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«Χαίρετε. Μή φοβεῖσθε. ὑπάγετε  
ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου, 

ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τήν Γαλιλαίαν, 
κἀκεῖ με ὄψονται»

ὉἈναστάς Κύριος καί Θεός, μας εὐθύς 
μετά τήν ἔνδοξη τριήμερη Ἀνάστασί 

Του, ἀπευθυνόμενος στίς ἅγιες Μυροφόρες 
γυναῖκες, τίς εὐαγγελίστριες τοῦ χαρμοσύνου 
μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως πρός τούς 
ἁγίους Μαθητάς καί Ἀποστόλους Του, τίς 
προσφώνησε μέ τόν θερμό Ἀναστάσιμο 
χαιρετισμό˙ «Χαίρετε». Καί ἀφοῦ ἐγαλήνευσε 
τίς πονεμένες καί φοβισμένες καρδιές τους 
μέ τήν ἀνείπωτη Ἀναστάσιμη πνευματική 
χαρά, τίς παραγγέλλει λέγοντας (τά 
παραθέτουμε σέ ἀπλῆ γλῶσσα): «Μή 
φοβεῖσθε. Πηγαίνετε καί ἀναγγείλατε στούς 
ἀδελφούς μου, τούς ἀγαπημένους Μαθητάς 
καί Ἀποστόλους μου, νά πορευθοῦν στήν 
Γαλιλαία καί ἐκεῖ θά μέ συναντήσουν».

Προηγουμένως, οἱ ἅγιες Μαθήτριες 
καί Μυροφόρες ἀξιώθηκαν τῆς Ἀγγελικῆς 
ὀπτασίας. Καί ἄκουσαν τά ἐνθαρρυντικά 
λόγια τοῦ Ἀγγέλου: «Μή φοβεῖσθε σεῖς˙ 
διότι γνωρίζω, ὅτι ζητεῖτε τόν Ἰησοῦν τόν 
ἐσταυρωμένον. Δέν εἶναι ἐδῶ. Διότι ἀνέστη, 
ὅπως εἶπε˙ Ἐλᾶτε καί ἴδετε τόν τόπον, ὅπου 
ἐνταφιάσθηκε ὁ Κύριος. Καί ἀφοῦ ὑπάγετε 
γρήγορα, εἴπατε εἰς τούς μαθητάς Του, ὅτι 
ἀνέστη ἀπό τούς νεκρούς καί πορεύεται πρίν 
ἀπό σᾶς εἰς τήν Γαλιλαία. Ἐκεῖ θά τόν ἰδῆτε. 
Ἰδού σᾶς εἶπα ἐκεῖνο πού ἔλαβα ἐντολή νά 
σᾶς διαβιβάσω».

Μέ τήν παράθεσι τοῦ Εὐαγγελικοῦ 
κειμένου σέ ἁπλῆ γλῶσσα διαπιστώνουμε, 
ἀδελφοί μου, ὅτι τόσον ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν 
νεκρῶν καί θριαμβεύσας κατά τοῦ θανάτου 
Κύριος καί Θεός μας, ὅσον καί ὁ Ἄγγελος 
τοῦ Θεοῦ πιό πρίν, μετέδωκαν τό χαροποιό 
μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στίς Μυροφόρες, 
ἀφοῦ ἔδιωξαν τό αἴσθημα τοῦ φόβου ἀπό 
τίς καρδιές των. «Προηγουμένως ὁ Ἄγγελος 
τίς ἀπαλλάσσει ἀπό τόν φόβο καί τότε ὁμιλεῖ 
σ’αὐτές γιά τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ», 
παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. 
Καί ὁ ἐκκλησιαστικός ἑρμηνευτής Εὐθύμιος 

Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας τό ρῆμα τοῦ 
Ἀγγέλου «μή φοβεῖσθε», λέγει: «Μή φοβᾶσθε 
σεῖς, ἀλλά αὐτοί οἱ φύλακες τοῦ τάφου καί 
ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ». Καί σέ ἄλλο 
σημεῖο ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐπισημαίνει 
ὅτι «ὅταν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἔφυγαν 
(ἀπό τόν κενό Τάφο τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ) μέ φόβο καί μεγάλη χαρά, λόγῳ τοῦ 
χαρμοσύνου ἀγγέλματος τῆς Ἀναστάσεως, 
τίς συνάντησε ὁ Ἰησοῦς λέγων τό Χαίρετε». 
Ἤθελε ὁ Κύριος νά ἐξαλείψη κάθε ἴχνος 
φόβου καί ἀγωνίας καί νά ἐμφυτεύση γιά 
πάντα στίς εὐσεβεῖς καρδιές των τήν μόνιμη 
καί ἀναφαίρετη Ἀναστάσιμη Χαρά.

«Ἐννόησε τό μέγεθος τῆς χαρᾶς τῆς 
Ἀναστάσεως, ἀφοῦ καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις 
ἑορτάζουν μαζί μας» τονίζει ὁ Χρυσορρήμων 
Πατήρ. «Χαίρονται (οἱ Ἀσώματες Δυνάμεις) 
γιά τά δικά μας ἀγαθά. Ἄν καί εἶναι ἰδική 
μας ἡ χαρά, πού μᾶς ἐχάρισε ὁ Ἀναστάς 
Κύριος, ὅμως εἶναι καί ἰδική τους θεία 
ἡδονή.... Ἑορτή τῆς γῆς καί τοῦ Οὐρανοῦ 
εἶναι (τό Ἅγιον Πάσχα). Ἄγγελοι χαίρουν 
καί Ἀρχάγγελοι καί ὁ Δημιουργός ὅλων τῶν 
ἐπουρανίων Δυνάμεων συνεορτάζει μαζί 
μας» (Ε.Π.Ε 36,76.152.) 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Οί ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες, ἐνῶ 

μετέβησαν στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Θείου 
Λυτρωτοῦ μας γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα 
τό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου μας, ἀνύποπτες 
γιά τήν Ἀνάστασί Του, ἐδέχθησαν τό 

3Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Ἀγγελικό μήνυμα τῆς Θείας Ἐγέρσεως τοῦ 
Θεανθρώπου Κυρίου μας καί αὐτό ἔδιωξε 
τόν φόβο καί τήν θλῖψι ἀπό τίς καρδιές των.

Ὁμοίως καί τό «Χαίρετε» τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ ἄναψε στίς ψυχές τους τήν θεία 
φλόγα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί τῆς θείας 
Ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀγάπη «ἔξω βάλλει τόν 
φόβον», κατά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη.

Καί ἐμεῖς οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, 
οἱ Χριστιανοί τοῦ 21ου  αἰῶνος, παρ’ὅτι 
ἔχουμε ἀπόλυτα βεβαιωμένο τό γεγονός 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί βεβαία 
τήν ἐλπίδα καί προσμονή τῶν ἀγαθῶν 
τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας, ἐν τούτοις δέν 
ἔχουμε, ἴσως ἀποβάλη ἀπό τήν καρδιά 
μας ὁριστικά τά αἰσθήματα τοῦ φόβου, τῆς 
ἀγωνιώδους μέριμνας, τῆς ἀνησυχίας καί 
τῆς ἀνασφάλειας. Δέν ἔχουμε ἐμπιστευθῆ 
ἀπόλυτα στόν Χριστό «ἑαυτούς καί 
ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν», ὅπως 
ἐπαναλαμβάνουμε καθημερινά στή Θεία 
Λατρεία μας.

Ἡ οἰκονομική κρίσις, πού δέν ὑποχωρεῖ 
ἀκόμη, μέ τίς δυσοίωνες προβλέψεις. Ἡ 
ἠθική καί πνευματική κρίσις, πού φαντάζει 
τρομακτική μπροστά στά μάτια μας, μέ τήν 
ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί τό πανάγιο 
θέλημά Του. Μέ τήν πτῶσι καί τόν εὐτελισμό 
ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, ἰδιαίτερα 
στόν χῶρο τῆς Παιδείας καί τῆς ἀγωγῆς τῆς 
μαθητιώσης καί σπουδαζούσης νεολαίας 
μας. Μέ τόν κλονισμό τῶν θεσμῶν καί τῶν 
παραδοσιακῶν ἀξιῶν τοῦ κοινωνικοῦ μας 
ἱστοῦ καί τήν παρατηρούμενη ἐκτροπή τοῦ 
ἀνθρώπου σέ ἀνίερες, ἔκφυλες καί ἀνώμαλες 
ἠθικῶς καταστάσεις. Μέ τό προσφυγικό 
καί μεταναστευτικό πρόβλημα, τό ὁποῖο 
διογκώνεται καθημερινά μέ ἀπρόβλεπτες 
διαστάσεις καί ἐξελίξεις. Μέ τήν ἀστάθεια 
καί τήν ἀπειλή πολεμικῶν συρράξεων 
στή Μέση Ἀνατολή. Μέ τά νεωτεριστικά 
ἀντορθόδοξα καί ἀντιπαραδοσιακά 
ἀνοίγματα μέσα στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο 
πρός τούς ἀλλοδόξους καί ἀλλοθρήσκους 
μέ τό ἀλλοπρόσαλλο πνεῦμα τῆς λεγομένης 
«μεταπατερικῆς θεολογίας» καί τῆς 
«μετανεωτερικότητας», τά ὁποῖα εἶναι ἔκγονα 
τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί 

τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Καί γενικότερα, μέ 
τήν ἐπικρατοῦσα ἀστάθεια, ρευστότητα καί 
ἀβεβαιότητα, πού προβάλλουν ὡς ἀπειλητικά 
νέφη στόν πνευματικό μας ὁρίζοντα καί 
τρομακρατοῦν πολλούς συνανθρώπους μας.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, οἱ φόβοι, οἱ ἀγωνίες 
καί ἀνασφάλειες αὐτές δέν ἔχουν καμμία 
θέσι στή ζωή τοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ, 
τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, πού πιστεύει 
ἀκράδαντα  στόν Ἀναστάντα θριαμβευτή 
καί τήν Ἁγία Του Ἀνάστασι. «Μείζων ἐστίν 
ὁ ἐν ἡμῖν  ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α’Ἰωαν.4,4). 
Ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων  καί 
Κύριος τῶν κυριευόντων «ἐξῆλθε νικῶν 
καί ἵνα νικήσῃ»(Ἀποκ.6,2), κατά τόν ἅγιο 
Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Ὅσο καί ἄν φαίνονται 
ὅτι ἐπικρατοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, ἄς 
εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τά σκοτεινά καί ἀσεβῆ 
τους σχέδια θά σωριασθοῦν μιά ἡμέρα ὡς 
χάρτινοι πύργοι, ὅπως τά ὁλοκληρωτικά 
καθεστῶτα τοῦ βορρᾶ, κατά τόν περασμένο 
αἰῶνα, καί ἡ Ἀλήθεια τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ, ἡ σῴζουσα καί λυτρωτική Ἀλήθεια 
θά, θριαμβεύση τελικά.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Εἴθε αὐτή ἡ τρισμέγιστη καί 

κοσμοσωτήρια ἀλήθεια τοῦ Ἀναστάντος 
Κυρίου μας νά διαποτίση τό εἶναι καί 
ὁλόκληρη τήν ζωή μας. Νά συντελέση 
στήν εἰρήνευσι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας 
καί ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος. Νά δώση 
ἐλπίδα, χαρά καί ἀληθινή ζωή σέ ὅλους τούς 
πονεμένους καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς. 
Νά χαρίση ὁ Ἀναστάς Κύριος πλούσια τήν 
εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία Του σέ 
ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στούς τιμίους 
ἐργάτας τῆς Ἱεραποστολῆς, τοῦ προσφιλεῖς 
μας Ἱεραποστόλους καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς κατηχουμένους ἀδελφοῦς μας, ἀλλά καί 
στούς ἤδη βεβαπτισμένους Ὀρθοδόξους 
πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τά ζῶντα 
καί ὀργανικά μέλη τῆς Ἁγιωτάτης μας 
Ἐκκλησίας.

Μέ Ἀναστάσιμες ἐγκάρδιες εὐχές καί 
εὐλογίες,

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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T ο ότι επιχειρείται εδώ και καιρό 
συστηματική προσπάθεια αποδό-

μησης της θρησκευτικής και εθνικής 
παράδοσης του έθνους μας, το αντιλαμ-
βανόμαστε όλοι. Άλλωστε η όλη στάση 
των αρχόντων μας, εδώ και χρόνια, απέ-
ναντι στην Εκκλησία, όχι ως απλό θεσμό 
και οργανισμό, ἀλλ’ ως Ορθόδοξη πίστη, 
φρόνημα και βίωμα «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 
είναι σαφής.

Οι απαγορεύσεις εισόδου πνευμα-
τικών στα σχολεία, η κατάργηση του 
μαθήματος των Θρησκευτικών ως ομο-
λογιακού, η νομιμοποίηση των εκτρώσε-
ων, του γάμου των ομοφυλοφίλων κ.λπ., 
δηλαδή ενέργειες τελείως αντίθετες προς 
την πίστη, το ήθος, το φρόνημα και την 
ιστορία του λαού μας, αποδεικνύουν πέ-
ραν πάσης αμφιβολίας τους σκοπούς 
των αρχόντων μας.

Τελευταία ήρθαν και δυο άλλα γεγο-
νότα, πού είδαν το φως της δημοσιότη-
τας («Εστία» 7-4-2016).

Το πρώτο είναι η από την 1η Απριλί-
ου κατάργηση της Κυριακής Προσευχής, 
δηλαδή του «Πάτερ ημών...» στις 7 το 
πρωί στην έναρξη του προγράμματος 
του Τρίτου Προγράμματος της Ε.Ρ.Α.

«Προφανώς», όπως σημειώνει η εφη-
μερίδα που δημοσίευσε την είδηση, η 
«προσευχή δεν ταιριάζει στους σημερι-
νούς υπευθύνους της Ε.Ρ.Α.».

Και το δεύτερο περιστατικό: «Στις 
επετείους των Εθνικών Εορτών, μία ώρα 
πριν από την αποχώρηση των υπαλλή-

λων, λόγω λήξης του ωραρίου εργασίας 
τους, ήταν καθιερωμένο δικαστές και 
υπάλληλοι να συγκεντρώνονται στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που δια-
θέτει το Δικαστήριο, κάποιος να εκφωνεί 
ένα ιστορικό-θρησκευτικό κείμενο σχε-
τικό με τη γιορτή, και μετά έψαλαν όλοι 
μαζί τον Εθνικό Ύμνο και αποχωρούσαν. 
Από πέρισυ, οι εκδηλώσεις αυτές δεν 
πραγματοποιούνται.

Αυτή η προσπάθεια αποϊέρωσης της 
Ελλάδας θυμίζει τα λόγια του αθανά-
του Μακρυγιάννη, που έγραφε στα 
‘‘Απομνημονεύματά’’ του: ‘‘Από 

τους τοιούτους λαϊκούς στρατιωτι-
κούς και πολιτικούς, αφού χύσαμεν 
ποταμούς αίματα, κιντυνεύομεν να 
χάσωμεν και την πατρίδα μας και 
την θρησκείαν μας!’’. Την ανησυχία 
τους για τον ηθικό κατήφορο τον οποίο 
ακολουθεί χωρίς ανασχετικούς φραγ-
μούς η Ελλάδα, αλλά και οι άλλες, οι 
άλλοτε χριστιανικές χώρες της δήθεν 
πολιτισμένης Δύσης εκφράζουν αρκετοί 
ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με-

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΊΚΗΣ ΚΑΊ ΕΘΝΊΚΗΣ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ.
ΑΝΟΧΗ ΚΑΊ ΑΔΊΑΦΟΡΊΑ

Θρησκευτική και εθνική παράδοση

Η Ελλάδα μας ανέκαθεν, αλ-
λά και σήμερα δέχεται όπως 
και ο παλαιός Ισραήλ κυρι-
ολεκτικά σκανδαλωδώς την 
Χάριν και την ευλογίαν του 
Θεού. 
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ταξύ αυτών και ο Πατριάρχης Μόσχας 
και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, ο 
οποίος δήλωσε ότι πιστεύει πως «οι 
χριστιανικές ηθικές αξίες στις δυτικές 
κοινωνίες έχουν περάσει σε δεύτερη 
μοίρα προκειμένου να μην ενοχλούνται 
οι μετανάστες οι οποίοι ανήκουν σε δι-
αφορετική θρησκεία».

«Ριζικές αλλαγές στην πνευματική 
ζωή εμφανίστηκαν στη Δύση τα τελευ-
ταία χρόνια. Οι δυτικές χώρες (και εμείς 
ανήκουμε στη Δύση) έχουν σταματήσει 

να ταυτίζονται με τη χριστιανική παρά-
δοση. Με βάση το γεγονός ότι πλέον δεν 
είναι μόνο οι Χριστιανοί που ζουν τώρα 
στη Δύση, έχουν περάσει την ιδέα μιας 
κοινωνίας στην οποία οι χριστιανικές 
ηθικές αξίες δεν πρέπει να κυριαρχούν», 
είπε ο Πατριάρχης (...). Εξέφρασε επίσης 
και την ανησυχία του για τους νόμους 
που θεσπίσθηκαν στη Δύση, συμπε-
ριλαμβανομένων και των Η.Π.Α., που 
έχουν εξισώσει τον «γάμο» ατόμων του 
ιδίου φύλου με «το φυσικό γάμο που ο 
Κύριός μας όρισε».

