος. Ἄς ἀναλογισθοῦμε ὅλοι 
μας καί ἄς ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες, πού 
μᾶς ἀναλογοῦν, οὕτως, ὥστε ἐγκαίρως 
νά ἀποτραπῆ ἡ δεινή συμφορά, πού 
ἀναμένει τό ταλαίπωρο Ἔθνος μας. 

Ἄς μιμηθοῦμε τόν χριστιανικό λαό 
τῆς Σλοβενίας, ὁ ὁποῖος ἀντέδρασε 
χριστιανοπρεπῶς μέ τό παλλαϊκό δη-
μοψήφισμά του.

Ἐφ’ ᾧ συνετάγη τό παρόν ψήφισμα 
τῆς Ἱερατικῆς ἡμῶν  Συνάξεως, τό ὁποῖο 
ὑπογραφόμενο προωθεῖται εἰς τούς ἐν 
τῷ ὑποτασσομένῳ πίνακι παραλήπτας. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                                      
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ                                     

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης                                                                            

Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου                                                                             
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλάβος                                                                             

Πρωτ. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος                                                                              
Πρωτ. Πέτρος Μαριάτος                                                                              

Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος                                                                              
Οἰκονομ. π. Γεώργιος Ἀδικημενάκης                                                                              

Ἱερεύς π.Ἰωάννης Γολεμάτης                                                                               
Ἱερεύς π. Λάμπρος Νιάφας                                                                                

Ἱερεύς π. Νικόλαος Ζουναρέλης                                                                                 
Ἱερεύς π. Ἰωάννης Παπανδρόπουλος

Ἀνακοινοῦται εἰς:
1. Μακαριώτατον Πρόεδρον Ἱερᾶς 

Συνόδου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
2. Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρα-

τίας κ. Προκόπιον Παυλόπουλον
3. Πρωθυπουργόν κ. Ἀλέξιον Τσί-

πραν
4. Πρόεδρον Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων 

κ. Νικόλαον Βούτσην
5. Ὑπουργόν Δικαιοσύνης κ. Νικό-

λαον Παρασκευόπουλον
6. Ἀρχηγούς Κομμάτων Βουλῆς 

τῶν Ἑλλήνων
7. Βουλευτάς Α΄Περιφέρειας 

Πειραιᾶ καί Νήσων
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 ANOIXTO  πΑΡΑΘΥΡΟ  ΣΤηΝ  ΙΕΡΑπΟΣΤΟλη  KOLΟΥEZI - ΕπΙΣΚΟπηΣ KATANGΚA ΚONGΚO

Από το 2005 η Επισκοπή ίδρυσε ρα-διοφωνικό σταθμό με τίτλο «Η φωνή της Ορθοδοξίας» με εμβέλεια 70 χιλ. πέριξ της πόλεως Kolwezi. Έτσι σε όλο το Kolwezi και στα γειτονικά χωριά ακούονται καθημερινά επί 7ωρου βάσεως οι εκπομπές με ποικίλο πρό-γραμμα κατηχητικό και λειτουργικό με αποτέλεσμα η φωνή της Ορθοδόξου Εκκλησίας να εισέρχεται στο σπίτι του κάθε ορθοδόξου και ετερόδοξου.

Μεταξύ των ανά τον κόσμο εργαζομένων ιερα-

ποστολών, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, λειτουργεί 

με την Χάρη του Θεού από τεσσαρακονταετίας 

περίπου η ιεραποστολή με έδρα το Kolwezi του 

Congo, που εκτείνεται σε όλη την Επισκοπή 

Katanga, που καλύπτει έκταση δυόμισι φορές 

όσο η Ελλάδα. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 

Κατάγκας κ. Μελέτιος Γρηγοριάτης διακονεί τον 

εν λόγω ιεραποστολικό αγρό έχοντας επίγνω-

ση της βαριάς κληρονομιάς που ανέλαβε μετά 

τον απροσδόκητο θάνατο του ιερομονάχου 

π.Κοσμά Γρηγοριάτη.
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Για την άνοδο του επιπέδου των ιερέων, διοργανώ-

νονται ετήσιες ιερατικές συνάξεις που διαρκούν όλο 

το μήνα Ιούλιο και φιλοξενούνται στους χώρους 

της ιεραποστολής στο Κοlwezi. Στις συνάξεις αυτές 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αποβλέπουν στον 

καλύτερο δυνατό καταρτισμό των ιερέων, ώστε αυτοί να μπορούν να μεταφέρουν την ορθόδοξη διδασκα-

λία στις πόλεις και τα χωριά τους. Συγχρόνως τους δίνεται η δυνατότητα να βιώσουν έντονα τη λατρευ-

τική ζωή της Εκκλησίας. Καθημερινά γίνεται 7ωρος διδασκαλία όπου διδάσκει ο ίδιος ο π. Μελέτιος και 

προσκεκλημένοι από την Ελλάδα μοναχοί, θεολόγοι και ιερείς όπου ο καθένας ξεχωριστά προσπαθεί να 

συμβάλλει ανιδιοτελώς για να επιτευχθεί ο σκοπός των σεμιναρίων. Το ιερατείο –από 131 ενορίες– αριθ-

μεί σήμερα 63 ιερείς και 8 διακόνους.
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Ένας πρωταρχικός στόχος του κλιμακίου είναι η άνοδος του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού. Γι΄αυτό το σκοπό σε όλη την τεράστια έκταση που εκτείνεται το ιερα-ποστολικό κλιμάκιο ανεγείρει συνεχώς ιερούς ναούς, εκπαιδευτήρια (Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, Τεχνικές σχολές), ιατρεία, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρία και κίνητρα για εργατική απασχόληση. Όλα τα εκπαιδευτήρια λειτουργούν σε ιδιόκτητους χώρους με δασκάλους και καθηγητές ιθαγενείς υπό την εποπτεία του Επισκόπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση υπολογιστών στα σχολεία αποτελεί μεγάλη καινοτομία στην εκπαίδευση που ικανοποίησε και εντυπωσίασε όλους. Στους κωφαλάλους της πόλεως Kolwezi κτίστηκε Σχο-λή κωφαλάλων όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ειδική γι αυτούς νοηματική γλώσσα.

