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Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε
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«Μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον βλέ-
πω˙ ποιμένες μοῦ περιηχοῦσι τὰ ὦτα..., 
Ἄγγελοι ᾄδουσιν , Ἀρχάγγελοι μέλπουσιν, 
ὑμνεῖ τά Χερουβείμ, δοξολογεῖ τά Σεραφείμ, 
πάντες ἑορτάζουσι, Θεόν ἐπί γῆς ὁρῶντες 
καί ἄνθρωπον ἐν οὐρανοῖς...»

 ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) 

Ὁλόκληρος ὁ Χριστιανικός κόσμος, 
ἡ γῆ καί ὁ Οὐρανός, Ἄγγελοι καί 

ἄνθρωποι, κατά τήν ἅγια αὐτή νύκτα 
τῶν Χριστουγέννων, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι 
συγκροτοῦμε τόν φιλόχριστο λαό τοῦ 
Θεοῦ, θαυμάζουμε καί μένουμε ἔκθαμβοι 
καί ἐκστατικοί ἐνώπιον τοῦ «ξένου καί 
παράδοξου Μυστηρίου» τῆς Θείας 
Ἐνανθρωπήσεως, τῆς κατά σάρκα Γεννή-
σεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Μυστήριο ξένο καί παράδοξο βλέ-
πω, μᾶς εἶπε μόλις προηγουμένως ὁ 
ἱερός Χρυσόστομος. Οἱ βοσκοί, συνε-
χίζει, παραγεμίζουν τά αὐτιά μου, συ-
ρίζοντες ὄχι ἕνα ἄσκοπο μέλος, ἀλλά 
ψάλλοντας οὐράνιο ὕμνο. Ἄγγελοι ᾄδουν 
τόν ἀγγελικόν ὕμνον˙ «Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία». Ἀρχάγγελοι μελῳδοῦν, ὑμνοῦν 
τά Χερουβείμ, δοξολογοῦν τά Σεραφείμ. 
Ὅλοι ἑορτάζουν βλέποντες Θεόν ἐπί τῆς 
γῆς καί ἄνθρωπον εἰς τούς οὐρανούς. 
Τόν Θεόν νά κατέρχεται εἰς τήν γῆν δι’ 
ἄκραν οἰκονομίαν καί διά τήν σωτηρίαν 
τῆς ἀνθρωπότητος καί τόν ἄνθρωπο, 
τήν ἀνθρώπινη φύσι, νά ἀνυψώνεται 
ἀπό τήν γῆν εἰς τόν οὐρανόν δι’ ἄφατον 
φιλανθρωπίαν. Σήμερον ἡ Βηθλεέμ 
ἐμιμήθη τόν οὐρανό, ἀφοῦ ἐδέχθη ἀντί 
μέν ἀστέρων Ἀγγέλους ὑμνοῦντας, ἀντί 
δέ ἡλίου τόν  Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
τόν ὁποῖον ἐφιλοξένησε κατά τρόπον 
ἀπερίγραπτον. Καί μή ζητεῖς ἐξήγησιν, 

σημειώνει ὁ ἱερός αὐτός Πατήρ. Διότι 
ὅπου θέλει ὁ Θεός, νικᾶται ἡ τάξις τῆς 
φύσεως».

Καί εἰς ἄλλο σημεῖον τῆς περιφήμου 
αὐτῆς ὁμιλίας του εἰς τό Γενέλιον τοῦ 
Κυρίου μας διερωτᾶται: «Τί νά εἰπῶ ἤ 
τί νά ὁμολογήσω; Βλέπω τήν τεκοῦσαν 
Παρθένον Μαρίαν, βλέπω τόν τεχθέ-
ντα Σωτῆρα Χριστόν, τό Θεῖον Βρέφος, 
ἀλλά δέν ἠμπορῶ νά κατανοήσω μέ 
τόν νοῦν μου τόν τρόπον τῆς Γεννήσε-
ως. Γιατί νικᾶται ἡ τάξις τῆς φύσεως, 
νικᾶται καί ὁ ὅρος τῆς τάξεως, ὅπου 
βούλεται ὁ Θεός. Διότι τό γεγονός αὐτό 
εἶναι ὑπέρ τήν φύσιν, ὑπερφυσικό. Γιατί 
ἐδῶ ἀδράνησε ἡ φύσις καί ἐνήργησε τό 
βούλημα, ἡ θεία βουλή τοῦ Δεσπότου. 
Ὤ χάριτος ἀφράστου καί ἀνεκδιηγήτου! 
ὁ πρό αἰώνων Μονογενής Υἱός καί Λό-
γος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄπιαστος καί ἁπλοῦς 
καί ἀσώματος ἔλαβε τό φθαρτό καί 
ὁρατό ἀνθρώπινο σῶμα. Διατί; Διά νά 

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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διδάξῃ βλεπόμενος καί ἀφοῦ διδάξη νά 
χειραγωγήσῃ εἰς τό μή βλεπόμενον, εἰς 
τό Θεῖον καί ἄρρητον κάλλος καί εἰς τήν 
ἄκτιστον χάριν καί τήν θείαν δόξαν τοῦ 
Τρισαγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ».

«Ὅπως ὁ τεχνίτης, παρατηρεῖ εἰς τήν 
συνέχειαν ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ, ὅταν 
εὕρη ὕλη χρησιμώτατη κατασκευάζει 
ἕνα κάλλιστο σκεῦος, ἔτσι καί ὁ Χριστός, 
ἀφοῦ εὗρε ἅγιο καί τό σῶμα καί τήν 
ψυχήν τῆς Παρθένου Μαρίας, κατεκό-
σμησε διά τόν ἑαυτόν Του ἔμψυχο ναό, 
μέ τόν τρόπο πού ἠθέλησε πλάσας  τόν 
ἄνθρωπον, τήν ἀνθρώπινη φύσι, μέσα 
εἰς τήν γαστέρα τῆς Παρθένου καί ἀφοῦ 
τήν ἐφόρεσε ἐγεννήθη σήμερον, χωρίς νά 
ἐντραπῇ καί νά ἀποστραφῇ τήν ἀσχήμια 
πού εἶχε λόγῳ τῆς ἁμαρτίας ἡ φύσις τοῦ 
ἀνθρώπου. Οὔτε καί ἐθεώρησε ὕβριν ἤ 
ἀτιμίαν τό νά φορέσῃ τήν ἀνθρώπινη 
σάρκα πού εἶναι πλαστούργημά Του. Καί 
τό ἀνθρώπινο πλάσμα δέ ἐκαρποῦτο πο-
λύ μεγάλη δόξα, καθώς ἔγινε ἔνδυμα τοῦ 
Τεχνίτου καί Πλαστουργοῦ Θεοῦ».

Καί σέ ἄλλο σημεῖο προσθέτει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Τί νά εἰπῶ 
ἤ τί νά ὁμολογήσω; Βλέπω ξυλουργόν, 
τόν δίκαιον Ἰωσήφ, καί φάτνην τῶν 
ζώων καί Θεῖο Βρέφος καί σπάργανα. 
Λοχεία Παρθένου χωρίς νά ὑπάρχουν τά 
ἀναγκαῖα διά τήν γέννησιν ἑνός παιδιοῦ. 
Ὅλα αὐτά ὡσάν ἐπακόλουθα τῆς φτώχει-
ας, ὅλα γεμᾶτα πενία. Εἶδες πλοῦτο μέσα 
σέ μεγάλη πενία καί ἀνέχεια! Πῶς ἐνῷ 
ἦτο πλούσιος, ἐπτώχευσε χάριν ἡμῶν; 
Πῶς οὔτε κλίνη, οὔτε στρῶμα εἶχε, ἀλλά 
τοποθετήθηκε σέ μιά ξερή φάτνη; Ὦ 
φτώχεια, ἡ ὁποία εἶναι πηγή πλούτου! 
Ὦ πλοῦτε πνευματικέ ἀμέτρητε, πού φέρ-
νεις τό πρόσχημα τῆς πενίας!»

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ Θεῖος Χρυσόστομος μᾶς ἐμύησε κα-

τά τό δυνατόν εἰς τό μέγα καί παράδοξον 

Μυστήριον τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως. 
Εἰς τήν πτωχείαν τοῦ πλουσίου ἐν ἐλέει 
καί δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά 
τήν ἡμετέραν σωτηρίαν πτωχεύσαντος 
Κυρίου καί Θεοῦ  καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ πτωχεία, ἡ ἄκρα ταπείνωσις καί 
ἡ κένωσις Ἐκείνου εἴθε νά μᾶς διδάξῃ 
συνετίσῃ καί φωτίσῃ, ἅπαντας, Κληρι-
κούς, Μοναχούς καί λαϊκούς, μέσα εἰς 
τόν κυκεῶνα τῆς ἠθικοπνευματικῆς, 
ἀλλά καί μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως, 
εἰς τό νά γνωρίσωμε καί νά ἐπιτελέσωμε 
τό «ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον θέ-
λημα» τοῦ Κυρίου μας. Νά ταπεινωθοῦμε 
ἀληθινά, νά πτωχεύσουμε ὡς πρός τήν 
κακία, τήν εὐτέλεια καί τήν ἁμαρτία∙  
«ἵνα τῇ Ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν». 
Νά ἀξιωθοῦμε τῆς Θείας χάριτος καί 
εὐλογίας τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου 
καί Θεοῦ ἡμῶν «νηπιάζοντες τῇ κακίᾳ, 
ταῖς δέ φρεσί τέλειοι γινόμενοι».

Μέ αὐτόν τόν τρόπο καί μέ αὐτήν τήν 
θεοφιλῆ στάσιν μας ἐνώπιον τοῦ Θείου 
Βρέφους νά δυνηθοῦμε νά ἀγαπήσωμε 
τόν πλησίον μας ὡς ἑαυτόν καί νά 
συμπαρασταθοῦμε ἠθικά καί πνευματι-
κά, ἀλλά καί ὑλικά, ὅσον ἠμποροῦμε, εἰς 
τούς προσερχομένους καί διερχομένους 
ἀπό τήν χώρα μας ἐμπερίστατους μετα-
νάστες καί πρόσφυγες μή λησμονοῦντες 
ὅτι ὁ μέγας μετανάστης καί πρόσφυγας 
ἦταν ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας εἰς τήν βρε-
φικήν Του ἡλικία, ὅταν διά τόν φόβον 
καί τήν ἀπειλήν τοῦ φοβεροῦ Ἡρώδη 
μετανάστευσε εἰς τήν Αἴγυπτο.

Ὅθεν, ἀδελφοί μου, εὐχόμενος ἀπό 
καρδίας εἰρηνικά, εὐλογημένα, χαρι-
τοφόρα καί δωροφόρα κατά Θεόν Χρι-
στούγεννα εἰς ὅλους  σας καί εἰς τούς 
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἱεραποστόλους.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Τ ο θέμα του 21ου Συνεδρίου του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εφέτος ήταν «η Ορθόδο-

ξη Ιεραποστολή σήμερα».
Η επιλογή του έγινε γιατί προβλημα-

τιστήκαμε για την ασαφή και εσφαλμένη 
αντίληψη ημών των Ορθοδόξων για την 
παγκόσμια εξάπλωση του Χριστιανισμού 
και ιδίως της Ορθοδοξίας.

Εξετάζοντας την παγκόσμια στατι-
στική των θρησκειών διαπιστώνουμε 
ότι μόνο το 1/3 του πληθυσμού της γης 
είναι χριστιανοί (όλων των δογμάτων 
και αιρέσεων) που σημαίνει ότι, περισ-

σότεροι από τα 2/3 των ανθρώπων αγνο-
ούν τη σωτηριώδη Χριστιανική αλήθεια, 
ακολουθούν ποικίλες ιδεολογίες και ψευ-
δοθρησκείες, είναι ειδωλολάτρες, ενώ 
το 15% δηλώνουν άθεοι. Όσον αφορά 
τον αριθμό των Ορθοδόξων είναι πολύ 
μικρός. Εξετάζοντας τα ιστορικά δεδο-
μένα, παρατηρούμε περιόδους έξαρσης 
της Ορθόδοξης Ιεραποστολής, αλλά και 
περιόδους ατονίας και λήθαργου. Οι 
πρώτες οδήγησαν σε νέες δημιουργίες, 
όπως στην περίπτωση του εκχριστια-
νισμού πολλών λαών και ιδιαίτερα των 
σλαβικών. Οι εποχές του λήθαργου 
και των παραλείψεων προκάλεσαν 
ιστορικές εξελίξεις και θρησκευτι-

κοκοινωνικές ζυμώσεις που στοί-
χισαν αφάνταστα στην Ορθοδοξία. 
Η υποτονία του ενδιαφέροντος του 
Βυζαντίου για την ορθή, συνεπή, συνεχή 
εξωτερική ιεραποστολή συνέβαλε στη 
δημιουργία συνθηκών και κενών που 
προώθησαν το Ισλάμ στον αραβικό 
κόσμο και στη συνέχεια συνετέλεσαν 
στην κατάρευση της αυτοκρατορίας.

