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Μέ ἀφορμή τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου τῆς Μαγδαληνῆς Nakanwagi 
μέ τόν Ἀριστοτέλη Assimwe στό χωριό Luguzi στήν Οὐγκάντα, ὀργανώθηκε 

μικρή ἀποστολή ἀπό τήν Ἑλλάδα μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων 
κ.Σεραφείμ, Πνευματικό τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι, καί τήν συμμετοχή τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου 
καί Μαρίας Μπέκου (Σταυριανοῦ) καί τοῦ συνοδεύοντος Πρωτ. π. Παύλου Mutaasa, 
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμπάλας Οὐγκάντας. 
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
24/08/2016 ἕως 31/08/2016

Eἶναι πολύ νωπές καί ἀνεξίτηλες οἱ ἐντυπώσεις μου ἀπό τήν πρόσφατη πενθήμερη 
ἐπίσκεψί μας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐγκάντας. Οἱ Θεῖες Λειτουργίες, 

μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία, συνυφασμένη μέ τό Ἱερό 
Μυστήριο τοῦ Γάμου ἑνός νέου καί μιᾶς νεάνιδος, ἰθαγενῶν, ἔδωσαν ἔντονα τό 
στίγμα τῆς ἀληθινῆς Θείας Λατρείας μικρῶν καί μεγάλων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, 
ὁλοκλήρου τοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἰδιαίτερα τά νέα παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες 
ὅλων τῶν βαθμίδων ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τήν διεύθυνσι χοραρχῶν  ψάλλουν πολύ 
ἁρμονικά καί ἡ συμμετοχή τους εἰς τό Ποτήριον τῆς ζωῆς, τήν Θεία Κοινωνία, 
εἶναι σχεδόν καθολική. 

Καί στά Σχολεῖα, τά ὁποῖα ἱδρύθησαν ἤ λειτουργοῦν ὑπό τήν εὐλογία τῆς 
Ἐκκλησίας, καί μάλιστα τοῦ ταπεινοῦ καί πολυτάλαντου Σεβ. Μητροπολίτου Κα-
μπάλας κ.Ἰωνᾶ, διακρίνεται ἀμέσως ἡ εὐταξία, ἡ σεμνότητα (φοροῦν ἰδιαίτερες καί 
ξεχωριστές ἐνδυμασίες), τά λάμποντα ἀπό χαρά καί γαλήνη πρόσωπά τους καί ἡ 
δίψα τους γιά μάθησι καί πρόοδο...» 

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 
(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὑπ’ ἀριθ.429/2-9-2016 Ἐγκύκλιο)

«
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Ὁ Σεβασμιώτατος Σεραφείμ εἶναι ἐπί μία 10ετία ὁ πνευματικός τῆς Μαγδαληνῆς, 

ἡ ὁποία ἔζησε ἐπί 15ετία ὡς τρόφιμος στήν Ὀρφανική Στέγη «Ἁγία Ταβιθᾶ» Λεβα-
δείας. Ἡ Μαρία Σταυριανοῦ-Μπέκου ὑπῆρξε ἡ ἀνάδοχος (νονά τῆς Μαγδαληνῆς) 
καί μαζί μέ τόν σύζυγό της Κωνσταντῖνο ἦσαν οἱ παράνυμφοι (κουμπάροι) τῶν 
νεονύμφων. 

Κάνουμε γνωστό ὅτι ἡ Μαγδαληνή καί ὁ Ἀριστοτέλης κατάγονται καί δύο ἀπό 
τήν Οὐγκάντα. Ἡ Μαγδαληνή ἦρθε στήν Ἑλλάδα στήν «Ἁγία Ταβιθᾶ» Λιβαδειᾶς, 
βαπτίστηκε ὀρθόδοξη καί μεγάλωσε σ’ αὐτό τό Φιλανθρωπικό  Ἵδρυμα. Σπούδασε 
στό Τμῆμα Τηλεπικοινωνιακῶν  Συστημάτων & Δικτύων στη Ναύπακτο, τῶν ΤΕΙ 
Μεσολογγίου καί κατόπιν στήν Σχολή Βοηθῶν Νοσηλευτῶν τοῦ Νοσοκομείου 
Εὐαγγελισμός.  Ὁ Ἀριστοτέλης ἦρθε ἀπό τήν Οὐγκάντα ὡς παιδί τῆς ἱεραποστολῆς 
τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητας «Ἡ Χρυσοπηγή» καί σπούδασε Βυζαντινή Μουσική 
μέ σκοπό νά διακονήσει τό λαό τοῦ Θεοῦ στήν πατρίδα του, ὡς ἱερέας. Σκοπός καί 
τῶν δύο μέ τόν ἐρχομό τους ἀπό τήν Οὐγκάντα στήν Ἑλλάδα ἦταν νά ἐπιστρέψουν 
στήν πατρίδα τους καί νά βοηθήσουν τούς συμπατριῶτες τους.

***
Ἡ ἀποστολή ξεκίνησε γιά τόν Γάμο στίς 24 Αὐγούστου 2016 ἀπό τό 

ἀεροδρόμιο «Ἐλ. Βενιζέλος» τῶν Ἀθηνῶν μέ Emirates Airlines γιά Καμπάλα μέσω 
Ντουμπάϊ καί τό ταξίδι διήρκεσε συνολικά μία ἡμέρα. 

Στίς 25 Αὐγούστου, ἡμέρα Πέμπτη, ἔγινε ἡ ὑποδοχή στό ἀεροδρόμιο τῆς 
Οὐγκάντας Entebbe ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καμπάλας καί πάσης 
Οὐγκάντας κ. Ἰωνᾶ. 

Μέ τό αὐτοκίνητο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔφθασε ἡ συνοδεία στήν ἕδρα 
τῆς Ἐπισκοπῆς, ὅπου ἔγινε ἡ τακτοποίησις στούς φιλόξενους ξενῶνες της. 
Ἀκολούθησε γεῦμα στήν λιτή, ἀλλά ζεστή ἀπό ἀγάπη τράπεζα τῆς Ἐπισκοπῆς, 
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰωνᾶς ἔκαμε σφαιρική ἐνημέρωση γιά τήν παρουσία 
τῆς Ὀρθοδοξίας στήν χώρα τῆς Οὐγκάντα. Ἡ ἡμέρα ὁλοκληρώθηκε μέ ἐθιμοτυπική 
ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Κυθήρων στό Ἐπισκοπεῖο, ὅπου παρέδωσε στόν Ἐπίσκοπο κ. Ἰωνᾶ 

Οδοιπορικό στην Ουγκάντα
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δῶρα ἀγάπης, πού ἔφερε ἀπό τήν Ἑλλάδα (ἕνα σέτ Δισκοποτήρων καί Ὠμοφορίου 
- Ἐπιτραχηλίου ἀπό τόν Π.Χ.Ο.Ο.Ι. καί τό τρίτομο Φιλοκαλικό Ἀνθολόγιο). Ἔτσι 
ἔκλεισε ἡ πρώτη ἡμέρα, ἰδιαίτερα κουραστική λόγῳ τοῦ πολύωρου ταξιδιοῦ. Τίς 
ἑπόμενες ἡμέρες ἀκολούθησαν ἱεραποστολικές ἐξορμήσεις στά Ὀρθόδοξα κλιμάκια.

***
Τήν Παρασκευή 26 Αὐγούστου πραγματοποίηθηκε ἡ πρώτη ἱεραποστολική 

ἐξόρμηση στήν Κεντρική Οὐγκάντα μέ ἀρχικό σταθμό τήν Ὀρθόδοξη ἐνορία 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό χωριό Monde, ὅπου λειτουργεῖ Δημοτικό Σχολεῖο καί 
Γυμνάσιο, καθώς καί Οἰκοτροφεῖο ἀρρένων καί θηλέων. 

Στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ, ἐπιφυλάχθηκε πανηγυρική ὑποδοχή ἀπό τόν 
Ἐφημέριο π.Ἀντώνιο Mutyaba, πλῆθος πιστῶν τῆς περιοχῆς ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί 
ἀπό τά πρόσχαρα παιδιά τῶν Σχολείων. Ἀκολούθησε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, 
συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καμπάλας καί Κυθήρων καί πολλῶν 
Ἱερέων καί Διακόνων, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὅπου ἰδιαίτερη συγκίνηση 
προκάλεσε τό γεγονός ὅτι, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας ἔψαλε μαζί μέ 
τήν χορωδία τῶν παιδιῶν τῶν Σχολείων ὅλο τό ἐκκλησίασμα.

(συνέχεια στη σελίδα 19)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ εὑρισκόμαστε 
καί φέτος στό ἱεραποστολικό αὐτό 

συνέδριο, γιά νά καταθέσουμε ὁ καθένας 
μας ταπεινά κάτι ἀπό τίς γνώσεις ἤ τήν 
ἐμπειρία μας σχετικά μέ τήν ἱεραποστολή.

Μέ τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ 
σεβαστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς 
μας, τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, π. Χριστοφόρου, εὑρίσκομαι σή-
μερα κοντά σας, καί θά προσπαθήσουμε 
νά κάνουμε μία μικρή προσέγγισι στό 
γενικό θέμα: «Ἡ ἱεραποστολή σήμερα», 
μέ ἰδιαίτερη ὅμως ἔμφασι στόν τομέα 
τῆς ποιμαντικῆς μεταξύ Ὀρθοδόξων 
Ἱεραποστόλων καί Προτεσταντών. Εἶναι 
ἕνα θέμα πάντοτε ἐπίκαιρο, πού μπορεῖ 
νά επαναλαμβάνεται σέ πολλά ακό-
μα συνέδρια, ἀφοῦ ἡ ποιμαντική τῆς 
ἱεραποστολῆς δέν εἶναι κάτι τό στατι-
κό, ἀλλά ἔχει ἕνα δυναμισμό καί μέ τόν 
φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πάντοτε 
ἐμπλουτίζεται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά κάνω μία σύ-
ντομη ἀναφορά σέ δύο βασικές προϋπο-
θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ποιμαντικῆς:

Α) Ὅτι ἡ Ποιμαντική πηγάζει καί 
ἐκπορεύεται ἀπό τήν Ἐκκλησία

Μέ αὐτό θέλω νά τονίσω ἰδιαίτερα 
«τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», τόν 
ὁποῖον πρέπει πάντοτε νά ἔχουμε στήν 
ἱεραποστολική μας ποιμαντική γιατί ἔτσι 
θά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι κινούμεθα σέ σω-
στές βάσεις, καί δέν θά γίνονται προσω-

πικοί πειραματισμοί καί ἀκροβασίες, μέ 
ἀμφίβολα ἀποτελέσματα.

Ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία διδα-
σκόμαστε, ὅτι στήν  Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ὅσοι ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἱεραποστολή 
ἔθεσαν τίς ὑπηρεσίες τους στή διάθε-
σι τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό Αὐτήν πῆραν 
εὐλογία, καί μετά ξεκίνησαν τό μεγάλο 
τους ἔργο. Ἀλλά καί κατά τήν διάρκεια 
τῆς ἱεραποστολικῆς πορείας θά πρέπει τό 
ἔργο μας νά τό θέτομε σέ γνῶσιν Αὐτῆς 
καί σέ κάθε προβληματισμό καί ἀπορία νά 
Τήν συμβουλευόμαστε, μέσω τῶν θεσμῶν 
της.

Ἐντύπωσι καί θαυμασμό μοῦ εἶχε 
προκαλέσει, θυμᾶμαι, ἡ ἀνάγνωσις 
τῶν ἐπιστολῶν τοῦ μακαριστοῦ 
ἱερομονάχου Κοσμᾶ Γρηγοριάτου, 
ἱεραποστόλου τοῦ Ζαΐρ ἀδελφοῦ τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς μας, τοῦ Ὁσίου Γρηγο-
ρίου Ἁγίου  Ὄρους, στίς ὁποῖες ἔθετε 

21ο Ιεραποστολικό Συνέδριο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Ὁ ἱερομόναχος π. Γρηγόριος Γρηγοριάτης 
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διάφορες ἐρωτήσεις στόν πνευματικό 
του, τόν ἐπίσης μακαριστό Γέροντά μας 
π. Γεώργιο.

Ἀπό αὐτές, καταλαβαίνει κανείς 
τήν μεγάλη λεπτότητα καί εὐαισθησία 
πού εἶχε σέ θέματα κατηχήσεως, 
ποιμαντικῆς καί στή συμπεριφορά 
του πρός τούς Ἀφρικανούς πιστούς, 
οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἄλλη ψυχολογία, 
ἄλλα ἤθη καί ἔθιμα. Καί αὐτό, γιά 
νά μή τούς πληγώσει, κάνοντας κά-
ποια ἀδιάκριτη ἐνέργεια, ἀλλά νά φέρη 
σιγά-σιγά καί ἀβίαστα τό μήνυμα τοῦ 
Εὐαγγελίου μέσα τους, σάν τήν ἁπαλή 
βροχή σέ διψασμένο ἔδαφος ὥστε σίγου-
ρα νά καρποφορήση.

Γι’ αὐτό καί ὁ παπα-Κοσμᾶς κατάφερε 
νά μπῆ στίς καρδίες ὅλων τῶν πιστῶν 
χριστιανῶν του, νά τόν ἀγαπήσουν, νά 
κερδίση τήν ἐμπιστοσύνη τους καί νά 
κάνη ἀπρόσκοπτα τό ἱεραποστολικό 
του ἔργο. Ἄλλωστε δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι, 
τόν ἀπροσδόκητο θάνατό του, ἀπό 
τροχαῖο ἀτύχημα τόν θρήνησαν ὅλοι. 
Ἡ Πολιτεία τοῦ CONGO ἐπέβαλε τρι-
ήμερη ἀργία σε ὅλες τίς Ὑπηρεσίες 
πρός τιμήν του καί ἀναγνώρισι τοῦ 
μεγάλου ἱεραποστολικοῦ του ἔργου. 
Ἔτσι ἡ ζωή καί τό ποιμαντικό ἔργο του, 
εἶναι ἕνα μεγάλο βοήθημα σέ ὅσους 
ἀσχολοῦνται μέ τήν ἱεραποστολή καί 
ὁ τρόπος ἐνεργείας του γίνεται ἕνας 
ἱεραποστολικός ὁδοδείκτης γι’ αὐτούς.

Ἐν κατακλείδι θά λέγαμε ὅτι ὁ σύγ-
χρονος Ἱεραπόστολος στό Ποιμαντικό 
ἔργο του συμπορεύεται μέ προσευχή, 
τίς συμβουλές τοῦ πνευματικοῦ του, 
μέ τήν κατ’ ὀλίγον αὐξανόμενη προ-
σωπική του ἐμπειρία ὥστε νά γίνη 
μιμητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, σέ 
αὐτό πού μᾶς προτρέπει: «καί ἀναθέμην 
αὐτοῖς τό Εὐαγγέλιον ὅ κηρύσσω ἐν τοῖς 

ἔθνεσι, κατ’ ἰδίαν δέ τοῖς δοκοῦσιν, μήπως 
εἰς κενόν τρέχω ἤ ἔδραμον» (Γαλ. Β΄, 2). 
Σέ κάθε ἄλλη περίπτωσι συμβαίνει αὐτό 
πού λέει ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης 
ὅτι «πᾶσαι αἱ συμφοραί ἐπέρχονται εἰς 
ἡμᾶς, διότι δέν ἐρωτῶμεν τούς πνευ-
ματικούς πατέρας οἵτινες ἐτέθησαν, ἵνα 
καθοδηγοῦν ἡμᾶς» (Λόγος περί Ποιμέ-
νων).

Β'. Προϋπόθεσι Ἀποστολικῆς 
Ποιμαντικῆς εἶναι ὁ προσωπικός

ἁγιασμός τοῦ Ποιμένος
Γνωστός εἶναι ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Γρη-

γορίου τοῦ Θεολόγου «Καθαρθῆναι δεῖ 
πρῶτον, εἶτα καθᾶραι. σοφισθῆναι 
καί οὕτω σοφίσαι. γενέσθαι φῶς, 
καί φωτίσαι. ἐγγίσαι Θεῷ, καί 
προσαγαγεῖν ἄλλους. ἁγιασθῆναι, καί 
ἁγιάσαι.…» (Γρηγόριος Ναζιανζηνός, 
τόμ. 35, σελ. 944).

Πράγματι μέ ἐπικεφαλῆς «τόν Ἀπό-
στολον καί Ἀρχιερέα ἡμῶν Χριστόν 
Ἰησοῦν» ( Ἑβρ. Γ΄, 1) καί στήν συνέχεια 
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Ἡ παρουσία τοῦ ἐπιχώριου Μητροπ. Θηβῶν  
& Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου ἀποτέλεσε  

ξεχωριστή εὐλογία στό 21ο ἱεραποστολικό 
Συνέδριο τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.