Η μεγάλη θνησιμότητα που παρατηρείται κυρίως 
στα μικρά παιδιά, που συμβαίνει τόσο σε περί-
πτωση σοβαρών ασθενειών (έϊτζ, χολέρας), όσο 
και σε ελαφρές περιπτώσεις π.χ. στην περίπτωση 
εξαγωγής οδόντος που οδήγησε στον θάνατο του 
ασθενούς από την προκληθείσα αιμορραγία, δημι-
ούργησε επιτακτική την ανάγκη (επί παπα-Κοσμά) 
να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τομέα «Υγεία». 
Ο παπαΚοσμάς είχε ξεκινήσει κτίζοντας το πρώτο 
ιατρείο όπου περιέθαλπε τους προσερχόμενους 

εξασφαλίζοντας και τα απαραίτητα φάρμακα. Με την πάροδο του χρόνου, όταν αυξήθηκε το ποίμνιο 
της Ορθοδ. Εκκλησίας δημιουργήθηκε ένα μεγάλο Ιατρικό κέντρο σε χώρο που αγοράστηκε παρα-
πλεύρως του παλαιού ιατρείου και λειτουργεί επί 3ετίας με 3 ιατρούς και 16 νοσοκόμους. Παρατη-
ρούμενης της μεγάλης προσέλευσης ασθενών ξεκίνησε οικοδόμηση καινούργιας πτέρυγας η οποία 
συν Θεώ σύντομα θα αρχίσει κι αυτή να λειτουργεί.
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δΡΑΣΤηΡΙΟΤηΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙλΟΥ

Τέλεση αγιασμού του π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
για τη νέα εκκλησιαστική περίοδο

Αγιασμό στις 7 Οκτωβρίου 2015 για την έναρξη του νέου εκκλησια-
στικού έτους τέλεσε ο πνευματικός του Πανελληνίου Χριστιανικού 

Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθή-
ρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, στο χώρο του Ομίλου στην Κυψέλη.

Ο Σεβασμιότατος αγίασε και ευλόγησε τους παρευρισκόμενους οι 
οποίοι ήταν όλοι συνεργάτες που διακονούν την Ιεραποστολή μέσω 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. και ευχήθηκε στον καθένα υγεία, δύναμη και ζήλο ώστε 
να υπηρετούμε την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον συνάνθρωπο κατά τον 
καλύτερο τρόπο, ξεκινώντας την ιεραποστολή ο καθένας πρώτα από 
τον εαυτό μας. 

Μετά το πέρας του Αγιασμού προβλήθηκε video από τις εκπαιδευτι-
κούς κα Αθανασία Γεωργακοπούλου και κα Κωνσταντίνα Κανελοπούλου 
από την πρόσφατη διακονία τους στο Ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο 
του Μπουρούντι & Ρουάντα της Αφρικής.
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H δ. Μαρία Μαυρίδη  
εκπροσωπώντας το «Άνοιγμα 

Νεανικής Καρδιάς»  
απήγγειλε προσευχή  

ευγνωμοσύνης  
στους Αγωνιστές  

του έπους του 1940.
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Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουινέας  
κ. Γεώργιος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 
κ. Κωνσταντίνος Νιάρχος μίλησε με θέμα:
«Η ψυχολογία των λαϊκών αγωνιστών του 
Έπους του ’40 – ιδιαιτέρως των γυναικών».

Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,  
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Χρύσανθος 
μετέφερε τις ευχές του Μακαριωτάτου  
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος  
κ. Ιερώνυμου Β΄.

Η καλλίφωνη χορωδία του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
τραγούδησε τραγούδια του έπους του ’40.

Ο εορτασμός του έπους του ’40 και της προστάτιδας του Ομίλου, της Αγίας 
Σκέπης πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εορτής την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 

2015 στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, στην Κυψέλη.
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Ανακαίνιση χώρου Ιεραποστολής

Με ευγενή προσφορά συνεργατών και προσωπική εργασία πολλών μελών 
του Ομίλου μας ανακαινίσθηκε όλος ο χώρος των εγκαταστάσεων της 

Ιεραποστολής.
Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν σε αυτή την προσπά-

θεια.
Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων για τα νέα ζευγάρια, την Κυριακή 
15 Νοεμβρίου 2015, ο Αιδεσ/τατος Πρωτ. Στυλιανός Καρπαθίου, πολύτεκνος 

ιερέας, Θεολόγος–Ψυχίατρος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέπτυξε 
το θέμα: «Ο γάμος ως αστικό γεγονός και ως μυστήριο». Οι φοιτήτριες είχαν 
ετοιμάσει ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά

Οι Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. συνεχίζουν και φέτος να 
λειτουργούν στα γραφεία της Ιεραποστολής αλλά και στο Βύρωνα και στο 

Παγκράτι.. Η μελέτη του θεϊκού λόγου, είναι απαραίτητη και αναγκαία προϋπό-
θεση για κάθε ορθόδοξο πιστό, προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα και να βιώσει 
ουσιαστικότερα την εν Χριστώ πίστη και αλήθεια. Η φιλική αυτή συντροφιά 
αποτελεί πηγή τροφοδοσίας του ιεραποστολικού έργου του Ομίλου μας.

«Κυριακάτικος παιδικός σταθμός»

Κύκλοι φιλανθρωπίας

Εορταστική εκδήλωση των «κύκλων» στα γραφεία του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Στο παράρτημα Λιβαδειάς και Θηβών συνεχίζουν να λειτουργούν τα ιερορα-
φεία τα οποία είχαν ξεκινήσει εργασίες από ιδρύσεως των εν λόγω παραρ-

τημάτων του Ομίλου μας. Τα εργαστήρια διακονούν ευλαβείς ιεροράπτριες και 
ράβουν ιερατικά άμφια, στολές αγίας Τραπέζης και χιτώνες βάπτισης για τις 
ανάγκες της Εξωτερικής ιεραποστολής στην Αφρική, Ασία, Αλβανία και όπου 
γίνεται έργο ευαγγελισμού ψυχών. Όλες οι κυρίες των ιεροραφείων με μεράκι, 
περίσσια τέχνη και πολλή αγάπη, ράβουν ιερά άμφια και βαπτιστικούς χιτώνες 
για τους ιεραποστόλους και τους νεοφώτιστους αδελφούς μας ανά τον κόσμο. 
Ο Θεός να ευλογεί την προσπάθεια αυτή και να χαρίζει στις ιεροράπτριες ου-
ράνια αμοιβή. 

λειτουργία ιεροραφείων 
στα παραρτήματα λιβαδειάς & Θηβών
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Με την ευλογία του πνευματικού του ΠΧΟΟΙ Σεβασμιοτάτου Κηθύρων 
& Αντικηθύρων κ. Σεραφείμ οργανώνονται συναντήσεις με ιεραποστό-
λους των νέων μελών του Ομίλου, για να τα βοηθήσουν, να γνωρίσουν 
την Ιεραποστολή από τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή.

Εικόνες, γεγονότα πραγματικά, από ανθρώπους που τα έζησαν...

 Ιεραποστολική σύναξη νέων!

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου είχα-

με την ευλογία να είναι μαζί μας 

ο Ιεραπόστολος π. Θεμιστοκλής 

Αδαμόπουλος που τα τελευταία χρό-

νια διακονεί τους ορθοδόξους στη 

Σιέρα Λεόνε. Μετέφερε στους νέους 

τις εμπειρίες του από τον αγώνα του 

ενάντια στον θανατηφόρο ιό Έμπολα, 

τις μεγάλες δυσκολίες του, τα βιώματά 

του αλλά κυρίως την ιεραποστολική 

του φλόγα.

