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Μέ τήν Χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου καί 
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ἐφθάσαμε στήν ἅγια καί φωταυγῆ νύκτα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας, ἀφοῦ 
σύν Θεῷ διανύσαμε τόν πνευματικό δίαυλο τῆς 
κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Ἑβδομάδος.

Ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῆς κορυφαίας 
αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς, τό ἡδύλαλο στόμα 
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μᾶς παρακινεῖ νά 
«λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει». Ὄχι μόνον τά 
ἐνδύματά μας νά εἶναι λαμπρά, ἀλλά πρωτίστως 
καί κυρίως ἡ στολή τῆς ψυχῆς νά εἶναι λαμπρή 
καί φωτεινή, καί ὁ νοῦς καί ἡ καρδία μας νά 
κοινωνοῦν καί μετέχουν τῆς θείας φωταυγείας. 
Οἱ χριστιανικές ἀρετές, μέ πρυτανεύουσα τήν 
θεία ἀγάπη, νά φεγγοβολοῦν καί νά ἀστράπτουν.

Μέσα σέ αὐτό τό ἀκτινοβόλο Ἀναστάσιμο 
κλῖμα καλούμεθα νά πραγματώσωμε τήν 
ὑμνογραφική προτροπή «καί ἀλλήλους πε-
ριπτυξώμεθα». Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας 
εἶναι ἡ τρισμέγιστη ἑορτή τῆς ἀγάπης καί 

τῆς φιλαδελφίας. Εἶναι ἡ «καινή ἐντολή» τοῦ 
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἐδίδαξε 
ὄχι μόνο μέ λόγους, ἀλλά καί ἔμπρακτα, ἀπό τό 
ἰκρίωμα καί τόν «ἄμβωνα» τοῦ Ζωοποιοῦ Του 
Σταυροῦ. Ἀγάπη θυσιαστική, κενωτική, ζωηφό-
ρα, ἀναγεννητική καί ἀναπλαστική.

Ὁ μελίρρυτος κήρυκας τῆς ἐνσάρκου Θεί-
ας Οἰκονομίας καί τῆς Θείας Ἀγάπης ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος εἰς τά 
ὑπέροχα κατορθώματα καί τά ἆθλα τῆς θείας 
ἀγάπης σημειώνει τά ἑξῆς˙ (τά ἀποδίδουμε εἰς 
τήν ἁπλῆ γλῶσσα) : «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἕνωσε τόν 
οὐρανό μέ τή γῆ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θρόνιασε τόν 
ἄνθρωπο στό βασιλικό θρόνο. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἐφανέρωσε τόν Θεό στή γῆ. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔκανε 
δοῦλο τόν Κύριο τοῦ σύμπαντος. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἔδωσε τόν Ἀγαπητό ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν, τόν Υἱό ὑπέρ 
τῶν μισούντων, τόν Κύριο ὑπέρ τῶν δούλων, τόν 

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

«ΛΑΜΠΡΥΝΘΩΜΕΝ ΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ» 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Ἀναστάσεως Ἡμέρα, 
Καί Λαμπρυνθῶμεν Τῇ Πανηγύρει, 

Καί Ἀλλήλους Περιπτυξώμεθα …».
(Δοξαστικόν Τῶν Αἴνων Τοῦ Πάσχα)

Μέσα σέ αὐτό τό ἀκτινοβόλο 
Ἀναστάσιμο κλῖμα καλούμε-
θα νά πραγματώσωμε τήν 
ὑμνογραφική προτροπή «καί 
ἀλλήλους περιπτυξώμεθα». 
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας 
εἶναι ἡ τρισμέγιστη ἑορτή 
τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλα-
δελφίας.
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Θεό ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων, τόν Ἐλεύθερο ὑπέρ τῶν 
ὑπηρετῶν. Ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε γιά ὅλα αὐτά τόν 
Θεό, ἄς ἀγωνισθοῦμε νά ἀποκτήσωμε κάθε ἀρετή 
καί προπαντός νά κατορθώσωμε μέ ἀκρίβεια τήν 
ἀγάπη» (Ε.Π.Ε. 20, 664-666). «Ἄς φροντίσουμε 

νά μάθωμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μεγάλο πρᾶγμα 
εἶναι αὐτό. Τίποτε ἄλλο δέν μᾶς ὠφελεῖ τόσο. Τίποτε 
δέν μᾶς ὁδηγεῖ μέ τόση δύναμι στήν κατάνυξι. Ἡ 
ἀγάπη μᾶς ἐλεεῖ. Μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τόν φόβο 
τῆς κολάσεως … Ἄς φροντίσουμε νά σπουδάσωμε 
τήν ἀγάπη. Παντοῦ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέτει ὡς 
αἰτία τῶν πάντων τήν ἀγάπη» (Ε.Π.Ε. 20, 580). 
«Ἡ πνευματική ἀγάπη εἶναι ἀνώτερη ἀπό ὅλες τίς 
ἀγάπες … Κατεβαίνει ἀπό ἐπάνω, ἀπό τόν Οὐρανό» 
(Ε.Π.Ε. 22, 82).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Θαυμάζει κανείς καί ἐκπλήσσεται μέ 

τό εὐρυδιάστατο καί τό ἀπεριόριστο τῆς 
χριστιανικῆς ἀγάπης˙ τό ὕψος καί τό βάθος της, 
τό εὗρος καί τό μῆκος, τήν καθολικότητα καί τό 
ἀπερίγραπτο τῆς θεοδίδακτης θείας ἀγάπης. 
Εἶναι ἡ ἀληθινή, μοναδική καί ὑπερτέλεια ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ, ἀσύγκριτη καί ὑπέρτερη ἀπό κάθε 
γήϊνη καί κοσμική ἀγάπη.

Πόσο ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο εἶναι τό 
θεῖο μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀναστάντος Κυ-
ρίου καί Θεοῦ μας στόν πάμφτωχο ἀπό τέτοια 
ἀγάπη καί προδομένο σύγχρονο κόσμο! Πυ-
κνό τό νέφος ἀπό τίς πράξεις βίας, ἁρπαγῆς, 
ἐκμεταλλεύσεως, ἀνελευθερίας, καταπιέσεως, 
ὠμῆς ἐγκληματικότητας σέ βάρος τῆς ζωῆς 
ἀθώων ἀνθρώπων, ἐν ὀνόματι θρησκευτικῶν 
πεποιθήσεων, καί ἄλλων ἀνομολογήτων πράξε-

ων, σκιάζει τήν ἀνθρωπότητα. Αἰσθήματα φό-
βου και τρόμου, μοναξιᾶς καί ἐγκαταλείψεως, 
ἀσπλαγχνίας καί ἀδιαφορίας, κυριαρχοῦν 
στίς καρδιές τῶν συνανθρώπων μας, πού δέν 
ἐγνώρισαν τόν Χριστό, δέν ἐγεύθησαν τούς 

γλυκεῖς καρπούς τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, δέν 
ἔζησαν ποτέ τήν ἐν Χριστῷ ἁγιοπνευματική ζωή.

«Λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει» (τῆς 
Ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας), 
ἀδελφοί, «καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα». 
Νά λαμπρύνωμε τήν στολή καί τό ἔνδυμα τῆς 
ψυχῆς μέ τίς φεγγοβόλους χριστιανικές ἀρετές 
τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης, μέ 
κορυφαία τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, τήν ἀγάπη, 
καί τίς λοιπές ἀρετές, πού εἶναι ὁ καρπός τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος: χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, 
ἀγαθωσύνη, πραότητα καί ἐγκράτεια. Ἰδού τό 
σωτήριο μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί 
φωτίσαντος τόν κόσμον μέ τήν ἔνδοξον καί φα-
εσφόρον Ἀνάστασίν Του.

ऀΕἴθε ὁ Ἀναστάς Κύριος μας καί Θεός, ὁ 
Νικητής τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς καί τῆς ψυ-
χοφθόρου ἁμαρτίας, νά δωροφορήση εἰς ὅλους 
τούς πιστούς καί μάλιστα σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς μέ τούς προσφιλεῖς 
Ἱεραποστόλους καί τούς ἐνταῦθα καί ἀλλαχοῦ 
τιμίους συνεργούς των τά πλούσια δῶρα τοῦ 
ἀνεσπέρου Θείου Φωτός, τῆς Πασχαλινῆς χαρᾶς 
καί τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Ἀγάπης, καθώς 
ἐπίσης καί τήν Θεία Του εἰρήνη καί εὐδοκία 
εἰς τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί ὅλον τόν κόσμο.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Κατά τη διαδρομή της 
ιστορίας, ομαδικές 

μεταναστεύσεις ανθρώ-
πων έγιναν πάρα πολλές 
παγκόσμια, σε μικρή ή 
μεγάλη κλίμακα. Από 
τις αναμείξεις πληθυ-
σμών προέκυψαν νέες 
φυλετικές ομάδες, ενώ 
ορισμένοι πληθυσμοί 
βρέθηκαν στο όριο της 
εξαφάνισης. Παράδειγ-
μα η ομαδική μετανά-
στευση των Ισπανών 
στη Νότια Αμερική, όπου όχι μόνο επηρέασαν 
πολιτιστικά και θρησκευτικά τον αυτόχθονα 
πληθυσμό, αλλά τον τροποποίησαν σε μεγάλο 
βαθμό και γενετικά. Άλλο ιστορικό παράδειγμα 
είναι η εισβολή των Βορειοευρωπαίων και η 
κατάκτηση της Βόρειας Αμερικής, που είχε τις 
ανάλογες επιπτώσεις. Σήμερα ζούμε έντονα 
περίοδο ομαδικών μεταναστεύσεων. Πρό-
σφυγες ή οικονομικοί μετανάστες εισρέουν 
μαζικά στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης για να σωθούν από τον πόλεμο 
και τον φυσικό θάνατο, ή από τη φτώχεια 
και τον οικονομικό θάνατο.

Η πατρίδα μας, χωρίς να έχει καμία ευθύ-
νη και συμμετοχή στη δημιουργία των αιτιών 
αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης, στενάζει οι-
κονομικά από τα προσφυγικά κύματα και απει-
λείται ακόμα και με διάρρηξη της κοινωνικής 
συνοχής της.

Το πρόβλημα των Σύριων προσφύγων 
δεν γεννήθηκε στις ακτές της Λέσβου. Για να 
κατανοήσουμε την αύξηση των μετανα-
στευτικών ροών πρέπει να έχουμε υπόψη 
τέσσερις βασικούς λόγους.

 Πρώτος λόγος, η μακρά διάρκεια του 
πολέμου στη Συρία και η μη ύπαρξη εν-
δεχόμενου λύσης στον ορίζοντα. Η απομά-
κρυνση μιας ειρηνικής προοπτικής εκμηδενίζει 
τις ελπίδες όσων βρίσκονται στα προσφυγικά 
στρατόπεδα στις γειτονικές της Συρίας χώρες 
για γρήγορη επάνοδο στις εστίες τους και τους 
οδηγεί σε αναζήτηση μόνιμου καλύτερου μέλ-
λοντος εκτός περιοχής (Δυτική και Βόρεια Ευ-

ρώπη).
 Δεύτερος λόγος, 

η αδυναμία, και τε-
λικά η απροθυμία 
πια, των γειτονικών 
χωρών να αντέξουν 
το προσφυγικό ρεύ-
μα. Στην Ιορδανία, 
οι Σύριοι πρόσφυγες 
έχουν ξεπεράσει τις 
800.000, δηλαδή το 
25% του συνολικού 
πληθυσμού της χώ-

ρας. Εκτός των Σύριων 
έχουν εγκατασταθεί δεκάδες χιλιάδες προσφύ-
γων από το Ιράκ αλλά και την Παλαιστίνη. Στην 
Τουρκία ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Στο Λί-
βανο οι Σύριοι πρόσφυγες αποτελούν το 30% 
του πληθυσμού.

 Τρίτος λόγος, κατάρρευση των υπο-
δομών του συριακού κράτους. Το συριακό 
κράτος έχει χάσει τις βασικές πλουτοπαραγω-
γικές πηγές και κυρίως τα μεγάλα κοιτάσματα 
πετρελαίου. Οι υποδομές έχουν καταστραφεί, 
το σύστημα υγείας έχει ισοπεδωθεί. Αυτή η 
κατάρρευση ωθεί τους Σύριους στην απόλυτη 
φτώχεια και τη μετανάστευση.

 Τέταρτος λόγος, η νέα συνεννόηση 
Τουρκίας-Η.Π.Α. αναζωπυρώνει την Τουρ-
κοκουρδική ένοπλη σύγκρουση. Γενικότερα, 
και αυτό αφορά και τις Αμερικάνικες επιχει-
ρήσεις, οι βομβαρδισμοί, όσο «χειρουργικοί» 
και αν είναι, αυξάνουν την ανασφάλεια των 
τοπικών πληθυσμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
διεθνών Μ.Κ.Ο. με μεγάλη εμπειρία στο συρι-
ακό πεδίο, οι αμερικάνικοι βομβαρδισμοί στις 
περιοχές που ελέγχει το «χαλιφάτο» αύξησαν 
την τάση των ανθρώπων να εγκαταλείψουν 
την περιοχή τους. Οι μεταναστευτικές ροές δεν 
περιλαμβάνουν μόνο ανθρώπους από τη Συρία 
και το Ιράκ αλλά και από το Πακιστάν και το 
Αφγανιστάν αλλά και χώρες της υποσαχάριας 
Αφρικής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ροές αυ-
ξάνονται κάθε μήνα.

Η μετανάστευση των λαών αυτών οφεί-
λεται κυρίως στο ότι τα μουσουλμανικά 
κράτη (τα πλέον άνυδρα και άγονα στον 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ´Η ΕΠΟΙΚΟΙ;
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ-

ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετανάστες-Πρόσφυγες ή Έποικοι;

Μόλις η πλειοψηφία του τόπου είναι μουσουλ-
μανική, θα αλλάξει και το Σύνταγμα της χώρας.
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πλανήτη) διπλασιάζουν τον πληθυσμό τους 
κάθε 25 χρόνια και δεν έχουν με τι να τον 
θρέψουν και δευτερευόντως στους πολέμους.. 
Στην Αφρική σήμερα υπάρχουν 400.000.000 
άνεργοι, κυρίως νέοι, η πλειονότητα αυτών 
Μουσουλμάνοι.

Στην Ελλάδα έχουμε να αντιμετωπίσου-
με μια πραγματικότητα. Η παρουσία μετα-
ναστών και προσφύγων είναι γεγονός μη 
ανατρέψιμο. Έφθασαν και συνεχώς καταφθά-
νουν νέα κύματα μεταναστών και προσφύγων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 
2011 που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, ο μόνιμος πληθυσμός καταγράφηκε στα 
10.712.409 άτομα ηλικίας άνω του ενός έτους. 
Από αυτά 2.037.196 μόνιμοι κάτοικοι της χώρας 
ή 18,8% δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν στην 
Ελλάδα προερχόμενοι από χώρες του εξωτε-
ρικού (Αλβανία, Βουλγαρία, Αφγανιστάν κλπ), 
από τους οποίους ποσοστό 68,8% ήρθαν στην 
Ελλάδα από το 1990 και μετά.

Εκτός των νόμιμων εισέρχονται και 
πολλοί παράνομα. Στις 21/02/2016 η εφη-
μερίδα «Καθημερινή» παρουσίασε καταγραφές 
παράνομα εισερχόμενων ατόμων από το 2006-
2015. Το σύνολο παράνομα εισερχόμενων 
ανέρχεται στις 856.723.

Στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών 
συνετέλεσαν κυρίως: η επέμβαση στο Αφγανι-
στάν και στο Ιράκ, και ιδιαιτέρως οι εξεγέρσεις 
της Αραβικής Άνοιξης στη Βόρεια Αφρική και 
τη Μικρά Ασία. Από το φθινόπωρο του 2010 
εξωθήθηκαν ανθρώπινες μάζες στην αναζήτη-
ση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Η πολιτική «Ανοιχτά Σύνορα» και η δι-
αβεβαίωση ότι πρόκειται για πρόσφυγες 
την ίδια στιγμή που οι αρχές των Σκοπίων, 
της Σερβίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, 
της Αυστρίας μετρούσαν μόνο 38 με 40% 
πρόσφυγες και όλους τους άλλους λαθρομε-
τανάστες και η διαβεβαίωση ότι είμαστε υπο-
χρεωμένοι να τους δεχτούμε, διότι πρόκειται 
για πρόσφυγες δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο 
ισλαμοποίησησης της Ελλάδας.

Εκατόν είκοσι δύο φυλές, από 122 κρά-
τη του κόσμου, εισήλθαν στην Ελλάδα το 
2015 σύμφωνα με την καταγραφή που έκανε η 
αστυνομία. Στην Ειδομένη 100 άτομα διαμαρ-
τύρονταν, κρατώντας δύο πανό που έγραφαν 
«κυρία Μέρκελ, βοηθήστε μας, είμαστε σεισμο-
παθείς Γιούρκας του Νεπάλ!!!». Ενώ μια άλλη 
μέρα ακούσαμε για πνιγμό 37 ατόμων από τη 
Μυανμάρ, έξω από τη Σάμο.

Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί στην Ελ-
λάδα σε χώρα που ταλαιπωρείται από πο-
λυετή οικονομική κρίση με πολύ υψηλό 
δείκτη ανεργίας;

Γιατί ενώ θεωρούν τους άπιστους της Δύ-
σης υπεύθυνους για την κατάσταση στις χώρες 
τους θέλουν να προσφύγουν εκεί σε αναζήτη-
ση νέας πατρίδας και δεν καταφεύγουν στις 
πλούσιες μουσουλμανικές χώρες;

Είναι πραγματικά όλοι πρόσφυγες όπως δι-
ατείνονται ή γίνονται, είτε άθελά τους είτε εν 
γνώσει τους, όργανα για τον εξισλαμισμό της 
αθεϊστικής Ευρώπης, άρα αντί για πρόσφυγες 
έποικοι;

Για εγκλωβισμό πολλών χιλιάδων προσφύ-
γων στην Ελλάδα, έκανε λόγο ο υπουργός ανα-
πληρωτής μεταναστευτικής πολιτικής.

Την μετατροπή της χώρας μας σε μό-
νιμο χώρο υποδοχής και παραμονής προ-
σφύγων και μεταναστών, λειτουργώντας ως 
«σφουγγάρι» που δεν θα αφήσει να χυθεί στην 
Ευρώπη το μεταναστευτικό ρεύμα, προβλέπει 
ο σχεδιασμός της Ε.Ε. καθώς παρά τα αισιό-
δοξα μηνύματα του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, η ενιαία στάση των Ευρωπαίων 
αλλά και η προοπτική συμφωνίας με την Τουρ-
κία είναι στον «αέρα».

Επίκαιρη ερώτηση αναφορικά με τις 
πληροφορίες που διαρρέει η εβδομαδιαία 
Τουρκική επιθεώρηση «Aksxon» τχ 1000, 
3-9/02/2014 για τη λειτουργία παράνο-
μου κυκλώματος προώθησης μεταναστών 
στη χώρα μας με τη συνδρομή της μυστικής 
υπηρεσίας jitem, κατέθεσε ο Βουλευτής της 
Α’ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ Αβραμίσης προς 
την ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη (25/02/2014).

Μετανάστες-Πρόσφυγες ή Έποικοι;

Μουσουλμάνοι σε πλατεία της Αθήνας.  
Σταδιακώς η Ελλάς δεν θα συρρικνωθεί εδαφικώς  

αλλά θα κατακτηθεί εκ των ένδον από το Ισλάμ
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Η jitem σχεδιάζει και διενεργεί τη μεταφορά 

επί καθορισμένων διαδρομών μεταναστών προς 
τη χώρα μας. Η παράνομη αυτή επιχείρηση 
διεξάγεται υπό το καθεστώς πλήρους ανοχής 
της Τουρκικής ακτοφυλακής.

Το κύκλωμα αυτό αποτελεί έναν από 
τους πλέον κερδοφόρους μηχανισμούς της 
τουρκικής οικονομίας.

Στο εν λόγω δημοσίευμα επαναλαμβάνονται 
οι γνωστές ανυπόστατες κατηγορίες εναντί-
ον της Ελλάδος ότι, διατηρεί στρατόπεδα 
τρομοκρατών που εκπαιδεύονται για να περά-
σουν στην Τουρκία δηλώνοντας με τον τρόπο 
αυτό την αντίστροφης κατεύθυνσης ροή από 
εκείνη των παράνομων μεταναστών. Ο στόχος 
της Τουρκίας είναι ο εποικισμός της Ελλά-
δας με Μουσουλμάνους, ώστε να δημιουρ-
γηθεί στην πατρίδα μας προσχεδιασμένα μια 
ισχυρή Ισλαμική μειονότητα, που θα ρυθμίζει 
τα πράγματα στην Ελλάδα σύμφωνα με τα συμ-
φέροντα των Τούρκων και κατ’ επέκταση των 
Ευρωπαίων και Αμερικανών.