τήν χορείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
πλῆθος Ἁγίων ἀνδρῶν διακόνησαν 
τό Μυστήριον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
Ἐκκλησίας ἀνά τούς αἰῶνας σέ ὅλα τά 
ἔθνη. Ὁ Ἅγιος Φρουμέντιος, στή χώρα 
τῆς Ἀβησσυνίας, οἱ Ἅγιοι Κύριλλος 
καί Μεθόδιος, ὁ Ἅγ. Γρηγόριος φω-
τιστής τῆς Ἀρμενίας, ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός, εἶναι ἕνα ἀπάνθησμα αὐτῆς 
τῆς χορείας.

Ἀλλά καί πολλοί  Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας κατενόησαν τήν σοβαρότητα 
τοῦ ἔργου τῆς ἱεραποστολῆς, καί μέσα 
στά πλαίσια τῆς Ποιμαντικῆς διακονίας 
τους ὀργάνωσαν Ἱεραποστολές εἰς βοή-
θειαν τῶν «ἐν σκότει καί σκιά καθημέ-
νων ἀδελφῶν μας». Ἄς μή ξεχνᾶμε τούς 
Οἰκουμενικούς Πατριάρχες Ἁγίους 
Ἰωάννην Χρυσόστομον καί Μέγαν 
Φώτιον, τόν Ἅγιον Ἀθανάσιον Πα-
τριάρχην Ἀλεξανδρείας καί πολλούς 
ἄλλους.

"Ἴσως ἀναρωτηθῆ κάποιος, γιατί το-
νίζεται ἰδιαίτερα, ἴσως ὑπέρ τό δέον, 
ἡ ἁγιότητα του βίου;  Ὅποιος ὅμως ἔχει 
ἀσχοληθῆ σοβαρά μέ τήν ἱεραποστολή καί 
τήν ἔχει γνωρίσει ἀπό κοντά, ὄχι μόνον 
θεωρητικά καί μέ κριτική διάθεσι, θά ἔχει 
βιώσει καί τόν πόλεμο πού διεξάγει 
ὁ ἱεραπόστολος. Πόλεμο ὄχι μόνον μέ 

ὁρατούς ἐχθρούς, ἀλλά κυρίως μέ τούς 
ἀοράτους. «πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς 
ἐξουσίας πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ 
σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευ-
ματικά τῆς πονηρίας». μέ τούς μάγους 
καί τά μάγια, μέ τίς ποικίλες αἱρέσεις, 
μέ τά προσωπικά μας πάθη, τά ὁποῖα 
ἀνακινεῖ ἀνά πάσα στιγμή ὁ πειρασμός, 
προσπαθώντας νά τά ἐνεργοποιήση καί 
νά μᾶς παρασύρει ὅπου αὐτός θέλει. Οἱ 
ἱστορίες μέ τούς μάγους καί τά μάγια 
μπορεῖ νά φανοῦν ἀπίστευτες σ’ ἕναν 
τρίτον. Εἶναι ὅμως ἀληθινές, καί μερικές 
φορές ἀνατριχιαστικές.

Χρόνια τώρα, αἰῶνες, βασίλευε σ’ 
αὐτά τά μέρη τό πνευματικό σκοτάδι, ἡ 
δεισιδαιμονία, ἡ εἰδωλολατρεία, καί τό 
πνεῦμα τοῦ πονηροῦ μέ τούς μάγους 
καί τά μάγια ἔχουν ὑποδουλώσει τόν 
ἁπλό ἀφρικανικό λαό. Τά προσωπικά 
μίση ἔφθαναν μερικές φορές μέχρι θανά-
του, μέσω τῶν μάγων. Ἡ φοβία γι’ αὐτούς 
διατηρεῖται ἐν πολλοῖς καί σήμερα καί 
αὐτήν καλούμεθα νά ἐξαλείψουμε. Νά 
τούς πείσουμε ὅτι τά μάγια δέν ἔχουν 
πλέον καμία δύναμι σ’ ἕναν εὐσυνείδητο 
Χριστιανό Ὀρθόδοξο.

Σ’ αὐτόν τόν τομέα, ἀγωνιζόμαστε 
πολύ, κυρίως μέ τίς κατ’ ἔτος τελού-
μενες μηνιαῖες ἱερατικές συνάξεις. Σ’ 

αὐτές μέ τρόπο θεολο-
γικό, ἀλλά καί ἁπλό, δι-
δάσκονται στούς ἱερεῖς 
καί διακόνους οἱ αἰώνιες 
ἀλήθειες τῆς ἁγιωτάτης 
πίστεώς μας. Ἐπίσης, πώς 
θά ἀντιμετωπίζουν τίς 
μαγεῖες καί τίς πάμπολ-
λες ἐκεῖ αἱρέσεις. (Μόνο 
στό Κολουέζι ὑπάρχουν 
περί τίς 500).

Ὅταν δέ συμβαίνει, 
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οἱ Ἀφρικανοί νά πιστεύσουν καί ν’ 
ἀκολουθήσουν τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ 
πειρασμός μή μπορώντας ν’ ἀνεχθῆ 
τό ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι παίρνουν τό 
θύμα μέσα ἀπό τά χέρια του, ὅτι μέ 
τίς εὐχές καί τούς ἐξορκισμούς του 
ἐξαφανίζουν τήν δύναμι καί σώ-
ζουν ψυχές, ἐγείρει πόλεμο ἐναντίον 
τους. Ἡ ἁγιότητα τότε τοῦ βίου τοῦ 
ἱεραποστόλου, ὀρθώνεται σάν ἕνα 
τεῖχος ἀξεπέραστο γι’ αὐτόν. Βλέπουμε 
λοιπόν ὅτι χωρίς ἁγιότητα ἡ ποιμαντι-
κή μας δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίση τά 
οὐσιαστικά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπινου 
γένους. Στόχος μας θά πρέπει νά εἶναι 
αὐτή ἡ ἁγιότητα νά ἐνσταλάξη καί στούς 
πιστούς ἀφρικανούς, καί κυρίως στούς 
Ἀφρικανούς ἱερεῖς μας.

Πῶς θά τό πετύχουμε αὐτό; Ζῶντες ὡς 
«πτωχοί τῷ πνεύματι» καί «πενθοῦντες» 
μέχρι νά παραδώσουμε τήν ψυχή μας εἰς 
χεῖρας Θεοῦ Ζῶντος. Ναί τότε καί ἐμεῖς 
λογιζόμεθα Ἱεραπόστολοι καί μποροῦμε 
νά διδάσκουμε μέ συνέπεια τήν ἐντολή 
τοῦ Χριστοῦ «ὅτι οὕτω γέγραπται καί 
οὕτως ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί 
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τή Τρίτη ἡμέρα, καί 
κηρυχθῆναι ἐπί τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετά-
νοιαν καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τά 
ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπό Ἱερουσαλήμ. Ὑμεῖς 
δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. Καί ἰδού ἐγώ 
ἀποστέλλω τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός 
μου ἐφ’ ἡμᾶς» (Λουκ. ΚΔ΄, 46-49).

Ὁμολογῶ ὅτι μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά 
γνωρίσω ἅγιους ἄνθρωπους στό 
Ἅγιον Ὄρος. Τόν ἅγ. Παΐσιο, τόν ἅγ. 
Πορφύριο, τόν π. Ἐφραίμ τόν Κατου-
νακιώτη, τόν π. Μόδεστο Δανιηλαῖον, 
πού λίγο πολύ εἶναι γνωστοί σέ ὅλους 
μας. Ἀλλά καί στό Ἱεραποστολικό Κλιμά-
κιο τοῦ Κολουέζι, ἀξιώθηκα νά γνωρίσω 
ἁγιασμένους ἱερεῖς καί πράγματι τό ἔχω 

καύχημα, ἄν καί δέν εἶναι γνωστοί. Ὅπως 
τούς μακαριστούς π. Φίλιππο, π. Γερά-
σιμο, πού ἦσαν ἀπό τούς πρώτους 
ἱερεῖς τῆς ἱεραποστολῆς Κολουέζι στό 
ξεκίνημά της καί εἶχαν σηκώσει ὅλο το 
βάρος. Ἐπίσης τόν μακαριστό π. Νεκτά-
ριο (μέ 9 παιδιά), πού ἡ εὐγένεια τῆς 
ψυχῆς, οἱ καλοί τρόποι καί ἡ ποιμαντική 
του ἱκανότητα χαρακτήριζαν τήν προσω-
πικότητά του, καί ἄλλους, τῶν ὁποίων 
ἀποσιωπῶ τά ὀνόματα, ἐπειδή εἶναι 
ζῶντες. Ἐπίσης ἡ εὐαισθησία τους στά 
θέματα τῆς πίστεως εἶναι παραδειγμα-
τική. Ὁ ἀγῶνας τους κατά τῶν αἱρέσεων 
εἶναι ἐντυπωσιακός, καί ἀπηλλαγμένος 
ἀπό στοιχεῖα συγκρητισμοῦ καί 
συναισθηματικῆς ἀντιμετωπίσεώς του.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ  
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ 

Ἄς ἔρθουμε τώρα νά ἰδοῦμε πῶς 
ἀσκοῦν τό ποιμαντικό τους ἔργο οἱ 
πεντηκοστιανοί στήν Ἀφρικανική 
κυρίως γῆ. Αὐτοί, ἔχοντας διαπιστώ-
σει τήν εὐαισθησία τοῦ λαοῦ στά θαύ-
ματα, προγραμματίζουν μεγάλες συ-
γκεντρώσεις-φεστιβάλ πού μπορεῖ 
νά διαρκοῦν καί δυό ἑβδομάδες σέ 
κεντρικές πλατεῖες τοῦ Κολουέζι καί 
καθημερινά τό πρόγραμμά τους διαρκεῖ 
6 περίπου ὧρες. Σ’ αὐτό τό χρονικό δι-
άστημα στήν ἀρχή παίζουν μουσική, 
πού μέ τήν βοήθεια δυνατῶν ἐνισχυτῶν, 
ἀκούγεται σέ μεγάλη ἐμβέλεια, κι’ 
ἀλλοίμονο στά σπίτια πού εἶναι ἐκεῖ 
γύρω, ὅπως ἡ ἱεραποστολή μας. Στήν 
ἀρχή εἶναι χαμηλή, κι’ ἀργότερα 
ἐκκωφαντική. Ὁ ἁπλός κόσμος πού 
ἀρέσκεται σέ παρόμοιου εἴδους θεάμα-
τα προσέρχεται, καί ἄς μήν εἶναι ὁπαδοί 
αὐτῆς τῆς αἱρέσεως. Ἄλλοι πηγαίνουν 
ἀπό περιέργεια, ἄλλοι χάριν ψυχαγω-
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γίας, καί ἄλλοι «λέγειν τί 
καί ἄκουειν καινότερον», 
δηλαδή ν’ ἀκούσουν καί νά 
ποῦν κάτι τό νέο καί διαφο-
ρετικό: «Νά δοῦμε, τί θά πῆ 
αὐτός ὁ πάστορας τί “θαύ-
ματα” θά κάνη».

Ἐπειδή δέ γνωρίζουν 
ἀπό προηγούμενες παρό-
μοιες συγκεντρώσεις ἤ ἀπό 
ἀφίσες, πού προαναγγέλ-
λουν ὅτι θ’ ἀκολουθήσουν 
καί... «θαύματα», πολλοί 
ταλαίπωροι ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό 
ἀνίατες ἀσθένειες, μή ἔχοντας οἰκονομική 
δυνατότητα ἰατρικῆς παρακολουθήσεως 
καί θεραπείας, προσέρχονται σέ μιά 
ἀπέλπιδα προσπάθεια νά βροῦν τήν 
ὑγεία τους ἐκεῖ. Μετά τήν μουσική 
ἀρχίζουν οἱ ὁμιλίες, τό ὑποτιθέμενο κή-
ρυγμα, τό ὁποῖον εἶναι περίπου παρόμοιο 
σ’ ὅλες τίς προτεσταντικές ὁμάδες.

Τό πλάνο αὐτό, τό ἔχουν διδαχθῆ 
στή Δύσι, ὅπου εἰδικοί μελετηταί 
ἔχοντας ψυχολογήσει τήν ἀντίδρασι τοῦ 
κοινοῦ, καί τά ὅρια τῆς δεκτικότητός του, 
χρησιμοποιοῦν μεθόδους ἐντέχνους, 
ὥστε σιγά-σιγά νά μειώσουν τήν 
ὑγιᾶ προσωπική βούλησι τοῦ κοινοῦ, 
καί προκαλώντας μία ψυχολογική βία, 
νά τούς δημιουργήσουν ἕνα κῦμα 
ὑστερίας, πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς λογικῆς, 
σ’ ἕνα κλίμα γενικῆς παραφροσύνης. 
Ὅταν ὁ ὁμιλητῆς διαπιστώσει ὅτι αὐτό 
ἀρχίζει νά ἐπιτυγχάνεται καί ἐξουσιάζει 
ψυχολογικά τό κοινό, ἀρχίζει νά φω-
νάζη ὑστερικά, προκαλώντας τό «Ἅγιο 
Πνεῦμα» νά κατέλθη καί νά θεραπεύση. 
Οἱ κραυγές του ἀκούγονται γιά πολ-
λή ὥρα, ὅσο νά καταφέρη νά προκαλέ-
ση τήν ἐπιδιωκόμενη γενική ὑστερία. 
Ὑπάρχει δέ καί δεύτερος ὁμιλητής, ὁ 

ὁποῖος ταυτόχρονα μεταφράζει στά 
σουαχίλι, πού καί αὐτός κραυγάζει 
στόν ἴδιο τόνο, κι’ ἔτσι δημιουργεῖται 
μέ τήν λειτουργία δυνατῶν μεγαφώνων 
ἕνα γενικό πανδαιμόνιο.  Ἔχοντας 
λοιπόν δημιουργηθῆ οἱ κατάλληλες προ-
ϋποθέσεις, οἱ ἀσθενεῖς θύματα πλέον 
τῆς πειρασμικῆς αὐτῆς καταστάσεως, 
ἀρχίζουν νά φωνάζουν δυνατά, προ-
σευχόμενοι νά λάβουν τήν ποθουμέ-
νη θεραπεία, κρατώντας καί τό ἀσθενές 
σημεῖο τοῦ σώματός τους, τό κεφάλι, τό 
στομάχι κ.λ.π. κατά τάς ὑποδείξεις τοῦ 
ὁμιλητοῦ. Εἶναι πράγματι λυπηρό 
καί ἀξιοθρήνητο τό θέαμα. Ἄνθρωποι 
ἀδίστακτοι, φερόμενοι ἀπό τό πνεῦμα τοῦ 
ἀντιχρίστου, νά ἐκμεταλεύονται καί νά 
παραπλανοῦν τόν πτωχό καί πονεμένο 
Ἀφρικανό ἀδελφό μας, ὁ ὁποῖος ἐκείνη 
τήν ὥρα ἔχει ἀπωλέσει ἕνα μεγάλο μέρος 
ἀπό τήν προσωπικότητά του, κι ἔχει γί-
νει ἕρμαιο στά χέρια του. Γι’ αὐτές τους 
τίς ἐργασίες οἱ ὁμιληταί, ἀμείβονται 
ἁδρά ἀπό τά κέντρα πού τούς κατευ-
θύνουν.

Συμπερασματικά, θέλω νά διευκρινή-
σω ὅτι ἀναφέρθηκα προηγουμένως στή 
δράσι τῶν αἱρετικῶν, γιά νά κατανοήσου-
με πώς ὁ λαός αὐτός, οἱ ἀσθενεῖς, πού 
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ἀναγκάζονται νά τριγυρνοῦν πότε ἀπό 
’δῶ, πότε ἀπό ’κεῖ, στίς ἐκδηλώσεις αὐτῶν 
τῶν «θαυματοποιῶν» γιά νά βροῦν τήν 
ὑγεία τους, πόσο ἔχουν ἀνάγκη ἀπό 
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀληθινό, τόν 
παρηγορητικό, τόν ἀποκεκαλυμμένον 
στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Γιά νά μπορέ-
σουν νά ἔχουν κι’ αὐτοί, ἐλπίδα σωτηρί-
ας. Αὐτόν τόν λόγο ἀκριβῶς καλούμαστε 
νά δώσουμε ὅσοι ἀσχολούμαστε μέ τό 
ἱερόν ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς μέσα ἀπό 
τήν Ὀρθόδοξο Ποιμαντική. Αὐτή εἶναι 
ἡ οὐσία τῆς προσφορᾶς μας. Ἡ ψυχή 
τῶν εὐαγγελιζομένων καί ἡ σωτηρία 
τους.