Συνεχίζοντας το υπέροχο ταξίδι στον Ιε-ραποστολικό αγρό η νεανική συντρο-φιά του ΠΧΟΟΙ είχε την χαρά να δεχτεί στις 29/11 στα γραφεία του συλλόγου τον Ιεραπόστολο Μητροπολίτη Νιγηρίας κ.κ. Αλέξανδρο.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποι-ήθηκε ένα νεανικό ιεραποστολικό αντά-μωμα στον απόηχο του 20ου Ιεραποστολικού Συνεδρίου του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  με τον Ιεραπόστο-λο π. Ιωάννη Κιμπούκα από τη μακρινή Ουγκάντα.
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Ιεραποστολή: Μια λέξη, τόσες εικό-
νες – συναισθήματα – βιώματα. 

Ξεκινώντας να γράφω για την Ιερα-
ποστολή, αυτό το μέγα μυστήριο - σχέδιο 
του Θεού για τον άνθρωπο, δεν μπορώ 
παρά να σταθώ διστακτικός.

Και αυτό γιατί δρασκελίζοντας στον 
Ιεραποστολικό αγρό, όσο προετοιμα-
σμένος, όσο «υποψιασμένος» και αν 
νομίζεις ότι είσαι, πολύ σύντομα ανα-
καλύπτεις ότι είσαι πολύ λίγος. Μικρός. 
Ανεπαρκής! 

Και πώς να μην είσαι... 
Πώς εσύ, εδώ στα μετόπισθεν, στη 

ζεστή αγκαλιά της Ελλαδικής Εκκλησίας 
να αντικρύσεις, να μετρήσεις, τα ανα-
στήματα των Ιεραποστόλων, των εργα-
τών του Χριστού, που άφησαν τα πάντα 
πίσω τους για να κηρύξουν Χριστό, να 
διακονήσουν τον πιο φτωχό, ξεχασμένο 
στα πέρατα της Οικουμένης. 

Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται 
στο μυαλό, το πρώτο που κάνεις είναι να 
σταθείς. Να παρατηρήσεις. Να δεις. Και 
αυτό όχι μόνο με τα μάτια του σώματος. 
Όσο εύκολο και αν είναι αυτό στην επο-
χή της εικόνας και της πληροφορίας. Να 
ψηλαφήσεις με την καρδιά και με το νου. 
Να ανοίξεις τον εαυτό σου, ακουμπώ-
ντας το μυστήριο της αποκάλυψης του 
Θεού στον άνθρωπο. Να αδειάσεις. Και 
σε μια εποχή ατέλειωτου κενού λόγου 
να δεις το μυστήριο. Και να σιωπήσεις. 
Γιατί μέσα στη βοή, στη φασαρία, στη 
θεοποίηση του φαίνεσθαι, την απολυτο-
ποίηση της εικόνας, στην απόλυτη και 
άνευ όρων κυριαρχία της Τεχνολογίας, 
γίνεσαι δέσμιος – στην καλύτερη περί-
πτωση του τίποτα… Αποδομείσαι... 

Πρέπει επομένως να αδειάσεις! Να 
κενωθείς!

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν δειλά-δει-
λά αυτό το ταξίδι. Με προσοχή και με 
ασφάλεια. 

Για να γίνει αυτό θα ακουμπήσουμε, 
που αλλού, στους ίδιους τους Ιεραποστό-
λους. Άλλωστε πώς μπορούμε όλοι εμείς 
γεμάτοι από τα ζιζάνια –μεγάλα και μι-
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Μια προσέγγιση στο μυστήριο  
της αποκαλύψεως του Θεού στον άνθρωπο

βΑδΙζΟΝΤΑΣ-ΨηλΑΦΙζΟΝΤΑΣ  
ΤΟΝ ΙΕΡΑπΟΣΤΟλΙΚΟ ΑΓΡΟ...
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κρά– να βαδίσουμε μέσα στον Αγρό του 
Κυρίου χωρίς να τον μολύνουμε οι ίδιοι;

Οι Ιεραπόστολοι, θα μας κάνουν την 
τιμή, θα μας δώσουν το προνόμιο, να 
μας οδηγήσουν μέσα στον Ιεραποστο-
λικό αγρό τους και να μας δείξουν την 
σπορά, την σκληρή και με αντίξοες συν-
θήκες καλλιέργεια και βέβαια το Θερι-
σμό! Και όπως όλοι γνωρίζουμε σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι μεν εργάτες ολίγοι – ο 
δε Θερισμός πολύς! Αυτοί, στο τέλος, με 
το παράδειγμά τους θα μας βοηθήσουν 
να καλλιεργήσουμε και να καθαρίσου-
με –με την βοήθεια του Πνευματικού 
μας πάντα– και το δικό μας προσωπικό 
πνευματικό Αγρό.

Ξεκινάμε λοιπόν μαζί τους σε ένα 
ταξίδι αποκάλυψης και ερωταποκρί-
σεων. 

Ο ιθαγενής, οποιασδήποτε χώρας 
και ηπείρου είναι εικόνα Θεού, είναι 
πρόσωπο. Δεν είναι ο «μαύρος». Είναι 
ο αδερφός μας, ο πλησίον μας, όσο μα-
κριά και αν βρίσκεται. 

Σε όλους μας λοιπόν εδώ στην σκλη-
ρά δοκιμαζόμενη πατρίδα μας έρχεται 
εύλογα το παρακάτω ερώτημα… 

Ερώτηση προς τον Μητροπολίτη 
Νιγηρίας κ. Αλέξανδρο:

Τι είναι Ιεραποστολή; 
Απάντηση: Είναι η φανέρωση του και-

νούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού 
σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της 
Γης. Είναι η συνέχιση της Ευαγγελικής 
Επιταγής. 

Ερώτηση προς τον π. Ιωάννη Κι-
μπούκα από την Ουγκάντα:

Πώς μπορούμε όλοι εμείς εδώ 
στα μετόπισθεν της Ιεραποστολής 

να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας; 
Τι εφόδια πρέπει να έχουμε για να 
σταθούμε μπροστά σε αυτούς τους 
ανθρώπους και τι μπορούμε να τους 
δώσουμε;

Απάντηση: Ένα από τα πρώτα προβλή-
ματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε 
κάθε νέο, ακαλλιέργητο Ιεραποστολικό αγρό 
είναι η έλλειψη κατήχησης. Υπάρχουν πολ-
λοί ακατήχητοι, οι οποίοι αν και θέλουν να 
προσεγγίσουν την ορθοδοξία δεν μπορούν. 
Αυτοί που μπορούν να τους κατηχήσουν 
είναι πολλοί λίγοι και με πολλές ευθύνες. 
Η προσοχή μας πέφτει περισσότερο στα 
παιδιά που μεγαλώνουν κοντά μας. Γιατί 
η ελπίδα όπως και οπουδήποτε στον κόσμο 
είναι τα παιδιά. 