Επίσης, αργότερα, η υποτονική 
«εσωτερική ιεραποστολή» στην αχα-
νή Ρωσία, η έλλειψη ευαισθησίας για το 
κοινωνικό γίγνεσθαι και τη βίωση των 

χριστιανικών ιδεωδών στον πολιτικό και 
κοινωνικό χώρο, συνέβαλαν στην ανά-
πτυξη του Λενινισμού-Μαρξισμού, 
που κυριάρχησε κατά τον 20ό αιώνα 
στις περισσότερες Ορθόδοξες χώρες. 
Και οι δύο τόσο διάφορες κοινωνικο-
πολιτικές πραγματικότητες, του Ισλάμ 
και του Κομμουνισμού, ξεπήδησαν από 
τον γεωγραφικό και πολιτιστικό χώρο 
όπου αναπτύχθηκε η Ορθοδοξία και 
βλάστησαν μέσα σ’ αυτόν, απορροφώ-
ντας διάφορα επί μέρους στοιχεία της, 
εκλεκτικά η καθεμιά. Στη σύγχρονη 
εποχή διακρίνουμε τρία ξεχωριστά 
περιβάλλοντα μέσα στα οποία οι 
τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες υπο-

ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Εξετάζοντας την παγκόσμια στατιστική των θρησκειών διαπι-
στώνουμε ότι μόνο το 1/3 του πληθυσμού της γης είναι χρι-
στιανοί (όλων των δογμάτων και αιρέσεων) που σημαίνει ότι 
περισσότεροι από τα 2/3 των ανθρώπων αγνοούν τη σωτηριώδη 
Χριστιανική αλήθεια, ακολουθούν ποικίλες ιδεολογίες και ψευ-
δοθρησκείες, είναι ειδωλολάτρες, ενώ το 15% δηλώνουν άθεοι. 
Όσον αφορά τον αριθμό των Ορθοδόξων είναι πολύ μικρός.
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χρεώθηκαν να ζουν και να δίνουν 
τη μαρτυρία τους: α) Το μουσουλμα-
νικό περιβάλλον, στο οποίο κινούνται 
κυρίως οι επισκοπές που ανήκουν στα 
παλαιά Ορθόδοξα Πατριαρχεία (Ιερο-
σολύμων, Αντιοχείας, Αλεξανδρείας). β) 
Το σοσιαλιστικό-μαρξιστικό περι-
βάλλον, μέσα στο οποίο αναπτύσσο-

νται πολλές εκκλησίες της Ανατολικής 
Ευρώπης. γ) Το νέο, εκκοσμικευμένο, 
πλουραλιστικό, τεχνοκρατικό περι-
βάλλον, με το ογκούμενο αγνωστικιστι-
κό ρεύμα, όπου διαβιούν οι Ορθόδοξες 
Εκκλησίες της διασποράς στη Δυτική 
Ευρώπη, στην Αμερική και τελευταία 
στην Ελλάδα.

Σήμερα το ενδιαφέρον της επίσημης 
Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και των πε-
ρισσοτέρων πιστών Ορθοδόξων Χριστι-
ανών είναι υποτονικό.

Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι Ορ-
θόδοξες Εκκλησίες για τη τήρηση των 

εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών, για τον 
έλεγχο της κυριαρχίας τους πάνω σε συ-
γκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και 
του πλανήτη, αλλά το ενδιαφέρον για 
την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού 
σε όλο τον κόσμο είναι περιορισμένο. 
Ελάχιστοι είναι οι Ορθόδοξοι Ιεραπό-
στολοι στην Ασία, όπου υπάρχουν 10 
Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, για χώρες 
δισεκατομμυρίων κατοίκων, τη στιγμή 
που οι ετερόδοξοι, οι αιρέσεις, οι σέκτες, 
οι αλλόθρησκοι έχουν δεκάδες χιλιάδες, 
μισσιοναρίους, σε μια ήπειρο όπου το 
95% των κατοίκων της ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΙ. Το ίδιο και στην Αφρική, όπου 
ο Μητροπολίτης σε 2-3 χώρες είναι και 
ο μοναδικός Ορθόδοξος Ιεραπόστολος, 
χωρίς – στις περισσότερες περιπτώσεις 
συνεργάτες εξ Ελλάδος.

Πως θα διακονηθεί μια ήπειρος, 
όπως η Αφρική, με 20-30 μόνιμους Ιε-
ραποστόλους; Υπάρχουν και χώρες της 
Αφρικής, όπως και σε όλο τον πλανήτη, 
που δεν έχουν Ορθόδοξη Εκκλησία ή 
Ιεραποστολή. Αναφέρουμε τη Μοζαμ-
βίκη, την Αγκόλα, τη Μποτσουάνα, το 
Λεσότο και πολλές άλλες. Το ίδιο και στη 
Λατινική Αμερική. Παραγουάη, Βολιβία, 
Γουιάνα, κ.λπ. δεν έχουν Ορθόδοξες Ιε-
ραποστολές.

Στη Βολιβία και στην Αργεντινή υπάρ-
χουν χιλιάδες Ουνίτες, εκατομμύρια προ-
τεστάντες και νεοπεντηκοστιανοί, αλλά η 
Ορθόδοξη παρουσία είναι μικρή.

Η Ουνία συνεχίζει τη δράση της 
σε χώρες όπου έχουν πάει μετα-
νάστες από Ρουμανία και στις χώ-
ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
(Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Λα-
τινική Αμερική) και σχεδόν ΚΑΝΕ-
ΝΑΣ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΑΙ, δεν ανησυ-
χεί από τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες 

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Ελάχιστοι είναι οι Ορθόδο-
ξοι Ιεραπόστολοι στην Ασία, 
όπου υπάρχουν 10 Ορθόδοξοι 
Ιεραπόστολοι, για χώρες δι-
σεκατομμυρίων κατοίκων, τη 
στιγμή που οι ετερόδοξοι, οι 
αιρέσεις, οι σέκτες, οι αλλόθρη-
σκοι έχουν δεκάδες χιλιάδες, 
μισσιοναρίους, σε μια ήπειρο 
όπου το 95% των κατοίκων της 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Το 
ίδιο και στην Αφρική. Πως θα 
διακονηθεί μια ήπειρος, όπως 
η Αφρική, με 20-30 μόνιμους 
Ιεραποστόλους;
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και τα Πατριαρχεία. Οι περισσότερες 
προσπάθειες για την Ορθόδοξη Ιερα-
ποστολή είναι –θα λέγαμε– «ιδιωτικές» 
(είτε σύλλογοι, είτε ιστοσελίδες, είτε 
μεμονωμένα πρόσωπα, ιερέων και λαϊ-
κών) με λίγους συνεργάτες που έχουν να 
αντιμετωπίσουν (οικογένεια-εργασία). 
Όλες οι αιρέσεις και οι ετερόδοξες ομά-
δες έχουν ιστοσελίδες και έντυπα που 
μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες του 
κόσμου. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία 
δεν έχει να παρουσιάσει κάτι ανάλογο, 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι ο κό-
σμος έρχεται στην Ορθοδοξία, λόγω της 
χάριτος του Αγίου Πνεύματος, χάρη στις 
προσευχές των Αγίων, αφού δεν γίνεται 
–σχεδόν– καμία προσπάθεια κατήχησης 
και προσέγγισης των νέων ανθρώπων, 
αλλά και των μεγαλυτέρων.

Είναι πολλά τα προβλήματα των 

Ορθοδόξων Ιεραποστόλων. Δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι να κάνουν μεταφράσεις, 
δεν υπάρχουν χρήματα να τυπωθούν 
έντυπα Ορθόδοξα και να διανεμηθούν 
στους ντόπιους πληθυσμούς, δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι να στηρίξουν μεταφρα-
στικά (και μέσω διαδικτύου) την Ορθό-
δοξη πίστη στους λαούς.

Οι αιρέσεις, έχουν μεγάλους ραδι-
οφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθ-
μούς (παγκόσμιας εμβέλειας), ιστοσελί-
δες και όλα τα άλλα μέσα (όπως σχολεία 
και νοσοκομεία) σε αντίθεση με την τα-
πεινή παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. Δεν θα έπρεπε η κάθε Μητρόπολη 
να έχει κύκλους Οθρόδοξης κατήχησης, 
σε διάφορες γλώσσες, για τους μετανά-
στες από Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη 
και Αφρική-Ασία;

Δεν θα έπρεπε η Αποστολική Διακο-
νία (με τη συμπαράσταση του Οικουημε-
νικού Πατριαρχείου - Εκκλησία Κρήτης, 
Δωδεκανήσων, Κύπρου) να τυπώνει –
ετησίως– ένα εκλαϊκευμένο περιοδικό 
Ορθόδοξης κατήχησης σε χιλιάδες αντί-
τυπα και να το στέλνει στις Ορθόδοξες 
ιεραποστολές, μεταφρασμένο και δωρεάν;

Είναι δυνατόν οι Ορθόδοξες ιεραπο-
στολές να λειτουργούν με φωτοτυπίες; 
Το Ορθόδοξο έντυπο αυτό θα μπορούσε 
να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες 
και να διανέμεται στους μετανάστες και 
τουρίστες στην Ελλάδα και στη Κύπρο. 
Αλίμονο να έχουν τόσες χιλιάδες εθε-
λοντές οι αιρέσεις και να μην υπάρ-
χουν εθελοντές Ορθόδοξοι Χριστια-
νοί για μεταφράσεις, εκτυπώσεις κ.λπ. 
Είθε ο Θεός να φωτίσει εθελοντές και 
να εκβάλει περισσότερους εργάτες στον 
αμπελώνα Του.

Μαρία Καρατσάλου - Γεωργούλα

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Οι περισσότερες προσπάθειες 
για την Ορθόδοξη Ιεραποστο-
λή είναι –θα λέγαμε– «ιδιωτι-
κές» (είτε σύλλογοι, είτε ιστο-
σελίδες, είτε μεμονωμένα πρό-
σωπα, ιερέων και λαϊκών) με 
λίγους συνεργάτες που έχουν 
να αντιμετωπίσουν (οικογέ-
νεια-εργασία). Όλες οι αιρέ-
σεις και οι ετερόδοξες ομάδες 
έχουν ιστοσελίδες και έντυπα 
που μεταφράζονται σε όλες τις 
γλώσσες του κόσμου. Αντίθε-
τα, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
έχει να παρουσιάσει κάτι ανά-
λογο, σε παγκόσμιο επίπεδο.



Έχετε μια πολύ μεγάλη Μητροπολιτική 
περιφέρεια (Μαδαγασκάρη, Άγιο Μαυρί-
κιο, τις Καμόρες νήσους, τις Νήσους Μαγι-
ότ και τη Νήσο Ρενιόν). Σε ποιά κατάσταση 
βρίσκεται η Ορθοδοξία στις χώρες αυτές;

Η Μαδαγασκάρη είναι μια μεγάλη Μη-
τροπολιτική περιφέρεια. Το ίδιο το νησί τής 
Μαδαγασκάρης έχει έκταση 4-5 φορές όσο η 
Ελλάδα. Έχει μήκος περίπου 2000 χιλ. ενώ τό 
πλάτος του 600- 700 χλμ. Στην Μητροπολιτική 
περιφέρειά μας συμπεριλαμβάνονται καί οι νή-
σοι Mauritious, La Reunion, Κομόρες, Μαγιότ.

Στην Μαδαγασκάρη η Ορθοδοξία έγινε 
γνωστή από τούς Έλληνες κυρίως μετανάστες 
σύμφωνα με πληροφορίες, τον 18ο αιώνα. Οι 
Έλληνες που βρέθηκαν σε αυτό το νησί από 
τόσο νωρίς ασχολήθηκαν με το εμπόριο και 
διέπρεψαν στην εμπορική ζωή της χώρας. Σή-
μερα υπάρχουν ακόμα Ελληνικές οικογένειες 
λιγοστές στον αριθμό αλλά πολύ γνωστές στον 
εμπορικό κύκλο της χώρας με τον πρόξενο της 
Ελλάδος κ.Ταλούμη να κατέχει εξέχουσα θέση 
μεταξύ τους και να είναι από τις πιο διακεκρι-
μένες μορφές στον χώρο του εμπορικού και 
επιχειρηματικού κόσμου της Μαδαγασκάρης. 

Αρχικά η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας στην χώρα εξυπηρέτησε τις ανάγκες της Ελ-
ληνικής κοινότητας η οποία τον προηγούμενο 
αιώνα και κυρίως τις δεκαετίες 50-60 διέπρεψε 
στον οικονομικό χώρο. Οι πρώτοι Ορθόδοξοι 
Ι. Ναοί χτίστηκαν αυτήν την εποχή – 1950, Ι. 
Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ο και νυν 
Μητροπολιτικός Ναός όπου στεγάζονται και τα 
γραφεία της Μητροπόλεως) στην πρωτεύουσα 
Antananarivo και 1956 Ι. Ναός Αγίου Νικολάου 
στο αλιευτικό κυρίως λιμάνι της Mahajounga 
στό βόρειο τμήμα της χώρας. 

Μόλις το 1994 άρχισε η πραγματική Ιερα-
ποστολική δραστηριότητα στην χώρα αυτή με 
ιδρυτή της τον Αρχιμανδρίτη τότε κ. Νεκτά-
ριο Κελλή, εκ της Ελληνικής ομογένειας της 
Αυστραλίας. Αργότερα το 1996 το πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας αναγνωρίζοντας το έργο του και 
την πρόοδο της Ιεραποστολικής δραστηριότη-

τας θα τον τοποθετήσει στην θέση τού πρώτου 
επισκόπου της νεοϊδρυθείσας πλέον Επισκοπής 
Μαδαγασκάρης. Με ενέργειές του θα αναγνωρι-
στεί για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας η 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Μαδαγασκάρης και θα 
συνταχθεί ο πρώτος καταστατικός της χάρτης. 

Το αξιόλογο έργο του επισκόπου αυτού θα 
διαρκέσει συνολικά 10 χρόνια. Το 2004 θα βρει 
τραγικό τέλος στο γνωστό δυστύχημα της 11 
Νοεμβρίου στα νερά του Αγίου Όρους μαζί με 
τον αοίδιμο Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο 
και πλήθος αξιόλογων ιεραρχών, ηγουμένων 
και κληρικών κυρίως του Πατριαρχείου Αλε-
ξανδρείας.

Την σκυτάλη παραλαμβάνει το ίδιο έτος ο 
διάδοχός του μέχρι και σήμερα κ. Ιγνάτιος Σεν-
νής κατά την ιεραρχία του οποίου η Επισκοπή 

Μαδαγασκάρης αναδεικνύεται σε Μητρόπολη 
(Νοέμβριος 2012).

Σήμερα χάριτι Θεού το Ιεραποστολικό έργο 
συνεχίζεται με αμείωτο ζήλο, με τα μέλη της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας να αριθμούν περίπου 
30.000 και με 120 περίπου ενορίες και πλή-
θος ιερών Ναών σε όλη την χώρα και με την 
παρουσία της Ορθοδοξίας να γίνεται πλέον αι-
σθητή κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας 
Αntananarivo καί τήν περιφέρειά της και το 
νότιο τμήμα της χώρας στην περιοχή ειδικά 

8 Συνέντευξη στο περιοδικό µας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕβΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ  
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος με ιθαγενή ιερέα τελούν 
αγιασμό
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της πόλης Toulear. Οι ιερείς αυτήν την στιγμή 
ανέρχονται περίπου στους 35.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απουσιάζει και 
από την νήσο – κρατίδιο Mauritius καθώς και 
την γαλλική αποικία της νήσου La Reunion. 
Στον Μαυρίκιο υπάρχει ένας πολύ όμορφος Ι. 
Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο 
λιμάνι – πρωτεύουσα της χώρας Port Louis. 
Αυτός ο Ναός στον οποίο υπηρετεί ένας Ελ-
βετός ιερέας μόνιμος κάτοικος της χώρας, ο π. 
Αθανάσιος, εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ορθό-
δοξης Χριστιανικής Κοινότητας του Μαυρικίου 
η οποία αριθμεί σε μερικές δεκάδες μέλη προς 
το παρόν. 