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

Ὁ Ἀφρικανικός λαός ἔχει πολλά 
χαρίσματα καί στήν καρδιά του δια-
θέτει μεγάλα ἀποθέματα ἀγάπης. Αὐτά 
λόγω τῆς ἀγνοίας καί τοῦ εἰδωλολατρικοῦ 
παρελθόντος εἶχαν ἐκτραπεῖ σέ ἄλλες 
κατευθύνσεις. Τώρα οἱ διακονοῦντες 
στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς θά πρέ-
πει νά βοηθήσουν τούς ἐκεῖ ἀδελφούς 
νά τά ἐπαναπροσανατολίσουν καί 
νά τά ἑστιάσουν στό πρόσωπο τοῦ 
Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά 
Τόν ἀγαπήσουν, ὅπως ἔλεγε καί ὁ 
ἅγιος Πορφύριος.  Ἄν ἡ ποιμαντι-
κή αὐτή προσπάθεια κατορθώση 
νά ἐπιτύχη, ὥστε ἡ ἀγάπη αὐτή νά 
γίνη κτῆμα τῆς καρδιᾶς κάθε πιστοῦ 
ἀφρικανοῦ ἀδελφοῦ μας, νομίζουμε ὅτι 
ἡ ἱεραποστολή θά ἔχη ἐπιτελέσει τόν 
σκοπό της. Ὅλες οἱ λοιπές  δραστηριό-
τητες, οἰκοδομήσεις κτιρίων, καλλιέργειες 
κ.λπ., μπορεῖ νά θεωροῦνται καλές καί 
ἀναγκαῖες, εἶναι ὅμως δευτερεύουσες καί 
ἐπικουρικές. Ὁ πρωταρχικός στόχος 

τῆς ἱεραποστολῆς εἶναι, κατά τήν ταπει-
νή μας γνώμη, ὁ Ἀφρικανικός λαός νά 
ἀγαπήση τόν Χριστό μέ ὅλη τήν καρ-
διά του καί νά γίνη λαός Χριστοφό-
ρος. Ἄν ὁ στόχος αὐτός ἐπιτευχθῆ, τίς λοι-
πές ἀνάγκες θά ἔρχεται νά ἀναπληρώση 
ὁ "Ἴδιος ὁ Κύριος μέ τόν τρόπο πού Αὐτός 
γνωρίζει. Αὐτός θά γίνη στόν λαό Του 
τροφή, ἔνδυμα, παρηγορία, καταφυ-
γή, ἐλευθερία.

Ἔτσι  πρῶτο μέλημα τῶν 
Ἱεραποστόλων μας εἶναι ὁ ἁγιασμός 
τῶν ἀδελφῶν μας «οὐ χωρίς οὐδείς 
ὄψεται τόν Κύριον» ( Ἑβρ. ΙΒ΄, 14) 
καί κατά δεύτερο λόγο ἡ συγκέντρω-
σις χρημάτων γιά πραγματοποίησι 
κοινωνικοῦ ἔργου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τό θέμα μέ τό ὁποῖο ἀσχοληθήκαμε 

σήμερα εἶναι πολύ εὐρύ, καί θά μπορού-
σαμε νά διαθέσουμε πολύ χρόνο ἀκόμα, 
μέ ἱστορίες πραγματικές, πού καθώς τίς 
διηγῆσαι προκαλοῦν πολλά συναισθήμα-
τα καί πού φέρνουν ἄλλοτε δάκρυα χαρᾶς, 
ἄλλοτε δάκρυα δοξολογίας, ἄλλοτε δάκρυα 
λύπης, ἄλλοτε κάποια ἀναψυχή μέ τήν 
φαιδρότητα κάποιων γεγονότων κ.λ.π.

Μέσα ἀπ’ ὅλα αὐτά ὅμως, σάν μία 
συνισταμένη, παρατηρεῖς πῶς ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται γιά τή σωτηρία μας, 
τή σωτηρία τῶν συμπαθῶν Ἀφρικανῶν 
ἀδελφῶν μας, καί πῶς κατά τρόπον μυ-
στικόν ἐνδυναμώνει τούς εὐαγγελίζοντας 
τόν θεῖον λόγον Του, μᾶς φωτίζει καί κα-
τευθύνει, ὥστε ὅλοι οἱ ἀγῶνες μας, ὅλο 
το ἱεραποστολικό ἔργο, νά γίνεται πρός 
δόξαν καί τιμήν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν. Ἀμήν.

Ἱερομόναχος  
π. Γρηγόριος Γρηγοριάτης
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Αδελφοί και πατέρες δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ζούμε την εποχή της 

αποστασίας. Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι σήμερα είναι άθεοι, πιστεύουν 
όμως στο Θεό σήμερα περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη εποχή. Ο αθεϊσμός 
τους δεν είναι από πραγματική απιστία. 
Είναι μια αποστροφή προς κάποιον 
που τον ξέρουμε πολύ καλά αλλά τον 
μισούμε υποκρινόμενοι τους άθεους. 
Τον μισούμε όπως ακριβώς κάνουν 
και οι δαίμονες. Γιατί όμως οι άν-
θρωποι μισούν τον Θεό; Τον μισούν 
όχι μόνο γιατί τα έργα τους είναι σκο-
τεινά ενώ ο Θεός είναι φως, αλλά κυρίως 
γιατί τον θεωρούν σαν μια απειλή, 
σαν έναν δημόσιο κατήγορο και έναν 
αιώνιο τύραννο. Δεν είναι ο Θεός ο Πα-
ντελεήμων ιατρός και η χώρα των ζώ-
ντων αλλά ένας σκληρός δικαστής, αμεί-
λικτος ανακριτής και φοβερός τιμωρός. Ο 
διάβολος έκανε τους ανθρώπους να 
πιστέψουν ότι ο Θεός αγαπά μόνο τον 
εαυτό του. Εμάς μας αποδέχεται μόνο αν 
συμπεριφερόμαστε όπως εκείνος θέλει 
και αντίθετα μας μισεί όταν δεν συμπε-
ριφερόμαστε κατά τις εντολές του και 
προσβάλλεται τόσο πολύ, που πρέπει 
να ξεπληρώσουμε εκείνη την προ-
σβολή με αιωνία βάσανα, τα οποία 
εκείνος δημιούργησε για αυτό το 
σκοπό. Ποιος μπορεί να αγαπήσει έναν 
βασανιστή; Ακόμα και αυτοί που αγωνί-
ζονται για να σωθούν προσπαθούν να 
εξευμενίσουν αυτόν τον φοβερό και εξαι-
ρετικά επικίνδυνο δημιουργό. Βλέπουμε 
λοιπόν την συκοφαντία του σατανά για 
τον πανοικτίρμονα και πανεύσπλαχνο, 
τον πανάγαθο Θεό μας. 

Ποιο όργανο όμως χρησιμοποίησε 
ο διάβολος για να συκοφαντήσει το 
Θεό; Χρησιμοποίησε την θεολογία. 
Στην αρχή εισηγήθηκε μια μικρή αλλοίω-
ση στη θεολογία και από την στιγμή που 
έγινε αποδεκτή έκανε το χριστιανισμό 
αγνώριστο. Αυτό ονομάζεται «Δυτική 
Θεολογία». Το κυριότερο χαρακτηριστικό 
της είναι ότι θεωρείτο Θεό πραγματικό 
αίτιο κάθε κακού. Για αυτό όλοι οι δυτι-
κοί θεωρούν τον θάνατο σαν μια τιμωρία 
του Θεού. Ο Θεός έκρινε όλους τους 
ανθρώπους ενόχους για την αμαρτία του 
Αδάμ. Τους απέκοψε από τον εαυτό Του, 
τους στέρησε την χάρη Του και έτσι τους 
σκότωσε πρώτα πνευματικά και ύστερα 
σωματικά. Αυτή είναι η «Αυγουστίνια 

H ΤΡΕΛΗ ΑΓΑΠΗ TOY ΘΕΟΥ

Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου,  
ιατρός - ιεραπόστολος στο Καμερούν.
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θεολογία». Οι δυτικοί θεολόγοι την 
κόλαση την θεωρούν μια τιμωρία του 
Θεού, τον οποίο Θεό μάλιστα τον βο-
ηθάει ο διάβολος σαν υπηρέτης του. 
Ο Θεός της δύσης είναι ένας Θεός 
προσβεβλημένος, άγριος, οργισμένος 
από την ανυπακοή των ανθρώπων, 
απαιτεί μια άπειρη ικανοποίηση, μια 
δικαιοσύνη ειδάλλως θα βασανίζεται 
όλη η ανθρωπότητα για τις αμαρτίες της. 
Σωτηρία για τους δυτικούς είναι να 
γλυτώσεις από τα χέρια της οργής του 
Θεού. Πώς μπορεί κανείς να αγαπή-
σει τέτοιο Θεό; Πώς μπορούμε να πι-
στεύουμε σε κάποιον που μισούμε; 
Ακόμα και ο παράδεισος με τέτοιον 
άγριο Θεό θα ήταν αποκρουστικός. Έτσι 
γεννήθηκε ο αθεϊσμός στην δύση. 
Αθεϊσμός είναι η απόρριψη ενός κα-
κού θεού. Πραγματικός μας εχθρός δεν 
είναι ο αθεϊσμός, είναι ο παραποιημέ-
νος και διαστρεβλωμένος χριστιανισμός. 
Πολλές φορές οι δυτικοί μιλούν για τον 
καλό Θεό όπως οι Έλληνες για την μαύρη 
θάλασσα που την ονοματίζουν Εύξεινο 
πόντο, ο δυτικός έχει μια νομικίστικη 
αντίληψη για το Θεό. Η δικαιοσύνη του 
θεού είναι κάτι σαν βεντέτα, είναι μια 
προβολή των ανθρωπίνων 
παθών στο πρόσωπο του  
Θεού. Ο Αδάμ αμάρτησε. 
Όλοι οι απόγονοι θα κα-
ταδικαστούν σε θάνατο. 
Για να σωθεί η αξιοπρέ-
πεια του θεού πρέπει να 
τιμωρήσει κάποιον που 
έχει ίδια αξία με εκείνον. 
Δηλαδή δεν υπήρχε άλλη 
λύση από την ενσάρκωση 
του Υιού του Θεού ώστε να 
θυσιαστεί ένας άνθρωπος 
με θεϊκή αξιοπρέπεια για 

να σωθεί η αξιοπρέπεια του Θεού. Αυ-
τό που ονομάζεται δικαιοσύνη μάλλον 
θα έπρεπε να λέγεται ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ. 
Η λέξη δικαιοσύνη φέρνει στον νου 
μια ζυγαριά. Οι καλοί ανταμείβονται, 
οι κακοί τιμωρούνται. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Καμμιά 
σχέση δεν έχει αυτό με το Θεό της 
πίστεως μας. Δικαιοσύνη στην ΠΑΛΑΙΑ 
ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΗ ΜΕ ΤΟ 
ΕΛΕΟΣ, ΤΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ, ΤΗ ΠΙΣΤΗ, 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Πώς θα ονομάσεις τον 
Θεό δίκαιο όταν διαβάσεις το ευαγγέλιο 
με τον μισθό των εργατών ή το ευαγ-
γέλιο με τον άσωτο υιό που τα σκόρπισε 
όλα και όταν έδειξε μόνο κατάνυξη ΕΤΡΕ-
ΞΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΙΛΗΣΕ ΑΥΤΟΝ. Εκεί βλέπομε 
ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος με τον 
ανθρώπινο τρόπο αλλά η δικαιοσύνη 
του σημαίνει αγάπη, έλεος, δόσιμο 
και μάλιστα σε πρόσωπα σαν κι εμάς 
που δεν είμαστε άξιοι να παίρνουμε. 
Ποτέ δεν ανταποδίδει, ποτέ δεν εκδι-
κείται αυτά που φαίνονται σαν τιμωρίες 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, 
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩ-
ΝΙΟΤΗΤΑ. Το αιώνιο κακό δεν έχει καμ-

21ο Ιεραποστολικό Συνέδριο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

21ο ἱεραποστολικό Συνέδριο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.



14 21ο Ιεραποστολικό Συνέδριο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

μιά σχέση με το Θεό ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ λογικών πλασμάτων 
του την οποία ο Θεός σέβεται. Ο θάνα-
τος δεν μας επιβλήθηκε από το Θεό, 
εμείς όσο απομακρυνόμαστε από την 
ζωή τόσο πλησιάζουμε τον θάνατο ο 
Θεός δεν εμποδίζει το θάνατο για να 
μην γίνει η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΑΣ ΑΘΑ-
ΝΑΤΗ. Στην φιλοκαλία υπάρχει το 
εξής κείμενο του αγίου Αντωνίου «ο 
Θεός είναι αγαθός και απαθής και αμετά-
βλητος. Αν κανείς αυτό το θεωρεί εύλογο 
και αληθή ή απορεί πως ο Θεός χαίρεται 
μεν για τους αγαθούς ενώ αποστρέφεται 
τους κακούς και πως οργίζεται εναντίον 
εκείνων που αμαρτάνουν, ενώ γίνεται 
ίλεως σε εκείνους που τον υπηρετούν 
και τον λατρεύουν, πρέπει να πούμε ότι 
ο Θεός ούτε χαίρεται ούτε οργίζεται, 
γιατί η λύπη και η χαρά είναι πάθη. Ού-
τε με δώρα θεραπεύεται, γιατί αυτό θα 
σήμαινε ότι νικιέται με την ηδονή. Δεν 
πρέπει να κρίνουμε το Θεό με αν-
θρώπινα μέτρα Εκείνος είναι αγαθός 
και ωφελεί μόνο, ποτέ δεν βλάπτει. 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΑΘΗΣ. Ενώ 
εμείς εφόσον παραμένουμε αγαθοί ομοι-
άζοντας με το Θεό ενωνόμαστε μαζί του 
κι όταν γινόμαστε κακοί χωριζόμαστε 
από αυτόν σαν ανόμοιοι του. Όταν ζούμε 
την αρετή ακολουθούμε το Θεό ενώ όταν 
γινόμαστε κακοί τον εχθρευόμαστε. Τα 
αμαρτήματά μας δεν αφήνουν το Θεό 
να μας φωτίζει εσωτερικά αλλά ΜΑΣ 
ΕΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΟΥΣ 
ΜΑΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ. Αν δε, με προσευχές 
και ελεημοσύνες λαμβάνουμε την άφε-
ση των αμαρτιών μας, δε σημαίνει ότι 
κολακεύουμε και μεταβάλουμε το Θεό 
αλλά ότι ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΡΕΥΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΜΑΣ και απολαμβάνουμε 

την αγαθότητα του Θεού. Ώστε το να λέμε 
ότι ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς 
είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος κρύβει το 
φως από τους τυφλούς. Βλέπετε τώρα 
πως ο ΘΕΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Εδώ εισερχόμαστε 
στο ζήτημα της επιρροής στον χριστια-
νισμό της ειδωλολατρικής σκέψης. Σχε-
δόν όλες οι αιρέσεις έχουν την ρίζα 
τους στην ειδωλολατρική νοοτροπία. 
Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ 
της πίστεως του Ισραήλ και της των 
Ελλήνων, η οποία διαιωνίζεται μέ-
χρι σήμερα μεταξύ Ορθοδοξίας και 
δυτικής χριστιανοσύνης. Το Ισραήλ 
πιστεύει στο Θεό, η ειδωλολατρία 
πιστεύει στην δημιουργία, την θεο-
ποιεί. Η Δημιουργία και Θεός είναι ένα 
και το αυτό πράγμα. Ο Θεός είναι απρό-
σωπος, ο Ισραήλ γνωρίζει ότι Θεός και 
δημιουργία είναι δυο ΡΙΖΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕ-
ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΞΗΣ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Η ΜΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ. Ο 
ΩΝ, Ο ΜΟΝΟΣ ΩΝ. Η δημιουργία δεν 
είναι αιωνία υπάρχει γιατί ο Θεός θέλει 
να υπάρχει. Η αγάπη του θεού είναι 
αιώνια. Δεν ζούμε αιώνια γιατί είμαστε 
ανύπαρκτοι αιώνιοι αλλά γιατί αυτό είναι 
το θέλημα του Θεού που μας αγαπά.

Ο Θεός δεν θα μας αφήσει ποτέ να 
πέσουμε στην ανυπαρξία από την οποία 
μας έφερε στην ύπαρξη. Αυτή είναι η 
ελπίδα μας γιατί ο Θεός είναι αληθινός 
στις υποσχέσεις του.

Ποια είναι η διδασκαλία της ειδω-
λολατρείας; Είναι η συνέπεια της απώ-
λειας της επαφής με το Θεό, να θεωρούν 
σαν θείο τη δημιουργία. Η ειδωλολα-
τρεία θεωρεί τη δημιουργία σαν κάτι το 
αυθύπαρκτο και αθάνατο, κάτι που πά-
ντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Στην 
ειδωλολατρεία οι θεοί είναι μέρος της 
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δημιουργίας. Δεν τη δημιούργησαν από 
το μηδέν, απλά και μόνο σχηματοποίη-
σαν την υπάρχουσα ύλη. Η ύλη μπορεί 
να παίρνει διάφορα σχήματα, αλλά η ύλη 
είναι η ίδια αιώνια. Οι άγγελοι, οι δαίμο-
νες και οι ψυχές των ανθρώπων είναι οι 
πραγματικοί Θεοί. Είναι αιώνιοι από τη 
φύση τους όπως και η ίδια η ύλη, είναι 
όμως ψηλότερα από την ύλη. Αποδίδο-
νται σε ολόκληρη τη δημιουργία τα 
χαρακτηριστικά της θεότητας. Υπάρχει 
μια διάκριση ανάμεσα στο πνευματικό 
και υλικό, ένας ανταγωνισμός ανάμεσα 
στα δύο, σαν έναν ανταγωνισμό ανάμεσα 
σε κάτι υπέρτερο και κάτι υποδεέστερο.