Κατά συνέπεια μεγάλο βάρος πέφτει 
στην κατήχηση των παιδιών, τα οποία και 
αυτά όταν μεγαλώσουν θα κατηχήσουν με 
την σειρά τους τους νεώτερούς τους. Όλοι 
μπορούν να βοηθήσουν. Ένας αρχιτέκτο-
νας- μηχανικός στην κατασκευή Εκκλησιών, 
νοσοκομείων, σχολείων.Ένας Ιερέας, ένας 
γιατρός, μία νοσοκόμα. Ένας δάσκαλος. 

Ακόμα και αυτή η μαρτυρία της παρου-
σίας μας εκεί είναι από μόνη της Ιεραποστο-
λή, αφού δείχνει σε όλους ότι εμείς κάναμε 
όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι από την άνεση 
και την ασφάλεια της πατρίδας μας για να 
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τους διακονήσουμε όπως μπορούμε και να 
μαρτυρήσουμε Χριστό. 

Ερώτηση προς τον π. Ιωάννη Κι-
μπούκα από την Ουγκάντα:

Υπάρχει η εύλογη για πολλούς 
εντύπωση, ιδιαίτερα τώρα με την 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ότι 
δεν πρέπει να βοηθάμε οικονομικά 
τους Ιεραποστόλους στο έργο τους 
όπου γης, αφού εδώ στην Πατρίδα 
μας ο πλησίον μας έχει πλέον την 
ίδια ανάγκη για βοήθεια. 

Απάντηση: Αυτό καταρχάς είναι μια 
λάθος προσέγγιση από την αρχή. Όταν μι-
λάμε για Ιεραποστολή δεν μιλάμε μόνο για 
Φιλανθρωπία. Έχει γίνει σύγχυση αυτών 
των δύο. Το ένα, η Ιεραποστολή είναι ο 
σκοπός και το άλλο η Φιλανθρωπία είναι 
το μέσο. Εμείς πολλές φορές κάνουμε το 
μέσον σκοπό και το σκοπό μέσον. Σκοπός 
μας είναι η Ορθόδοξη πίστη να μεταδοθεί 
στα πέρατα της Γης. Ένα από τα μέσα που 
χρησιμοποιούν οι Ιεραπόστολοι είναι η Φι-
λανθρωπία. Επίσης ένα άλλο μέσο είναι η 
εκπαίδευση. 

Ερώτηση προς τον π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο που διακονεί το Ορθό-
δοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο στη 
Σιέρα Λεόνε: 

Υπάρχουν άνθρωποι που έρχο-
νται κοντά στην Εκκλησία με κίνη-
τρο μόνο και μόνο τις απολαβές που 
πιθανόν να έχουν από αυτή – χρή-
ματα φαγητό κ.τ.λ.; 

Απάντηση: Πολλές φορές οι άνθρω-
ποι πλησιάζουν την Ορθόδοξη εκκλησία 
με βάση τις ανάγκες που έχουν και πρέπει 
να καλύψουν. Έρχονται καταρχάς έτσι. Η 
Εκκλησίας φυσικά τους δέχεται όλους. Και 

εδώ τώρα έρχεται ο ρόλος της Κατήχησης. 
Σκοπός της είναι να αλλάξει αυτόν τον τρόπο 
προσέγγισης των ανθρώπων και να τους 
μυήσει στο πραγματικό νόημα της εν Χρι-
στώ Ζωής.

Ερώτηση προς τον π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο που διακονεί το Ορθό-
δοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο στη 
Σιέρα Λεόνε: 

Πώς προσεγγίζετε το θέμα της 
εκπαίδευσης νέων στελεχών στην 
Ορθόδοξη τοπική εκκλησία σας;

Απάντηση: Εκτός από τα σχολεία για 
τα παιδιά που έχουμε ήδη κτίσει, έχουμε 
ένα εκπαιδευτικό κολλέγιο που ετοιμάζει 
δασκάλους για τα σχολεία μας. Θέλουμε 
στα σχολεία μας οι δάσκαλοι να βγαίνουν 
από ένα Ορθόδοξο περιβάλλον, όπου και 
λαμβάνουν μία Ορθόδοξη παιδεία. Έτσι 
όταν μπουν στα σχολεία μας, θα ξέρουν τι 
θα πει εικόνα, θα ξέρουν τι θα πει λιβάνι, 
θα ξέρουν τι θα πει Ευαγγέλιο, θα ξέρουν 
τι θα πει Αγία Τριάς, θα ξέρουν τι θα πει 
Θεοτόκος κ.τ.λ. 

Ερώτηση προς τον π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο που διακονεί το Ορθό-
δοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο στη 
Σιέρα Λεόνε:

Τι νόημα έχει και πόσο αληθινό 
είναι να μιλάς σε ένα λαό που έχει 
χάσει τα πάντα, ακόμα και μέλη του 
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σώματός του για την πίστη του σε 
Θεό και ανθρώπους, να μιλάς για 
Χριστό και Ορθοδοξία και πώς μπο-
ρεί να σε καταλαβαίνει και εσύ να 
καταλαβαίνεις την μεταστροφή του 
αυτή;

Απάντηση: Όλοι αυτοί οι αναξιο-
παθούντες, οι ανάπηροι από τον εμφύλιο 
πόλεμο είναι πρωτίστως θυμωμένοι. Είναι 
θυμωμένοι με τον κόσμο, είναι θυμωμένοι 
με το κράτος, είναι θυμωμένοι με όποιον 
μπορεί να περπατάει. Εμείς στην αρχή προ-
σπαθήσαμε με αγάπη, με υπομονή να τους 
δείξουμε το δρόμο του Κυρίου. Στην αρχή 
δεν άκουγαν. Είχαν πολύ θυμό. Όμως σιγά 
σιγά, με υπομονή, με αγάπη, όσο τα χρόνια 
περνούσαν ηρέμησαν. Ακόμα και σε αυτούς 
τους τόσο καταφρονεμένους δείχνουμε με-
γάλο σεβασμό. Μιλάμε με αγάπη, προσοχή 
και σεβασμό για να κερδίσουμε την εμπι-
στοσύνη τους. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αυτοί, 
με πολύ αγάπη, υπομονή, προσευχή και 
ταπείνωση δεχτήκαν το Χριστό.

Ερώτηση προς τον π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο που διακονεί το Ορθό-
δοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο στη 
Σιέρα Λεόνε:

Είναι δυνατόν μέσα στην απόλυτη 
φτώχεια και φρικαλεότητα να γίνει 
ο διαχωρισμός της Ιεραποστολής 
από τη Φιλανθρωπία; Γίνεται κή-
ρυγμα Χριστού χωρίς φιλανθρωπία 
σε τέτοιες περιπτώσεις ή μήπως η 
ανάγκη για κάλυψη βασικών ανα-
γκών οδηγεί σε αναγκαστική μετα-
στροφή στην Ορθοδοξία;

Απάντηση: Ακούστε: H Φιλανθρωπία 
στο όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, 
είναι μία από τις κορυφές της πνευματικό-
τητος. Κορυφή της πνευματικότητος είναι η 

Αγάπη. Γιατί εκεί στην αγάπη βρίσκεται το 
κορυφαίο κριτήριο όλων μας. Ο Χριστός λέει: 
μου έδωσες να φάω, να κοιμηθώ, με επισκέ-
φτηκες στη φυλακή, μου έδωσες αγάπη, έλα 
τώρα και κληρονόμησε τη βασιλεία που ήταν 
προετοιμασμένη για σένα. H Φιλανθρωπία 
στο όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού 
εστί σωτηρία. Δεν είναι απλή φιλανθρωπία, 
είναι πνευματική φιλανθρωπία. 