Επίσης στην νήσο του La Reunion υπάρ-
χει Ορθόδοξη Χριστιανική Κοινότητα η οποία 
αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
αποκτήσει και τον δικό της ιερέα. 

Ελπίζουμε ότι σύντομα το έργο της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας θα αρχίσει πραγματικά να 
ανθίζει ενώ η ίδια θα αναλάβει πλέον την θέση 
που της αξίζει ανάμεσα στις άλλες ομολογίες 
οι οποίες έχουν εδραιωθεί  εδώ και δύο και 
περισσότερους αιώνες στην χώρα μας. 

Παρακολουθούμε με θαυμασμό τις υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλετε 
για να ανταποκριθείτε στις ποικίλες ανά-
γκες και τα προβλήματα της Μητροπολι-
τικής σας περιφέρειας. Έχετε τη βοήθεια 
των ντόπιων στο έργο αυτό;

Στον αγώνα της ιεραποστολής πρέπει να 
μάθει κανείς να στηρίζεται κυρίως στη δύναμη 
του Θεού.

Παρ’ όλα ταύτα είναι θεμιτή και ευκταία 
πάντα η παρουσία καλών συνεργατών. 

Οι ντόπιοι είναι το κλειδί πάντα στην σχε-
δίαση και εφαρμογή κάθε κίνησης.

Γι’ αυτό και προσπαθούμε να έχουμε καλές 
σχέσεις μαζί τους και να τούς έχουμε πάντα στο 
πλάι μας. Εξ’ άλλου γι’ αυτό ήλθαμε.

Ναι λοιπόν έχουμε, καθώς άλλωστε έτσι πρέ-
πει, πολλούς ντόπιους στο πλάι μας. Πρώτα από 
όλα τους ιερείς οι οποίοι είναι οι πρωτεργάτες 
θα λέγαμε του όλου ιεραποστολικού έργου. Με 
την παρουσία τους στα χωριά, στην ύπαιθρο, 
στις πόλεις, με τις συνεχείς και ακούραστες κα-
τηχήσεις υπό τις δύσκολες πραγματικά συν-
θήκες πού επικρατούν στην Μαδαγασκάρη, 
με κίνδυνο πολλές φορές της ζωής τους είναι 

αυτοί πού θεμελιώνουν, συντηρούν και αυξά-
νουν καθημερινά το πνευματικό έργο.

Ντόπιοι επίσης στελεχώνουν το προσωπικό 
πού εργάζεται στην Εκκλησία μας. Ντόπιοι είναι 
οι κατηχητές οι οποίοι μετά τους ιερείς είναι 
αυτοί που πραγματικά κρατούν τα κλειδιά των 
Εκκλησιών μας ειδικά στην ύπαιθρο γι αυτό 

και το έργο τους καθίσταται πολύτιμο και αξι-
έπαινο, πολύ μεγαλύτερο πολλές φορές κι από 
αυτό των ιερέων.

Ντόπιοι τέλος είναι και οι απλοί άνθρωποι, 
πιστοί η όχι των ενοριών μας οι οποίοι βρί-
σκονται πάντοτε στο πλάι μας, έτοιμοι να βοη-
θήσουν και να συμπαρασταθούν στον αγώνα, 
στον πόνο και στην χαρά μας. 

Πάνω στους ντόπιους στηρίζεται όλη η 
Εκκλησία μας και γι' αυτούς την χτίζουμε και 
ιδρώνουμε καθημερινά. 

 Τα άλλα δόγματα (Καθολικοί, Προετε-
στάντες) σας δημιουργούν προσκόμματα 
στο έργο σας;

Τα άλλα δόγματα με πρωτοπόρους τους Ρω-
μαιοκαθολικούς και κατά δεύτερο λόγο τους 
προτεστάντες έχουν διαρκή παρουσία σε αυτήν 
την χώρα εδώ και 2,5 περίπου αιώνες. Είναι 
πολύ καλά στερεωμένοι και οργανωμένοι στον 
τόπο μας.

Είναι θα λέγαμε από αριθμητικής πλευράς οι 
κυρίαρχοι του χώρου στον οποίο ζούμε και γι’ 
αυτό πρέπει να έχουμε πάντα την ανάλογη προ-
σοχή όσον αφορά τις σχέσεις μας απέναντί τους. 

Όχι, δεν είναι αυτοί που φέρνουν προσκόμ-

(συνέχεια στη σελίδα 29)

Ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος κατά την τέλεση ομαδικής 
βάπτισης. Χαρά γίνεται στον ουρανό και στη γη 
με τους βαπτισμένους εν Χριστώ αδελφούς μας 

που ανέρχονται στους 30.000 
στην Μαδαγασκάρη.
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ΜΙΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  
«ΕΦΥΓΕ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ 
ΑΝΝΑΣ – «ΜΑΝΟΥΛΑΣ»

(AΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)

Aγαπήσεις 
Κύριον τον 

Θεόν σου εξ 
όλης της καρ-
δίας σου και εξ 
όλης της ψυχής 
σου και εξ όλης 
της ισχύος σου 
και εξ όλης της 
διανοίας σου 
και τον πλησί-
ον σου ως σε-
αυτόν. Εν ταύ-
ταις ταις δυσίν 
εντολαίς όλος 
ο νόμος και οι 

προφήται κρέμανται...».
Το όνομα «Άννα» στην εβραϊκή διά-

λεκτο, ερμηνεύεται στα ελληνικά με το 
όνομα «Χάρις». «Σήμερον» λοιπόν «η 
Χάρις - η μακαριστή Γερόντισσα Άννα - 
ημάς συνήγαγεν»... Είναι η σύναξη της 
μεγάλης οικογένειας, της Εκκλησίας, που 
προπέμπει μια πνευματική μητέρα στη 
Βασιλεία των Ουρανών. Και η Πρόνοια 
του Θεού καθυστέρησε λίγο τούτο το ξό-
δι, για να διευκολύνει τη σύναξη όλης 
της πνευματικής οικογένειας καθώς και 
όλων των τέκνων της μακαριστής Γερό-
ντισσας Άννας.

Ολόκληρη η ζωή της, από τα παιδι-
κά της χρόνια μέχρι σήμερα, ήταν μια 
διαρκής προσπάθεια εφαρμογής της τε-
λευταίας βαθμίδος των αρετών, της συνι-
σταμένης του Νόμου και των Προφητών, 
της αρετής της αγάπης προς τον Θεόν 
και τον πλησίον. Μία ζωή προσφοράς 

και θυσίας, διακονίας και ευποιίας, προς 
δόξαν του ονόματος του Θεού.

Γεννήθηκε στην πόλη μας, στους 
κόλπους της ευσεβούς οικογενείας των 
Γεωργίου και Ασημίνας Τσεκούρα, οι 
οποίοι προσπάθησαν να αναθρέψουν 
τα παιδιά τους «εν παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου». Οι αρχές που έλαβε στην πρώτη 
της οικογένεια από τους εναρέτους γο-
νείς και συγγενείς της, όπως η ίδια συ-
χνά ανέφερε, απετέλεσαν τις βάσεις και 
τα θεμέλια της μετέπειτα πνευματικής 
πορείας της. Συνδέθηκε από μικρή ηλι-
κία με τον μακαριστό αγιορείτη Γέροντα 
Ιερομόναχο Γρηγέντιο, ο οποίος, με το 
φωτεινό και αγιασμένο παράδειγμά του 
και τους λόγους του, εγέννησε σε πολλές 
ψυχές στην επαρχία μας, καθώς και στη 
μακαριστή Γερόντισσα Άννα, τον πόθο 
για τη ζωή τής ολοκληρωτικής προς τον 
Θεόν αφιερώσεως. Εκείνος, για λόγους 
υγείας, αναχώρησε ένδακρυς από τη Μο-
νή της μετανοίας του, την Σιμωνόπετρα, 
και πήγε κατευθείαν κοντά στο μειλίχιο 
μακαριστό Μητροπολίτη Θηβών και Λε-
βαδείας Πολύκαρπο, συναναστρεφόμε-
νος αρκετές απλές ψυχές της πόλεώς μας. 
Σαν αντίδωρο, μεταλαμπάδευσε σε αυτές 
την αγιορείτικη ευλάβεια, τη θυσιαστική 
αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την αφανή 
προσφορά, τη χριστιανική αρχοντιά και 
το φιλότιμο. 

Στην κρίσιμη εποχή των μεγάλων 
αποφάσεων, η Πρόνοια του Θεού έφε-
ρε κοντά της κι έναν άλλον αληθινό και 
στοργικό πατέρα και ποιμένα, με άσβε-
στη την ιεραποστολική φλόγα στην ψυχή 

«

Η μακαριστή Γερόντισσα 
Άννα
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του, τον μακαριστό Σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο-
φερσάλων Κωνσταντίνο. Μέσα της είχε 
ήδη ανάψει ο πόθος να γίνει Μοναχή. 
Αλλά η φωνή του Θεού, διά στόματος του 
Πνευματικού, την κάλεσε να αναβάλλει 
προσωρινά τον πόθο της για να αναλάβει 
την ίδρυση και διεύθυνση της μεγάλης 
οικογένειας της Αγίας Ταβιθά. Από βαθιά 
ταπείνωση και συναίσθηση της αδυνα-
μίας της αλλά και από τον πόθο της να 
εισέλθει σε Μοναστήρι, αρχικά έφερε 
αντίρρηση. Μόλις όμως βεβαιώθηκε ότι 
αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, έκοψε 
το θέλημά της και παρέδωσε τον εαυτό 
της στα χέρια Του, επαναλαμβάνοντας 
το λόγο της Θεοτόκου: «Ιδού η δούλη 
Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». 

Από τη στιγμή εκείνη, άνοιξε διάπλα-
τα την αγκαλιά της να υποδεχτεί τις θυ-
γατέρες της Αγίας Ταβιθά που έρχονταν 
κοντά της. Έγινε η γλυκιά Μανούλα στις 
ανάγκες των παιδιών της, στους πόνους, 
στις ασθένειες και στα προβλήματά τους, 
στις χαρές και στις λύπες τους. Έγινε ταυ-
τόχρονα και το αυστηρό πατρικό βλέμμα 
που νουθετεί και αποτρέπει από την οδό 
των δεινών της πτώσεως και της αμαρτί-
ας. Με πραότητα, νηφαλιότητα και αφά-
νεια, καταδαπανήθηκε να βοηθά και να 
αναπαύει όσους έτρεχαν κοντά της... 

...Μοίρασε τη φιλότιμη και αρχοντική 
καρδιά της στα δύο: ανάμεσα στον πόθο 
της μοναχικής βιοτής και στην ανάγκη 
να διακονεί τον Χριστόν στο πρόσωπο 
του πλησίον, έχοντας συνείδηση ότι το 
έργο είναι του Θεού και επαναλαμβάνο-
ντας το χωρίο του Κυρίου μας: «Χωρίς 
εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν!»... 

...Ο Θεός μάλιστα, σε ώριμη και προβε-
βηκυία ηλικία, όπως στην Θεοπρομήτορα 
Άννα, έδωσε πλουσίαν την Χάριν Του. 
Την αξίωσε να εκπληρώσει τον ασίγαστο 
πόθο της και να λάβει, με την ευλογία 
του ποιμενάρχου μας, από τα χέρια του 

πνευματικού της πατρός Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθή-
ρων το Μέγα και Αγγελικόν Σχήμα. 

Και «επλήθυναν τα τέκνα της ερήμου 
μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα». Και 
η οικογένεια της Αγίας Ταβιθά όλο και 
μεγάλωνε και απλωνόταν. Και απέκτησε 
η Γερόντισσα Άννα θυγατέρες και γιους 
και τέκνα τέκνων. Και έτσι μεγαλυνομένη 
και λαμπρυνομένη, κάλυψε τον χρόνον 
της επιγείου βιοτής της ως θυμίαμα ευ-
ώδες ενώπιον του Θεού.

Και ήρθε η ώρα της ετοιμασίας για 
την ποθητή αναχώρηση. Έμειναν λίγα 
σκαλοπάτια της σωματικής ασθενείας 
και του πόνου, τα οποία ανέβηκε με τα-
πείνωση και υπομονή. Την συνείχε ο ευ-
λογημένος φόβος πώς θα παρασταθούμε 
ενώπιον του Θεού, που την ασφάλιζε από 
τους τελευταίους πειρασμούς της υπε-
ρηφανείας. Ταυτόχρονα όμως η καρδιά 
της ήταν αρπαγμένη από την ελπίδα στο 
έλεος του Θεού. Την μεθέορτη ημέρα των 
Εισοδίων της Θεοτόκου παρέδωσε την 
ευλογημένη ψυχή της στα χέρια του Θε-
ού. Η εσωτερική ειρήνη και γαλήνη της 
ψυχής της εκφράστηκε αμέσως στο γλυκό 
και ανδρείο βλέμμα του προσώπου της, 
φέρνοντας στο νου μας τα σοφά λόγια της 
Αγίας Γραφής: «Ανδρεία γυνή τις ευρήση; 
Πολυτιμοτέρα εστί λίθων πολυτελών». 

Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε 
να την προπέμψουμε και να την συ-
νοδεύσουμε σε αυτήν την έξοδόν της, 
ευχόμεθα ο Θεός να την αναπαύσει στη 
Βασιλεία Του. Η δε Παναγία Μητέρα Του 
να την συνεισάγει στα επουράνια Άγια 
των Αγίων, όπου οι χοροί των Αγγέλων 
και Δικαίων που ηγάπησε και μιμήθηκε.

Ας είναι αιωνία αυτής η μνήμη!

Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος 
Ι. Μονής Οσίου Σεραφείμ 

του Δομβοΐτου 
π. Νεκτάριος Τσεκούρας
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΗΡΥΞΕ 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΕ βΟΣΚΟΥΣ ΤΑΡΑΝΔΩΝ! 

Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2016

Το χωριό Καντσαλάν στη Τσουκότκα1 
επισκέφθηκε ο Πατριάρχης Μόσχας 

και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, ο 
οποίος με την επίσκεψή του αυτή ανοί-
γει μια νέα σελίδα στην Ορθόδοξη Ιερα-
ποστολή της Ρωσίας. 

Ο Πατριάρχης Κύριλλος έφτασε στην 
αχανή τούνδρα, που και το καλοκαίρι σε 
διάφορα σημεία υπάρχει χιόνι, με σκοπό 
να συναντήσει αβάπτιστους βοσκούς 
ταράνδων.

«Στο Θεό είναι αδύνατο να μην 
πιστέψει κανείς, και το άγιο πνεύ-
μα δίνεται κατά το μυστήριο του 
βαπτίσματος. Τα παιδιά πρέπει 
οπωσδήποτε να βαπτιστούν» τό-

νισε ο Πατρι-
άρχης απευθυ-
νόμενος στους 
βοσκούς και 
στις οικογέ-
νειες τους.

Να ανα-
φερθεί πως ο 
Πατριάρχης 
Κύριλλος εν-

θουσιάστηκε όταν επισκέφθηκε 
μια οικογένεια με 11 παιδιά, τα 
οποία ζήτησαν να βαπτιστούν 
μετά την προτροπή του.

«Θα μιλήσω στη Μόσχα τόσο 
σε ανθρώπους όσο και στο κράτος 
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Πώς εργάζεστε με τις κοινότητες 
των εκπατρισμένων; Ας πάρουμε για 
παράδειγμα την κοινότητα των Αζερ-
μπαϊτζανών; Πώς διεισδύετε στην κοι-
νότητά τους; Τι τους λέτε;

– Δεν μπορώ να σας πω για τους 
Αζερμπαϊτζάνους, δεν έχω εργαστεί 
μαζί τους. Μπορώ όμως να σας πω για 
τους Τατάρους. Πήγαινα συχνά στο πο-
λιτιστικό κέντρο των Τατάρων. Είναι η 
τρίτη μεγαλύτερη εθνότητα στη Μόσχα. 
Η αποστολή μας είχε επιτυχία. Πολλοί 
Τατάροι έγιναν χριστιανοί, κυρίως νέοι. 
Τους μιλούσα στην ταταρική γλώσσα. 
Σκοπός μας είναι να ρίξουμε τα τείχη 
που χωρίζουν την κουλτούρα της κά-
θε εθνότητας και που τους εμποδίζουν 
να έρθουν στην Ορθοδοξία. Το μήνυμα 
ότι η Ορθοδοξία είναι παγκόσμια πίστη, 
όπου όλα τα έθνη έχουν κληθεί, ακόμη 
σκανδαλίζει πολλούς.

Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται 
ένας νεαρός ιεραπόστολος μιλώντας 
με κάποιον της ηλικίας του;

– …είναι δύσκολο για έναν νέο να πά-

ει κόντρα στην παρέα του, να γίνει το 
μαύρο πρόβατο, το ουσιώδες είναι να 
έχει θάρρος. Όταν ήμουν εγώ νέος θεω-
ρούσαμε ότι σου ανεβάζει το πρεστίζ το 
να είσαι διαφορετικός από τους άλλους. 
Πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουμε 
σ’ αυτήν την παράδοση. Το μαύρο πρό-
βατο είναι ένα ευγενές ζώο από καλή 
ράτσα. Ένας αληθινός χριστιανός πρέπει 
να το θυμάται αυτό, πρέπει να έχει τη 
δύναμη να ζητάει τη βοήθεια του Θεού. 
Ένας νεαρός ιεραπόστολος θα πρέπει 
να ετοιμαστεί: τα λόγια του θα προκα-
λέσουν σκάνδαλο και αγανάκτηση. Αλλά 
δεν πρέπει να φοβάται. Η αποστολή μας 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ π. ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΥΣΟΓΙΕΦ

για την οικογένειά σας, διότι αποτελεί 
παράδειγμα για όλους μας» υπογράμ-
μισε χαρακτηριστικά ο Πατριάρχης Κύ-
ριλλος.

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκ-
κλησίας προσέφερε σε όλα τα παιδιά 
από ένα Ευαγγέλιο, βιβλία παιδικής λο-
γοτεχνίας, από μια εικόνα του Χριστού, 
καθώς γλυκά, φαγητά, φακούς, κιάλια 
και άλλα χρήσιμα εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πατριάρχης 
Μόσχας επισκέφθηκε τους ταράνδους, 

τους οποίους τάισε ο ίδιος με τα χέρια του.
Επίσης ο Πατριάρχης ζήτησε από 

τον Επίσκοπο Ματθαίο να ετοιμάσει 
ότι χρειάζεται ώστε να βαπτιστούν τα 
παιδιά που εξέφρασαν την επιθυμία, και 
να του στείλει τις φωτογραφίες από την 
βάπτισή τους.1

1.  Ο Αυτόνομος θύλακας Τσουκότκα είναι ομοσπον-
διακό υποκείμενο της Ρωσίας, στο Διαμέρισμα της 
Άπω Ανατολής. Εκτείνεται στη βορειοανατολική 
εσχατιά της χώρας, στο σημείο που συναντώνται 
δύο ωκεανοί, ο Αρκτικός και ο Ειρηνικός.

 Ο π. Δανιήλ Σουσόγιεφ



έγκειται στο να λέμε πράγματα δυσάρε-
στα. Παρατηρήσατε ότι όταν διαβάζετε 
την Βίβλο αισθάνεστε άβολα; Το βιβλίο 
αρχίζει να σας κρίνει. Αυτό δε σημαίνει 
ότι πρέπει να βάλετε την αλήθεια στην 
άκρη.

Άλλο λάθος που μπορεί να κάνει ο ιε-
ραπόστολος είναι να απευθύνεται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μία 
αποστολή για παιδιά, μία για νέους… 
Πολλοί καλλιεργημένοι και έξυπνοι νε-
αροί δεν το δέχονται αυτό. Γιατί; Επειδή 
όταν μιλάμε με τους νέους στη γλώσσα 
τους με συγκατάβαση τους καθηλώνου-
με σ’ αυτό το επίπεδο. Εμείς πρέπει να 
το ανυψώσουμε και όχι να τους κρατά-
με σ’ ένα επίπεδο που ίσως να έχουν 
ξεπεράσει. Είναι καλύτερο να μιλάμε 
στα παιδιά σαν να είναι ήδη έφηβοι. 
Θυμάστε τι τραγουδάει ο χριστιανός τρα-
γουδιστής Μακάρεφ: «Μην αφήνεις να 
σε καταπιέζει ο ευμετάβλητος κόσμος». 
Αυτό θα έπρεπε να είναι το σύνθημα όχι 
μόνο των ιεραποστόλων αλλά όλων των 
ορθόδοξων χριστιανών.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την προ-
σευχή και τον εκκλησιασμό επειδή μια 
λανθασμένη ιεραποστολική υπερβολή 
μπορεί να υποδουλώσει τόσο τον άν-
θρωπο που να πάψει να προσεύχεται 
και να εκκλησιάζεται.

Γιατί πρέπει να εκκλησιαζόμαστε 
κάθε Κυριακή;

– Επειδή έτσι είπε ο Χριστός. Έξι 
μέρες να εργάζεσαι και την εβδόμη να 
την αφιερώνεις στον Κύριο και Θεό σου. 
Εκείνος μπορεί να μας ζητήσει ως θυσία 
ένα μέρος του χρόνου μας.

Εάν το θέλετε εμείς οι χριστιανοί εί-
μαστε τρομοκράτες, είμαστε μέλη μιας 
επαναστατικής ομάδας που μάχεται τον 

άρχοντα του αιώνος τούτου, τον διάβο-
λο. Οι εκκλησίες είναι οι ενδιάμεσοι 
σταθμοί. Εκεί δεχόμαστε πληροφορίες 
από την κυβέρνηση μας: κωδικούς (Και-
νή Διαθήκη), ενισχύσεις (Θ. Ευχαριστία) 
και στήριξη από την κοινότητα. Κατέ-
χουμε πολλές τεχνικές για να κάνουμε 
τρομοκρατικές επιθέσεις ενάντια στον 
άρχοντα του αιώνα τούτου. Σύμφωνα 
με τους κανόνες της εκκλησίας όποιος 
λείψει αδικαιολόγητα τρεις Κυριακές 
στη σειρά στην εκκλησία τιμωρείται με 
ακοινωνησία.

Συχνά αυτοί που δεν συμμετέχουν στις 
ακολουθίες της εκκλησίας βαριούνται εύ-
κολα. Αυτοί που νομίζουν ότι κοιμώμενοι 
την Κυριακή αναπληρώνουν τον ύπνο που 
έχασαν την υπόλοιπη εβδομάδα και δεν 
πηγαίνουν στη Θεία Λειτουργία σύντομα 
θα καταλάβουν ότι ο κυριακάτικος ύπνος 
δεν προκαλεί ευχαρίστηση. Μπορείς να 
φας και να αισθάνεσαι πεινασμένος ή 
να κοιμηθείς 25 ώρες και να νυστάζεις. 
ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑ-
ΜΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΣ ΠΟΥΘΕ-
ΝΑ ΑΛΛΟΥ. Αν είσαι ερωτευμένος με 
κάποιον, θέλεις να τον βλέπεις συνέχεια, 
να επικοινωνείς μαζί του. Δεν πρέπει να 
σε καταναγκάσει κανένας να πας στη συ-
νάντηση, έτσι δεν είναι; Ο χριστιανισμός 
ανυψώνεται πάνω σ’ αυτήν την αγάπη 
μεταξύ Θεού και ανθρώπου.

Είναι σημαντικό να μην ψάχνεις δι-
καιολογίες εάν λείψεις από μια ακολου-
θία. Μπορείς να βρεις χίλιες δικαιολογί-
ας αλλά το μόνο που θα καταφέρεις είναι 
να χειροτερέψεις την κατάσταση. Πρέπει 
να παλέψουμε χωρίς έλεος ενάντια στην 
αμαρτία και στην ακηδία. Οι χριστιανοί 
είναι πλάσματα άλλης φύσεως. Υπάρχει 
ο Homo Sapiens και o Homo Christian.

14 Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα
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Ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του 
να πλησιάσει την εκκλησία. Εσείς ως 
ιεραπόστολος θα ξέρετε πολλές ιστορίες 
ανθρώπων που έγιναν Ορθόδοξοι.

– Γιατί να ψάξουμε μακριά; Έχουμε 
στην ενορία μας την Τατιάνα Ιμράνοβα, 
η οποία είναι βοηθός μου. Αυτή από τον 
ισλαμισμό πέρασε στον αποκρυφισμό 
και έπειτα έγινε Ορθόδοξη . Αρχικά ο 
Χριστός ήταν γι’ αυτή μία δίοδος σωτη-
ρίας. Έπειτα άρχισε να γνωρίζει πιο καλά 
την Ορθοδοξία. Όσο πιο πολύ γίνονταν 
αυτό, τόσο πιο πολύ την κατηγορού-
σαν οι γονείς της. Παράξενο, όσο πιο 
άσχημα της φέρονταν τόσο πιο μεγάλα 
προβλήματα είχαν. Για παράδειγμα την 
καταράστηκαν, της πέταξαν τις εικόνες 
και το ίδιο βράδυ έπιασε φωτιά το κα-
τάλυμα τους.

Υπάρχουν και περιπτώσεις θαυμά-
των. Μια φορά ένα ζευγάρι Πεντηκο-
στιανών έφεραν το παιδί τους σ’ εμένα. 

Είχαν πάει το παιδί τους σε κάθε είδους 
«γιατρούς». Αποτέλεσμα να έχει επί τρεις 
μήνες 39 πυρετό. Τίποτα δεν τον βοη-
θούσε. Τον βαπτίσαμε κατά τη Θεία Λει-
τουργία. Τον κοινώνησα και έφυγε για 
το σπίτι. Κοιμήθηκε και όταν ξύπνησε 
είχε 36,6. Από τότε δεν αρρώστησε ξανά.

Συμβαίνει κάποιες φορές να εξηγείς 
σε κάποιον τα πάντα. Με τον νου του 
σου δίνει δίκιο, με την καρδιά του όμως 
δεν το δέχεται. Να προσευχόμαστε για 
αυτόν, για ν’ αλλάξει. Πάντοτε συμβαίνει 
όταν διαβάζουμε ειδικές προσευχές για 
την επιστροφή στην πίστη των απολω-
λότων, να έχουμε πολλές βαπτίσεις.

Αν θέλεις θαύματα πρέπει να γίνεις 
ή ιεραπόστολος ή μάρτυρας. Ενώ αν θέ-
λεις να μιλήσεις στον άλλον για το Θεό, 
πρέπει να αισθανθείς πρώτα ο ίδιος τη 
Δύναμή Του.

Πηγή: proskynitis.gr

Aδερφοί μου, εν Χριστώ Ιησού, εί-
μαι ο πατήρ Κύριλλος μοναχός 

της ιεράς μονής Γρηγορίου του Αγίου 
Όρους που εργάζομαι επί 24ετίας στην 
Κεντρική Αφρική. Ευχαριστώ ιδιαίτερα 
τους Μητροπολίτες μακαριστό κυρό Τι-
μόθεο, και τον Σεβασμιότατο κ. Ιγνάτιο 
Μανδελίδη, επίσης και τον μακαριστό 
πατέρα Κοσμά όπου και διδάχτηκα 
πολλά κοντά του κατά τα πρώτα μου 
ιεραποστολικά βήματα. Ο μαρτυρικός 
θάνατός του, μας ενέπνευσε τον ζήλο 
για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής.

Εδώ ο κόσμος είναι πολύ διαφορετι-
κός. Κατοικούμε σε μία πλούσια χώρα 

με πολύ πλούσια βλάστηση και πολύ-
τιμο υπέδαφος που όμως κατοικείται 
από πολύ φτωχούς και αγράμματους 
ανθρώπους. Ο πόνος μας, είναι μεγάλος 
όσο και το χρέος μας. Εμείς οι «λευκοί» 
οφείλουμε την ευμάρειά μας και καλο-

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΝΓΚΟ – ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ



πέρασή μας εν πολλοίς σε 
αυτές τις χώρες τις οποίες 
και απομυζούμε. Οφείλου-
με λοιπόν εμείς οι Χριστια-
νοί να κάνουμε κάτι και γι’ 
αυτούς, ότι μπορούμε. Έτσι 
προσπαθούμε να τους μά-
θουμε τον Θεό και τα γράμ-
ματα και την τέχνη.

Μου είχε ανατεθεί από 
τον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Κεντρώας Αφρικής κ. 
Ιγνάτιο να ανοικοδομήσουμε τις εκκλησί-
ες στο  Λουμπουμπάσι και στο Κυπούσι 
τα περίχωρα, όπου και χτίστηκε ο ναός 
της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγα-
τέρων της.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει αρ-
κετά, σχεδόν έχουμε τελειώσει με το 
χτίσιμο της Εκκλησίας, χρειαζόμαστε 
όμως τον εξοπλισμό του εσωτερικού της 
Εκκλησίας, καθώς και καμπαναριό και 
βαπτιστήριο.

Επίσης ξεκινήσαμε μία προσπάθεια 
για να μάθουμε τους Αφρικανούς να 
εκτρέφουν αγελάδες και να παράγουν 
μόνοι τους τυρί. Επειδή η βλάστηση εί-
ναι πολύ πλούσια, τα ζώα εδώ έχουν 
άφθονη τροφή δωρεάν και παράγουν 
εξαιρετικό τυρί.

Αλλά για να οργώσουμε, να χτίσου-

με οικήματα, χρειάζονται τα 
χρήματα για να ξεκινήσουμε. 
Μετά είναι εύκολα τα πράγ-
ματα. Τα Αφρικανάκια θα 
έχουν το γάλα τους, το κρέ-
ας τους. Έτσι είναι τα πράγ-
ματα εδώ. Για να φας πρέπει 
να παράγεις. Δεν υπάρχει το 
σούπερ-μάρκετ που γνωρί-
ζουμε όλοι μας και πάμε και 

γεμίζουμε τις τσάντες μας. Αυτά ούτε 
στα όνειρά τους δεν τα βλέπουν οι τα-
πεινοί αδελφοί μας εδώ.

Για το λόγο αυτό παρακαλώ την αγά-
πη σας να μου συμπαρασταθείτε για την 
ολοκλήρωση του έργου που έχω ανα-
λάβει. Δηλαδή για τους αδελφούς μας 
Χριστιανούς, στο Κυπούσι του Κονγκό, 
που χρειάζονται άμεσα την Εκκλησία 
για τις Λειτουργικές τους ανάγκες. Τε-
λειώνοντας το έργο αυτό θα είναι πραγ-
ματικά ένα μνημείο και ένας Φάρος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Έχετε τις ευχές από τους πατέρες εδώ 

του Κονγκό και από το Χριστεπώνυμο 
πλήρωμα. Καλό παράδεισο.

Ιεραπόστολος Μοναχός  
Κύριλλος Γρηγοριάτης

16 Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Ο π. Κύριλλος σε λιτανεία με τους πιστούς του Λουμπουμπάσι

 Ο π. Κύριλλος κατά την ανοικοδόμηση Ι. Ναού  
στο Κυπούσι του Κονγκό 
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H σημερινή μέρα ήταν πολύ ξεχωριστή στο Waterloo στη Σιέρρα Λεόνε, 
καθώς υποδεχτήκαμε στην Ορθόδοξη εκκλησία μέσω του Μυστηρίου του 

βαπτίσματος τρεις οικογένειες και τον νεότερο γιο ενός από τους παλαιότερους 
εργάτες της ιεραποστολής.

Η Μαίρη Άνταμς (Mary Adams), ένα 
ακόμα ντόπιο μέλος της ιεραποστολής κι 
εγώ είχαμε ακόμα την τιμή να γίνουμε 
ανάδοχοι.

Μια πραγματικά ευλογημένη μέρα…

Ιεραπόστολος 
π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΓΡΟ  
ΤΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

28 Νοεμβρίου 2016

Στιγμιότυπα από την ομαδική 

βάπτιση στη Σιέρρα Λεόνε από 

τον π. Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο

Ο π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος 
αναλώνεται διακονώντας  
την Ορθόδοξη ιεραποστολή  
στην Σιέρρα Λεόνε, την πρόσφατα 
πολυταλαιπωρημένη χώρα  
από τον ιό  Έμπολα 
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Καθημερινά ζούμε το μεγάλο δρά-
μα των μικρών παιδιών. Στις δι-

κές μας τις κοινωνίες ορισμένα πράγ-
ματα είναι δεδομένα. Το παιδί το δικό 
μας μεγαλώνει μέσα στο περιβάλλον του 
και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
πρέπει να του προσφερθεί η απαραίτη-
τη τροφή, από το πρωί μέχρι που θα 
έλθει η ώρα να κοιμηθεί. Φυσιολογικά 
πράγματα! Δεν μπορεί να ζήσει, αν δεν 
του δοθεί η τροφή αυτή. 
Εδώ, όμως, στην Αφρική, 
τα πράγματα διαφέρουν. 
Τα παιδιά ξυπνούν το πρωί 
και πηγαίνουν το βράδυ να 
κοιμηθούν νηστικά, κανείς 
δεν τους εγγυάται ότι θα 
έχουν την απαιτούμενη 
τροφή. Είναι μια κατάστα-
ση συνηθισμένη και έτσι 
γεννιούνται και μεγαλώ-
νουν μέσα σ’ αυτό το κλίμα, 
είτε το θέλουν είτε όχι.

Η Ιερά Μητρόπολη Κέ-
νυας, ανάμεσα στα διάφο-
ρα προγράμματά της, εφάρ-
μοσε ένα ειδικό πρόγραμμα 
επισιτισμού των παιδιών 
και όχι μόνο: ανέλαβε 
μια σταυροφορία διάσω-
σης των μικρών παιδιών, 
όχι μόνο για καθημερινό 
φαγητό, δηλ. πρωινό και 
γεύμα, αλλά και ευκαιρίες 
μόρφωσης των μικρών. Η 
προσπάθεια αυτή βρήκε 
ανταπόκριση και σήμερα 
το πρόγραμμα αυτό έχει 

επεκταθεί σε όλη την επικράτεια της 
χώρας. Οι Έλληνες –παρ’ όλο που και 
οι ίδιοι αντιμετωπίζουν μια οικονομι-
κή κρίση– έκαναν τις πιο δυνατές προ-
σπάθειες και στάθηκαν δίπλα μας, για 
να σώσουμε όσες περισσότερες ψυχές 
γίνεται και να ανακουφίσουμε τα παι-
διά μας, που ζουν κάτω από δύσκολες 
και ακατανόητες για μας συνθήκες. Δεν 
υπάρχουν συνθήκες κατάλληλες για τα 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΥΑ:  
«ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Η Ι. Μητροπ. Κένυας ανέλαβε σταυροφορία διάσωσης  
των μικρών παιδιών όχι μόνο για καθημερινό φαγητό  

αλλά και ευκαιρίες μόρφωσης αυτών.



παιδιά. Γι’ αυτό με το πρόγραμμα αυτό, 
η Ιερά Μητρόπολη Κένυας προσπάθη-
σε να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας και 
βεβαιότητας ότι θα έχουν το δικαίωμα 
να ζήσουν και να μορφωθούν.

Κάθε χρόνο, διοργανώνονται πέρα 
από τα καθημερινά γεύματα και έκτακτα 
σε διάφορες ευκαιρίες. Έτσι, φέτος, τα 
Χριστούγεννα, μαζεύτηκαν στην αυλή 
της Μητρόπολης, εκτός από τα παιδιά 
του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, 
και τα παιδιά της φτωχογειτονιάς μας, 
για ένα πλούσιο χριστουγεννιάτικο φα-
γητό και όχι μόνο. Προσφέρθηκαν ανα-
ψυκτικά και το κάθε παιδάκι πήρε και 
ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δώρο και 
γραφική ύλη, τετράδια, μολύβια κ.τ.λ.

Μια μητέρα με δύο ανήλικα παιδάκια 
πλησίασε τον Επίσκοπο και του εξομο-
λογήθηκε ότι το φαγητό που τους προ-
σφέρθηκε τη μέρα των Χριστουγέννων 
ήταν το μοναδικό που είχαν τη δυνα-

τότητα να φάνε. Διαφορετικά, ανήμερα 
των Χριστουγέννων, θα έμεναν νηστικά.

Οι προσπάθειες και τα προγράμματα 
της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας θα συνε-
χισθούν κάτω από τις σημερινές δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες. Δεν πρέπει να 
αφήσουμε τα παιδιά να υποφέρουν και να 
δυστυχούν. Πρέπει με κάθε τρόπο να κα-
ταβάλουμε προσπάθειες να βεβαιωθούμε 
ότι τα παιδιά δε θα κοιμούνται νηστικά.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν το 
ελάχιστο, μπορούν να το κάνουν μέσω 
και του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. με την ένδειξη «Κένυα». 
Έτσι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε 
να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε και να 
δώσουμε ελπίδα στα απροστάτευτα αυτά 
παιδάκια, που ζουν κάτω από αντίξοες 
συνθήκες και περιμένουν χέρι βοήθει-
ας, για να συνεχίσουν κι αυτά τον ωραίο 
τους προορισμό πάνω στον πλανήτη μας.

† Ο Ναϊρόμπι Μακάριος
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Μπορούμε απ’ το υστέρημά μας να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε 
και να δώσουμε ελπίδα σ’ αυτά τα παιδιά. 
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Αναμονή πολλές ώρες για μια ιατρική εξέταση

Καρδιολόγος

Παθολογική εξέταση

Παιδίατρος

O ιατρός κος Δημήτρης Δημητρίου σημειώνει:
«Στην Ιεραποστολή έμαθα να εκτιμώ αυτά που 
έχω και να παύω να μεμψιμοιρώ για αυτά που 
μου λείπουν, 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 μου 
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 Ορθόδοξες Μητροπόλεις της Ουγκάντα και 
της Μπουκόμπα στην Τανζανία, να απαλύνου-
με, έστω και στο ελάχιστο, τον πόνο αυτών των 
ανθρώπων. Δεν θα αναφερθώ με λόγια στις υπη-
ρεσίες που προσφέρθηκαν στους αδερφούς μας, 
θα αφήσω τις φωτογραφίες να μιλήσουν».
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Γιατροί στην ύπαιθρο

Γυναικολογική εξέταση από την ιατρό κ. Μαριλένα Καπιδάκη

Οργάνωση και λειτουργία ομάδας κινητής κλινικής μονάδας

Οφθαλμίατρος

Χειρουργική επέμβαση 

με πρωτόγονα μέσα

21
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Tην Κυριακή 6 Νοεμ-
βρίου στην Μπούνια 

του Κονγκό, ο Ορθόδοξος 
Μητροπολίτης Κινσάσας 
κ. Νικηφόρος χοροστάτη-
σε στον Όρθρο και τέλε-
σε την αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, στην οποία 
έψαλλαν οι νέοι.

Εν συνεχεία τελέ-
σθηκε το μυστήριο του 
βαπτίσματος. Βαπτίσθη-
καν 18 νεοφώτιστοι. Στο 
τέλος ομίλησε ο Μητρο-
πολίτης περί νηπιοβα-
πτισμού στην Ορθόδοξο 

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΟΜΑΔΙΚΗ βΑΠΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΤΗΣ ΜΠΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

Στιγμιότυπο από τον Εσπερινό στην Μπούνια του Κονγκό. Χοροστατεί ο τοπικός Ορθόδοξος  
Μητροπολίτης Κινσάσας και Έξαρχος Κεντρώας Αφρικής κ.κ. Νικηφόρος

Η υποδοχή του Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρου 
στην Μπούνια του Κονγκό
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Εκκλησία. Δια-
βίβασε σε όλους 
τις ευχές και την 
αγάπη του Μα-
καριότατου Πάπα 
και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ. 
Θεοδώρου του Β΄.

Στον Όρθρο, 
την Θεία Λει-
τουργία και το 
μυστήριο του ιε-
ρού βαπτίσματος 
παρευρέθησαν ο 
Αντικυβερνήτης 
κ. Pacifique Keta, 
ο Δήμαρχος κ. 
Firdinand Fimbo 

και ο Υπουργός 
Εσωτερικών 
της τοπικής 
κυβερνήσεως κ. 
Etienne Unega.

Την μεσημ-
βρία παρετέθη 
στους επισή-
μους προσκε-
κ λ η μ έ ν ο υ ς 
γ ε ύ μ α  α π ό 
την Ελληνική 
Κοινότητα στο 
εστιατόριό της.

Ο Μητρο-
πολίτης μετά 
το γεύμα απά-
ντησε σε ερω-
τήσεις δημο-
σιογράφων και 
απέστειλε μή-
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Στιγμιότυπα από την Θεία Λειτουργία στην Μπούνια του Κονγκό  
όπου ψάλλουν οι νέοι της ενορίας.
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νυμα ειρήνης 
και ομονοίας 
προς τον λαό.

Το από-
γευμα μετά 
τον εσπερινό 
έψαλλαν οι 
νέοι και στην 
συνέχεια έγι-
νε σύναξη 
με αυτούς. Ο 
Μητροπολί-
της εξέφρα-
σε την χαρά 
του που είναι 
μαζί τους και 
τους τόνισε 
με σχετική 
ομιλία την 
αγάπη που 
πρέπε ι  να 
έχουν μετα-
ξύ τους, την 
ομόνοια, την 
ειρήνη, την 
συγχωρητι-
κότητα και 
την συνεχή 
εξέταση του εαυτού του που πρέπει 
να κάνει κάθε ένας για να προοδεύει 
πνευματικά. Άκουσε τους νέους και 
τους πρότεινε να οργανωθούν και να 
εργασθούν ιεραποστολικά και να συ-
νεργάζονται με τον υπεύθυνο ιερέα. Οι 
νέοι παρακάλεσαν τον Σεβασμιότατο να 
γίνεται οργανωμένα η κατήχηση και η 
εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής. Ο 
Μητροπολίτης έδωσε σχετικές οδηγίες 
για την πραγματοποίηση αυτών και τους 
προέτρεψε με εκδρομές και ιεραποστολι-
κές δράσεις να συνδεθούν μεταξύ τους 

και να προσφέρουν τον Ορθόδοξο λόγο 
και σε άλλους ιθαγενείς.

Την επόμενη ημέρα αναχώρησε για 
την Κινσάσα προκειμένου να μετάσχει 
στην πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίων 
Αρχαγγέλων στην κοινότητα Kinkole 
Kinshasa.

Στο αεροδρόμιο τον προέπεμψαν 
αντιπροσωπεία των νέων, των Ελλήνων 
και ο εφημέριος της Bunia και υπεύθυ-
νος της επαρχίας Ιturi Αρχιμανδρίτης 
π. Τιμόθεος Τούμπα.

Πηγή: Romfea.gr

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Στιγμιότυπα από το μυστήριο του ιερού βαπτίσματος 18 πιστών  
στην Μπούνια του Κονγκό.
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O Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Νικη-
φόρος έφτασε στην Κανάνγκα την 

29ην Νοεμβρίου για να προσκυνήσει 
και να τιμήσει μαζί με τους πιστούς τον 
Άγιο Ανδρέα, προστάτη της ιεραποστο-
λής της Κανάνγκα, την πόλη των αειμνή-
στων και αγαπημένων ιεραποστόλων π. 
Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο και 
π. Χαρίτωνα Πευματικάκι που αναπαύ-
ονται εκεί και κρατάνε τα θεμέλια του 
ιεραποστολικού έργου που παίρνει με-
γάλες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή 
του Κασάι με κέντρο τη Κανάνγκα.

Στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 

στον επιβλητικό και λαμπρό Ιερό Ναό 
του Αγίου Ανδρέου, έλαβαν μέρος 12 ιε-
ρείς και 3 διάκονοι. Επίσης συμμετείχαν 
πλήθος πιστών, καλλίφωνες χορωδίες 
νέων και μαθητές από τα Σχολεία «Φως 
Εθνών».

Έγινε λιτανεία γύρω από τον Ναό του 
Αγίου Ανδρέου με δεήσεις στις τέσσερις 
γωνίες και επιμνημόσυνη δέηση στο 
κοιμητήριο-προσκύνημα των αναπαυ-
ομένων ιεραποστόλων μας.

Μετά την είσοδο στο Ναό, ο Μητρο-
πολίτης κ. Νικηφόρος απηύθυνε προς 
τον λαό πνευματικό-οικοδομητικό λόγο 

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΚΙΝΣΑΣΑΣ

Στιγμιότυπα από τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα στην Κανάνγκα. 
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νουθεσίας, εμπνευσμένο από τη ζωή του 
Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτο-
κλήτου.

Έτσι μαζί με την Κων/πολη, την Κύ-
προ, την Πάτρα και τα άλλα μέρη όπου 
ο Πρωτόκλητος Απόστολος είναι προ-
στάτης, και στην καρδιά της Αφρικής 

επικαλούνται καθημερινά τη σκέπη του 
Αγίου προστάτη της ιεραποστολής εκεί 
και πορεύονται με τις ευχές των ζώντων 
αλλά και των κεκοιμημένων αγίων ιερα-
ποστόλων και ηγουμένων ημών στην 
πίστη.

Πηγή: ierapostoli.wordpress.com

Ο Μητροπολίτης Κινσάσας κ.Νικηφόρος απηύθυνε προς τον πιστό λαό της Κανάνγκας πνευματικό-
οικοδομητικό λόγο νουθεσίας, εμπνευσμένο από τη ζωή του Αγ. Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.
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Αρκετές χρονιές έχω παρακολουθήσει το Ιεραποστολικό Συνέδριο του ΠΧΟ-
ΟΙ και κάθε φορά ανανεώνεται και επαυξάνεται ο ενθουσιασμός μου για 

την προσπάθεια αυτή. Αυτό που με εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο οι υψηλού 
επιπέδου και πάντα αξιόλογες ομιλίες με θέματα που, άμεσα ή έμμεσα, σχε-
τίζονται με την Ιεραποστολή. Είναι και το ότι η διοργάνωση αυτή, που πάντα 
στέφεται με επιτυχία, περιλαμβάνει τη φιλοξενία και ευνοεί την επικοινωνία 
των Συνέδρων στον πραγματικά ωραίο χώρο της Κατασκήνωσης «Αγία Ταβιθά». 
Και κυρίως ότι αυτό γίνεται με ειλικρινή διάθεση προσφοράς και αποπνέει 
πνεύμα αληθινά χριστιανικής διακονίας προς το σκοπό του Συνεδρίου, αλλά 
και προς τους Συνέδρους προσωπικά, που αντιμετωπίζονται ως πνευματικοί 
αδελφοί. Όμως σκέφτομαι ότι η στάση αυτή είναι αναμενόμενη από τους ίδι-
ους ανθρώπους, τους διοργανωτές του Συνεδρίου, που διακρίνονται για την 
εθελοντική εργασία τους και στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους και στις 
χώρες της Ιεραποστολής. Που αναλώνουν σε μόνιμη βάση σημαντικό 
μέρος του χρόνου, των δυνάμεων και των ενδιαφερόντων τους για να 
βοηθήσουν τον πάσχοντα μακρινό αδελφό. Όποιος επισκεφτεί, έστω και για 
λίγο, τα Ιεραποστολικά κλιμάκια της Αφρικής, κάπου θα εντοπίσει τα έργα των 
χειρών τους και τα προϊόντα του κόπου τους. Τα οποία μαζί με την υπόλοιπη 
πολύπλευρη, αν και αφανή συνεισφορά τους, είναι πολύτιμα για τους Ιεραπο-
στόλους. Διότι οι Ιεραπόστολοι αποποιούνται μεν ακόμη και τα στοιχειώδη 
αγαθά της καθημερινής διαβίωσης στη χώρα τους, προκειμένου να επιτελέσουν 
το θεάρεστο και φιλάνθρωπο έργο τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το 
προωθήσουν επαρκώς χωρίς τη συμβολή και άλλων ανθρώπων. Αφού οι ανά-
γκες στην απεραντοσύνη της Αφρικής είναι αμέτρητες, ξεπερνούν και 
καταργούν και αυτά που για μας θεωρούνται αυτονόητα γι’ αυτό και 
δεν είναι συγκρίσιμες με τη δική μας οικονομική κρίση. Μέσα σ’ αυτή 
την κρίση τα μέλη των Ιεραποστολικών Συλλόγων επιμένουν να θεωρούν  ως 
πλησίον τον  κάθε ενδεή μακρινό, άγνωστο και αλλόφυλο συνάνθρωπο μας, να 
συμπάσχουν μαζί του και να επωμίζονται τις δυσκολίες του, μάλιστα όταν δεν 
έχουμε λύσει τα δικά μας προβλήματα. Αυτό σε κάποιους μπορεί να φαίνεται 
υπερβολικό, ρομαντικό, ανόητο, ίσως και παράλογο, γιατί αντιτάσσεται στο 
ωφελιμιστικό και εγωκεντρικό πνεύμα της εποχής. Όμως, αν το δούμε ευρύτερα, 
μόνο η αντίληψη αυτή  της υπέρβασης του εαυτού μας προς χάρη του άλλου, 
του άγνωστου και ανώνυμου άλλου, μπορεί να στηρίξει την ελπίδα για μια πιο 
ανθρώπινη κοινωνία, για την ανατολή καλύτερων ημερών για όλο τον κόσμο.

Μαριλένα Καπιδάκη
Ιατρός, που προσφέρει τις ιατρικές της υπηρεσίες  

σε διάφορες χώρες της Ιεραποστολής

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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GAME OVER! Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;

Όλο τρέχει ο εικονικός χαρακτήρας μας. Τρέχει, τρέχει λες για να ξεφύγει από 
κάτι. Από τον θάνατο; Ή μήπως από τον ίδιο του τον εαυτό; Τρέχει και όλα 

τα παρασέρνει στο πέρασμά του. Περίεργα πλάσματα, αντικείμενα, εμπόδια, 
ανθρώπους… Γιατί ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι στέκονται εμπόδιο στο δρόμο 
του… Και τι θα γίνει όταν φτάσει στο τέρμα; Μια νέα «πίστα», ένα νέο επίπεδο θα 
ανοίξει μπροστά του και θα ξαναρχίσει να τρέχει. Μέχρι το επόμενο στάδιο. Μέχρι 
το επόμενο level. Εκτός αν τον προλάβει ο θάνατος. Και τότε όλα θα τελειώσουν. 
Game over! Κι ας έχει κατακτήσει τα περισσότερα επίπεδα. Κι ας έχει σπάσει όλα 
τα ρεκόρ και έχει κάνει νέο άπιαστο σκορ.

Τότε ίσως αφήσουμε το smartphone και το tablet απ’ τα χέρια. Ίσως, επιστρέψουμε 
στην ζωή που ξεχάσαμε. Στη ζωή που δεν σταματάει να κυλά ακόμα κι όταν εμείς 
είμαστε κολλημένοι. Κολλημένοι σε μια οθόνη, σε μια πίστα που συνέχεια μας 
προκαλεί να την τερματίσουμε. Επιτέλους, σηκώσαμε τα μάτια από την οθόνη! Αλλά 
να και πάλι τρέχουμε! Από κάτι προσπαθούμε να ξεφύγουμε πάλι. Από τον θάνατο 
ίσως. Ή μήπως κι από αυτή την ίδια τη ζωή; Την πίστα της πραγματικότητας όμως 
δεν θέλουμε να την τερματίσουμε. Δεν θέλουμε να μάθουμε τι κρύβεται μετά από 
εκείνο το game over. 

Νομίζουμε ότι ξεγελούμε τον θάνατο σκοτώνοντας ανθρωπόμορφα τέρατα στην 
οθόνη. Και συνεχίζουμε το παιχνίδι ακόμα κι αν πεθάνουμε εικονικά, γιατί έχουμε 
ακόμα και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ή «ζωή», κάνοντας τον οθονικό χαρακτήρα 
μας ν’ «αναστηθεί». Τι γίνεται όμως με την μία, μοναδική και αληθινή ζωή πού 
έχουμε; Τι θα γίνει αν χάσουμε εκεί; Τι θα γίνει αν πεθάνουμε; Πιστεύουμε εκεί 
στην ανάσταση; 

Στο μέτωπο της ιεραποστολής οι εργάτες της ορθόδοξης διακονίας 
βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το game over της ζωής καθημερινά. Το 
αισθάνονται, το βλέπουν, το βιώνουν. Στις χώρες του λεγόμενου τρίτου 
κόσμου δεν τίθεται θέμα δεύτερης ευκαιρίας. Εκεί η «πίστα» μπορεί να 
τελειώσει αναπάντεχα από την έλλειψη βασικών αναγκών, όπως νερού, 
τροφής ή βασικής ιατρικής περίθαλψης. Οι ιεραπόστολοι της Εκκλησίας μας 
όμως, εργάζονται για να ανοίξουν το επόμενο level, το επόμενο επίπεδο, 
στις ζωές αυτών των συνανθρώπων μας. Να διαδώσουν ότι η ζωή δεν 
σταματάει στο επίγειο εκείνο game over αλλά έχει και νέο στάδιο, το οποίο 
δεν έχει τέλος ούτε ήττα αλλά είναι αιώνιο. 

«Όλη μας η αρρώστια είναι η προσπάθειά μας να λησμονήσουμε την αιωνιότητα 
και το θάνατο, κι αυτό γιατί αμφιβάλλουμε ότι υπάρχει η μετά θάνατον ζωή κι 
ότι νικήθηκε ο θάνατος. Προτιμούμε να εξαντλούμαστε σε όμορφα πράγματα, με 
τα οποία διασφαλίζεται η αίσθησή μας ότι κάτι είμαστε και ότι κάτι αξίζουμε!»1 
Εθελοτυφλούμε κι έτσι εξαντλούμαστε σε φωτεινές οθόνες, μέσα από εικονικούς 
χαρακτήρες, αποφεύγοντας το game over. Φτάσαμε να ανησυχούμε περισσότερο για 
την εικονική, τη mediaκή μας ζωή παρά για τη Ζωή. Τη Ζωή  που για μας από Θεός 
έγινε άνθρωπος. Τη Ζωή που σταυρώθηκε για μας. Πού αναστήθηκε για να αναστήσει 

1 Αμαρτωλών Εκκλησία, π. Βαρνάβα Γιάγκου εκδ. Αρχονταρίκι.
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εμάς. Να μας αναστήσει από τον σωματικό αλλά και από τον πνευματικό θάνατο. 
Ας τολμήσουμε να αναγγενηθούμε πνευματικά κι εμείς. Ας τολμήσουμε να 

αναστηθούμε κι εμείς μαζί Του. Σταυρώνοντας τον παλαιό μας άνθρωπο μαζί με 
όλες του τις αμαρτίες. Να μπορέσει να γίνει βίωμά μας αυτό που περιγράφει ο Άγιος 
Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Χτες σταυρωνόμουν μαζί με τον Χριστό, σήμερα δοξάζομαι 
μαζί Του. Χτες γινόμουν νεκρός μαζί Του, σήμερα γίνομαι ζωντανός μαζί Του. Χτες 
θαβόμουν μαζί Του, σήμερα ανασταίνομαι μαζί Του...». Γιατί τελικά στην αληθινή ζωή 
δεν υπάρχει game over. Ο Χριστός έσπασε τα δεσμά του θανάτου για να μπορέσουμε 
εμείς που αμαρτήσαμε και πεθάναμε να γλυτώσουμε από τον θάνατο χάριν Εκείνου 
που δεν αμάρτησε αλλά πέθανε2. Κι έτσι να περάσουμε από το στάδιο στο οποίο 
βρισκόμαστε στο επόμενο level, στο επίπεδο του Ουρανού…

Βασιλική Μπέκου
Δασκάλα - MSc Education, Technology and Society

University of Bristol

2 Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Ανάσταση.

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

ματα και εμπόδια στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή. 
Πολλές φορές ειδικά αν ζητηθεί, είναι αυτοί 
που έχουν την διάθεση να βοηθήσουν και να 
συνεργαστούν σε θέματα εκκλησιαστικά. 

Ο κόσμος της Μαδαγασκάρης είναι εντυπω-
σιακά ευλαβής και σέβεται τον Ορθόδοξο κλήρο. 
Αρχίζουν και γνωρίζουν μάλιστα ότι πρόκειται 
για την πρώτη, μοναδικά αληθινή Εκκλησία 
και έχουν μια ιδιαίτερη εκτίμηση στον αγώνα 
πού κάνουμε. 

Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να 
μην έχουμε προβλήματα με τα άλλα δόγματα 
αλλά διατηρούμε τις καλές σχέσεις μαζί τους 
πάντα μέσα στα πλαίσια της ιεράς Παραδόσεως 
της Ορθοδόξου Πίστεώς μας.

Έχετε πολλές ενορίες χωρίς ιερείς. 
Υπάρχουν νέοι ιθαγενείς που εκδηλώνουν 
την επιθυμία και είναι κατάλληλοι να δι-
ακονήσουν το θυσιαστήριο;

Οι ενορίες μας υπερβαίνουν σήμερα τις 
120. Οι ιερείς αριθμούν περίπου τους 35. Δεν 
επαρκούν ασφαλώς για την πλήρη κάλυψη 
των αναγκών της χώρας. Να σκεφτούμε ότι 
υπάρχουν πολλά νέα χωριά και πόλεις που 
καθημερινά ζητούν να προσχωρήσουν στην 
Ορθόδοξη Πίστη αλλά δυστυχώς τους αφήνουμε 
σε κατάσταση αναμονής γιατί δεν μπορούμε να 
αντεπεξέλθουμε.

Στο Τουλιάρ οι ιερείς μας μπορεί να έχουν ο 
καθένας μέχρι και 10 ενορίες. Είναι η περιοχή 
με την μεγαλύτερη ανάγκη. 

Υπάρχουν πολλοί πού θέλουν να διακονή-
σουν το θυσιαστήριο. Όμως λίγοι αυτοί πού 
έχουν την κατάλληλη παιδεία. Ο κόσμος εδώ 
δεν είναι γεννημένος μέσα στα νάματα της Ορ-
θοδοξίας. Αλλά μέσα στα νάματα του καθολικι-
σμού, του προτεσταντισμού και των ντόπιων 
παραδοσιακών θρησκειών. 

Η κατάρτιση λοιπόν των υποψηφίων κρίνε-
ται απαραίτητη και εφικτή μέσα στο Ιερατικό 
Σεμινάριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το 
οποίο λειτουργεί στην πρωτεύουσα Αντανανα-
ρίβο μέ 16 περίπου αυτήν την στιγμή φοιτητές. 
Είναι διετούς φοιτήσεως.

Μέσα από αυτό το σεμινάριο προσπαθού-
με να δώσουμε την Πίστη και την ικανότητα 
διαποίμανσης στους υποψηφίους ιερείς μας, 
κάνοντας παράλληλα την επιλογή στα πρόσω-
πα που θα υπηρετήσουν τελικά ως κληρικοί, 
ελπίζοντας και ευχόμενοι ο Θεός να οδηγήσει 
τα βήματά τους στην καλή και καρποφόρα εν 
Χριστώ διακονία.

Ποιό το βιοτικό επίπεδο, η κατάσταση 
της Παιδείας και της Υγειονομικής περί-
θαλψης στη Μαδαγασκάρη; (το μεγαλύτερο 
και φτωχότερο νησί του κόσμου).
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Το βιοτικό επίπεδο της χώρας χαμηλό έως 

πολύ χαμηλό.
Στην πρωτεύουσα παρ' όλη την ταξική αντί-

θεση και την έντονη παρουσία των πλουσίων 
που είναι περίπου 5-10 % η κατάσταση είναι 
ανεκτή. Κι αυτό γιατί υπάρχει τουλάχιστον η 
παρουσία μέσων, είτε υγειονομικής περίθαλ-
ψης, είτε εργασίας, είτε εύρεσης διατροφής και 
γενικά βασικών βιοτικών αναγκών.

Η κατάσταση χειροτερεύει όσο κανείς προ-
χωρεί στην ύπαιθρο.

Ειδικά στην Νότια ύπαιθρο όπου οι συν-
θήκες διαβίωσης είναι άθλιες και η πείνα 
κυριολεκτικά μαστίζει τον τόπο μαζί με τις 
αρρώστιες και τις πολλαπλές επιδημίες.

Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει την δυ-
σκολία στην εύρεση ακόμα και αυτής της απα-
ραίτητης διατροφής. Οι άνθρωποι τρέφονται 
με φραγκόσυκα και μόνον ειδικά αυτήν την 
περίοδο, μια που η παρατεταμένη ανομβρία 
των 3 τελευταίων χρόνων έχει σταματήσει την 
δυνατότητα καλλιέργειας σε όλη την ευρύτε-
ρη περιοχή τού νότου. Τα παιδιά καθημερινά 
πεθαίνουν. Είτε από αρρώστιες είτε από την 
έλλειψη τροφής. 

Η περιοχή φωνάζει καθημερινά SOS για 
στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο σε φάρμακα, 
διατροφή, ένδυση. Εδώ περιμένουμε πραγμα-
τικά την καλή διάθεση και ενεργοποίηση όλων 
των υποστηρικτών του έργου μας. 

Ποιά εικόνα παρουσιάζει σήμερα η 
Ορθοδοξία στη Μητρόπολή σας;

Η Ορθόδοξη Πίστη αυτήν την στιγμή κάνει 
αισθητή πλέον την παρουσία της στην Μα-
δαγασκάρη.

Αριθμητικά υπάρχει ένα αξιόλογο ποίμνιο 
περίπου 30.000 βαπτισμένων Ορθοδόξων. 

Οι εκκλησίες είναι πολυάριθμες και τις 
συναντά κανείς από τις πόλεις μέχρι τα πιο 
απομακρυσμένα χωριά. 

Βέβαια στατιστικά είμαστε ακόμα στο ξεκί-
νημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο συνολικός πλη-
θυσμός της χώρας είναι 20.000.000 περίπου. 

Όμως το ιεραποστολικό μας έργο είναι πο-
λύ πρόσφατο με ζωή περίπου 20 μόλις ετών. 

Οι προοπτικές είναι μεγάλες, καθώς προ-
στρέχουν καθημερινά στην Ορθοδοξία ένας 
μεγάλος αριθμός πιστών, πού είτε απογοη-

τευμένοι από την υποκρισία πού βλέπουν 
στα άλλα δόγματα, είτε νιώθοντας την αλή-
θεια μέσα στην καρδιά τους, ζητούν να τους 
επισκεφτούμε και να τους κατηχήσουμε στην 
αληθινή Ορθόδοξη Πίστη μας.

Ποιό μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρετε 
από αυτή τη στήλη στους αναγνώστες του 
περιοδικού «Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος»;

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να ερ-
γαστούμε. Όχι τόσο με τις σωματικές μας δυ-
νάμεις όσο με τις πνευματικές.

Η ιεραποστολή δεν είναι χώρος εργασίας. 
Αλλά χώρος διακονίας. Φιλανθρωπία, αγάπη, 
πίστη, υπομονή, προσευχή και ελπίδα εν Χρι-
στώ πρέπει να διέπουν και να χρωματίζουν 
καθημερινά την ζωή τού ιεραποστόλου. Αν δεν 
υπάρχει αγάπη στον Θεό και τον συνάνθρωπο 
είναι νεκρό το έργο μας. 

Οι  αποστάσεις πλέον δεν είναι αυτές πού 
χαρακτηρίζουν την αδυναμία ή όχι στην δια-
κονία τού συνανθρώπου. Τα χιλιόμετρα πλέον 
μηδενίζονται και ο χρονοτόπος της ζωής μας 
μπαίνει στην σχετικότητα της σύγχρονης επι-
στήμης και των καθημερινών επιτευγμάτων.

Δεν μας δικαιολογεί η απόσταση για την 
απραξία και αδράνειά μας.

Το μήνυμα λοιπόν το οποίο μπορούμε να 
στείλουμε σε όλον τον σύγχρονο κόσμο είναι 
το μήνυμα της πορείας του προς τον συνάν-
θρωπο. Ξεκινώντας από την πόρτα βέβαια τού 
διπλανού διαμερίσματος. Και καταλήγοντας 
εκεί όπου ευδοκήσει η Θεία Χάρις και το έλεος 
του Πανάγαθου Θεού.

Μη διστάζουμε να βοηθούμε τον πλησίον 
έστω κι αν είναι πολύ μακριά μας. Οι δυνατό-
τητες είναι πλέον πάρα πολλές. 

Μέσα στην διακονία και στην προσφορά 
αγάπης βρίσκει κανείς το πραγματικό νόημα 
της Πίστεως.

Ας ανοίξουμε την καρδιά μας στον συ-
νάνθρωπό μας. Για να μας ανοίξει τις πόρτες 
της αιωνιότητας Αυτός που είναι η πηγή της 
Αγάπης και της Ζωής. Αυτός πού είναι η ίδια 
η Αυτοζωή.

Επιμέλεια: 
Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου

Συνέντευξη στο περιοδικό µας
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Αγιασμός νέου εκκλησιαστικού-ιεραποστολικού έτους

Τ ην Τρίτη 4 Οκτωβρί-
ου 2016 στην αίθουσα 

του Ομίλου μας έγινε αγια-
σμός από τον πνευματικό 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Σεβασμιότατο 
Κυθήρων και Αντικυθήρων 
κ.κ.Σεραφείμ για το νέο εκ-
κλησιαστικό έτος. Ο Σεβασμι-
ότατος απηύθυνε πνευματι-
κές νουθεσίες στα μέλη και 
τους συνεργάτες του Ομίλου 
που παρίσταντο στην τέλεση 
του αγιασμού και ευχήθηκε 
το νέο εκκλησιαστικό έτος να 
το εκμεταλλευθούμε πνευματικά και εργαζόμενοι ιεραποστολικά να αξιοποιήσου-
με τις ευκαιρίες που ο Θεός θα μας δώσει για την σωτηρία μας. Στην εκδήλωση 
που ακολούθησε προβλήθηκαν διαφάνειες από το ιεραποστολικό οδοιπορικό που 
έκαναν μέλη του Ομίλου μας στην Ουγκάντα τον περασμένο Αύγουστο. 

Eoρτασμός 28ης Οκτωβρίου

OΠανελλήνιος Χριστιανικός 
Όμιλος Ορθοδόξου Ιεραπο-

στολής πραγματοποίησε στις 
30 Οκτωβρίου 2016, εκδήλωση 
για τον εορτασμό της προστάτι-
δός του «Αγίας Σκέπης» και την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

1940. Ο Αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός-ιεραπόστολος στο 
Καμερούν ανέπτυξε πατριωτικό επίκαιρο θέμα. Η 
χορωδία του Ομίλου μας «χρωμάτισε» μουσικά την 
γιορτή.

Η χορωδία του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Η τέλεση του αγιασμού από τον πνευματικό του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο ιατρός και ιεραπόστολος  
στο Καμερούν π. Ευάγγελος 

Παπανικολάου



32 Δραστηριότητες του Οµίλου µας

O Σεβ. Κορέας κ.κ. Αμβρόσιος στον Όμιλό μας 

Στην πρώτη Ιεραποστολική Σύναξη Νέων 
της φετινής εκκλησιαστικής χρονιάς, την 

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016, είχαμε την ευ-
λογία να είναι στη συντροφιά μας ο Ιεραπό-
στολος από την χώρα της Πρωινής Γαλήνης, 
ο Σεβασμιότατος Κορέας κ.κ. Αμβρόσιος. Ο 
Σεβασμιότατος μας μετέφερε νέα από την Ορ-
θόδοξη Εκκλησία της Κορέας και μας μίλησε 
για το μεγάλο ενδιαφέρον των Κορεατών για 
την Ορθοδοξία. Κατά εκατοντάδες οι Κορεάτες 
επισκέπτονται τους Ιερούς Ναούς, το book 
café «Φιλικαλία» και το διαδίκτυο για να μά-
θουν περισσότερα για την Ορθόδοξη πίστη. 
Επίσης να σημειωθεί το σημαντικό έργο που 
επιτελείται σε ακαδημαϊκό επίπεδο, στο φη-
μισμένο Πανεπιστήμιο HUFS (Hankuk University of foreign Studies), από το 
Τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο οποίο διδάσκει ο Σεβ. Μητοπολίτης Κορέας κ. 
Αμβρόσιος, δίνοντας παράλληλα μαρτυρία Ορθοδόξου πίστεως.

Παρουσίαση - ενημέρωση για την Ορθόδοξη
Ιεραποστολή στο Κονγκό 

Πραγματοποιήθηκε στον Σύλλογό 
μας από την κα Στέλλα Παπα-

δοπούλου παρουσίαση - ενημέρωση 
για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο 
Κονγκό. Η Κα Παπαδοπούλου είναι 
στενή συνεργάτης του Μητροπολίτη 
Κινσάσας & έξαρχου Κεντρώας Αφρι-

κής κ.κ. Νικηφόρου και έτσι λίγες μέρες πριν 
αναχωρήσει για το Κονγκό –στον ιεραποστο-
λικό καφέ της Κυριακής 6 Νοέμβριου 2016– 
μας έδειξε μέσω πλούσιου οπτικοακουστικού 
υλικού, τις δυσκολίες, τις ανάγκες και γενικά 
το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην περι-
οχή αυτή της Αφρικής.

Ο Σεβ. Κορέας κ. Αμβρόσιος 
ενημερώνει τους νέους του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
για το ιεραποστολικό έργο στην Κορέα

 Συνεργάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. παρακολουθούν  
οπτικοακουστικό υλικό για το ιεραποστολικό έργο 

στο Κονγκό

Η κα Στέλλα Παπαδοπούλου που προ-
σφέρει τις υπηρεσίες της στην Ορθοδ. 

Ιεραποστολή του Κονγκό
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Παρουσία-συμμετοχή του «Ιεραποστολικού  
Ταχυδρόμου» στην 5η Έκθεση Ορθόδοξου  

Χριστιανικού βιβλίου

Τ ο περιοδικό του Ομίλου μας «Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος» φιλοξενήθηκε για 
προβολή του Ιεραποστολικού έργου στην 5η Έκθεση Ορθοδόξου Χριστιανι-

κού Βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19,20 & 21 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο 
CARAVEL στο κέντρο της Αθήνας.