Σημείωσε ακόμη πως «οι Χριστια-

νοί που υπερασπίζονται την αιώνια 
σημασία των χριστιανικών ηθικών 
αξιών υποβάλλονται σε μεγάλες πι-
έσεις».

Τα αποτελέσματα της ξέφρενης 
αυτής πορείας, που είναι πλέον χει-
ροπιαστά, πρέπει να προβληματίσουν 
θετικά όλους τους Ορθοδόξους πιστούς 
στον κλυδωνιζόμενο κόσμο μας. Οδη-
γούμαστε στην ίδια εκείνη έρημο από 
την οποία οι Ρώσοι απαλλάχτηκαν και 
άφησαν πίσω τους. Ο Πατριάρχης Κύ-
ριλλος έχει προειδοποιήσει τη Δύση: 
«Μην πάρετε το δρόμο που πήρα-
με εμείς. Τον έχουμε δοκιμάσει και 
οδηγεί σε καταστροφή!».

«Η Ρωσία και η Δύση έχουν ανταλλά-
ξει τους πνευματικούς, πολιτιστικούς και 
ηθικούς ρόλους. Ο πολιτιστικός μαρξι-
σμός έχει πλέον κυριαρχήσει στη Δύση, 
την ώρα που οι Ρώσοι επιστρέφουν στο 
χριστιανισμό».

Ενώ η Δύση λοιδορεί και απαρνείται 
τον Χριστιανισμό και η ίδια η Ευρώπη 
επιδίδεται σε μία αυτο-απέχθεια, οι Ρώ-
σοι επιστρέφουν στο Χριστιανισμό σε 
ένα μοντέρνο και σύγχρονο πλαίσιο. Να 
θυμίσουμε ότι ο Χριστιανισμός κατεστά-
λη από το κομμουνιστικό καθεστώς, το 
οποίο ήταν αθεϊστικό.

Οι Ρώσοι είναι εξοικειωμένοι με τους 
πικρούς καρπούς του αθεϊσμού και δεν 
έχουν καμμία όρεξη για την ψυχρή και 
άγονη έρημο που εκείνος παρήγαγε.

Ερωτούν πολλοί το εξής: Είμαστε 
μια χώρα όπου το 90% είναι ορθόδοξοι, 
δεν είναι αποτυχία της Εκκλησίας το γε-
γονός ότι έχει ευθύνες για μια τόσο εγω-
ιστική κοινωνία όπως είναι η Ελληνική;

Εκκλησία δεν είναι μόνο η διοι-
κούσα Εκκλησία δηλαδή οι αρχιερείες 

Θρησκευτική και εθνική παράδοση

Ο Πατριάρχης Μόσχας και 
πασών των Ρωσιών κ. Κύ-
ριλλος, ο οποίος δήλωσε ότι 
πιστεύει πως «οι χριστιανι-
κές ηθικές αξίες στις δυτικές 
κοινωνίες έχουν περάσει σε 
δεύτερη μοίρα προκειμένου 
να μην ενοχλούνται οι μετα-
νάστες οι οποίοι ανήκουν σε 
διαφορετική θρησκεία».



7
και οι ιερείς. Εκκλησία είναι κλήρος και 
λαός μαζί. Ο κλήρος πηγάζει μέσα από 
τον πιστό λαό. Ως άνθρωποι μερικοί κλη-
ρικοί ίσως κάνουν λάθη. Δεν μπορούμε 
να τους κατηγορήσουμε ότι ευθύνονται 
για το κατάντημα της κοινωνίας. Δεν 
μπορούμε να κατηγορούμε το σύνολο 
του κλήρου για κάποια λάθη που έχουν 
γίνει από ένα μέρος του κλήρου.

Για την πνευματική αυτή αποτυχία 
την ευθύνη την φέρει κυρίως –αν όχι εξ 
ολοκλήρου– ο ίδιος ο άνθρωπος.

Ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει ελεύ-
θερα την ευθύνη των πράξεων, των 
λόγων, της στάσης της ζωής του. Η 
πνευματική αναγέννηση και πρόοδος 
στηρίζεται στην ελευθερία, στηρίζε-
ται στο αυτεξούσιο.

Είναι πολύ βολικό να βρίσκουμε 
κουσούρια στους άλλους, ώστε να δι-
καιολογούμε την δική μας ανεπάρκεια. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημά 
μας είναι πολύ μεγάλο. Για όλα τα κακά 
κατηγορούμε τον Θεό, την εκκλησία Του, 
τους ιερείς, τους πολιτικούς, τους άλ-
λους... βάζουμε ταμπέλες σε όλους και 
όλα και το κυριότερο βγάζουμε την ουρά 
μας απ’ έξω. Πραγματική αποτυχία 
είναι να αντιμετωπίζεις την αποτυχία 
του συνόλου ως ευκαιρία για κατάκρι-
ση των άλλων και όχι ως αφορμή για 
αυτοκριτική.

Αποτυχία είναι να σηκώνεις τα 
χέρια σου και να μουτζώνεις, να βρίζεις, 
να γιουχάρεις τους άλλους χωρίς να σκέ-
φτεσαι τα δικά σου λάθη και σφάλματα.

Αποτυχία είναι να θέλουμε να 
βρούμε παντού και κάποτε κάποιον 
Ηρώδη που κρύβουμε μέσα μας να με-
γαλουργεί... 

Αποτυχία είναι να θεωρούμε Εκ-

κλησία μόνο τους ιερείς και όχι τον εαυτό 
μας, τον δίπλα μας, την οικογένειά μας. 
Μα ήταν δυνατόν να μην αποτύχου-
με σαν κοινωνία, όταν η ανοχή, η 
αγαπολογία και η αδιαφορία κυρι-
αρχούν παντού. Νομίζουν πολλοί ότι 
η αδιαφορία δεν είναι αμαρτία, επειδή 
ούτε εντολή, ούτε νόμος την εμποδίζει 
«Μάταιοι οι υιοί των ανθρώπων, ψευδείς 
οι υιοί των ανθρώπων εν ζυγοίς» και τι 
άλλο είναι η αδιαφορία, ειμή παντελής 
αθέτηση της δευτέρας εντολής του Θεού, 
δηλαδή της αγάπης προς τον πλησίον.

Ο Νικηφόρος Θεοτόκης Αρχιεπί-
σκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως 
σε απόσπασμα ομιλίας στο Αποστολικό 
Ανάγνωσμα (Εφεσ. δ΄ 1-7) αναφέρει το 

παράδειγμα του Ηλί του ιερέως, ο 
οποίος με προσοχή και ευλάβεια επλή-
ρωσε τα ιερατικά του καθήκοντα, και με 
δικαιοσύνη έκρινε τον λαόν του Ισραήλ. 
όμως τα παιδιά του, ο Οφνί και Φινα-
ές, καταφρονούσαν τον Θεό, αρπάζοντας 
βιαίως, πριν ακόμη προσφερθεί θυσία, τα 
εκλεκτότερα μέρη του κρέατος των ζώων, 
που θυσιαζόταν στο Θεό. Ο Ηλί ούτε 
ως προϊστάμενος των ιερέων εμπόδισε 
την ανομίαν, ούτε ως κριτής του λαού 
επαίδευσε τους παρανομούντες, ούτε 
ως πατέρας διόρθωσε τα παρανομού-
ντα παιδιά του, είτε από αμέλεια, είτε τυ-
φλωμένος από την πατρική αγάπη, αυτό 

Θρησκευτική και εθνική παράδοση

Ο Πατριάρχης Μόσχας κ. 
Κύριλλος προειδοποίησε τη 
Δύση: «Μην πάρετε το δρό-
μο που πήραμε εμείς. Τον 
έχουμε δοκιμάσει και οδηγεί 
σε καταστροφή!».



μόνο έλεγε στα τέκνα του «Μη τέκνα, ότι 
ουκ αγαθή η ακοή, ην εγώ ακούω. μη 
ποιείτε ούτως, ότι ούκ αγαθαί αι ακοαί 
ας εγώ ακούω του μη δουλεύειν λαόν 
Θεώ». Ποιά ήταν η δικαιοτάτη από-
φαση του Θεού; Πρώτον μεν ελέγχει ο 
Θεός τον Ηλί. Σε μια ημέρα εφονεύθησαν 
τα δύο παιδιά του από τους αλλόφυλους 
και ο Ηλί «έπεσεν από του δίφρου... και 

απέθανεν». Φοβερό παράδειγμα εκ τού-
του βλέπει ο καθένας, ότι όποιος έχει το 
δικαίωμα και την εξουσία να εμποδίσει τους 
αμαρτάνοντες, αυτός δε δεν αγωνίζεται με 
κάθε τρόπο, για να σταματήσει το ρεύμα της 
ανομίας, και αν εκπληρώνει θεοπρεπώς τα 

καθήκοντά του, ελέγχεται όμως υπό του 
Θεού, και παιδεύεται, σαν τους αμαρτάνο-
ντες. Προτεστώτες εκκλησιαστικοί, άρ-
χοντες κοσμικοί, οικοδεσπότες, πατέ-
ρες, μητέρες, όλοι οι άνθρωποι, όσοι 
μπορούν να εμποδίσουν το κακό, και 
δεν το εμποδίζουν, και σιωπούν, και 
κοιμούνται, ας μνημονεύουν πάντοτε 
το παράδειγμα του Ηλί.

Η Ελλάδα μας ανέκαθεν, αλλά και σή-
μερα δέχεται όπως και ο παλαιός Ισραήλ 
κυριολεκτικά σκανδαλωδώς την Χάριν 
και την ευλογίαν του Θεού. Οι Εβραίοι 
αγνώμονες δεν Τον θέλησαν, ο Χριστός 
απέσυρε την εύνοιά Του και τους εγκατέ-
λειψε στις άγριες διαθέσεις των εχθρών 
τους Ρωμαίων (70 μ.Χ.).

Όμως παρ’ όλα αυτά δεν προσπα-
θούμε να βελτιωθούμε στην πνευματική 
ζωή, της Ορθόδοξης πνευματικότητας.

Φαίνεται πως άρχοντες και αρχόμε-
νοι έχουμε εξαλείψει από τη συνείδησή 
μας πως υπάρχουν και ενεργούν και οι 
«πνευματικοί νόμοι». Φαίνεται πως 
κλήρος και λαός βαυκαλιζόμαστε 
θεωρούντες ότι η ανοχή του Θεού 
πάντοτε θα συγκρατεί τη δικαιοσύ-
νη του. Ας συνέλθουμε λοιπόν και ας 
πάρουμε το βλέμμα από την ύλη, την 
αμαρτία και τη διαφθορά. «Έως πότε η 
πώρωση, η αδιαφορία, η αναισθησία, η 
σκλήρυνση... θα συνεχίζονται έναντι του 
νόμου, της ανοχής και αυτής της αγάπης 
του Θεού; Έως πότε θα προσκρούουμε 
στο νόμο Του, θα προκαλούμε την ανοχή 
Του και θα προσβάλλουμε την αγάπη 
Του; Γιατί τον εκπειράζουμε εμείς που 
θα έπρεπε να Τον ευγνωμονούμε και να 
Τον διακηρύσσουμε σε όλα τα Έθνη;

Μαρία Καρατσάλου-Γεωργούλα

8 Θρησκευτική και εθνική παράδοση

Είναι πολύ βολικό να βρί-
σκουμε κουσούρια στους άλ-
λους, ώστε να δικαιολογούμε 
την δική μας ανεπάρκεια. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι 
το πρόβλημά μας είναι πο-
λύ μεγάλο. Για όλα τα κακά 
κατηγορούμε τον Θεό, την 
εκκλησία Του, τους ιερείς, 
τους πολιτικούς, τους άλ-
λους... βάζουμε ταμπέλες σε 
όλους και όλα και το κυριό-
τερο βγάζουμε την ουρά μας 
απ’ έξω. Πραγματική αποτυ-
χία είναι να αντιμετωπίζεις 
την αποτυχία του συνόλου 
ως ευκαιρία για κατάκριση 
των άλλων και όχι ως αφορ-
μή για αυτοκριτική.
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1. Σεβασμιώτατε, με τη χάρη του 
Θεού, υπηρετείτε από το 1997 την 
Ιερά Μητρόπολη Νιγηρίας. Αναφέ-
ρετέ μας κάποια γεγονότα που ση-
μάδεψαν την διακονία σας κατά τα 
έτη αυτά.

Αυτά που σημάδεψαν ή καλύτερα ση-
μασιοδότησαν την διακονία μου είναι 
μικρά, απλά, καθημερινά (γιά κάποιους 
πεζά) πράγματα, που όμως είναι ικανά 
να ανοίξουν νέους δρόμους και να αλ-
λάξουν ρότα στη ζωή και την πορεία του 
καθενός μας. Σαν ξαφνικά να βάζεις νέα 
γυαλιά, νέους φακούς που επιτρέπουν 
να ξαναδείς την πραγματικότητα, τον 
κόσμο, την Εκκλησία, τον εαυτό σου μέ-
σα από άλλη οπτική, πιο αληθινή, πιο 
ρεαλιστική και να επανατοποθετηθείς 
σε αυτή την πραγματικότητα μέσα από 
μια επώδυνη, σταυρική, διαδικασία 
κένωσης και ανατροπής των πάντων. 
Μπορείς όμως να επιλέξεις και την 
παραμονή στην μακαριότητα(καλύτερα 
ψευδαίσθηση) του κόσμου σου, αρνού-
μενος να θυσιάσεις αυτονόητα, ασφά-
λειες, δεδομένα. 

Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε μία 
αληθινά αποκαλυπτική, για μένα, «συνά-
ντηση». Χρόνια πίσω, στα πλαίσια μιας 
ποιμαντικής περιοδείας στην κεντρική 
Νιγηρία, βρέθηκα σε κάποια ορεινή πε-
ριοχή, μέσα σε μαγευτική φύση. Οικι-
σμοί από πήλινες καλύβες, στέγες 
από κλαδιά από φοίνικες, μισόγυ-
μνα σκονισμένα παιδιά να τρέχουν 
στα χωμάτινα σοκάκια, άντρες και 
γυναίκες με σκαμμένα από την κα-
κουχία και τον καυτό ήλιο πρόσω-

πα. Μετά από την κοινή προσευχή και 
κάποια λόγια «πνευματικά» κάτω από 
ένα δέντρο, σε αυτή την κοινότητα του 
Τιμίου Σταυρού, και καθώς προχωρού-
σα προς το αυτοκίνητο για τον επόμενο 
σταθμό, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε 
μια νέα γυναίκα με θλίψη ζωγρα-
φισμένη στο πρόσωπο της και 6-7 
παιδάκια γύρω της. Την χαιρέτησα 
κι εκείνη αποτραβήχτηκε φοβισμένη 
προς τα πίσω. Ένας κληρικός της πε-
ριοχής μου είπε ότι είναι χήρα και ότι 
ζει απομονωμένη σε μια καλύβα με τα 
παιδιά της. Την πλησίασα κάτω από τα 
έκπληκτα βλέμματα των παρισταμένων 
και μετά από αρκετή ώρα προσπάθειας, 
η διστακτικότητα χάθηκε από το πρό-
σωπο της και άρχισε δειλά δειλά μια 
συζήτηση. Σε λίγη ώρα βρισκόμαστε 
στην καλύβα της. Σαστισμένη έψαχνε 
να δει που θα καθίσω για να μην σκο-
νιστώ! Θυμάμαι ότι αυθόρμητα έβγαλα 
το εγκόλπιο και το έκρυψα στην τσέπη 
μου. Κάθισα στο χώμα μαζί με τα 

κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Συνέντευξη στο περιοδικό µας 

Aπό τα εγκαίνια του ναού της Υπαπαντής  
στην Ανατολική Νιγηρία
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παιδιά της και πριν το καταλάβω 
μπροστά μας βλέπω ψωμί, αυγά, 
μέλι. Ένα γεύμα με βαθύ συμβολισμό, 
το ψωμί – ο άρτος της Ευχαριστίας, το 
αυγό – η Ανάσταση, το μέλι – η άφθαρτη 
γλυκύτητα. Η προέκταση μέσα στη ζωή 

του μυστηρίου της Ζωής, η επανάληψη 
της Θείας Ευχαριστίας! Εκείνο το μεση-
μέρι έζησα, ένιωσα βαθιά το μυστήριο 
της Θυσίας Του, αντιλήφθηκα ότι αυτό 
που τελείται στην Αγία Τράπεζα δεν εξα-
ντλείται εκεί αλλά βγαίνει και γίνεται 
εμπειρία μέσα στη ζωή, στην καθημερι-
νότητα. Ένιωσα την παρουσία Του στα 
πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, ένιω-
σα που τελικά βρίσκεται και ψηλαφείται 
Εκείνος. Κάθε φορά που τελώ τη Θεία 
Ευχαριστία, όπου κι αν βρίσκομαι, ανα-
καλώ εκείνο το μεσημεριανό γεύμα, όταν 

τράφηκα από εκείνους που κλήθηκα να 
διδάξω. Και καθώς αναγνώρισα τον 
Χριστό ανάμεσα μας σε εκείνη την 
απλή πράξη της «κλάσης του άρτου», 
σε εκείνο το γνήσιο μοίρασμα και την 
προσφορά ένιωσα να δένομαι για πάντα 
με εκείνους που οι περισσότεροι μας δεν 
έχουμε τον χρόνο καν να κοιτάξουμε. 
Αυτό θα το κουβαλάω πάντα μαζί μου, 
όσο η μνήμη μου δεν με προδίδει. Εκεί 
ξεκίνησε μια άλλη προσωπική πορεία. 
Ποτέ δεν το μετάνιωσα. 