Ερώτηση προς τον π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο που διακονεί το Ορθό-
δοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο στη 
Σιέρα Λεόνε: 

Πείτε μας μερικά λόγια για την 
κρίση που βιώνει η πατρίδα μας τα 
τελευταία χρόνια. 

Απάντηση: Η Ελλάδα κινδυνεύει. Και 
ο κίνδυνος δεν είναι οικονομικός αλλά πνευ-
ματικός. Το οικονομικό πρόβλημα που περ-
νάμε τώρα είναι λυπηρό και είναι μεγάλη 
δυστυχία, αλλά θα περάσει. Η πνευματική 
κρίση που θα περάσουμε τώρα είναι πολύ 
πιο σημαντική. Να σας πω γιατί. Βλέπω 
ότι έρχεται από την δύση ένα πρόγραμμα, 
μια agenda. To πρόγραμμα αυτό είναι να 
αλλάξουμε τις ηθικές αξίες των Ορθοδόξων. 
Το λάθος να γίνει σωστό και το σωστό να 
γίνει λάθος. Να δεχόμαστε να παντρεύεται 
άντρας με άντρα (πόσο επίκαιρο!). Γιατί 
αν δεν το δέχεστε είστε καθυστερημένοι, 
δεν ακολουθείτε το ρεύμα της σύγχρονης 
εποχής και είστε εμπόδιο στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Έχετε δίκαιο και εσείς που μας 
λέτε ότι περνάτε δύσκολες πνευματικές μέ-
ρες, σας παρακαλώ όμως ο Σύλλογος σας 
να σταθεί ψηλά, όχι μόνο και μόνο για εμάς 
τους Ιεραπόστολους, αλλά και για την Ελ-
λάδα σαν εσωτερική Ιεραποστολή. Να μην 
αφήσετε η Ελλάδα να πέσει στο ρεύμα αυτό 
το παγκόσμιο.
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Ερώτηση στο Μητροπολίτη Νι-
γηρίας κ. Αλέξανδρο:

Γιατί η λέξη «κένωση» αποτελεί 
λέξη «κλειδί» για τους ιεραποστόλους;

Απάντηση: «Κένωση»: μια λέξη, η οποία 
δεν είναι άγνωστη, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι 
ο πρώτος αποστέλλων αφού κενώνεται. Είναι 
το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που 
παίρνει την ανθρώπινη μορφή, γίνεται ένας 
από εμάς. Τι σημαίνει αυτό για τους Ιεραπο-
στόλους; Αυτός που είμαι, εκεί που η Χάρη 
και η Πρόνοια του Θεού με τοποθετεί, πρέπει 
να αδειάσω τον εαυτό μου από ότι κουβαλάω 
μέσα μου. Και είναι δύσκολο γιατί ενώ έχεις 
μεγαλώσει και ανατραφεί πνευματικά στην 
Ελλάδα, καλείσαι να διακονήσεις σε ένα τε-
λείως διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον. 
Και γι’ αυτό πρέπει να αδειάσεις από τα αυ-
τονόητα, από τις ασφάλειες, από τα δεδομένα 
που ο καθένας μας κουβαλάει και να μπορεί 
να ανοιχτείς σε άλλους πολιτισμούς, σε νέες 
προκλήσεις, σε νέες νοοτροπίες. 

Να μπορέσουμε να μπολιάσουμε αυτή 
την παράδοση που έχουμε και να την επα-
νεκφράσουμε μέσα σε άλλους πολιτισμούς. 
Κένωση λοιπόν, αλλά και γνωριμία με το 
διαφορετικό. 

Ερώτηση στον Μητροπολίτη Νι-
γηρίας κ. Αλέξανδρο: 

Ύστερα από όσα ακούμε για την 
Ιεραποστολή, πολλά μας φαίνονται 
πολύ «υψηλά», πολύ δύσκολα και 
είτε ως ανάξιοι είτε ως ανεπαρκείς, 
διστάζουμε να προσεγγίσουμε ενερ-
γά το χώρο της ιεραποστολής. 

Απάντηση: Το πρώτο και σπουδαιό-
τερο που πρέπει να κατανοήσει κανείς είναι 
τι σημαίνει Ιεραποστολή. Το δεύτερο, το 
οποίο και έχει άμεση σχέση με το πρώτο 
είναι να έχεις τη διάθεση γνωριμίας με το 
άλλο και του αδειάσματος, της κένωσης του 

εαυτού σου και κυρίως πολύ προσευχή. 
Όταν συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα 
και υπάρχει και η διάθεση τότε βλέπεις ότι 
έρχεται και η Χάρις του Αγίου Πνεύματος 
που συμπληρώνει τα υπόλοιπα. 

Σταματώντας εδώ τις ερωταποκρίσεις 
μας είναι αδύνατο να μην παρατηρή-
σουμε το εξής:

Η Ιεραποστολή τελικά είναι ένας πελώ-
ριος κήπος με πάρα πολλά είδη λουλουδι-
ών και δέντρων. Λουλούδια που ανθίζουν 
και άλλα που περιμένουν τον καλό ακού-
ραστο εργάτη του Ευαγγελίου για να τα 
καλλιεργήσει και αυτά με τη σειρά τους. 

Σε αυτό το τεράστιο μωσαϊκό που 
απλώνεται σε όλη τη Γη η ματιά μας 
παραμένει πάντα μυωπική. Πώς να χω-
ρέσει άλλωστε στο νου μας το μεγαλείο 
του Έργου του Θεού. Ας το προσκυνή-
σουμε λοιπόν και ας το υπηρετήσουμε 
με όποιον τρόπο μπορούμε. Ταπεινά. Με 
προσευχή και αγάπη. 

Άλλωστε δε το ξεχνάμε ποτέ. Ο Αγρός 
είναι του Κυρίου. Εμείς είμαστε οι εργά-
τες. Και ο θερισμός πολύς… 

Αυτά τα Χριστούγεννα, 2015 χρόνια 
μετά, ο Λόγος του Θεού θα ενσαρκωθεί 
ξανά στο πρόσωπο του Χριστού. Του Χρι-
στού που μετά την διδασκαλία Του την 
Σταύρωση και την Ανάστασή Του μας 
αφήνει με τα τελευταία Του λόγια στους 
μαθητές Του, την εντολή Του «Πορευθέ-
ντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζο-
ντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί 
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδά-
σκοντες αὐτούς τηρεῖν –διδάσκοντες· θά 
τούς διδάσκετε τηρεῖν· νά φυλάττουν– πά-
ντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμίν». Καί ἰδοὺ ἐγὼ 
μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος. Αμήν.