Μην ξεχνάμε τη δήλωση του Οζάλ και πρό-
σφατα του Ερντογάν με την αποστολή στην Ελ-
λάδα εκατομμυρίων «μεταναστών» που όλοι 
τους προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες. 
Η στρατηγική είναι γνωστή και τη διατύπωσε 
με σαφήνεια ο Σουν Τζου στο περίφημο βι-
βλίο του, η Τέχνη του Πολέμου. «Η μεγα-
λύτερη τέχνη στον πόλεμο είναι να υποτάξεις 
τον εχθρό χωρίς μάχη». Αυτό πράττει και η 
Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με πολιορκητικό 
κλοιό τη λαθρομετανάστευση.

Πάντως ένα είναι γεγονός, ότι οι Τούρκοι 
σήμερα για άλλη μια φορά παίζουν τον ρόλο 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Δύσης για 
αποδυνάμωση της Ελλάδας, εδαφικά και 
εθνολογικά. Με αυτή την έννοια και οι πόλε-
μοι να σταματήσουν στη Συρία, ο στρατηγικός 
αυτός στόχος της Τουρκίας και των «άσπονδων 
φίλων και συμμάχων μας» θα συνεχιστεί. Η λα-
θρομετανάστευση προς την Ελλάδα δεν θα 
σταματήσει με ειρηνική λύση στη Συρία, 
γιατί μέσω της λαθρομετανάστευσης υπηρετού-
νται τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέ-
ροντα, γιατί απλούστατα η λαθρομετανάστευση 
έχει να κάνει με την παγκοσμιοποιημένη αγορά 
και όχι μόνο με τους πολέμους.

Ορισμένοι αφελείς κοσμοπολίτες πολυπολι-
τισμικοί αριστεροδεξιοί νομίζουν ότι οι ισλα-
μιστές μπορούν να ενσωματωθούν στην 
Ελληνική κοινωνία. Μάλλον το αντίθετο 
θα γίνει με τα χάλια της παιδείας μας, που 

καλλιεργεί την εχθρότητα σε κάθε τι ελ-
ληνικό, που έχει σχέση με τη γλώσσα την 
εθνική ιστορική παράδοση, τη θρησκεία, 
τα ήθη και τα έθιμα, με μια λέξη τον ελλη-
νικό πολιτισμό. Θέτουν δε ως παράδειγμα την 
ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία των Βο-
ρειοηπειρωτών (υπονοώντας με χυδαίο τρόπο 
ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τους Έλληνες) αλλά 
και ορισμένων Αλβανών, που ήρθαν εδώ να 
εργαστούν όταν κατέρρευσε η κομουνιστική 
τυραννία στη χώρα τους.

Λησμονούν ότι οι Βορειοηπειρώτες είναι 
σάρκα εκ της σαρκός του έθνους μας. Είναι δε 
γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων 
της Βαλκανικής είναι εξισλαμισθέντες Έλληνες 
ή άλλοι χριστιανικοί πληθυσμοί που αλλαξοπί-
στησαν, συνεπώς η ενσωμάτωσή τους είναι κάτι 
εφικτό, μια και οι αναφορές, οι μνήμες και οι 
προσλαμβάνουσες αυτών των ανθρώπων δεν 
απέχουν πολύ από τις ελληνικές και τις δυτικές.

Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι το 
αργότερο το 2060 η πλειονότητα του πλη-
θυσμού στην Ελλάδα θα είναι μουσουλμα-
νική. Αυτή η πρόβλεψη βέβαια έχει ανα-
τραπεί τελείως από τα πρόσφατα γεγονότα. 
Σε δέκα το πολύ είκοσι χρόνια η πλειοψη-
φία στην Ελλάδα θα είναι ισλαμιστές. Αν 
υπολογίσουμε στην πρόβλεψη αυτή, που την 
βλέπουμε καθημερινά μάλιστα να υλοποιείται 
με την αθρόα εισροή λαθρομεταναστών, η οποία 
σχεδιασμένα θα επιταθεί, με την τρομερή 
υπογεννητικότητα των Ελλήνων, τη γήραν-
ση του πληθυσμού και τη φυγή της νεολαίας 
και των ανέργων, που θα αναζητήσουν εργασία 
στο εξωτερικό, λόγω παντελούς αδυναμίας να 
βρουν εργασία στην Ελλάδα (το πρόβλημα δεν 
εντοπίζεται μόνο στη φυγή της νεολαίας) κι αν 
υπολογίσουμε την πλήρη ανασφάλεια και 
αβεβαιότητα που επικρατεί, τότε πράγματι 
το μέλλον της Ελλάδας είναι προκαθορισμένα 
αρνητικό.

Ανατριχίλα προκαλεί το προφητικό άρ-
θρο του Γέροντος Θεόκλητου Διονυσιάτη 
(†2006) που δημοσιεύτηκε στον «Ορθόδοξο 
Τύπο» στις 23 Νοεμβρίου 2001 και που ανα-
φέρεται στην εισβολή των λαθρομεταναστών 
στην Ελλάδα.

Το εμπνευσμένο και άκρως επίκαιρο άρθρο 
του Γέροντος Θεοκλήτου έχει τίτλο: «Μελαγχο-
λικαί Ενοράσεις».

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεταξύ άλ-
λων, λέγει, ότι οι Μοναχοί είναι κήρυκες της 
ερχόμενης Βασιλείας, οι προφήτες της Καινής 

Μετανάστες-Πρόσφυγες ή Έποικοι;



Διαθήκης. Την φράση 
αυτή μου θύμισαν κά-
ποιες συζητήσεις, που 
είχα τελευταίως με τρεις 
φίλους ησυχαστές, που 
και οι τρεις, ωσάν από 
προφητική διαίσθηση, 
ισχυρίζοντο για την 
επέλευση απίθανων 
εθνικών καταστάσεων. 
Και ποιες καταστάσεις 
είναι αυτές; Ότι η Ελ-
λάς, σταδιακώς, δεν 
θα συρρικνωθεί μεν 
εδαφικώς, αλλά θα 
κατακτηθεί εκ των ένδον από το Ισλάμ. 
Και στήριζαν τον ισχυρισμό των, στις ηλεγμένες 
πληροφορίες, όπως έλεγαν, που τους μετέδιδαν 
παλαιοί φίλοι τους κορυφαίων πολιτικών θέ-
σεων, που τους επεσκέπτοντο στην έρημο του 
Άθωνος ή τους έγραφον.

Και στην ερώτησή μου˙ Ο Θεός θα 
επιτρέψει την αντικατάσταση της αγίας 
Εκκλησίας Του, «που επεριποιήσατο τώ 
ιδίω Αίματι», με τον σκοτεινό και δαιμονι-
κόν μουσουλμανισμόν μέσα στην Τοπική Ορ-
θοδοξία της Ελλάδος; Μου απήντησαν με 
ένα στόμα ότι, ο Θεός θα το επιτρέψει εξ 
αφορμής της εκτεταμένης αμαρτίας και ανε-
φέρθησαν στους βυζαντινούς Ρωμιούς, που δεν 
μετανοούσαν. 

Πώς θα συμβεί αυτό και τι θα γίνουν 
οι Έλληνες; Απήντησαν ότι ήδη ενεργείται 
η άλωση με τα 2-3 εκατομμύρια των μωαμε-
θανών, που ονομάζονται μετανάστες, και που 
θα στερεώνονται σταδιακώς με την ελληνική 
ιθαγένεια, που θα τους χορηγεί ευχαρίστως το 
κράτος, δηλαδή η άθεη κυβέρνηση.

Οι δε Έλληνες βαθμιαίως θα γίνουν 
μειονότητα, έως ότου μείνουν ελάχιστοι 
χριστιανοί ως...δείγμα.

Μην απορείς, πάτερ Θ. έσπευσαν να εξη-
γήσουν, με αυτήν την τραγωδία του λαού 
μας. Πολλοί θα αποδεχτούν τον μουσουλμανι-
σμόν αβιάστως. Άλλοι με κάποιαν βίαν ποικίλης 
μορφής. Και άλλοι «χριστιανοί» θα μεταναστεύ-
σουν σε χριστιανικές χώρες μη δυνάμενοι να 
συμβιώσουν με τους βαρβάρους αυτούς, που 
τους χρησιμοποιεί ο Θεός ως μέσον παι-
δαγωγικόν. Ανά τους αιώνες ενεργούσε στους 
Ισραηλίτες και στους χριστιανούς, που δεν με-
τανοούσαν για τις αμαρτίες τους. Παράδειγμα 
ο Κατακλυσμός, τα Σόδομα, ο Ελληνισμός 

της Ανατολής, το Βυ-
ζάντιον.

Αυτά όλα με είχαν 
συντρίψει ψυχικώς... 
Η συζήτηση κράτη-
σε περισσότερο από 
δύο ώρες... Ετόνισαν 
οι ησυχαστές: ο Κύ-
ριος επιτρέπει να 
γίνονται όλα αυτά 
εξ αγάπης και για 
την σωτηρίαν των 
ψυχών. Και να μη 

παρασυρόμαστε συ-
ναισθηματικώς από την 

επιφάνεια των γεγονότων, αλλά να εισδύουμε 
στην ουσία των, αφού είναι δεδομένον ότι «ο 
Θεός αγάπη εστί».

Απέμειναν ελάχιστες νησίδες χριστια-
νικής ζωής και ηθικής αντιστάσεως.

Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, σε κάποιο 
μέτρο «το σύνδρομο της πωρώσεως». Με 
εξαίρεση τον «Ορθόδοξο Τύπο», καμιά εφημε-
ρίδα δεν έγραψε, αναφέρει ο πατήρ Θ. για τον 
εθνικό κίνδυνο...

Το σκάνδαλο ευρίσκεται στην σιωπή 
των κοινής πληροφόρησης μέσων, των 
λεγομένων μαζικής ενημέρωσης.

Όμως, όσον και αν φαίνεται περίεργη η βα-
θιά σιγή επί ενός βοώντος εθνικού κινδύνου, το 
φαινόμενον δεν είναι ανεξήγητον. Πρόκειται 
περί σχεδόν καθολικής πωρώσεως των συνειδή-
σεων και είναι ιστορικώς αποδεδειγμένον, όταν 
η αμαρτία καθολικοποιείται, γενικεύεται, 
ακολουθεί δίκην συνδρόμου, η άγνοια του 
κακού. Ιδού η απόδειξη: Ο Θεός είχε αποφασί-
σει τον Κατακλυσμόν με το αιτιολογικό «Ου μη 
καταμείνη το πνεύμα μου εις τους ανθρώπους 
τούτους διά το είναι αυτούς σάρκα».

Στη δραστηριότητα της αμαρτίας, αναφέρει 
ο π. Θεόκλητος, περιλαμβάνονται και ένα εκα-
τομμύριο εκτρώσεις κάθε τριετία, τα ναρκωτικά 
και άλλες ηθικές πληγές.

Το πρόβλημα, το παμπρόβλημα, είναι η αλ-
λοτρίωση του ελλαδικού χώρου, κατά παραχώ-
ρηση Θεού, για την αμετανοησία των πιστών. 
Οπότε αβιάστως ανακύπτει η υποχρέωση της 
ποιμενούσης εκκλησίας να κηρύξει μετάνοια 
στο λαό. Αλλιώς «Εάν μη μετανοήτε, πάντες 
ωσαύτως απολείσθε». (Λουκ.Ιγ 3) Το γαρ 
στόμα Κυρίου ελάλητε ταύτα. 

Μαρία Καρατσάλου-Γεωργούλα

8 Μετανάστες-Πρόσφυγες ή Έποικοι;

Θα αφομοιωθούν οι ισλαμιστές;
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(Σεούλ, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016)

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοί μου 
Συνεργοὶ ἐν Κυρίῳ,

Μὲ τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, στὸν 
Ὁποῖο «πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνη-

σις» ἀρχίζουμε τὴν 12η Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση τῶν 
Συνεργατῶν τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ βαθέων τὸν φιλάνθρωπο Κύριο 
μας, γιατὶ μᾶς χάρισε πλουσιοπάροχα τὰ ἀγαθά Του 
τὸν χρόνο ποὺ πέρασε καὶ ἤδη μᾶς ἀξίωσε νὰ διανύ-
ουμε τὸν δεύτερο μῆνα τοῦ νέου ἔτους, κατὰ τὸν 
ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας στὴν Κορέα συμπλήρωσε 
116 χρόνια ζωῆς καὶ λειτουργίας. Αὐτὸ εἶναι ἕνα 
θαυμαστὸ γεγονὸς καὶ μιὰ μεγάλη εὐλογία γιὰ μᾶς, 
ποὺ θὰ πρέπει νὰ τὸ σχολιάσουμε ἰδιαιτέρως.(…)

Μετά τίς εὐχαριστίες του πρός τόν Οἰκουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ.Βαρθολομαῖο, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη 
Πισιδίας Σωτήριο Τράμπα και ὅλους τους κληρικούς, 
τοὺς Μοναχοὺς καὶ τοὺς λοιποὺς συνεργάτες έθεσε τὸ 
κεντρικὸ θέμα τῆς φετινῆς 12ης Κληρικολαϊκῆς 
Συνελεύσεως «Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν: Εἶς, πρὸς 
ἕνα, πρὸς Χριστόν, γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Κορέα».

(…)Πρὶν ὅμως, τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κυρίου θέματος, 
ἐπιτρέψτε μου νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι σκοπὸς τῆς ἐτήσιας 
Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Μητροπόλεώς μας 
εἶναι, ὅπως ὁρίζει τὸ καταστατικὸ λειτουργίας τῆς 
Ἐκκλησίας μας, νὰ ἐξετάσουμε τὰ πεπραγμένα τοῦ 
2015 καὶ νὰ τεθοῦν πρὸς ἔγκριση οἱ προϋπολογισμοὶ 
καὶ τὰ προγραμματιζόμενα πνευματικὰ καὶ τεχνικὰ 
ἔργα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν Ἐνοριῶν μας 
κατὰ τὸ 2016. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θἄθελα πρῶτον, 
θὰ ἐπισημάνω ὡρισμένα χαρακτηριστικὰ γεγονό-
τα, τὰ ὁποῖα σημάδεψαν τὸ ἔτος 2015 καὶ δεύτερον 
νὰ ἀναφερθῶ σὲ διάφορες δραστηριότητες κατὰ τὸ 
τρέχον ἔτος 2016, τὶς ὁποῖες, ἐν συνεχείᾳ, ὅλοι μαζὶ 
θὰ συζητήσουμε γιὰ νὰ βροῦμε τρόπους καὶ μεθόδους 
ὑλοποιήσεώς τους. 

Ἀναφέρονται ἐπιγραμματικά τά κυριώτερα Πεπραγ-
μένα τοῦ 2015 λόγω ἐλλλείψεως χώρου τοῡ περιοδικοῡ:
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Ἡ ἔναρξη 

λειτουργίας τῆς νέας ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας orthodoxkorea.org σὲ τέσσερις 
γλῶσσες, δηλ. κορεατικά, ἀγγλικά, ρωσικὰ 
καὶ ἑλληνικά.  

2. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΑΞΗ.   Ἡ διοργάνωση, γιὰ δεύ-
τερη φορά, τῆς «Ὀρθόδοξης Σύναξης» (Orthodox 
Synaxis) τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορέας στὸ σχολεῖο 
τῆς Ἁγίας Ἄννας Τσοντσού (9/10) σημείωσε 

ἰδιαίτερη ἐπιτυχία.
3. ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-

ΣΚΗΝΩΣΕΙΣ. Καὶ τὸ 2015 καταβλήθηκε με-
γάλη προσπάθεια λειτουργίας τῶν χειμερινῶν 
καὶ καλοκαιρινῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων 
στὸ Τσουντσὸν καὶ στὸ Πουσάν. Οἱ δά-
σκαλοι ἀγγλικῶν ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ 
γιὰ τὸ English Summer Camp στὸ Τσουντσὸν 
ἀλλὰ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ μένουν στὴν Κο-
ρέα ἐργάστηκαν ἐξαιρετικὰ καὶ βοήθησαν στὴν 
ἐπιτυχία τοῦ προγράμματος. Ἐπίσης θέλω νὰ τοὺς 
συγχαρῶ γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ λειτουργία τοῦ 
Παιδικοῦ Σταθμοῦ «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου», 
καὶ νὰ τοὺς εὐχηθῶ νὰ ἔχουν ὑγεία γιὰ νὰ συνε-
χίσουν καὶ στὸ μέλλον τὴν εὐλογημένη  διακονία 
τους πρὸς δόξαν Θεοῦ.

4. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ. Αὐτὸς ἐπίσης εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν διαλέ-
ξεων ποὺ δώσαμε καὶ τὸ 2015 σὲ ἑκατοντάδες 
ἐπισκέπτες στοὺς ναούς μας, καθὼς καὶ κατὰ 
τὶς ἐπισκέψεις μας, κατόπιν προσκλήσεων, 
στὰ διάφορα Πανεπιστήμια μὲ θέματα γύρω 
ἀπὸ τὴν θεολογία, τὴν λατρεία, τὴν ἱστορία, τὸ 
ἦθος καὶ τὴν τέχνη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

5. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται 
καὶ ἡ ἐπίσκεψή μας στὴν Αὐστραλία ἀπὸ 
13-18/5/2015. Μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ 
ἐνημερώσουμε πολλοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς 
γιὰ τὸ ἔργο τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας.  Ἡ 
ἐπίσκεψή μας ἀπὸ 31/7-3/8/2015 στὴν Ἰαπωνία 
(Kirara-hama) μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ τε-
λέσουμε τὴν θ. Λειτουργία καὶ νὰ μιλήσου-
με σὲ πλῆθος νέων ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο 
γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας 
μας στὴν Κορέα. Ἐπίσης πραγματοποιήσαμε 
ἐνημερωτικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ 

12Η ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
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ἔργο τῆς ἐν Κορέᾳ  Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀθήνα 
(14/6), στὴν Αἴγινα (15/6), στὴν Πάτρα (17/6) καὶ 
στὴν Λαμία (20/6) κατὰ τὶς ὁποῖες προβάλαμε καὶ 
σχετικὸ βίντεο μὲ τὶς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Κορέας.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ.  
Ἡ λειτουργία τῶν δύο Ἱερῶν Μονῶν μας τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Καπιόνγκ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὸ Γιανγκοὺ συνεχίστηκε καὶ 
κατὰ τὸ 2015 παρὰ τὶς δυσκολίες.                                                                                                   

7. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ. Καὶ τὸ ἔτος ποὺ πέρασε ὁ 
ἐκδοτικός μας οἶκος Korean Orthodox Editions 
εἶχε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀνοδικὴ πορεία, 
τόσο στὶς πωλήσεις ὅσο καὶ στὴν ἔκδοση καὶ 
προετοιμασία νέων βιβλίων.                                                                                  

8. ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΟ-
ΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΩΝ.  
Συνεχίστηκε ἐπίσης καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν 
ἔτος στὶς διάφορες Ἐνορίες μας ἡ διακονία 
Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων, Ρουμάνων, Βουλ-
γάρων καὶ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων. Συνεχίστηκε 
καὶ τὸ 2015 ἡ διακονία πρὸς τοὺς ναυτιλομένους. 
Ὁ Μητροπολίτης Κορέας, ὁ π. Ἀλέξανδρος Χάν, ὁ 
π. Παῦλος Κουὸν καὶ ὁ π. Ἱερεμίας Τζὸ τέλεσαν τὰ 
ἐγκαίνια πολλῶν νέων πλοίων στὴν Κορέα, στὴν 
Ἰαπωνία καὶ στὴν Κίνα.

9. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ. Φιλοξενήσα-
με στὴν Μητρόπολή μας: α) Τὴν οἰκογένεια 
Christopher, Forini and Andrew Moore ἀπὸ 15/1-
6/2 προκειμένου νὰ λάβουν τὴν ἀπαραίτητη visa 
γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸ ἱεραποστολικό τους ἔργο 
στὴν Μογγολία. β) Τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο 
Kyzyl καὶ Tyva π. Θεοφάνη καὶ τὸν συνοδό του 
ἀπὸ 19-27 Μαΐου. Καὶ γ) τὸν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Μαδαγασκάρης π. Ἰγνάτιο ἀπὸ 6-20 
Ὀκτωβρίου, πρὸς τὸν ὁποῖο ἐκτὸς τῆς φιλοξενί-
ας προσφέραμε καὶ χρηματικὴ βοήθεια γιὰ τὸ 
φιλανθρωπικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ στὴν δοκιμαζό-
μενη ἀπὸ πεῖνα καὶ μεγάλη φτώχεια Ἐπαρχία του.