Η ειδωλολατρεία και ο ανθρωπι-
σμός είναι ένα και το αυτό πράγμα. 
Στην ειδωλολατρεία ο άνθρωπος εί-
ναι θεός, γιατί είναι αιώνιος εκ φύ-
σεως. Για αυτό η ειδωλολατρεία είναι 
πάντα υπεροπτική, είναι ναρκισσισμός, 
είναι αυτολατρεία.

Στην αρχαία Ελλάδα ψυχή του 
ανθρώπου θεωρούνταν η αληθινή 
του ύπαρξη και ήταν αθάνατη εκ φύσε-
ως. Στην ειδωλολατρεία ο διάβολος 
πέτυχε να δημιουργήσει μια παγκόσμια 
πίστη, ότι οι άνθρωποι ήταν θεοί, δε 
χρειάζονταν το Θεό, για αυτό η υπερη-
φάνεια ήταν τόσο μεγάλη στην Ελλάδα 
και η ταπείνωση κάτι αδιανόητο.

Ο θεός της ειδωλολατρείας, που 
όμως είναι η φύση, είναι απρόσωπος, 
μια τυφλή δύναμη πάνω από όλους 
τους θεούς και καλείται ανάγκη. 
Ανάγκη είναι η προβολή του ανθρώπι-
νου λόγου, σαν μια μαθηματική ανάγκη 
που κυβερνά τον κόσμο. Η ανάγκη εί-
ναι ο αληθινός Θεός, υπέρτατος, τυφλός 
θεός των ειδωλολατρών. Σε αυτήν την 
αντίληψη ο άνθρωπος είναι επίσης θεός 
γιατί στους ειδωλολάτρες ο πραγματικός 

Θεός είναι μόνο η ψυχή του. Οι Θεοί δεν 
είναι ελεύθεροι. Κυβερνούνται από την 
ανάγκη που είναι απρόσωπη.

Οι διάφορες αιρέσεις ανάμιξαν 
αυτόν ακριβώς τον ειδωλολατρικό 
τρόπο σκέψης με τη χριστιανική δι-
δασκαλία. Άρχισαν να πιστεύουν ότι 
η ψυχή του ανθρώπου είναι κάτι αι-
ώνιο από μόνο του και να θεωρούν 
την κατάσταση του ανθρώπου μετά 
θάνατον όχι σαν ύπνο στα χέρια του 
θεού αλλά σαν την πραγματική ζωή 
του ανθρώπου, στην οποία η ανάσταση 
των νεκρών δεν είχε να προσθέσει τίπο-
τα. Η γιορτή της ανάστασης του Κυρίου, 
άρχισε να πέφτει σε δεύτερη μοίρα, ήταν 
τόσο ακατανόητη στους χριστιανούς της 
Δύσης όσο και στους Αθηναίους.

Εκείνο όμως που ήταν αξιοσημείωτο, 
ήταν πως αισθάνονταν πως ο θεός 
επέκειτο στην ανάγκη που δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη λο-
γική. Διακήρυξαν ότι ο θεός ήταν ανί-
κανος να έρθει σε επαφή με κατώτερα 
πλάσματα όπως οι άνθρωποι, αυτή η 
αντίληψη αποτέλεσε το θεμέλιο για τις 
ησυχαστικές έριδες. Από αυτή την 
άποψη της ανάγκης πρέπει να κα-
ταλάβουμε τη δυτική νομικίστικη 
αντίληψη για την δικαιοσύνη του 
θεού. Ο θεός έπρεπε να τιμωρήσει την 
παρακοή του ανθρώπου. Του ήταν αδύ-
νατο να συγχωρέσει. Κάποια ανώτερη 
ανάγκη απαιτούσε εκδίκηση. Ακόμη 
κι αν ο θεός ήταν πραγματικά καλός κι 
αγαθός δεν μπορούσε να ενεργήσει με 
καλοσύνη. Ήταν υποχρεωμένος να ενερ-
γήσει αντίθετα προς την αγάπη του. Το 
μόνο που μπορούσε να κάνει για να σώ-
σει την ανθρωπότητα ήταν να τιμωρήσει 
τον Υιό Του, στη θέση των ανθρώπων. 
Έτσι η ανάγκη θα ικανοποιείτο.
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Αυτή η θεώρηση φτάνει μέχρι 
σήμερα. Σύμφωνα με τον Άνσελμο 
και τους στοχαστές της μεταρρύθμι-
σης που τον ακολούθησαν, η ιστορία του 
Πάσχα αποτελεί απάντηση του Θεού σε 
μια κρίση χρέους. Το επιχείρημα έχει 
ως εξής: οι ανθρώπινες υπάρξεις αμάρ-
τησαν εναντίον του Θεού, επισύροντας 
έτσι ένα χρέος που πρέπει να πληρωθεί. 
Με βάση αυτό το πρότυπο, ο ζυγός της 
δικαιοσύνης πρέπει να ισορροπήσει. 
Τα εγκλήματα πρέπει να εξοφληθούν με 
το επίπεδο της ποινής να αναλογεί στο 
επίπεδο της προσβολής. Το θεολογικό 
πρόβλημα όμως είναι ότι το ανθρώ-
πινο χρέος είναι άκρος υψηλό –αφού 
είμαστε άθλιοι αμαρτωλοί και όλα τα συ-
ναφή–, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε 
απολύτως ανίκανοι να εξοφλήσουμε το 
απαιτούμενο ποσό. Αυτό ισχυρίζεται ο 
Άνσελμος. Ο Ιησούς έρχεται να ανα-
λάβει την τιμωρία, που μας ανήκει 
και σταυρώνεται, αποπληρώνοντας το 
χρέος για χάρη μας και ισοφαρίζοντας 
το λογαριασμό μας.

Λύτρωση, θυμηθείτε, αποτελεί μια 
οικονομική μεταφορά. «Δεν υπήρξε τίπο-
τα άλλο αρκετά ικανό να πληρώσει την 
τιμή της αμαρτίας», όπως πολλοί δυτικοί 

χριστιανοί ψάλλουν την Πασχαλινή πε-
ρίοδο. Για τους ευαγγελικούς ιδιαίτε-
ρα, αυτό είναι η πραγματική ουσία της 
σωτηρίας. Η αμαρτία αποπληρώθηκε.

Αυτό δεν είναι η ανατολική ιστο-
ρία του Πάσχα. Κανένα ορθόδοξο 
εκκλησίασμα δε ψάλλει κατά τις 
Πασχαλινές ακολουθίες του για τον 
Ιησού που ξεπληρώνει την τιμή της 
αμαρτίας. Ένα είναι σίγουρο, ότι οι 
ορθόδοξοι χριστιανοί δεν κατατρύχο-
νται από την εμμονή της αμαρτίας και 
δεν θεωρούν ότι το πάθος του Χρι-
στού είναι ο τρόπος που εξοφλείται η 
αμαρτία. Για τους θεολόγους της Ανατο-
λής η αποστολή του Χριστού συνίσταται 
στο να ελευθερώσει τις ανθρώπινες 
υπάρξεις από το θάνατο. Αυτό το 
σπουδαίο συμβαίνει κατά την ανά-
σταση και όχι την Σταύρωση. Γιατί αν 
η σωτηρία είναι απλά η αποπληρωμή του 
χρέους και αυτή συντελείται στο σταυρό, 
τότε δεν χρειάζεται καν η ανάσταση και 
δεν απομένει καμία σωτηριώδης ενέρ-
γεια για την Ανάσταση. Στην ορθόδοξη 
ανατολή, η έμφαση δίνεται στον Χρι-
στό που εξέρχεται από τον τάφο και 
όχι στον Χριστό που κρεμιέται στο 
σταυρό. Πρόκειται για τον θρίαμβο της 
δωρεάν ζωής πάνω στον θάνατο. Αξίζει 
να αναγνωριστεί ότι αυτές οι δυο διαμε-
τρικά αντίθετες απόψεις υποστηρίζουν 
δυο αντιτιθέμενες ηθικές θεάσεις του 
κόσμου και διαφορετικές νοοτροπίες 
τελείως για την οικονομία γενικά και 
τον καπιταλισμό ειδικά. Ο Τσίπρας αν 
και λέει τον εαυτό του άθεο, ακολουθεί 
την ορθόδοξη θεώρηση όταν πρόκειται 
για την σωτηρία και η κόρη του λουθη-
ρανού Πάστορα Άγκελα Μέρκελ είναι 
με τη δυτική θέση. Ο πρώτος θέλει να 
ελευθερωθεί δωρεάν από το χρέος που 21ο ἱεραποστολικό Συνέδριο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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πραγματεύεται το θάνατο. Αυτή πιστεύ-
ει ότι το χρέος πρέπει να αποπληρωθεί 
οσοδήποτε πολύ αίμα και πόνο αν συνε-
πάγεται. Για την ανατολή ο σταυρός 
δεν είναι απαίτηση δικαιοσύνης με 
τον ειδωλολατρικό τρόπο σκέπτεσθαι, 
αλλά απαίτηση αγάπης.

Βλέπει κανείς ότι η θεολογία αυτή 
διαποτίζει τα πάντα. Στην ανατολή, ο 
θεός δεν κατασκεύασε την κόλαση, 
ο Θεός δεν σταματάει ποτέ όπως και ο 
ήλιος να λάμπει το ίδιο σε πονηρούς και 
αγαθούς. Όλα τα λογικά πλάσματα όμως, 
είναι τελείως ελεύθερα να δεχτούν ή να 
απορρίψουν την χάρη και την αγάπη. 
Ο Θεός δεν αποσύρει την χάρη και 
την αγάπη. Όλα εξαρτώνται από την 
διάθεση των λογικών πλασμάτων 
προς αυτή την αστείρευτη χάρη και 
αγάπη. Εκείνοι που αγαπούν το Θεό 
είναι ευτυχισμένοι μαζί του. Αυτό είναι 
ο παράδεισός τους. Εκείνοι που τον μι-
σούν αισθάνονται δυστυχείς που είναι 
υποχρεωμένοι να ζουν με την ύπαρξή 
του. Αυτή είναι η κόλασή τους. Ο ΠΑ-
ΡΑΔΕΙΣΟΣ Ή Η ΚΟΛΑΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Τα βάθη της καρδιάς μας αποφα-
σίζουν ελεύθερα και επιλέγουν. Αυ-
τό δεν το καθορίζουν οι αμαρτίες μας, 
αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε για τις 
αμαρτίες μας. Δυστυχώς για μας, ο πα-
ράδεισος ή η κόλαση δεν εξαρτάται 
από το Θεό. Αν εξαρτιόταν από το Θεό 
δε θα φοβόμασταν τίποτα. Δεν έχουμε να 
φοβηθούμε τίποτα από την Αγάπη. Αλλά 
δεν εξαρτάται από το Θεό. Εξαρτάται 
αποκλειστικά από μας και αυτή εί-
ναι ολόκληρη η τραγωδία. Ο Θεός μας 
θέλει να είμαστε κατ’ εικόνα Του, αιώνια 
ελεύθεροι. Μας σέβεται απόλυτα. Αυτό εί-

ναι αγάπη. Χωρίς σεβασμό δεν μπορούμε 
να μιλάμε για αγάπη. Είμαστε άνθρω-
ποι επειδή είμαστε ελεύθεροι. Αν δεν 
ήμασταν ελεύθεροι θα είμασταν έξυπνα 
ζώα, όχι άνθρωποι. Ο βαθύς μας εαυτός 
είναι αιώνιος, για αυτό και ο παράδεισος 
και η κόλαση είναι αιώνια. Οι δαίμονες 
θέλουν να μας κάνουν να σκεφτόμαστε 
την σωτηρία μας ή τον μοναδικό μας 
θάνατο με νομικίστικους όρους. Μας 
θέλουν να σκεφτόμαστε ότι αυτά είναι 
ζητήματα της απόφασης του Θεού. Όχι 
είναι ζητήματα της δικής μας απόφασης. 
Και μην εξαπατόμαστε με εμπιστοσύνη 
στην αγάπη του Θεού. Ο κίνδυνος δεν 
είναι από το Θεό είναι από μας τους 
ίδιους. Δηλαδή μετά την κοινή ανά-
σταση, δεν υπάρχει ζήτημα τιμωρί-
ας από το Θεό αλλά αυτοκαταδίκης. 
Εκείνο που θα διαφοροποιήσει τον 
έναν άνθρωπο από τον άλλον, δεν είναι 
η απόφαση του Θεού αλλά τι βρίσκεται 
στην καρδιά του καθενός, αν βασιλεύ-
ει η αγάπη ή το μίσος. Το φως της 
αλήθειας θα είναι ίδιο για όλους του αν-
θρώπους. Ο ήλιος λάμπει το ίδιο στα 
υγιή και άρρωστα μάτια χωρίς καμία 
διάκριση. Τα υγιή μάτια απολαμβάνουν 
το φως και βλέπουν και το κάλλος που 
τα περιβάλλει. Τα ασθενή μάτια αισθά-
νονται πόνο, πληγώνονται, υποφέρουν, 
κρύβονται από αυτό το φως, που την ίδια 
ώρα στον ίδιο τόπο φέρνει ευτυχία σε 
εκείνους που έχουν υγιή μάτια.

Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολό-
γος, λέει ότι αυτό που μετράει στην αι-
ώνια ζωή δεν είναι τι κάνει ο άνθρωπος 
αλλά τι είναι, αν μοιάζει με τον Ιησού 
Χριστό, τον Κύριο μας, ή αν διαφέρει 
και δεν του μοιάζει. Λέει: «Στη μέλλου-
σα ζωή ο χριστιανός δεν εξετάζεται αν 
έχει απαρνηθεί τον κόσμο ολόκληρο για 
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την αγάπη του Χριστού ή αν έχει μοιρά-
σει τα πλούτη του στους φτωχούς ή αν 
έχει νηστέψει, αν έχει κάνει αγρυπνίες 
ή προσευχές ή αν έκλαψε και θρήνη-
σε για τις αμαρτίες του ή αν έχει κάνει 
οποιοδήποτε άλλο κακό στη ζωή αυτή, 
αλλά εξετάζεται προσεκτικά αν έχει 
την ομοιότητα με το Χριστό, όπως 
έχει ένας γιος με τον πατέρα του».

Ο Θεός είναι μια φλόγα αγάπης. 
Είναι μια φλόγα αγάπης για όλους, ο 
παράδεισος και η κόλαση είναι ένας και 
ίδιος ποταμός του Θεού, μια φλόγα αγά-
πης που αγκαλιάζει και καλύπτει όλους, 
με την ίδια ευεργετική θέληση χωρίς κα-
μία διαφορά η διάκριση. Ο Άγιος Ισαάκ 
ο Σύρος λέει ότι οι κολαζόμενοι στην 
γέννα τιμωρούνται με την μάστιγα της 
αγάπης του Θεού. Ο δε Ντοστογέφσκη 
λέει: «Κόλαση είναι το μαρτύριο του 
να μην αγαπά κανείς».

Αν κάποιος μπερδεύεται και δεν 
μπορεί να καταλάβει πως είναι δυ-
νατό η αγάπη του Θεού, να κάνει 
κάποιο άνθρωπο αξιοθρήνητα δυ-
στυχή και πονεμένο και καιόμενο 
από φλόγες, ας σκεφτεί τον μεγαλύ-
τερο αδερφό του ασώτου υιού. Γιατί 
δεν είχε αγάπη είτε προς τον πατέρα 
του είτε προς τον αδερφό του; Δεν ήταν 
από την κακή εσωτερική διάθεση; Δεν 
παράμεινε στην κόλαση από αυτή την 
αιτία; Και τι ήταν αυτή η κόλαση; Ήταν 
κάποιος ξεχωριστός τόπος; Υπήρχαν όρ-
γανα βασανισμού; Δε συνέχισε να ζει 
στο σπίτι του πατέρα του; Τι τον χώριζε 
από όλους του χαρούμενους ανθρώπους 
του σπιτιού, εκτός από το μίσος και την 
πικρία του; Μήπως ο πατέρας του η ακό-
μα και ο αδελφός του σταμάτησαν να 
τον αγαπούν; Δεν ήταν ακριβώς η αγάπη 
που σκλήραινε όλο και περισσότερο την 

καρδιά του; Δεν ήταν η χαρά που τον 
έκανε λυπημένο; Δεν έκαιγε το μίσος 
για την αγάπη του πατέρα του και του 
αδελφού του, μίσος για την αγάπη του 
πατέρα του προς τον αδελφό του και για 
την αγάπη του αδελφού του προς τον 
πατέρα του; Αυτή είναι η κόλαση, η 
άρνηση της αγάπης.

Η δευτέρα παρουσία δεν γνωρίζει 
μαρτυρία ή πρωτόκολλο. Όλα έχουν 
καταγραφτεί στις ψυχές των ανθρώπων. 
Ότι ακούσουν ή το είσελθε ή το πορεύε-
σθε. Είναι αποτέλεσμα προσωπικής επι-
λογής, αλλά οπουδήποτε και αν πάτε ή 
στο παράδεισο της αγάπης σας ή στο 
σκοτάδι του μίσους της καρδιάς σας, η 
αγάπη μου δεν ξέρει άλλο δρόμο από τον 
να σας ακολουθεί σαν πύρινος ποταμός, 
γιατί ότι και αν έχει εκλέξει η καρδία 
σας, είστε και θα συνεχίσετε αιώνια να 
είστε παιδιά μου.