Εμμανουήλ Μεθυμάκης 
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Επιστολή Ιεραποστόλου Μαλάουι

Greek Orthodox Church
«ST. Nektarios»
P.O.Box 1854 
Blantyre-Malawi Central Africa

Βλαντάιαρ, 23 Νοεμβρίου 2015

Αγαπητοί μας αδελφοί εν Κυρίω,
σεβαστά μέλη και κ.πρόεδρε του Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου,
χαίρετε εν    Κυρίω πάντοτε!
Σας γράφουμε έχοντας τις καλύτερες αναμνήσεις από την καλοκαιρινή μας συνά-

ντηση, στην φιλόξενη κατασκήνωσή σας, όπου μας δώσατε την ευκαιρία να ζήσουμε 
έστω και λίγο καιρό μαζί σας και να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Σαν ενα σύλλογο που έχει αποδεδειγμένα ιεραποστολικές ανησυχίες και ευαισθησίες 
τολμούμε να σας γράψουμε και να σας κάνουμε γνωστές τις δυσκολίες και τις ανάγκες 
μας, μήπως και μπορέσετε να μας βοηθήσετε και ανακουφίσετε κάπως σχετικά...

Οι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας τον τελευταίο 
καιρό, έχουν επηρεάσει φέτος με τον χειρότερο τρόπο και τις δικές μας δραστηριότητες 
εδώ. Τα έσοδά μας από   διάφορους μικροδωρητές προς την ιεραποστολή μας, αυτήν 
την χρονιά που διανύουμε, όχι απλώς μειώθηκαν, αλλά μηδενίστηκαν.

Η ιεραποστολή μας φέτος, με δυσκολία μπορεί να κινηθεί και να οργανώσει δραστη-
ριότητες πέρα από την βάση της, αφού σκεφτόμαστε ακόμη και το λίτρο την βενζίνη που 
θα ξοδέψουμε για κάθε μας κίνηση. Έχουμε ελαττώσει τα συσσίτια και κινδυνεύουμε 
να τα σταματήσουμε, δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στους μισθούς όλων των 
υπαλλήλων μας, και γενικά αντιμετωπίζουμε  τέτοιου είδους δυσκολίες, καθημερινά.

Εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, τολμούμε να χτυπήσουμε την πόρτα σας και 
να σας παρακαλέσουμε να συνδράμετε στα τρέχοντα έξοδά μας, ώστε να πάρουμε μιαν 
ανάσα να κινηθούμε ανάλογα.

Σύμφωνα με το δικό μας το μυαλό είναι κρίμα να παγώσουν οι δραστηριότητες 
και το φιλανθρωπικό έργο της ιεραποστολής μας και γι αυτό σας κάνουμε γνωστές 
τις ανάγκες μας.

Από εκεί και πέρα, ας μιλήσει ο Θεός. Δεν υπάρχει διάθεση πίεσης απέναντί σας. 
Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε αφού ο ίδιος ο Θεός μας παροτρύνει να τελούμε αγα-
θοεργίες μόνο σαν ιλαροί δότες και όχι με άλλον τρόπο...

Αυτά θέλαμε να πούμε στην αγάπη σας.
Παρακαλούμε τον Θεό να σας φωτίσει πώς να κινηθείτε.
Σας ευχόμαστε επίσης, καλόν αγώνα και πλούσια πνευματική καρποφορία. 
Ευχόμαστε και παρακαλούμε να έχουμε  θετικά νέα από εσάς, το γρηγορότερο.

Με αγάπη Χριστού
π. Ερμόλαος
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Εορταστικό μήνυμα Αρχιεπισκόπου Τιράνων
και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου

Εορταστικό μήνυμα Μητροπολίτου Κορέας
και Εξάρχου Ιαπωνίας κ.κ.Αμβροσίου

«ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ζαλόγγου 13-15, 106 78, Ἀθήνα

Χριστούγεννα 2015

Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀντιμετώπισε φτώ-
χεια, ἐχθρότητα, ξενητεμό. Πάντοτε ὅμως μέ τήν παρουσία τοῦ οὐρανίου Πατρός Του.

Ἄς δεηθοῦμε, ὁ Θεός νά μᾶς χαρίζει πίστη καί ὑπομονή γιά νά ἀποδεχόμαστε 
εἰρηνικά τίς δοκιμασίες, καί μέ τή χάρη Του νά τις μεταμορφώνει σέ εὐκαιρίες 
πνευματικῆς ὡριμότητος καί ἀγιασμοῦ.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα. Εἰρηνικό καί δημιουργικό το Νέον  Ἔτος.
Μέ πολλή ἀγάπη ἐν Χριστῷ Γεννηθέντι.

Σεούλ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Panhellinios Christianikos Omilos Orthodoxou Ierapostolis
Trygonos 3-7
113 64 Kypseli
Greece

Ἀγαπητοί μας, ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,
Μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πισιδίας π. Σωτηρίου, τῶν Κληρικῶν 

Ἀδελφῶν μας, τῶν Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν, τῶν Συνεργῶν ἐν Κυρίῳ, τῶν Πιστῶν, 
τῶν Νεοφωτίστων και τῶν Κατηχουμένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας, σᾶς 
εὔχομαι νά περάσετε τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο ἐν εὐφροσύνη καί ἀγαλλιάσει, τό δέ Νέον  
Ἔτος εἴθε να εἶναι εἰρηνικό γιά τήν παγκόσμια κοινότητα καί πολλαπλῶς καρποφόρο 
γιά σᾶς καί τούς οἰκείους σας.

Σᾶς παρακαλῶ νά προσεύχεσθε γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς Ὀρθόδοξης Μαρ-
τυρίας στήν χώρα τῆς Πρωινῆς Γαλήνης, ὥστε σέ περισσότερους Κορεάτες Ἀδελφούς 
μας νά γεννηθεῖ ἡ λαχτάρα τῆς σωτηρίας καί νά τοποθετήσουν τόν Χριστό στήν θέση 
τοῦ ἀρχηγοῦ καί τοῦ σωτῆρα τῆς ζωῆς τους.

             Μετά πολλῆς ἀγάπης καί τιμῆς
          ἐν Χριστῷ τεχθέντι καί ἐπιφανέντι



35
Εορταστικό μήνυμα Μητροπολίτου Απολλωνίας
κ.κ. Νικολάου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αλβανίας

Ευχές από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Ινδονησίας

Προς:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ
Τ.Κ. 113 64 ΑΘΗΝΑ, GREECE ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Όλοι εμείς, παιδιά και νέοι, ενήλικοι και ηλικιωμένοι, ανύπαντροι και οικογενειάρ-
χες, πλούσιοι και φτωχοί, άρρωστοι και υγιείς, φυλακισμένοι και ελεύθεροι, δίκαιοι και 
αμαρτωλοί, μετανάστες και πρόσφυγες, αναζητάμε σήμερα ένα θαύμα στην ζωή μας.