Οι εκδόσεις «Εν Πλω», με κύριο στόχο την προβολή και τη διάδοση του ποι-
οτικού βιβλίου διοργάνωσαν την 5η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου 
και Μοναστηριακών Προϊόντων, με μια μεγάλη ποικιλία τίτλων ορθόδοξης πνευ-
ματικότητας σε συνεργασία με πολλούς εκδοτικούς οίκους και μοναστήρια. Σ’ 
αυτή την μεγάλη ποικιλία τίτλων ορθόδοξης πνευματικότητας ο «Ιεραποστολικός 
Ταχυδρόμος» συμμετείχε με δικό του περίπτερο προβάλλοντας την Ορθόδοξη 
Ιεραποστολή ανά τον κόσμο μέσα από τις 
σελίδες του. Το ενδιαφέρον των επισκε-
πτών της έκθεσης ήταν μεγάλο για το εν 
λόγω περιοδικό και τα ιεραποστολικά νέα 
που μεταφέρει, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί μια μεγάλη λίστα νέων συνδρομητών.

Ο Όμιλός μας ευχαριστεί τις εκδόσεις 
«Εν πλω» γι’ αυτή την συνεργασία καθώς 
και όλους τους εθελοντές, κυρίως τους νέ-
ους, μέλη του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. που διακονούσαν 
όλο το 3ημερο σε βάρδιες το περίπτερο του 
περιοδικού. Ο Κύριός μας να τους ευλογεί 
και να τους ενισχύει στον αγώνα τους.   

Νεαροί συνεργάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. προβάλλουν τον «Ιεραποστολικό Ταχυδρόμο» 
στην 5η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου
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Xειροτονία π. Αριστοτέλη 

Τ ην Κυριακή 
27/11/2016 

ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης 
Κυθήρων & Αντι-
κυθήρων κ. Σερα-
φείμ χειροτόνη-
σε εις διάκονον 
τον Ουγκαντέζο 
π. Αριστοτέλη 
Assimwe στον 
Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Μυρτι-
διωτίσσης στο 
Φάληρο. Στην 

συνέχεια την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, 
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής 
στο Πολυδένδρι Αττικής τελέστηκε η 
εις πρεσβύτερον χειροτονία του π. Αρι-
στοτέλη, τον οποίο πάλι χειροτόνησε ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων 
κ. Σεραφείμ, κατόπιν αδείας του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτου Καμπάλας και 
πάσης Ουγκάντας κ. Ιωνά. 

Ο π.Αριστοτέλης πρόκειται με τη 
χάρη του Θεού να διακονήσει ως ιερέ-
ας πλέον στην περιοχή Καμπάλλε, στη 
Νότια Ουγκάντα κοντά στα σύνορα της 
Ρουάντας, που μέχρι τώρα δεν έχει δι-
αδοθεί η Ορθοδοξία. 

Ο Σύλλογος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εύχεται 
στον νέο-χειροτονηθέντα πρεσβύτερο 
να γίνει άξιος της αποστολής του. Είθε 
να διευρύνεται η διάδοση της Ορθοδο-
ξίας, ώστε να φωτισθούν από το Φως το 
Αληθινό κι άλλοι Αφρικανοί αδελφοί μας 
και να επεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού 
μέσα από την Ορθόδοξη πίστη.

Ο νεοχειροτονηθείς εις πρεσβύτερον  
π. Αριστοτέλης

Ο Σεβ. Κυθήρων & Αντικυθήρων  
κ.κ. Σεραφείμ χειροτονεί εις διάκονον 

τον π. Αριστοτέλη Assimwe
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Ἐπιστολή Μητροπολίτου Κορέας

καί Ἐξάρχου Ἰαπωνίας κ.κ. Ἀμβροσίου

Σεούλ, 4 Νοεμβρίου 2016

Προς τον Πανελλήνιο Χριστιανικὸ  Ὅμιλο
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Τρυγόνος 3-7 113 64 ΚΥΨΕΛΗ GREECE

Ἀγαπητοί μας, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Κυρίῳ,

Ἐκ μέρους τῶν ἀδελφῶν μας Κορεατῶν σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν εὐγενὴ καὶ γεν-
ναιόδωρη προσφορά σας, ποὺ εἴχατε τὴν ἐξαιρετικὴ καλωσύνη νὰ μᾶς προσφέρετε 
ὑπὲρ τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησίας μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐπίσης θερμότατα γιά τήν πρόσκλησή σας νὰ ὁμιλήσω στὴν φιλό-
ξενη αἴθουσα τοῦ Ὁμίλου σας καὶ νὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ χαρίζει ὑγεία, μακροημέρευση καὶ κάθε εὐλογία σὲ σᾶς, στὶς 
οἰκογένειές σας καὶ σ’ ὅλους τοὺς προσφιλεῖς συνεργάτες σας.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ διαβιβάσετε τὰ σεβάσματά μου στὸν Σεβασμιώτατο πνευματικό 
σας Πατέρα Ἅγιο Κυθήρων κ. Σεραφείμ.

Μετὰ πολλῆς πάντοτε ἀγάπης καὶ τιμῆς ἐν Κυρίῳ,

† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Επιστολές Ιεραποστόλων

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη 
επίσκεψη του Σεβ. Κορέας κ. 
Αμβροσίου στον Όμιλό μας
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Έκ τῆς Ι. Μητροπόλεως βερατίου Αὐλώνος & Κανίνης 

Ἐπιστολὴ Μητροπολίτου Κινσάσας & Ἐξάρχου Κεντρώας  Ἀφρικῆς κ.κ. Νικηφόρου

Ἡ                 Ἱερά Μητρόπολις Βερατίου, Αὐλῶνος & Κανίνης Ἀλβανίας προσφέρει: σέ πρόσωπα μέ 
εἰδικές ἀνάγκες, σέ ἀσθενεῖς τῶν Νοσοκομείων τῶν πόλεών της, σέ ἀπόρους φοιτητάς, 

στόν Σύλλογο Αἱμοδοτῶν, σέ ἀνέργους οἰκογενειάρχες καί νέους, σέ πρόσωπα πού στερούνται 
καί τόν ἐπιούσιον, σέ φυλακισμένους.

Προσφέρει αδιακρίτως θρησκεύματος, ἐθνικότητος, πολιτικῶν πεποιθήσεων, φύλου ἤ 
ἡλικίας. Τό συσσίτιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργεῖ γιά δύο μόνον ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, 
γιά παντελῶς ἀπόρους συνανθρώπους μας.

Η Ιερά Μητρόπολη εὐχαριστεῖ πολύ γιά ἄλλη μιά φορά τόν «Πανελλήνιο Χριστιανικό  Ὅμιλο 
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς» Ἄνω Κυψέλης, καθώς καί τά Παραρτήματα Θηβῶν, Λεβαδείας καί 
Χρισσού Φωκίδας γιά τήν συγκέντρωση καί ἀποστολή, ἀπό τά μέλη τοῦ Ὁμίλου, ἀλλά καί 
παράδοση ὑλικοῦ, πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολη Βερατίου - Ἀλβανίας.

Τέλος ευχαριστίες ὀφείλουμε σέ ὅλους, ὅσους κατανοοῦν τίς ἀνάγκες τοῦ Ὀρθόδοξου 
Ἱεραποστολικού ἔργου στήν Μητρόπολή μας, καί παρά τήν σοβοῦσα οἰκονομική κρίση, πού 
βιώνουμε σάν λαός, «δέν ξεχνοῦν» νά καταθέτουν τόν ὄβολόν τους.

Γιατί «ἡ Ἱεραποστολή θά παραμένῃ πάντοτε “ Ὁδός Σταυροῦ”, μέ ὅλες τίς συνέπειες τοῦ 
πράγματος...», ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Μακαριότατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.κ. 
Ἀναστάσιος στό βιβλίο του « Ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».

† Ὁ Βερατίου, Αὐλῶνος & Κανίνης Ἰγνάτιος

Επιστολές Ιεραποστόλων

Kinshasa, 3.11.2016
Πρὸς τὴν Πρόεδρον καὶ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον 
τοῦ Πανελληνίου Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθόδοξου Ἱεραποστολῆς
Τρυγόνος 3, Ἄνω Κυψέλη, 113 64 Ἀθήνα

Ἀξιότιμη κ. Πρόεδρος κ. Μαρία Γεωργούλα,
ἀγαπητὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου,

Μᾶς ἔδωσε μεγάλην χαρὰν ἡ πληροφορία ὅτι εἰς τὴν συνεδρίασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-
λίου τοῦ Ὁμίλου σας ἀποφασίσατε νὰ μᾶς ἀποστείλετε μὲ ἔμβασμα δωρεὰν διὰ τὰς ἀνάγκας 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Κινσάσας καὶ ἰδιαίτερα διὰ τὴν Θεολογικήν μας Σχολὴν «Ἅγιος 
Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης».

Ἀποδεχόμεθα τὴν δωρεὰν καὶ πλήρης συγκινήσεως σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Ἡ δωρεὰ αὐτὴ θὰ βοηθήση εἰς τὴν συνέχισιν τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 

Ὀθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκό καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν πού παρέχει εἰς τοὺς ἀπόρους ἰθαγενεῖς 
φοιτητάς μας. 

Εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ὁ προστάτης τῆς Θεολογικῆς Σχολής μας νὰ χαρίζη 
εἰς ὅλους σας, εἰς τὰς οἰκογενείας σας καὶ εἰς τὸν Ἱεραποστολικὸν  Ὅμιλόν σας τὴν προστασίαν του.
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ΤΟ ΔΣ του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
εύχεται σε όλα τα μέλη του και στους 

συνεργάτες της Ορθόδοξης  Ιεραποστολής 
ΚΑΛΑ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ 2017.  

Ο Θεός της αγάπης να θερμαίνει 
την καρδιά μας και να χαρίζει αντοχή 

και δημιουργικότητα σ'όλη 
την διάρκεια του νέου έτους 

για να ανταποκρινόμαστε  
με χαρά στο ιεραποστολικό μας χρέος.

ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Τον Φεβρουάριο του 2017 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Ομίλου μας και θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Θα αποσταλλούν προσωπικές προσκλήσεις στα μέλη του Ομίλου. 
Παρακαλούνται όλα τα τακτικά μέλη του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. να παρευρεθούν. Υπενθυμί-
ζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική  Συνέλευση και υποψηφιότητας στο 
Δ.Σ. έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη για τα έτη 2014, 2015, 2016 
& 2017 σύμφωνα με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης (ετήσια συνδρομή 10 €).
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2016 ΕΩΣ 30/09/2016
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  Ποσό

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 280,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Αρχιμ/της π. Ιωαννίκιος Μπίλιας 20,00 €

Βλάχος Δημήτριος 10,00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 100,00 €

Γκούσκος Αναστάσιος 150,00 €

Δημάκη Ρεβέκκα 20,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 50,00 €

Ζουμάς Δημήτριος 50,00 €

Θεοδωρόπουλος Ιωάννης 100,00 €

Ιερά Μονή Προυσσού 300,00 €

Κακαφίκας Ηρακλής 20,00 €

Κακονύκτη Χρ 12,00 €

Καλαθά Φωτεινή 20,00 €

Καραθανάση Μαρία 25,00 €

Καραχάλιου Στέλλα 20,00 €

Κοκκίνη Αλεξάνδρα 500,00 €

Κορίκης Νικόλαος 60,00 €

Κοσκορέλου Δέσποινα 50,00 €

Κουφοπούλου Αικατερίνη 5,00 €

Κωνσταντινίδου Ελεούσα 60,00 €

Μπλέσσα Μαρία 250,00 €

Μωραΐτης Ιωάννης 300,00 €

Νικολάου Μαρία 50,00 €

Ξενίτη Βασιλική 30,00 €

π. Ανδρέας Σκούλικας 2.000,00 
€

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 100,00 €

Πρωτονοταρίου Βάγια 20,00 €

Ρεμπή Κυριακούλα 45,00 €

Ρεντιζέλα Βασιλική 200,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 20,00 €

Σέμπου Αντωνία 50,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Φραντζή Φωτεινή 50,00 €

Χαϊντούλης Θωμάς 50,00 €

Εις Μνήμην  
από 1/07/2016 έως 30/09/2016  Ποσό

Ανώνυμος 20.000 € 

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην 
συζύγου Ιωάννη 50,00 €

Νικολαΐδου Ελένη 50,00 €

Δια Βαπτίσεις  
από 01/07/2016 έως 30/09/2016  Ποσό

Τσοπελογιάννη Κυριακή, όνομα Γεώργιος, 
Μιχαήλ, Αικατερίνη, Μαρία, Νικόλαος, 
Κυριακή, Νεκτάριος, Σπυρίδων

320,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  
από 01/07/2016 έως 30/09/2016  40,00 €
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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



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

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

Στείλε καί Συ ονοματεπώνυμο καί πλήρή δίευθυνΣή νεου αναγνώΣτου
που θα λαμβανεί τον «ίεραποΣτολίκο ταχυδρομο» δώρεαν.

τα ονοματα τών δώρήτών αναρτώνταί Στήν ίΣτοΣελίδα
του ομίλου μαΣ www.ierapostoli.gr

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όµιλος Ορθοδόξου Ιεραποστολής  

σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας  

στις 22 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.00 μ.μ.

Η εορτή θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα Τελετών του Πολεµικού  

Μουσείου Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2

με ομιλητή τον Αγιορείτη - Ιεραπόστολο  
π. Γρηγόριο Γρηγοριάτη 

με θέμα: «Ιεραποστολικές αναμνήσεις».

Πολυµελής χορωδία θα αποδώσει εόρτιους ύµνους  

& πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. 

Προσκαλούμε όλους τους συνεργούς, δωρητές και φίλους της  

Ιεραποστολής να συνεορτάσουμε το ξεκίνημα του καινούριου χρόνου.

Σας περιμένουμε με χαρά και αγάπη!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 
      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

   Μαρία Γεωργούλα      Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου

Είσοδος ελεύθερη

Σημ.:  Ο σταθμός Μετρό (στάση Ευαγγελισμός, έξοδος Ριζάρη)  

εξυπηρετεί την προσέλευσή σας.