Από όλα το πάνω είναι φανερό ότι: 
Είναι επείγον να διορθωθεί η «τρομο-
κρατική» και «σωφρονιστική» αντίλη-
ψη του Θεού. Δεν είναι πλέον δυνατό να 
πιστεύει κάποιος σε ένα Θεό άκαρδο και 
ασυγκίνητο. Το μόνο μήνυμα που μπορεί 
να αγγίξει τον άθεο στις μέρες μας είναι 
αυτό που λέει ότι ο Χριστός κατήλθε στον 
Άδη. Όσο βαθύς και αν είναι ο Άδης στον 
οποίο εκτίθενται ήδη οι άνθρωποι, τόσο 
βαθύς είναι ακόμη βρίσκεται ο Χριστός 
αναμένοντας. Αυτό που ζητά από τον 
άνθρωπο δεν είναι η αρετή, ο ηθι-
κισμός, η τυφλή υπακοή, αλλά μια 
κραυγή εμπιστοσύνης κι αγάπης από 
το βάθος της κόλασής του.

Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Ευάγγελος Παπανικολάου, 

Ιατρός, Ιεραπόστολος 
στο Καμερούν
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Κλῆρος καί λαός ἔψαλε ἁρμονικά καί συγχρονισμένα, μέ ἀποτέλεσμα δυνατές, 
καλλίφωνες ψαλμωδίες νά  ἀντηχοῦν στήν γύρω περιοχή χωρίς τήν βοήθεια 
μικροφωνικῶν ἐγκαταστάσεων, οἱ ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἀνύπαρκτες λόγῳ 
τῆς ἔλλειψης ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Ἀκολούθησε μνημόσυνο στόν Μακαριστό πρῶτο 
Μητροπολίτη Καμπάλας κυρό Θεόδωρο Nankyama.

Στό τέλος τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου ὁ Σεβ. Κυθήρων, ἀντιφωνώντας εἰς τό καλωσόρι-
σμα τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου κ.Ἰωνᾶ, ὡμίλησε γιά τόν ἀείμνηστο Ἱεραπόστολο Μητροπολί-
τη κυρό Θεόδωρο, τόν ὁποῖο ὡς νεαρός Ἱεροσπουδαστής ἐγνώρισε στήν Ἱερά Μητρόπο-
λι Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου 
καί Ἱδρυτοῦ τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κυροῦ Κωνσταντίνου, καλεσμένος τοῦ ὁποίου ἀφίχθη στήν 
Καρδίτσα ὡς Ἀρχιμανδρίτης (ἀρχές τῆς 10ετίας τοῦ ἑβδομήντα) ὁ π.Θεόδωρος. Τότε, 
γιά πρώτη φορά, ὁ Σεβ. Σεραφείμ καί οἱ συμπατριῶτες του Καρδιτσιῶτες ἐμάθαιναν 
γιά τήν ὀργάνωση τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Οὐγκάντα, ὅπου ἔγινε τό πρῶτο ξεκίνημα 
τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀφρική. Ἀκολούθως, ὁ 
Σεβασμιώτατος ἀπευθύνθηκε στόν μαθητόκοσμο πού κατέκλυσε τόν Ἱ. Ναό, συνεχάρη 
τά παιδιά γιά τήν ἐγκάρδια συμμετοχή τους στήν Θεία Λατρεία καί γιά τήν ἐν γένει 
πρόοδό τους στόν πνευματικό ἀγῶνα καί τά μαθήματά τους.

Στήν συνέχεια, τά παιδιά τῶν Σχολείων, στήν ἐκδήλωση πού εἶχαν προετοιμάσει, 
χόρεψαν καί τραγούδησαν παραδοσιακά ἀφρικάνικα, δείχνοντας τήν χαρά τους 
καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τά πρόσωπα τοῦ τοπικοῦ, ἀλλά καί τοῦ ἐξ Ἑλλάδος 
Ἱεράρχη, ὡς ἔνδειξη ἰδιαίτερης ἀγάπης τόσο γιά τήν Ἑλλάδα ὅσο καί γιά τήν 
Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή. 

Στήν ἴδια περιοχή, στήν κορυφή τοῦ λόφου στό Monde ὑπάρχει τό Γυναικεῖο 
Μοναστήρι τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, τό ὁποῖο ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδοχή 
στούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς καί τήν συνοδεία τους καί παρέσχε  Ἀβραμιαία φιλοξενία μέ τίς 
τρεῖς Μοναχές πού παρέθεσαν ἰδιαίτερα πλούσιο γιά τά δεδομένα τῆς Οὐγκάντας γεῦμα.

Συνέχεια από την σελ. 5
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Ἀφήνοντας τό χωριό Monde, ἑπόμενος σταθμός ἦταν τό Ἱεραποστολικό Κλιμάκιο 
τοῦ π. Ἰωάννη Κιμπούκα στή περιοχή Bombo-Ddegeya, ὅπου ἐπίσης λειτουργοῦν  
Σχολεῖα καί Ὀρφανοτροφεῖο. 

Οἱ κάτοικοι, Κλῆρος καί λαός ὑποδέχθηκαν μέ τό δικό τους ἀφρικάνικο τρόπο 
τούς δύο Ἐπισκόπους καί τήν συνοδεία τους στόν Ἱ. Ναό τῆς Μεταμορφώσεως, ἐκεῖ 
ὅπου ξεκίνησε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐγκάντας. Στήν ἴδια περιοχή πραγμα-
τοποιήθηκε ἐπίσκεψις στό νέο μεγάλο Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
πού βρίσκεται ὑπό κατασκευή, ὅπου ἐπιθεώρησε τά ἔργα ὁ τοπικός Ποιμενάρχης. 
Στή συνέχεια – πάντα στήν ἴδια περιοχή- ἀκολούθησε ἡ μετάβασις στήν Ἐνορία τοῦ 
Ἁγίου Λουκᾶ. Ἐκεῖ, τά παιδιά καί οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Οἰκοτροφείου St. Mary, εἶχαν 
ἑτοιμάσει θερμή ὑποδοχή. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Σχολεῖο αὐτό ἀνήκει στά πρῶτα 
εἴκοσι καλύτερα Σχολεῖα τῆς Οὐγκάντα βάσει ἐπισήμων στοιχείων τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας τῆς Χώρας. Ὁ Σεβ. Κυθήρων συνεχάρη τά παιδιά τοῦ Οἰκοτροφείου γι’ 
αὐτή τήν διάκριση καί τούς εὐχήθηκε καί πνευματικές διακρίσεις καί πρωτιές, 
δίνοντάς τους γιά εὐλογία ξύλινο κρεμαστό σταυρό καί εἰκονίτσα. Ἀκολούθησε ἡ 
ἐπιστροφή στήν Ἐπισκοπή Καμπάλας.

***
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Οδοιπορικό στην Ουγκάντα

Τήν ἑπομένη ἡμέρα Σάββατο 27 Αὐγούστου, μνήμη τοῦ Ἁγίου Φανουρίου 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων ἐχοροστάτησε στόν 
Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεως Καμπάλας, ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Νικόλαο. 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε, μέ τήν συνοδεία τοῦ Γενικοῦ 
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμπάλας π.Παύλου Mutaasa, 
ἡ Ἱεραποστολική ἐξόρμηση στήν Ἀνατολική Οὐγκάντα. Πολύωρη ἡ διαδρομή, 
δεδομένου ὅτι οἱ δρόμοι τους εἶναι σέ κακή κατάσταση καί ἔχουν μεγάλη κίνηση, 
ἀλλά οἱ ἐντυπώσεις ἦταν πρωτόγνωρες ἀπό τήν καθημερινότητα τῶν κατοίκων 
τῆς χώρας. 

Περνώντας ἀπό χωριά καί πόλεις, περπατοῦσαν μικρά παιδιά κατά μῆκος 
τοῦ δρόμου ξυπόλητα μέσα στό χῶμα, μέ τά μπιτόνια στά χέρια πηγαίνοντας 
στή κοντινότερη πηγή γιά νερό. Γυναῖκες μαγείρευαν στή φωτιά τό φαγητό τῆς 
οἰκογένειας καί κυκλοφοροῦσαν γύρω τους αὐτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα, ζῶα 
ὅπως κότες, κατσίκια κ.λ.π….μιά ἀπίστευτη χαοτική κατάσταση γιά μᾶς, ἀλλά γι’ 
αὐτούς ἁπλῆ ζωή χωρίς ἄγχος. Ἐπίσης, κατά μῆκος τοῦ δρόμου ἦταν ἀραδιασμένη 
πάνω στό χῶμα ἡ κάθε εἴδους πραμάτεια τους γιά πώληση, ἀπό λαχανικά καί 
φροῦτα μέχρι ἔπιπλα, κρεβάτια, πόρτες, ροῦχα κλπ.

Στή διαδρομή τό αὐτοκίνητο διέσχιζε τό μεγάλο ἀφρικάνικο δάσος (ζούγκλα) 
Mabira Forest. Περνοῦσε ἀνάμεσα ἀπό τεράστιες φυτεῖες τσαγιοῦ, καφέ, 
ζαχαροκάλαμου καί καλαμποκιοῦ. Τό πέρασμα ἔγινε ἀπό τήν γέφυρα τοῦ Νείλου 
ποταμοῦ καί ἀπό τό χωριό Biko, τήν γενέτειρα τοῦ π.Παύλου, μέ προορισμό τήν 
ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παύλου στήν περιοχή Nakabaale.

Ἡ ἐνορία ὑφίσταται ἀπό τό ἔτος 1930. Εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες πέντε Ὀρθόδοξες 
ἐνορίες τῆς Οὐγκάντα καί ἡ πρώτη στήν ἀνατολική πλευρά της. Ἐκεῖ παλιά 
λειτουργοῦσε Δημοτικό Σχολεῖο, τό ὁποῖο ἔχει κλείσει καί τώρα λειτουργεῖ μόνο 
Γυμνάσιο καί Λύκειο μέ 500 περίπου παιδιά, καθώς καί Οἰκοτροφεῖο γιά τά παιδιά 
τῶν ἀπομακρυσμένων περιοχῶν. Ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς ἐνορίας λειτουργοῦν στήν 

(συνέχεια στη σελίδα 33)
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Ησύγχρονη Ορθόδοξη Ιεραποστολή 
στην Αφρική ξεκίνησε στις αρχές του 

δεκάτου ενάτου αιώνα από το Πατριαρ-
χείο της Αλεξάνδρειας. Η πρώτη χώρα 
της ιεραποστολικής προσπάθειας ήταν 
η Ουγκάντα μετά από την παράκληση 
των δυο ιθαγενών, του Ρουβήμ Σπάρ-
τας Ssebanja Mukasa και του Οβαδία 
Kabanda Basajjakitalo. Η προσπάθεια αυ-
τή γίνεται πιο συστηματική από το 1963 
όταν στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το σω-
ματείο «Οι φίλοι της Ουγκάντα» που μετά 
έγινε «Αδελφότης Ορθόδοξου Εξωτερικής 
Ιεραποστολής» από τον κύριο Παντελή 
Ι. Μπάγια. Με βοήθειες από την Ελλάδα 
κτίζονται εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία 
ορφανοτροφεία όχι μόνο στην Ουγκάντα 
αλλά και στην Kenya και Tanzania αφού 
οι δύο Ουγκαντέζοι είχαν μεταφέρει την 
Ορθοδοξία και στις δύο αυτές χώρες.

Η Ουγκάντα ως χώρα, μέχρι τώρα εί-
ναι τριτοκοσμική με πολλά προβλήματα 
όπως φτώχεια, αρρώστιες, αγραμματο-
σύνη, έλλειψη κράτους, μαγεία, κακοί 
δρόμοι και μεγάλες αποστάσεις και 
πολλά άλλα. Είναι αρκετά μεγάλη χώ-
ρα (διπλάσια της Ελλάδας) με περίπου 
σαράντα εκατομμύρια κόσμο! Παρά την 
κατάσταση αυτή η Ορθόδοξη εκκλησία 
έχει μεγαλώσει αρκετά. Για παράδειγμα, 

μέχρι τώρα έχει βγάλει τρεις ιθαγενείς 
μητροπολίτες και έναν επίσκοπο.

Μετράει ογδόντα ενορίες, εξήντα 
πέντε ιερείς, εννέα διακόνους, δύο 
Μοναστήρια, τριάντα πέντε δημο-
τικά σχολεία, είκοσι γυμνάσια και 
λύκεια, μια τεχνική σχολή, ένα νο-
σοκομείο, είκοσι κέντρα υγείας, πέ-
ντε ορφανοτροφεία και πολλά άλλα.

Τα προβλήματα που ανέφερα πα-
ραπάνω μαζί με την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα επιβάλλουν η Ιερά Μη-
τρόπολη Ουγκάντας να αναβιβάζεται σε 
αρχιεπισκοπή και οι οκτώ αρχιερατικές 
περιφέρειες που έχει η Μητρόπολη νά 
αναβιβάζονται σε επισκοπές. Έτσι κάθε 
επίσκοπος να είναι υπεύθυνος για τις 
ιεραποστολικές δραστηριότητες στην 
επαρχία του. Μπορεί να μη γίνει αυ-
τό ταυτόχρονα αλλά με τον καιρό και 
για ιστορικούς λόγους δεν εννοείται 
η Kenya να είναι Αρχιεπισκοπή και η 
Ουγκάντα να μείνει απλή Μητρόπολη.

π. Ιωάννης Κιμπούκα 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΥΓΚΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

21ο ἱεραποστολικό Συνέδριο Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο Ουγκαντέζος ιεραπόστολος π. Ιωάννης  
Κιμπούκα στο βήμα του συνεδρίου
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Ο κ. Κωνσταντίνος Νιάρχος, 

Καθηγητής Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 

ανέπτυξε στην απογευματινή συνεδρία 

της Παρασκευής 19 Αυγούστου  το θέμα: 

«Ο σύγχρονος άνθρωπος ως Ιεραπόστολος 

εντός του σύμπαντος».

Οι εισηγήσεις των κυρίων καθηγητών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου μας  
www.ierapostoli.gr

Ο κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητής Δογματικής του Α.Π.Θ. εισηγήθηκε στην απογευματινή συνεδρία του Σαββάτου 20 Αυγούστου το θέμα: «Οι Αγιοπνευματικές και θεολογικές  προϋποθέσεις του ιεραποστολικού έργου  των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου».
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Γιατροί στην ύπαιθρο

«Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων  
νεκρὰ ἐστι», Ἰακὼβ 2,20. 

Έχοντας κατά νου τα λόγια αυτά του 
Κυρίου και διαβάζοντας, επίσης, 

εκείνο που ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελι-
στής συμπληρώνει ερμηνεύοντας το ως 
άνω χωρίο, «αυτός που μόνο στην πίστη 
του στηρίζει όλη την ελπίδα του, δεν θα 
σωθεί. Χρειάζονται καλά έργα». Με άλλα 
λόγια,  αν η πίστη χωρίς τα έργα είναι 
νεκρή, τότε και τα καλά έργα χωρίς την 
πίστη είναι νεκρά.

Καλύπτοντας τις αδυναμίες μου, 
παίρνοντας θάρρος από τα λόγια του 
ιερού Χρυσοστόμου που τονίζει «μην 
υποτιμάς το έργο της μεταστροφής 
λίγων ανθρώπων, επειδή δεν είσαι σε 
θέση να σώσεις όλη την οικουμένη· 
και μην αφεθείς να αποξενωθείς από 
την επιδίωξη των μικρών κατορθω-
μάτων, επειδή συνεπαίρνεσαι από τα 
μεγάλα», ασχολήθηκα με αποστολές 
στους αδερφούς μας στην Αφρική. Μια 
ευλογημένη εμπειρία που ενώ πήγα 
με διάθεση προσφοράς, αυτό που ει-
σέπραξα ήταν πολλαπλάσιο από αυτό 
που προσπάθησα να δώσω. Πήγα να 

τους διδάξω και έμαθα τι σημαίνει 
καρτερία, τι σημαίνει υπομονή, χα-
μόγελο, χαρά, τι σημαίνει πίστη χω-
ρίς να απαιτώ. Είναι πραγματικά μια 
εμπειρία ζωής, είναι, πιο σωστά, ένα 
μάθημα ζωής. Η εμπιστοσύνη που σου 
δείχνουν ξέροντας ότι προέρχεσαι από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, 
σου αυξάνει την ευθύνη της καθημερι-
νής σου συμπεριφοράς γιατί, αλλοίμονο, 
αυτοί σε θεωρούν ως πρότυπο.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

 Ο κ. Δημήτριος Δημητρίου  
ουρολόγος, ιατρός ο οποίος κατά μεγάλα  

χρονικά διαστήματα προσφέρει τις ιατρικές του 
υπηρεσίες στους ιθαγενείς της Αφρικής,  

σε πολλά Ορθόδοξα ιεραποστολικά κλιμάκια.
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
τονίζει χαρακτηριστικά: «Αν αρκού-
μαστε μόνο στην δική μας σωτηρία 
χωρίς να νοιαζόμαστε και για την 
σωτηρία των άλλων, τότε αυτή την 
καταστρέφουμε. Αν ο στρατιώτης στη 
μάχη αποβλέπει μόνο στη φυγή και 
διάσωσή του οδηγεί στην καταστροφή 
και τους άλλους. Ενώ ο γενναίος, που 
αγωνίζεται και για τους άλλους, σώζει 
μαζί μ’ αυτούς καί τον εαυτό του».