Ο Κύριος ανταποκρίνεται στις προσευχές μας με «το θαύμα των θαυμάτων» κενώ-
νοντας τον εαυτό του μορφήν δούλου λαβών (Φιλ. 2, 7) και εκπληρώνοντας με τον τρόπο 
αυτό κάθε μας επιθυμία και «θαύμα».

Ας δεχόμαστε σ’  αυτά τα Χριστούγεννα αυτό το «θαύμα» της αγάπης του Θεού, 
ας μοιραζόμαστε αυτό το θαύμα με όλους τους συνανθρώπους μας, στην οικογένεια, 
στην κοινωνία, με τους διπλανούς μας και τους απόμακρους, γνωστοί και άγνωστοι.

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που προσφέρετε για τα Παιδιά του Σπιτιού της 
Ελπίδος. Καλά Χριστούγεννα!  Ευλογημένο το νέο έτος 2016.

Εν Χριστώ αγάπη.
† ο Απολλωνίας Νικόλαος

Επιστολές Ιεραποστόλων
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ.ΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Αξιότιμοι Αδελφοί,
Εκφράζουμε τη βαθύτατη ευχαριστία μας για την οικονομική σας συμβολή προς 

τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Α Τμήμα), εν όψει της Εξόρμησης Αγάπης που 
προγραμματίζουμε για το διάστημα 27-30/12/2015 στην περιοχή της Θράκης.

Με τα χρήματα αυτά, καρπό της αγάπης και της φιλοπατρίας σας, θα αγορα-
στούν Ελληνικές σημαίες, όπως μας είχατε υποδείξει, προκειμένου να διατεθούν 
σε στρατόπεδα της ακριτικής Θράκης.

Παρακαλούμε όπως, μας έχετε στην προσευχή σας, τόσο κατά το διάστημα της 
προετοιμασίας, όσο και κατά τη διάρκεια της Εξόρμησής μας στα σύνορα, ώστε οι 
δυσκολίες και οι πειρασμοί να αντιμετωπισθούν και η καρποφορία στις ψυχές μας 
να είναι πλούσια, με τη Χάρη του Θεού.

Με σεβασμό
Για το Διοικιτικό Συμβούλιο 

της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης 
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πΕΡΙΟδΟΣ ΑπΟ 01/04/2015 ΕωΣ 30/09/2015

Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής Ποσό
Αγοραστού Δήμητρα 10.00 €

Αλαφροπάτης Ευάγγελος 20.00 €

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος 12.00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50.00 €

Ανδρούτσου Γεωργία 20.00 €

Αντωνίου Λουκία 50.00 €

Ανώνυμος 50.00 €

Ανώνυμος 15.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 120.00 €

Ανώνυμος 30.00 €

Ανώνυμος 30.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 100.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 100.00 €

Ανώνυμος 300.00 €

Ανώνυμος 150.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Αρχιμ/της π. Τιμόθεος Παπασταύρου 10.00 €

Αρχιμ/της π. Αθηναγόρας Κιραμαντζάνης 15.00 €

Αρχιμ/της π. Γρηγόριος Χαραλαμπίδης 15.00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 20.00 €

Βασιληά Παρασκευή 20.00 €

Βλαστός Στυλιανός 40.00 €

Βλατάκης Συμεών 50.00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 250.00 €

Βλάχος Δημήτριος 15.00 €

Βλάχου Άννα 100.00 €

Βλέτσης Ελευθέριος 20.00 €

Βρίζη Αικατερίνη 10.00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 15.00 €

Γεωργάκη Ελπινίκη 20.00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 50.00 €

Γιαννόπουλος Ιωάννης 10.00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 150.00 €

Γκούτσια Χριστίνα 50.00 €

Γρατσέα Σταυριανή 30.00 €

Γρηγορίου Μαρία 20.00 €

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος 50.00 €

Δαφνή Ναυσικά 150.00 €

Δέδε Ευσταθία 50.00 €

Δημάκης Βασίλειος 20.00 €

Διακόπουλος Χριστόφορος 50.00 €

Δούση Θεοδώρα 50.00 €

Εφραίμογλου Φωτεινή 10.00 €

Ζαχαριάδης Βασίλειος 10.00 €

Ζουμάς Δημήτριος 100.00 €

Ζούμπου Παναγιώτα 100.00 €

Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας 50.00 €

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 30.00 €

Ιερά Μονή Μαρίτσης 70.00 €

Ιερά Μονή Προυσού 450.00 €
Ιερομόναχος Γρηγόριος - Ι. Κελλίο 
Αγ. Ιωάννης Θεολόγος

100.00 €

Ιωαννίδης Αντώνιος 50.00 €

Ιωαννίδης Ιωάννης 50.00 €

Καβαλλάρη Μαίρη 30.00 €

Καλκαβούρα Ανθούλα 10.00 €

Καλλιαντάς Ηλίας 35.00 €

Καλπούζος 100.00 €

Καλπούζου Άννα 100.00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 50.00 €

Καραθανάση Μαρία 60.00 €

Καραχάλιος Γεώργιος 10.00 €

Καρύδης Προκόπιος 30.00 €

Κατερινόπουλος Αριστείδης 250.00 €

Κάτσαρης Ιωάννης 10.00 €

Κατσεβάλης Στάθης 10.00 €

Κατσογρεσάκης Ιωάννης 25.00 €

Κεβρεκίδης Γεώργιος 25.00 €

Κιαμπέσης Αναστάσιος 50.00 €

Κοκκίνου Μαριάνθη  20.00 €

Κοντοζήση Βασιλική 10.00 €

Κοντούλια Ευμορφία 25.00 €

Κορίκης Νικόλαος 50.00 €

Κοτζαμάνη Τασία 50.00 €

Κουνούπη Ειρήνη 30.00 €

Κουρκουμπάς Κωνσταντίνος 20.00 €

Κουτουμάνος Δημήτριος 150.00 €

Κοψίνης Χρήστος 50.00 €

Κωνσταντιδίδου Ελεούσα 50.00 €

Κωστόπουλος Δημήτριος 50.00 €

Λαζαρίδου Γεωργία 10.00 €

Λάππας Θεόδωρος 10.00 €

Λεβάντης Αντώνιος 10.00 €

Λεγάκη Μαρία 100.00 €

Λίγκα Ανδρονίκη 30.00 €

Λυκογιάννη Θεώνη 50.00 €

Μαθά Αργυρούλα 20.00 €

Μαλαγάρη Αγγελική 140.00 €

Μανουσάκη Πιερίνα 50.00 €

Ματσούκα Παναγιώτα 20.00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 40.00 €

Μητροπολίτης Αρέθας - Ι. Μονή Παναγιά 15.00 €

Μοναχός Χριστόδουλος Πρέκας 20.00 €

Μοσχονά Στέλα 50.00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Μουζακίτης Γεώργιος 50.00 €