10. Θὰ τελειώσω τὴν ἀναφορὰ τῶν Πεπραγ-
μένων τοῦ 2015 ἀπαριθμώντας, σχεδὸν 
ἐπιγραμματικά, καὶ τὰ ἑξῆς:

• Συνεχίστηκαν καὶ τὸ 2015 σὲ ὅλες τὶς 
Ἐνορίες μας ἡ θεία Λατρεία. Ἐπίσης τελέστη-
καν Ἀγρυπνίες.

• Σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες μας συνεχίστηκε ἡ διακο-
νία τοῦ Κηρύγματος, τῆς Κατηχήσεως, καὶ τῶν 
Κατηχητικῶν Σχολείων ἀπὸ τὸ Προνήπιο μέχρι 
τὸ Λύκειο. 

• Συνεχίστηκαν οἱ κυριακάτικες συνάξεις τῆς 
ὀργανώσεως Ὀρθοδόξων Νέων Κορέας «Korean 
Syndesmos». Ἐπίσης πραγματοποιήθηκαν γιὰ 
τοὺς Νέους στὸ Τσουντσὸν διήμερο (14-15/2) 
καὶ τριήμερο (7-9/8) μὲ θέμα: «Ἔρχου καὶ ἴδε». 

• Τελέστηκαν συνολικὰ 43 Βαπτίσεις, καὶ 4 
Γάμοι. 

• Μὲ συγκίνηση προπέμψαμε στὴν ἄλλη ζωὴ τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὶς 6/5 τὴν ἀείμνηστη 
ἀδελφή μας Τατιάνα Κίμ, κόρη τοῦ ἀειμνήστου 
πατρὸς Ἀλεξέϊ Κίμ. 

• Μὲ τὰ χρήματα ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὴν πώληση 
μικροῦ τεμαχίου τοῦ οἰκοπέδου μας στὴν Ἐνορία 
Τσοντσοὺ ἀγοράσαμε νέα οἰκία ἱερέως. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  2016

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί μου, 
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συμπαράσταση 

ὅλων σας θὰ πρέπει καὶ φέτος νὰ συνεχίσουμε ὅλα τὰ 
καλὰ καὶ θεάρεστα ἔργα τοῦ περασμένου χρόνου γιὰ 
τὴν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἰδιαιτέρως, ὅμως, θὰ πρέπει νὰ ἐπικεντρώσουμε 
τὴν προσοχὴ καὶ τὶς προσπάθειές μας σὲ ἑπτὰ καίρι-
ους τομεῖς. Ἀπ᾽ αὐτοὺς ἄλλοι ἀφοροῦν σὲ ἄμεσους 
στόχους καὶ ἄλλοι σὲ μακροπρόθεσμους, γιατὶ δὲν 
πρέπει νὰ σκεφτόμαστε μόνον τὸ σήμερα, ἀλλὰ καὶ 
τὸ ἀπώτερο μέλλον. Ἀπό σήμερα, δηλαδή, πρέπει νὰ 
σκεφτόμαστε πῶς θὰ εἶναι τὸ αὔριο τῆς Ἐκκλησίας 
μας καὶ νὰ θέσουμε σὲ ἐφαρμογὴ καλὰ προγράμματα 
δημιουργώντας ἔτσι τὶς κατάλληλες προϋποθέσεις γιὰ 
νὰ ἐργασθοῦν ἐπιτυχῶς οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ἑπόμενης 
γενιᾶς.
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
Ἀσφαλῶς ὅλοι καταλαβαίνουμε τὴν πολὺ μεγάλη προ-
τεραιότητα ποὺ ἔχει τὸ θέμα τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν 
παιδιῶν καὶ τῶν νέων γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας 
μας. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὀργάνωση τῶν Κατηχητικῶν Σχολεί-
ων ὅλων τῶν βαθμίδων σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες μας, καὶ 
τὰ χειμερινὰ καὶ καλοκαιρινὰ κατασκηνωτικὰ προ-
γράμματα στὸ Τσουντσὸν καὶ στὸ Πουσὰν θὰ πρέπει 
νὰ βροῦμε κι ἄλλους κατάλληλους τρόπους, μὲ τοὺς 
ὁποίους θὰ καλλιεργήσουμε πνευματικὰ τὰ παιδιὰ 
καὶ τοὺς νέους μας.(…) 
2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Ἐὰν τὸ ἔργο τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέ-
ων ὀργανωθεῖ σωστὰ σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες θὰ ὑπάρξουν 
περιπτώσεις ποὺ κάποιοι θὰ ἐκδηλώσουν τάσεις πρὸς 
τὴν Ἱερωσύνη.(…)                                                                                                            
3. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ (ORTHODOX ACADEMY)
(…) Πρέπει νὰ ἐπικεντρώσουμε περισσότερο τὴν 
προσοχή μας κατὰ τὸ τρέχον ἔτος στή δημιουργία 
ἑνὸς Ὀρθοδόξου Ἐκπαιδευτικοῦ Πνευματικοῦ Κέ-
ντρου (Orthodox Academy) στὸν ὑπόγειο χῶρο τοῦ 
Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως. Τὸ ἐν 
λόγῳ Κέντρο θὰ ἐξυπηρετήσει πρῶτον, τὶς ποι-
κίλες ποιμαντικὲς καὶ ἱεραποστολικὲς δραστηριό-
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τητες τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεύτερον θὰ ἀποδώσει 
οἰκονομικὰ ὀφέλη μὲ τὴν λειτουργία διαφόρων 
ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων (σειρὰ μαθημάτων, 
σεμιναρίων καὶ συνεδρίων). Καὶ τρίτον, θὰ ἐπιλύσει 
τὰ χρόνια προβλήματα ὑγρασίας τοῦ ὑπογείου.(…).
Ἒχουμε ἀνοίξει εἰδικὸ τραπεζικὸ λογαριασμὸ γιὰ τὸ 
ἔργο αὐτὸ καὶ ἤδη ἔχει συγκεντρωθεῖ τὸ πόσον τῶν 
35.097.864 won. Τὸ κόστος ὅμως τοῦ ἔργου θὰ εἶναι 
πολὺ μεγαλύτερο. Ἐὰν συνεχίσουμε τὶς προσπάθειες 
θὰ μπορέσουμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ συγκε-
ντρώσουμε τὰ ὑπόλοιπα χρήματα, ποὺ χρειαζόμαστε 
ὥστε νὰ ξεκινήσουμε κάποια μέρα τὸ ἔργο.(…)
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Ἡ παγκόσμια κοινότητα εἶναι, ὡς γνωστόν, σὲ 
κατάσταση φόβου καὶ μεγάλης ἀνησυχίας λόγῳ 
τῶν συνεχιζομένων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, 
τῆς ὀργανωμένης βίας καὶ τῶν πολεμικῶν συ-
γκρούσεων σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου, ποὺ τραυμα-
τίζουν θανάσιμα τὴν εἰρήνη καὶ καταστρέφουν τὴν 
συμφιλίωση τῶν λαῶν.
Εἶναι τραγικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Παλαιστίνη, στὸν 
τόπο δηλαδὴ ποὺ ἀκούστηκε ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος «... 
ἐπὶ γῆς εἰρήνη», δύο λαοὶ ποὺ στὸ καθημερινό τους 
χαιρετισμὸ χρησιμοποιοῦν τὴν λέξη εἰρήνη (Chalom 
σαλὸμ στὰ ἑβραϊκὰ καὶ Chalam σαλὰμ στὰ ἀραβικὰ) 
νὰ βρίσκονται σὲ ἔχθρα καὶ ἐμπόλεμη κατάσταση 
μεταξύ τους τόσες πολλὲς δεκαετίες.(…)
Σκεφτήκαμε νὰ ὀργανώσουμε ἕνα Διεθνὲς Συ-
μπόσιο μὲ θέμα «Orthodox Christianity and 
Contemporary Problems» τὸν Ἰούνιο καὶ ἕνα 
δεύτερο τὸν Ἰούλιο μὲ θέμα «Orthodox Icons and 
Ethics». Θὰ ὀργανώσουμε καὶ παρουσίαση τῶν 
τριῶν βιβλίων τοῦ ἐκδοτικοῦ μας οἴκου περὶ εἰκόνων. 
Σκοπὸς καὶ τῶν δύο Συμποσίων θὰ εἶναι νὰ γίνει 
εὐρύτερα γνωστὴ ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξης 
Ἐκκλησίας στὴν κορεατικὴ κοινωνία.
5. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΣΤΟ ΤΣΟΝΤΣΟΥ. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν 
ἁρμοδίων τοπικῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν ἐκ βάθρων 
ἀναδόμηση τῆς εὑρύτερης περιοχῆς ποὺ βρίσκε-
ται ὁ ναός μας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν 
πόλη Τσοντσού, ἀρχίσαμε τὶς συνομιλίες καὶ τὶς 
προσπάθειες γιὰ τὴν προστασία τῆς περιουσίας 
μας. (…) Ἡ τελικὴ ἀπόφαση, ἐὰν δηλαδὴ θὰ παρα-
μείνει ὁ ναός μας στὴν θέση του ἤ ἡ κατασκευά-
στρια ἑταιρεία LH θὰ τὸν κατεδαφίσει καὶ θὰ μᾶς 
δώσει τὰ χρήματα γιὰ νὰ τὸν ξαναφτιάξουμε, θὰ 
μᾶς γνωστοποιηθεῖ προσεχῶς. Ὡστόσο ἡ Μη-
τρόπολή μας ζήτησε ἀπὸ Ἕλληνα Ἀρχιτέκτονα 
Μηχανικό, εἰδικευμένο σὲ κατασκευὴ ναῶν, νὰ 
φτιάξει τὰ σχέδια τοῦ νέου ναοῦ σὲ βυζαντινὸ 
ρυθμό, τὸν ὁποῖο, Θεοῦ θέλοντος, εὐελπιστοῦμε 
ὅτι θὰ κατασκευάσουμε ἐντὸς τῶν προσεχῶν δύο 
ἐτῶν.(…)

6. ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΓΙΟ-
ΝΜΙΡΙ. Τὸ οἰκόπεδο ποὺ ἀγοράστηκε τὸ 1967 
καὶ τὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τότε καὶ 
ἐξακολουθοῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε μέχρι σή-
μερα ὡς Κοιμητήριο εἶναι χαρακτηρισμένο στὰ 
χαρτιὰ ὡς δασικὴ ἔκταση καὶ ὄχι ὡς Κοιμητήριο. 
(…) Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει τὸ τρέχον ἔτος νὰ 
προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξουμε μέσα ἀπὸ νομικὲς 
διαδικασίες τὸ καθεστὼς χρήσεως τοῦ οἰκοπέδου. 
Νὰ πάρουμε δηλαδὴ κανονικὴ ἄδεια λειτουργίας 
Κοιμητηρίου, ὥστε νὰ ἀποφύγουμε τυχὸν προ-
βλήματα στὸ μέλλον.

7.  AGAPE PROGRAM. (…) Τὸ οἰκονομικὸ ἔτος 
ποὺ πέρασε βρεθήκαμε, ὁμολογουμένως, πολλὲς 
φορὲς σὲ δυσκολία γιὰ νὰ καλύψουμε τὶς τρέ-
χουσες ἀνάγκες. Ἐὰν δὲν εἴχαμε τὴν βοήθεια 
τῶν Ἐνοριῶν, εἶναι σίγουρο πὼς δὲν θὰ 
μπορούσαμε νὰ καλύψουμε τὴν μισθοδο-
σία τῶν Κληρικῶν μας. (…) Φέτος δυστυχῶς 
τὰ ἔσοδα θὰ μειωθοῦν κατὰ 12.000.000 γουὸν 
διότι ὁ Ἑλληνοκορεατικὸς Σύνδεσμος ξενοίκι-
ασε τὰ δύο γραφεῖα καὶ μεταφέρθηκε σὲ ἄλλο 
κτήριο, ποὺ διαθέτει πολὺ μεγαλύτερο χῶρο 
γιὰ τὴν λειτουργία τῶν γραφείων του. (…) Πρὶν 
τέσσερα χρόνια, λόγῳ τῆς κατακόρυφης 
μείωσης τῶν εἰσφορῶν ἀπὸ τὸ Ἐξωτερικὸ 
καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα –λόγῳ τῆς δεινῆς 
οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀκόμη- 
ἀναγκαστήκαμε νὰ ἐγκαινιάσουμε, ὡς γνω-
στόν, νέο οἰκονομικὸ σύστημα στὴν Μητρό-
πολή μας, ποὺ νὰ βασίζεται ὄχι σὲ ἐξωγενεῖς 
ἀλλὰ σὲ ἐνδογενεῖς οἰκονομικοὺς πόρους. 
Τότε πρωτοαναφέραμε τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Agape 
Program. Οἱ περισσότεροι τὸ ἄκουσαν μὲ δισταγ-
μό, φοβούμενοι τυχὸν ἀντιδράσεις ἐκ μέρους τῶν 
πιστῶν ἐπειδὴ γιὰ πολλὰ χρόνια οἱ πιστοί μας 
εἶχαν συνηθίσει ἡ οἰκονομία τῆς Μητρόπολης 
νὰ στηρίζεται σὲ εἰσφορὲς ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ. (…) 
Διευκρινήσαμε ὅτι τὸ Agape Program στηρί-
ζεται στὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ μέσα 
ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας, ἐξηγήσαμε πὼς ἐθελοντισμὸς ση-
μαίνει φῶς καὶ ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία.(…)  Οἱ πιστοὶ κατάλαβαν τὸ μέγεθος 
τοῦ προβλήματος καὶ χωρὶς πίεση ἄρχισαν νὰ 
συμμετάσχουν στὸ Agape Program προσφέρο-
ντας ὁ καθένας χρήματα καὶ προσωπικὴ ἐργασία 
ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές του.(…).

† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Η ανάπτυξη του Κεντρικού θέματος του Σεβ.κ.Αμβροσίου 
θα ακολουθήσει στο επόμενο τεύχος
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ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Την Κυριακή της Σταυροπρο-
σκυνήσεως, ένας νέος εργάτης 

προστέθηκε στον Αμπελώνα του 
Κυρίου στην Σλοβακία.

Πρόκειται περί του έγγαμου 
πρεσβυτέρου Νικηφόρου Miloš 
Σούρμα . O νέος ιερέας π. Νικη-
φόρος φέρει το όνομα του νεοφα-
νούς Έλληνα Αγίου Νικηφόρου 
του Λεπρού, είναι φοιτητής της 
Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πρέσοβ 
Σλοβακίας και έλαβε τον δεύτε-
ρο βαθμό της ιεροσύνης από τα 
χέρια του Σεβ. Μητροπολίτου Μι-
χαλουπόλεως και Κασσοβίας κ. 
Γεωργίου κατά την διάρκεια της 
Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας 
στον Ι. Ναό Αναλήψεως του Κυ-
ρίου στο χωριό Μπέζοφτσε του 
νομού Σόμπραντσε ανατολικής 
Σλοβακίας, όπου ο νέος πρεσβύτε-
ρος θα υπηρετήσει ως ιερατικώς 
προϊστάμενος. 

Η στολή που ενδύθηκε ο 
νέος πρεσβύτερος είναι προ-
σφορά από τα ιεροραφεία του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. η οποία είχε δοθεί 
στα χέρια του Σεβ. Μητρο-
πολίτου Μιχαλουπόλεως και 
Κασσοβίας κ. Γεωργίου στην 
πρόσφατη επίσκεψή του στον 
Όμιλό μας τον Φεβρουάριο.

Οι δωρητές, οι συνεργάτες και 
οι ιεροράφτριες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
προσεύχονται για τον νέο κλη-
ρικό, όπως ο Κύριος και Μέγας 
Αρχιερέας της Εκκλησίας να του 
χαρίσει εύκαρπη και ευλογημένη 
ιεροσύνη.

Πηγή φωτογραφιών: 
http://www.romfea.gr
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Η Φωνή της Ορθοδοξίας κά-
θε πρωί ακούγεται μέσα 

στα σπίτια, στις καλύβες, στα 
χωριά, στις γύρω πόλεις των 
ιθαγενών. Είναι η καθημερινή 
κατήχηση που γίνεται εδώ στην 
καρδιά της Αφρικής, στην Ορ-
θόδοξη Μητρόπολη Κεντρώας 
Αφρικής από το Ορθόδοξο Πα-
νεπιστήμιο «Άγιος Αθανάσιος ο 
Αθωνίτης». Εδώ στην πρωτεύ-
ουσα του Κονγκό στην Κινσάσα. 
Η Φωνή της Ορθοδοξίας είναι οι 
ύμνοι, οι βίοι των αγίων, η κατή-
χηση, η ερμηνεία των καθημερι-
νών Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων, 
είναι οι ομιλίες των Πατέρων της 
Εκκλησίας μας, είναι το μήνυμα 
της Ορθοδοξίας.

Τέσσερες ώρες το πρωί και τέσ-
σερες το απόγευμα στα ερζιανά κύματα ακού-
γεται «η Φωνή της Ορθοδοξίας», όχι μόνο 
από δέκα, είκοσι, εκατό ανθρώπους, αλλά από 
κάθε ένα που θα ανοίξει το ραδιόφωνό του 
στους 94,1 μεγακύκλους.Εκεί που δεν μπο-
ρεί να πάει ο Ιερεύς, ο κατηχητής, εκεί που 
δεν μπορεί να μπεί, σε σπίτια, σε ανθρώπους 
οποιασδήποτε θρησκείας, μπαίνει η Φωνή 
της Ορθοδοξίας και εκεί γίνονται θαύματα.

Συχνά μας κτυπά το τηλέφωνο.
• Σας ακούω από το ραδιόφωνο, σας γνω-

ρίζω από αυτό, τι πρέπει να κάνω για να γίνω 
ορθόδοξος;

• Απέχουμε διακόσια χιλιόμετρα από 
την Κινσάσα, δεν έχουμε Εκκλησία εδώ , 
ούτε ιερέα, ούτε κατηχητή, ακούμε κάθε 
μέρα το ραδιοφωνικό σταθμό της Ορθο-
δοξίας, μαθαίνουμε πως να σωθούμε, 
ψάλλουμε αυτά που ακούμε, τι ωραίοι 
ύμνοι!
• Επισκέφθηκα τον φίλο μου στην Κινσά-

σα. Άκουγε το ραδιοφωνικό σας σταθμό, 
άκουγε την «Φωνή της Ορθοδοξίας». Ανα-

παύθη-
κε η ψυχή μου, μου είπε, έμαθα 

πράγματα που δεν ήξερα, είδα ποια εί-
ναι η αλήθεια, κάτι μίλησε μέσα μου. Τον 
ζήλεψα. Τις μέρες που έμεινα κοντά του 
ακούγαμε μαζί. Σε λίγο θα φύγω για το 
χωριό μου, 600 χιλιόμετρα από εδώ. Πως 
μπορούμε να σας ακούμε και εμείς εκεί; 
Κάντε και σε μας ένα τέτοιο ραδιοφωνικό 
σταθμό.

• Είμαι ορθόδοξος. Κατά διαστήματα έρχε-
ται ένας ιερεύς και μας λειτουργεί. Κάθε 
μέρα ο κατηχητής μαζεύει τους πιστούς 
στην χορτοκαλύβα εκκλησία μας το πρωί 
και το απόγευμα και ψάλλουν. Εγώ είμαι 
στο κρεβάτι, δεν μπορώ να πάω στην 
Εκκλησία αλλά ακούω τον ραδιοφωνικό 
σταθμό της Εκκλησίας μας και χαίρομαι, 
ξεχνώ την μοναξιά μου και την αναπηρία 
μου και δοξάζω τον Θεό.

• Έγινα χριστιανός Ορθόδοξος ακούγοντας 
το ραδιόφωνό σας και λέω στους φίλους 
μου, ακούτε την «Φωνή της Ορθοδοξίας» 
και θα αλλάξει η ζωή σας.

Η κατήχηση που πηγαίνει παντού, η Εκκλη-
σία που μπαίνει σε κάθε σπίτι ορθόδοξου ή 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
 ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΟ ΚΟΝΓΚΟ;                                                                                   

Radio “The Voice of Orthodoxy”in Congo !