2. Έχετε πει πως «η Ορθοδοξία 
στο χώρο αυτό της Δυτικής Αφρι-
κής (Νιγηρίας) καλείται να υπάρ-
ξει σε ένα τελείως νέο πολιτισμικό 
και πνευματικό περιβάλλον. Εδώ 
η Ορθοδοξία γίνεται πραγματική 
πρόκληση». Πως βιώνετε αυτή την 
πραγματικότητα;

Η Ορθοδοξία αναπτύχθηκε όπως 
ξέρουμε σε συγκεκριμένο πολιτιστικό 
και κοινωνικό περιβάλλον και χρησι-
μοποίησε τα εργαλεία αυτού του περι-
βάλλοντος (γλώσσα, παραδόσεις, τέχνη 
κ.λπ.) για να εκφράσει την πίστη μας. Η 
πρόκληση για την οποία μιλώ είναι 
η επανέκφραση της θεολογίας μας, το 
πως δηλαδή η πίστη της Εκκλησίας των 
7 Οικουμενικών Συνόδων, η θεολογία 
των πατέρων, η λειτουργική πράξη μας, 
θα λάβει σοβαρά υπόψη τις νέες φιλο-
σοφικές, πολιτισμικές, θεολογικές και 
αισθητικές προϋποθέσεις και δεδομέ-
να. Αποστολή (όρος πιο δόκιμος κατ εμέ 
από αυτόν της ιεραποστολής που παρα-
πέμπει σε άλλες εποχές και πρακτικές) 
σημαίνει απλή μεταφορά δεδομένων σε 
νέα περιβάλλοντα ή μήπως σημαίνει κά-
τι άλλο; Όπως έχω πει και σε άλλες ευ-
καιρίες το «τι» του κηρύγματός μας, 

Τέλεση Θείας Λειτουργείας στο ναό  
της Υπαπαντής στην Ανατολική Νιγηρία
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μας το παρέχει αναντίρρητα η δισχιλι-
όχρονη παράδοσή μας (που και αυτή 
χρήζει κάθαρσης από διάφορα στοιχεία), 
ενώ το «πως» μας το παρέχει η τοπι-
κή φιλοσοφία, θεολογία και παράδοση, 
δηλαδή τα «σεβάσματα» των λαων μας, 
σύμφωνα με τον τρόπο του Αποστόλου 
των Εθνών Παύλου. Αυτή είναι η πρό-
κληση η μεγάλη. Γιαυτό προσπαθούμε 
κάθε στιγμή να βρισκόμαστε σε κατά-
σταση «μαθητείας». Να γνωρίσουμε το 
τι η συλλογική μνήμη αυτών των αν-
θρώπων κουβαλάει μέσα στους αιώνες 

για να μπορέσουμε να εκφράσουμε την 
πίστη με όρους γνώριμους, κατανοητούς 
σε αυτούς τους ανθρώπους. Π.χ.: αν κα-
νείς μελετήσει τις περί δημιουργίας του 
κόσμου παραδοσιακές των διαφόρων 
φυλών αντιλήψεις και πιστεύω, θα δια-
πιστώσει πολλά κοινά σημεία με την Γέ-
νεση της Βίβλου. Μια σε βάθος μελέτη 
του ρόλου των «προγόνων» στη ζωή 
των ανθρώπων, θα διαπιστώσει ότι 
δεν μιλάμε για «προγονολατρεία», 
αλλά για «τιμή» των προγόνων, τι-

μή που και εμείς αποδίδουμε στους 
Αγίους. Ακόμα και ο τρόπος «ανακή-
ρυξης» κάποιου νεκρού ως προγόνου, 
έχει απίστευτα πολλά κοινά σημεία με 
τον τρόπο που η Εκκλησία ανακηρύσσει 
αγίους. Οι «προσφορές» (σπονδές) προς 
τους νεκρούς τελικά δεν διαφέρουν από 
τα όσα εμείς προσφέρουμε στο Θεό και 
τους Αγίους (κερί, θυμίαμα κ.λπ.) αλλά 
και σε κοινούς θνητούς! Θα κλείσω όμως 
την απάντησή μου στην ερώτησή σας 
με μια παρατήρηση: για να μπορέσει 
κανείς να βιώσει αυτή την νέα πραγ-

ματικότητα, πρέπει να 
δεχθεί να μπει σε κατά-
σταση μαθητείας!! Να 
υποστεί εθελούσια την 
«κένωση», το άδειασμα 
του εαυτού του από όλα 
όσα η ιστορία και η κατα-
γωγή του (εθνική, πολιτι-
στική, θρησκευτική κ.λπ.) 
του κληροδότησαν. Είναι 
επώδυνη διαδικασία. Θέ-
λει ταπείνωση και αγάπη. 
Είναι όμως, φρονώ, μονό-
δρομος. Είναι ο δρόμος 
Εκείνου που «εκένωσεν 
εαυτόν μέχρι Σταυρού 
και θανάτου». 

3. Γνωρίζουμε ότι δίνετε ιδιαίτερη 
σημασία στην εκπαίδευση, τόσο με 
την ίδρυση σχολείων, όσο και με την 
λειτουργία θεολογικών σεμιναρίων.

Είναι όντως αλήθεια αυτό που λέτε. 
Πιστεύουμε, όπως όλοι, ότι στην παι-
δεία βρίσκεται η λύση για ένα κα-
λύτερο και δημιουργικό αύριο για 
όλους. Μέσα από την παιδεία μπορεί να 
σπάσει ο φαύλος κύκλος της φτώχειας 
και της περιθωριοποίησης, μπορεί όλο 

Επίσκεψη του Πατριάρχη στο σχολείο της ενορίας  
του Αγίου Χριστοφόρου, Νιγηρίας
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και μεγαλύτερος αριθμός 
ανθρώπων να γίνει μέτο-
χος των αγαθών της Δη-
μιουργίας. Έστω και αν η 
σύγχρονη οικονομία των 
αγορών και του νεοφιλε-
λευθερισμού και η δια-
χείρηση του πλουτοπα-
ραγωγικού πλούτου των 
χωρών μας (της Αφρικής 
και όχι μόνο) δεν αφή-
νει πολλά περιθώρια γιά 
συμμετοχή. Δεν θα ήθελα 
όμως να πω περισσότερα 
πάνω σε αυτό. Ναι λοιπόν έμφαση στην 
παιδεία μέσα από σχολεία, που ιδρύουμε 
σε διάφορες ενορίες, με την συνεισφο-
ρά ιδιωτών και οργανισμών. Αυτή τη 
στιγμή λειτουργούν 4 σχολεία στη 
Νιγηρία, 2 στο Μπενίν και 1 στο Τό-
γκο. Δύσκολο εγχείρημα αλλά αξίζει τον 
κόπο, το άγχος της συντήρησης τους! 

Η δημιουργία ντόπιων στελεχών, 
κληρικών και λαϊκών, με πνεύμα ιε-
ραποστολικό, μας οδήγησε στη δημι-
ουργία δύο σεμιναρίων, ενός αγγλό-

φωνου στη Νιγηρία και ενός γαλλό-
φωνου στο Τόγκο. Και τα δύο διέκοψαν 
την λειτουργία τους καθώς είναι αβάστα-
χτο πλέον το κόστος λειτουργίας τους και 
κανείς δεν μπορεί (ή δεν θέλει πια) να 
μοιραστεί μαζί μας το βάρος αυτού του 
έργου. Έχει ο Θεός. Ελπίζουμε ότι θα μας 
ανοίξει δρόμους για την επαναλειτουργία 
τους. Ταυτόχρονα η Μητρόπολη όλα αυ-
τά τα χρόνια επένδυσε στην εκπαίδευση 
των κληρικών της σε διάφορες επιστήμες. 
Θέλουμε στελέχη ικανά να σταθούν στις 
προκλήσεις των καιρών και των σημερι-

νών προκλήσεων. Οι 
περισσότεροι κληρι-
κοί μας σπούδασαν 
και σπουδάζουν θε-
ολογία βέβαια, αλλά 
και είναι όχι μόνο 
κάτοχοι πανεπιστη-
μιακών διπλωμάτων 
άλλων επιστημών 
(οικονομολόγοι, κοι-
νωνιολόγοι, νομικοί, 
εκπαιδευτικοί κ.λπ.) 
αλλά κάποιοι από 
αυτούς αποκτούν 
και πανεπιστημι-

Σχολείο του Σωτήρος στην κεντρική Νιγηρία

Πλήθος μαθητών φοιτούν στα σχολεία της κεντρικής Νιγηρίας

Συνέντευξη στο περιοδικό µας 
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ακές θέσεις όπως π.χ. ο αρχιερατικός 
επίτροπος του Μπενίν, έγγαμος κληρι-
κός που είναι καθηγητής της Νομικής 
Σχολής του εκεί πανεπιστημίου. Ακολου-
θούν και άλλοι. Δεν μετανιώνουμε για 
τις θυσίες, είμαστε, ας μου συγχωρεθεί 
η έκφραση, περήφανοι γι’ αυτούς!

4. Ποιά είναι τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη 
Μητρόπολή σας;

Η συνέχεια της λειτουργίας των Σεμι-
ναρίων έστω και με νέες μορφές εκπαί-
δευσης ( εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύ-
ου κ.λπ.) είναι ένα από τα προβλήματά 
μας. Η επιβίωση των κληρικών μας, 
η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλ-
ψη, η εκπαίδευση των παιδιών τους 
είναι αυτό που μας αγχώνει καθώς οι δυ-
νατότητες μας μειώθηκαν στο ελάχιστο. 
Ο απλός ιερέας, είναι εκείνος που 
δίνει καθημερινά την μαρτυρία σε 
διάφορους δρόμους της ζωής, όχι εγώ! 
Δικιά μου ευθύνη είναι να κάνω την 
ζωή του πιο ανθρώπινη, να διευκολύ-
νω το έργο του. Το ίδιο ισχύει και για 
τους κατηχητές. Η αδυναμία εκτέλεσης 
σεμιναρίων και προγραμμάτων διά βί-
ου μάθησης που οργανώσαμε μένουν 
απραγματοποίητα στα συρτάρια του γρα-
φείου μου, καθώς δεν υπάρχει καμ-

μιά οικονομική δυνατότητα πλέον. 
Το μεταφραστικό και εκδοτικό μας 
έργο και αυτό σε αναστολή για τους 
ίδιους λόγους. Ενορίες χωρίς ναούς 
ή με ημιτελείς ναούς, ιερείς χωρίς 
πρεσβυτέριο, ζώντας σε δύσκολες 
συνθήκες...είναι πολλά. Το βάρος είναι 
μεγάλο. Προσπαθούμε..αναθεωρούμε 
πρακτικές του παρελθόντος, αναζητού-
με βιώσιμες λύσεις. Όλα αυτά μας κα-
θιστούν δυστυχώς ευάλωτους στην 
προπαγάνδα ( με χρήση χρημάτων 
κ.λπ.) των πεντηκοστιανών εκκλη-
σιών. Διαχειρίζονται πολλά χρήματα, 
έχουν έντονη παρουσία... μας θλίβει. Και 
η αδυναμία μας να είμαστε παρόντες 
όπως παλιά και όπως θα έπρεπε, μας 
εξοργίζει. Έχει ο Θεός. Πορευόμαστε και 
θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με την 
ελπίδα στραμμένη στην Πρόνοιά Του. 
Δεν μπορεί... δεν θα αφήσει το έργο που 
Εκείνος ξεκίνησε να σβήσει.

5. Ποιό μήνυμα θα θέλατε να με-
ταφέρετε στους αναγνώστες του «Ιε-
ραποστολικού Ταχυδρόμου»;

Μεταφέρω την αγάπη μου, τον θαυ-
μασμό μου γιά όλα όσα με στέρηση και 
κόπο προσέφεραν και προσφέρουν μέ-
σα από το Σύλλογο σας στην ορθοδοξία 
παντού. Κυρίως όμως την ευγνωμοσύνη 
μου για την προσευχή τους για όλους 
όσους διακονούμε μακράν. Είναι αυτό 
που δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσουν. 
Εύχομαι σε όλους να βιώνουν καθημε-
ρινά τη χαρά της Ανάστασης, να μην 
κάμπτονται από τις δυσκολίες και τις 
προκλήσεις της ζωής και να θυμόμαστε 
όλοι ότι τα ξερά οστά της προφητείας, 
πάντοτε αποκτούν σάρκα με την επί-
κληση του Παναγίου Πνεύματος! Σας 
ευχαριστώ όλους...

Ενορία του Ευαγγελισμού στον ποταμό Buruku 
της κεντρικής Νιγηρίας

Συνέντευξη στο περιοδικό µας 
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ΟΔΟΊΠΟΡΊΚΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ 
ΜΗΝΑΪΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΊΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΊΑΡΧΕΊΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Mέσα στη μιζέρια και 
την χαοτική ζωή, 

φορτισμένοι από τα βιο-
τικά προβλήματα, έχουμε 
χαθεί και ξεχαστεί, λόγω 
της εκκοσμικευμένης 
πλέον χριστιανικής ζω-
ής, κάπου όμως σ’ αυτόν 
τον πλανήτη, κάποιοι 
τώρα αρχίζουν. Έτσι, με 
την ευλογία και την ευχή 
του Πάπα και Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κκ. Θεοδώρου 
Β, ξεκίνησε το ταξίδι γι’ 
αυτή την άκρη του πλα-
νήτη, εκεί που όλα τώρα 
ανθίζουν!

Ημέρα πρώτη (7/5): 
Φτάσαμε στο προορισμό 
μας, πλέον στην πρωτεύ-
ουσα της Κένυας, το Ναϊ-
ρόμπι και ξεκινήσαμε για 
την Μητρόπολη Κένυας 
όπου θα φιλοξενούμα-
σταν. Στην πρωτεύουσα 
αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε μια ευ-
ρωπαϊκή πόλη, με κτίσματα, μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους, χώρα κατάλληλη 
για διακοπές, όπου ξαφνικά ο δρόμος 
στρίβει και γίνεται χωμάτινος. Τα σπί-
τια μικραίνουν και αρχίζει να ξεπρο-
βάλλει η μια παράγκα μετά την άλλη, η 
μια καλύβα μετά την άλλη. Σπίτια και 
πεζοδρόμια χωμάτινα, δίπλα από ένα 
χωμάτινο δρόμο και πράγματα αραδια-

σμένα σ’ αυτά (όπως μάθαμε αργότερα 
ήταν η τοπική αγορά). Τα χαμόσπιτα 
στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο, μέσα 
στο υπέρτατο πράσινο που κυριαρχεί. 
Φτάσαμε στη Μητρόπολη, το συγκρό-
τημα οικημάτων κάνει αντίθεση με τις 
εικόνες από την υπόλοιπη διαδρομή. 
Μέσα στο πράσινο στέκεται ένα ορι-
οθετημένο, οργανωμένο κτίσμα που 
περικλείει το ναό, το οικοτροφείο, το 

 Στο Κιλιμάντζαρο στη φυλή Μασάι.
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δημοτικό σχολείο, τη τεχνική σχόλη 
και το ιατρείο. Εκεί, μας καλωσόρισε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναι-
ρόμπι κ Μακάριος και οι οικότροφοι 
που φτάνουν εκεί από όλες τις Αφρι-
κάνικες χώρες. Παρακολουθήσαμε την 

πρώτη ακολουθία. Ήχοι, ψαλμοί, γλώσ-
σες, όλα περιπλέκονται. Πως μπορεί ο 
ίδιος ο ψαλμός να ακούγεται σ’ άλλες 
γλώσσες και να ευφραίνει τη ψυχή σου; 
Πόσο διαφορετικό ακούγεται το «Χρι-
στός Ανέστη», μα τόσο οικείο. Εκεί οι 
μαύροι, μέσα στους άσπρους χιτώνες 

τους μεταπηδούν μέσα σε μια νέα ζωή 
«εις Χριστόν». Όσες περιγραφές και να 
ακούσεις, όσες εικόνες και να δεις, δεν 
μπορείς να ψηλαφίσεις την ένδεια που 
υπάρχει σ’ αυτές τις περιοχές.