Στην Ιεραποστολή έμαθα να εκτι-
μώ αυτά που έχω και να παύω να 
μεμψιμοιρώ για αυτά που μου λεί-
πουν, γιατί ντρέπομαι, πραγματικά, αυτά 
που απολαμβάνω, δεν τα διανοούνται 
οι αδερφοί μου στην Αφρική. Έμαθα, ή, 

μάλλον, προσπαθώ να μάθω ότι όταν ο 
αδερφός μου διψά, δεν έχω δικαίωμα να 
σπαταλώ το νερό που ο Θεός μού έδωσε 
απλόχερα. Με αυτές τις σκέψεις, εντάχθη-
κα σε μια ομάδα ιατρών και άλλων που 
είχαμε τα ίδια «πιστεύω» και οράματα για 
να μεταβούμε στην Αφρική, με σκοπό, 

πάντοτε σε συνεργασία με τις Ορθόδο-
ξες Μητροπόλεις της Ουγκάντα και της 
Μπουκόμπα στην Τανζανία, να απαλύ-
νουμε, έστω και στο ελάχιστο, τον πόνο 
αυτών των ανθρώπων. Δεν θα αναφερθώ 
με λόγια στις υπηρεσίες που προσφέρθη-
καν στους αδερφούς μας, θα αφήσω τις 
φωτογραφίες να μιλήσουν. Ευχαριστώ.

Δημήτρης Δημητρίου
Ιατρός

Όλοι συμμετέχουν στην μεταφορά  
του ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Κέντρο υγείας Μπουκόμπα (Bucoba)

Οργάνωση και λειτουργία ομάδας κινητής 
κλινικής μονάδας
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Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ1

Η εισήγησή μου στο παρόν Συνέδριο 
έχει ως θέμα «την  διαδικτυακή 

δυνατότητα της Ιεραποστολικής 
διακονίας». Πρόκειται για την δυνα-
τότητα ενός εκάστου των πιστών να 
διακονήσει τον ευαγγελικό σπόρο της 
Αλήθειας, χρησιμοποιώντας τις άπει-
ρες, και τεράστιες πανθομολογουμένως, 
διαδικτυακές παροχές, προκειμένου να 
διατυμπανίσει στα πέρατα της σύμπα-
σας κτίσης την αγιοπνευματική εμπειρία 
και ορθόδοξη πραγματικότητα. Και 
πράγματι, ένα τέτοιο εγχείρημα, παρά τις 
ευκολίες που κομίζει σήμερα η ραγδαία, 
και αλόγιστη πολλές φορές, ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, είναι αλήθεια, εγκυμονεί 
ισόποσους κινδύνους με όσους καλείται 
και προστρέχει να επιλύσει.1

Η Ιεραποστολική διακονία μέσω 
του διαδικτύου δύναται να επιφέρει 
πραγματικά «θεαματικά» αποτελέσματα, 
εκμηδενίζοντας εις το ελάχιστο εκα-
τοντάδες χιλιάδες χιλιομετρικές απο-
στάσεις και να αποτελέσει τον δίαυλο 
εκείνον, την πάνυ χαρισματική δίοδο, 
μέσω της οποίας, το μήνυμα του Ευαγ-
γελίου θα δυνηθεί να αγγίξει ακόμη και 
το πλέον απομακρυσμένο σημείο του 
πλανήτη. Για να κατορθώσει όμως αυτή 
η προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία, 
δεν αρκεί μόνο η επίτευξη της άρσης της 
δυσκολίας της απόστασης και ο παρα-
γκωνισμός των χιλιομετρικών διαφορών. 

1  Περίληψη εισήγησης του Δημητρίου Π. Λυκούδη, 
Θεολόγου - Φιλολόγου και Υπ. Δρα Παν/μίου Αθη-
νών, στο τριήμερο Συνέδριο Ορθοδόξου Ιεραποστο-
λής στην Αράχωβα Βοιωτίας (19-20-21/08/2016), 
υπό τον τίτλο «Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή Σήμερα».

Ο κ. Δημήτριος Π. Λυκούδης έχει σπουδάσει 
Θεολογία και Φιλολογία. Το ερευνητικό  
του έργο εστιάζει σε θέματα ποιμαντικά  

και δογματικά και σε ζητήματα που άπτονται 
της Ψυχολογίας της Θρησκείας. Κηρύττει  
ορθόδοξο λόγο περιοδικά προσκεκλημένος 

Ιερών Μητροπόλεων τόσο του κέντρου  
όσο και της επαρχίας και παρουσιάζει  

εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκκλησιαστικές  
εκπομπές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς  

μητροπόλεων της Ελλάδας  
και στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. Έχει βραβευτεί με πολλές τιμητικές 
διακρίσεις για την συνολική εκκλησιαστική  

και πολιτιστική του δράση.
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Κρίνεται απαραίτητο το μήνυμα που θα 
φθάσει στην άλλη άκρη του αποδέκτη 
να είναι άκρως ορθόδοξο, να είναι δη-
λαδή ενυπόγραφο, να τελεί υπό την αι-
γίδα ή, έστω, την ευλογία του οικείου 
μητροπολίτου που λαμβάνει χώρα, τόσο 
ο χώρος αποστολής όσο και ο τελικός 
τόπος παραλαβής του μηνύματος, 
καθώς, ως γνωστόν, εντός της Μίας, 
Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής 
Εκκλησίας αποδίδει και τελεσφορεί εν 
Χριστώ μόνο ό,τι έχει «ευλογία», με άλλα 
λόγια, όσες ενέργειες είναι εμποτισμένες 
με υπακοή, ταπείνωση και θυσιαστικό 
πνεύμα, προϋποθέσεις απαραίτητες για 
να επιφέρουν και την «ευλογία».

Πέραν, όμως, από την «ευλογία» που 
καλείται να έχει ο δυνάμενος για να 
αναλωθεί στην ιεραποστολική διακονία, 
και δη, μέσω του διαδικτύου, αναδύεται 
αβίαστα το ερώτημα: Να κηρύξουμε 
Χριστόν Εσταυρωμένο και Αναστάντα 
απανταχού. Πλην όμως, ποιόν Χριστό; 
Έχουμε γνώση, εμπειρία πνευματική, 
ορθόδοξο βίωμα όσων διδάσκουμε 
και κηρύττουμε; Η δε πλειονότητα 
των παραδειγμάτων που καθημερινά 
λαμβάνουν χώρα γύρω μας, σπεύδει να 
μας διαψεύσει για την όποια σχετική 
εμπειρία μας...!

Ερχόμαστε στην παρούσα καθημερινή 
πραγματικότητα. Ποιόν Χριστό να 
κηρύξουμε στα πέρατα της οικουμένης; 
Αναλογιστείτε την ενοριακή ζωή ενός 
εκάστου απο εμάς. Μετατρέψαμε την 
ενοριακή ζωή σε «κλειστά» παραμάγαζα 
των «ενοριτών» μας, απεκδυθήκαμε τον 
έμπονο αγώνα για την οικείωση της 
θείας εμπειρίας, δηλαδή την αγιαστική 
θέωση, και το μόνο που μας ενδιαφέρει 
είναι να αυξήσουμε το σύνολο των μερί-

δων φαγητού που διανέμουμε, μόνο και 
μόνο –ω! οποία χαρά!– μόνο και μόνο για 
να προσ-»τρέξει» το φιλάνθρωπο έργο 
μας στα αυτιά του οικείου μητροπολίτη! 

Ανατρέξατε στα «καλώς», κατα τ΄άλλα, 
οργανωμένα κατηχητικά σχολεία μας. 
Ως κατηχητής μέσου και ανωτέρου 
ο γράφων επί δεκαετίας και άνω σε 
ενορίες του κέντρου των Αθηνών, τούτο 
έχω να επισημάνω: Η ανικανότητα και 
η παντελής αποτυχία να εμφυσήσουμε 
και να «μορφώσουμε» νουν Χριστού στα 
παιδιά μας, στα παιδιά που γεμίζουν τις 
κατώτερες βαθμίδες των κατηχητικών 
σχολείων και εγκαταλείπουν αυτά όσο 
ανδρώνονται, και μόνον αυτό, είναι 
ενδεικτικό και άκρως χαρακτηριστικό 
της αδυναμίας μας να «διδάξουμε» 
Χριστό, πρωτίστως στους εαυτούς μας, 
και ακολούθως, και στους άλλους. Οι δε 
κατηχητές, θαρρώ πολλοί συμφωνούν 
με τα γραφόμενα αυτά, ναι, θέλει κόπο, 
θέλει αγώνα τεράστιο να ανατρέξεις, 
να σμιλεύσεις, να κοπιάσεις υπέρμε-
τρα για να συναντήσεις κατηχητή/τρια 
που να μην διακατέχεται από εμφανές 
«ψυχοπαθολογικό» πρόβλημα! Ναι, να 
διδάξουμε Χριστό μέσω της διαδικτυακής 
ιεραποστολής, αλλά απορώ, ποιόν Χριστό!

Ελάτε στο παράδειγμα των πνευμα- 
τικών ταγών και σημερινών Επισκόπων, 

Στιγμιότυπο από την Αρχιερατική Θ. Λειτουργία 
της Κυριακής
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πολλοί εκ των οποίων έχουν απολέ-
σει την επαφή τους με την σύγχρονη 
καθημερινότητα! Έστω και ένας 
φωνάζω , έστω και ένας ασθενής ή 
φυλακισμένος να ξενυχτάει σε κάποιο 
νοσηλευτικό ή σωφρονιστικό ίδρυμα, 
έστω και ένας, «Πατέρες» του Χριστού, 
να αδημονεί, ναι, δεν έχετε δικαίωμα 
να οργανώνετε «φιέστες» και πανηγύρια 
πολυαρχιερατικά, που μοναδικό και 
απώτερο στόχο έχουν να εξεγείρουν το 
δημόσιο αίσθημα και φοβούμαι ειλικρινά, 
να επισύρουν και να προμηνύουν, 
τρόπον τινά, την οργή του Θεού!

Ποιόν Χριστό να κηρύξουμε; Ανα-
τρέξατε στις μεγάλες πλατείες των 
μεγάλων αστικών κέντρων της Χώρας! 
Εκεί θα βρείτε την Αφρικανική Ήπειρο 
ανάμεσά σας! Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι! 
Ζητούν, εκλιπαρούν να ακούσουν για τον 
Χριστό! «Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες, 
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι 
για μάς χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κά-
ποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε. Κάποτε 
μες στην σκέψι τες ακούει το μυαλό. Και με 
τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν 
ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μας  
– σα μουσική, την νύχτα, μακρυνή, που 
σβύνει» (Κ. Καβάφη, «Φωνές» στο συλ-

λογικό «Άπαντα», εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 
1995, σελ. 33).

Ποιόν Χριστό να κηρύξουμε; 
Ανατρέξατε στην καθημερινή εικόνα 
μιάς ενορίας στις μεγαλουπόλεις! Σε 
εορτή «μεγάλου» (ξακουστού κατά 
κόσμον) αγίου και το εκκλησίασμα δεν 
ξεπερνά τα 30-40 άτομα, όταν μάλι-
στα, η ενορία αποτελείται από 20 και 
30 χιλιάδες ψυχές, πολλές δε φορές 
και πολύ περισσότερους! Ποιόν Χριστό 
να κηρύξουμε λοιπόν στα πέρατα της 
οικουμένης όταν δεν έχουμε σχεδόν 
γνώση, πολύ δε περισσότερο, ούτε 
«καλημέρα» με τους ενοίκους της 
πολυκατοικίας που διαμένουμε;

Παρά ταύτα, είναι δυνατή η 
διαδικτυακή ιεραποστολική διακονία 
και, μάλιστα, η Αγία μας Εκκλησία μάς 
προτάσσει πέραν από το διαδικτυακό 
«ίντερνετ» και ένα άλλο, ουράνιο 
στην ολότητα του! Πρόκειται για το 
προσευχητικό «ίντερνετ», αυτό που 
διδάχθηκε χρόνια πια, γνωρίζει πλέ-
ον εμπειρικά και τη συνεπικουρία του 
Παναγίου και Παρακλήτου Πνεύματος, 
να κατεβάζει τα Ουράνια στη γη 
και να εκμηδενίζει με μιάς άπειρες 
χιλιομετρικές αποστάσεις «πνευματικώ 
τω τρόπω» και άρρητο και ανεξιχνίαστο».

Ας εγκολπωθούμε λοιπόν, μαζί με 
την κάθε διαδικτυακή προσπάθεια 
ιεραποστολικής διακονίας και το 
προσευχητικό «ίντερνετ» και ας αναλώ-
σουμε, ει δυνατόν, τους εαυτούς μας στην 
πραγματική και πάνυ αληθινή θυσιαστική 
αγάπη, στην αγάπη εκείνη που «αγκαλι-
άζει» κάθε ετερότητα και διασπά κάθε 
φραγμό χρώματος, φυλής, εθνικότητας και 
καταγωγής γύρω μας και ανάμεσά μας...!

Δ. Λυκούδης, Θεολόγος - Φιλόλογος
Στιγμιότυπο από την Αρχιερατική Θ. Λειτουργία 

της Κυριακής
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LHJH TOY SYNEDRIOY - SYMPERASMATA 
EYXARISTIES

Σεβαστοί Πατέρες, οσιότατες Γερόντι-
σες και Μοναχές, Ελλογιμότατοι κ.κ. 

Καθηγητές, αγαπητοί σύνεδροι. 
Εργαστήρι ψυχών ο ευλογημένος αυ-

τός χώρος των κατασκηνώσεων για όλες 
τις ηλικίες των ορθοδόξων Χριστιανών. 
Μεγάλη είναι η χαρά μας που ο χώρος 
αυτός μαγνητίζει και γοητεύει πολλούς 
νέους και νέες και έρχονται εδώ να 
προσφέρουν βοήθεια, όχι μόνο αυτό το 
τριήμερο αλλά και όλο το καλοκαίρι, και 
παράλληλα παρακολουθούν τις ομιλίες 
με προσοχή.

Η αισθητική και η ιερότητα του χώ-
ρου αυτού, όσες φορές και αν βρεθείς 
εδώ, κάνει την ψυχή σου να ανυψωθεί, 
να θαυμάσει και να ευχαριστηθεί.

Στοχασμοί και θάμπωμα ματιών στις 
Θείες Λειτουργίες, στις προσευχές και 
στο μνημόσυνο του αειμνήστου Κων/
νου, φόβος Θεού, Ευλάβεια και Ελπίδα, 
σιωπή και κατάνυξη στους ναούς.

Στις δροσερές και μυρωμένες απ’ 
τα αγριολούλουδα και αγριοβότανα αί-
θουσες, με το πρώτο φως του ήλιου και 
με τις εξαίσιες μελωδίες των πουλιών, 
ακούστηκαν και πάλι εξαίρετες ειση-
γήσεις που άγγιξαν την ψυχή μας, μας 
δίδαξαν, μας νουθέτησαν και μας καθο-
δήγησαν. Ακούσαμε με ηρεμία και προ-
σοχή τις εισηγήσεις αυτές, κρατήσαμε 
σημειώσεις και διατυπώσαμε χρήσιμα 
συμπεράσματα τα οποία σας παραθέ-
τουμε.

Συμπεράσματα

1) Οι περισσότερο αδικημένοι 

στην εποχή μας είναι όσοι στε-
ρούνται τον Θείο λόγο, όχι γιατί 
οι ίδιοι αρνούνται να τον ακούσουν, 
αλλά γιατί όσοι τον κατέχουν αδια-
φορούν να τους τον γνωστοποιήσουν. 
«Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὅν οὐκ 
ἐπίστευσαν; Πῶς δέ ἀκούσουσι χωρίς 
κηρύσσοντος; Πῶς δε κηρύξουσιν εάν 
μή ἀποσταλῶσι;» (Ρωμ. 10.4-5). Αυτά τα 
τέσσερα «πῶς» πρέπει να ανησυχούν και 
να φλέγουν κάθε ορθόδοξη ψυχή.

2) Η ιεραποστολή είναι αναγκαι-
ότητα για τον πιστό. Τα προβλήμα-
τα της εποχής μας δεν δικαιολογούν 
την απραξία μας. «Πίστις χωρίς έργων 
νεκρά εστί».

Αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε μια ιε-

Ο κ. Δημ. Γεωργούλας - πρόεδρος του Συνεδρίου
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ραποστολή στα ίχνη 
του Χριστού είναι κα-
τά πόσο οι άλλοι είναι 
δυνατόν να διακρίνουν 
στην παρουσία μας κά-
τι από την παρουσία 
του Χριστού. Η απλή 
απαγγελία του Ευαγ-
γελίου δεν είναι αρκε-
τή. Χρειάζεται και η 
ζωντανή μαρτυρία 
του Ιησού Χριστού 
παντού και πάντοτε.

3) Σε μια τοπική 
Ορθόδοξη Εκκλησία 
–όπου και αν βρίσκε-
ται αυτή– διακρίνουμε το αιώνιο, το 
οποίο αποτελεί μέρος της παράδοσης 
«τῆς μίας ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας» 
και το πρόσκαιρο, που αποτελεί μέ-
ρος των παραδόσεων μιας τοπικής εκ-
κλησίας και ενός συγκεκριμένου λαού. 
Απαιτείται όμως γνήσιος σεβασμός 

της ιδιοτυπίας του πολιτισμού και 
της ελευθερίας κάθε λαού και κάθε 
ανθρώπου.

4) Η συμβολή των μοναστηριών 
και των μοναχών στη διάδοση του 
χριστιανισμού μεταξύ των ειδωλο-
λατρικών πληθυσμών υπήρξε ανυ-

πολόγιστη. Η ύπαρξη 
φωτισμένων μοναχών 
εξασφαλίζει το βαθύτε-
ρο ριζοβόλημα και την 
καρποφορία του Χρι-
στιανισμού. Πέρα από 
τη δύναμη της αντοχής 
στο χώρο της ιεραπο-
στολής, ο μοναχός με 
τον τρόπο ζωής του και 
το λαμπρό παράδειγμά 
του συγκινεί βαθιά τις 
ψυχές των ανθρώπων.

5) Χωρίς αγάπη 
δεν υπάρχει ευγενές 
κίνητρο για τίποτε 
ωραίο στη ζωή. Ούτε 
και για μια ζεστή «καλη-
μέρα». Ούτε η πολυμά-

Επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Μακαριστού Μητροπ. Θεσσα-
λιώτιδος & Φαναριοφερσάλων Κυρού Κωνσταντίνου,  ιδρυτού του 

Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς είχαν ετοιμάσει 
οι μεγαλύτερες κατασκηνώτριες της «Αγ. Ταβιθά»
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θεια και η γνώση, κατά τον εθναπόστολο 
Παύλο, ούτε οι παντός είδους σωματικές 
δοκιμασίες μπορούν να ωφελήσουν τον 
Χριστιανό, χωρίς τη χριστιανική αγάπη, 
γιατί ο Θεός είναι αγάπη.

6) Υπάρχουν όμως και στις μέρες 
μας, αγαπητοί σύνεδροι, αρκετοί άν-
θρωποι με ιεραποστολικό ζήλο, που 
δεν υπολογίζουν κόπο και κινδύνους. 
Παίρνουν το σταυρό του μαρτυρίου και 
προχωρούν. Κάνουν δικά τους παιδιά τα 
ξυπόλυτα, τα πεινασμένα και ορφανά 
παιδάκια με το σκελετωμένο κορμί και 
το σκοτεινό βλέμμα. Πολλά από αυτά τα 
παιδιά θα είναι οι αυριανοί ιεραπόστο-
λοι της περιοχής.

Ευχαριστίες

Στερεότυπες και πάλι, αλλά πάντοτε 
θερμές οι ευχαριστίες μας προς όλους 
τους εξαίρετους ομιλητές, κληρικούς και 
λαϊκούς. Ανέπτυξαν τα θέματά τους με 
απλότητα, σαφήνεια και αριστοτεχνικό 
τρόπο. Έγιναν κατανοητοί και ικανοποί-
ησαν, κατά τη γνώμη μου, όλους τους 

ακροατές. Ευχαριστούμε θερμά τον Σε-
βασμιότατο Μητροπολίτη Θηβών και Λι-
βαδείας για την όλη προσφορά του, την 
προσέλευσή του και τον χαιρετισμό του.

Η χαρά μας ήταν και πάλι μεγάλη, 
γιατί είχαμε κοντά μας τον γνήσιο και 
ακούραστο στρατιώτη της Αγίας Εκκλη-
σίας μας, τον Σεβασμιότατο μητροπολίτη 
Κυθήρων και Αντικηθύρων και πνευμα-
τικό μας πατέρα κ.κ. Σεραφείμ και τον 
ευχαριστούμε θερμά.

Θερμές ευχαριστίες στον πρωτοπρε-
σβύτερο Ελευθ. Χαβάτζα για την προ-
σφορά του.

Ευχαριστούμε θερμά τη σεβαστή μα-
νούλα με όλη την αδελφότητα, τη σεβα-
στή γερόντισσα με την τιμημένη στολή 
της μοναχής. Μαζί με το επιτελείο σας 
δείξατε χαρισματική ευγένεια και κα-
λοσύνη και μας προσφέρατε πλούσια 
φιλοξενία.

Όσοι βοήθησαν για να οργανωθεί και 
πραγματοποιηθεί και το Συνέδριο αυτό, 
όσοι μας υπηρέτησαν τόσες ημέρες και 
θα βοηθήσουν για την αποκατάστασση 
του χώρου αυτού είναι μέσα στην καρ-
διά μας και τους ευχαριστούμε θερμά.

Φεύγοντας από εδώ εύχομαι τα όσα 
ακούσαμε να αγγίξουν τη σκέψη μας, τα 
αισθήματά μας και τη θέλησή μας, για 
να αποτινάξουμε τη νωθρότητα και τυ-
πικότητά μας. Για να νιώσουμε τον πόνο 
του Χριστού για όλη την ανθρωπότητα. 
Για να ζήσουμε αληθινά ως γνήσιοι Χρι-
στιανοί.

Καλή επιστροφή.

Δημήτριος Γεωργούλας
τ. Λυκειάρχης, φιλόλογος, 

συγγραφεύς Πρόεδρος 
21ου Συνεδρίου Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο κ. Μανωλ. Μεθυμάκης Αντιπρόεδρος  
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. - συντονιστής στις συνεδρίες  

της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου
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Σημείωση: Αρκετά μηνύματα ιεραποστόλων και συνεργατών του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. αναγνώστηκαν κατά την 
διάρκεια του τριημέρου 21ου Συνεδρίου.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ 21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ἀγαπητοὶ καὶ λίαν προσφιλεῖς μας 
ἀδελφοὶ καὶ συνεργοὶ ἐν Κυρίῳ.

    Ἀπὸ τὴν μακρινὴ Κορέα σᾶς συγχαίρου-
με θερμῶς γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ 21ου Συ-
νεδρίου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τοῦ Πα-
νελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου 
Ἱεραποστολῆς καὶ σᾶς εὐχόμαστε ἀπὸ καρδίας 
ἐπιτυχία στὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου πρὸς 
δόξαν Θεοῦ καὶ τὴν περαιτέρω ἐπέκταση τῆς 
Βασιλείας Του «ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

Ἀπὸ τὴν πλούσια θεματολογία τοῦ Συνε-
δρίου, ποὺ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸ γενικὸ 
θέμα: «Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗ-
ΜΕΡΑ» ἐπιτρέψτε μου νὰ ὑπογραμμίσω τὴν 
λέξη «σήμερα» καὶ νὰ σταθῶ στὴν εἰσήγηση 
ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ διαδικτυακὴ δυνατότητα τῆς 
Ἱεραποστολικῆς Διακονίας», καὶ τοῦτο γιατὶ 
τὸ «αὔριο» τῆς Ἱεραποστολῆς ἐξαρτᾶται, ἐν 
πολλοῖς, καὶ ἀπὸ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ δι-
αδικτύου σήμερα. Ἡ σημασία τοῦ διαδικτύου 
εἶναι τεράστια γιατὶ σήμερα, σχεδὸν τὰ πάντα, 
ὅπως εἶναι γνωστόν, προωθοῦνται μέσῳ τοῦ 
διαδικτύου μὲ καταπληκτικὴ ἐπιτυχία. Στὸ 
διαδίκτυο ἐντρυφοῦν ὅλο καὶ περισσότεροι 
ἄνθρωποι, καὶ μάλιστα ἐκείνων τῶν ὁμάδων 
ποὺ δυσκολεύεται νὰ τοὺς συναντήσει ἀλλοῦ 
ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα σπανίζει μα-
θητής, φοιτητὴς ἤ ὁποιοσδήποτε μορφωμένος 
καὶ μὴ ἄνθρωπος ποὺ δὲν προσφεύγει στὶς 

ποικίλες ἠλεκτρονικὲς τράπεζες πληροφοριῶν 
γιὰ νὰ καλύπτει ὅλες τὶς ἀνάγκες του. Τὸ δι-
αδίκτυο ἔγινε τὸ σχολεῖο κυρίως τῶν νέων, 
τὸ ὁποῖο, μάλιστα, λειτουργεῖ ἐπὶ 24ώρου 
βάσεως. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν «γραπτὸ λόγο» 
στὸν «ἠλεκτρονικὸ λόγο» εἶναι ἤδη πραγμα-
τικότητα καί, ὅπως φαίνεται, ὁ «ἠλεκτρονικὸς 
λόγος» μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου θὰ μειώσει 
στὸ ἐλάχιστο τὸν «γραπτὸ λόγο». Τὸ Internet 
ἔχει γίνει ἤδη ὁ παγκόσμιος σύγχρονος 
ἄμβωνας. Εἶναι, λοιπόν, μεγάλη ἀνάγκη νὰ 
ἀξιοποιήσουμε ὅσο περισσότερο μποροῦμε 
τὶς δυνατότητες ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ σύγχρο-
νη τεχνολογία, γιὰ τὴν εὑρύτερη διάδοση τῆς 
ὀρθόδοξης μαρτυρίας «εἰς πάντα τὰ ἔθνη»…. 
Καὶ τέλος, ἐπιτρέψτε μου νὰ προσθέσω, ὅτι τὸ 
διαδίκτυο εἶναι πρόσφορος ἱεραποστολικὸς 
ἀγρὸς καὶ γι᾽ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀποφασίζουν 
ἤ ποὺ δὲν μποροῦν γιὰ διάφορους λόγους, 
νὰ διακονήσουν στὴν πρώτη γραμμή, ἀλλὰ 
προτιμοῦν νὰ ἐργάζονται ἀπὸ τὰ μετόπι-
σθεν καί, μάλιστα, ἀπὸ τὸ σπίτι τους. «Καὶ 
γὰρ ἔξεστιν οἴκοι καθημένους ταύτην τὴν 
ἁλιείαν ἐργάζεσθαι»(Εἰς τὴν Α´ πρὸς Κοριν-
θίους, Ὁμιλία Γ´, PG 61,30), μᾶς συμβουλεύει 
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, λὲς καὶ εἶχε προβλέψει 
τὴν ἠλεκτρονικὴ…. ἐπανάσταση! Μετὰ πολλῆς 
ἀγάπης καὶ ἰδιαζούσης τιμῆς ἐν Κυρίῳ.

† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Eπικοινωνώ μαζί σας εκ του μακρόθεν, με πολύ αγάπη και με αισθήματα ίδια με αυτά των μαθητών 
του Κυρίου, που κάτω από δύσκολες συνθήκες και πολλούς διωγμούς ξεκίνησαν τον ευαγγελισμό 

των εθνών, για να σας συγχαρώ για την αγάπη σας προς την Εξωτερική Ιεραποστολή και να σας 
ευχηθώ καλή επιτυχία στο 21ο Συνέδριό σας...

Στην Δυτική Αφρική, με την νυχθημερόν εργασία του π. Θεμιστοκλή Αδαμόπουλου, Πρωτοσύγκελου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Γουινέας, μεταξύ άλλων ανεγείρονται 2 ορφανοτροφεία στα οποία θα βρουν 
στέγη και θαλπωρή αθώα παιδιά, θύματα του θανατηφόρου ιού έμπολα, εξασφαλίστηκε μεγάλο οικό-
πεδο για την ανέγερση νέου Ιεραποστολικού Κέντρου κοντά στο αεροδρόμιο της Σιέρα Λεόνε και για 
πρώτη φορά ξεκινάει Ιεραποστολική δραστηριότητα στο Πράσινο Ακρωτήριο, στα βάθη του Ατλαντικού.

Στην Γουινέα πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού της Πα-
ναγίας και του Αγίου Παρθενίου, και της Ακαδημίας Αθλοπαιδιών ‘ο ‘Αγιος Κοσμάς’, στην οποία θα 
φοιτήσουν 300 σπουδαστές, οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί….

† ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος
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εὐρύτερη περιοχή ἄλλες ἕξι ἐκκλησιαστικές κοινότητες – παρεκκλήσια-, οἱ ὁποῖες κατ’ 
οὐσίαν εἶναι καλύβες, ὅπου τελοῦνται οἱ Ὀρθόδοξες Ἀκολουθίες. Στόν προαύλιο χῶρο 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Παύλου ἐπιφυλάχθηκε ἐγκάρδια ὑποδοχή ἀπό τόν Ἐφημέριο 
τοῦ Ναοῦ π. Ἰάκωβο Tizoomu, τούς ἱερεῖς τῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων καί τίς 
πρεσβυτέρες τους, μαζί μέ πιστούς τοῦ χωριοῦ. 

Ἔψαλαν ὅλοι μαζί μέ καλό συντονισμό καί ἄριστη ἁρμονία ἐκκλησιαστικούς 
ὕμνους. Ὁ Σεβ. Σεραφείμ τούς ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο χαιρετισμό, στόν ὁποῖο 
ἀναφέρθηκε στόν Προστάτη τῆς ἐνορίας Ἀπόστολο Παῦλο, τήν φωτεινή προσωπι-
κότητά του, τίς 4 Ἀποστολικές περιοδεῖες του καί τό ποιμαντικό καί πνευματικό 
του ἔργο, τούς εὐχήθηκε πνευματική πρόοδο καί τήν κατά Θεόν προκοπή.

Ἐπειδή τά Σχολεῖα δέν λειτουργοῦσαν λόγῳ διακοπῶν, ἡ ὑποδοχή ἔγινε ἀπό 
τά παιδιά τοῦ Οἰκοτροφείου, τά ὁποῖα μαζί μέ τόν Διευθυντή τοῦ Σχολείου εἶχαν 
ἑτοιμάσει καί παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια μέ κρουστά 
ἀφρικάνικα ὄργανα. Κατόπιν πῆραν ὡς εὐλογία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἕνα κρεμαστό 
ξύλινο σταυρό. Ὕστερα τελέσθηκε τρισάγιο στόν τάφο τοῦ π. Ἰωακείμ Tizoomu, ὁ 
ὁποῖος ἔφερε πρῶτος τήν Ὀρθοδοξία στήν Ἀνατολική Οὐγκάντα. Ἡ πρεσβυτέρα του 
ἐν ζωῇ Ἄννα, 94 ἐτῶν σήμερα, ἑτοίμασε θερμή δεξίωσι στό σπίτι της, προσφέροντας 
μέ τά πενιχρά μέσα πού διέθετε μεσημεριανό γεῦμα καί ἐγκάρδια φιλοξενία.  Στό 
σπίτι αὐτό τοῦ π. Ἰωακείμ μεγάλωσε ὁ ἅγιος Γενικός π. Παῦλος Mutaasa ἀπό 7 
ἐτῶν, ὅταν τόν πῆγαν οἱ συγγενεῖς του ὀρφανό ἀπό τό χωριό Biko, μέχρι τήν ἡλικία 
τῶν 17 ἐτῶν ὁπότε πῆγε στό ὀρφανοτροφεῖο τοῦ π. Ἰωάννη Κιμπούκα. 

Στό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς  γιά τήν Καμπάλα ἔγινε ἕνα σύντομο πέρασμα ἀπό 
τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως στήν περιοχή Jinja, ὅπου τούς ἀνέμενε ὁ τοπικός 
Ἐφημέριος π.Χρυσόστομος Koolya, ὁ ὁποῖος ἀναπτύσσει ἕνα σπουδαῖο ἔργο στήν 
Ἐνορία. Ἀργά τό ἀπόγευμα ἀκολούθησε ἡ ἐπιστροφή στήν Ἐπισκοπή τῆς Καμπάλα, ὅπου 
ἤδη εἶχε φθάσει στούς ξενῶνες ὁ Ἐπίσκοπος Μπουρούντι καί Ρουάντας κ.Ἰννοκέντιος. 
Παρουσίᾳ τοῦ Θεοφ. κ. Ἰννοκεντίου ἐψάλη τρισάγιο ἀπό τόν Σεβ. Σεραφείμ στόν τάφο 
τοῦ Μακαριστοῦ πρώτου Μητροπολίτου Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κυροῦ 
Θεόδωρου Nankyama καί τοῦ ἀειμνήστου Ἱεραποστόλου Ἐπισκόπου Χριστοφόρου 
Σπάρτα, πού βρίσκονται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. 
Στό Δεῖπνο προγραμματίσθηκαν τά τοῦ γάμου τῆς ἑπόμενης ἡμέρας.

***
Τήν Κυριακή 28 Αὐγούστου ἔγινε ἡ ἄφιξις στό χωριό Luguzi, στό Ναό τοῦ 

Ἁγίου Σπυρίδωνα, ὅπου τελέστηκε τό μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ Ἀριστοτέλη καί 
τῆς Μαγδαληνῆς μέσα στήν Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Κυθήρων 
καί συλλειτουργούντων  τῶν Ἀρχιερέων Σεβ. Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κ. 
Ἰωνᾶ καί Μπουρούντι καί Ρουάντας κ. Ἰννοκέντιου. Συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Παναούσης ἀπό Ἑλλάδα (πνευματικός τοῦ γαμπροῦ) καί 
πλῆθος Ἱερέων καί Διακόνων. Πραγματικά ἀποτέλεσε μεγάλο γεγονός γιά τό χωριό, 

Συνέχεια από την σελ. 21
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διότι ἦταν ὁ πρῶτος Γάμος πού τελέσθηκε στό χωριό, στόν νέο-οἰκοδομηθέντα 
Ἱ.Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, τόν ὁποῖο ἔκτισε ἡ Ἑλληνική Μοναστική Ἀδελφότητα 
«Ἡ Χρυσοπηγή». Ὁ Ναός κατακλύστηκε ἀπό πλῆθος συγγενῶν καί φίλων τοῦ 
ζευγαριοῦ, πού εἶχαν καταφθάσει ἀπό διάφορα μέρη τῆς Οὐγκάντα, καθώς καί ἀπό 
τήν πολυπληθῆ Ὀρθόδοξη κοινότητα τοῦ χωριοῦ. Ἦταν ἰδιαίτερα συγκινητική καί 
ἐπιβλητική ἡ τέλεσις τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου σέ συνδυασμό μέ τήν Θεία 
Λειτουργία. Στό τέλος, ἀφοῦ εὐχήθηκε στούς νεονύμφους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Καμπάλας, ἔδωσε τόν λόγο στόν Σεβ. Κυθήρων, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱερότητα 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί εὐχήθηκε νά ζήσουν ἐν Κυρίῳ  οἱ νεόνυμφοι καί 
νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη τους τή ζωή, νά ἰδοῦν δέ «τέκνα τέκνων». 
Μετά τό πέρας τῆς  Θ. Λειτουργίας καί τοῦ Γάμου, πού σημειωτέον τελείωσε γύρω 
στίς 13:00, ἀκολούθησε παραδοσιακή ἀφρικάνικη τελετή δεξίωσης μέχρι τό βράδυ, 
ὅπου ἐκτός τῶν ἄλλων, ἦταν καλεσμένο ὅλο τό χωριό. 

Τό τελετουργικό τῆς δεξίωσης διέφερε κατά πολύ ἀπό τά γνωστά σέ μᾶς πρότυπα, 
καθότι ἑστιάζεται κυρίως σέ ἐκφώνηση λόγων καί εὐχῶν ἀπό γονεῖς,  συγγενεῖς, 
κουμπάρους καί φίλους τοῦ ζευγαριοῦ, ἀπό τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς, τόν πνευματικό τοῦ 
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Ἀριστοτέλη π.Ἐφραίμ κ.ἄ. Μετά ἀκολούθησε προσφορά καί ἀνταλλαγή δώρων πρός 
τά ὡς ἄνω πρότυπα. Ἡ νύφη, ἡ Μαγδαληνή, προσέφερε στόν πνευματικό της Σεβ. 
Σεραφείμ καί ἕνα δῶρο γιά τήν Οἰκογένεια τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ Λεβαδείας μέ πολλή 
συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη. Τό δῶρο αὐτό ἦταν ἡ παράσταση μιᾶς Ἀφρικανίδας 
μητέρας, πού κρατοῦσε ἕνα μωρό στήν ἀγκαλιά της.  Μέ τήν ἐπιστροφή στούς 
ξενῶνες τῆς Ἐπισκοπῆς νοιώθαμε ὅλοι ξεκούραστοι σωματικά καί πνευματικά καί 
μιά γλυκιά ἀγαλλίαση καί ψυχική πληρότητα πού μόνο ἡ Ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ χαρίζει.

***
Τό πρωί τῆς Δευτέρας 29 Αὐγούστου, μνήμη τῆς Ἀποτομής τῆς κεφαλῆς 

τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τελέστηκε Ἀρχιερατική Θ.Λειτουργία στόν 
Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεως Καμπάλας Ἅγιο Νικόλαο, ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τό Θεῖο Λόγο. 
Ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς ἀποκεφάλισης τοῦ Τιμίου Προδρόμου, προτρέποντας 
τό ἐκκλησίασμα νά μιμηθεῖ τόν Τίμιο Πρόδρομο στήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό, 
στήν ὁμολογία του καί στήν μαρτυρία του, καθώς ἔλεγξε τήν παρανομία. Ἀμέσως 
μετά τήν Θ.Λειτουργία ἐψάλη ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία γιά τήν ἀείμνηστη Πελαγία, 
κόρη ἱερέως καί μεγάλη εὐεργέτιδα τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου. 

Στή συνέχεια, πάντα μέ τήν συνοδεία τοῦ π.Παύλου καί τήν ἀκούραστη συνδρομή 
τοῦ ὁδηγοῦ μας π. Ἐμμανουήλ, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψις στήν περιοχή Jinja, 
ὅπου βρίσκονται οἱ πηγές τοῦ ποταμοῦ 
Νείλου. Στή λίμνη Βικτώρια μέ ἕνα 
βαρκάκι ἔγινε μικρή κρουαζιέρα στήν 
λίμνη, ὅπου θαυμάζει κανείς τόν βιότοπο 
καί τά ἐξωτικά ἀφρικάνικα πουλιά πού 
τρέφονται ἀπό τά ψάρια της. Τό σημεῖο 
πού «κοχλάζει» ἡ λίμνη, καθώς ἀπό τόν 
βυθό πηγάζει ὁ Νεῖλος, εἶναι φαινόμενο 
πολύ ἐντυπωσιακό. Ἄξια θαυμασμοῦ ἡ 
ἀπεραντοσύνη τῆς λίμνης, οἱ τεράστιες 
ἰχθυοκαλλιέργειες τῆς λάπιας καί 
πέρκας καί τό μεγαλεῖο τῆς φύσης. «Ὡς 
ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε˙ πάντα 
ἐν σοφίᾳ ἐποίησας», λέει ὁ ψαλμῳδός. 

Στό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς πρός Καμπάλα πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψις 
στούς καταρράκτες στήν περιοχή Ssezibwa, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται μέσα σέ μιά 
προστατευμένη περιοχή. Μετά τούς καταρράκτες πού ἦταν τό τελευταῖο σημεῖο 
ἐπίσκεψης στή Χώρα, κοινή διαπίστωση ἦταν ἡ ἀπίστευτα πλούσια σέ φυσικούς 
πόρους χώρα, μέ λαό ὅμως ὁ ὁποῖος στήν πλειονότητα του ζεῖ κάτω ἀπό τά ὅρια 
τῆς φτώχειας καί σέ πρωτόγονες συνθῆκες. Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε μέ ἀποχαιρετιστήριο 
δεῖπνο στήν Ἐπισκοπή, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καμπάλας 
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κ.Ἰωνᾶ καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπουρούντι κ.Ἰννοκέντιου, ὁ ὁποῖος τήν ἄλλη 
μέρα πρωί – πρωί θά ἔφευγε ὁδικῶς γιά Ρουάντα. Ὁ Σεβ.Σεραφείμ εὐχαρίστησε 
καί αὖθις τόν ἅγιο Καμπάλας γιά τήν ὅλη φιλοξενία, τήν παρουσία του ὅλες τίς 
ἡμέρες σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις καί τήν κινητοποίησι τῶν συνεργατῶν του γιά τήν 
διακονία μας.

Τήν Τρίτη 30 Αὐγούστου ξεκίνησε τό ταξίδι  τῆς ἐπιστροφῆς, μετά ἀπό ἕνα 
σύντομο πέρασμα ἀπό τό σπίτι τῶν νεόνυμφων στήν περιοχή Kamuli τῆς 
Καμπάλα, ὅπου τελέστηκε ἁγιασμός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Κυθήρων κ. Σεραφείμ, 
παρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιμ. π.Ἐφραίμ Παναούση καί τοῦ π.Παύλου. 

Ὁ Ἀριστοτέλης καί ἡ Μαγδαληνή θά ἀποτελέσουν, σέ λίγο καιρό, Θεοῦ θέλοντος, 
ἕνα εὐλογημένο ἱερατικό ζεῦγος. Θά εἶναι οἱ πρῶτοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στήν 
νότια Οὐγκάντα, τό χωριό τοῦ Ἀριστοτέλη. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου 
κ.Ἰωνᾶ καί τήν συμπαράσταση ὅλων θά κτισθῆ ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος Χριστιανικός 
Ναός στήν περιοχή αὐτή, ὅπου πρόκειται νά ἱερατεύη σύν Θεῷ ὁ ὑποψήφιος αὐτός 
Κληρικός.

Ἡ Μαγδαληνή, πού εἶναι θρέμμα καί πνευματικό ἀνάστημα τῆς Οἰκογένεας 
«ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» Λεβαδείας, θά ἐργασθῆ ἱεραποστολικά μέ τόν σύζυγό της στή νότια 
Οὐγκάντα εἰς δόξαν Θεοῦ. Ἔτσι στό πρόσωπό της τιμᾶται ἡ Ὀρφανική στέγη τῆς 
Λιβαδειᾶς καί ἡ ἀλησμόνητη μορφή τοῦ ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ τῆς «Ἁγίας Ταβιθᾶ» 
καί  Πνευματικοῦ πατρός τῆς Μαγδαληνῆς, ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Κων/νου ὁ ὁποῖος 
τήν δέχθηκε μέ στοργή στό Ἵδρυμα, τήν ἐβάπτισε καί τήν ἀνέθρεψε πνευματικά.   

Τό ἀπόσταγμα καί ἡ διακρίβωση τῆς ὀκταήμερης αὐτῆς ἐξόρμησης στήν Οὐγκάντα 
εἶναι τελικά ἡ ἀγάπη καί ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς χώρας αὐτῆς, ἡ ἐγκάρδια 
προσφορά τους, ἡ δίψα τους γιά νά γνωρίσουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ ἀληθινή 
βίωσή της. Τελικά, ὁ Θεός ἔχει ἐπιλέξει τίς καρδιές αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, γιατί 
ἀναπαύεται στήν ἁπλότητά τους.

Θερμές καί ἐγκάρδιες εὐχαριστίες:
Στό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κ.Ἰωνᾶ γιά 

τήν ἀπέραντη ἀγάπη καί τήν Ἀβραμιαία φιλοξενία του, καθώς καί σέ ὅλους τούς 
συνεργάτες του, κληρικούς καί λαϊκούς, πού μᾶς διακόνησαν ὅλες τίς ἡμέρες κατά 
τήν παραμονή μας στήν Οὐγκάντα. 

Στόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραίμ Παναούση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
«Παναγία ἡ Χρυσοπηγή»  γιά τήν ἀγάπη του καί τήν συμβολή του στήν ἄριστη 
προετοιμασία καί ὀργάνωση τοῦ ταξιδιοῦ μας πρός ἕνα ἀρκετά δύσκολο καί 
ἀπαιτητικό προορισμό.

Τέλος, στόν πνευματικό μας πατέρα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ 
ταξιδιοῦ μας ὑπῆρξε ξεχωριστή εὐλογία καί μεγάλη τιμή γιά ἐμᾶς.

Κωνσταντῖνος Μπέκος & Μαρία Σταυριανοῦ
Μέλη του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/04/2016 ΕΩΣ 30/06/2016
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  

από 01/04/16 έως 30/06/16
 Ποσό

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €

Αντωνίου Ιωάννης 65,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 40,00 €

Ανώνυμος 250,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος για Ιεραπ. Κλιμάκιο Κ. Αφρικής Σεβ.

Νικηφόρο
300,00 €

Αρβυθάς Ηλίας 50,00 €

Αρχιμ/της π. Νεκτάριος Μαρμαρινός 20,00 €

Αρχιμ/της π. Χαραλαμπίδης Γρηγόριος 20,00 €

Αρχιμ/της π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 50,00 €

Βενιζέλος Δημήτριος 50,00 €

Βλαστού Ζωή & Στυλιανός 30,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 250,00 €

Βουλοδήμος Σπυρίδων 10,00 €

Γεωργούλας Δημήτριος 150,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 20,00 €

Γοργόλη Αντωνία 20,00 €

Δαλέτου Γεωργία 30,00 €

Δαφνής Σωτήριος 140,00 €

Δημάκης Βασίλειος 20,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 50,00 €

Διλιντά Ειρήνη 20,00 €

Εφραίμογλου Φωτεινή 10,00 €

Ζαχαριάδης Χρ 120,00 €

Ζουμάς Δημήτριος 50,00 €

Θεοδωρακοπούλου Δω 15,00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 50,00 €

Καραθανάση Μαρία 60,00 €

Καρύδης Προκόπιος 30,00 €

Κατσαούνη Μερόπη 20,00 €

Κομπορόζος Βασίλειος 15,00 €

Κονιδάρης Δημήτριος 30,00 €

Κοντοδήμου Φαίδρα 50,00 €

Κορίκης Νικόλαος 60,00 €

Κοσκορέλος Αναστάσιος 30,00 €

Κουφοπούλου Αικατερίνη 10,00 €

Κουφάκη Ελένη 20,00 €

Κοψίνης Χρήστος 50,00 €

Κωνσταντινίδου Ελεούσα 50,00 €

Λεβεσάνος Νικόλαος 100,00 €

Μαρμαράς Χρυσοβαλάντης 50,00 €

Ματσούκα Μαρία & Παναγιώτα 50,00 €

Μαυροπούλου Χριστίνα 50,00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 40,00 €

Μίχαλου Ελένη 30,00 €

Μουμτζής Πελοπίδας 60,00 €
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Μπακάλης Λουκάς 40,00 €

Μπινιάρη Μαρία 20,00 €

Μπινίκος Νικόλαος 15,00 €

Μωραΐτη Μαρία 50,00 €

Ντομάρη Σπυριδούλα 50,00 €

Οικονόμου Ειρήνη 20,00 €

π. Σκούλικας Ανδρέας 2.000,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €

Πανταζίδη Χαρούλα 10,00 €

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 50,00 €

Παπαπαναγιώτου Κλεανθία 30,00 €

Ρίζου Χριστίνα & Σπύρος 10,00 €

Σαμουήλ Ελένη 60,00 €

 Σαραβάκου Μαρία 60,00 €

Σκλαβενίτη Αριστέα 20,00 €

Σοβατζόγλου Βασ. 30,00 €

Σπάρος Αριστοφάνης 30,00 €

Στάμου Καλλιόπη 20,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Τσουμπελή Ασπασία 20,00 €

Φανουράκη Αικατερίνη 20,00 €

Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ο Άγιος Χαραλάμπης» 500,00 €

Χαϊντούτης Θωμάς 50,00 €

Χατζηχρόνογλου Κωνσταντίνα 100,00 €

Χρυσού Άννα δια ανέγερση Σχολείων 200,00 €

Ώττα Αικατερίνη 20,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών Ποσό

Αθανασίου Παρασκευή 250,00 €

Αποστολόπουλος Στυλιανός 60,00 €

Αποστολόπουλος Στυλιανός 90,00 €

Βελωνά Βασιλική 60,00 €

Δήμα Δήμητρα 53,54 €

Δρόσου Λεμονιά 53,00 €

Θεοδωρακοπούλου Αγγελική 50,00 €

Κορκολή Τούλα & Ευσταθία 156,41 €

Κωνσταντάκη Κούλα 43,00 €

Λάμπρος Μαστραπάς 90,25 €

Λεοντιάδου Δ. Τασία 270,65 €

Μανδηλαρά Ευαγγελία 65,00 €

Μοσχονά Αικατερίνη 55,00 €

Παπασπύρου Δέσποινα 25,73 €

Σαμπαζιώτου Ιωάννα 110,00 €

Σκαφίδα Ελένη 75,06 €

Τσουμπελή Ασπασία 20,00 €

Εις Μνήμην Ποσό

Βλατάκης Συμεών εις μνήμην συζ. Γεωργίας 50,00 €

Καζάζη Μαρία εις μνήμην γονέων, 

αδελφών & συγγενών
100,00 €

Κορτέση Βενετία εις μνήμην γονέων 20,00 €

Μπέλτσιος Χρ. Ευάγγελος εις μνήμην 

συζύγου Βασιλικής & θυγατρός Ευανθίας 
50,00 €

Πολύζος Σωτήρης  εις μνήμην μητρός Μαρ. 100,00 €

Σιμόπουλος Χρήστος εις μνήμην Μαρίας 

Πολύζου
50,00 €

Τατάγια Ελένη εις μνήμην Τηλεμάχου, 

Ελπινίκης, Μαρίας
200,00 €

Δια Βαπτίσεις Ποσό

Τσοπελογιάννη Κυριακή, όνομα Ηλίας 60,00 €

Παππάς Αριστείδης 1.500,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 20,00 €
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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

Αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων.
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ: Ὁδός Τρυγόνος 3 (Ἄνω Κυψέλη) 113 64 Ἀθήνα

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

«ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας

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