Με τις ευχές του νέου μας Μητροπο-
λίτη κ. Ιωάννη, μέσα στην ιδιαίτερα 

δύσκολη περίοδο που όλοι μας διανύουμε, 
ζούμε ένα θαύμα…

Πράγματι, αληθινός ο λόγος του Ευαγγε-
λίου μας, που μας διαβεβαιώνει ότι ποτέ η 
αγάπη δε θα πάψει να υπάρχει! Τι μεγαλύ-
τερη απόδειξη μπορεί να ζητά η ψυχή μας 
να βεβαιωθεί για του λόγου το αληθές, όταν, 
εν μέσω μεγάλης κρίσης, άνθρωποι από 
την Ελλάδα απλοί, ανώνυμοι και φτω-
χοί συνεργάζονται και κατορθώνουν να 
γεμίσουν ένα εμπορευματοκιβώτιο 25 
τόνων με ένα σωρό καλούδια και να το στεί-
λουν, για να μοιραστεί στους φτωχούς και 
δυσκολεμένους αδελφούς τους στο Μαλάουι;

Η περίοδος που διανύουμε είναι περί-
οδος πείνας, ανησυχίας και αβεβαιότητας, 
καθώς η οικονομική κατάσταση της χώρας 
χειροτερεύει με συνεχόμενες υποτιμήσεις 
του εθνικού νομίσματος, ενώ η αφύσικη 
καθυστέρηση των βροχών δείχνει ότι η 
επιβίωση θα εξελιχθεί σε μια μονίμως ενα-

γώνια κατάσταση! Στις βροχές στηρίζεται η 
επιτυχία κάθε νέας σοδειάς. Το καλαμπόκι, 
που είναι και η βασική τροφή των Μαλαου-
ιανών, από το Νοέμβριο και μετά, φυτεύεται 
και περιμένει τις βροχές, για να μεγαλώσει. 
Φέτος όμως, είναι πολύ αμφίβολη η επιτυχία 
του… Οι πλουσιότεροι έχουν βάσιμες υπο-
ψίες ότι θα φτωχύνουν και οι φτωχοί ότι θα 
πεθάνουν από την πείνα!

Μέσα σε αυτήν την ανασφάλεια, το κο-
ντέινερ έφτασε στη χώρα σαν δώρο Θεού! 
Όλοι όσοι παρευρεθήκαμε εκεί στο άνοιγμα 
του «μεγάλου δώρου», γεμίσαμε από χαρά, 
καθώς το θέαμα που αντικρίσαμε ήταν 
τόνοι τρόφιμα, τόνοι ρούχα και τόσα άλ-
λα. Αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι, όσπρια, ρούχα και 
παπούτσια, είδη σχολείου, εκκλησιαστικά 
είδη και πολλά ακόμη είδη πρώτης ανάγκης.

Προτεραιότητα στις ομάδες που θα μοι-
ραστεί το κοντέινερ έχουν οι φυλακισμένοι. 
Η χαρά που κάνουν με ένα σαπούνι είναι 
απερίγραπτη. Με ένα σακουλάκι ρύζι που 
τους μοιράζουμε, έχουν μεγάλη χαρά που 
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μη ορθόδοξου. «Η Φωνή της Ορθοδοξίας».
Αλλοίμονο όμως, αυτή η φωνή της 

Ορθοδοξίας κινδυνεύει να σταματήσει 
να στέλνει το μήνυμά της. Κινδυνεύει 
να σιωπήσει. Όχι γιατί δεν έχει λόγο να 
στείλει στους ανθρώπους, όχι γιατί δεν 
έχει ανθρώπους με ζωντάνια και θυ-
σία να λειτουργήσουν τον ραδιοφωνικό 
σταθμό. Αλλά γιατί δεν έχει τα χρήματα να 
αγοράσουν πετρέλαιο να τροφοδοτήσουν την 
ηλεκτρογεννήτρια, ώστε να δουλέψουν τα 
μηχανήματα του ραδιοφωνικού σταθμού.

Η οικονομική κρίσις στην Ελλάδα έφερε 
και οικονομική δυσχέρεια στην ιεραποστο-
λή. Καταλαβαίνουμε. Ποιος από την Ελλάδα 
μπορεί να μας βοηθήσει, όταν δυσκολεύεται 
να έχει τα προς το ζην;

Εμείς εδώ περιμένουμε με ανοικτό το χέρι 
τον οβολό των φιλανθρώπων, για να αντα-

πεξέλθουμε στα έξοδα της ιεραποστολής, να 
συνεχίσουν να λειτουργούν τα σχολεία, να 
βοηθήσουμε αυτούς που δεν έχουν να φάνε, 
να πάνε στον γιατρό, να αγοράσουν τα φάρ-
μακά τους, να σπουδάσουν, να παντρευτούν.

Προσπαθούμε με πολλή οικονομία να κι-
νηθούμε, μετράμε και την τελευταία δεκάρα, 
το τελευταίο φράγκο. Μας πονάει όμως. Να 
σιγήσει η «Φωνή της Ορθοδοξίας», να κλείσει 
ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως, 
γιατί δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε 
πετρέλαιο να δουλέψει η γεννήτρια;

Καθημερινά παρακαλούμε τον Θεό να μας 
στείλει δωρητάς και χορηγούς για να συνε-
χίσει η «Φωνή της Ορθοδοξίας», να μπαίνει 
στα σπίτια των ιθαγενών, να μπαίνει στις 
καρδιές των.

† Ο Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕ ΘΑ ΠΑΨΕΙ
 ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΤΕ. 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΛΑΟΥΙ.
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θα μπορέσουν να το μουλιάσουν αποβραδίς 
στο νερό και μαζί με ζάχαρη να το απολαύ-
σουν σαν το καλύτερο γλυκό του κόσμου… 
Στις γυναικείες φυλακές, δυστυχώς πά-
ντα υπάρχουν και λίγα παιδάκια μέχρι 2-2,5 
χρονών, που συνοδεύουν τις φυλακισμένες 
μητέρες τους… Συνήθως είναι συνεσταλμέ-
να και δειλά. Μόλις όμως αντιληφθούν ότι 
υπάρχουν παιχνίδια και ότι θα τους δοθούν, 
τότε αλλάζει η όψη τους!

Στις ενορίες η διανομή είναι πιο χα-
ρούμενη και πανηγυρική. Συνήθως μετά 
από μια λατρευτική σύναξη, η χαρά είναι 
πάντοτε το ίδιο μεγάλη… Εκεί δεν ξεχωρίζεις 
ποιος έχει την μεγαλύτερη χαρά: αυτός που 
δίνει, ή αυτός που παίρνει;

Αδελφοί μας, η διανομή ήδη ξεκίνησε 
και με τη βοήθεια του Θεού υπολογίζουμε 
να έρθει γρήγορα σε πέρας. Η χαρά και η 
συγκίνηση όλων μας είναι μεγάλη, αλλά με-
γάλη είναι και η ευθύνη και ο κόπος, ώστε 
να γίνει δίκαιη, αμερόληπτη και καλά ορ-
γανωμένη διανομή. Μόνον έτσι θα έχουμε 
την ικανοποίηση, ότι και ο δικός σας κόπος 
και ο δικός μας δεν πήγαν χαμένοι, αλλά 
έπιασαν τόπο.

Είναι ακόμη μεγάλη η χαρά μας, κα-
θώς τα νέα έργα που μας αναθέσατε για 
την ανόρυξη πηγαδιών στις περιοχές 
Γκοβάτι και Καλιμπούγκα, με τη βοή-
θεια του Θεού ολοκληρώθηκαν. Η ευγνω-
μοσύνη όλων των ιθαγενών αδελφών μας 
απέναντι στους δωρητές είναι πολύ μεγάλη. 
Ο ενθουσιασμός και η χαρά όλων στη γύρω 
περιοχή για το νερό, το μεγάλο αυτό αγαθό 
που αποχτήσανε, νοιώθουμε να βγαίνει σαν 
προσευχή, σαν ευχαριστία, σαν δοξολογία 
προς τον Πανάγαθο Θεό μας, που αληθινά 
είναι Αυτός που εμπνέει στους δικούς του 
ανθρώπους τέτοιους ευσεβείς πόθους.

Προσευχόμαστε και παρακαλούμε, ο Θε-
ός να ενισχύει όλους εσάς, που εργάζεστε για 
την δόξα Του και για την ανακούφιση του 
δυσκολεμένου, Μαλουιανού αδελφού μας! 
Και πάλι σας ευχαριστούμε από τα βάθη 
της καρδιάς μας για τη συμπαράστασή 
σας προς εμάς. Ο Θεός να σας ευλογεί 
και αγιάζει όλους.

Με αγάπη Χριστού

π. Ερμόλαος από Μαλάουι
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Προς τον Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο Ορθόδοξου Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί!
Σας εύχομαι υγεία, χαρά και κάθε ευτυχία καθώς και την βοήθεια του Θεού στο μεγάλο 

φιλανθρωπικό έργο σας. Ταυτοχρόνως θα ήθελα να χαιρετίσω τον Πνευματικό σας, Σεβα-
σμιότατο Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, και να τον παρακαλέσω ταπεινώς για 
την πατρική ευλογία του.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ολοθερμώς για την βοήθεια που προσφέρεται στη δική 
μας, μικρή ενορία στο Ζγκοζέλετς. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για το περιοδικό σας, τον Ιερα-
ποστολικό Ταχυδρόμο, που είναι μια πηγή πληροφοριών στους Έλληνες ενορίτες μας περί 
του ιεραποστολικού έργου σας.

Πέρσυ ξεκινήσαμε το καλό έργο οικοδόμησης του  ενοριακού Ναού μας. Στις 21 Μαΐ-
ου, την ημέρα των Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο ποιμενάρχης της 
επαρχίας μας, κ.κ. Ιερεμίας, είχε θέσει ένα θεμέλιο - ακρογωνιαίο λίθο του Ναού. Σε αυτό το 
μεγάλο για μας γεγονός ήταν παρών ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παρακλήτου (Αττικής), 
αρχιμ. Τιμόθεος και ο ιεροδιάκονος της Μονής π. Αθανάσιος.

Δυστυχώς, είχαμε διακοπή στην οικοδόμηση του ναού, σε σχέση με το ατύχημά μου 
(είχα πέσει από τις σκαλωσιές και έπαθα σπονδυλικό κάταγμα). Όμως, δόξα των Θεώ και 

μόνο Αυτώ (όπως επιβεβαίωσαν οι γιατροί στη 
Γερμανία), μπορώ να περπατάω.

Τώρα τελειώνουμε το κάτω επίπεδο στο 
οποίο θα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, μια αίθουσα για 
κατήχηση και βοηθητικό δωμάτιο.

Εύχομαι ο Θεός να δώσει σε όλους μας, 
στην Ελλάδα και στην Πολωνία, δύναμη, υπο-
μονή και πίστη να συνεχίσουμε το έργο μας.

π. Μάρεκ - Εφημέριος
Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης

Ζγκόρζελεκ - Πολωνίας

Ο Αρχιεπίσκοπος Wroclaw & Szczecin  

κ.κ. Ιερεμίας θέτει τον θεμέλιο λίθο του νέου Ναού.

Στην θέση του παλαιού ξύλινου-λυόμενου 

ναού θα κτισθεί νέος μεγαλοπρεπής Ναός

Ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση του 

κάτω επιπέδου του Ναού.
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Yaoundé le 23-01-2016

Σχεδόν σ’ ὁλόκληρη τήν Ἀφρική ἡ 
ἔκτρωσις θεωρεῖται ἁμαρτία ἐνώπιον 

τοῦ Δημιουργοῦ τῆς ζωῆς, ἐνώπιον τῆς 
οἰκογενείας, τῆς φυλῆς καί τῆς φύσεως…

Ὑπάρχει μιά πρωτόγονη πεποίθησις 
παντοῦ καί βεβαιότης ὅτι, ὅποιος καταστρέφει 
μιά ζωή αὐτόματα ἀρχίζει νά ἑλκύει ἐπάνω 
του ὅλες τίς κατάρες καί δυσκολίες τοῦ κό-
σμου…

Ἔτσι, ὅπως καί νά προκύψουν τά παιδιά, 
εἴτε ἐκ προθέσεως, εἴτε ἐξ ἀγνοίας, εἴτε ἐκ 
λάθους, εἴτε ἐκ βίας… εἶναι καλοδεχούμενα 
καί θεωροῦνται σεβαστά καί πηγή εὐλογίας…

Ὅμως στήν Ἀφρική ὑπάρχει καί τό μέγα 
πρόβλημα τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας… 

Πολλές φορές ἀναρωτήθηκα: «Πῶς αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι κάνουν συνεχῶς παιδιά ὄντας 
φτωχοί καί πάμπτωχοι;»   

Σέ διάφορες εὐκαιρίες συζητοῦσα τό 
θέμα μέ ἀνθρώπους ἀπό πόλεις, ἀπό χω-
ριά, ἀπό τήν ἔρημο, ἀπό τά τροπικά δάση, 
ὀλιγογραμμάτους, μορφωμένους, φτωχούς, 
πάμπτωχους, μέ οἰκονομική εὐχέρεια καί 
ἄλλους μέ λιγότερη καί ἀπό ὅλους πῆρα τήν 
ἴδια ἀπάντησι: «Αὐτός πού δίνει τά παιδιά 
Αὐτός θά φροντίσει νά ζήσουν καί νά με-
γαλώσουν…»…

Μοῦ φαίνονταν πάντα παράξενες οἱ 
ἀπαντήσεις τους· προφανῶς ἀποτέλεσμα τῆς 
δυτικῆς πολιτιστικῆς ὁπτικῆς τῶν πραγμάτων 
τῆς ζωῆς καί τῆς σκέψεως…

Παρ’ ὅλο, ὅμως πού στήν Ἀφρική περιβάλ-
λεσαι, κυριολεκτικῶς, ἀπ’ αὐτό τό φαινόμενο, 
ἔρχονται κάποια γεγονότα νά σοῦ πιστοποι-
ήσουν ὅτι, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν πιστεύουν 
ἁπλῶς τά ὅσα λένε, ἀλλά ἔχουν τήν γενναιότη-
τα νά τά προασπίζονται μέ ὅλο τους τό εἶναι…

Δέν εἶναι σπάνιο, γιά νά μήν ποῦμε ὅτι 
εἶναι ἕνα καθημερινό φαινόμενο, μιά κοπέ-
λα σέ μικρή ἠλικία νά φέρει ἕνα παιδί στόν 
κόσμο.

Ἡ πιό κοινή καί ἁπλῆ λύσις εἶναι οἱ 
γονεῖς νά ἀναλάβουν τό παιδί, οὐσιαστικά 

νά υἱοθετήσουν τό ἐγγόνι τους καί ἡ κοπέ-
λα μέ ἐπίγνωση –(τοῦ πῶς γίνονται τά παι-
διά)- νά συνεχίσει τό σχολεῖο της γιά νά ἔχει 
κάποιο καλύτερο μέλλον... Ἄν δέν ὑπάρχουν 
γονεῖς τότε κάποια γιαγιά ἤ κάποιοι συγγενεῖς 
ἀναλαμβάνουν τό παιδί...!!!

Ὑπάρχουν ὅμως περιπτώσεις ὅπου αὐτές 
οἱ λύσεις εἶναι ἀδύνατον νά ἐφαρμοστοῦν 
καί οἱ κοπέλες δέν ἔχουν τήν δύναμι νά κρα-
τήσουν τό νεογέννητο… Tότε τό βάζουν σέ 
μιά τσάντα καί τά χαράματα τό πᾶνε καί τό 
ἀφήνουν στόν τόπο ὅπου γίνεται καθημερινά 
τό παζάρι.

Ἐκεῖ, κατά τίς τέσσαρις τά ξημερώματα, 
πᾶνε οἱ γυναῖκες πού πουλᾶνε τά διάφορα 
λαχανικά καί τίς μπανάνες, ν’ ἀποθέσουν τήν 
πραμάτεια τους καί νά καθαρίσουν τά δυό 
τετραγωνικά μέτρα πού τούς ἀναλογοῦν καί 
νά στήσουν τά πρός πώλησιν εἴδη…

Αὐτές πάντα προσέχουν -γιατί ξέρουν- ὅτι 
ὅλο καί κάποιο μωρό θά ὑπάρχει κάπου πα-

ΔΙΗΓΗΣΙΣ-(ΠΑΝΥ ΩΦΕΛΙΜΟΣ)- 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΚΑΚΩΝ ΝΗΠΙΩΝ…

Ομιλία του Σεβ. Καμερούν κ.Γρηγορίου σε συνερ-
γάτες του Ομίλου μας στην πρόσφατη επίσκεψή 
του τον Μάρτιο στα γραφεία μας.
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ρατημένο κι ὅταν ἀκοῦσουν κάποιο κλᾶμα 
τρέχουν πρός τά ἐκεῖ πού ἀκούγεται τό κλᾶμα 
νά τό βροῦν…

Συνήθως, οἱ γυναίκες αὐτές συνεννοοῦνται 
μεταξύ τους καί κάποια παίρνει τό μωρό στήν 
καλύβα της γιά νά τό μεγαλώσει μέ τ’ ἄλλα 
παιδιά της… Ἔχουν δέ μεταξύ τους κάποιο κοι-
νό ταμεῖο γιά νά διευκολύνονται στό  μικρό 
τους ἐμπόριο καί συμφωνοῦν ὅλες νά δίδουν 
κάτι ἀπ’ αὐτό, σ’ ὅποια ἀναλάβει τό μωρό…!!! 

Κάποιο χάραμα ἀκούστηκαν κλάματα 
σ’ ἕνα παζάρι στήν πρωτεύουσα τοῦ Καμε-
ρούν… Τρέξαν αὐτές οἱ εὐτραφεῖς γυναῖκες πού 
στήν ἀγγλόφωνη Ἀφρική τίς ἀποκαλοῦν, «big 
mammas» δηλαδή, «μεγαλόσωμες μάνες» 
ἄρα καί «μεγαλόκαρδες»… καί βρίσκουν δυό 
ἀγοράκια δίδυμα νά κλαῖνε..! 

Αὐτό συνέβαινε γιά πρώτη φορά στά χρο-
νικά τοῦ παζαριοῦ…

«Δυό ἀγόρια δίδυμα!!!»… Mαζεύτηκαν γύ-
ρω ἀπό τά παιδιά καί τά κοίταζαν ἐκστατικές… 
καί μετά ἀπό ἕνα λεπτό ἄρχισε ἕνας φοβερός 
καυγάς πού τόν ξεκίνησαν οἱ δυό πρῶτες 
γυναῖκες πού τά βρῆκαν καί οἱ ὁποῖες, τσα-
κωνόντουσαν γιατί κάθε μία ἤθελε νά πάρει 
καί τά δύο παιδιά καί δέν δέχονταν νά τά χω-
ρίσουν ἔτσι ὥστε νά πάρει κάθε μιά ἀπό ἕνα…

Μπῆκαν καί οἱ ἄλλες γυναῖκες στόν κα-
βγά καί ἔγινε ἕνα παζάρι ἀνάστατο… τόσο πού 
ἡ φασαρία ξύπνησε τούς ἀστυνομικούς τοῦ 
γειτονικοῦ Τμήματος οἱ ὁποῖοι, «ραθυμοῦντες 
ὡς εἰκός» καί ἀγουροξυπνημένοι ἔσπευσαν νά 
δοῦν τί συμβαίνει καί νά ἐπιβάλλουν τήν τάξι…

Εἶδαν τί συνέβαινε καί –( συνηθισμένοι)- 
ὑπεστήριξαν τήν ἄποψι νά πάρουν οἱ δυό 
γυναῖκες ἀπό ἕνα… Καί μόνον στό ἄκουσμα 
ἄρχισε νέος καβγάς… «ἀφοῦ ὁ Θεός τά ἔφτιαξε 
μαζί ποιός εἶσαι ἐσύ πού ἀποφασίζεις νά τά 
χωρίσεις...;;;; Αὐτό δέν γίνεται…».

Φώναζαν κάνοντας ἀπαξιωτικές χειρονο-
μίες πρός τόν ἀστυνόμο πού ἐξέφρασε αὐτήν 
τήν ἰδέα…

Ὁ ἀστυνόμος κατάλαβε ὅτι δέν θά εὕρισκε 
ἄκρη καί τόλμησε νά πεῖ: «Νά τά πᾶμε στό 
Κρατικό ὀρφανοτροφεῖο…»…

Δέν πρόλαβε νά ἀποσώσει τήν φράσι 
του καί ἔγινε τέτοια φασαρία ἀπό ὅλες τίς 
γυναῖκες πού παρακολουθοῦσαν τήν σκηνή 
πού ντράπηκε καί ὁ ἴδιος…

«Ἐσένα δέν σέ μεγάλωσε μάνα…;;;» 
«Ἡ μάννα σου βρέ σ’ ἔδωσε στ’ 

ὀρφανοτροφεῖο…;;;»
«Ντροπή σου… ἄντρες σοῦ λέει… μόνο 

παιδιά ξέρετε νά κάνετε… δέν σᾶς νοιάζει 
πῶς θά μεγαλώσουν…» 

Ὁ ἀστυνόμος κατάλαβε πώς τά ἔκανε θά-
λασσα καί μᾶλλον ἐξόργιζε τό πλῆθος τῶν 
γυναικῶν... σκέφθηκε, προφανῶς, νά παρου-
σιάσει κάποια πιό λογική πρότασι… 

Στράφηκε λοιπόν καί εἶπε στίς δύο 
γυναῖκες πού «ἔριζαν» περί τῆς κυριότητος 
τῶν μωρῶν... 

«Μά, ἀφοῦ ἔχετε παιδιά καί τά φέρνετε 
δύσκολα γιατί δέν τά μοιράζεστε…;;;»

Ἡ ἀπάντησι τῆς μιᾶς γυναίκας ἦταν 
ἀποστομωτική…καί τήν εἶπε δείχνοντας ξε-

χωριστά τά δύο μωρά…
«Τά θέλω καί τά δύο γιατί αὐτός εἶναι 

ὁ αὐριανός Πρόεδρος τοῦ Καμερούν καί 
αὐτός … ὁ αὐριανός Πρωθυπουργός 
μας…!!!»

Ποιός θά μποροῦσε νά προσθέσει κά-
τι ἄλλο… μπροστά στήν γενναιότητα τῆς 
ἀλληλεγγύης αὐτῶν τῶν μεγαλόκαρδων μη-
τέρων τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας τῆς 
Ἀφρικῆς;!!! 

† ὁ Καμερούν Γρηγόριος  



Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Η Αγάπη πέντε γράμματα, 
μα τα μαθαίνεις χρόνια…

«Τι κι αν μιλάς τις γλώσσες των ανθρώ-
πων και των αγγέλων; Τι κι αν έχεις 
το χάρισμα της προφητείας; Τι κι αν 
γνωρίζεις όλη τη γνώση του κόσμου ή 
έχεις τέτοια πίστη ώστε να μεταθέτεις 
βουνά; Αν δεν έχεις αγάπη δεν είσαι 
τίποτε, παρά κύμβαλον αλαλάζον1». 

Κι όμως το να δώσεις και να πά-
ρεις αγάπη είναι πιο εύκολο απ’ όσο 
νομίζουμε. Και είναι δωρεάν. Την 
έχουμε έμφυτη μέσα μας από τη στιγ-
μή της δημιουργίας μας. Αρκεί μόνο 
να τη μοιραστούμε με τον αδερφό, τον 
φίλο, τον συνάνθρωπο… Γιατί, όπως 
είπε και ο Ντοστογέφσκυ, «κόλαση 
είναι (τελικά) το μαρτύριο του να 
μην αγαπάει κανείς».

Μη ρωτήσεις πως θα το κάνεις 
αυτό. Γνωρίζεις καλά κι ας κρύβεσαι 
πίσω από το ψυχρό προσωπείο των 
δικών σου προβλημάτων. Έμπρακτα! 
Όχι με όμορφα λόγια, αλλά με ανιδι-
οτελείς πράξεις! Μία επίσκεψη σ’ ένα 
νοσοκομείο, χαρίζοντας το πιο απλό, 
ένα ειλικρινές χαμόγελο στον πονεμένο 
αδερφό. Μια ζεστή αγκαλιά στον φίλο 
που πονάει από τα προβλήματα της ζω-
ής. Ένα χέρι ελπίδας στον απελπισμένο 
συνάνθρωπο που λύγισε. Μία κουβέρτα, 
ένα πιάτο φαγητό στον πρόσφυγα. Ένα 
λόγο Θεού στον διπλανό σου που δεν 
Τον γνώρισε ακόμα…

Η Ιερή Αποστολή της Εκκλησίας 
από τους πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες στηρίχτηκε στην αγάπη. Οι 
Απόστολοι, απλοί ψαράδες, με μοναδικό 
εφόδιό τους την αγάπη πορεύτηκαν και 
κήρυξαν Χριστό απανταχού της γης. Τα 
βήματά τους ακολούθησαν και οι σημε-
ρινοί ιεραπόστολοι. Αν τους ρωτήσεις 
θα σου πουν ότι το πρώτο πράγμα που 
παίρνουν μαζί τους όταν κινούν για 
ιεραποστολή είναι η αγάπη Χριστού.

Ο καλός Σαμαρείτης απλός άνθρω-
πος σαν εσένα κι εμένα ήταν. Κι όμως 

βοήθησε τον πληγωμένο άγνωστο. Όχι, 
δεν ήταν ξεχωριστός. Απλά είχε Αγάπη. 
Μόνο αυτό! Δίνεις γη, λούζεσαι ουρανό! 
Δίνεις περίσσευμα αγάπης; Πλημ-
μυρίζεσαι από αυτή! Γιατί αυτή είναι 
η δύναμή της. Μια προσπάθεια αξίζει 
και θα το θυμηθείς…

Δύσκολο; Ναι, αν σκεφτεί κανείς 
πόσα πάθη μας γονατίζουν καθημε-
ρινά. Αν σκεφτείς ότι κάπου το χάσαμε 
το αλφαβητάρι της αγάπης… Εκείνος 
όμως που σταυρώθηκε για εμάς πριν 
δυο χιλιάδες χρόνια, μας δίνει το χέρι 
Του μέχρι σήμερα και θα μας σηκώνει 
ες αεί μετά από κάθε πτώση μας. Έτσι 
με το παράδειγμά Του και τον προσωπι-
κό μας αγώνα, όταν απουσιάσουν από 
τη ζωή μας η ιδιοτέλεια, το συμφέρον, 
ο εγωισμός και αντικατασταθούν από 
την ανυστεροβουλία, το ενδιαφέρον για 
τον συνάνθρωπο και τη φιλαδελφεία, 
να μπορέσουμε να γίνουμε άνθρωποι 
αληθινής αγάπης.

Δεν ζητάει από εμάς ο Χριστός 
υπεράνθρωπες δυνάμεις. Δεν μας 
ζήτησε να σώσουμε όλον τον κόσμο. 
Άλλωστε αυτό το έκανε ο Ίδιος όταν 
ανέβηκε στον σταυρό και κατέβηκε αθό-
ρυβα στα μέτρα μας, στα ανθρώπινα μέ-
τρα. Η Αναστημένη Αγάπη ήρθε για 
να μας δείξει τον τρόπο ν’ αγαπάμε. 
Ν’ αγαπάμε απλά, αθόρυβα, ταπεινά. 
Μόνο αυτό μας ζήτησε… Να έχουμε μια 
αγάπη μακρόθυμη, που «πάντα στέγει, 
πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα 
υπομένει και ποτέ δεν ξεπέφτει1».

Εσύ λοιπόν ακόμα μαθαίνεις την 
ορθογραφία της Αγάπης; 

Βασιλική Μπέκου, Δασκάλα

*Αν δεν σε βρουν χαράματα, Αργυρώ Καπαρού
Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου / Μουσική: Δάφνη 
Αλεξανδρή
1. (Προς Κορινθίους Α’ 13,1-8)

1919
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ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΙΩΜΑ 
ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΜΠΟΥΡΑΜΑΤΑ

Γυναικεία διακονία στην ιεραποστολή 

Ομόφωνα αποφασίσαμε να διαθέσουμε 
τα χρήματα αυτά με σκοπό να βοηθηθούν 
άτομα με προβλήματα υγείας. Τις προηγού-
μενες μέρες, κατά τη διάρκεια των επισκέψε-
ών μας στο χωριό της Μπουραμάτα, είχαμε 
εντοπίσει ένα κορίτσι: ήταν ένα δεκαπεντά-
χρονο κορίτσι, ανάμεσα σε αρκετό κόσμο 
που ερχόταν να κατηχηθεί, με σκοπό να βα-
πτιστεί. Κάποια στιγμή, ένας από μας θέλησε 
να την διορθώσει την ώρα της κατήχησης, 
δείχνοντάς της πώς πρέπει να γίνεται σωστά 
το σημείο του σταυρού. Παρά τις εξηγήσεις 
που δώσαμε και τις οδηγίες, παρατηρήσαμε 
ότι η κοπέλα συνέχιζε να κάνει τον σταυρό 
της με το αριστερό. Λόγω δυσχέρειας με τη 
γλώσσα, ένας από εμάς έκανε να της πιάσει 
το δεξί χέρι, που συνήθως ήταν κρυμμένο 
κάτω από ένα ύφασμα που φαινόταν να απο-
τελεί κομμάτι από το κικουέμπε της (=το  
παραδοσιακό της φόρεμα). Τότε το κορίτσι 
τραβήχτηκε απότομα δείχνοντας ενόχληση. 
Σημάδια πόνου ήταν εμφανή στο πρόσωπό 
της. Με διακριτική επιμονή θελήσαμε να 
ρωτήσουμε τι συμβαίνει.

Τότε λοιπόν, τράβηξε το ύφασμα  αποκα-
λύπτοντάς μας την κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν το χέρι της. Ήταν ξεκάθαρο ότι 
υπήρχε εκεί μια προχωρημένη μόλυνση. Ρω-
τώντας την περισσότερα, μας είπε πως τον 
Μάιο (εμείς την είδαμε Ιούλιο) είχε τρυπηθεί 

από ένα αγκάθι. Δημιουργήθηκε έκτοτε μια 
πληγή που με τον καιρό μολύνθηκε και επι-
δεινώθηκε. Η απόφασή μας επομένως ήταν 
να διατεθούν τα χρήματα αυτά με σκοπό τη 
διάγνωση και τη χρηματοδότηση της θερα-
πείας της έφηβης κοπέλας.

Πρωί-πρωί της τελευταίας μέρας της πα-
ραμονής μας εκεί, ένα αυτοκίνητο περίμενε 
το κορίτσι έξω από την εκκλησία του χωριού, 
κατόπιν συνεννόησης με την οικογένειά της. 
Της εξηγήθηκε ότι θα μεταφερόταν σε ένα 
καλό νοσοκομείο με σκοπό να εξετάσουν 
οι γιατροί το χέρι της και να το θεραπεύ-
σουν. Έμεινε ενθουσιασμένη με την ιδέα 
και το αυτοκίνητο ξεκίνησε με χαμόγελα, 
μεταφέροντας δυο μέλη της αποστολής και 
την κοπέλα.

Λιγοστά χρήματα  απέμεναν στις τσέπες μας από τις 
δωρεές των μελών του Φιλανθρωπικού Συλλόγου 

Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, για το Ιεραποστο-
λικό έργο στο Μπουρούντι. Μετά από έναν περίπου μήνα 
παραμονής της αποστολής μας εκεί, δεν είχε απομείνει 
παρά μια μέρα στη μακρινή Μπουραμάτα.  Αρχίσαμε λοι-
πόν όλοι να σκεφτόμαστε ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος 
τρόπος να αξιοποιήσουμε αυτά τα λιγοστά εναπομείναντα 
χρήματα. Οι ανάγκες απίστευτα πολλές και μεγάλες. Τι να 
επιλέξει κανείς, διατηρώντας φυσικά την επίγνωση ότι 
δεν σώζεται καμία κατάσταση με λίγα ευρώ; 
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Τα πρώτα σύννεφα εμφανίστηκαν στα 
μάτια της έφηβης, όταν κατεβαίνοντας από 
το αυτοκίνητο,  μπήκε στον πρωτόγνωρο 
για κείνη κόσμο ενός νοσοκομείου. Ως τότε 
όλα ήταν για κείνη όμορφα και χαρούμενα. 
Η ιδέα να θεραπευτεί το χέρι της προφανώς 
της άρεσε αλλά ήταν ξεκάθαρο πως φυσικά 
ποτέ δεν είχε επισκεφτεί στο παρελθόν έναν 
νοσοκομειακό χώρο. Οι εικόνες, οι μυρωδιές 
και η ατμόσφαιρα ενός θεραπευτηρίου της 
ήταν τελείως ξένα. 

Με φανερό φόβο στο βλέμμα, την συνο-
δέψαμε ως τον γιατρό. Εκεί πλέον η κατάστα-
ση άρχισε να δυσκολεύει πολύ, μιας και για 
να εξετάσει ο γιατρός το χέρι της, θα έπρεπε 
να το αγγίξει, να το πιέσει κι ενδεχομένως 
να προκαλέσει πόνο. Βελόνες, σύριγγες και 
οροί που κυκλοφορούσαν στον χώρο αύξα-
ναν τον τρόμο της νεαρής αφρικανής, καθώς 
σιγά-σιγά άρχισε να καταλαβαίνει πως η 
θεραπεία δεν γίνεται αυτόματα, αλλά είναι 

μια διαδικασία επίπονη, που προϋποθέτει 
υπομονή από την πλευρά του ασθενούς.

Το αγρίμι ξύπνησε μέσα στην νεαρή 
κοπέλα που άρχισε να μας κοιτάζει όλους 
καχύποπτα κι εχθρικά. Αρνιόταν να συνερ-
γαστεί με το γιατρό και ζητούσε επίμονα 
να φύγει. Ούρλιαζε από τον φόβο της με το 
παραμικρό άγγιγμα και έτρεχε να ξεφύγει 
από τους νοσοκόμους και τον γιατρό. Από 
το νοσοκομείο μας είπαν πως για να συ-
νεχίσουν μαζί της χρειαζόταν πλέον να τη 
συνοδεύει ένας τουλάχιστον από τους δυο 
γονείς.

Χρειάστηκε ένας από εμάς να ταξιδέψει 
πίσω στην Μπουραμάτα για να πείσει την 
μητέρα του κοριτσιού να αφήσει τη φρο-
ντίδα των υπολοίπων παιδιών της για λίγο 
και να έρθει στο νοσοκομείο. Η αγωνία μας 
ήταν μεγάλη, καθώς αρχίσαμε να σκεπτό-
μαστε πως  ίσως και η μητέρα θα φοβόταν 
στο περιβάλλον του νοσοκομείου. Ίσως κι 
εκείνη να δίσταζε να εμπιστευτεί  τόσο τους 
γιατρούς όσο κι εμάς, προκειμένου για δι-
αδικασίες άγνωστες σε κείνη, τόσο λεπτές 
και δύσκολες…

Μόλις φτάσαμε στο νοσοκομείο κι αντί-
κρισε την κόρη της στην κατάσταση αυτή, η 
μητέρα μας κοίταξε εξεταστικά. Τόσο εμάς 
όσο και τον γιατρό. Ακολούθησαν λίγα δευ-
τερόλεπτα αμφιβολιών και η απόφασή της 
πάρθηκε: με ηρεμία και χωρίς να χρειαστεί 
να το πει με λόγια, αποφάσισε να εμπιστευ-
τεί. Νομίζω όχι εμάς, αλλά τον Θεό-γιατί δεν 
αναφέρθηκε, αλλά η γυναίκα αυτή ήταν ήδη 
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βαπτισμένη Ορθόδοξη και μάλιστα αρκετά 
συνειδητή.

Με την συγκατάθεσή της, ο γιατρός έκανε 
μια ηρεμιστική ένεση στο κορίτσι, αρκετά 
ισχυρή ώστε να χαλαρώσει και να μπορεί να 
ανταποκριθεί στο στρες και τον πιθανό πόνο  
των εξετάσεων. Αφού αυτές ολοκληρώθηκαν, 
ο γιατρός μας είπε πως η έφηβη χρειαζόταν 
να υποστεί μια 
μικρή χειρουρ-
γική επέμβαση. 
Η μάνα και πά-
λι συγκατατέ-
θηκε- και πάλι 
εμπιστεύτηκε.

Με κλειστή 
την πόρτα του 
χειρουργείου, 
π ε ρ ι μ έ να μ ε 
μαζί με την 
ανήσυχη αλλά 
ήρεμη γυναίκα 
τον γιατρό να 
βγει και να μας πει πως πήγαν τα πράγ-
ματα. Η φιγούρα του γιατρού φάνηκε μετά 
από λίγη ώρα. Τα μάτια όλων μας στράφη-
καν στο πρόσωπό του. Φαινόταν ήρεμος και 
ικανοποιημένος. Μας εξήγησε πως πήγαν 
όλα καλά. Η μητέρα ζήτησε να δει την κόρη 
της αμέσως- το οποίο και της επιτράπηκε. 

Εμείς μείναμε λίγο με τον γιατρό για να 
ενημερωθούμε για την κατάσταση. Ανέφερε 
πως το χειρουργείο ήταν απολύτως απα-

ραίτητο για το κορίτσι, καθώς η μόλυνση 
εξαπλωνόταν πλέον πολύ γρήγορα με πιθανά 
αποτελέσματα που θα μπορούσαν να είναι 
μοιραία για τη ζωή της μικρής. Ένα απλό 
τρύπημα από ένα αγκάθι, όταν οι συνθήκες 
υγιεινής είναι άθλιες και η έλλειψη καθαρού 
νερού παρατεταμένη, μπορεί να κοστίσει 
ζωές σε κάποιες αφρικανικές χώρες…

Τον ευχαριστήσαμε θερμά για την υπο-
μονή του. Χαμογέλασε με ζεστασιά αποχω-
ρώντας. Ανακουφισμένοι που όλα είχαν πάει 
καλά με τη βοήθεια του Θεού, κατευθυνθή-
καμε προς τον χώρο όπου η μικρή ανένιπτε 
από την νάρκωση. 

Ανοίγοντας την πόρτα, βρεθήκαμε μπρος 
από μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ: 
η μικρή ξαπλωμένη, με μισόκλειστα μάτια, 
ακουγόταν να βγάζει ήρεμα βογγητά πόνου, 
καθώς συνερχόταν σιγά-σιγά. Η μητέρα 
της, της κρατούσε το χέρι και την χάιδευε 
με στοργή. Η εμπιστοσύνη που είχε δείξει, 
δικαιώθηκε. Μαζί με τα βογγητά της μικρής, 

ακουγόταν 
ωστόσο κι 
ένας μα-
κρόσυρτος, 
ήρεμος  ψί-
θυρος.

Η πιστή 
γυναίκα σι-
γοέλεγε σε 
άπτα ιστα 
ελληνικά, 
χαμηλόφω-
να αλλά με 
ευκρίνεια, 
επαναλαμ-

βάνοντας, ώστε τα λόγια να διαχέονται στο 
δωμάτιο του πόνου:

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέη-
σον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, 
ελέησον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του 
Θεού, ελέησον ημάς…

Ουσιαστικά ορθόδοξο βίωμα στην Αφρι-
κή. Κοιταχτήκαμε χαμογελώντας. Ζει Κύριος.

Αθανασία Γεωργακοπούλου
Εκπαιδευτικός

Γυναικεία διακονία στην ιεραποστολή 
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ΔΙΟΡΘΟΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ

Μέσα σε ένα ει-
δυλλιακό χώρο 

φυσικού κάλλους με 
ισορροπημένη την 
χλωρίδα και την πανί-
δα, στην καταπράσινη 
πλαγιά της Πορτίτσας, 
στέκεται ως σιωπη-
λός πρεσβευτής της 
ζώσας φιλανθρωπίας 
των μελών, φίλων και 
συμπαραστατών του 
Συλλόγου Ορθόδοξης 
Εξωτερικής Ιεραπο-
στολής Καρδίτσας το 
«Διορθόδοξο Κέντρο 
Πορτίτσας», για να μας θυμίζει το αγιο-
γραφικό: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει 
οίκον, εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδο-
μούντες».

Ο συνειδητοποιημένος επισκέ-
πτης προβληματίζεται από το ταπει-
νό και άσημο κελί του αείμνηστου 
Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων κυρού Κωνστα-
ντίνου, όπου διέμενε στα χρόνια της 
εξορίας του και επέβλεπε με ιδιαίτε-

ρη φροντίδα, ενδιαφέρον και αγάπη 
την πορεία των έργων του και τα 
αποτελέσματα της κοπιώδους εργα-
σίας του.

Στη συνέχεια, χαίρεται και θαυμάζει 
την αποπεράτωση και την πλήρη ολο-
κλήρωση της λειτουργικότητας όλων 
των κτιριακών εκεί εγκαταστάσεων. 
Κυρίαρχη θέση στον χώρο έχει το πα-
ρεκκλήσιο των Αγίων Δώδεκα Αποστό-
λων, το οποίο ολοκληρώθηκε και αγιο-
γραφήθηκε με τις δωρεές συμπολιτών 

και συμπολιτισσών μας. 
Ένας μεγάλος κήπος 
με οπωροφόρα δέντρα 
συμπληρώνουν την 
ομορφιά του τοπίου. 
Παραδίπλα, ορθώνεται 
το διώροφο, σύγχρονο 
κτίριο, στο οποίο υφί-
σταται και λειτουργεί το 
παρεκκλήσιο της Αγίας 
Αικατερίνης, καθώς και 
οι κοιτώνες, οι οποίοι 
έχουν δυνατότητα να 
φιλοξενήσουν μέχρι 
είκοσι (20) άτομα.



26
Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου αυ-

τού, υπάρχει η μεγάλη αίθουσα διαλέξε-
ων και λοιπών ομαδικών εκδηλώσεων 
πλήρως εξοπλισμένη με κουζίνα και 
άλλους βοηθητικούς χώρους. Εξέχουσα 
θέση στην αίθουσα έχουν τα προσωπικά 
αντικείμενα του μακαριστού Επισκόπου 
με το χιλιομπαλωμένο, ευλογημένο ράσο 
του, το οποίο ο αοίδιμος Μητροπολί-
της φορούσε καθόλη την διάρκεια της 
παραμονής του στην Πορτίτσα. Ο ίδιος 
απέφευγε την εφήμερη πολυτέλεια και 
κοσμούσε την ψυχή του με την ομορ-
φιά των αγαθών πράξεων. Είχε μόνο 
μία Αρχιερατική στολή, την οποία 
άφησε ως ευλογία και παρακαταθή-
κη στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου 

Αντωνίου στην Καρδίτσα, όπου λει-
τουργούσε ως απλός και ταπεινός 
ιερέας.

Ο επισκέπτης, όπου κι αν ρίξει τη 
ματιά του, βλέπει την παρουσία του Θε-
ού, η οποία φωτίζει τους ανθρώπους 
που διακονούν με ζήλο και ανιδιοτέλεια 
το ποικίλο έργο της φιλανθρωπίας και 
συντηρούν τα έργα αγάπης και θείας 
λατρείας, για να δοξάζεται το όνομα του 
αγίου Τριαδικού Θεού. 

Με τα αξέχαστα λόγια του γέροντος 
Επισκόπου κυρού Κωνσταντίνου «Δό-
ξα τω Θεώ πάντων ένεκεν», το Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας ευχαριστεί τους ενεργούς 
συμπαραστάτες των έργων κοινωνικής 
φιλανθρωπίας και προσκαλεί με τα λόγια 
του αποστόλου των εθνών Παύλου «Έρ-
χου και ίδε», να συνεχίσουν να έρχονται 
αρωγοί στο έργο της Ιεραποστολής.

Εκ της Εξωτερικής Ιεραποστολής 
Καρδίτσης

Διόρθοξο Κέντρο Πορτίτσας



Ψυχωφελή Θέµατα

Η ΜΑΝΑ
Το Ακριβότερο Δώρο Του Θεού 

Στον Άνθρωπο.
Η Ίδια Η Ζωή. 

Στη ζωή των ομάδων και των εθνών βασική και πρω-
ταρχική είναι η δύναμη της μάνας.
Ο Θεός εδημιούργησε τον Αδάμ (σημαίνει χους) 

για να απολαύσει τα αγαθά του παραδείσου. Η ύπαρξή 
του ήτο ελλιπής, χωρίς προοπτική. Έπρεπε να έχει βοη-
θό και συμπαραστάτη, χαρισματικό και δυναμικό, άνευ 
του οποίου δεν ήτο δυνατόν να ζήσει, να ευτυχήσει και 
να κυριεύσει τη γη. Έτσι λοιπόν δημιούργησε την Εύα 
(σημαίνει ζωή), στην οποία χάρισε με γενναιοφροσύνη 
και απλοχεριά το μεγάλο, θείο και ασύλληπτο προνόμιο 
της συνέχειας της ζωής.

Επομένως η μάνα είναι η δημιουργία, η γεννήτρα, 
η τεχνίτρια της ζωής. Είναι ο οικοδόμος της κοινωνι-
κής ομορφιάς και προόδου του ανθρώπινου γένους, 
Είναι ο θρίαμβος της ζωής και το ακριβότερο χρυσάφι 
της γης. Είναι η φωτοδότρα λαμπάδα του πολιτισμού 
γεμάτη χαρίσματα. Είναι το μοναδικό και υπέροχο 
ίνδαλμα. Είναι το σύμβολο της εργατικότητας, αυτοθυ-
σίας και προσφοράς. Θυσιάζει τα πάντα και δεν ζητεί 
τίποτε για τον εαυτό της!!

Η Μάνα υψώνει και ανανεώνει γενεές. Από αυτή 
προήλθαν οι μάρτυρες, οι ήρωες, οι σοφοί διδάσκα-
λοι της ανθρωπότητας οι μεταρρυθμιστές, οι οδηγοί 
λαών, οι εφευρέτες, οι θυσιαστές από αγάπη για τον 
συνάνθρωπό τους.

Ως προς τα παιδιά της και την πρόοδο της οικο-
γένειάς της η μητρική στοργή και η λαχτάρα της που 
κουβαλάει στην καρδιά της είναι ασυγκράτητη. Τα στή-
θη της περικλείουν ανυπολόγιστο, ακένωτο και αδα-
πάνητο πλούτο αγάπης, ενθουσιασμού, ενδιαφέροντος 
και ακαμάτου φροντίδας, ημέρα και νύχτα. Το κλάμα 
του παιδιού της είναι δικός της πόνος. Η χαρά και η 
αγαλλίαση του παιδιού της είναι ξεχείλισμα και χαρά 
δική της!! Της μάνας το φιλί είναι το πιο γλυκό στον 
κόσμο, και από όλα τα φάρμακα το μοναδικότερο και 
θεραπευτικότερο- της μάνας το νανούρισμα είναι το 
πιο γλυκό- τονιστό τραγούδι στα ανθρώπινα χείλη! Της 
μάνας το χάδι είναι του αγγέλου απαλό φτερούγισμα!!

Η Μάνα είναι η κατάλληλη και μοναδική καλοδι-
δασκάλισσα που διδάσκει προληπτικά τα παιδιά της. 
Είναι ο άριστος και ακαταπόνητος παιδαγωγός και 
σύντροφος. Ο πατέρας είναι ο εγκέφαλος της οικο-
γένειας, η μάνα είναι η καρδιά της οικογένειας!!! 
Αποτελεί το φροντιστήριο για τα δυο δυσκολότερα 
γυναικεία μαθήματα που είναι ο σύζυγος και τα παιδιά.

Επί πλέον να τονίσουμε την ιδιαίτερη προσφορά 
των χριστιανών μητέρων, οι οποίες δεν ενδιαφέρο-

νται μόνο για την κοινωνική πρόοδο και επιτυχία των 
παιδιών τους, στον προσωρινή αυτή ζωή, αλλά αγω-
νίζονται να τα αναθρέψουν «ἐν παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου», με σκοπό να κληρονομήσουν τον παράδεισο. 
Οραματίζοντας το υπερκόσμιο και θεϊκό!! Αναρίθμητες 
Ελληνίδες χριστιανές μητέρες, διά μέσου των αιώνων, 
γαλούχησαν τα παιδιά τους με χριστιανικές αρετές. 
Λαμπρά φωτεινά- αιώνια παραδείγματα και οδοδείκτες 
προς μίμηση είναι η Αγία Ελένη, οι μητέρες των τριών 
Ιεραρχών και άλλες πολλές με μεγάλη προσφορά στην 
Εκκλησία και το έθνος.

Στην συνέχεια μεγάλοι σοφοί, πατέρας της εκ-
κλησίας, πρόεδροι κρατών και άλλες προσωπικότη-
τες εκφράζουν το θαυμασμό τους, εγκωμιάζοντας και 
εξυμνώντας την ιερή μορφή της μάνας, το απύθμενο 
βάθος χαρισμάτων της, το μεγάλο ρόλο της και την 
υψηλή αποστολή της:

-Π. Διαθήκη- ποτέ μη περιφρονήσεις και μη 
στενοχωρήσεις τη μητέρα σου.

- Τραγικός Ευριπίδης τίποτα δεν είναι πιο αγα-
πητό από τη μάνα.

-Μ. Βασίλειος- η μοναδική παρηγοριά στη ζωή 
μου είναι η μάνα μου.

-Γρηγόριος ο Θεολόγος- δεν υπάρχει άλλο πλά-
σμα θαυμασιώτερο και αξιώτερο που να περιέχει πε-
ρισσότερη αγάπη από τη Μάνα.

-Ιερός Αυγουστίνος- δώσε μου καλές μητέρες 
να αλλάξω τη ζωή του κόσμου!

-Αβραάμ Λίνκολν- ό,τι είμαι ή ελπίζω να γίνω 
το χρωστάω στην μητέρα μου!

-Πρόεδρος ντε Γκωλ- η Γαλλία δεν έχει ανάγκη 
από πωλήτριες και εργάτριες αλλά από μητέρες!

-Κώστας Ουράνης- κλαίει όχι γιατί έχασε τη μά-
να του, αλλά γιατί ξενιτεμένος, όσο ζούσε εκείνη, δεν 
πρόλαβε να της δείξει την αγάπη του!!

-Μ. Ναπολέων- στην μητέρα μου και στις καλές 
αρχές που μου έδωσε, χρωστώ την τύχη μου και κάθε 
άλλο καλό που έχω κάνει!

Όντως υπάρχουν έννοιες που δεν μπορούν να 
αποδοθούν με λέξεις. Υπάρχουν συναισθήματα συ-
γκλονιστικά που δεν μπορούν να εκδηλωθούν σε όλο 
το απύθμενο βάθος- εμβρόντητος ο άνθρωπος μπροστά 
στη Μάνα!! Ιλιγγιά ο νους, ασθμαίνει ο λόγος, τρέμει η 
ακοή, πάλλεται η καρδιά!! Η μορφή της, το χαμόγελό 
της, η θυσία της είναι τα ευωδιαστά και μυρωδικά 
μύρα της- ένας θυμόσοφος διακηρύττει: από όλα τα 
μυρωδικά κάλλιο μυρίζει η ΜΑΝΑ!

Πράγματι η Μάνα είναι η ζωή, το φως, το εικό-
νισμα, η οδηγήτρια, η μικρή Παναγία! Είναι ο ανε-
κτίμητος θησαυρός, το χρυσοποίκιλτο στολίδι που 
πρέπει να διαφυλάττουμε με ξεχωριστή επιμέλεια και 
ιδιαίτερη αγάπη.

Σπύρος Μεσσηνιώτης, Θεολόγος-Νομικός

Το εγκώμιον και 
το μεγαλείον της Μάνας
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ 
ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ1

Κοπή Βασιλόπιτας Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ως γνωστόν, στο 
πλαίσιο της σύγ-

χρονης Ευρώπης 
του πολυπολιτισμού 
προβάλλει η μίξη της 
ιδεολογίας της με ένα 
κοινωνικοπολιτικό 
κάθε  μορφής χρωμα-
τισμού και στην ανά-
δειξη της οικονομίας 
καθεαυτής ως «πραγ-

ματικής» αξίας. Προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού 
σύγχρονοι «εξουσιαστές» δε διστάζουν να εργαστούν 
για τη μετάλλαξη της ταυτότητας των λαών, μέσω της 
προβολής του θρησκευτικού πλουραλισμού και της 
θρησκειοποίησης της επιστήμης. Στην πατρίδα μας, 
αρκετοί, αναμασώντας τα συνθήματα της Γαλλικής 
επανάστασης, κάνουν λόγο για Νέα Ελλάδα και νέο 
σχολείο. Όλοι αυτοί, στο όνομα του «εκσυγχρονισμού», 
φαίνεται να επιδιώκουν, μέσα από το λαθρεμπόριο των 
παραποιήσεων της «ταυτότητας» και του προορισμού 
μας, τη μετάλλαξή μας ως Γένος. 1

Η παράδοση χαρακτηρίζεται ως η διαδικασία εκεί-
νη, η οποία προσφέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα, τα οποία αποτελούν την ειδοποιό διαφορά ενός 
λαού από τους άλλους. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
συντελούν, ώστε να ξεχωρίζει ο ένας λαός από τον 
άλλο. Σε σχέση με το Γένος μας, ως ζωντανή πορεία 
η παράδοση, διατηρεί από την αρχαιότητα μέχρι τις 
ημέρες μας αναλλοίωτα και ζωντανά τα χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα, στοιχεία απαραίτητα για να διαμορ-

1 Σημείωση. Το παρόν κείμενο, αποτελεί περίληψη 
σχετικής εισήγησης που έγινε στο πλαίσο εκδήλω-
σης του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθο-
δόξου Ιεραποστολής, στις 20 Ιανουαρίου 2016. 

φώσουμε τη ζωή μας. Ειδικότερα η Ελληνορθόδοξη 
παράδοση και ζωή αφορά στην αυτοσυνειδησία μας, 
τη διαφορετικότητά μας από άλλους λαούς.   

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το Γένος μας 
συσπειρώθηκε γύρω από την Ορθόδοξη Καθολική Εκ-
κλησία, στην οποία κεντρικό πρόσωπο διαδραμάτισε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης. Η κοινότητα με κέντρο τις 
ενορίες και τα Μοναστήρια αποτέλεσαν το καταφύγιο 
των υποδούλων. 

Η Ορθόδοξη λατρεία κράτησε ζωντανή τη δια-
φορά των Ελλήνων από τους κατακτητές. Η γλώσσα 
διατηρήθηκε ζωντανή στο αναλόγιο και στα κολλυ-
βογράμματα. Οι προπάτορές μας θυσιάστηκαν για 
«του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος 
την ελευθερία». 

Και καθώς κάνουμε λόγο για την Ελληνορθό-
δοξη παράδοση και ζωή φέρουμε την υποχρέωση 
να διαλευκάνουμε πως αυτή είναι ξένη προς κάθε 
«παραδοσιοκρατία», η οποία αποτελεί καρπό ενός 
άγονου τυπολατρικού και μεροληπτικού συντηρητι-
σμού. Η Ελληνορθόδοξη παράδοση και ζωή δεν είναι 
δυνατόν από πηγή μεταμόρφωσης να μεταβάλλεται σε 
μηχανισμό παροχής ταυτότητας σε κάποιες ομάδες. 
Αυτό συνιστά ειδωλοποίησή της και ζημιώνει 
βάναυσα την Εκκλησία.  

Οι προσπάθειες αλλοτρίωσης της διαχρονικής 
ουσίας του ελληνισμού από τη μεταπρατική κοινω-
νία μας, η μη συνειδητοποίηση της συνέχισης της 
τουρκοκρατίας με τις μορφές της «φραγκοκρατίας», 
«δυτικοκρατίας» ή «ευρωπαιοκρατίας», καθώς επίσης 
η συνδεδεμένη μ’ αυτές απονεύρωση και αποβιταμί-
νωση της παιδείας μας από τα στοιχεία εκείνα που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση από μέρους του μαθητή 
της ελληνορθόδοξης αυτοσυνειδησίας, ισοδυναμούν 
με πράξη αποβολής της ιδιοπροσωπίας μας.

Και επειδή, αναφερόμενοι στην παράδοση δεν 

Δραστηριότητες του Οµίλου

Στις 20 Ιανουαρίου 2016 ο Όμιλός μας έκοψε την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τελετών του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών με ομιλητή τον 

Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννη Κογκούλη ο οποίος ανέπτυξε το 
θέμα: "Η ελληνορθόδοξη Παράδοση και ζωή και η αυθεντική Παιδεία".

Η «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Χορωδία» του Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Κακουλίδη απέδωσε  
εκκλησιαστικούς ύμνους και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Ο  Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ.Σεραφείμ, πνευματικός καθο-
δηγητής του Ομίλου ευλόγησε, έκοψε την βασιλόπιττα και απηύθυνε πατρικές ευχές στο κατώφλι 
του νέου έτους.

Παραβρέθηκε πλήθος συνεργατών, δωρητών και φίλων της Ιεραποστολής.
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είναι δυνατόν να μη κάνουμε λόγο για το σήμερα, εν 
συντομία σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πολλοί σήμερα, αναφερόμενοι στη μοντέρνα κοι-
νωνία, κάνουν λόγο για συμπαγή Νεωτερικότητα, την 
οποία διαχωρίζουν σε Πρώιμη (17ος – 20ος αι.), Μέση 
(μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο) και Ύστερη (μετά την 
πτώση του τοίχους του Βερολίνου). Παράλληλα, σήμε-
ρα χρησιμοποιείται ο όρος Ρευστή Νεωτερικότητα, της 
οποίας η αρχή προσδιορίζεται μετά την Παγκόσμια 
Οικονομική Κρίση.  

Το μοντέρνο φαίνεται να μετάλλαξε την σκέψη 
των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι εάν αυτό έγινε 
επί τα βελτίω ή επί τα χειρότερα. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καλούμενης μο-
ντέρνας εποχής είναι η επικράτηση του ατομισμού, η 
ελευθεριότητα, ο πανσεξουαλισμός, η δημιουργία μιας 
ανέραστης κοινωνίας. Στο όνομα της ελευθερίας και 
της εξασφάλισης από τους ανθρώπους της ψυχικής 
υγείας τους συνετέλεσε στο να τους οδηγήσει στη 
συμφιλίωση με τα πάθη τους και τις διαστροφές τους. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μετάλλαξη του γνωμικού 
θελήματός τους.

Καρπός της μεταμοντέρνας εποχής, η οποία 
φαίνεται να μην έχει τη δύναμη απαλλαγής των αν-
θρώπων και μάλιστα των κρατούντων από τα συ-
μπλέγματα και τα αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα 
και την ψυχική υγεία που μας χαρίζει ο Χριστός και 
αρνήθηκε ο δυτικός άνθρωπος, είναι η ανάδειξη των 
Τζιχαντιστών, δημιούργημα, σύμφωνα με πολλούς, 
της «πολιτισμένης» Δύσης.

Ένας από τους φορείς που στο σημείο αυτό κα-
λείται να διαδραματίσει ουσιαστικότατο ρόλο είναι η 
Παιδεία, η οποία οφείλει να συνοδεύει τον άνθρωπο, 
όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μαθητείας του στο σχο-
λείο, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του. 

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να διευκρινιστούν 
κάποια πράγματα. Στο χώρο της παιδείας, ήδη από 
την καλούμενη Αναγέννηση (15ος και 16ος αιώνας) και 
αργότερα από τον καλούμενο Διαφωτισμό, μετακινή-
θηκε το κέντρο της Παιδείας από τη Θεανθρωπο-
κεντρικότητα στο απλά καλούμενο ανθρωπιστικό 
ιδεώδες. Όσοι επιδίωξαν την ανάδειξη του καλού-
μενου ανθρωπιστικού ιδεώδους, για τις δικές τους 
επιδιώξεις, μετακίνησαν τον προσανατολισμό της 
Παιδείας από την εν Χριστώ ανακαίνιση του ανθρώ-
που, στον, καλούμενο από τους ίδιους, εξανθρωπισμό 
του, μέσω λ.χ. των κλασικών γραμμάτων.

Όμως, αυτοί που προβάλλουν το καλούμενο αν-
θρωπιστικό ιδεώδες, παραθεωρούν το γεγονός ότι 
δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη για ό,τι ονομάζουν 
«ανθρωπιστική  παιδεία», στην οποία θεμελιώνεται 
μια ερμηνευτική αναζήτηση του νοήματος του βίου. 
Επίσης, ότι δεν έχουν όλοι τον ίδιο υγιή προσανα-
τολισμό στην αναζήτηση του νοήματος του βίου. 
Γι’ αυτό εμείς προβάλλουμε: 

Τον ίδιο τον Χριστό ως ΠΡΟΤΥΠΟ του τέλειου 
ανθρώπου και όχι κάποιο αφηρημένο ιδεώδες  και 
γι’ αυτό κάνουμε λόγο για θεανθρώπινη Παιδεία, 
η οποία και είναι όντως Αυθεντική και η οποία 
προσφέρει αυθεντικό νόημα ζωής.

Παράλληλα προς τα ανωτέρω, είναι ανάγκη να 
σημειωθεί και το ακόλουθο: Πολλοί σήμερα μιλούν 
για ιδανικά και αξίες. Μάλιστα, ως προς τις «αξίες» 
κάνουν λόγο για παλιές και νέες αξίες. Φαίνεται πως 
και αυτές παλιώνουν και ξεθωριάζουν. Όμως, ο Τρια-
δικός Θεός δεν κατασκεύασε αξίες. Δημιούργησε 
τον άνθρωπο «κατ’ εικόνα και  ομοίωσή» Του.

Στο δικό μας το χώρο, τον ελληνικό, ΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΟΥΜΕ συστήματα των «Διαφωτιστών» με αποτέ-
λεσμα να μην ενεργούμε ως Έλληνες, ως Ρωμιοί, αλλά 
ως Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι. 

Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν στην κατασκευή 
μιας νοσηρής παιδείας χωρίς οράματα και ξεκομμένη 
από την Ελληνορθόδοξη παράδοση και ζωή. Στα ιδα-
νικά και τις αξίες της νοσηρής παιδείας έχουν εισέλθει 
ο ωφελιμισμός, η ευζωία και η υλοκρατία. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της «παιδείας» είναι να εξέρχονται από 
τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης απόφοιτοι: 

Πνευματικά ανάπηροι, επικίνδυνοι για την 
κοινωνία.. 

Τους εν λόγω ανθρώπους, χωρίς ήθος και ηθι-
κή, μετατρέπουν τοπικά και διεθνή συμφέροντα σε 
σύγχρονους νεογενίτσαρους, έτοιμους να διακονή-
σουν, χωρίς αναστολές, αυτούς που απεργάζονται 
την καταστροφή της κοινωνίας.     

Στην ανωτέρω κατάσταση εμείς προβάλλουμε την 
οικουμενικότητα της Αυθεντικής Παιδείας, η οποία 
λειτουργεί στο πλαίσιο της καθολικότητας της Εκ-
κλησίας. Η τελευταία ξεπερνά τα όρια της δικής μας 
κοινωνίας και της προσωπικής μας εμπειρίας και, 
κατά τρόπο προσωπικό, ενεργείται στο μυστήριο «ο 
εστί Χριστός εν ημίν». Ο ενδεδυμένος τον Χριστό, γενό-
μενος «καινός άνθρωπος», ζει την πανενότητα της εν 
Χριστώ ανθρώπινης φύσης, χωρίς φυλετική διαφορά. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, η εκπαίδευση γε-
νικότερα και το σχολείο ειδικότερα:

Με ΘΕΜΕΛΙΟ την ορθή, ωφέλιμη και αυθεντική  
Παιδεία,

ΚΕΝΤΡΟ το δίπολο: πρόσωπο - Κοινότητα και 
ΟΔΗΓΟ την υγιαίνουσα διδασκαλία, ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ 
να προσφέρει στους μαθητές την αναγκαία βοήθεια, 
προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να γίνουν άρτιοι, 
συνεχώς τελειούμενοι ως προσωπικότητες, «κοσμο-
πολίτες», αποτελούντες «κόσμου κόσμον» (κόσμημα), 
οικουμενικοί, παγκόσμιοι άνθρωποι και ΟΧΙ παγκο-
σμιοποιημένοι.

Η Αυθεντική Παιδεία συμβάλλει στην ανάδειξη 
του ανθρώπου ως συγκεκριμένης ύπαρξης και όχι ως 
αφηρημένης υλοπρεπούς και παράλληλα δουλοπρε-
πούς και μόνο οντότητας.
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Η Αυθεντική Παιδεία αντιστρατεύεται τη θρη-
σκειοπλασία, η οποία συνδέεται άμεσα με τους ποι-
κιλώνυμους φανατισμούς,  με κονφενσιοναλιστικές 
τάσεις και θέσεις και μάλιστα στο πλαίσιο τόσο του 
συντηρητισμού όσο και του ψευδοπροοδευτισμού. 
Η Αυθεντική Παιδεία αποτελεί φραγμό σε όλες τις 
εκπαιδευτικές προσπάθειες που αποτελούν «άναλον 
άλας» και αδυνατούν να αναχαιτίσουν την καλπάζου-
σα σήψη της κοινωνίας.   

Στον χώρο του σχολείου η Αυθεντική Παιδεία θα 
περνά μέσα από όλα τα μαθήματα. Ιδιαίτερα, όμως, 
πρέπει να προσφέρεται μέσα από το μάθημα της 
Γλώσσας, της Ιστορίας και κυρίως: 

Μέσα από το καλούμενο μάθημα των Θρησκευ-
τικών, το μάθημα, δηλαδή, το μάθημα της Παιδείας 
και Ελληνορθόδοξης Κληρονομιάς. 

Στο σημείο αυτό απλά διευκρινίζουμε ότι κάνουμε 
λόγο για: «καλούμενο μάθημα των Θρησκευτι-
κών», γιατί αυτό εντάχτηκε στα προγράμματα της 
Βασικής και Μέσης εκπαίδευσης του Νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους από τους Βαυαρούς μετά το 1833, 
αντιγράφοντας αντίστοιχα Βαυαρικά Προγράμματα. 
Το εν λόγω μάθημα, για να ανταποκριθεί στη δική 
μας παράδοση και ζωή, προς άρση των ποικίλων 
στις ημέρες μας αποπροσανατολισμών που προ-
έρχονται από την ονομασία του «Θρησκευτικά», 
οφείλει, ως προς την ονομασία του, τους σκοπούς 
και το περιεχόμενό του, να αναδειχθεί σε: «μάθημα 
Παιδείας και Ελληνορθόδοξης Κληρονομιάς» και 
να αποτελεί την βάση κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στο χώρο του σχολείου, και όχι μόνο . Και αυτό, γιατί, 
εκτός των άλλων: 

Ο Χριστιανισμός ΔΕΝ μπορεί να κατηγοριο-
ποιηθεί μεταξύ των θρησκειών, αφού ο Χριστός 
ίδρυσε Εκκλησία και όχι θρησκεία.

Μάλιστα, ως προς αυτό, μόλις είναι ανάγκη να 
τονιστεί ότι:

Ως θρησκεία νοείται ο Χριστιανισμός που έχει 
αποκοπεί από τον Χριστό. 

Ως προς το μάθημα της Γλώσσας, παρατηρούμε 
πως, μέσω αυτού, κάποιοι με τη συμπερίληψη στο 
εν λόγω βασικό μάθημα, αμφίβολης αξίας κείμενα, 
όπως λ.χ. με συνταγές μαγειρικής, επιδιώκουν τον 
σταδιακό ηθικό αποχρωματισμό τους. Οδηγούν, έτσι, 
τα Ελληνόπουλα σε μια κοινωνία ξεκομμένη από 
την παράδοση και την ταυτότητά της. 

Μέσα από το μάθημα της Ιστορίας, φαίνεται να 
επιχειρείται από «διαμορφωτές» της κοινής γνώμης, 
μετάλλαξη της ιδιοπροσωπίας της ελληνικής κοινωνί-
ας, προβάλλοντας εμπόδια στη συνειδητοποίηση της 
ταυτότητας και του προορισμού της. Γι’ αυτό αναζη-
τούνται τρόποι για το ξαναγράψιμό της. 

Τέλος, ως προς το καλούμενο μάθημα των 
Θρησκευτικών, κάποιοι το συρρικνώνουν σε μία 
θρησκευτική εκπαίδευση από την οποία δεν έχουν 

ανάγκη  οι μαθητές.  Το εν λόγω μάθημα, ως μάθη-
μα Παιδείας και Ελληνορθόδοξης Κληρονομιάς, 
πλαισιωμένο από το ανάλογο περιεχόμενο των Ανα-
λυτικών Προγραμμάτων (Προγραμμάτων Σπουδών), 
θα εγγυάται για τους μαθητές: 

Τη σταθερή δυναμική πορεία της διαρκούς ωρί-
μανσης του αυθεντικού ανθρωπίνου προσώπου τους.

Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλει στην ανάδειξή 
τους, με βάση τη δική μας Ελληνορθόδοξη πα-
ράδοση και ζωή. 

Σε συνεχώς τελειούμενους ως προσωπικότητες 
ανθρώπους, σε «κοσμοπολίτες», αποτελούντες «κό-
σμου κόσμον» (κόσμημα), σε οικουμενικούς - πα-
γκόσμιους και σε καμία περίπτωση σε παγκοσμιο-
ποιημένους.   

Με βάση τα ανωτέρω προβάλλει το ερώτημα: Ποι-
ος οφείλει να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας; Η Εκκλησία, 
ως θεματοφύλακας της όντως ζωής του ανθρώπου, 
καλείται να αποτελέσει τον εμπνευστή και το αδι-
άσειστο στήριγμα κάθε ανθρώπινης προσπάθειας. 
Καλείται να βοηθήσει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει 
τη σκολιά πορεία του και να βαδίσει την οδό της αρε-
τής.  Καλείται, μέσω της αγάπης, της αλληλεγγύης και 
της διακονίας, να ανοίξει δρόμους στην κοινωνική 
συσσωμάτωση της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα της 
εκκλησιαστικής κοινότητας. Καλείται να συμβάλει 
στον από μέρους του ανθρώπου ενστερνισμό στη δική 
της παράδοση τρόπων ζωής, στηριγμένων σε υγιή 
γνώση και σε γνήσια επικοινωνία, εμπνεόμενη από 
τις χριστιανικές αρετές και ιδιαίτερα από την αγάπη 
και τη δικαιοσύνη.

Εντός της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας κα-
λείται το κάθε μέλος της, αναδεικνυόμενο αυθεντικός 
κληρονόμος και κληροδότης, να δραστηριοποιηθεί  
με απλότητα, δύναμη πειστικότητα και θυσιαστική 
αγάπη. Ιδιαίτερα οι ιεραποστολικές αδελφότητες, μέσα 
από την ποιότητα, τη δύναμη και τη δημιουργικότητα,  
καλούνται να αφουγκραστούν την αγωνία του λαού 
μας και, παράλληλα, να προγραμματίζουν την αυριανή 
ημέρα. Καλούνται να συλλογιστούν πώς η δοκιμασία 
της πνευματικής εν πρώτοις κρίσης, απόρροια της 
οποίας είναι η οικονομική θα αποτελέσει την ευκαιρία 
για το Γένος μας, ώστε από τα πνευματικά και υλικά 
ερείπια να κτισθεί η «καινούργια Ελλάδα». 

Προπαντός  οι ιεραποστολικές αδελφότητες, στο 
πλαίσιο της ιεραποστολικής δράσης τους, καλούνται 
να αφουγκραστούν τα προβλήματα της σημερινής 
Παιδείας, με τη δέουσα προπαρασκευή, να μη μεί-
νουν απαθείς θεατές της εκπαιδευτικής κατάστασης 
που επικρατεί στον τόπο μας, να αντισταθούν στους 
αυτοχειροτόνητους «ανανεωτές» της Παιδείας και 
να συμβάλουν στην ανάδειξη στα σχολεία μας της 
Αυθεντικής Παιδείας.

Ιωάννης Β.Κογκούλης, Ομότ. Καθ.Παν/μίου
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Κοπή πίτας 
Νέων Ζευγαριών

Εορτασμός Αγίας Φιλοθέης

Στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση των νέ-
ων ζευγαριών στις 19 Φεβρουαρίου 2016,στην 
αίθουσα του Ομίλου μας, ο Σεβασμιότατος Κυθή-
ρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ ευλόγησε την 
βασιλόπιτα των νέων οικογενειών και απηύθυνε 
πατρικές ευχές & νουθεσίες στους γονείς. 

Κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Όμιλός μας γιόρ-
τασε με εκκλησιαστική τάξη και κατάνυξη 

την προστάτιδά μας Αγία Φιλοθέη στην ομώνυμη 
κρύπτη της στο υπόγειο της Ιεραποστολής.

Την Πέμπτη στον εσπερινό αλλά και ανήμερα 
στην Θεία Λειτουργία  χοροστάτησε και λάμπρυνε 
με την παρουσία του ο πνευματικός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων 
κ.κ.Σεραφείμ. Η αγάπη του εξευρίσκει πάντα  
χρόνο, παρά το βεβαρυμμένο πρόγραμμά του να 
στηρίζει ,  να ενθαρρύνει και πάντα να ευλογεί 
τις δραστηριότητες του ιεραποστολικού Συλλόγου.

Στον Εσπερινό συμμετείχαν ο Πανοσιολογι-
ότατος Αρχιμανδρίτης π.Νεκτάριος Μάλλιος, ο 
Πρωτοπρεσβύτερος π.Ελευθέριος Χαβάτζας και 
αρκετοί άλλοι ιερείς, στο δε αναλόγιο προεξήρχε 
των ιεροψαλτών ο π. πρωτ. Άγγελος Αγγελακό-
πουλος.

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο   
π.Θεότιμος και ο π. Ματθαίος Βουλκανέσκου, 
στο δε αναλόγιο ήταν η βυζαντινή χορωδία της 
Ορφανικής Στέγης Λιβαδειάς «Αγία Ταβιθά».  Στο 
κήρυγμά του ο Σεβασμιότατος, με την χάρη που 
τον διακρίνει, αναφέρθηκε στον οσιακό βίο της 
Αγίας Φιλοθέης, τόνισε τους εθνικούς, πνευμα-
τικούς και ιεραποστολικούς αγώνες της για την 
Ορθόδοξη Πίστη στην τότε σκλαβωμένη Ελλάδα 
μας. Επεσήμανε το άγρυπνο ενδιαφέρον της ως 
πνευματικής μητέρας για τα προβλήματα του 
σκλαβωμένου λαού, τα πνευματικά αλλά και κοι-
νωνικά προσεγγίζοντάς τα με γνήσιο ιεραποστο-
λικό φρόνημα.  

Μετά την Θεία Λειτουργία τελέστηκε ιε-
ρό μνημόσυνο στον πνευματικό ιδρυτή του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλιώ-
τιδος & Φαναριοφερσάλων  κυρό Κωνσταντίνο 
καθώς και για όλους τους κεκοιμημένους συνερ-
γάτες του Ομίλου.

Τόσο στον Εσπερινό όσο και στην Θεία Λει-
τουργία ευλαβές εκκλησίασμα πιστών είχε κα-
τακλύσει τους χώρους της κρύπτης.  Στην πνευ-
ματική επικοινωνία του εκκλησιάσματος  μετά 
την Θεία Λειτουργία στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Συλλόγου που ακολούθησε, εδόθη κέρασμα 
που ετοίμασαν με αγάπη εθελόντριες κυρίες του 
Συλλόγου. 
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Εορτασμός 25ης Μαρτίου

Νέα από τα Παραρτήματά μας

Την Κυριακή 20 Μαρτίου γι-
ορτάστηκε με λαμπρότητα στην 
αίθουσα του Συλλόγου μας ο Ευ-
αγγεςλισμός της Θεοτόκου και η 
Εθνική μας Επέτειο.

Η κα Χρυσή Μανωλοπούλου – 
Τσέντου φιλόλογος, ανέπτυξε με 
πρωτότυπο τρόπο το θέμα: «25η 
Μαρτίου 1821:Το θαύμα της Λευ-
τεριάς – το θαύμα της πίστης».

Η χορωδία των νεανίδων της 
«Αγίας Ταβιθά» από την Λιβαδειά 
διάνθισε την γιορτή με παραδοσι-
ακά τραγούδια και χορούς.

Ο Αιδεσιμολογιότατος πρεσβύτερος 

π.Ευάγγελος Παπανικολάου, με ιεραποστο-

λική δράση στο Καμερούν, ευλόγησε και έκο-

ψε την βασιλόπιτα στο Παράρτημα Θηβών 

και μετέφερε ιεραποστολικά μηνύματα στους 

συνεργάτες

Ο π.Δημήτριος Ευθυμίου εφημέριος του Χρισσού 

Φωκίδος ευλογεί και κόβει την βασιλόπιτα του πα-

ραρτήματος. Η χορωδία των κυριών του χωριού 

διάνθισε μουσικά την εκδήλωση. 

Οι συνεργάτες της ιεραποστολής στην Ιτέα εόρτασαν 
ιεραποστολικά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βα-
σιλόπιτας με την συμμετοχή στην εκδήλωση του ΔΣ 
από το κεντρικό Αθηνών. Ο Πανοσιολογιότατος π. 
Νεκτάριος Καλύβας ευλόγησε και έκοψε την  βασι-
λόπιτα του παραρτήματος.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!

Μνηµόσυνο µακαριστού Κωνσταντίνου

Στις 27  Μαρτίου, στις Κατασκηνώσεις 
της «Αγ. Ταβιθά» στην Αράχωβα Βοιωτί-

ας, τελέστηκε το εννεαετές μνημόσυνο του 
Μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος 
& Φαναριοφερσάλων κυρού Κωνσταντίνου, 
ιδρυτού του Πανελληνίου Χριστιανικού 
Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Κλήρος 
και λαός συνάχθηκε για να προσευχηθεί για 
την ανάπαυση της ψυχής του, να τιμήσει 
την μνήμη του και να πάρει την ευχή του. 
Προεξάρχων της ευχαριστιακής συνάξεως, 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων 
& Αντικύθηρων κ.κ. Σεραφείμ, πνευματικο-
παίδι και συνεχιστής του έργου του μακα-
ριστού Γέροντα. 

Πραγματική λαοθάλασσα απ΄όλη τη 
Βοιωτία, την Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, την 
Αθήνα, την Πελοπόννησο και άλλα μέρη 
της Ελλάδος παραβρέθηκε για να τιμήσει 
την μεγάλη προσφορά του κυρού Κωνστα-
ντίνου. Το σπίτι της "Αγ.Ταβιθά" σε όλο αυτό 
το πλήθος παρέθεσε γεύμα, εκφράζοντας και 
μ΄αυτό τον τρόπο την ευγνωμοσύνη του, 
γιατί ιδρυτής και θεμελιωτής της Ορφα-
νικής Στέγης, της Ιεραποστολής και όλων 
των άλλων ιδρυμάτων υπήρξε ο μακαριστός 
Κωνσταντίνος.

Εννέα χρόνια μετά την προς Κύριον εκ-
δημία του αειμνήστου πνευματικού μας 
πατρός, η ζωντανή του παρουσία και ευ-
λογία στην πορεία του έργου του ΠΧΟΟΙ, 
αναδεικνύει το δικό μας χρέος, την δική 
μας ευθύνη: Ευγνώμονες στον «γίγαντα 
της ιεραποστολής», που οικοδόμησε και 
παρέδωσε στην Εκκλησία του Χριστού ένα 
έργο πολυσχιδές και περίλαμπρο, να συνεχί-
σουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις ποικίλες 
ιεραποστολικές δράσεις.  
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ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

«ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Τιμητικόν αφιέρωμα εις τον Μακαριστόν 
Μητροπολίτην Θηβών και Λεβαδείας 
Κυρόν Νικόδημον. Αθήναι 2014.

Έκδοση Συλλόγου Φίλοι των Κωφών 
«Προφήτης Ζαχαρίας» Μενάνδρου 26, 
Αθήνα

Όταν κανείς αντικρίζει την έγχρω-
μη εικόνα του Κυρού Επισκόπου Νικο-
δήμου στη σελίδα του βιβλίου, αμέσως 
εντυπωσιάζεται από τη σεμνή, ήρεμη, 
ταπεινή μορφή του Κυρού Ιεράρχου. Αν 
αρχίσει να μελετά το βιβλίο, θα συναρ-
παστεί, θα προσπαθήσει να το ρουφήξει, 
να το χαρεί, να το εξαντλήσει αμέσως. 
Σίγουρα θα θαυμάσει το μοναδικό εν-
διαφέρον του Κυρού Νικόδημου για 
τα κωφάλαλα παιδιά/ Όταν κάποτε 
προσπάθησε να συνομιλήσει σε κάποιο 
κωφάλαλο νεαρό και δεν τα κατάφερε 
καταπληγώθηκε η φιλεύσπλαχνη καρδιά 
του. Όταν πάλι προσπάθησε να συνομι-
λήσει με δυο τρεις κωφάλαλους και δεν 
το κατόρθωσε, τότε αποφάσισε να μάθει 
τη νοηματική γλώσσα των κωφάλαλων. 
Έτσι σιγά- σιγά άρχισε τα πρώτα κα-
τηχητικά διδάγματα στη γλώσσα τους. 
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια και ίδρυσε 
το σωματείο «Φίλοι των κωφών ο Προ-
φήτης Ζαχαρίας» το 1963 και αργότερα 
το 1982 το Σωματείο Ορθόδοξος Χριστι-
ανική Αδελφότης Κωφών και Βαρήκοων 
Ελλάδος ΕΦΑΘΑ*.

Το σωματείο σιγά- σιγά απέκτη-
σε πολλά μέλη και σήμερα συνεχίζει 
την καρποφόρα δράση του στην οδό 

Μενάνδρου 26. Ο εξαίρετος Ιεράρχης 
των Θηβών δεν αρκέστηκε μονάχα στο 
υπέροχο αυτό έργο της προστασίας των 
κωφαλάλων, αλλά άφησε εξαίρετο κοι-
νωνικό, φιλανθρωπικό, κηρυκτικό έργο, 
όχι μόνο στην πόλη της Λεβαδείας αλλά 
και σ’ ολόκληρη της περιοχή της Μητρο-
πόλεώς του.

Όσοι τον γνώρισαν, ομιλούν με χαρά 
για τα πολλά και εξαιρετικά χαρίσματά 
του. Ο Θεός σίγουρα έχει κατατάξει τη 
σεπτή μορφή του «εν σκηναίς δικαίων». 
Ας έχουμε όλοι την ευχή του.

Ορθόδοξος Χριστιανική αδελφότης 
«Κωφών και βαρήκοων Ελλάδος» ΕΦΑΘΑ 

*ΕΦΑΘΑ= Εβραϊκή λέξη που σημαίνει «διανοίχθητι» 
(άνοιξε το στόμα σου και τα αφτιά σου)

ΚΡΙΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΎ ΚΥΡΟΎ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΊΑΣ
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Η αγαπητή πρε-
σβυτέρα Ιω-

άννα Ηλιοπούλου 
- σύζυγος του μακα-
ριστού παπα-Θανά-
ση, εφημέριου του 
Χρισσού Φωκίδος 
επί 40 έτη - έφυγε 
για τους ουρανούς 
πλήρης ημερών.

 Την μορφή της 
πρεσβυτέρας Ιωάν-
νας, στήριγμα και 
συνοδοιπόρος του 
μακαριστού παπα-
Θανάση, από όπου 
κι αν την ατενίσου-
με, από την κάθε 
πτυχή της ζωής της, 

μας σκορπίζει ακτίνες φωτός για να μας καθοδηγεί 
στη θολούρα της αλλοπρόσαλλης και ανερμάτιστης 
εποχής που ζούμε.

«Αυτή η γυναίκα είναι γεννημένη για πρεσβυ-
τέρα» είπε σε συνεργάτες του ο  Άγιος ιεράρχης, ο 
μακαριστός Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων 
Κωνσταντίνος  όταν την γνώρισε.

Από τα παιδικά και νεανικά της χρόνια συν-
δέθηκε με Γέροντες πνευματικούς από τα πολλά 
μοναστήρια, που ως φάροι ορθοδοξίας φωταγω-
γούσαν στην Αρκαδία κοντά στο χωριό της τη 
Στεμνίτσα. 

Η αναστροφή με πνευματικούς ανθρώπους και 
η μελέτη χριστιανικών βιβλίων και βίων Αγίων, 
την έτρεφε με το νέκταρ της ορθόδοξης πίστης και 
παράδοσης, σμίλευε την προσωπικότητά της κατά 
Χριστό και συμπλήρωνε τον πνευματικό καταρτι-
σμό της.  Η καλλιέργεια αυτή, αποτέλεσε το θεμέ-
λιο να μη διστάσει διόλου να προβεί στη γενναία 
απόφαση να γίνει πρεσβυτέρα όταν ο Πάνσοφος 
Θεός την κάλεσε για την μεγάλη αυτή αποστολή 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία.  Με επίγνωση ανταπο-
κρίνεται στο θεϊκό κάλεσμα και επάξια φέρει στη 
συνέχεια τον τίτλο της πρεσβυτέρας, προσδίδοντας 
η ίδια περιεχόμενο και κύρος στον τίτλο και όχι 
ο τίτλος στο πρόσωπό της.

Οι δύο ενορίες του Χρισσού αποτελούσαν την 
μεγάλη της οικογένεια μαζί με την δική της φυ-
σική οικογένεια.

Ανακάλυπτε αθόρυβα τα σπίτια του χωριού 
μας που έκρυβαν μεγάλο πόνο και θεωρούσε κα-
θήκον της να δώσει στον πολυβασανισμένο ενο-
ρίτη της ή στο ταραγμένο ζευγάρι, το κουράγιο και 
το θάρρος που τόσο χρειαζότανε για να ατενίσει 
την ζωή με αισιοδοξία, δύναμη και ελπίδα στην 
πρόνοια και την αγάπη του ουράνιου πατέρα μας.

Όπου έκρινε ότι η παρουσία του παπα-Θα-
νάση και η δική της ήταν αναγκαία έσπευδε να 
το κάνει συμμετέχοντας στις στιγμές της χαράς 
και της λύπης του καθενός μας με ειλικρίνεια και 
εγκαρδιότητα.

Η πόρτα του σπιτιού της ήταν ανοιχτή για τον 
καθένα και γνώριζε πολλά για τον καθένα μας.  
Κατόρθωνε όμως να κερδίζει την εμπιστοσύνη 
του κάθε ενορίτη διότι με πολλή προσοχή και 
επιμέλεια εφάρμοζε τον λόγο της Σοφίας Σειράχ: 
«ακήκοας λόγον, συναποθανέτω σοι». Δηλαδή, «άκου-
σες, έμαθες κάτι για τον συνάνθρωπό σου, να το 
πάρεις μαζί σου στον τάφο».

Ήταν από τις πρωτεργάτριες στο παράρτημα 
της Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής του χω-
ριού μας.  Η γνώση της τέχνης της ιεροραπτικής 
και το κύρος της προσωπικότητάς της, συνετέλε-
σαν στο να οργανωθεί συστηματικά η ραφή βα-
πτιστικών χιτώνων για εκατοντάδες νεοφώτιστους 
στην Αφρική και στην Ασία, καθώς και η ραφή 
πολλών ιερατικών στολών που τούτη τη στιγμή 
συμπληρώνουν και κοσμούν την ιερά μυσταγωγία 
που τελεί κάποιος Αφρικανός, κάποιος Ινδός ή 
κάποιος Κορεάτης ορθόδοξος ιερέας.

Την συνεργασία μαζί της την χαρακτήριζε η 
μετριοφροσύνη και η ταπεινοφροσύνη, καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι όχι απλά δεν επέτρεπε 
κοσμικότητες και ελαφρότητες κατά την διάρκεια 
της εργασίας στη ιεραποστολή των μετόπισθεν, αλ-
λά απεναντίας φρόντιζε να επικρατεί πνευματική 
ατμόσφαιρα οδηγώντας τη σκέψη και το λογισμό 
των συνεργατών στον Αιώνιο Λόγο του Θεού και 
στον αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας.  Αυτό 
το πετύχαινε με κατάλληλες συζητήσεις και ανα-
φορές γεγονότων, με απλό και κατανοητό λόγο, ο 
οποίος μοσχοβολούσε ορθοδοξία και ρωμιοσύνη, 
δίχως να προσβάλει κανέναν γύρω της.

Η παρουσία της και η ζωή της πλέον του μι-
σού αιώνα στο Χρισσό και η εκκλησιαστική δι-
ακονία της, αποτελούν κρίκο που μας συνδέει 
με την παράδοση παλαιοτέρων πρεσβυτέρων οι 

Η πρεσβυτέρα κατά τη 
διάρκεια προετοιμασίας 
βαπτιστικών χιτώνων 
στο Χρισσό.

40νθήμερο μνημόσυνο 
της πρεσβυτέρας Ιωάννας Ηλιοπούλου.
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οποίες απέπνεαν το άρωμα της ευσεβείας και της 
χρηστότητας, έδιναν υψηλό περιεχόμενο στη ζωή 
τους, εντάσσονταν στις δραστηριότητες της ενορι-
ακής ζωής και γίνονταν κέντρο κάθε πνευματικής, 
φιλανθρωπικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Ας παρακαλέσουμε το Θεό με ταπείνωση και 
θερμή καρδιά να διατηρήσει τη μνήμη της αιώ-
νια, να χαρίσει το βάλσαμο της παρηγοριάς στους 

οικείους της και να δώσει σ’ εμάς δύναμη και 
σύνεση για να κρατήσουμε ανόθευτη την παρα-
καταθήκη που μας χάρισε με την ζωή της.

Ευστάθιος Σταυριανός
Επικεφαλής Επιτροπής Συνεργατών 

Χρισσού Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Αθήνα 3/2/2016

Χρυσούλα
«Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω

αποθνήσκοντες επ’ άρτι.
Ναι, λέγει το πνεύμα,

ίνα αναπαύσωνται εκ των κόπων αυτών˙
τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ’ αυτών»

   (Αποκ. ιδ΄ 13)

Εξεδήμησε για την 
ουράνια πατρί-

δα, η αγαπητή φίλη 
και συνεργάτις του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Χρυσούλα 
Σαπουντζόγλου...

Πικρός και οδυ-
νηρός είναι ο χωρι-
σμός του θανάτου, 
ο αποχωρισμός από 
αγαπημένα πρόσω-
πα, που για πολλά 
χρόνια εργάστηκαν 
μαζί ανιδιοτελώς 

στον αμπελώνα του Κυρίου.
Η αδελφή Χρυσούλα ήταν αφοσιωμένη, ψυχή 

τε και σώματι, στον αγώνα της αρετής. Καθάγιασε 
τη ζωή της με την υποδειγματική εφαρμογή των 
χριστιανικών κανόνων και αρχών. Εργάστηκε με 
ζήλο για πολλά χρόνια, ως «καλός σπορέας» για 
τους φιλικούς κύκλους της «Ζωής». Ήταν άριστη 
ρήτωρ, με διαύγεια σκέψης και ακρίβεια στην 
κρίση της. Πάρα πολλά χρόνια ερχόταν από τη 
Λούτσα στο Βύρωνα, στον Υμηττό και σε άλλες 
περιοχές της Αττικής για να διαδώσει το λόγο 
του Θεού. Επίσης, ήταν ιδιαίτερα φιλάνθρωπος 
και στήριζε παντοιοτρόπως μέχρι το τέλος της 
επίγειας ζωής της κοινωφελείς σκοπούς, ιερές 

Μονές, Ιερούς Ναούς και Ιδρύματα.
Έδειξε δε μεγάλη στοργή και αγάπη προς όλα 

τα παιδιά της Ορφανικής Στέγης «Αγία Ταβιθά» 
προσφέροντας παντοιοτρόπως τις υπηρεσίες 
της. Τα καλοκαίρια εξυπηρετούσε το έργο των 
κατασκηνώσεων με το χαμόγελο στην κουζίνα.

Ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα είχε δείξει για 
την προαγωγή του έργου του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. βοηθώ-
ντας με κάθε μέσο για τη διάδοση του λόγου του 
Θεού και στους λαούς που βρίσκονται εν σκότει 
και σκιά θανάτου.

Χαρακτήρας ευγενής, προσηνής, πρόθυμος, 
εξυπηρετικός, ταπεινός, γεμάτος αγάπη και αγα-
πητός, ευχαριστείτο να υπηρετεί και να εξυπη-
ρετεί όλους ανεξαιρέτως. Με τους συνεργάτες 
της κατόρθωνε να μη δημιουργεί προστριβές 
και προβλήματα. Υποχωρητική, όχι μόνο στους 
συνομηλίκους της, αλλά και στους νεότερούς 
της, ήταν φιλική προς όλους. Ειρηνική η ίδια, 
ακτινοβολούσε την ειρήνη του Θεού στο στενό 
και ευρύτερο περιβάλλον της.

Εργαζόταν για το Θεό και η σκέψη αυτή την 
έκανε ακούραστη. Με το ήρεμο παράδειγμά της 
και τον γλυκό της λόγο, ενίσχυε και οικοδομού-
σε ψυχές που ζητούσαν και έβρισκαν κοντά της 
πνευματική ενίσχυση και παρηγοριά.

Τώρα απερίσπαστα θα εύχεται για την καρπο-
φορία των έργων της αγάπης και την επέκταση 
της Βασιλείας του Θεού στη γη μας.

Ευχόμαστε και προσευχόμαστε, ο Κύριός μας 
Ιησούς Χριστός να έχει τάξει την ωραία ψυχή της 
εν χώρα ζώντων.

Μαρία Καρατσάλου - Γεωργούλα

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. αντί στεφάνου προσέφερε στην Ορ-
φανική Στέγη «Αγίας Ταβιθά» χρηματικό ποσό.

Χρυσούλα Σαπουντζόγλου
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής  
από 01/10/15 έως 31/12/15  Ποσό

Αγγέλου Άννα 120.00 €

Αγοραστού Δήμητρα 15.00 €

Αθανασιάδου Βασιλική 100.00 €

Αθανασοπούλου Γεωργία 20.00 €

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος & Μαρία ΟΕ 20.00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50.00 €

Ανδρή Κυριακή 10.00 €

Ανδρούτσου Γεωργία 20.00 €

Ανώνυμος 10.00 €

Ανώνυμος 30.00 €

Ανώνυμος 10.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος 100.00 €

Ανώνυμος 20.00 €

Ανώνυμος για Ιεραπ.κλιμάκιο Σιέρρα Λεόνε  
(π.Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος) 1,000.00 €

Ανώνυμος για Ιεραπ.κλιμάκιο Ταϊβάν 
(π.Ιωνάς) 600.00 €

Αρβυθάς Ηλίας 80.00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 100.00 €

Βίτσιου Αναστασία 5.00 €

Βλαστός Στυλιανός 50.00 €

Αγγέλου Άννα 250.00 €

Βλάχος Δημήτριος 10.00 €

Βουλοδήμος Σπύρος 15.00 €

Γεωργάκη Ελπινίκη 20.00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 50.00 €

Γιάνναρου Αντιγόνη 20.00 €

Γκατζοφλιάς Κωνσταντίνος 300.00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 100.00 €

Γκότσης Χρήστος 50.00 €

Γρηγορίου Μαρία 20.00 €

Δαλέτου Γεωργία 30.00 €

Δελίκου Καλούσα 20.00 €

Διαμαντή Ιωάννα 10.00 €

Δρίζη Αικατερίνη 20.00 €

Ευφραίμογλου Φωτεινή 10.00 €

Ζαρίφη Ελένη 20.00 €

Ζυγουράκης Χρήστος 500.00 €

Θεοδωρακοπούλου Κ. 15.00 €

Ι.Μονή Προυσσού 150.00 €

Καβουλάκης Βασίλειος 80.00 €

Καγιά Βασιλική 21.20 €

Καλαθά Φωτεινή 25.00 €

Καλιαντάση Ευμορφία 10.00 €

Καλλιαντάς Ηλίας 35.00 €

Καλπούζος Αντώνιος 200.00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 50.00 €

Καραγκιόζης Θεόδωρος 10.00 €

Καραμανλή Στέλλα 10.00 €

Καρανάσιου Στέλλα 10.00 €

Καραστάθης Κωνσταντίνος 30.00 €

Καραφωτιάς Νίκος 70.00 €

Καραχάλιος Γεώργιος 20.00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα 50.00 €

Καρκούλια Αριάδνη 20.00 €

Καρύδης Προκόπιος 30.00 €

Κατζιλιέρης Νικόλαος 20.00 €

Κατηφόρη Ελένη 220.00 €

Κιντή Βασιλική 50.00 €

Κιούση Σωτηρία 10.00 €

Κοκκίνη Αλεξάνδρα 500.00 €

Κόκκορος Γεώργιος 10.00 €

Κοντοδήμου Κυράννα 500.00 €

Κοντοδήμου Φαίδρα 50.00 €

Κοντούλια Ευμορφία 80.00 €

Κορίκης Νικόλαος 50.00 €

Κοσκορέλου Δέσποινα 90.00 €

Κουλοβατιανού Παγωνίτσα 10.00 €

Κουτουμάνος Δημήτριος 100.00 €

Κουτρέτση Κυριακή 10.00 €

Κουτσούκος Παναγιώτης 50.00 €

Κρυσταλλογιάννη Ελλη 200.00 €

Κυριακοπούλου Ασημίνα 40.00 €

Κωνσταντινίαδου Σοφία 50.00 €

Κωνσταντινίδου 60.00 €

Λιούλιας Ιωάννης 100.00 €

Λουκάγκος Θωμάς 200.00 €

Λουπάκης Αθανάσιος 20.00 €

Λυκογιάννη Βασιλική 20.00 €

Λυκογιάννη Θεώνη 50.00 €

Μάτσιρας Ιωάννης 10.00 €

Ματσούκα Παναγιώτα 20.00 €

Ματσούρη Αικατερίνη 20.00 €

Μαυροπούλου Χριστίνα 50.00 €

Μεθυμάκης Γεώργιος 50.00 €

Μεϊντάνη Βασιλική 20.00 €

Μηλίτσης Γεώργιος 50.00 €

Μιχαλαρίδη Λουκία 14.00 €

Μουζακίτης Γεώργιος 50.00 €

Μουμτζής Πελοπίδας 50.00 €

Μπακάλης Λουκάς 20.00 €

Μπάλιου Χρυσούλα 20.00 €
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Μπαξεβάνη Μίνα 15.00 €

Μπινίκος Νικόλαος για  Ιεραπ. κλιμάκιο Μαλάουϊ 20.00 €

Ντουλιανή Γεωργία 10.00 €

Οικονόμου Θεοδώρα 20.00 €

π. Ανδρέας Σκούλικας 800.00 €

Παναγιωτοπούλου Αννα 50.00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150.00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150.00 €

Πάνου Κωνσταντίνα 50.00 €

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 10.00 €

Παπαδόπουλος Γεώργιος 20.00 €

Παπακωνσταντίνου Μαρία 15.00 €

Παπαχρήστος Σταύρος 10.00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 20.00 €

Πλιακοστάμου Αννα 39.30 €

Πολυμέρου Ευγενία 50.00 €

Πρωτονοταρίου Βάγια 30.00 €

Πρωτπρεσβύτερος Μακρυπούλιας Δημήτριος 100.00 €

Ράπτη Μίνα 20.00 €

Ρεκλείτης Δημήτριος 10.00 €

Ρουμπάτου Σταματία 20.00 €

Σακουλάς Αντώνιος 50.00 €

Σαμαρτζής Παύλος 20.00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50.00 €

Σέμπου Αντωνία & Γεώργιος 150.00 €

Σπάθα Περσεφόνη 20.00 €

Σπίθα Μαρία 30.00 €

Σπυρίδου Ευάγγελος 20.00 €

Σταμοβλάση Μαριάνθη 20.00 €

Στεργίου Αικατερίνη 40.00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 62.00 €

Σύρου Βασιλική 5.00 €

Σωτήρχου Αικατερίνη 20.00 €

Σώχου Αργυρώ 10.00 €

Τατάγια Ελένη 200.00 €

Τζανέτης Στυλιανός 25.00 €

Τσατσάνη Τασία 200.00 €

Τσικήτη Μάρθα 99.70 €

Τσιτίνης Κωνσταντίνος 30.00 €

Τσιτσιλιάννη Ξένια 50.00 €

Τσιτώνης Στέργιος 10.00 €

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ο Αγιος Χαραλάμπης" 500.00 €

Φούρναρης Νικόλαος 20.00 €

Χαϊντούτης Θωμάς 50.00 €

Χούπα Αθανασία 20.00 €

Χρόνης Χρήστος 100.00 €

Χρυσού Φραντζέσκα 200.00 €

Ψυλάκη Ειρήνη 20.00 €

Ψυχομάνη Παναγιώτα 30.00 €

Ωττα Αικατερίνη 20.00 €

Υπερ Ανεγέρσεως Ι.Ναών 
από 01/10/2015 έως 31/12/2015 Ποσό

Βελώνα Βασιλική 80.00 €

Κατάκος Βασίλειος 352.00 €

Αθανασοπούλου Γεωργία 99.12 €

Τράκη Πανωραία 114.30 €

Φάρμα Στέλλα 164.80 €

Παπαυγέρης Αθανάσιος 377.65 €

Λεκέα Αθηνά 94.51 €

Τετράδης Στέφανος 86.31 €

Κουφού Αννα 17.73 €

Καραϊωσηφίδου Ασημένια 81.34 €

Δασουράς Βασίλειος 85.26 €

Κυδωνάκη Κλεοπάτρα 150.00 €

Σιώρα Μαρία 17.86 €

Ανώνυμος 132.99 €

Δια Βαπτίσεις 
από 01/10/2015 έως 31/12/2015 Ποσό

Τσεβά Παναγιώτα όνομα Παϊσιος 50.00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. από 
01/10/2015 έως 31/12/2015  240.00 € 

Χριστός Ἀνέστη!
Εὐχόμαστε στούς Ἱεραποστόλους ὅπου Γῆς καί σ᾽ὅλους 

ὅσοι ἀγωνίζονται νά ἀκουστεῖ «τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα», 
σ᾽ὅλη τήν κτίση, ὁ Θεός νά τούς φωτίζει καί νά τούς καθοδηγεί!

Στά μέλη μας καί φίλους τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
εὐχόμαστε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά φέρει σέ ὅλη τή γῆ 

Ἀγάπη, Χαρά, Εἰρήνη.

     Τό Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας

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

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι την 
Κυριακή 22 Μαΐου 2016
στο λόφο της Ανάληψης 

στην Αράχωβα,
στην Κατασκήνωση 
της «Αγίας Ταβιθά»,

μετά το γεύμα και μέσα σε Αναστάσιμο 
εορταστικό πρόγραμμα

θα πραγματοποιηθεί το
ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ 

ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥ,
με έπαθλο για τον τυχερό.

Το όμορφο καταπράσινο δροσερό τοπίο 
του Παρνασσού,

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

που θα καταφθάσουν από κάθε πόλη 
της Ελλάδος.

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

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