Ημέρα δεύτερη (8/5): 
Η βροχή της προηγούμενης 
μέρας ναυάγησε τα σχέδια 
για το ταξίδι έξω από το Να-
ϊρόμπι, καθώς η οδική με-
ταφορά στους χωμάτινους 
δρόμους ήταν αδύνατη, για 
αυτό επισκεφθήκαμε μια 
ενορία κοντά στην Μητρό-
πολη. Εκεί συμμετείχαμε 
στη Θεία Λειτουργία. Μου 
έκανε εντύπωση το πώς 
συμμετείχε ο κόσμος όλος 
μαζί, η απήχηση που είχε, 
αλλά και η εμφανής αγάπη 
του κόσμου. Οι ψαλμοί, ο 
χορός, η μουσική γίνονται 
ένα. Όλος ο κόσμος συμ-
μετείχε, η δική τους κουλ-
τούρα, τα δικά τους έθιμα, 
περιπλέκονται με την υμνο-
λογία και το δικό μας τρόπο 
δοξολογίας του Θεού. Φαί-
νεται πραγματικά η χαρά 
τους, η ψυχή τους σ’ όλο το 
μυστήριο που εκτελείται. Η 
πιο δυνατή στιγμή ήταν 
την ώρα του «Πιστεύω εις 
έναν Θεό...», όπου όλοι 

ασπάζονταν και αντάλλαζαν χειρα-
ψίες. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας περάσαμε για κέρασμα, όπου όλοι, 
από το Μητροπολίτη μέχρι και τον πιο 
απλό άνθρωπο σερβιριζόμασταν από 
μεγάλες κατσαρόλες και παίρναμε μία 
θέση στην αίθουσα. 

Ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο όρος Κιλιμάντζαρο.
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Ημέρα τρίτη (9/5): 

Ο Πατριάρχης κατέφθα-
σε και το βράδυ επισκέ-
φτηκε την Μητρόπολη 
όπου οι οικότροφοι τον 
υποδέχτηκαν με παραδο-
σιακούς χορούς, τραγού-
δια και τυμπανοκρουσίες. 
Μετά το πέρας της υπο-
δοχής, ο Πατριάρχης χαι-
ρέτισε ένα-ένα τα παιδιά.

 Ημέρα τέταρτη & 
πέμπτη (10-11/5): Ξε-
κινήσαμε για την πορεία 
του Πατριάρχη στους πρόποδες του Κι-
λιμάντζαρο. Εκεί επισκεφτήκαμε τρεις 
ορθόδοξες ενορίες, του Αγίου Ιωάννη 
του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου και των Αγίων Κων/νου και 
Ελένης. Η διαδρομή κράτησε πέντε 
ώρες, μέσα από εναλλαγές ασφαλτωμέ-
νων και χωμάτινων δρόμων. Πέντε ώρες 
χωρίς σημάδια ανθρώπινης ύπαρξης 
και τα σπίτια καλά κρυμμένα μέσα στο 
δάσος. Όταν, φτάσαμε όμως στην πρώτη 
ενορία, η υποδοχή ήταν θερμή, ο κό-
σμος που μαζεύτηκε πολύς. Οι Μασσάι 
μας υποδέχτηκαν με τις παραδοσιακές 
τους στολές, τα κολιέ και τα βραχιόλια 
τους (διάνυσαν τεράστιες αποστάσεις 
για να φτάσουν εκεί). Εδώ εκκλησίες 
συνάδουν με τα χτίσματα των σπιτι-
ών, κατασκευασμένες από ξύλο, χώμα, 
πέτρα, με εικόνες χάρτινες, ατελείωτα 
καντήλια, ανύπαρκτα εικονοστάσια, πε-
ριμένουν βοήθεια για να ολοκληρωθούν. 
Παρόμοιες οι εικόνες και στις άλλες δύο 
ενορίες. Στο ναό των Αγίων Κων/νου 
και Ελένης υπήρχαν πολλά παιδιά, των 
οποίων η πρεσβυτέρα εκεί έχει αναλά-
βει την επίβλεψή τους. Παιδιά ορφανά, 

εγκαταλειμμένα, όπου κανείς δεν νοιά-
ζεται για αυτά. Καθώς πήραμε το δρόμο 
για την επιστροφή καταφέραμε να δούμε 
έστω και λίγο την κορυφή του όρους.

Ημέρα έκτη & έβδομη (12-13/5): 
Την μέρα αυτή πορευτήκαμε προς το 
Νιέρι, μια επαρχία εκτός πρωτεύουσας. 
Εδώ η κατάσταση είναι καλύτερη, όπως 
και τα σπίτια και οι δρόμοι. Επίσης, το 
κάθε σπίτι έχει την δική του καλλιερ-
γήσιμη έκταση, όπου καλλιεργούνται 
φυτείες τσαγιού και τροπικά φρούτα. Η 
βλάστηση είναι πιο πυκνή, το δάσος πιο 
όμορφο. Μια χώρα πλούσια σε φυσικές 
πηγές χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες 
για μια βιώσιμη ζωή. Εκεί, επισκεφθή-
καμε τον ιερό ναό του Αγίου Νικοδήμου 
και δίπλα το ορφανοτροφείο, που φιλο-
ξενεί πολλά παιδιά. Συμμετείχαμε στον 
αγιασμό και παρουσίασαν ένα δρώμενο 
με τα παραδοσιακά τους τραγούδια και 
στο τέλος ο Πατριάρχης θεμελίωσε τον 
ιερό ναό του Αγίου Νεκταρίου. 

Την επόμενη μέρα, έγινε η ενθρόνιση 
του νέου Επισκόπου στο ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου. Εξαιτίας του γεγο-
νότος αυτού, είχε μαζευτεί πληθώρα κό-

Κένυα – Οδοιπορικό

Δυτική Κένυα: κατά την υποδοχή του Πατριάρχη  
στην ενθρόνιση του Επισκόπου Κισούμου.
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σμος, από πολλές περιοχές, περπατώντας 
χιλιόμετρα για να το παρακολουθήσουν. 

Ημέρα όγδοη & ένατη (14-15/5): 
Το ταξίδι μας συνεχίστηκε προς τη Δυ-
τική Κένυα, σε μια περιοχή κοντά στη 
λίμνη Βικτώρια. Άλλη ατμόσφαιρα ξετυ-
λίγεται, μεγάλα δάση και πυκνή βλάστη-
ση. Πληθώρα λαού αβοήθητοι, φτωχοί, 
κουλουριασμένοι. Μια χώρα με τεράστιες 
εκτάσεις, με εύφορη ακαλλιέργητη γη. 
Μετά από ένα μακρύ ανώμαλο δρόμο, 
φτάσαμε στην απομακρυσμένη περιοχή 
της φυλής Ναντί. Στο Ναό Κοιμήσεως 
έγινε μια δεντροφύτευση και αγιασμός. 
Εκεί, υποδέχτηκαν τον Πατριάρχη όλες 
οι γυναίκες της φυλής με παραδοσιακούς 
χορούς και τύμπανα. Μετά επισκεφθήκα-
με το ορθόδοξο Γυμνάσιο του Απ. Μάρ-
κου, όπου φοιτούν πάρα πολλά παιδιά, 
απ’ όλες τις θρησκείες. Έτσι γίνεται: στην 
αρχή μια εκκλησία, μετά ένα σχολείο. Τα 
παιδιά βλέπουν, ζητάνε να μάθουν, γίνε-
ται κατήχηση και ζητάνε να βαπτιστούν. 
Μόνα τους χωρίς να τους το επιβάλει 
κάποιος. Πιστεύουν, μαθαίνουν την Αλή-
θεια. Μέσα στις απεριόριστες εκτάσεις 
φυτειών τσαγιού ξεπρόβαλε το ξέφωτο, 
όπου έγινε η θεμελίωση του πρώτου αν-
δρικού μοναστηριού του Αγίου Αντωνί-
ου. Από κάτω απλωνόταν μια ατελείωτη 
πεδιάδα που έφτανε μέχρι εκεί που μπο-
ρούσες να ‘απλώσεις’ το βλέμμα σου και 
στο βάθος ξεπρόβαλλε η λίμνη Βικτώρια.

Έτσι υπάρχει μυστικά, αθόρυβα 
και ακόμα τόσο δυναμικά η διείσδυ-
ση της Ορθοδοξίας στις αφρικάνικες 
φυλές. Σε τόσο κλειστές κοινωνίες, 
που δεν άφησαν τον δυτικό κόσμο 
να τους επηρεάσει, η Ορθοδοξία έχει 
κτίσει γερά θεμέλια. Όταν, μας είδαν 
τα παιδάκια της κοινότητας άρχισαν να 

φωνάζουν ‘’λευκός λευκός’’, τόσο πρω-
τόγνωρο ήταν το θέαμα. Τόσο περίερ-
γα βλέμματα, με απορία αλλά και τόση 
καλοσύνη, φαίνεται πως μεγαλώνουν 
και εκφράζονται διαφορετικά. Ένα χάδι 
στο κεφάλι μπορεί να τους αποτραβή-
ξει, αλλά μια πρόταση χεριού, να τους 
κάνει να εναποθέσουν τα χέρια τους, το 
χαμόγελο τους, την καρδία τους, να σ’ 
αγκαλιάσουν. 

Ημέρα δέκατη (16/5): Την τελευ-
ταία μέρα έγινε η ενθρόνιση του 
Επισκόπου Κισούμου και Δυτικής 
Κένυας, ο κόσμος πολύς, τα χα-
μόγελα εκατοντάδες. Τουλάχιστον 
τρακόσοι ιερείς απ’ όλη την Αφρική 
βρίσκονταν στον ναό του Αποστό-
λου Ανδρέα, όπου ήταν ο πρώτος 
ναός στη Δυτική Κένυα. Το ταξίδι μας 
έφτασε στο τέλος του, με πολλές εικόνες, 
πολλές εμπειρίες και με πολλές σκέψεις 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Επίλογος: Εκεί στις πιο απομακρυ-
σμένες περιοχές, χωρίς τα απαραίτητα, 
με πολλή φτώχεια και αμορφωσιά σε 
κοίταζαν λες και σου ζητάνε ότι μπορείς 
να τους δώσεις. Διανύουν χιλιόμετρα, 
περνάνε πολλές δυσκολίες, προσπαθούν 
να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες κι 
όμως είναι εκεί ευχάριστοι άνθρωποι, 
χαρούμενοι, γνωρίζουν το Χριστό και 
δίνονται ολοκληρωτικά. Καταλαβαίνεις 
ότι ο Θεός ζει εκεί, έδωσε πλούσια τα 
ελέη του. Μόνο η φύση σου δίνει δύ-
ναμη. Ανθίζει… «το έργον προχωρεί και 
η Ορθοδοξία εξαπλούται...»

Μηναΐς Μοναχή
Πατριαρχικό Μετόχιο Αγίου Αθανα-

σίου Άνω Κυψέλης
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Κένυα – Οδοιπορικό
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ

Καὶ τώρα, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοὶ καὶ 
Συνεργοὶ ἐν Κυρίῳ, σᾶς παρακαλῶ 

νὰ προσέξουμε τὸ τελευταῖο μέρος 
τῆς εἰσηγήσεώς μας, στὸ ὁποῖο θὰ 
ἀναπτύξουμε τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ ἔτους 
2016, τὸ ὁποῖο ὅπως προαναφέραμε εἶναι: 
«Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν: Εἶς, 
πρὸς ἕνα, πρὸς Χριστόν, γιὰ ἕνα 
καλύτερο μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας στὴν Κορέα» (…)   
Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἔγινε ἡ πρώ-
τη συνάντηση τῶν πρώτων μαθητῶν 
μὲ τὸν Χριστό, εἶναι πολὺ βοηθητικὸς 
γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸν τρόπο μὲ 
τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε κι 
ἐμεῖς γιὰ τὴν γνωριμία περισσοτέ-
ρων συνανθρώπων μας μὲ τὸν Χριστό. 
Ἄν προσέξουμε θὰ διαπιστώσουμε ὅτι 
ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (1:35-52) μᾶς 
περιγράφει ὅτι κατὰ τὴν πρώτη ἐκείνη 
συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς πρώτους 
μαθητές Του, στὴν Βηθανία καὶ στὴν 
Γαλιλαία, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα 
δίκτυα ἐπικοινωνίας.

1. Πρῶτο δίκτυο ἐπικοινωνίας: Ο 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς 
συνιστᾶ τὸν Χριστὸ στοὺς μαθητές του 
Ἀνδρέα καὶ Ἰωάννη μὲ τὰ λόγια: «Αὐτὸς 
εἶναι ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ».  

2. Δεύτερο δίκτυο ἐπικοινωνίας: Ο 
ΑΔΕΛΦΟΣ. Ἕνας ἐκ τῶν δύο μαθητῶν 
ὁ  Ἀνδρέας, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ 
τὸν Χριστὸ βρίσκει σὲ λίγο τὸν κατὰ σάρκα 
ἀδελφό του Πέτρο καὶ τοῦ λέει: «Βρήκα-

με τὸν Μεσσία». Ὁ Ἀνδρέας ὀνομάστηκε 
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία «Πρωτόκλητος» γιατὶ 
πρῶτος συνάντησε τὸν Ἰησοῦ καὶ πρῶτος 
κήρυξε στὸν ἀδελφό του Πέτρο ὅτι ὁ 
Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Μεσσίας.

3. Τρίτο δίκτυο ἐπικοινωνίας: Ο 
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ. Ὁ Φίλιππος, «ποὺ 
καταγόταν ἀπὸ τὴν Βηθσαϊδά, τὴν πόλη 
τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου» ἀποδέχεται 
ἀμέσως τὴν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ νὰ 
τὸν ἀκολουθήσει, γιατί, ὅπως φαίνεται, 
εἶχε πληροφορηθεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ 
ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες του Ἀνδρέα καὶ 
Πέτρο γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία.

4. Τέταρτο δίκτυο ἐπικοινωνίας: 
Ο ΦΙΛΟΣ. Ὁ Φίλιππος μετὰ τὴν κλήση 
του ἀπὸ τὸν Χριστό, ἔτρεξε ἀμέσως στὸν 
φίλο του Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέει: «Βρή-
καμε τὸν Μεσσία ποὺ προανάγγειλε ὁ 
Μωυσῆς στὸν νόμο καὶ οἱ προφῆτες... 
Ἔλα καὶ δὲς μόνος σου» ( Ἰω. 1:46-47) 
Αὐτὸ ποὺ διαπιστώνουμε, μ᾽ ἄλλα λό-
για ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ 
Ἰωάννη, εἶναι ὅτι ἔχει στηθεῖ ἕνα 
ἀνθρώπινο δίκτυο γνωριμίας μὲ 
τὸν Χριστό. Ὁ δάσκαλος Ἰωάννης ὁ 
Βαπτιστὴς ἐνημερώνει τοὺς μαθητές 
του Ἀνδρέα καὶ Ἰωάννη· κατόπιν ὁ 
Ἀνδρέας ἐνημερώνει τὸν ἀδελφό του 
Πέτρο· στὴν συνέχεια οἱ Ἀνδρέας καὶ 
Πέτρος ἐνημερώνουνε τὸν συγχωρια-
νό τους Φίλιππο· καὶ τέλος ὁ Φίλιππος 
ἐνημερώνει τὸν φίλο του Ναθαναὴλ 
γιὰ τὸν Χριστό. Ὁ ἕνας ἐνημερώνει τὸν 
ἄλλον γιὰ τὸν «πολύτιμο μαργαρίτη» ποὺ 
βρῆκε. Ὁ ἕνας μιλάει στὸν ἄλλο γιὰ τὸν 

12Η ΚΛΗΡΊΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

(Σεούλ, Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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ἀληθινὸ Μεσσία ποὺ συνάντησε (…). Ἡ 
Σαμαρείτισσα μετὰ τὴν συνάντηση 
καὶ τὸν σπουδαιότατο θεολογικὸ διάλο-
γο ποὺ εἶχε μὲ τὸν Χριστὸ στὸ πηγάδι 
τοῦ Ἰακώβ, ἄφησε τὴν στάμνα της καὶ 
ἔτρεξε νὰ πεῖ στοὺς συγχωριανούς 
της: «Ἐλᾶτε νὰ δεῖτε ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ 
μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔχω κάνει· μήπως 
αὐτὸς εἶναι ὁ Μεσσίας;» ( Ἰω. 4:29). 
Ἡ ἱεραποστολικὴ μέθοδος, ποὺ συ-
νοψίζεται στὸ σύνθημα τῆς Ἀρχαίας 
Ἐκκλησίας: Εἶς, πρὸς ἕνα, πρὸς Χρι-
στόν, ἀκολουθήθηκε ἀδιάκοπα στὸ 
διάβα τῶν αἰώνων. Τὸ παράδειγ-
μα τῶν πρώτων Χριστιανῶν βρῆκε 
ἄπειρους συνεχιστές (…). Ἔτσι μετα-
δόθηκε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ στό-
μα σὲ στόμα, ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ συνάν-
θρωπο. Μὲ αὐτὴ τὴν «χριστιανικὴ 
σκυταλοδρομία» μεταδόθηκε τὸ 
Φῶς τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ χέρι σὲ χέ-
ρι εἰρηνικά, μυστικὰ καὶ ἀθόρυβα 
κι ἔτσι ἐξαπλώθηκε ἡ χριστιανικὴ 
πίστη στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. 
Τὸ παράδειγμα τῶν πρώτων Χριστια-
νῶν μᾶς διδάσκει πῶς πρέπει νὰ δρά-
σουμε κι ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε στὴν Κο-
ρέα δύο χιλιάδες χρόνια μετά.

Πρῶτον, οἱ κληρικοί, οἱ κατηχητὲς 
καὶ ὅσοι ἔχουν τὴν εὐθύνη τῆς 
διδαχῆς στὴν Ἐκκλησία ὀφείλουμε νὰ 
ἐργαζόμαστε καθημερινῶς γιὰ τὴν γνω-
ριμία τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Χριστό.