Μουμτζής Πελοπίδας 50.00 €

Μουρατίδης Λάζαρος 20.00 €

Μπουλιώτη Ανδριάνα 10.00 €

Μπρακούλια Βασιλική 10.00 €

Νικολάου Μαρία 30.00 €

Νικολοπούλου Σταυρούλα 20.00 €

Νικοπούλου Αναστασία 20.00 €

Ντακουλάς Ευάγγελος 20.00 €

Νταλάκα Βασιλική 50.00 €

Ντομάρη Σπυριδούλα 50.00 €

Ξενίτη Βασιλική 30.00 €

Οικονόμου Δημήτριος 50.00 €
π. Ανδρέας Σκούλικας για ιεραπ. κλιμάκιο 
Ουγκάντας 750.00 €

π. Μούλτος Γεώργιος 10.00 €

π. Νταντάς Παύλος 30.00 €

Παν. Αρχιμ/της π. Γρηγ. Χαραλαμπίδης 10.00 €

Παν. Αρχιμ/της π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος 30.00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 250.00 €

Πανταζοπούλου Δανάη 3,000.00 €

Παπαγεωργίου Μαρία 20.00 €

Παπαγεωργίου Στυλιανός 60.00 €

Παπαδάκη Σοφία 200.00 €

Παπαδήμα Βασιλική 30.00 €

Παπαδημητρίου 100.00 €

Παπαμιχαήλ Σωτήρης & Χρυσούλα 50.00 €

Παυλάκου Πηνελόπη 10.00 €

Παφίλη Ντίνα 20.00 €

Πετσετάκη Μαρία 50.00 €

Πλέσσα Μαρία 250.00 €

Πλουμάκη Αλίκη 50.00 €

Πρωτονοταρίου Βάγια 20.00 €

Πρωτοπρ/ρος π. Μακρυπούλιας Δημήτριος 100.00 €

Ραγκούση Υβέττη δια Ορφ/φείο 
π. Ιωάννη Κιμπούκα Ουγκάντα

200.00 €

Ραχούτη Ευγενία 20.00 €

Ρέππα Σταματίνα 50.00 €

Σακελλιού Άννα 50.00 €

Σάκουλας Αντώνιος 50.00 €

Σαλταπίδα Ισμήνη 10.00 €

Σαμαρτζής Παύλος 20.00 €

Σαμουήλ Ελένη 100.00 €

Σαραβάνου Ελένη 10.00 €

Σατραζέφης Γεώργιος 20.00 €

Σεβ. κ.κ. Γεώργιος Μητροπ. Θηβών & Λεβαδείας 170.00 €

Σιμόπουλος Γεράσιμος 30.00 €

Σίμου Ελένη 20.00 €

Σιώρα Ελένη 20.00 €

Σοβατζόγλου Βασιλική 20.00 €

Σπυροπούλου Μερόπη 50.00 €

Σταλάκη Θηρεσία 5.00 €

Στεργίου Αικατερίνη 20.00 €

Στεργίου Αικατερίνη 20.00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 100.00 €

Συρίγος Τρύφων 20.00 €

Τατάγια Ελένη 200.00 €

Τζανάκης Στυλιανός 5.00 €

Τόγια Μαρία 50.00 €

Τουρλούκης Ιωάννης 20.00 €

Τριάντη Αθηνά 30.00 €

Τσαπάρης Κωνσταντίνος 20.00 €

Τσέκα Σταυρούλα 40.00 €

Τσιλίκα Βαγγελάτου Σπυριδούλα 20.00 €

Τσιρακίδου Ελισάβετ 50.00 €

Τσίρης Βασίλειος 10.00 €

Τσίρου Ελένη 30.00 €

Τσιτσώνης Στέργιος 10.00 €

Φαη Ευαγγελία 100.00 €

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ο Άγιος Χαραλάμπης" 500.00 €

Φιλικός Κύκλος Ι. Ν. Αγ. Τρύφωνα Καματερού 200.00 €

Φλώρος Χριστόφορος 20.00 €

Φλώρου Μαρία 20.00 €

Χαϊντούτης Θωμάς 50.00 €

Χάνιου Αγγελική 10.00 €

Χριστόδουλος Σκουρ 50.00 €

Ψηλολίγνου Ελένη 200.00 €

Εις Μνήμην
από 1/04/2015 έως 30/09/2015 Ποσό

Καθάζη Μαρία εις μνήμην γονέων & Αδελφών 50.00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην συζύγου 100.00 €

Λουμάκη Αλίκη εις μνήμην συζύγου 50.00 €
Τσιγουρή Αγγελική εις μνήμην γονέων 
Δημητρίου & Ελένης

50.00 €

Βλατάκης Συμεών εις μνήμην συζύγου Γεωργίας 50.00 €

Σπαρτινός Δημήτριος εις μνήμην Μιχαήλ 50.00 €
Χριστάκης Βασίλειος εις μνήμην συζύγου 
Αναστασίας

90.00 €

Δια Βαπτήσεις
από 01/04/2015 έως 30/09/2015 Ποσό

Αλεξάνδρου Μαρία, όνομα Αθανάσιος  50.00 € 

Καβαλιώτου Αικατερίνη, όνομα Σπυρίδων  60.00 € 

Σίμου Κωνσταντίνα, όνομα Δημήτριος  50.00 € 
Σκαραμαγκά Ειρήνη, όνομα Ιωάννης 
ο Πρόδρομος

 50.00 € 

Σκαραμαγκά Ευανθία-Ηρώ, όνομα Αλέξανδρος  50.00 € 

Στρουμπούλη Κατερίνα  60.00 € 

Χρυσού Άννα, όνομα Ευάγγελος & Ελισάβετ  120.00 € 

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών 
από 01/04/2015 έως 30/09/2015 Ποσό

Αποστολόπουλος Στυλιανός 80.00 €

Δήμα Δήμητρα 92.90 €

Κουτρούμπας Ηρακλής 153.80 €

Λέκκα Αθηνά 96.59 €

Μπρέλας Γεώργιος 83.92 €

Παιδονόμου Ελένη 13.63 €

Τετράδης Στέφανος 88.13 €
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KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr
Το Ε-mail της Ιεραποστολής είναι:

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥψΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



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

Αγαπητέ αδελφέ,

Στην Ιεραποστολή 
θα προσφερθούν αντικείμενα
που δεν χρειάζονται πλέον, 
αλλά που κάποιος άλλος
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. 
 
Επειδή «τα πράγµατα χάνουν 
την αξία τους όταν 
δεν χρησιµοποιούνται», ξαναδίνουµε αξία,  
προσφέροντας πράγµατα αχρησιµοποίητα αλλά όχι άχρηστα.

Τα αντικείμενα που δεχόμαστε είναι αυτά που:
•		θα	χαρίζαμε	σε	μια	φίλη	ή	ένα	φίλο,
•		θα	θέλαμε	να	μας	κάνουν	δώρο,
•			έχουν	την	αγάπη	μας,	είναι	καθαρά	και	σε	καλή	κατάσταση	

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.