Δεύτερον, οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς 
μας πρέπει νὰ ἔχουν τὴν προτεραιότητα 
τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντός μας. 
Ἐὰν δὲν ἐνδιαφερόμαστε μὲ τὸ χριστιανι-
κό μας παράδειγμα καὶ τὸν χριστιανικό 
μας λόγο νὰ βοηθήσουμε τοὺς οἰκείους 
μας νὰ γνωρίσουν τὸν Χριστό, τότε θὰ 
ἀνήκουμε στὴν κατηγορία τῶν ἀπίστων 
καὶ ὄχι τῶν πιστῶν, ὅπως ὁ ἀπόστολος 

Παῦλος γράφει στὸν μαθητή του Τιμό-
θεο: «Ἄν κάποιος δὲν φροντίζει γιὰ τοὺς 
συγγενεῖς του, κι ἰδιαίτερα γιὰ ἐκείνους 
ποὺ μένουν στὸ ἴδιο σπίτι μαζί του, αὐτὸς 
ἔχει ἀρνηθεῖ τὴν πίστη κι εἶναι χειρότε-
ρος κι ἀπὸ ἕναν ἄπιστο» (1 Τιμ. 5:8).

Τρίτον, τὸ ἐνδιαφέρον μας 
ἐπίσης πρέπει νὰ στραφεῖ πρὸς 
τοὺς συμπατριῶτες μας, ποὺ βρί-
σκονται στὴν γειτονιά μας καὶ στὸ 
ἐργασιακὸ καὶ κοινωνικὸ πολυποίκιλο 
θρησκευτικὸ περιβάλλον τῆς χώρας 
μας. (…) Χαρακτηριστικὸ παράδειγ-
μα ἐν προκειμένῳ εἶναι ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, ποὺ ξεκίνησε τὴν μεγάλη 
ἱεραποστολικὴ δράση του πρῶτα πρὸς 
τοὺς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους.

Τέταρτον, οἱ φίλοι μας ποὺ συ-
ναναστρεφόμαστε συχνὰ εἶναι ὁ 
ἱεραποστολικὸς ἀγρὸς στὸν ὁποῖο πρέπει 
νὰ σπείρουμε τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας. Νὰ 
τοὺς ποῦμε μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὸ λόγο μας 
ὅτι «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν», ὥστε κι 
αὐτοὶ νὰ βροῦν τὸν δρόμο τῆς Σωτηρίας. 
Τὸ φετινὸ σύνθημα: «Εὑρήκαμεν τὸν 
Μεσσίαν: Εἶς, πρὸς ἕνα, πρὸς Χριστόν, 
γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας στὴν Κορέα», εἴθε νὰ μᾶς βοη-
θήσει νὰ καταλάβουμε τὸ ἱεραποστολικὸ 
χρέος μας πρὸς τὸν ὁποιονδήποτε πλη-
σίον μας. Καὶ ἄς πάρουμε τὴν ἀπόφαση 
νὰ ἐργαστοῦμε μὲ ζῆλο, ὥστε τὸ 2016 
ὁ καθένας μας νὰ φέρει στὸν Χριστὸ 
καὶ στὴν Ἐκκλησία Του ΕΝΑ μαθητὴ ἤ 
συγγενῆ ἤ φίλο ἤ συμπατριώτη του. Μὲ 
αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ κάνει τὸ καλύτερο 
δῶρο σ᾽ ἕνα συνάνθρωπό του καὶ θὰ 
συμβάλλει οὐσιαστικὰ γιὰ ἕνα καλύτερο 
μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν 
Κορέα. Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς.  

 
† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
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Φως στη Μαδαγασκάρη, 40 να-

οί λειτουργούν (ενώ 3 είναι υπό 

ανέγερση) σε διάφορα χωριά μα-

κρυά από την πρωτεύουσα, χάρη 

στην αγάπη και την προσφορά 

Χριστιανών από όλο τον κόσμο.

Κάθε μήνα ο Επίσκοπος 

πραγματοποιεί τριήμερο 

σεμινάριο Λειτουργικής 

και Ποιμαντικής Διακονίας 

για τους κληρικούς. Κάθε 

Αύγουστο πραγματοποιείται 

δίμηνο Σεμινάριο για Κατη-

χητές και Κατηχήτριες από 

όλη τη Μαδαγασκάρη.

Γίνονται Κατηχήσεις από 

τον Επίσκοπο, τους ιερείς, 

τους διακόνους και τους Κατη-

χητές. Ήδη έχουν μεταφραστεί 

και κυκλοφορούν λειτουργικά και άλλα 

πνευματικά βιβλία στην τοπική γλώσσα.

       Ο Επίσκοπος     Μαδαγασκάρης κ.κ. Ιγνάτιος Σεννής –έμπειρος στο χώρο της ιεραποστολής 
από την διακονία      του στην Καλκούτα των Ινδιών– επιτελεί από το 2004 που εξελέγη Επίσκοπος 
Μαδαγασκάρης        τεράστιο ιεραποστολικό έργο στην ποιμαντική του περιοχή. Στην Επισκοπή 
Μαδαγασκάρης        ανήκουν εκτός από τη νήσο Μαδαγασκάρη και τα νησιά Μαυρίκιος, Μαλβίδες, 
Κομόρες και             Ρεϊνιόν. Εκεί ο Ιεράρχης-ιεραπόστολος με την Χάρη του Θεού, τις άοκνες και 
υπεράνθρωπες         προσπάθειές του, αποσκοπεί στην εξάπλωση του Ευαγγελικού λόγου και στην 
πολύπλευρη             πνευματική και ανθρωπιστική αρωγή των εκεί αδελφών μας.

Το φωτογραφικό υλικό εδόθη στον Όμιλό μας από τον Επίσκοπο Μαδαγασκάρης     κ.κ.Ιγνάτιο στην πρόσφατη επίσκεψή του στα γραφεία του Ομίλου μας τον Απρίλιο.
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Χαρά γίνεται στον ουρανό και στη 
γη με τους βαπτισμένους εν Χρι-
στώ αδελφούς μας που ανέρχονται 
στους 5.000. Πνευματική προ-
ετοιμασία για τους 300 περίπου  
Κατηχουμένους που περιμένουν 
τη βάπτισή τους. 

Η κάθε είδους βοήθεια είτε οικο-
νομική ενίσχυση είτε προσφο-
ρά προσωπικής εργασίας είναι 
ευπρόσδεκτη. Οι ανάγκες είναι 
πολλές και ο πόνος μεγάλος. Ας 
προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μα-
ζί να ανακουφίσουμε όσες ψυχές 
μπορούμε σ᾽ αυτή τη γωνιά της 
γης και να καταστήσουμε κοινω-
νούς της Βασιλείας του Θεού όσο 
το δυνατόν περισσότερους αδελ-
φούς μας.

Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει την πορεία της 
Ορθόδοξης Ιεραποστολής και η χριστια-
νική αγάπη καταργεί τείχη, φραγμούς και 
εθνικιστικές τάσεις. Η αγάπη του Χριστού 
αγκαλιάζει τον πονεμένο άνθρωπο. Η συ-
νάντηση με τη θλίψη, την αρρώστια και την 
ανθρώπινη εξαθλίωση οδηγεί σε έξοδο από 
την αυτάρκεια της εποχής μας και τα τείχη 
του εγώ. Η συνάντηση με τον αδελφό γίνεται 
χαρά διπλή. Για εκείνους που μπορούν να 
ελπίζουν και για εκείνους που μπορούν να 
προσφέρουν.

       Ο Επίσκοπος     Μαδαγασκάρης κ.κ. Ιγνάτιος Σεννής –έμπειρος στο χώρο της ιεραποστολής 
από την διακονία      του στην Καλκούτα των Ινδιών– επιτελεί από το 2004 που εξελέγη Επίσκοπος 
Μαδαγασκάρης        τεράστιο ιεραποστολικό έργο στην ποιμαντική του περιοχή. Στην Επισκοπή 
Μαδαγασκάρης        ανήκουν εκτός από τη νήσο Μαδαγασκάρη και τα νησιά Μαυρίκιος, Μαλβίδες, 
Κομόρες και             Ρεϊνιόν. Εκεί ο Ιεράρχης-ιεραπόστολος με την Χάρη του Θεού, τις άοκνες και 
υπεράνθρωπες         προσπάθειές του, αποσκοπεί στην εξάπλωση του Ευαγγελικού λόγου και στην 
πολύπλευρη             πνευματική και ανθρωπιστική αρωγή των εκεί αδελφών μας.

Το φωτογραφικό υλικό εδόθη στον Όμιλό μας από τον Επίσκοπο Μαδαγασκάρης     κ.κ.Ιγνάτιο στην πρόσφατη επίσκεψή του στα γραφεία του Ομίλου μας τον Απρίλιο.
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Λοιπόν, θα σας πω για τις ιδιαιτερότητες 
εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Σας 
επαναλαμβάνω και πάλι οι ιδιαιτερότητες εί-
ναι πολλές, ότι οι άνθρωποι εδώ μέσα ζουν σ’ 
ένα κέντρο Τεχνολογίας. Φανταστείτε ότι είναι 
σαν την Ελλάδα και είναι ακόμη καλύτερα απ’ 
την Ελλάδα. Σας το λέω αυτό γιατί εδώ στην 
Ταϊβάν ας πούμε θα δείτε βιβλιοπωλεία τα 
οποία δεν κλείνουν ποτέ, είναι ανοιχτά όλη 
τη νύχτα. Στην Ελλάδα δε νομίζω ότι υπάρχει 
τέτοιο πράγμα. Και αυτό είναι ένα σημείο του 
πολιτισμού που υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχουν 
επίσης και βιβλιοθήκες σε κάθε γειτονιά, οι 
οποίες επίσης είναι ανοιχτές όλη τη νύχτα 
και μπορείς να πας να διαβάσεις ένα βιβλίο 
εκεί πέρα, να δανειστείς ένα περιοδικό και να 
διαβάσεις όλη τη νύχτα. Στην Ελλάδα αυτά είναι 
ακατανόητα. Στην Ελλάδα ίσως είναι μόνο 
τα νυχτερινά κέντρα ανοιχτά. Σας λέω για 
να καταλάβετε τι σημαίνει και ποιες είναι οι 
ιδιαιτερότητες.

Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Μεγαλούπολη, όλη 
η Ταϊβάν είναι έτσι. Όταν λοιπόν μιλάς σ’ ένα 
κέντρο πολιτισμού, σ’ ένα κέντρο Τεχνολογίας, 
προφανώς αντιμετωπίζεις ανθρώπους μορ-
φωμένους και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ 
καταρτισμένος, θα πρέπει επίσης να μετα-
φράσεις τη Θεολογία όχι μόνο στη γλώσσα 
τους αλλά και στις συνήθειές τους και να 
μπορείς να κάνεις την Θεολογία αυτή απλή, 
ενδιαφέρουσα, για να τραβήξει ανθρώπους. 
Αντιμετωπίζει κανείς πολλών ειδών ανθρώ-
πους· αντιμετωπίζει ανθρώπους οι οποίοι –

ένας μέσος όρος των νέων ανθρώπων της 
Ταϊβάν των ανθρώπων της Τεχνολογίας 
βασικά είναι άθεοι– ακολουθούν την κι-
νεζική παράδοση. Ακολουθούν την κινεζική 
παράδοση, αλλά δεν την πολυπιστεύουν, έχουν 
ένα έντονο κριτικό πνεύμα γενικά για τις θρη-
σκείες. Αυτό που σου λένε συχνά είναι ότι 
εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν πειράζω 
κανέναν συνεπώς δε μου χρειάζεται να 
είμαι σε κάποια θρησκεία. Υπάρχει όμως, 
όπως σας είπα, μια παράδοση, πηγαίνουν μεν 
στους κινεζικούς ναούς, αλλά δεν τους πολυ-
πιστεύουν κιόλας. Κάνουν κάτι το τελείως τυ-
πικό. Αυτό είναι θα λέγαμε το γενικό πλαίσιο. 
Υπάρχει έντονη κριτική διάθεση, υπάρχει 
όμως και ειλικρινές ενδιαφέρον, το οποίο 
δεν είναι το ίδιο όπως είναι στην Ελλάδα, είναι 
πολύ περισσότερο εδώ και πολύ πιο καθαρό.

Υπάρχει επίσης θα λέγαμε ένας διχασμός, 
όχι προσωπικότητος αλλά αυτής της κουλ-
τούρας. Απ’ τη μια πλευρά το ένα μέρος είναι 

ΟΊ ΊΔΊΑΊΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΊΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ TA.I.BAN 

Ανάμεσα στους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους ανά την υφήλιο συγκαταλέγεται και ο 
Αγιορείτης Αρχιμανδρίτης π. Ιωνάς Μούρτος, που επωμίσθηκε να μεταφέρη τον 

σπόρο του Ευαγγελίου του Χριστού στο απέραντο χωράφι της Άπω Ανατολής, στην πο-
λυπληθή, αλλόγλωσση και αλλόθρησκη Τάι-Πέι της Ταϊβάν, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία 
δεν είναι γνωστή ούτε καν ονομαστικά.

Τέλεση Θείας Λειτουργίας στην Ταϊβάν  
από τον π. Ιωνά
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άνθρωποι που πραγματικά είναι επιστήμονες, 
δουλεύουν στα κομπιούτερ, –η Ταϊβάν επίσης 
στο μέλλον θα είναι πρωτεύουσα της Βιο-
τεχνολογίας, γιατί αναπτύσσονται φοβερά 
εδώ τώρα η Βιοτεχνολογία του DNA κ.τλ.– 
απ’ την άλλη πλευρά όμως οι άνθρωποι αυτοί, 
επειδή φέρνουνε την κινεζική ιστορία χιλιάδων 
χρόνων μέσα τους, παρόλο που δε θέλουν να 
το δείξουν, είναι φοβερά προληπτικοί με τα 
φαντάσματα με όλες αυτές τις ιστορίες και, 
ναι μεν δεν το δείχνουν φανερά, αλλά ας πού-
με εάν δουν κάτι, εάν πουν μια κουβέντα και 
όλα αυτά τα πράγματα τους επηρεάζουν· είναι 
πολύ προληπτικοί. Και γι’ αυτό πάνε στο ναό. 
Διότι σου λέει κι αν είναι κάτι κι αν εμφανιστεί 
κάτι κ.λπ. Συνεπώς οι ιδιαιτερότητες είναι 
ο συνδυασμός του έντονου κριτικού πνεύ-
ματος με την προκατάληψη, η παράλληλη 
θα λέγαμε άσκηση απ’ τη μια πλευρά της 
σύγχρονης αθεΐας και αδιαφορίας για τη 
θρησκεία και απ’ την άλλην πλευρά της 
έντονης προληπτικότητας. Η κριτική δηλα-
δή διάθεση όπως σας είπα, αλλά και ένα ει-
λικρινές ενδιαφέρον, για κάτι διαφορετικό.

Επίσης, λόγω του ότι το κόστος της ζωής 
στην Ταϊβάν είναι πολύ υψηλό, οι άνθρωποι 
εδώ πέρα δουλεύουν πάρα πολύ. Δεν έχουν κα-
μία σχέση με τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς 
στην Ελλάδα. Δουλεύουν από το πρωί μέχρι τη 
νύχτα και συνεπώς, δεν έχουνε πολύ χρόνο για 
να κάθονται να ασχολούνται με θρησκευτικά 
ζητήματα. Είναι ελεύθεροι το Σαββατοκύριακο, 
αν και πολλές εταιρίες δουλεύουν και το Σάβ-
βατο και την Κυριακή. Στην Ταϊβάν δεν είναι 
αργία η Κυριακή και το Σάββατο. Βέβαια, 
στις εταιρείες έχει καθιερωθεί το Σαββατοκύ-
ριακο να είναι αργία, στις μεγάλες εταιρείες, 
αλλά όλα αυτά τα μεγάλα μαγαζιά είναι πάντοτε 
ανοιχτά, όπως επίσης τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
τα λεγόμενα WellCome δεν κλείνουν ποτέ, όπως 
επίσης στην Ταϊβάν δεν έχει περίπτερα, έχει τα 
λεγόμενα Seveneleven 7-11. Είναι θα λέγαμε 
μεγάλα, όχι πολύ μεγάλα μαγαζιά που έχουν 

απ’ όλα μέσα, βέβαια είδη πρώτης ανάγκης. Δε 
θα βρεις ας πούμε πολλά τρόφιμα, αλλά έχουν 
εδώ τα νου ντους, διάφορα έτοιμα είδη δηλαδή 
σαν μακαρόνια. Του βάζεις καυτό νερό μέσα 
και σε 5 λεπτά είναι έτοιμο και το τρως. Έχουν 
από όλα τα απλά πράγματα που θα ζητήσεις 
και δεν κλείνουν ποτέ. Είναι ανοιχτά συνεχώς.

Λοιπόν, οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα 
πολύ και δεν έχουν το χρόνο να κάθονται να 
φιλοσοφούν, όπως έχουμε το χρόνο εμείς φι-
λοσοφώντας στις καφετέριες ή τέλος πάντων 
στο σπίτι μας. Το κόστος της ζωής είναι υψηλό. 
Στην Ταϊβάν δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία· 
επίσης η κοινωνική περίθαλψη δεν είναι 
όπως στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν γεράσεις 
πρέπει να έχεις μαζέψει μερικά λεφτά, γιατί τα 
λεφτά που σου δίνει το κράτος είναι πολύ λίγα, 
δε σου φτάνουν, οπότε ο καθένας δουλεύει από 
τώρα πάρα πολύ, για να μπορέσει να εξοικονο-
μήσει κάποια χρήματα για το μέλλον του και 
για τα παιδιά του.

Άλλωστε, το ιδανικό στη κινεζική παράδοση 
ήταν πάντα το να βγάλεις λεφτά, το να έχεις 
λεφτά κάπου για να μπορείς να ακουμπήσεις. 
Είναι λοιπόν και αυτό κάτι το οποίο είναι πολύ 
χαρακτηριστικό. Ένα άλλο επίσης ειδικό σε ένα 
κέντρο Τεχνολογίας είναι ότι υπάρχει από τους 
ανθρώπους η διάθεση να βοηθούν, δηλαδή να 
μπορούν να εξαγοράσουν μία χάρη από το Θεό 
και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό.

Ας πούμε οι άνθρωποι που είναι στην Τε-
χνολογία πολύ εύκολα συνεισφέρουν σε βου-
διστικούς ναούς και σε παρόμοια πράγματα, 
πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουν 
κάποια credits, παίρνουν κάποιους βαθμούς θα 
λέγαμε, τους οποίους ο Θεός θα τους αποδώσει 
στην άλλη ζωή ή όταν θα έχουν μετεμψύχωση.

Δίνουν λοιπόν πολλά λεφτά σε τέμπλες κ.λπ. 
Φυσικά όχι σε δική μας εκκλησία.

Αρχιμ. Ιωνάς Μούρτος, Ιεραπόστολος

Πηγή: www.pemptousia.gr
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ΣΊΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ… ΣΤΊΓΜΕΣ «ΑΝΟΊΚΟΔΟΜΗΣΗΣ»

 ΊΕΡΑΤΊΚΟ ΣΕΜΊΝΑΡΊΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Η  Σιέρρα Λεόνε είναι μια χώρα της 
δυτικής Αφρικής με έκταση 72.000 

τ.χλμ. και πληθυσμό 6 εκατομμυρίων αν-
θρώπων. Εκεί δραστηριοποιείται η Ιερά 
Μητρόπολη Γουινέας με Mητροπολίτη 
τον Έξαρχο του Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας στην Αθήνα Σεβ. κ.κ. Γεώργιο και 
με Αρχιερατικό Επίτροπο τον π. Θεμιστο-
κλή Αδαμόπουλο, ο οποίος παράλληλα 
με το πνευματικό του έργο προσπαθεί 
να επουλώσει τα τραύματα  που άφησε 
ο ιός έμπολα τα περασμένα 2  χρόνια.

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος  
στο Waterloo-Sierra Leone.

Ιούνιος 2016: Στιγμιότυπα από το Ιερατικό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην Ουγκάντα.  

Μετά από πολλούς μήνες αναστολής των εργασιών λόγω κρίσης του ιού έμπολα και έλλειψης  
χρηματοδότησης,  ξεκίνησαν οι εργασίες ανοικοδόμησης σχολείου στο Waterloo.  

Ο π. Θεμιστοκλής εργάζεται πυρετωδώς για την άνοδο του υλικού & πνευματικού επιπέδου αυτής 
της προβληματικής περιοχής.
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ΟΊ ΚΑΤΟΊΚΟΊ ΧΩΡΊΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΊ NIAS  
ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΒΑΠΤΊΣΘΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΊ

Eνώ πολλοί συμπατριώτες μας δεν 
εκτιμούν την κληρονομιά της Ορθο-

δοξίας που τους περιβάλλει από παιδιά, 
και αμελούν τη σωτηρία τους, άνθρω-
ποι από κάθε μήκος και πλάτος της γης, 
σπεύδουν να "βιάσουν" τη Βασιλεία των 
Ουρανών, και να καθίσουν σε θρόνους 
που ετοιμάσθηκαν για άλλους, αλλά που 
στην ανοησία τους, τους πούλησαν για 
ένα πιάτο φακή, για πράγματα αυτού 
του φθαρτού και προσωρινού κόσμου, 
φτωχά και τετριμμένα, και ανάξια λόγου. 
Πράγματα που θα τελειώσουν σε έναν 
τάφο. Όμως αντίθετα, οι χωρικοί αυτοί 
της Ινδονησίας, κατά τον λόγο του Κυ-
ρίου «πουλούν όλα όσα έχουν», για να 
αγοράσουν τον ΕΝΑ, τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
πολύτιμο Μαργαρίτη, της Αιώνιας Ζωής 
και Βασιλείας..

Oι κάτοικοι του χωριού Bawolato, 
στο νησί Nias στην Ινδονησία ζή-
τησαν να κατηχηθούν και να εντα-
χθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Για το σκοπό αυτό τους επισκέφθη-
κε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και Άπω 
Ανατολής στην Ινδονησία Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Χρυσόστομος Manalu. Οι 

κάτοικοι του χωριού τον υποδέχθηκαν 
με ενθουσιασμό και τοπικούς παραδοσι-
ακούς χορούς. Οι υπεύθυνοι της Κοινό-

τητος παρέδωσαν στον π. Χρυσόστομο 
κατάλογο με τα ονόματα όλων των κα-
τοίκων του χωριού ώστε να ενταχθούν 
στην τάξη των Κατηχουμένων.

Επίσης παρεχώρησαν και οικόπε-
δο για την ανοικοδόμηση Ορθοδόξου 
Ιερού Ναού.

Ας προσευχόμαστε, ο Κύριος να τους 
αξιώσει σύντομα δια του Αγίου Βαπτί-
σματος να εισέλθουν στην Αγία Του 
Εκκλησία.

Στο νησί Nias η Ιερά Μητρόπολις 
Χονγκ Κονγκ λειτουργεί και Δημο-
τικό Σχολείο.

Πηγή: http://ierapostoli.wordpress.com
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Ο π. Χρυσόστομος Μανάλου ιεραπόστολος 
στην Ινδονησία.
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Ο ΚΑΤΑΝΓΚΑΣ ΜΕΛΕΤΊΟΣ 
ΣΤΗ ΜΑΚΡΊΝΗ ΚΑΜΊΝΑ

T ο Σάββατο 9 Απριλίου ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Κατάνγκας κ. Μελέτιος, 

εκπληρώνοντας το προγραμματισθέν 
του ποιμαντορικό πρόγραμμα ευρέθη 
αεροπορικώς στην μακρινή ΚΑΜΙΝΑ, 
όπου οι πέντε ιερείς της περιοχής τον 
υπεδέχθησαν θερμά καθώς και όλη η 
ενοριακή κοινότης της Αγίας Άννας.

Το απόγευμα μετά τον Εσπερινό έκανε 
σύναξη - ομιλία στους πιστούς, την Κυ-
ριακή ετέλεσε Θεία Λειτουργία και μίλη-

σε επί του Ευαγγελίου, ενώ το απόγευμα 
επεσκέφθηκε την ενορία του Αγίου Πα-
ντελεήμονος όπου στον κατάμεστο μικρό 
Ναό έγινε ο κατανυκτικός Εσπερινός.

Την Τρίτη το πρωί στο Ναό της Αγίας 
Άννας ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία των 
Προηγιασμένων Δώρων, όπου παρευρέ-
θησαν και οι αρχές της πόλεως, την ίδια 
ημέρα αεροπορικώς ανεχώρησεν δια 
LUBUMBASHI και κατόπιν KOLWEZI.

Πηγή: Romfea.gr
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Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΊΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΊΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΥΣ ΧΡΊΣΤΊΑΝΟΥΣ

Tο πρωί τελέστηκε Θ.Λειτουργία στον 
ομώνυμο Ναό της Αναλήψεως, στο 

χωριό Chok-Μαϊντάν, κοντά στην πόλη 
Comrat, πρωτεύουσας του μικρού έθνους 
των ομιλούντων τουρκογενή διάλεκτο, 
Ορθοδόξων Χριστιανών Γκαγκαούζων.

Παρέστη η Κυβερνήτης της Γκαγκα-
ουζίας1 Irina Vlah (Ειρήνη Βλάχου), ο 
Δήμαρχος της πρωτεύουσας Βλαδίμηρος 
Γκαρσία, ο διευθυντής της φάρμας των 
αλόγων Κωνσταντίνος Keles, ενορίτες και 
πολλοί επισκέπτες από τα γειτονικά χωριά.

Με την ευκαιρία της εορτής, η κυρία 
Κυβερνήτης συνεχάρη τους ενορίτες 
για το ναό που έχτισαν οι ίδιοι πριν 
15 χρόνια, με τις δυνάμεις τους και 
από το πενιχρό εισόδημά τους. Τό-
νισε το σημαντικό ρόλο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην εκπαίδευση της νέας 
γενιάς και εξέφρασε την προθυμία των 

1. Η Αυτόνομη επαρχία της Γκαγκαουζίας, ή απλώς 
Γκαγκαουζία, όπως είναι επίσης γνωστή, είναι μια 
περιοχή που βρίσκεται στη νότια Μολδαβία.

αρχών της περιοχής να παράσχουν κάθε 
δυνατή βοήθεια για την ανάπτυξη των 
αγροτικών οικισμών της Γκαγκαουζία.

Οι Γκαγκαούζοι ή Γκαγκαβούζηδες 
έχουν βαθιά ριζωμένες τις θρησκευ-
τικές παραδόσεις και όπως δήλωσε 
ο Πρόεδρος της κοινότητας του Chok-
Maydan Γιώργος Kyrboba, οι κάτοικοι 
του χωριού είναι σήμερα 3.600 άτομα.

Το απόγευμα ακολούθησαν καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις και έγιναν αγώνες 
ιππασίας και αρματοδρομίες. Στους νι-
κητές η Κυβερνήτης απένειμε στον 1ο 
αναβάτη Γρηγόριο Τατάρ, εκτός από το 
Κύπελλο και ένα χαλί. Ο δεύτερος Σέρ-
γιος Valkov πήρε δώρο ένα κριάρι και ο 
τρίτος Δημήτρης Dulapchi ένα κασκόλ 
«ειδικά σχεδιασμένο» για την φοράδα 
του.

Θωμάς Αναστασιάδης
Πηγή: www.vimaorthodoxias.gr
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ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ  
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΊΑ ΑΓΊΩΝ ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ & ΚΥΡΊΛΛΟΥ 

ΣΤΗ ΖΟΜΠΑ ΤΟΥ ΜΑΛΑΟΥΪ

Για την Αλήθεια αυτή της Ορθόδοξης 
Πίστης, αδελφοί, η Ιεραποστολή μας, 

εργάζεται ταπεινά εδώ σε αυτή τη χώρα! 
Είναι η Χάρη του Θεού, πάνω από όλα, 
που εργάζεται μυστικά, μέσα στις καρ-
διές των ανθρώπων, αλλά συγχρόνως με 
τη Θεία Χάρη είναι απαραίτητες και οι 
δικές μας μικρές, ανθρώπινες προ-
σπάθειες. Γιατί χτίζουμε ναούς; Γιατί 
μεταφράζουμε τα ιερά κείμενα; Γιατί 
ταΐζουμε φτωχούς και επισκεπτόμα-
στε φυλακισμένους; Γιατί εκκλησιαζό-
μαστε και συμμετέχουμε στα Μυστήρια; 
Γιατί νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, 
κοινωνούμε, συγχωρούμε όσους μας 
πληγώνουν και μας στεναχωρούν, για-
τί αγρυπνούμε και προσευχόμαστε; 
Γιατί τηρούμε τις εντολές; Μα για έναν 
μοναδικό και απλό λόγο. Γιατί είμαστε 
μαθητές του Χριστού και θέλουμε να 
ζούμε τη ζωή μας με τον τρόπο που 
Αυτός μας δίδαξε, όταν ήρθε ανάμεσά 

μας. Γιατί θέλουμε να Τον ακολουθήσου-
με, θέλουμε να Του μοιάσουμε, θέλουμε 
να γίνουμε σαν κι Αυτόν. Θέλουμε να 
...αγιάσουμε!

Η Ορθόδοξη πίστη δεν είναι ένας από 
τους πολλούς τρόπους να περνάμε καλά 
το χρόνο μας. Η πίστη μας είναι πό-
νος, κόπος και θυσία για να μπούμε 
στον Παράδεισο! Στην Βασιλεία του 
Ουρανού! Αυτόν τον ορθόδοξο τρόπο 
ζωής, που μέσα από την ελληνορθόδοξη 
παράδοσή μας εμείς οι Έλληνες τον γνω-
ρίζουμε και πολλοί από εμάς τον ζούμε, 
και μετέχουμε θαυμαστών γεγονότων 
στη ζωή μας, αυτόν τον τρόπο ζωής εί-
ναι και πολλοί Μαλαουϊανοί αδελφοί 
μας, που τον γνώρισαν και προσπαθούν 
να συντονίσουν τη ζωή τους με αυτόν 
τον τρόπο, και βλέπουν το θαύμα χειρο-
πιαστό στις ζωές τους.

Ένα από τα πολλά, θαυμαστό 
γεγονός είναι από την ενορία των 
Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου στη 
Ζόμπα, την παλιά πρωτεύουσα του κρά-
τους. Στην ενορία αυτή υπηρετεί ένας 
υπέροχος κατηχητής, ο Γεώργιος, έγ-
γαμος με τρία παιδιά και με ζήλο για 
την ορθοδοξία. Τον Γεώργιο τον έστει-
λε η Ιεραποστολή μας για Θεολογικές 
σπουδές στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική 
Σχολή της Κένυας, και επέστρεψε γεμά-
τος γνώσεις για την Ορθόδοξία και ζήλο 
να προσφέρει από το περίσσευμα της 
καρδιάς του στους συμπατριώτες του 
που λαχταρούν να γνωρίσουν την αλή-
θεια. Ο Γεώργιος κατοικεί δίπλα στο ναό 
και περνάει τη μέρα του διακονώντας 

Ορθόδοξοι διάκονοι έτοιμοι να κηρύξουν  
το λόγο του Θεού στην ύπαιθρο.
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στο ναό και επίσης μας ζήτησε και του 
πήραμε ένα ποδήλατο για να πηγαίνει 
στις γύρω περιοχές, με κόπο και θυσία, 
να διδάσκει στα χωριά από την πόλη. 
Έτσι, σιγά-σιγά ο κόσμος και μέσα στην 
πόλη και έξω στα χωριά, μαθαίνει την 
Ορθοδοξία. Τα πρώτα ιεραποστολικά βή-
ματα έγιναν σε αυτή την περιοχή από 
τον Γεώργιο και πολύ σύντομα, Θεού 
θέλοντος, θα χειροτο-
νηθεί και ιερέας, για να 
μπορεί και μέσα από το 
Θυσιαστήριο να υπη-
ρετεί το λαό του Θεού. 
Ο ζήλος του Γεωργί-
ου στο θέμα των κατη-
χήσεων είναι μεγάλος 
αλλά μεγάλη επίσης 
είναι και η αγάπη του 
για τις ακολουθίες και 
τις προσευχές, επειδή 
μας έλεγε συχνά και το 
πίστευε, ότι οι ορθό-
δοξες προσευχές, θα 

φέρουν τον κόσμο στην εκκλησία 
και γι’ αυτό πρέπει εμείς οι κατηχη-
τές και οι ιερείς να τελούμε με πολύ 
ζήλο τις ακολουθίες για να τραβήξει 
το Άγιο Πνεύμα κι άλλους πιστούς 
στο λιμάνι της σωτηρίας. Ο Γεώργιος 
λοιπόν, συνηθίζει πρωί και απόγευμα 
να προσεύχεται στο ναό κάνοντας τον 
όρθρο, τον εσπερινό και το απόδειπνο 

και το βράδυ κάνει τον προ-
σωπικό του κανόνα σε ένα δω-
μάτιο του σπιτιού του, δίπλα 
στο ναό. Κάθε βράδυ 12.00 με 
2.00, ξυπνά και αρχίζει τον κα-
νόνα του με ψαλμούς, μετάνοι-
ες, κομποσκοίνι κ.λπ. Εδώ ας 
σημειώσουμε ότι ο ναός του 
Αγίου Αθανασίου και Κυρίλλου, 
ούτε το σπιτάκι δίπλα στο ναό, 
έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Λίγες 
ημέρες πριν, τον πλησίασε 
ένας γείτονάς του, που δεν 
είχε καμία σχέση με την Ορ-
θοδοξία, ούτε γνώριζε μέχρι 
τότε την εκκλησία μας. Πιάνει, 

Στιγμιότυπο από την ιεραποστολική και ποιμαντική περιοδεία  
του Σεβ. Μητροπολίτου Ζάμπιας & Μαλάουι κ. Ιωάννου,  

στην δεύτερη χώρα της επαρχίας του, το Μαλάουι.

Κατά την διάρκεια της ποιμαντικής επίσκεψής του, ο Σεβ. 
κ. Ιωάννης τέλεσε καθημερινά την Θεία Ευχαριστία σε 

όλους τους Ιερούς Ναούς που επισκέφθηκε στο Μαλάουι.
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λοιπόν τον Γεώργιο, αυτός ο άνθρωπος 
και με σιγουριά και χαρά του λέει ότι «κι 
εγώ και η οικογένειά μου, θέλουμε 
να βαπτιστούμε σε αυτήν την εκκλη-
σία, γιατί εδώ βρίσκεται η Αλήθεια 
και εσείς έχετε την αληθινή Πίστη». 
«Μα πώς έτσι ξαφνικά;», τον ρωτάει ο 
Γεώργιος και εκείνος του διηγήθηκε τα 
παρακάτω: «Εγώ είμαι γείτονάς σου και 
η δουλειά μου είναι να κάνω βραδινές 
περιπολίες και να ελέγχω τους φρουρούς 
που δουλεύουν στην εταιρεία μας ότι 
βρίσκονται στις θέσεις τους. Κάθε βράδυ 

στις 12.00 πιάνω εργασία και μάλιστα σε 
ακούω που προσεύχεσαι όταν ξεκινώ για 
τη δουλειά μου. Έρχεται αυτοκίνητο της 
εταιρείας μας με οδηγό και με παίρνει 
και φεύγουμε. Τις προάλλες την ώρα 
που εσύ προσευχόσουνα, είδαμε κι 
εγώ και ο οδηγός μου, την εκκλησία 
ολόκληρη και το σπίτι σου να είναι 
λουσμένα μέσα στο φως! Μας έκα-
νε πολλή εντύπωση και σταματήσαμε 
το αυτοκίνητο για να δούμε καλύτερα, 

αφού γνωρίζουμε ότι δεν έχετε ρεύμα 
ηλεκτρικό σε αυτά τα κτίρια. Το φως 
αυτό ήταν λαμπερό, όμορφο και φυ-
σικό! Την επόμενη ημέρα επαναλή-
φθηκε ξανά το ίδιο θέαμα, την ίδια 
ώρα. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί 
ποτέ. Θέλω να γίνω ορθόδοξος και 
εγώ και η οικογένειά μου».

Το θαυμαστό αυτό γεγονός, μας θύ-
μισε ότι πριν κάποια χρόνια όταν χτιζό-
ταν ο ναός αυτός, ξαφνικά κάποια μέρα, 
ανάμεσα στους ανυποψίαστους εργάτες, 
εμφανίστηκε κάποιος «ιδιόρρυθμος τρε-
λός» ιθαγενής στάθηκε στο κέντρο του 
ναού και άρχισε να μιλά δυνατά και να 
ανακοινώνει σε όλους ότι «εδώ βρίσκεται 
η Αλήθεια! εδώ βρίσκεται η Σωτηρία!».

Κλείνοντας αδελφοί την επικοινωνία 
μας, σημειώνουμε ότι οι Άγιοι μας βο-
ηθούν σκανδαλωδώς. Τρέχουν, λύνουν 
τα προβλήματά μας, μας σκεπάζουν, μας 
προστατεύουν, είναι συνεχώς δίπλα μας, 
μεσιτεύουν στον Τριαδικό Θεό για μας, 
σεβόμενοι συγχρόνως και την ελευθερία 
μας. Γι’ αυτό εμείς το μόνο που έχουμε 
να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε 
σε αυτούς, με πίστη, με φλόγα και με 
εμπιστοσύνη, να μεσιτεύουν για μας. 
Να τους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, 
την οικογένειά μας, την πατρίδα μας, 
τις ιεραποστολές και έτσι θα πετύχουμε 
να βγούμε από τα αδιέξοδα. Θαυμαστά 
παραδείγματα σαν τα παραπάνω, θα 
είναι πάντοτε μπροστά μας, για να μας 
δείχνουν ότι δια της προσευχής, της 
ταπείνωσης και της σωστής λατρείας 
του Θεού, θα πετύχουμε τα ποθούμενα.

Με αγάπη Χριστού 
από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή  

του Μαλάουι Ιερέας Ερμόλαος

Ο Σεβ. κ. Ιωάννης για την επίλυση των λειτουρ-
γικών αναγκών και για την εξυπηρέτηση του 
διαρκώς αυξανόμενου Ορθόδοξου πληρώματος, 
χειροτόνησε νέους Μαλαουιανούς κληρικούς, που 
υπηρετούσαν την Τοπική Εκκλησία ως Κατηχητές. 
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Αλιεύοντας τα νεανικά περιοδικά…
Η μεγαλύτερη δύναμη στο κόσμο: Η πίστη στο Θεό

Πηγή: Νεανικό περιοδικό «Τα κρίνα», τεύχος 352, Μάιος 2016, σελ. 15
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ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ
Επίσκεψη Σεβ. Μαδαγασκάρης  
κ.κ. Ίγνατίου στον Όμιλό μας

Παρουσίαση βιβλίου Δ. Λυκούδη

Μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία 
είχαμε όλα τα μέλη και οι δωρητές 

του ΠΧΟΟΙ στις 20 Απριλίου στην 5η 
Ιεραποστολική Σύναξη Νέων!

Καλεσμένος στον Όμιλό μας ήταν 
ο Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης κ.κ. 
Ιγνάτιος ο οποίος μας μετέφερε τις 
ιεραποστολικές του εμπειρίες και 
μας μίλησε για το πολυσχιδές ιερα-
ποστολικό έργο που επιτελεί στην 
Επισκοπή του, στην οποία ανήκουν 
εκτός από τη νήσο Μαδαγασκάρη 
και τα νησιά Μαυρίκιος, Μαλβίδες, 
Κομόρες και Ρεϊνιόν. Ο Ιεράρχης-ιε-
ραπόστολος, με την Χάρη του Θεού, τις 
άοκνες και υπεράνθρωπες προσπάθει-
ές του εργάζεται για την εξάπλωση του 
Ευαγγελικού λόγου και την πολύπλευρη 
πνευματική και ανθρωπιστική αρωγή 
των εκεί αδελφών μας. Έχει αναπτύξει 
τεράστιο και αξιόλογο ιεραποστολικό, 

φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο: ανέ-
γερση ιερών ναών, κατηχήσεις, βαπτίσεις 
και σεμινάρια, ίδρυση σχολείων, εξωτερι-
κών ιατρείων, ορφανοτροφείου, άνοιγμα 
γεωτρήσεων για πόσιμο νερό, κατασκευή 
πολλών κατοικιών για φτωχές οικογέ-
νειες, γηροκομείο, παροχή υποτροφιών, 
διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένει-
ες, καθώς επίσης και διανομή πρωϊνού 
ροφήματος σε φτωχά παιδιά κ.λ.π.

Τ ο Σάββατο 9 Απριλίου ο Θεολόγος-
Φιλόλογος και Υπ. Δρας του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών κος Δημήτρης 
Λυκούδης παρουσίασε στον Όμιλό μας 
το βιβλίο του «Οσμήν Ευωδίας Αγιο-
ρείτικης» «Οδοιπορικό στο Άγιο Όρος» 
προσφέροντας εξ ολοκλήρου τα έσο-
δα εκείνου του απογευματινού από 
τα βιβλία του που εδόθησαν, στο τα-
μείο του Πανελληνίου Χριστιανικού 
Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Ο 
Όμιλός μας τον ευχαριστεί γι’ αυτή την 

γενναιόδωρη οικονομική του συμβολή 
και ευχόμαστε ο Κύριος να του χαρίζει 
υγεία και κάθε ευλογία.

Δραστηριότητες του Οµίλου
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«Η ώρα η καλή κι ευλογημένη…»

Σ την αλλοπρόσαλλη εποχή που ζούμε, δύο 
νέοι άνθρωποι θέτουν υψηλούς στόχους. 

Η ορθόδοξη ευαισθησία τους και η αγωνι-
στικότητά τους αποτελεί υποδειγματική ιε-
ραποστολική μαρτυρία. 

Η Μαγδαληνή Nakanwagi παιδί του 
σπιτιού της «Αγία Ταβιθά» Λιβαδειάς και 
στενή συνεργάτης του Ομίλου μας κατά την 
διάρκεια των σπουδών της στην Αθήνα και 
ο Αριστοτέλης Assimwe παιδί της ιεραπο-
στολής της Χριστιανικής Αδελφότητας «Η 
Χρυσοπηγή» με καταγωγή και οι δύο από 
την Ουγκάντα, έδωσαν στις 10 Μαΐου αμοι-
βαία υπόσχεση γάμου στον αρραβώνα τους 
που τελέστηκε στο σπίτι της οικογένειας της 
«Αγ. Ταβιθά» καθώς, ευλόγησαν τις βέρες του 
αρραβώνα οι Αρχιμ/τες π. Πολύκαρπος Μπό-
γρης και π. Ευφραίμ Παναούσης. Τα παιδιά 
θα προσέλθουν τον ερχόμενο Αύγουστο «εἰς 
γάμου κοινωνίαν» στην πατρίδα τους στην 
Ουγκάντα όπου θα τελέσουν το μυστήριο ο 
Σεβ. Ουγκάντας κ.κ.Ιωνάς και ο πνευματικός 
της νύφης Σεβ. Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. 
Σεραφείμ. O Όμιλός μας θα εκπροσωπηθεί 
από την ταμία του Δ.Σ κα Μαρία Σταυρια-
νού-Μπέκου η οποία ως νονά της νύφης 
μαζί με το σύζυγό της Κωνσταντίνο Μπέκο 
θα είναι οι κουμπάροι στο Γάμο. Αυτό όμως 
που αποτελεί μεγάλο ιεραποστολικό γεγο-
νός και χαροποιεί όλους είναι ότι τα παιδιά 
θα ξεκινήσουν την συζυγική τους ζωή στην 
πατρίδα τους την Ουγκάντα ως εργάτες του 
Αμπελώνος Χριστού. Ο Αριστοτέλης ως ιε-
ρέας και η Μαγδαληνή ως νοσηλεύτρια. Τον 
ιερό πόθο της μεταφοράς και της διάδο-
σης της φλόγας της Ορθόδοξης πίστης 
στους συμπατριώτες τους είχαν και οι 
δύο νέοι από τότε που ήρθαν στην Ελ-
λάδα την οποία θεωρούν πνευματική 
πατρίδα τους και κοιτίδα Ορθοδοξίας. 

Η απόφασή τους να εγκαταλείψουν την 
όμορφη και γεμάτη ευκολίες ζωή της Ευρώπης 
και να ακολουθήσουν ολοκληρωτικά διαφορε-

τικούς ρυθμούς καθημερινότητας και τρόπου 
ζωής δηλώνει την αμέριστη αγάπη τους για το 
τόπο τους και τους συμπατριώτες τους, αλλά 
πάνω απ’ όλα τη κοινή αγάπη τους για τον 
Χριστό και την επιθυμία τους να μιμηθούν την 
δική Του αγάπη στις σχέσεις με τον πλησίον.

Ως σοβαρά σκεπτόμενοι, πιστοί και μυ-
αλωμένοι νέοι γνωρίζουν ότι η Ιεραποστο-
λή ποτέ δεν γινόταν με ευκολία και χωρίς 
δυσκολίες και πειρασμούς. Πάντοτε ωστό-
σο, πιστεύουν ακράδαντα ότι μέσα από τις 
δύσκολες καταστάσεις, έρχεται η Χάρις του 
Θεού που καθιστά τα αδύνατα δυνατά, τα 
δύσκολα εύκολα και χαριτωμένα. Τίποτα 
δεν είναι ισχυρότερο από την πρόνοια και 
την φιλανθρωπία του Θεού για τον καθένα 
ξεχωριστά και όλον τον κόσμο! Είναι και 
οι δύο πεπεισμένοι ότι εάν είναι αυτοί 
σωστοί στο καθήκον τους, ο Κύριος θα 
οικονομήσει γι’ αυτούς. 

Είναι όμως και ευθύνη ημών, των με-
γαλυτέρων και ανάγκη να στηρίξουμε 
οικονομικά και να ενθαρρύνουμε αυτά 
τα νέα παιδιά στο νέο τους ξεκίνημα, 
στην ορθόδοξη ιεραποστολική πορεία 
που χάραξαν.

Mε τις θερμότερες ευχές 
εκ του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Τσούγκρισμα κόκκινου Αυγού

Τ ην Κυριακή 22 Μαΐου στο λόφο 
της Ανάληψης στην Αράχωβα, 

στην Κατασκήνωση της «Αγία Ταβι-
θά» μετά το γεύμα και το Αναστάσιμο 
εορταστικό πρόγραμμα πραγματοποι-
ήθηκε «το τσούγκρισμα του κόκκινου 
αυγού» σ’ ένα πνευματικό αντάμωμα 
των μελών και φίλων του Ομίλου από 
την Αθήνα αλλά και απ όλα τα Παραρ-
τήματα του ΠΧΟΟΙ. 

Πέρασε ἀκόμη μία ἐποικοδομητική 
πνευματική περίοδος καί ἦλθε ἡ 

ὥρα νά διακόψουμε τίς συναντήσεις 
μας.«Κάλλιστον καί ψυχοφελέστερον 
ἐρευνᾶν τάς θείας Γραφᾶς». Μ’ αὐτήν 
τήν προτροπήν τοῦ Ἁγίου καί Ἱεροῦ 
Δαμασκηνοῦ ξεκινήσαμε καί φέτος στόν 
εὐλογημένο χῶρο τῆς Ἱεραποστολῆς 
(ὁδός Τρυγόνος 3-5) τήν συμμελέτη τῆς 
Ἁγ. Γραφῆς. 

Τά μέλη μας, φίλες καλές κι’ ἀγαπη-
μένες συνεργάτιδες τῆς Ἱεραποστολῆς, 
σαράντα χρόνια τώρα συμμετέχουν σ’ 

αὐτές τίς πνευματικές συναντήσεις. 
Ἐμπνευστής αὐτῆς τῆς προσπάθειας ὁ 
ἱδρυτής τῆς ἱεραποστολῆς, ὁ πνευμα-
τικός μας πατέρας μακαριστός Κων/
νος Σακελλαρόπουλος, Μητροπολίτης 
Θεσσαλιώτιδος και Φανεριοφαρσάλων, 
... και οἱ καρποί οἱ πνευματικοί πολλοί!

Στήν κρίση πού μαστίζει τά τελευταῖα 
χρόνια τήν πατρίδα μας, καλεῖται ἡ 
ἑλληνίδα μάνα να γίνη ὁ κυματοθραύ-
στης, στά προβλήματα, τίς ἀγωνίες, 
τίς στενοχώριες, τίς ἀσθένειες πού 
ἀντιμετωπίζει ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινω-

Λῆξις φιλικῶν κύκλων 2015-2016
(Σαράντα εὐλογημένα χρόνια)

Ο πνευματικός 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
Μητροπολίτης 
Κυθήρων & 
Αντικυθήρων 
κ.κ.Σεραφείμ, 
προσφέρει στους 
εκδρομείς του 
Παρνασσού το 
κόκκινο αυγό
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νία, ἡ χώρα μας. Μέ τήν πνευματική 
κατάρτισή της, ἀφίνει μέ τήν παρουσία 
της νά γλυκοχαράζει μιά φωτεινή ἀκτίνα 
ἥλιου καί νά ζεσταίνει τίς παγωμένες 
ψυχές πού τίς πλακώνει ἡ κατάθλιψις 
καί ἡ μαύρη ἀπελπισία. 

Τά θέματα πού ὅλη αὐτή τήν ἐκκλη-
σιαστική χρονιά παρακολουθήσαμε ἦταν 
ἀπό τήν ἐπιστολή πρός Φιλιππησίους 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Φωτισμένοι 
πνευματικοί πατέρες μέ ἀναλυτικά βοη-
θήματα μᾶς ἄνοιξαν τά μάτια τῆς ψυχῆς 
μας ὥστε νά κατανοήσουμε τά βαθεια 
μηνύματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Χα-
ρακτηριστική ἐπιστολή τῆς ἐν Κυρίῳ 
Χαρᾶς, τῆς Ἀγάπης, τῆς Δικαιοσύνης, 
τῆς εἰρήνης, τῆς αὐτάρκειας, τῆς φιλαν-
θρωπίας. «Ὅσα ἐστίν ἀληθῆ ὅσα σεμνά, 
ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά ταῦτα λογίζεσθε». 

« Ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι», 
τέτοια πνευματικά ἐδέσματα γευτήκα-
με τούτη τήν εὐλογημένη χρονιά πολλά 
ἐρωτηματικά, πολλοί προβληματισμοί, 
πολλές οἱ Θεῖες Δωρεές, Μεγάλη ἡ 
ὠφέλεια! Κι’ ὅταν στήν τελευταία συ-
νάντησή μας ἐτέθη τό ἐρώτημα ποιά 

ἦταν ἡ ὠφέλεια, ποιοί ἦταν οἱ καρποί 
ἀπ’ αὐτές τίς ὡραῖες συναντήσεις κάθε 
Τετάρτη πρωΐ. ἡ ἀπάντησις ἀπ’ ὅλα τά 
μέλη ἦταν νά συνεχίσουμε νά μήν δια-
κόψουμε. Ἡ ὡραία σχέσις μεταξύ μας, 
ἡ ἐπικοινωνία, ἡ ὡφέλεια πού ἡ κάθε 
μια μᾶς ἀποκομίζει ἀπό τούς φιλικούς 
κύκλους Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς δέν 
ἀντικαθίσταται μέ τίποτε καλύτερο καί 
πολυτιμότερο. Ἀποφασίσαμε λοιπόν νά 
ξαναβρεθοῦμε καί γιατί ὄχι, γιά ἄλλη μιά 
φορά ὅσες θά μέναμε στήν Ἀθήνα.

Εὐλογημένες μικροχαρές καί ἀπο-
λαύσεις πού μᾶς κρατοῦν ἀγαπημένες 
καί ἑνωμένες ἀληθινά κοντά στόν Κύριό 
μας γιά τόσα χρόνια. Μέ πατρικές εὐχές 
καί νουθεσίες ἀπό τόν πνευματικό μας 
πατέρα, Σεβασμιώτατον κ. Σεραφείμ Μη-
τροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικηθύρων 
καί μέ τήν ἐξ ὕψους εὐλογία καί εὐχή 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Κων/νου Σακελλα-
ρόπουλου εὐχηθήκαμε ἡ μία στήν ἄλλη 
καλό καλοκαίρι καί καλή ἀντάμωση πάλι 
τό Φθινόπωρο.

Ἡ Κυκλάρχης
Θεοδώρα Σκορδᾶ

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Εικόνα με τους αγίους που μαρτύρησαν στην Κίνα, στην Επανάσταση των Μπόξερς, τον 
προηγούμενο αιώνα, 1900. Η εικόνα φτιάχτηκε με οδηγίες του  Σεβασμιωτάτου  Μητρο-
πολίτη Χονγκ Κονγκ και Νοτιοανατολικής Ασίας κ.κ. Νικήτα. Πηγή: www.pemptousia.gr

Διορθώσεις ΙΤ 133
•   Σελ. 32: Λόγω τυπογραφικού λάθους αναγράφθηκε λάθος το όνομα του εφημέριου 

του Χρισσού Φωκίδος, πρόκειται για τον π. Δημήτριο Ευσταθίου.
• Σελ. 13: Εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε η πηγή του άρθρου που είναι: «Αδελφότητα 

Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, CC BY-NC».
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Πρόσφατα «μετέστησαν προς Κύριον» δύο 
μέλη και συνεργάτριες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.: Η 

Μαρία Πολύζου και η Χριστίνα Γιουβρέκα.
Είναι από τους πρώτους που προσφέρθη-

καν να βοηθήσουν εθελοντικά, πριν 35 χρόνια, 
τον εμπευστή και ιδρυτή του Ομίλου Εξωτερι-
κής Ιεραποστολής μακαριστό Κων/νο Σακελ-
λαρόπουλο στη διάδοση του Ιεραποστολικού 
πνεύματος και βοήθεια των Ιεραποστόλων 
που εργάζονται στην πρώτη γραμμή. Και οι 
δυο τους εκλεκτές και υποδειγματικές οικο-
δέσποινες, νεαρές με τα μωρά στην αγκαλιά 
πρόσφεραν τις πολλαπλές υπηρεσίες τους, κά-
τω από αντίξοες συνθήκες από τα νιάτα τους 
μέχρι τα γεράματά τους. Η Μαρία Πολύζου 
καταγόμενη από την Άγναντα των Τζουμέρ-
κων, διέθεσε την εξυπνάδα της, το ζήλο της, 
τον ενθουσιασμό της, την αγωνιστικότητά της 
στην υπηρεσία της Ιεραποστολής.

Ακούραστη και πρόθυμη όπου ήταν 
απαραίτητο έδινε το παρόν. Στο υπόγειο 
στη διαλογή των μεταχειρισμένων ρούχων, 
στη δεματοποίηση, στην προετοιμασία 
των Ιεραποστολικών εξορμήσεων (Αλβα-
νία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία, Αφρική 
κ.λπ.). Ευγενέστατη, χαμογελαστή, καλωσυ-
νάτη προικισμένη με πάρα πολλά ψυχικά 
χαρίσματα, τα οποία «κληροδότησε» στα 
υπέροχα παιδιά και εγγόνια της.

Η Χριστίνα Γιουβρέκα από τη Μυτιλή-
νη υπήρξε από τους σημαντικότερους και 

ανιδιοτελώς εργαζομένους συνεργάτες του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Νεαρή οικοδέσποινα εργάσθηκε 
μαζί με το σύζυγό της, τον Ιγνάτιο, για την 
εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη.

Η αείμνηστη ήταν αφοσιωμένη σύζυ-
γος, στοργική μητέρα, αξιαγάπητη γιαγιά, 
δοσμένη ολοκληρωτικά στην οικογένεια και 
στην ένθερμη χριστιανική πίστη. Ευτύχη-
σε ν’ αποκτήσει μετά του ανεγνωρισμένου 
κύρους, και εξαίρετου ήθους, Ιγνατίου Γι-
ουβρέκα, ευλογημένα παιδιά, τα οποία δημι-
ούργησαν πιστές και ενάρετες χριστιανικές 
οικογένειες. Ήταν προικισμένη με πολλά 
ψυχικά χαρίσματα, προσευχή, πίστη, ελπίδα, 
αγάπη, ταπείνωση, καλωσύνη, φιλεργία, ελε-
ημοσύνη, τα οποία μετέδωσε και στο άμεσο 
περιβάλλον της. Λαχταρούσε τη μυστηριακή 
ζωή της Εκκλησίας μας και είχε ζωντανή 
επικοινωνία με το Χριστό και την Παναγία 
μας. Την αρρώστια της την αντιμετώπισε με 
γαλήνη και καρτερικότητα. Περίμενε το θά-
νατο αντικρύζοντάς τον με απλότητα, χωρίς 
να νιώθει το κρύο φύσημά του.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που τό-
σο αγάπησαν, οι αοίδιμες, να κατατάξει τις ψυ-
χές τους «εν σκηναίς Δικαίων και μετά Αγίων».

ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ ΑΞΙΟΜΑΚΑ-
ΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΟΙΔΙΜΕΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΑΣ: 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

«Είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο» 
(Ρωμ. 14, 78)

Χρ. Γιουβρέκα

Μ. Πολύζου



37ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/03/2016
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής  

από 01/01/2016 έως 31/03/2016  Ποσό

«Παιδί & Πρόοδος» - Αλεξάνδρου Αλέξ. & 
Μαρία ΟΕ

20,00 €

Αγγελάκης Θεοφάνης 50,00 €

Αγγελή Βασιλική 20,00 €

Αγγελίδου Ελένη 30,00 €

Αγουρού Ιωάννα 20,00 €

Αθανασιάδου Βασιλική 50,00 €

Αναγνωστοπούλου Βαρβάρα 50,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €

Ανδρούτσου Γεωργία 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 500,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 15,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ασημακόπουλος Ανδρέας 20,00 €

Αχείμαστου Ολγα 15,00 €

Βασιληά Παρασκευή 20,00 €

Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €

Βλαστός Στυλιανός 20,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 250,00 €

Γαλανοπούλου Χριστίνα 10,00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 10,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 30,00 €

Γιαννής Δημήτριος 30,00 €

Γρατσέα Σταυριανή 20,00 €

Γρηγορίου Μαρία 30,00 €

Γρηγορόπουλος Γρηγόρης 25,00 €

Δασκαλάκη Ευσταθία 30,00 €

Δασκαλάκη Μαρία 180,00 €

Δαφνή Ναυσικά 150,00 €

Δεμενόπουλος Γρηγ 30,00 €

Δημάκη Αλεξάνδρα 50,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 50,00 €

Δούκα Βασιλική 10,00 €

Δρυμούση Ευσταθία 40,00 €

Ευθυμιάδου Χρυσούλα 50,00 €

Ι. Μονή «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Σταγιάδες 50,00 €

Ι. Μονή Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Καρέα 30,00 €

Ι. Μονή Αγίας Παρασκευής 100,00 €

Ι. Μονή Κεχαριτωμένης Θεοτόκου - Τροιζήνα 30,00 €

Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου - Αχαρναί 20,00 €

Ι. Μονή Μεταμορφόσεως Σωτήρος Λουκούς 20,00 €

Ι. Μονή Παναγίας Γοργοεπήκοου Ναύπακτος 20,00 €

Ι. Μονή Προυσού 300,00 €

Ι. Μονή Σίμωνας Πέτρας 100,00 €

Ι. Ναός Αγ. Τρύφωνα - Καματερό 180,00 €

Ιερομόναχος Γρηγόριος 70,00 €

Ιωαννίδης Ιωάννης 100,00 €

Ιωσηφέλλη Αφροδίτη 20,00 €

Καλαθά Φωτεινή 20,00 €

Καλογήρου Χρυσούλα 20,00 €

Καμηνάρη Αικατερίνη 50,00 €

Καραθανάση Μαρία 30,00 €

Καραντζάλου Μαρία 100,00 €

Καρατζένη Σοφία 10,00 €

Καρατζιού Αλεξάνδρα 30,00 €

Καραφωτιάς Νικόλαος 20,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα 50,00 €

Κατερινόπουλος Αριστείδης 250,00 €

Κατσαδούρης Παναγιώτης 30,00 €

Κατσιβάλης Ευστάθιος 10,00 €

Καψιμαλάκου Παρασκευή 25,00 €

Κεβρεκίδης Γεώργιος 15,00 €

Κιαμπέσης Αναστάσιος 30,00 €

Κιουλχατζή Μαρία 50,00 €

Κοντοδήμου Ευαγγελία 30,00 €
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Κοντοδήμου Κυράννα 70,00 €

Κοσκορέλου  Δέσποινα 50,00 €

Κοτσίκορος Γεώργιος 50,00 €

Κουρούπη Ειρήνη 40,00 €

Κουφοπούλου Αικατερίνη 10,00 €

Κωνσταντινίδης Ευάγγελος 20,00 €

Κωνσταντοπούλου Ελένη 20,00 €

Λεβεσάνος Νικόλαος 100,00 €

Λίγκα Ανδρονίκη 20,00 €

Μάινου Μπέη Τρυφωνία 50,00 €

Μακρή Παναγιώτα 20,00 €

Μακρυα Ευαγγελία 20,00 €

Μαλαγάρη Αγγελική 50,00 €

Μαυρίδης Σταύρος 60,00 €

Μαυροπάνου Άννα 100,00 €

Μοναχή Θεονύμφη 10,00 €

Μπαγλατζής Σωκράτης 10,00 €

Μπασούκου Μαρία 15,00 €

Μπότη Ουρανία 20,00 €

Μπουλιώτη Ανδριάνα 10,00 €

Μπρακούλια Βασιλική 10,00 €

Νικολοπούλου Σταυρούλα 20,00 €

Ντάκουλας Ευάγγελος 20,00 €

Νταλάκα  Βασιλική 50,00 €

Ντέκα Αναστασία 5,00 €

Ντόβα Αλεξάνδρα 10,00 €

Οικονόμου Χαρίκλεια 5,00 €

π. Βιολάκης Εμμανουήλ 10,00 €

π. Πίττας Αθανάσιος 100,00 €

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

π. Καλπούζος Γεώργιος 500,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 100,00 €

Πάνου Πέτρος 50,00 €

Παπαγεωγρίου Μαρία 20,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00 €

Παπαπαναγιώτου Κλεάνθης 30,00 €

Παπασπύρου Δέσποινα 30,00 €

Παφίλη Κωνσταντίνα 20,00 €

Πέρου Αννα 20,00 €

Πλειαδάκη Ελένη 20,00 €

Πλιάκου Ζωή 30,00 €

Ράπτης Δημήτριος 30,00 €

Ραχούτη Ευγενία 20,00 €

Ρεντιζέλα Βασιλική 100,00 €

Ρεπανίδα Ευγενία 50,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 20,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €

Σεβ. κ.κ. Γεώργιος - Ι. Μητροπ. Κίτρους 
Κατερίνης & Πλαταμώνος 

100,00 €

Σιμόπουλος Γ. Γεράσιμος 30,00 €

Σιούλη Μαρία 100,00 €

Σοβατζόγλου Βασ. 20,00 €

Σπυρόπουλος Νικόλαος 50,00 €

Σταλάκη Θηρεσία 7,00 €

Στεργίου Αικατερίνη 20,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Τσατσάνης Αθανάσιος 10,00 €

Τσέκα Σταυρούλα 20,00 €

Τσιλίκα Σπυριδούλα 20,00 €

Τσολάκη Μαρία 30,00 €

Τσουκνίδα Κωνσταντίνα 505,00 €

Υφαντής Χαράλαμπος 50,00 €

Φράγγου  Αρετή 300,00 €

Χαρβαλιά Μαρία 20,00 €

Χατζημιχάλης Μιχαήλ 250,00 €

Χούπα Αθανασία 20,00 €

Χρυσού Γ. Φραντσέσκα 150,00 €

Ψηλάκη Ειρήνη 20,00 €

Ψυλολίχνου Ελένη 300,00 €

Ψυχομάνη Παναγιώτα 20,00 €

Εις Μνήμην Ποσό

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην 
αδελφών Παναγιώτου & Αθανασίου

100,00 €

Κορτέση Βενετία εις μνήμην γονέων 20,00 €

Κοτσώνα Ελένη εις μνήμην συζύγου & αδελφών 25,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην συζύγου 50,00 €

Μπέλτσιος Χρ.Ευάγγελος εις μνήμην συζύγου 
& θυγατρός Ευανθίας

50,00 €

Νικολετοπούλου Παναγιώτα εις μνήμην γονέων 
Πέτρου & Στεφανίας

20,00 €

Δια Βαπτίσεις Ποσό

Πατεράκη Φωτεινή, όνομα Ειρήνη 
Χρυσοβαλάντου

400,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 540,00 €
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Ιερατικό Σεμινάριο στην Ουγκάντα .............................................................................................. 24 
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• Εξόδιοι Λόγοι - Κοιµηθέντες 
«Είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο» (Ρωμ. 14, 78) .............................. 36
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KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

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

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στάση γραμμῆς τρόλεϋ Νο 2 και 4
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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

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑΙ

21ο ΣΥΝΕΔΡΊΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΧΡΊΣΤ.  
ΟΜΊΛΟΥ ΕΊΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΊΝ ΑΓΊΑΣ ΤΑΒΊΘΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΒΟΊΩΤΊΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ: «Η OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ»
Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί συνεργάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. , ἡ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
εἰς τό 21ο Συνέδριον πού ὀργανώνει ὁ  Ὅμιλος μας  

ἀπό 19ης ἕως 21ης Αὐγούστου 2016 (Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή).
Τό Ἀρχηγεῖο τῆς Κατασκηνώσεως τῆς ‘’ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ’’, ὅπως πάντα ἔτσι καί ἐφέτος, εὐχαρίστως 

μᾶς προσφέρει τόν φιλόξενον χῶρον του.
Τό Δ.Σ. καθώς καί ἡ ἐπιτροπή ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου μέ ἔμπειρους εἰσηγητάς, ὅπως  

 ὁ Ἁγιορείτης – Ἱεραπόστολος  π.Νικόλαος  Γρηγοριάτης,  
ὁ Ἱεραπόστολος π. Ἰωάννης Κιμπούκα, ὁ π. Ευάγγελος Παπανικολάου-ἰατρός,  

ὁ κ. Δημήτριος Τσελλεγγίδης-Καθηγητής τῆς Δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ.,  
ὁ κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος-Καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., 

ὁ κ. Δημήτριος Δημητρίου- ἰατρός, ἡ κα Μαριλένα Καπιδάκη- ἰατρός, ὁ κ. Δημήτριος 
Λυκούδης-Θεολόγος, Φιλόλογος, θά προσπαθήσουν ὥστε τό τριήμερον Ἱεραποστολικόν Συνέδριον 

νά βοηθήσει τούς Συνεργάτες μας μέ πνεῦμα μαθητείας καί ἀγάπης νά ὠφεληθοῦν πνευματικά. 
Ὁ περιωρισμένος ἀριθμός κατασκηνωτικῶν δωματίων ἐπιβάλλει ὥστε ἡ παροῦσα πρόσκλησις νά θεωρηθῇ 
αὐστηρῶς προσωπική. Ὅσοι δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλοῦνται νά ἔχουν μαζί τους τά προσωπικά τους 
εἴδη, καθώς καί σεντόνια, πετσέτες κλπ. Ἐπιπλέον, ἐάν εἶναι δυνατόν, μαγνητόφωνο γιά τίς εἰσηγήσεις καί 

φωτογραφική μηχανή γιά τά ἀξιοθέατα τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ κατασκηνωτικοῦ μουσείου.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΊΣ
Νά δηλώσετε ἐγκαίρως τήν συμμετοχήν σας εἰς τά τηλέφωνα:
1. κα Ἀργυρῶ Σώχου, 2108650348   ἤ   6978738331
2. κα Θεοδώρα Σκορδά, 2108650759   ἤ   6988342744
3. κα Μαρία Γεωργούλα, 2107628953   ἤ   6979872415
4. κα Ευτυχία Χρηστίδου, 2109885542   ἤ   6945644654
5. Κατασκήνωσις «Ἁγία Ταβιθᾶ», 2267031290   ἤ   2261023516

Σᾶς περιμένουμε μέ ἀδελφική καί ἱεραποστολική χαρά

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ
ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟΝ Π.Χ.Ο.Ο.Ι
Ἡ Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

Ἡ Γεν. Γραμματεύς 
ΑΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
Ἡ Ἀρχηγός

ΓΕΡ. ΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ


