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«Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς 
οἰκουμένης καί εὐφροσύνη πνευματι-
κή. Σήμερον καί τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος 
καί πασῶν τῶν ἄνω Δυνάμεων ὁ χο-
ρός διά τήν τῶν ἀνθρώπων  σωτηρίαν 
ἀγάλλονται... Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά 
νικητήρια γέγονεν».

(Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου   
Ε.Π.Ε. 36,74.76)

Ἀδελφοί μου,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Mέ τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ 
Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν 

ἑορτάζομεν εὐφροσύνως καί πανηγυρικῶς 
τήν λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς Ἐγέρσεως τοῦ 
Σωτῆρος  Χριστοῦ, τήν «ἑορτῶν ἑορτήν καί πα-
νήγυριν πανηγύρεων», τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν 
τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας.

«Σήμερα χαρά κυριαρχεῖ εἰς ὅλην τήν 
οἰκουμένην καί πνευματική εὐφροσύνη. Σή-
μερα ἀγάλλονται καί ὁ ἱερός δῆμος τῶν ἁγίων 
Ἀγγέλων καί ὁ χορός ὅλων  τῶν Οὐρανίων Δυνά-
μεων διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων...Σήμερα 
ἔχουν συντελεσθῆ τά λαμπρά νικητήρια μας» 
μέ τόν θρίαμβον τῆς Ἀναστάσεως, διασαλ-
πίζει πανευφρόσυνα ὁ χρυσορρήμων ἅγιος 
Ἰωάννης  Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό-
λεως. «Ἐννόησε, ἀγαπητέ, πόσο μεγάλη  εἶναι ἡ 
χαρά, τονίζει ὁ Ἱερός  Χρυσόστομος , ἀφοῦ καί 
οἱ οὐράνιες δυνάμεις ἑορτάζουν μαζί μας. Χαί-
ρονται διά τά ἰδικά μας ἀγαθά. Ἄν καί εἶναι ἰδική 
μας ἡ χαρά , πού ἔδωσε ὁ Κύριος, ὅμως  εἶναι 
καί ἰδική τους χαρμονή καί ἀγαλλίασις... Ἑορτή 
τῆς γῆς καί τοῦ Οὐρανοῦ. Ἄγγελοι χαίρουν καί 
Ἀρχάγγελοι καί ὁ Θεῖος Δημιουργός ὅλων τῶν 
ἐπουρανίων Δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας» 
(Ε.Π.Ε. 36,76.152).

«Ἄς ἑορτάσωμεν αὐτήν τήν λαμπράν καί μεγί-
στην ἑορτήν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, συμβου-
λεύει ὁ Θεῖος Χρυσόστομος. Ἄς τήν ἑορτάσωμεν 
μέ λαμπρότητα καί θεοσέβεια. Διότι ἀνέστη ὁ 
Κύριος καί συνανέστησε μαζί μέ τόν ἑαυτόν του 
ὅλην  τήν Οἰκουμένην. Αὐτός ἀνέστη καί ἔθραυσε 
τά δεσμά τοῦ θανάτου» (Ε.Π.Ε. 36,158).

Ἀκολούθως, ὁ ἱερός αὐτός Πατήρ, 
ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀλλαγήν καί τήν πνευ-
ματικήν μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου ἐν Χριστῷ 
Ἀναστάντι , προσθέτει καί τά ἑξῆς: «Μετά τήν 
σάρκωσιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί 
μετά τήν Θείαν Οἰκονομίαν ἀπέβαλαν τήν θηρι-
ωδίαν των οἱ ἄνθρωποι καί ἐπανῆλθαν εἰς τήν 
ἀρχικήν των εὐγένειαν, ἤ καλύτερα ἀνέβησαν εἰς 
ἀγγελικήν ἀρετήν. Πρίν ἀπό τόν Χριστό οἱ πόλεις 
ἦσαν  γεμᾶτες ἀσέβεια. Σήμερα καί ἡ ἔρημος ἀσκεῖ 
τήν ἀρετή καί καλύβες Μοναχῶν ὑπάρχουν εἰς μί-
μησιν τῆς Ἀγγελικῆς Πολιτείας, καί εἰς τά φαράγ-
για ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι ἀπηρνήθησαν 
τήν παροῦσα ζωή τῆς ἁμαρτίας» (ΕΠ.Ε. 27,590).

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου 
μας ἔφερε τήν συνανάστασιν ὅλης τῆς κτί-
σεως. «Ἀνεστήθη ὁ Κύριος, καί συνανέστησε μέ 
τόν ἑαυτόν Του τήν οἰκουμένην. Καί Ἐκεῖνος μέν 
ἀνεστήθη μέ τό νά θραύση τά δεσμά τοῦ θανάτου. 
Ἀνέστησε δέ ἡμᾶς μέ τό νά σπάση τίς ἁλυσίδες 
τῶν ἁμαρτημάτων μας» (Ε.Π.Ε. 36,82).

* * * 
Ἡ τρισμέγιστη καί πανίερη ἑορτή τῆς 

3Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκεται εἰς τήν 
κορυφήν τῆς πυραμίδος τῆς Ἁγίας ἡμῶν 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀναστάσιμη χα-
ρά καί εὐφροσύνη εἶναι ἀνεκλάλητη καί 
ἀπερίγραπτη, πηγαία καί ἀστείρευτη. «Χαρᾶς 
τά πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν  
εἰληφότα», ψάλλει  ὁ ἱερός ὑμνωδός, τό στό-
μα τῆς Ἐκκλησίας. Χαρά ἁγιοπνευματική, 
ἐσωτερική καί λυτρωτική. Χαρά Ἀγγελική  καί 
πανανθρώπινη. Χαρά καί εἰρήνη πνευματική. 
Εἶναι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ δύο 
αὐτές ἀρετές.

Ἡ κορυφαία ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως 
ἑορτάζεται φαιδρῶς καί θεοσεβῶς  καί 
ὄχι μέ ἐπιφανειακό  καί κοσμικό τρόπο. Ἡ 
Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία προμηνύ-
ει καί προεξαγγέλλει τήν κοινήν ἀνάστασιν 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πανηγυρίζεται μέ 
πνευματική ἔξαρσι καί τήν προσωπική μας 
συνανάστασι. Ἀνάστασις ἀπό τήν πτῶσι τῆς 
ἁμαρτίας. Ἀνάστασις μέ καθημερινή ἀνοδική 
πορεία καί προσανάβασι εἰς τήν κλίμακα 
τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν. Ἀνάστασις καί 
ἀνόρθωσις ἀπό τήν τελματώδη κατάστασι 
τῆς ἀσεβείας, τῆς ἀκηδίας καί τῆς πλάνης 
εἰς τά ζητήματα πίστεως καί εὐσεβείας, 
ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας. Ἀνάστασις καί 
ἀνύψωσις εἰς τήν σφαῖραν τοῦ πνεύματος 
καί τῆς ἁγιότητος.

Ἡ ἀληθινή καί αὐθεντική χαρά τῆς 
Ἀναστάσεως εἶναι συνυφασμένη μέ τήν 
θεία λυτρωτική χαρά , μέ τήν χαρά τῆς 
ἀπολυτρώσεως  τοῦ κόσμου ἀπό τήν κυριαρ-
χία τοῦ διαβόλου, ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, 
ἀπό τόν βαρύ κλοιό τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό τήν 
ἀποπνικτική ἀτμόσφαιρα τῆς φθορᾶς καί τῆς 
ἠθικῆς καί πνευματικῆς σήψεως. «Χαίρετε λαοί 
καί ἀγαλλιᾶσθε. Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τόν λίθον 
τοῦ μνήματος ̇  αὐτός ἡμᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών ̇  
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, 
καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε λαοί 
καί ἀγαλλιᾶσθε» ψάλλει πανηγυρικά ἡ Ἁγία  
μας Ἐκκλησία. 

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καί ἡ γνήσια  
Ἀναστάσιμη χαρά βιώνονται ἀληθῶς μέσα εἰς 
τήν Θεία Λατρεία καί τήν πνευματική ἀγκάλη 
τῆς Μιᾶς καί Μόνης τοῦ Χριστοῦ Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας μας. Ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς  

Χριστός  εἶναι ἡ Ἁγία Κεφαλή τοῦ πανιέρου  
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχηγός τῆς Πί-
στεως καί τῆς σωτηρίας μας καί ὁ αἰώνιος Κυ-
βερνήτης καί σοφός οἰακοστρόφος τοῦ Θείου 
σκάφους της. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας 
Χριστοῦ χαρίζει τό Θεῖο Φῶς, τήν θεόσδοτη 
χαρά, τήν θεία εἰρήνη, τήν θεοδίδακτη διπλῆ 
ἀγάπη, πρός τόν Θεόν  καί τόν συνάνθρωπο, 
καί ὅλα τά ὑπερκόσμια καί ἀνεκλάλητα ἀγαθά 
τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας.

Ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ 
Ἀναστάντος Κυρίου μας γαληνεύουν τίς 
καρδιές, γεφυρώνουν τό χάσμα τῶν σχέσεων 
μέ τούς συνανθρώπους μας, γκρεμίζουν τό 
φράγμα πού διαχωρίζει ἐχθρούς καί φίλους 
καί ἑνώνουν τίς ψυχές μέ τόν Χριστό καί διά 
τοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφοί μου,
«Χριστοῦ τήν Ἀνάστασιν προσκυνοῦντες 

οὐ παυόμεθα˙ Αὐτός γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν  ἐκ τῶν 
ἀνομιῶν ἡμῶν».

Εὔχομαι πατρικῶς καί ὁλοκαρδίως νά 
προσκυνοῦμε μέ βαθειά εὐλάβεια καί πίστι 
ἀκατάπαυστα τήν Ἀνάστασιν  τοῦ Κυρίου 
καί Θεοῦ μας, νά λατρεύουμε ἐν πνεύμα-
τι καί ἀληθείᾳ τόν Ἀναστάντα Βασιλέα καί 
Θεόν ἡμῶν καί νά ἔχουμε  ἀναφαίρετη τήν 
Ἀναστάσιμη Χαρά, εἰρήνη καί εὐφροσύνη, 
ψάλλοντες εἰλικρινῶς  καί ἀπό καρδίας τόν 
Ἀναστάσιμο ὕμνο : «Τήν Ἀνάστασίν Σου Χριστέ 
Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καί ἡμᾶς 
τούς ἐπί γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ Σέ 
δοξάζειν».

Εἰς ὅλους τούς οἰκείους καί συγγενεῖς σας, 
εἰς ὅλους τούς ἀγαπητούς μας ἀδελφούς, εἰς 
ὅλα τά μέλη τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. μετά τῶν κατά τό-
πους Παραρτημάτων του, εἰς ὅλους τούς ἀνά 
τόν κόσμον διακονοῦντες καί ἐργαζομένους 
θεοφιλῶς Ὀρθοδόξους Ἱεραποστόλους καί εἰς 
ὅλας τάς χώρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 
ἐκφράζω τίς διάπυρες Ἀναστάσιμες εὐχές καί 
διαπέμπω τίς θεῖες εὐλογίες τοῦ Ἀναστάντος 
Θείου Λυτρωτοῦ μας. 

Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ 
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά 

πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.
+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

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



5

Aπόσπασμα προφητικού και αποκα-
λυπτικού άρθρου που έχει γραφεί από 

έναν μακαριστό ήδη άγιο Σέρβο επίσκοπο 
μέσα στη ναζιστική φυλακή του Νταχάου. 
Γράφει προς το λαό του, και προς τον ελλη-
νικό λαό, όχι για να διετραγωδήσει τις διώ-
ξεις του, αλλά για να εκφράσει τη βαθειά του 
θλίψη για την πνευματική και ηθική κατά-
πτωση του σύγχρονου κόσμου, την οποία 
χαρακτηρίζει ως «ζωή χωρίς σκοπό και 
θάνατο χωρίς ελπίδα» (...).

Ζούμε στον 21ο αιώνα. Δεν ανήκουμε 
στην Παλαιά, αλλά στην Καινή Διαθήκη. 
Η διαφορά είναι μεγάλη. Στην Παλαιά Δι-
αθήκη ο Θεός μίλησε με τα στόματα των 
Προφητών και των Αγγέλων. Αντίθετα, στην 
Καινή Διαθήκη παρουσιάστηκε «εν σαρκί» 
ως άνθρωπος, και μας ομιλεί ο Ίδιος. Τι να 
πει κανείς, όταν βλέπει Χριστιανούς να 
αφήνουν το φως του Ευαγγελίου για να 
πάνε στο σκοτάδι της ειδωλολατρείας; 
Όταν, τόσο ισχυρογνώμονες, όσο και οι 
Ιουδαίοι της Παλαιάς Διαθήκης, αντι-
δικούν με το Θεό και αρνούνται το Χρι-
στό; Είναι πιο αξιοκατάκριτοι και άφρονες 
από τους τότε Εβραίους, γιατί οι τελευταίοι 
υπήρξαν θρασείς και αυθάδεις προς τους 
Αγγέλους, τους Προφήτες και τους Δικαίους, 
δηλαδή, προς τους δούλους του Κυρίου. Όχι 
προς Αυτόν τον Ίδιο.

Εάν ήθελε κανείς να βρεί ένα χαρακτη-
ρισμό για την Ιστορία των αιώνων από το 
18ο μέχρι σήμερα δε θα μπορούσε να βρει 
καταλληλότερο από το: «Τα πρακτικά της 
δίκης μεταξύ Ευρώπης και Χριστού», διότι 
όλα τα σημαντικά γεγονότα στην Ευρώπη 
αυτής της περιόδου, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, να κάνουν με τον Κύριό μας Ιησού 
Χριστό (Σημ. μετ. προφανώς, ο συγγραφέας 
χαρακτηρίζει ως «Ευρώπη», όχι τους όποιους 
πολιτικούς σχηματισμούς των ευρωπαϊκών 
λαών, αλλά τις ιδέες και τη στάση ζωής που 
φύτρωσαν και κυριάρχησαν στην Ευρώπη, 

ιδίως μετά το διαφωτισμό). Συγκεκριμένα, 
η αντιδικία μεταξύ Ευρώπης και Χρι-
στού βαίνει ως εξής:

Ο Χριστός υπενθυμίζει στην Ευρώπη 
ότι έχει βαπτισθεί στο Όνομά Του και ότι 
πρέπει να είναι πιστή σ᾽Αυτόν και στο Ευαγ-
γέλιό Του. Η εναγόμενη Ευρώπη απαντά: 
«Όλες οι θρησκείες είναι ίσες. Έτσι μας 
δίδαξαν οι Γάλλοι Εγκυκλοπαιδιστές και 
είπαν ότι είναι λάθος να λέμε σε κάποιον 
ότι είναι υποχρεωμένος να ασπασθεί 
κάποιαν από αυτές. Η Ευρώπη είναι 
ανοιχτή προς όλες τις θρησκείες και τις 
όποιες εθνικές παραδόσεις, χωρίς να εί-
ναι προσκολλημένη σε καμιά από αυτές, 
καθώς επιθυμεί να εξυπηρετήσει πρώτα 
και κύρια τις κυριαρχικές βλέψεις της. 
Όταν θα έχει επιτύχει αυτούς τους πο-
λιτικούς στόχους της, τότε γρήγορα θα 
τακτοποιήσει τους λογαριασμούς της με 
αυτές τις λαϊκές δοξασίες».

Ο Χριστός ερωτά με θλίψη: «Πώς 
μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν μό-
νο  με κυριαρχικές, δηλαδή, υλιστικές 
προοπτικές. Μόνο τα ζώα επιθυμούν την 
υλική τους τροφή και τίποτε άλλο. Εγώ θέλη-
σα να σας κάνω θεούς και παιδιά του Θεού 
και σεις επιθυμείτε να γίνετε σαν τα ζώα, τα 
υποζύγια, που τα φορτώνουν». Η Ευρώπη, 
όμως, ανταπαντά: «Είσαι παρωχημένος. 
Αντί για το Ευαγγέλιό σου, εμείς έχουμε 
ανακαλύψει τη ζωολογία και τη βιολο-
γία. Τώρα γνωρίζουμε ότι είμαστε εξελιγ-
μένοι απόγονοι ουρακοτάγκων και γοριλών. 
Δεν είμαστε δικοί σου, ούτε του Ουράνιου 
Πατέρα σου. Τώρα τελειοποιούμε τους εαυ-
τούς μας και για να γίνουμε θεοί, γιατί δεν 
αναγνωρίζουμε κανένα άλλο θεό εκτός 
από τους εαυτούς μας.

Ο Χριστός επιμένει: «Είστε πιο σκλη-
ροτράχηλοι από τους παλιούς Ιουδαίους. 
Από το σκοτάδι της βαρβαρότητας σας οδή-
γησα στο ουράνιο φως. Σεις, όμως, για άλλη 
μια φορά, ορμήσατε ακάθεκτοι στο σκοτάδι, 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΗ

Πνευµατικοί προβληµατισµοί
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όπως οι χοίροι ορμούν στη λάσπη. Έχυσα το 
αίμα μου για σας. Σας πρόσφερα το αίμα 
μου, όταν όλοι οι Άγγελοι σας είχαν γυρίσει 
την πλάτη μη υποφέροντας τη δυσωδία της 
κολάσεως, που αναδίνατε. Όταν είσασταν 
βουτηγμένοι στο σκότος, στην αποφορά 
των βόθρων, εγώ μόνος μου ξεσηκώθη-
κα και ήρθα να σας φωτίσω και να σας 
καθαρίσω. Επιστρέψτε σε μένα, αλλοιώς, 
για μια ακόμη φορά, θα μείνετε τυφλοί και 
δυσώδεις».

Μα η Ευρώπη χαμογέλασε ειρωνικά: 
«Άσε μας. Δε σε γνωρίζουμε. Η ελληνική 
φιλοσοφία και ο ρωμαϊκός πολιτισμός 
είναι πιο κοντά σε μας. Θέλουμε ελευθε-
ρία. Έχουμε Πανεπιστήμια. Η Επιστήμη είναι 
το αστέρι, που μας οδηγεί. Σύνθημά μας 

έχουμε το: Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη. 
Το λογικό μας είναι ο Θεός των Θεών. Εσύ 
είσαι ασιάτης. Σε απορρίπτουμε. Απλά, ένα 
παραμύθι, που το λένε οι παπούδες και οι 
γιαγιάδες μας».

Ο Χριστός με δάκρυα απαντά: «Έτσι, 
λοιπόν, θα φύγω, αλλά εσείς θα δείτε 
και θα καταλάβετε ότι φεύγετε από το 
δρόμο του Θεού και παίρνετε το δρόμο 
του διαβόλου. Η ευλογία και η χαρά θα 
σας εγκαταλείψουν. Η ζωή και ο θά-
νατός σας είναι στα χέρια Μου, γιατί 
έδωσα τον Εαυτό μου και σταυρώθηκα 
για σας. Δεν θα είμαι, όμως, Εγώ αυτός, 
που θα σας τιμωρήσει. Οι αμαρτίες σας 
και η αποστασία σας από Εμέ το Σωτήρα 
σας θα σας τιμωρήσουν. Σας έδειξα την 

αγάπη του Πατρός και θέλησα να σας 
σώσω δια της αγάπης». Σ' αυτό η Ευρώ-
πη απαντά προκλητικά: «Ποιά αγάπη; Κα-
λοζυγισμένο και θαρραλέο μίσος για όλους, 
που δεν συμφωνούν μαζί μας, αυτό είναι 
το πρόγραμμά μας. Αντί για την προαγωγή 
της αγάπης, εμείς προτιμάμε τον εθνισμό και 
το διεθνισμό, τη λατρεία της επιστήμης και 
της κουλτούρας, την αισθητική, την εξέλιξη. 
Η σωτηρία μας βρίσκεται σ' αυτά. Όσο για 
σένα φύγε από το δρόμο μας.

Ω, αδελφοί μου! Στις μέρες μας αυτή η 
πορεία έχει ήδη συντελεστεί. Ο Χριστός έχει 
εγκαταλείψει την Ευρώπη, όπως κάποτε είχε 
εγκαταλείψει τα Γάδαρα μετά από απαίτηση 
των Γαδαρηνών. Ευθύς, όμως μετά την 
αναχώρησή Του από την Ευρώπη, άρ-

χισαν οι μεγάλοι πόλεμοι, οι δυστυχίες, οι 
φόβοι, η καταστροφή, ο αφανισμός. Ο προ-
Χριστιανικός βαρβαρισμός ξαναγύρισε στην 
Ευρώπη. Ο βαρβαρισμός των Αβάρων, των 
Ούνων, των Λομβαρδών, των Βανδάλων ήρ-
θε πολλαπλασιασμένος εφιαλτικά επί εκατό.

Ο Χριστός πήρε το Σταυρό Του και 
την ευλογία Του και έφυγε. Σκότος και 
δυσοσμία κατέκλυσαν τα πάντα. Ιδού, 
λοιπόν, αποφασίστε με ποιον θέλετε να 
είστε με τη σκοτεινή και δυσώδη Ευρώ-
πη ή με το Χριστό.

Αμήν.
† Ο Αχρίδος και Ζίτσης

Νικόλαος (Βελιμίροβιτς)
Πηγή: περιοδικό "Ελεύθερη 

Πληροφόρηση", Τευχ.219, σελ.10

Πνευµατικοί προβληµατισµοί
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και θα καταλάβετε ότι φεύγετε από το δρόμο του Θεού και παίρνετε το 
δρόμο του διαβόλου. Η ευλογία και η χαρά θα σας εγκαταλείψουν. Η 
ζωή και ο θάνατός σας είναι στα χέρια Μου, γιατί έδωσα τον Εαυτό μου 
και σταυρώθηκα για σας. Δεν θα είμαι, όμως, Εγώ αυτός, που θα σας 
τιμωρήσει. Οι αμαρτίες σας και η αποστασία σας από Εμέ το Σωτήρα 
σας θα σας τιμωρήσουν. Σας έδειξα την αγάπη του Πατρός και θέλησα 
να σας σώσω δια της αγάπης». 



1. Τό 1982-ἄν θυμᾶμαι καλά- ὁ μακαριστός 
Γέροντάς μου, μέ ἔστειλε στήν γειτονική Μο-
νή τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, πού εἶχε τήν κυρία 
πανήγυρί της. Τότε ἀκόμη ζοῦσε ὁ πολιός προ-
ηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος 
«εἶχε στήν πλάτη» του κοντά στά 90 χρόνια. 
Βρῆκα λοιπόν τήν εὐκαιρία νά τόν ἐπισκεφθῶ, 
νά πάρω τήν εὐχή του καί νά τοῦ ζητήσω 
«λόγον ὠφελείας». Τό πρῶτο πού τόν ἐρώτησα 
εἶναι: «Τί κάνετε Γέροντα». Μοῦ ἀπαντᾶ: «Ζῶ 
παιδί μου μέ τίς ἀναμνήσεις μου».

2. Τώρα πού ὁδεύουμε καί ἐμεῖς πρός τό 
στάδιο τῆς τρίτης ἡλικίας ἐπιβεβαιώνουμε 
τοῦ λόγου τό ἀληθές τοῦ μακαριστοῦ Γέρο-
ντα. Καί ἀκριβῶς ἐπειδή καί ἐμεῖς ζοῦμε 
μέ τίς ἀναμνήσεις ἦταν φυσιολογικό ὁ τίτ-
λος τῆς ὁμιλίας νά εἶναι: «Ἱεραποστολικές 
ἀναμνήσεις». Πράγματι ἔχουν περάσει ἤδη 
20 χρόνια ἀπό τήν σύντομη χρονικά διακονία 
μου στήν τότε Μητρόπολη Κεντρώας Ἀφρικῆς 
καί τώρα Μητρόπολη Κατάνγκας, ὅμως οἱ 
ἀναμνήσεις μου παραμένουν ἀνεξίτηλες. Πά-
ντοτε φέρνω στή μνήμη μου τούς 5.5 μῆνες 
τῆς διακονίας μου στήν ἀφρικανική γῆ. Αὐτό 
τό κάνω γιά τρεῖς λόγους: α) Ἀπό τήν διακονία 
μου στό τότε Ζαΐρ ἔχω ἀρκετό «ὑλικό» γιά 
νά μετανοῶ γιά τά λάθη καί τίς παραλείψεις 
μου, τά ὁποῖα κατά ἕνα μέρος ὀφείλονται 
στό πλήθος τῶν ἁμαρτιῶν μου καί κατά ἕνα 
ἄλλο μέρος στήν πλημμελή ἐπικοινωνία μέ 
τόν Γέροντά μου καί τόν Μητροπολίτη, ἐξ 
αἰτίας τῆς τότε σχεδόν ἀνύπαρκτης τεχνο-
λογίας στίς ἐπικοινωνίες στή χώρα αὐτή. β) 
Ὀφείλω ἀένναες εὐχαριστίες στούς μακαρι-
στούς: Γέροντα μου Γεώργιο καί Μητροπολί-

τη Τιμόθεο, πού παρά τό νεαρό τῆς ἡλικίας, 
μού ἐμπιστεύθηκαν αὐτή τήν πολυεύθυνη 
διακονία. Δηλώνω ὅμως κατηγορηματικά, 
ὅτι ὅ,τι καλό ἔγινε, ὀφείλεται στίς εὐχές τους 
καί γ) Γιά ὅλα καί πάνω ἀπό ὅλα γονυκλινῶς 
εὐχαριστῶ τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας, 
στούς ὁποίους ἀνέθεσα «τήν πᾶσαν ἐλπίδα 
μου» μέ ἀντάλλαγμα νά ἔχω τήν αἴσθησι ὅτι 
βρίσκομαι κάτω ἀπό τήν κραταιά σκέπη καί 
προστασία Τους. Αὐτό εἶναι τό ἀκριβότερο 
«τζιβαϊρικό» πού ἀποκόμισα ἀπό αὐτή τήν 
διακονία μου.

3. Εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας τόν σε-
βαστό Γέροντα μου Ἀρχιμανδρίτη Χρι-
στοφόρο, μέ τοῦ ὁποίου τίς εὐχές καί 
εὐλογίες γίνεται ἡ ὁμιλία μου. Ἐπίσης 

εὐχαριστῶ διπλᾶ καί τόν «Πανελλήνιο Χρι-
στιανικό Ὅμιλο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς»: 
α) γιά τήν παράκλησί τους πρός τόν Γέροντα 
μου νά εἶμαι ὁμιλητής στήν ἀποψινή ἐτήσια 
ἑορταστική Σύναξί τους, καί β) γιά τήν μοναδι-
κή εὐκαιρία νά ἐκπληρώσω τό χρέος, κατά τό 
«τήν διακονία σου πληροφόρησον»1, σύμφω-
να μέ τό Προφητικό λόγιο: «ἐξομολογήσομαί 
σοι Κύριε ἐν ἐκκλησία πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ 

1  Β΄ Τιμ. 4. 5
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ ἱεραπόστολος δέν πρέ-
πει νά δίνη «τήν πρώτη του 
σκέψη» στά διοικητικά τῆς 
ἱεραποστολῆς, διότι μεταθέτει 
τό κέντρο βάρος τῆς πίστεως 
μας ἀπό τά ἐπέκεινα στά γήϊνα.

Εισήγηση του Αγιορείτη  Ιεραπόστολου Αρχιμανδρίτη π.Γρηγορίου Γρηγοριάτη, που 
εκφωνήθηκε στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., στο Πολεμικό Μουσείο 

Αθηνών στις 22  Ιανουαρίου 2017.
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(πολυπληθεῖ) αἰνέσω σε»2. Ἐννοεῖται ὅτι κατά 
τήν Ἀποστολική καί Ἁγιορειτική παράδοσι 
κάθε ἱεραπόστολος, πού ἐπιστρέφει στήν βά-
σι του, πρῶτα ἐκθέτει μέ λεπτομέρεια τά τῆς 
διακονίας του στόν Γέροντά του- πράγμα πού 
ἔγινε στόν καιρό του- καί ἔπειτα στόν λαό. 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4. Ἄς ἔρθουμε τώρα στίς ἀναμνήσεις 

μας. Τό πρῶτο, πού  διαπιστώσαμε, εἶναι 
ὅτι οἱ οὐσιῶδεις ὅροι γιά νά καρποφο-
ρήση ἡ Ἱεραποστολική προσπάθεια τῆς 
Ἐκκλησίας μας εἶναι τρεῖς: α) νά γίνεται 
μέ τίς εὐλογίες Της, β) νά ὑπηρετεῖται 
ἀπό ἐναρέτους ἱεραποστόλους, καί γ) νά 
ὀργανώνεται οἰκονομική ὑποστήριξη. 
Ὅσο ἀφορᾶ τούς δύο πρώτους ὄρους τούς 
ἔχουμε ἀναπτύξει στό πρόσφατο Συνέδριο 
τοῦ Ὁμίλου σας στήν Ἀράχωβα. Ἄς μή τούς 
ἐπαναλάβουμε. Πρίν ὅμως προχωρήσουμε, 
ἐξηγούμεθα ὅτι, ὅταν λέμε ἱεραποστόλους 
ἐννοοῦμε αὐτούς πού βρίσκονται στήν 
πρώτη γραμμή τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν 
ἐθνῶν ἤ τῶν νεοπαγῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν 
μέ ἐπικεφαλῆς κατά πρῶτο λόγο τούς 
Ἀρχιερεῖς μας, ἔπειτα τούς ἱερεῖς, στή συνέ-
χεια τούς λαϊκούς καί στά μετόπισθεν τούς 
ἱεραποστολικούς συλλόγους. 

5. Ἄς καταπιαστοῦμε τώρα μέ τόν 
τρίτο ὅρο, πού εἶναι ἡ ὀργάνωσις 
καί ἡ οἰκονομική ὑποστήριξις τῶν 
ἱεραποστολῶν. Εἶναι δεδομένο ὅτι, ὅπου ἡ 
Ἐκκλησία μας πήζει θυσιαστήριο, ἐκεῖ κατ’ 
οὐσίαν μπαίνει στήν ζωή καί στίς δραστη-
ριότητες τῶν ἀνθρώπων. Δηλαδή ἀγκαλιάζει 
ὅλον τόν ἄνθρωπο, καί τήν ψυχή καί τό σῶμα. 
Ἐνστερνίζεται ὅλα τά προβλήματα, ὅλες τίς μέ-
ριμνές του. Φροντίζει καί γιά τίς ὑπαρξιακές 
ἀπορίες του, καί γιά τήν τρέχουσα καθημερι-
νότητά του. Κατά συνέπεια ὁ ἱεραπόστολος 
ἐκτός ἀπό τήν πρωτεύουσα διακονία 

2  Ψαλμ. 34. 18

τοῦ λόγου, τῆς κατηχήσεως καί τῆς 
ποιμαντικῆς μέριμνάς του γιά τούς πι-
στούς, «ἀνοίγεται» καί σέ πολλούς ἄλλους 
τομεῖς ὅπως· ἀνοικοδόμηση ἐκκλησιῶν, 
σχολείων, ἰατρείων, ἀγορά φάρμας, δια-
κονήματα, ἐργάτες, μηχανήματα, φιλαν-
θρωπικές δράσεις σέ νοσοκομεῖα, φυλα-
κές, φτωχούς κ.ὅ.κ. Ἔτσι ὁ ἱεραπόστολος 
κοντά στά ἄλλα ποιμαντικά χαρίσματα πού 
ὀφείλει νά ἔχη, πρέπει νά κοσμεῖται, ἔστω καί 
στοιχειωδῶς, μέ τό διοικητικό χάρισμα ἤ νά 
διακρίνη  ποιοί εἶναι οἱ κατάλληλοι ἀπό τούς 
συνεργάτες του γιά τό ἀντίστοιχο διακόνημα. 
Σέ καμμία ὅμως τῶν περιπτώσεων δέν πρέ-
πει νά δίνη «τήν πρώτη του σκέψη» στά 
διοικητικά τῆς ἱεραποστολῆς. Διότι ἔτσι: 

α) Μεταθέτει τό κέντρο βάρος τῆς πίστεως 
μας ἀπό τά ἐπέκεινα στά γήϊνα καί ἀθετεῖ 
τήν ἀντίστοιχη στάσι τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος, 
ὅταν πειράσθηκε ἀπό τόν διάβολο μέ τό «εἶπέ 
ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται», ἀπάντησε 
«οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 
ἀλλ΄ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά 
στόματος Θεοῦ»3 β) Ἀκυρώνει τήν ἐλπίδα 
τῶν ἀνθρώπων, πού προσβλέπουν στήν 

3  Ματθ. 4. 3-4.

Ὁ ἱεραπόστολος ἐκτός ἀπό τήν 
πρωτεύουσα διακονία τοῦ λό-
γου, τῆς κατηχήσεως καί τῆς 
ποιμαντικῆς μέριμνάς του γιά 
τούς πιστούς, «ἀνοίγεται» καί 
σέ πολλούς ἄλλους τομεῖς ὅπως· 
ἀνοικοδόμηση ἐκκλησιῶν, σχο-
λείων, ἰατρείων, ἀγορά φάρμας, 
διακονήματα, ἐργάτες, μηχα-
νήματα, φιλανθρωπικές δρά-
σεις σέ νοσοκομεῖα, φυλακές, 
φτωχούς κ.ὅ.κ



9
Ὀρθοδοξία ὡς τήν μόνη ἀληθινή, γνήσια καί 
ἐπουράνια Ἐκκλησία. γ) Ἡ ἀγάπη του πρός 
τούς πιστούς παίρνει χαρακτῆρα συναι-
σθηματικό σέ βαθμό, πού στρεβλώνει τήν 
Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή. Αὐτό ὅμως ἔχει 
ἀντίκτυπο στήν προβολή τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Δηλ. δίνουμε εἰκόνα ἀκτιβιστικῆς 
Ἐκκλησίας, ὁπότε δέν διαφέρουμε καί πο-
λύ ἀπό τίς ὑπόλοιπες ἀνθρωποκεντρικές 
ἐκκλησίες, πού ἀφθονοῦν στήν ἀφρικανική 
γῆ, καί τῶν ὁποίων ἡ προσφορά εἶναι πενι-
χρή. Καί δ) Σκανδαλίζει πολλές ψυχές γιά 
τούς λόγους πού προαναφέραμε. Σέ κάθε πε-
ρίπτωσι ἡ ἀσφαλής στάσις τοῦ ἱεραποστόλου 
εἶναι ἡ ἀνάθεση τῶν διοικητικῶν μεριμνῶν 
σέ στενούς συνεργάτες του κάτω ἀπό τήν 
ἀνύστακτη ἐπίβλεψή του, καί ἔτσι θά εἶναι 

σύμμορφος στόν πάντοτε ἐπίκαιρο λόγο τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων: «οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς 
καταλείψαντας τόν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν 
τραπέζαις»4.

6. Τό προηγούμενο κεφάλαιο εἶναι «ὄνειρο 
θερινῆς νυκτός», ἐάν δέν ὑπάρχουν καί οἱ 
ἀνάλογοι οἰκονομικοί πόροι γιά τήν πραγ-
μάτωσή τους. Πράγματι ἐδῶ θαυμάζουμε τήν 
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, πού πάντοτε μέ θαυμαστό 
τρόπο καλύπτει τίς ἱεραποστολικές ἀνάγκες. 

4  Πραξ. 6. 2

Στό πλαίσιο τῆς Πρόνοιας τοῦ Θεοῦ βλέ-
πουμε καί τήν σύσταση στά «μετόπισθεν» 
ἱεραποστολικῶν συλλόγων, πού ἔρχονται 
ἀρωγοί στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἐδῶ εἶναι 
εὔκαιρο νά ποῦμε δυό λόγια γιά τόν ρόλο τῶν 
Ἱεραποστολικῶν συλλόγων. 

7. Κανείς νομίζω δέν ἀμφισβητεῖ 
ὅτι οἱ ἱεραποστολικοί σύλλογοι εἶναι 
ἔπαινος γιά τήν Ἐκκλησία μας. Ὀφείλουμε 
νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ παρουσία καί ἡ 
δρᾶσις τους δίνει λύσεις σέ πολλά προβλή-
ματα τῶν ἱεραποστόλων. Αὐτοί πολλές φορές 
ἀναλαμβάνουν τήν κάλυψη τῶν ἀναγκαίων 
δαπανῶν γιά τήν εὔρυθμη λειτουργία 
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Κατά κύριο λόγο 
χρηματοδοτοῦν τούς μισθούς τῶν ἱερέων, 
τό κτίσιμο ἐκκλησιῶν, τήν ἀγορά μηχανημά-
των, τίς μετακινήσεις τῶν ἱεραποστόλων, τήν 
ἀποστολή ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ κ.ἄ.π. 
Γιά ὅλα αὐτά, καί χωρίς κανένα ἐνδοιασμό, 

πρέπει νά τύχουν τῆς ἠθικῆς καί ὑλικῆς 
ὑποστήριξής μας. Μέσα ἀπό τήν στήριξη τῶν 
ἱεραποστολικῶν συλλόγων γινόμαστε συνερ-
γοί στίς προσπάθειες τῶν ἱεραποστόλων καί 
κατά τόν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου ἔχουμε 
μισθό Ἀποστόλου. «Ὅς γάρ ἄν ποτίσῃ ὑμᾶς 
(ἐννοεῖται τούς ἱεραποστόλους) ποτήριον 
ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου, ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, 
ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μή ἀπολέσῃ τόν μισθόν 
αὐτοῦ»5.

5  Μαρκ. θ΄, 41.

Ιεραποστολικές αναµνήσεις

Θαυμάζουμε τήν Πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ, πού πάντοτε μέ 
θαυμαστό τρόπο καλύπτει 
τίς ἱεραποστολικές ἀνάγκες. 
Στό πλαίσιο τῆς Πρόνοιας 
τοῦ Θεοῦ βλέπουμε καί τήν 
σύσταση στά «μετόπισθεν» 
ἱεραποστολικῶν συλλόγων, 
πού ἔρχονται ἀρωγοί στό 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Μέσα ἀπό τήν στήριξη 
τῶν ἱεραποστολικῶν συλ-
λόγων γινόμαστε συνερ-
γοί στίς προσπάθειες τῶν 
ἱεραποστόλων καί κατά τόν 
ἀψευδῆ λόγο τοῦ Κυρίου 
ἔχουμε μισθό Ἀποστόλου. 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ  
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

8. Μέχρι τώρα ἀναφερθήκαμε στήν πρώ-
τη διαπίστωσή μας. Καιρός εἶναι νά προχω-
ρήσουμε στήν δεύτερη, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τούς 
ἄξονες τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ 
ἱεραποστόλου. Αὐτοί εἶναι δύο: α) τά προ-
βλήματα καί ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ποι-
κίλων δυσκολιῶν, καί β) ἡ πνευματική 
πρόοδος τῶν πιστῶν 

9. Πολλές εἶναι οἱ δυσκολίες πού 
ἀντιμετωπίζει ὁ ἱεραπόστολος. Τό ἔργο 
του ἀποστολικό, ἀλλά καί οἱ πειρασμοί του 

ἀποστολικοί. Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν 
τούς καταγράφει ὡς ἑξῆς: «ὁδοιπορίαις 
πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις 
ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις 
ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις 
ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κιν-
δύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καί 
μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ 
καί δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν 
ψύχει καί γυμνότητι· χωρίς τῶν παρε-
κτός ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ’ ἡμέραν, 
ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τίς 
ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδα-

λίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;»6. Χω-
ρίς μεγάλη ὑπερβολή τούς ἴδιους κιν-
δύνους συναντοῦν καί οἱ σημερινοί 
ἱεραπόστολοι. Ἀπό ὅλους αὐτούς τούς κιν-
δύνους πού καταγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
ἐμεῖς θά ἀναφερθοῦμε μόνο σέ δύο.  

10. Εἰδωλοτρεία-Μαγεία: Γιά νά γίνη 
κατανοητό τό μέγεθος τοῦ προβλήματος πού 
λέγεται μαγεία, θά σᾶς πῶ ἕνα περιστα-
τικό πού μᾶς συνέβη σέ μία περιοδεία 
μας στήν ἐνορία τῆς Μουσοκατάντας. Μετά 
τίς συνάξεις πού εἴχαμε μέ τούς Χριστιανούς 
μας καί κοντά στό σούροπο ὁδηγηθήκαμε 
πρός τό κατάλυμα μας, τό ὁποῖο ἦταν ἕνα 
ἐγκατελελειμένο κτίριο ἀπό τήν ἐποχή τῶν 

Βέλγων, ἑπτά ἀστέρων. Πρίν φθάσουμε στόν 
τόπο τῆς φιλοξενίας, περάσαμε δίπλα ἀπό 
δύο λασποκαλύβες, ὅπου στήν μία ἔμεναν 
ἄνδρες καί στήν ἄλλη γυναῖκες. Εἶχαν ἀνάψει 
καί φωτιά γιά νά ζεσταθοῦν, γιατί οἱ καλύβες 
δέν εἶχαν μήτε πόρτες μήτε παράθυρα. Ρω-
τάω λοιπόν τόν π. Ἰάκωβο πού ἦταν μαζί μας. 
Πάτερ Ἰάκωβε, τί εἶναι αὐτοί; Μοῦ ἀπαντᾶ: 
Αὐτοί εἶναι οἱ κρατούμενοι στίς φυλακές τοῦ 
σέφ. Ἀπόρησα. Καλά π. Ἰάκωβε, χωρίς νά 
ὑπάρχουν φύλακες τούς εἶναι τόσο δύσκολο 
νά ἐγκαταλείψουν αὐτές τίς φυλακές καί νά 

6  Β΄ Κορινθ. Ια΄, 25-29.

Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν τούς καταγράφει ὡς ἑξῆς: 
«ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις 
ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις 
ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κιν-
δύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καί μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις 
πολλάκις, ἐν λιμῷ καί δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει 
καί γυμνότητι· χωρίς τῶν παρεκτός ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ 
καθ’ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τίς ἀσθενεῖ, 
καί οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;
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πᾶνε στά σπίτια τους; Τί περιμένουν; Μήπως 
περιμένουν κανέναν Ρωχάμη ἤ Παλιοκώστα 
ἀπό τήν Ἑλλάδα γιά νά τούς κάνουν κανένα 
φροντιστήριο πῶς νά δραπετεύσουν; Τί λές 
πάτερ, μού λέει. Καί πού νά πᾶνε; Γιατί, ὅπου 
καί νά πᾶνε, ὁ σέφ θά κάνη τά μάγεια του, 
θά τούς βρῆ καί ἡ συνέχεια θά εἶναι ἡ 
θανάτωσίς τους. Καί ὅλα αὐτά ἐπειδή ὁ 
σέφ εἶναι καί δικαστής στήν περιοχή τῆς 
δικαιοδοσίας του. Ἔτσι, ἄν ἐπιβάλλη μία 
ποινή σέ κάποιον, ἀναντίρρητα ἔρχεται 
ἀπό μόνος του ὁ κατάδικος στή φυλακή 
καί παραμένει ἐκεῖ μέχρι νά τήν ἐκτίση.

11. Τό περιστατικό αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ σέ 
κάποια συμπεράσματα, τά ὁποῖα ζήσαμε 
ἀπό κοντά. Ἀναμφίβολα ἡ μαγεία ἐξωθεῖ 
τόν ἄνθρωπο σέ πνευματική σκλαβιά, σέ 
συντριβή τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότη-
τας. Οἱ ἐπιπτώσεις της εἶναι: μοιρολατρική 
διάθεση τοῦ ἀνθρώπου, ἔλλειψη δημιουρ-
γικότητας, ἀδιαφορία γιά τά κοινά, διάχυ-

τη δειλία, καιροσκοπισμός, ἀνευθυνότητα, 
τάσεις ὑποτελείας, ἀσταθή καί εὐμετάβολο 

χαρακτῆρα, διαθέσεις πονηρές. Ἐπίσης διαπι-
στώσαμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι καταλαβαίνουν 
τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τίς μαγικές ἐνέργειες 
καί θέλουν νά ἀπαλλαγοῦν. Ἀκόμη δι-
αισθάνονται, καί πολλές φορές τό δια-
πιστώνουν καί οἱ ἴδιοι, ὅτι μόνο στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μποροῦν νά βροῦν 
τήν ἰατρεία τους ἀπό τίς δαιμονικές 
ἐνέργειες. Ἔτσι μέ ἐνθουσιασμό προσέρ-
χονται στήν Ὀρθοδοξία. 

12. Ἐδῶ ἀκριβώς χρειάζεται πολλή προ-
σοχή γιά τόν ἱεραπόστολο. Ὁ ἐνθουσιασμός 
αὐτός δείχνει τόν πόθο τοῦ ἀνθρώπου νά 
ἐλευθερωθῆ ἀπό τήν σκλαβιά. Δέν σημαί-
νει ὅμως ὅτι ἐλευθερώθηκε τελείως μέ τό 
νά προσέλθη στήν Ὀρθοδοξία. Ἀλλά κατά 
τό σύνηθες συμβαίνει αὐτό πού λέει ὁ Κύρι-
ος: « Ὅταν τό ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπό 
τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν ἀνάπαυσιν καί μή εὑρίσκον λέγει, 
Ὑποστρέψω εἰς τόν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον· 
καί ἐλθόν εὑρίσκει σεσαρωμένον καί κεκο-
σμημένον. Τότε πορεύεται καί παραλαμβάνει 
ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, 
καί εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καί γίνεται τά 
ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν 
πρώτων»7. Εἶναι γεγονός ὅτι τά φαινόμε-
να τοῦ ὑποτροπιασμοῦ-«κινούμενης ἄμμου 
θά λέγαμε»- εἶναι συνήθη στίς νεοπαγεῖς 
ἀφρικανικές Ἐκκλησίες, γιατί ὅλος ὁ πολιτι-
σμός, ὅλη ἡ κουλτούρα τῶν λαῶν τῆς ἀφρικῆς 
εἶναι θεμελιωμένα ἐπάνω στόν παγανισμό, 
ὁ ὁποῖος δέν θέλει νά ἐγκαταλείψη τά θύμα-
τά του. Ἡ λύσις εἶναι τό ἀνύστακτο ποι-
μαντικό ἐνδιαφέρον τοῦ ἱεραποστόλου 
στόν δεινά χειμαζόμενο ἀφρικανό ἀδελφό. Μέ 
ὑπομονή νά τοῦ ἐνσταλάζη τήν ἐν Χριστῶ Ζωή. 
Μόνο ἔτσι θά σταθεροποιηθῆ στήν πίστη καί 
θά ἀπαλλαγῆ ἀπό τίς δαιμονικές φοβίες. 

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος) 
7  Λουκ. Ια΄, 26

Ἀναμφίβολα ἡ μαγεία ἐξωθεῖ τόν 
ἄνθρωπο σέ πνευματική σκλα-
βιά, σέ συντριβή τῆς ἀνθρώπινης 
προσωπικότητας.
Οἱ ἄνθρωποι καταλαβαίνουν 
τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τίς μαγι-
κές ἐνέργειες καί θέλουν νά 
ἀπαλλαγοῦν. Ἀκόμη διαισθά-
νονται, καί πολλές φορές τό 
διαπιστώνουν καί οἱ ἴδιοι, ὅτι 
μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
μποροῦν νά βροῦν τήν ἰατρεία 
τους ἀπό τίς δαιμονικές 
ἐνέργειες. Ἔτσι μέ ἐνθουσιασμό 
προσέρχονται στήν Ὀρθοδοξία. 

Ιεραποστολικές αναµνήσεις



12 Ψυχοφελή θέµατα

Πέντε μοναδικά πράγματα πρέπει να 
θυμάται ο άνθρωπος, για να αξιω-

θεί της βασιλείας των ουρανών (Κλίμαξ 
Νικοδήμου του Αγιορείτου)

Πρώτον. Να θυμάται την αμαρτία. 
Να πενθεί, νά θρηνεί και να στενάζει κα-
θημερινά, διότι προσέκρουσε και έσφα λε 
στον Θεό, ο οποίος τόσο πολύ αγάπησε 
τον άνθρωπο, ώστε για τη σωτηρία του 
ανέβασε τον Υιόν του στον Σταυρό.

Δεύτερον. Να θυμάται τον θάνατο 
και τον φόβο και τον τρόμο που θα δο-
κιμάσει η ψυχή δικαων και αμαρτωλών, 
όταν χωρισθεί από το σώμα και δεν δι-
ατρίβει πλέον εδώ στη γη αλλά υπάγει 
εκεί όπου θα διορισθεί από τον Θεό. 

Τρίτον. Να θυμάται την Ανάστασίν 
του και την φοβεράν κρίσιν των αμαρ-
τωλών κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου 
όλοι, ζώντες και κεκοιμημένοι θα παρα-
σταθούν ενώπιον του Κριτού για την 
απολαβή των πεπραγμένων της ζωής  
τους. 

Τέταρτον. Να θυμάται το άσβεστον 
πυρ της Κολάσεως, τον τριγμόν και τον 
βρυγμόν των οδόντων και τα ατελείω-
τα βασανιστήρια της γεέννης που θα 
προκαλούν οι φοβεροί, σκοτεινοί και 
ασυμπαθείς άγγελοι (οι δαίμονες)...

Πέμπτον. Να θυμάται την αιωνιότη-
τα της μακαρίας δόξης και απολαύσεως 
των δικαίων, την χαράν, την ηδονήν, την 
ευφροσύνην, το κέρδος, την τρυφήν και 

την ωφέλειαν. Χαίρεται εκεί και αγάλ-
λεται η ψυχή, διότι τα αγαθά αυτά δεν 
έχουν τέλος,  ούτε νους μπορεί να τα κα-
ταλάβει ούτε νους μπορεί να παραστήσει 
την μυριομακαριότητα του Παραδείσου. 

Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να 
θυμάται ο άνθρωπος, ώστε να εργάζεται 
τις εντολές του Κυρίου, να απέχει από 
την αμαρτία, να λυτρωθεί από την Κό-
λαση και να αξιωθεί της βασιλείας των 
ουρανών. 

Του Σπύρου Μεσσηνιώτη, 
Θεολόγου - Νομικού

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ
ΚΛΊΜΑΞ ΝΊΚΟΔΉΜΟΥ ΑΓΊΟΡΕΊΤΟΥ
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Πρέπει νά δίνεις. ἄν θέλεις νά ἔχεις! 
Πρέπει νά θυσιάζεις,  ἄν θέλεις νά ἀποκτήσεις!
Πρέπει νά σιωπᾶς,  ἄν θέλεις νά ἀκούγεσαι! 
Πρέπει νά ταπεινώνεσαι, ἄν θέλεις νά ὑψωθεῖς! 
Πρέπει νά χάσεις. γιά νά κερδίσεις!
Πρέπει νά ἀδειάσεις,  ἄν θέλεις νά γεμίσεις! 
Πρέπει νά ὑποχωρεῖς, ἄν θέλεις νά προχωρήσεις!
Πρέπει νά μάθεις νά ἀκοῦς,  ἄν θέλεις νά σέ ὑπολογίζουν! 
Πρέπει νά πεθάνεις, ἄν θέλεις νά ζήσεις!
Πρέπει νά μάθεις νά πεινᾶς,  ἄν θέλεις νά ἀπολαμβάνεις! 
Πρέπει νά πονέσεις,  ἄν θέλεις νά γιατρευτεῖς! 
Πρέπει νά μάθεις νά χάνεις, ἄν θέλεις νά νικᾶς!
Πρέπει νά μπορείς νά κλαῖς,  ἄν θέλεις νά μπορεῖς νά παρηγορήσεις!

Τί ὡραῖα 
εἶναι αὐτά 
τά πρέπει...

Πηγή: Νεανικό Περιοδικό "Τα κρίνα", τευχ.358, σελ.23.



Με τους τυφλούς είχα ιδιαίτερες σχέ-
σεις και, ήδη, έχω γράψει μερικές 

σκέψεις μου, σε προηγούμενές μου 
μελέτες. Ειλικρινά τους έχω αγαπήσει 
και έχουν την πρώτη θέση μέσα στην 
καρδιά μου, γιατί όσο οι άνθρωποι αυ-
τοί ζουν σ’ αυτή την τόσο ευκαταφρό-
νητη κατάσταση τόσο βλέπει κανείς, 
στα πρόσωπά τους, τη ματαιότητα του 
κόσμου τούτου, που εκφράζεται μέσα 
από τον πόνο και τη συνεχή ταλαιπωρία 
τους. Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση 
που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, 
παρ’ όλο που με τα δικά μας κριτή-
ρια θεωρούνται δυστυχισμένοι και 
τους βλέπουμε συνήθως με οίκτο 
και συμπάθεια κρύβεται μέσα τους 
ένας μυστικός διαφορετικός κόσμος. 
Πόσες φορές δε θέλησα να μπω μέσα 
σ’ αυτό τον κόσμο να ζήσω, μαζί τους, 
κραδασμούς της καρδιάς τους και να 
αγγίζω, όσο ήταν επιτρεπτό, το σφρίγος 
της ψυχής τους και, ακόμα περισσότερο, 
την αθωότητα της καρδιάς τους. Όσο 
πιο πολύ έμπαινα στα δικά τους τόσο 
πιο έντονα δημιουργούσε μέσα μου το 
αίσθημα ευθύνης και συμπόνιας. Μα-
ζί τους συνοδοιπόρος γινόμουν και να 
μπορέσω να σχηματίσω μέσα μου μια 
εικόνα που θα μπορούσε να γίνει πρότυ-
πό μου για να στηριχθώ εγώ που τα έχω 
όλα και δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. 
Γεγονός. Τι μας λείπει; Έχουμε τα μάτια 
μας. Βλέπουμε κανονικά τον γύρω μας 
όμορφο,  μπορούμε και μιλούμε, ακού-
με, κινούμαστε, με άλλα λόγια, τα πιο 
βασικά για την ύπαρξη και ζωή μας τα 
έχουμε. Κι όμως είναι στιγμές που το 

ξεχνούμε και παρασύρουμε τους εαυ-
τούς μας σε άσκοπες σκέψεις και επιπό-
λαιους προβληματισμούς. Φοβόμαστε 
περισσότερο, γιατί δεν θα έχουμε τις 
ανέσεις μας και δεν θα μπορούμε να 
βολευόμαστε έτσι όπως μας αρέσει. 
Με άλλα λόγια θα θέλαμε όλα τα 
καλά και τις ευκολίες μας, για να 
είμαστε βέβαιοι ότι εξασφαλίσαμε 
την ησυχία μας και την άνεσή μας. 

Αν ρίξουμε, όμως, μια ματιά γύρω 
μας, θα δούμε ότι υπάρχει τόση δυστυ-
χία τόσος πόνος, τόσος κλαυθμός και 
τόσος οδυρμός στους συνανθρώπους 
μας με προσωρινά ή μόνιμα προβλή-
ματα υγείας και προπαντός ατέλειες στο 
σώμα τους και στις διάφορες ενέργειες 
που είναι τόσο απαραίτητες και βασικές 
για την ολοκληρωμένη λειτουργία τους. 
Όλοι μας πρέπει να προσγειωθού-
με και να δούμε πιο βαθιά μπροστά 
στη δυστυχία και στον πόνο των άλ-
λων το δικό μας πρόσωπο. Δεν πρέ-
πει να θέλουμε και να επιδιώκουμε 
πάντα να γίνει το δικό μας θέλημα. 
Ας αφήσουμε τον Θεό που μας έπλασε 
και μας αγάπησε τόσο να κατευθύνει 
τη ζωή και τα βήματά μας. Μη στριμώ-
χνουμε τους εαυτούς μας σε τόπους που 
δεν μας ανήκουν, σε χώρους που δεν 
μπορούμε ν’ αναπτυχθούμε πνευματι-
κά. Χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε 
τα ταλέντα και τα χαρίσματά μας. Μας 
τα έδωσε ο Θεός ακριβώς για να μας 
αγιοποιήσει. Είμαστε τραυματισμέ-
νοι βαθιά από το δύσκολο και βα-
ρύ κουβάλημα των αμαρτιών μας. 
Όμως ο Χριστός μας είναι πάντα δίπλα 
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΥΑ
Ή ΤΥΦΛΉ ΚΑΊ Ή ΜΟΊΡΑ ΤΉΣ
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μας, αναπαύει και μας ξεκουράζει όσο κι 
αν κουβαλούμε μέσα μας τις αδυναμίες 
και τα πάθη μας. Αν κανείς σκεφτεί τον 
ίδιο τον Χριστό και τον παρακολουθήσει 
προσεκτικά, τότε θα αντιληφθεί πόση 
αξία έχει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος 
όσο δύσκολη κι αν είναι η θέση του 
μέσα στην κοινωνία, επειδή πάσχει 
και ταλαιπωρείται από μια αναπηρία 
σωματική ή πνευματική. Γι’ αυτό επι-
βάλλεται να δείχνουμε στον συνάνθρω-
πό μας που πάσχει και υποφέρει, μια 
ξεχωριστή ευαισθησία συμπάθειας και 
συμπόρευσης όσο κι αν δεν θέλουμε 
να μπούμε μέσα στο δικό του κόσμο 
που παραμένει ένα μυστήριο. Αγάπη 
προς το πλάσμα του Θεού σημαίνει 
επανένωση με τον ίδιο τον Χριστό, 
γιατί αυτή η άδολη αγάπη πηγάζει 
από τον ίδιο τον Χριστό και με την 
έντονη παρουσία Του που εκπέμπει 
φως και ζωή γίνεται ο πιστός μας 
φίλος «Υμείς φίλοι μου εστέ».

Ταξιδεύω συχνά στα ενδότερα της 
χώρας. Επισκέπτομαι τους ιερείς και 
τους χριστιανούς μας στα λεγόμενα 
σπίτια τους «καλύβες», για να απαλύνω 
τον πόνο τους και να τους μεταφέρω 
ελπίδα και δυνάμεις στην τεράστια αυ-
τή αντιμετώπιση της φτώχειας και της 
μιζέριας. Αλλά και πάλι βλέπω πόσο 
εσωτερική είναι η δύναμη της ψυ-
χής τους και πόσο αγόγγυστα αντι-
μετωπίζουν τις θλίψεις και τις αδι-
κίες που παρουσιάζονται στη ζωή 
τους. Είχα μέσα μου την πεποίθηση ότι 
ο Ποιμένας πρέπει να καταδέχεται να 
μπει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι 
επισκέψεις αυτές είναι αποκαλυπτικές. 
Είδα από κοντά, χρόνια τώρα, και έζησα 
το δράμα των ταλαιπωρημένων παιδιών 
της Αφρικής. Άγγιζα από πολύ κοντά και 

άκουσα τους κτύπους της καρδιάς τους. 
Κάθισα μαζί τους μέσα στις καλύβες και 
τα πρόχειρα παραπετάσματά τους. Χα-
μαί, καθισμένος και κουλουριασμένος, 
ακουμπούσα και άκουα τους φτωχούς 
αυτούς ανθρώπους με την πιο ταπεινή 
και σεμνή παρουσίαση το καθημερινό 
τους πρόβλημα. Άγνωστοι και, κυ-
ριολεκτικά, πεταμένοι, περίμεναν 
ένα λόγο παρηγοριάς και τουλάχι-
στο κάτι που θα τους έδινε την αί-
σθηση ότι παρ’ όλη τη μιζέρια τους 
αναγνωριζόταν στο πρόσωπό τους ο 
ίδιος ο Χριστός. Τίποτε περισσότερο. 

Εκεί που καθόμουνα και άκουα τις 
ωραίες και ταπεινές ιστορίες τους, για 
μια στιγμή μου λένε ότι έχουμε εδώ 
δίπλα μας μια γυναίκα που είναι 
εκ γενετής τυφλή. Αμέσως και χωρίς 
καμιά δεύτερη σκέψη, σηκώθηκα πάνω 
και τους είπα να πάμε να την επισκε-
φθούμε. Έτσι κι έγινε. Πράγματι, μου 
παρουσίασαν μια γυναίκα που κρατού-
σε ένα βρέφος στην αγκαλιά της και ένα 
παιδάκι μέχρι περίπου τριών ετών ήταν 
κοντά της. Δίπλα της η μητέρα της – σε 
προχωρημένη ηλικία – που μόλις μπο-
ρούσε να σταθεί και ο σκελετωμένος σύ-
ζυγός της. Έγιναν οι γενικές συστάσεις 
και αμέσως μπήκαμε στο θέμα. Ήθελα 
ν’ ακούσω πώς αισθανόταν αυτή η 
ψυχή του Θεού σ’ αυτή την κατά-
σταση που βρισκόταν. Στα πρόσωπά 
τους όλοι είχαν ένα ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό.  Όσο κι αν ήταν πονε-
μένοι, φτωχοί και περιφρονημένοι 
δεν έδειξαν ίχνος φόβου, αγωνίας 
ή απελπισίας. Ναι! Τα είχαν κάπως 
χαμένα, γιατί δεν περίμεναν εδώ που 
ζούσαν στο πουθενά να παρουσιασθεί 
και να τους επισκεφθεί ένας Ευρωπαίος 
και δη Επίσκοπος. Πρόσεξα ότι η τυφλή, 
παρ’ όλη την αναπηρία της, κρατούσε 
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με πολλή στοργή το βρέφος και παρ’ 
όλο που δεν το έβλεπε, από μητρικό 
ένστικτο το χάιδευε κι εκείνο φαινόταν 
ότι το ήθελε το είχε ανάγκη και μέσα – 
μέσα χαμογελούσε. Έκανα κι εγώ μια 
κίνηση προς το μικρό και η τυφλή το 
αισθάνθηκε και έδειξε ικανοποίηση. Με 
τρυφερότητα το χάιδεψα στο κεφαλάκι 
του και στο προσωπάκι του. Η τυφλή 
μάνα το κατάλαβε και αμέσως όλο της 
το πρόσωπο έλαμψε και χαιρέτησε την 
κίνηση αυτή με ιδιαίτερη και πολλή 
ικανοποίηση. 

Τι άλλο να κάνει κανείς; Πόσο να 
σκεφθεί και πώς να μπει στον άγνω-
στο και απέραντο ωκεανό της μοίρας 
της; Όσο, κανείς, πλησιάζει αυτούς 
τους ανθρώπους όσο γίνεται φίλος 
τους και συμπάσχει με την ανα-
πηρία τους τόσο έρχεται ο Κύριός 
μας κοντά μας και μας ενώνει με 
το μυστήριο αυτό το μοναδικό και 
αποκαλυπτικό. 

+ Ο Ναϊρόμπι Μακάριος

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΟΝΤΩΣ Ο ΚΥΡΊΟΣ...

Ἡ χώρα τῆς Μαδαγασκάρης γενικά 
ἀλλά ἰδιαίτερα ἡ εὐρύτερη περι-

οχή τοῦ Τουλιάρ εἶναι μία περιοχή 
πού μαστίζεται ἀπό τήν φτώχεια, 
τήν ἔλλειψη ἰατροφαρμακευτικῆς 
περίθαλψης καί κατά συνέπεια 
πολλές ἀρρώστιες.

Ὅταν πηγαίνουμε στήν ὕπαιθρο 
προσπαθοῦμε νά γεμίζουμε τό 
αὐτοκίνητο μέ κάθε εἴδους βοήθεια, 
γιατί γνωρίζουμε ἐκ τῶν προτέρων 
ὅτι πρόκειται νά συναντήσουμε 
ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό 
κάθε εἴδους βοήθεια. Ἄλλοτε μᾶς 
ἐκλιπαροῦν γιά λίγο ρύζι, ἄλλοτε γιά 
παρακεταμόλη, γιά νά ἀνακουφιστοῦν 
ἀπό τόν παρατεταμένο πυρετό τῆς 
ἑλονοσίας ἤ τοῦ τύφου, ἄλλοτε γιά 
ἀντιβίωση ἤ γιά ἀντισηπτικό, πού θά 
ἀνακουφίσει γιά λίγο ἔστω τίς πληγές 
ἀπό μικροτραυματισμούς πού λόγω 
τῆς ἔλλειψης βασικῆς φροντίδας ἔχουν 
ἐξελιχθεῖ σέ πυώδη συρίγγια, τά ὁποῖα 
πολλάκις ἐπιφέρουν μόλυνση καί τελι-
κά ἀκρωτηριασμό ἤ θάνατο.

Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού 
μᾶς παρακαλοῦν νά μεταφέρου-
με ἀνθρώπους στήν πόλη, γιατί δέν 
ὑπάρχει κανένα ἄλλο μέσον ἐκτός ἀπό 
τό αὐτοκίνητο τῆς Ἐκκλησίας γιά νά 
πάρει τόν ἄρρωστο ἀπό τό χωριό στό 
νοσοκομεῖο. Ἄρρωστοι πού εἶναι κατα-
δικασμένοι σέ βέβαιο θάνατο πολλές 
φορές ἐξαιτίας μίας ἁπλῆς ἀσθένειας. 
Γυναῖκες ταλαιπωρημένες ἀπό τόν 
τοκετό, ἡλικιωμένοι ἀνήμποροι γιά 
ὁποιαδήποτε μετακίνηση, παιδιά πού 
βρίσκονται ἕνα βῆμα πρό τοῦ τέλους 
εἶναι οἱ συνεπιβάτες μας καί οἱ συνοδοί 
μας μέσα στό αὐτοκίνητο στά μακρά 
ταξίδια στήν ὕπαιθρο τοῦ Τουλιάρ, 
ὅπου ἡ σκόνη ἀνακατεύεται πάντα 
μέ τό φαγητό, καί τό νερό πού πί-
νεις εἶναι γλυφό καί ἀνακατωμένο 
μέ λάσπη καί ...καθόλου ἀκίνδυνο 
μέ πολλά μικρόβια καί παράσιτα.

Ὅταν πηγαίνουμε πρός τήν ὕπαιθρο 
μᾶς συνοδεύουν τά κάθε εἴδους ἐφόδια 
γιά τόν κόσμο. Ὅταν γυρίζουμε μᾶς 
συνοδεύει αὐτός ὁ ἴδιος ὁ κόσμος. 
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Οἱ τέσσερις τροχοί βουλιάζουν 
στίς λάσπες, τό νερό πολλές φο-
ρές ἀνεβαίνει στό ὕψος τοῦ καπό 
τῆς μηχανῆς, καί ἀμέτρητες φορές 
κολλᾶμε σέ βούρκους ἀπό λάσπη, 
γιατί ἔτσι γίνονται οἱ χωματόδρο-
μοι ἀπό τίς βροχές στήν περιο-
χή τοῦ Ambanihy. Μίας περιοχῆς 
πού λατρεύω ἀλλά καί πού φημίζεται 
γιά τούς ληστές της, οἱ ὁποῖοι ἄν καί 
φοβοῦνται γενικῶς τούς ἱερωμένους 
παρ’ ὅλα ταῦτα δέν παύουν νά εἶναι 
ἕνας διαρκής κίνδυνος, εἰδικά τήν νύ-
χτα ὅπου δέν διακρίνονται πρόσωπα 
καί τό ἀλκοόλ πολλές φορές τούς 
θολώνει τό μυαλό.

Παρ’ ὅλα ταῦτα δέν χάνεις οὔτε τότε 
τήν ψυχραιμία σου, ἀλλά συνεχίζεις 
νά ἐλπίζεις στόν Θεό. Καί ὄντως τό 
θαῦμα ἔρχεται. Μία ὁμάδα χωρικῶν 
μέ ἀναμμένους τούς φακούς σέ πλη-
σιάζει. Ἐσύ μέ κομμένη τήν ἀνάσα πε-
ριμένεις. Καί τότε ἀκοῦς κάποιον νά 
λέει: «Μήπως χρειάζεστε βοήθεια;». 
Αὐτό εἶναι. Τά φτυάρια ἀρχίζουν νά 
σκάβουν κάτω ἀπό τό σασί πού ἔχει 
βουλιάξει στή λάσπη. Ἀνοίγουν δρόμο 
μπρός καί πίσω ἀπό τούς τροχούς. Τά 
σώματα τῶν ἀνθρώπων βουλιάζουν 
μέσα στό λασπῶδες ἔδαφος καί σέ λίγο 
δέν διακρίνονται ἀπό αὐτό μέσα στή 
νύχτα.

Κάποιος τότε ρωτᾶ: «Ἀπό ποῦ 
εἶστε;». Καί ἀπαντᾶς μέ συγκίνηση 
ὅτι εἶσαι Ὀρθόδοξος κληρικός πού 
πηγαίνει νά φροντίσει γιά μία Ἐνορία 
τῆς περιοχῆς. Τό αὐτοκίνητο ἔχει πιά 
ἐλευθερωθεῖ. Οἱ χωρικοί σοῦ ζητοῦν 
κάποιο βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας καί 
παρακαλοῦν νά τούς βάλεις στό 
πρόγραμμα τῶν κατηχήσεων. Τούς 
ἀγκαλιάζεις καί τά μάτια δακρύζουν 
στόν ἀδελφικό πρῶτο αὐτόν ἀσπασμό. 

Ἔτσι ἀνοίγει μία ἀκόμα καινούργια σε-
λίδα, ὅπως εὐδόκησε καί θέλησε ἡ Θεία 
πρόνοια.

Θαυμαστός ὄντως ὁ Κύριος καί 
ὁ τρόπος τόν ὁποῖο ἐπιλέγει γιά νά 
φέρνει κοντά Του τούς ἀνθρώπους 
Του.

Κάποιοι φιλότιμοι Ἕλληνες μᾶς 
ρωτοῦν συνέχεια τί ἔχετε ἀνάγκη 
περισσότερο στό Κλιμάκιο. Μά οἱ 
ἀνάγκες μας εἶναι ἀμέτρητες. Τρόφι-
μα, φάρμακα, ρουχισμός, λίγα παιχνίδια 
γιά νά παρηγορήσουμε τά παιδιά μας, 
ὅ,τι γενικά περισσεύει ἀπό τήν ἀγάπη 
καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα τήν προσευχή σας.

Μέσα σέ ὅλα κάνουμε ἔκκληση 
γιά τήν εὕρεση ὀχήματος κατάλ-
ληλου γιά τήν ἀσφαλή καί σίγου-
ρη μετακίνηση τῶν ἐθελοντῶν γιά 
τήν διανομή βοήθειας καί κάλυψη 
τῶν ἱεραποστολικῶν δραστηριο-
τήτων στήν ὕπαιθρο. Ἄν καί εἶναι 
ἕνα σύγχρονο μέσο, παρ’ ὅλα ταῦτα 
κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ὕπαρξη ἑνός 
γεροῦ καί ἱκανοῦ μεταφορικοῦ μέ-
σου, τό ὁποῖο θά μπορεῖ νά μᾶς βοη-
θήσει νά ἐξυπηρετήσουμε τόν κόσμο 
πού διακονοῦμε καί τίς τόσες πολλές 
ἀνάγκες του, ὅπως βλέπουμε.

Δέν θά παραλείψω βέβαια νά 
εὐχαριστήσω ὅλους ἐσᾶς πού μέ τό-
ση ἀγάπη ἀγκαλιάζετε τό ἔργο μας. Ὁ 
ἀγώνας τῆς Ἱεραποστολῆς διεξάγεται 
σέ δύο ἐπίπεδα. Ἐκ τῶν ἐγγύς καί ἐκ 
τῶν μακράν. Καί τά δύο κρίνονται 
ἀπαραίτητα. Καί οἱ μέν καί οἱ δέ λαμβά-
νουν τόν μισθό πού τούς ἁρμόζει ἀπό 
τόν αἰώνιο καί ἀλάνθαστο μισθαποδότη 
Χριστό.

Ἱερομ. Πολύκαρπος Ἁγιαννανίτης
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Αγαπητοί μου αδελφοί, σας γρά-
φουμε από την Ορθόδοξη Ιερα-

ποστολή του Μαλάουι. Εδώ, με τις 
ευχές του επισκό που μας, διακονούμε 
τον πάσχοντα συνάνθρωπο και μπαί-
νει συγχρόνως σιγά σιγά, ο σπόρος της 
Ορθοδοξίας μέσα στις καρδιές τους. Θα 
εκθέσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα των 

ιθαγενών στο οποίο η ορθόδοξη ιερα-
ποστολή στη χώρα τούτη προ σπαθεί 
να βοηθήσει και να ανακουφίσει τους 
πάσχοντες. Ο λόγος για την έλλειψη 
νερού σε πολλές αστικές περιοχές 

αλλά και στα περισσότερα χωριά 
της χώρας.

Μας αξίωσε ο Θεός να ανοίξουμε 
έως τώρα 30 πηγάδια. Αυτό είναι μια 
μεγάλη ευλογία και πολλοί Μαλαουϊα-
νοί ευεργετούνται από αυτό το έργο της 
ιεραποστολής. Θαυμαστά τα έργα σου 

Κύριε! Πόσα πολλά μπορεί να προσφέ-
ρει η αγάπησας αγαπητοί μου αδελφοί!! 
Περισσότερα από όσο περιμένετε.

Συχνά επιλέγουμε να ανοίξουμε ένα 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΊ ΔΥΣΕΠΊΛΥΤΑ ΑΛΛΑ  

Ή ΧΑΡΊΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΕΥΛΟΓΕΊ...

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Το άνοιγμα πηγαδιών είναι πηγή χαράς για μικρούς και μεγάλους ιθαγενείς  του Μαλάουι.
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πηγάδι σε μία άγνωστη περιοχή, όπου 
δεν έχουν ξανακούσει για  την  Ορ-
θοδοξία. Υποφέρουν όμως από έλ-
λειψη νερού. Και αυτό για μας είναι 
αρκετό για να τους βοηθήσοuμε. Τους 
πλησάζουμε με αγάπη και τους ρωτάμε: 
«Θέλετε ένα πηγάδι στην περιοχή σας;». 
«Αν θέλουμε λέει...!!» Και αφού μας δεί-
χνουν την περιοχή, διαπιστώνου με κι 
εμείς ότι οι ανάγκες είναι πολλές και 
το νερό απαραίτητο αγαθό για όλους 
και έτσι ξεκινάει το πηγάδι σχεδόν αμέ-
σως, γιατί όλοι πια, αφού τους δώσουμε 
την υπόσχεση, περιμένουν με αγωνία 
το ποθούμενο. Και όταν ολοκληρωθεί, 
δεν φαντάζεστε αδελφοί μου, πόσο 
χαίρο νται όλοι. Κάθονται γύρω-γύρω 
από το πηγάδι και δεν το χορταίνουν. 
Βλέπουν το νεράκι να τρέχει, πλέ-
νουν τα πρόσωπά τους, πίνουν δι-
ψασμένα και λαίμαργα, έρχονται 
με κουβάδες και λεκάνες που τους 
κουβαλάνε στα κεφάλια τους, για 
να γεμίσουν νερό και να πάρουν 
στα σπί τια τους. Τα παιδάκια παίζουν 
και χύνουν νερό ο ένας πάνω στον άλ-
λον. Είναι  απόλαυση να τους βλέπεις 
να ευλογούν  και να ευγνωμονούν την 
Ορθόδοξη Εκκλησία, που τους χάρισε 
τέτοιο αγαθό. Αυτό ήταν: ο σπόρος 
της Ορθοδοξίας έπεσε χάρη σε ένα 
πηγάδι. Είναι τόσο ευγνώμονες που 
τους κερδί ζουμε με την αγάπη μας. 
Ρωτάνε να μάθουν περισσότερα για την 
Ορθοδοξία, για τη Μητέρα Εκκλησία, 
τη μόνη αληθι νή και σωτήρια. Και 
υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτί-
ας ενός πηγαδιού ιδρύονται ενορί-
ες. Γίνονται ομαδικές βαπτί σεις. Μετά 
χτίζεται και ενοριακός ναός. Διψάνε 
για νερό μα διψάνε να μάθουνε και για 

την Πίστη μας, όταν καταλαβαί νουνε τί 
θησαυρό κρύβει. Εφόσον ζητήσουν να 
κατηχηθούν, ξεκινάν οι κατηχήσεις που 
κρατάνε το λιγότερο ένα χρόνο. Επι-
λέγονται οι κατηχητές από το χωριό 
τους και έρχονται για σεμινάριο στο 
ιεραποστολικό κέντρο στην πόλη. Τους 
προμηθεύουμε με ορθόδοξα φυλλάδια, 
τους διδάσκουμε τα της πίστεώς μας 
και όταν επιστρέψουν στο χωριό τους 
μεταφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις που 
αποκόμισαν. Μετά από ικανό διάστημα 
και Θεού θέλοντος γίνονται στην περι-
οχή ομαδικές βαπτίσεις.

Αυτά μπορεί να κάνει ένα πηγάδι 
αδελφοί μου. Αυτά μπορεί να κάνει η 
αγάπη. «Πίστη διά αγάπης ενεργοuμέ  
νης». Η αγάπη είναι αυτή που θα φέρει 
τον κόσμο στην Ορθοδοξία. Η αγάπη 
μαζί με την αυτοθυσία. Τέτοιες θυσίες 
χρειάζονται. Θυσία είναι επίσης όταν 
όλοι εσείς που  διαβάζετε τούτο το 
άρθρο, προσευχηθείτε θερμά για την 
Ιεραποστολή του Μαλάουι να προκό-
ψει, καθώς και για όλες τις ορθόδοξες 
Ιεραποστολές στον κόσμο, όπου κι αν 
βρίσκονται. Ο Θεός ακούει και ευλογεί.

Παρακαλώ δώστε μας τη δυνα-
τότητα να ανοίξουμε περισσότερα 
πηγάδιαστο Μαλάουι, για να μπο-
ρούμε να βοηθάμε τον πάσχοντα 
συνάνθρωπό μας και στην ψυχή και 
στο σώμα.

Εύχομαι καλή Ανάσταση

Ιερεύς Ερμόλαος Ιατρού
Ορθόδοξη Εκκλησία 

 Αρχιερατικής Περιφέρειας Μαλάουι 

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα
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KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ 
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 τελέστηκε στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θε-
οτόκου Λεβαδείας το δεκαετές ιερό Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως του Μακαριστού Μητροπολί-
του Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κυρού 
Κωνσταντίνου.

Είχαμε την ευλογία και την μεγάλη χαρά στην 
ακολουθία του Όρθρου – Αρχιερατικού Συλλεί-
τουργου να είναι παρών και ο Μακαριότατος Αρ-
χιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος,  κ.κ. 
Ιερώνυμος Β’.

Παρόντες ήταν ο τοπικός ποιμενάρχης Θηβών & 
Λεβαδείας  κ.κ. Γεώργιος, ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, 
ο Σεβασμιότατος Θεσσαλιώτιδος  κ.κ. Τιμόθεος  και 
πλήθος ιερέων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην 
αίθουσα της Ορφανικής Στέγης “Αγία Ταβιθά”, 
έγινε τιμητική εκδήλωση και παρουσίαση του νε-
οεκδοθέντος Τόμου Επιστολών του Μακαριστού 
Αρχιερέως για την  Ιεραποστολή,  τουs νέους και 
την οικογένεια.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ηλίας 
Ματσαγγούρας, Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου. 

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Γεώργιος 
Ποταμιάς, Σύμβουλος Επικρατείας, η κα Μαρία 
Κρουσταλλάκη, Συνεργάτης  Διορθοδόξου Κέντρου 
“Πορευθέντες”, και ο κ. Νικόλαος Σανιδάς, Πολιτι-
κός Μηχανικός - Πρόερδος Πολυτέκνων Λεβαδείας.

Το μεσημέρι παρατέθηκε γεύμα σε όλους τους 
καλεσμένους και δόθηκε το βιβλίο σε κάθε οικο-
γένεια. Κατόπιν  τελέστηκε στις κατασκηνώσεις 
της Αράχωβας  Ιερό Τρισάγιο στον τάφο του αει-
μνήστου Μητροπολίτου  και στη συνέχεια στον 
τάφο της αειμνήστου Διευθύντριας του Ιδρύματος 
Άννης Μοναχής.

Στιγμιότυπο από την τέλεση του ιερού Μνημοσύνου 

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειάς. Η παρου-

σία και η συμπροσευχή του Μακαριοτάτου Αρχιεπι-

σκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερωνύμου 

αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία.

Ο Β΄τόμος που εκδόθηκε προς τι-
μήν του Σεβ. Κωνσταντίνου έχει τίτ-
λο "ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ για την Ιεραποστο-
λή, τους Νέους και την Οικογένεια". 
Το βιβλίο διατίθεται από τα γραφεία 
του Ομίλου μας.
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Στιγμιότυπο από την τέλεση του ιερού Μνημοσύνου 

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειάς. Η παρου-

σία και η συμπροσευχή του Μακαριοτάτου Αρχιεπι-

σκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερωνύμου 

αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία.

Τα παιδιά της οικογένειας "Αγία Ταβιθά" 

άνοιξαν την εκδήλωση με τραγούδια που 

αγαπούσε ο Μακαριστός Μητροπολίτης. 

Ο συντονιστής της εκ-
δήλωσης κ. Ηλίας Μα-
τσαγγούρας, Ομότιμος 
Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της πα-

ρουσίασης του νεοεκδοθέντος Τόμου 

Επιστολών του Μακαριστού Αρχιερέως.

Στιγμιότυπο από την τέλεση του Ιερού 
Τρισάγιου στον τάφο του  Μακαριστού 
Αρχιερέως

Οι ομιλητές της εκδήλωσης κατά την 
διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου
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Λουμπουμπάσι 23-2-2017

Προς τον Πανελλήνιο Χριστιανικό 
Όμιλο Ορθοδόξου Ιεραποστολής

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί
Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε

Σας ευχαριστώ για την ευγενή προ-
σφορά σας στο έργο της Ιεραποστολής 
στο Λουμπουμπάσι του Κονγκό.

Προέρχομαι από τη Μονή Γρηγορί-
ου του Αγίου Όρους και εργάζομαι 35 
ολόκληρα χρόνια στα Ιεραποστολικό 
αγρό του Κυρίου. Από αυτά 7 χρόνια 

συνεργάστηκα με τον μακαριστό 
π. Κοσμά Γρηγοριάτη και τα υπό-
λοιπα με τον σημερινό Μητρο-
πολίτη Κατάνγκας κ. Μελέτιο.

Στη συμπρωτεύουσα του 
Κονγκό Λουμπουμπάσι, με 
τη βοήθεια του Θεού και τη 
συμπαράσταση των Ελλήνων 
από Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
(Αμπελόκηποι, Μπραχάμι 
κ.λ.π.) δημιουργήθηκαν 5 ενο-
ρίες, 5 σχολεία και έχουμε στη 

δικαιοδοσία μας ένα αγρόκτημα 4.000 
στρεμμάτων που χρειάζεται τη βοήθειά 
σας για να γίνει κατάλληλο για την εκ-
παίδευση των φοιτητών της Γεωπονι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου, για να 
μπορέσουν κατόπιν να εκπαιδεύσουν 
τους Κονγκολέζους για συστηματικούς 
και αποδοτικούς τρόπους καλλιέργειας 

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΥΜΠΟΥΜΠΑΣΙ
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της γης, για να μπορέσουν αργότερα να 
είναι αυτοδύναμοι και να μη χρειάζονται 
τη βοήθεια των άλλων.

Πρόσφατα επισκέφθηκε το Λουμπου-
μπάσι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. 
Θεόδωρος συνοδευόμενος από τον Μη-
τροπολίτη Κινσάσας κ. Νικηφόρο, τον 
Θεοφιλέστατο κ. Ιννοκέντιο και τον π. 
Δανιήλ.

Η παρουσία του στην Ελληνική Κοι-
νότητα του Λουμπουμπάσι και η Πατρι-
αρχική Θεία Λειτουργία που έγινε στον 
καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στην οποία προσεύχονταν με 
κατάνυξη πάνω από 1.500 Κονγκολέζοι 
προερχόμενοι από τις πέντε ενορίες μας 
μας έδωσε μεγάλη χαρά και τόνωσε το 
Ιεραποστολικό μας ζήλο.

Αλλά και η παρουσία του Πατριάρχη 
Θεοδώρου στον Ιερό ναό της Αγίας Σο-
φίας και των πέντε θυγατέρων της στο 
ΚΙΠΟΥΣΙ, έδωσε μεγάλη χαρά και με τις 
πατρικές του νουθεσίες ενίσχυσε τους 
πιστούς.

Αυτό τον καιρό χτίζεται ο ιερός 
Ναός της Αγίας Αικατερίνης. Χωρίς 

ναούς, σχολεία και ιατρεία δεν μπο-
ρεί να επεκταθεί ο ευαγγελισμός των 
εθνών.

Παρακαλείσθε, όσο είναι δυνατόν, 
ενισχύστε την ανέγερση του ιερού 
ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου. Ο Θεός να σας ευλογεί και να χαρί-
ζει στον καθένα σας προσωπικά και στις 
οικογένειές σας πλούσια τα ελέη.

Σας ευχαριστώ
Μοναχός Κύριλλος Γρηγοριάτης

Ο Ιεραπόστολος π.Κύριλλος Γρηγοριάτης με τους 
Κονγκολέζους εργάζεται για την ανοικοδήμηση 
του Ναού
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Μέχρι την Τανζανία έφθασε η αγά-
πη του καθηγουμένου της Ιεράς 

Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αρχιμ. 
Τιμοθέου και των πνευματικών τέκνων 
αυτού.Η παγκόσμια ακτινοβολία της 
πνευματικής αυτής κυψέλης, άρχισε 

εδώ και χρόνια να ακτινοβολεί και 
στην Αφρικανική Ορθοδοξία κι αυ-
τή την φορά με την δωρεά για την 
ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας 
Αικατερίνης στην Τανζανία.

Με τη χάρη του Θεού τελέσθηκαν 
τα θυρανοίξια, είναι ο 31ος Ιερός 
Ναός που ανεγείρεται στην Ιερά 
Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως.

Ο Σεβ. κ. Δημήτριος με τις ευχές του 
Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και 

πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρου, έφθα-
σε στην πόλη Ταναγκόζι, όπου τέλεσε 
την ακολουθία των θυρανοιξίων με τη 
συνοδεία πολλών ιθαγενών ιερέων, των 
Μοναζουσών Αναστασίας και Αικατε-
ρίνης από την Ιερά Μητρόπολη Μολ-
δαβίας, εθελοντών ορθοδόξων από την 
Ελλάδα, την Αγγλία, την Σερβία και την 
Ιταλία και με την παρουσία εκατοντά-
δων νεοφώτιστων ορθοδόξων από την 
ευρύτερη περιοχή.

Μετά την τελετή των θυρανοιξίων 
ακολούθησε γεύμα «αγάπης» για όλους 
τους παρευρισκόμενους, τους εκπρο-
σώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
τους εκπαιδευτικούς της περιοχής και 
για εκατοντάδες πάμπτωχα παιδιά της 
περιοχής.

Και στο Θεό δόξα!!!

Πηγή:Romfea.gr

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 31ΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
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Σε άλλη μια αφρικανική χώρα θε-
μελιώνεται ο ορθόδοξος μοναχι-

σμός. Μετά από αιώνες ο αφρικανικός 
ορθόδοξος μοναχισμός αναγεννάται, με 
τις ευλογίες του Τριαδικού Θεού.

Σε κλίμα πρωτοφανούς κατάνυξης 
για τα αφρικανικά δεδομένα και βυζα-

ντινής μεγαλοπρέπειας, τελέσθηκε στον 
εσπερινό ανήμερα της εορτής των Τρι-
ών Ιεραρχών, με τις ευχές και ευλογίες 
του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β´, η 
κουρά της πρώτης Μοναχής στην 
Τανζανία, από τον Σεβ. Μητροπο-
λίτη Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριο.

Η ακολουθία της μοναχικής κουράς 
της Μοναχής Θεοδώρας, προς τιμήν του 
Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και του 
Πατριάρχου μας, τελέσθηκε στον Ιερό 
Ναό της Παναγίας Δεξιάς – Κύκκου στο 
Ιεραποστολικό Κέντρο του Kidamali, 
στην Iringa της Κεντρικής Τανζανίας.

Αυτό το Ιεραποστολικό Κέντρο, 
καθώς και 60 ενορίες με τριάντα 
Ιερούς Ναούς, ίδρυσε ο Σεβ. κ. Δη-
μήτριος, με τις ευχές του Μακαριωτά-
του Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου, του 

Ιεραποστόλου Πατριάρχου, του Πατρι-
άρχου της αγάπης, με πολλούς κόπους 
προ 11 ετών με την βοήθεια των πνευ-
ματικών του παιδιών και συνεργατών 
της Ιεραποστολής των Αρχιμ. Αγαθονί-
κου Νικολαΐδη (νυν πρώτου Επισκόπου 
Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας), Φω-
τίου Χατζηαντωνίου (νυν προϊσταμένου 
της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου 
Σάββα Αλεξανδρείας), Μιχαήλ Δάνιου 
(Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης) και Αντω-
νίου Στυλιανάκη (Ιερά Μητρόπολη Θεσ-
σαλονίκης).

Εδώ στην ίδια περιοχή, σύντομα θα 
πραγματοποιηθεί η ενθρόνιση του πρώ-
του Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής 
Τανζανίας κ. Αγαθονίκου.

Ο Σεβασμιώτατος βαθύτατα συ-
γκινημένος μετέφερε σε όλους τους 
συμπροσευχομένους τις ευχές και ευ-
λογίες του Μακαριωτάτου, απηύθυνε 
πνευματικούς, στηρικτικούς λόγους, 
καρδιακές πνευματικές νουθεσίες και 
επαίνεσε την Μοναχή Θεοδώρα, η 
οποία εργάσθηκε φιλότιμα και φιλό-
πονα επί πολλά έτη, οργανώνοντας 
κατώτερα και ανώτερα κατηχητικά 
με περισσότερους από 600 νέους και 

Η ΠΡΩΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΑΧΗ 
ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα
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Με τις ευλογίες του Ορθόδοξου Πάπα 
και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και 

πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄, ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης κ. 
Ιγνάτιος χειροτόνησε έναν Γάλλο σε 
διάκονο.

Ο νέος διάκονος, γιατρός στο επάγ-
γελμα, Ιωάννης Κλέπερ, θα εξυπηρετεί 
πλέον την Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία 
του Μαυρικίου, μέσα στον περικαλή 
Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος.

Ο διάκονος και η σύζυγος διακόνισ-
σα Σοφία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους πλάι στον Προϊστάμενο Πρεσβύτερο 
π. Mattey, ο οποίος είναι Ελβετικής κατα-
γωγής.

Μια καινούργια Ορθόδοξη παρουσία θα 
λάμπει από σήμερα πιο πολύ στην Ιεραπο-
στολική χώρα του Ινδικού, πλησίον από 
έναν άλλο ζωντανό εκκλησιαστικό πυρήνα 
στο γαλλόφωνο νησί της  Reunion.

Πηγή: ierapostoli.wordpress.com

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΝΕΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ 
ΜΑΥΡΙΚΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤOΛΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

νέες, διδάσκοντας στις ομάδες των 
νέων μητέρων και συγκεντρώνοντας κι 
άλλες νέες κοπέλες που ενδιαφέρονται 
για το μοναχισμό (ήδη υπάρχουν άλλες 
πέντε υποψήφιες).

Με παντελή την έλλειψη Ιεράς Μο-
νής στην Τανζανία, αλλά με ζήλο και πό-
θο για την μοναχική ζωή και χάρη στην 
πνευματική καθοδήγηση του Σεβ. κ. Δη-
μητρίου και την στήριξη των Μοναζου-
σών Ειρήνης, Αικατερίνης, Αναστασίας, 

Γαβριηλίας και Κλεοπάτρας από την Ιερά 
Μητρόπολη Μολδαβίας, οι οποίες δι-
ακονούν εναλλάξ κατά διαστήματα ως 
εθελόντριες την Ιεραποστολή, κυρίως 
όμως με τις ευχές και την αγάπη του 
Πατριάρχου μας, πραγματοποίησε τον 
ενδόμυχο πόθο της και γεμάτη ευτυχία 
κατέστη η πρώτη «νύμφη Χριστού» στην 
Τανζανία!!!

Και ΤΩ ΘΕΩ δόξα!!!!
Πηγή:Romfea.gr
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Στο Ορθόδοξο  Ιεραποστολικό Κέντρο 
στο Sabeto είχαμε δέκα βαπτίσεις. 

Δέκα νέα ονόματα προστέθηκαν στο ήδη 
υπάρχον ποίμνιο της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας στα νησιά Φίτζι.

Η Εμέλια, η Τατιανή, η Λουκία, η Σα-
λώμη, ο Στέφανος, ο Ιωάννης, η Κικίλια, 
η Αικατερίνη, η Μαριάμ και η Ευφρασία 
είναι οι νεοφωτισθέντες Ορθόδοξοι Χρι-
στιανοί στα νησιά Φίτζι .Ο σταυρός λάμπει 
στο στήθος τους αλλά και στην καρδιά τους.

Εκ της Ι.Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας

ΝΕΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Μια ακόμη ενορία στην Ουγκά-
ντα, του Αγίου Στυλιανού … Ο 

ναός κτίζεται και τώρα τα Μυστήρια 
τελούνται σε μια καλύβα… φωτογρα-
φίες από βαπτίσεις που έγιναν και 

από την επίσκεψη του τοπικού Μη-
τροπολίτη Καμπάλας και πάσης Ου-
γκάντας κ.κ.Ιωνά στην ενορία τους… 
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συρρέουν στην 
ταπεινή αυτή ορθόδοξη εκκλησία της 
Ουγκάντας, ενώ στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο και σε άλλες Ορθόδοξες χώρες, 
οι περισσότεροι βαπτισμένοι Ορθόδο-
ξοι Χριστιανοί ούτε την καμπάνα δεν 
θα ακούσουν από τα ξενύχτια του Σαβ-
βατόβραδου… Οποία κατάπτωση ηθική 
και πνευματική !

π.Paul Kikulwe

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ
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Ο πάτερ Χρυσόστομος 
Manalu, εδώ και 

δεκαοκτώ χρόνια επιτελεί 
ένα σημαντικότατο ιεραπο-
στολικό έργο στη περιοχή 
Μεντάν στο νησί Σουμάτρα 
της Ινδονησίας.

Κατά το διάστημα αυτό 
έχει καταφέρει την ίδρυση 
ενός νοσοκομείου, δέκα ορ-
θόδοξων εκκλησιών και έξι 
σχολείων και Θεολογικής 
Σχολής στην οποία διδά-
σκει αρχαία ελληνικά.

ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ π.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΜΑΝΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Το Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
εύχεται ολόψυχα σε όλους τους 

Ορθοδόξους και ιδιαίτερα 
στους αδελφούς μας στις χώρες 
της Ορθοδόξου Ιεραποστολής, 
ο Αναστάς Ιησούς Χριστός 
να γαληνεύει τις καρδιές, 
να γεφυρώνει το χάσμα 

των σχέσεων με τους 
συνανθρώπους μας, 

να γκρεμίζει το φράγμα 
που διαχωρίζει 

εχθρούς και φίλους.
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Στις 22 Ιανουαρίου 2017 ο Όμιλός μας έκοψε την πατρο-
παράδοτη βασιλόπιτα σε εκδήλωση που πραγματοποι-

ήθηκε στην αίθουσα Τελετών του Πολεμικού Μουσείου 
Αθηνών.

Ο Σεβ. Κυθήρων &  Αντικυθήρων κ.κ.Σεραφείμ, πνευματικός 
καθοδηγητής του Ομίλου μας ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν 

ο Αγιορείτης Ιεραπόστολος π.Γρηγόριος 

Γρηγοριάτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 

«Ιεραποστολικές Αναμνήσεις».

Ο Eκπρόσωπος του Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας, Μητροπολίτης 

Γουινέας κ.κ. Γεώργιος απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό

Εκ μέρους του Μακαριότατου Aρ-

χιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’, μας 

τίμησε με την παρουσία του ο Πα-

νοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 

π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου

Στο πιάνο συνόδευε ο καθηγητής 
μουσικής Νίκος Κουμπιός.

Η παιδική πολυβραβευμένη χορω-
δία των Εκπαιδευτηρίων Ηλιάδη 
υπό την διεύθυνση της καθηγήτρι-
ας μουσικής κας Θεώνης Μούλτου, 
ήρθε αφιλοκερδώς να διανθίσει 
μουσικά την εκδήλωσή μας. 
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ

Οι συνεργάτες του Ομίλου 
μας στο Χρισσό Φωκίδας 

είχαν την ιδιαίτερη χαρά και 
ευλογία να ξεκινήσουν την 
νέα χρονιά με την κοπή της 
πατροπαράδοτης βασιλόπιττας 
από τον επιχώριο Ποιμενάρχη 
τους.  Ο Μητροπολίτης Φω-

κίδας κ. Θεόκτιστος ξεκίνησε την 
εκδήλωση με την ευλογία της βα-
σιλόπιττας.  Με πατρική ευαισθησία 
και αγάπη, απλότητα και αμεσότητα, 
ευχήθηκε στους συνεργάτες, φίλους 
και δωρητές της ιεραποστολικής 
προσπάθειας, τονίζοντας την ανάγκη 
της καλλιέργειας του ιεραποστολικού 
πνεύματος, το οποίο από τα πρώτα 

χρόνια χαρακτήριζε την εκκλησία του Χριστού για την διάδοση της αλήθειας του 
Ευαγγελίου.  Επισήμανε ότι η προσπάθεια αυτή επιτελείται με τον λόγο τον οποίο 
επισφραγίζει η ανάλογη συνέπεια στις πράξεις.  Ο Σεβ. κ. Θεόκτιστος ευχαρίστησε 
και συγχάρηκε τους συνεργάτες του Ομίλου μας που επιδεικνύουν τέτοια ευαισθησία 
σε καιρούς κρίσεως και γίνονται αρωγοί στο έργο των Ορθόδοξων ιεραποστόλων της 
πρώτης γραμμής στα διάφορα μέρη του κόσμου.  Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχη καθώς και του σεμνού εφημερίου του Χρισσού π. Δημητρίου Ευσταθίου 
τόνωσε τον ζήλο των συνεργών και φίλων της ιεραποστολής, οι οποίοι με συγκίνηση 
παρακολούθησαν στη συνέχεια την παρουσίαση του έργου που επιτελείται στο 
ιεραποστολικό κλιμάκιο της ενορίας του Αγίου Σπυρίδωνα Λουγκουζί στην 
Ουγκάντα.  Την παρουσίαση έκαναν με ζωντάνια και απλότητα, όπως επι-
τόπου το έζησαν και το αισθάνθηκαν, οι εισηγήτριες Σταυρούλα Λαμπίδη 
φοιτήτρια Ιατρικής Παν. Αθηνών, Θάλεια Λαμπίδη και Ακριβή Κουμπέτσου, 
φοιτήτριες Διαιτολογίας Χαροκοπείου Πανεπ/μίου.  Την εκδήλωση πλαισίωσε 
μουσικά η χορωδία κατασκηνωτριών της Αγίας Ταβιθά, οι οποίες καταχειροκροτή-
θηκαν για τα μεστά νοημάτων τραγούδια τους που με νεανικό παλμό τραγούδησαν.  
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο για την πατρική 
του αγάπη, στήριξη και παρουσία, καθώς και όλους όσους συμμετείχαν και συνε-
τέλεσαν ώστε η κοπή της αγιοβασιλιάτικης πίττας στο Χρισσό να χαρίσει σε όλους 
μας «αγαλλίαση καρδίας» και εμπειρία «οσμής πνευματικής».

Για την ανταπόκριση,
Στάθης Σταυριανός, Eπικεφαλής Επιτροπής Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Χρισσού
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος ο Όμιλός 

μας γιόρτασε με εκκλησι-
αστική τάξη και κατάνυξη 
την προστάτιδά μας Αγία 
Φιλοθέη στην ομώνυμη 
κρύπτη της στο υπόγειο 
της Ιεραποστολής. Το Σάβ-
βατο στον εσπερινό αλλά 
και ανήμερα στην Θεία 
Λειτουργία χοροστάτη-
σε και λάμπρυνε με την 
παρουσία του ο πνευ-
ματικός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ο 
Σεβ. Μητροπολίτης  Κυ-
θήρων & Αντικυθήρων 
κ.κ.Σεραφείμ.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
ΝΕΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων των νέων 
οικογενειών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2017, στην αίθουσα του Ομίλου μας εκδή-
λωση, όπου ο  π.Θεμιστοκλής Χριστοδούλου ανέπτυξε 
το θέμα: «Οικογένεια και Εκκλησία» και ευλόγησε την 
βασιλόπιτά τους. 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Στις 26 Μαρτίου  στην αίθουσα του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική μας επέτειο. 

O Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεο-

λόγων κ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας - Δρ Θεο-

λογίας μίλησε με θέμα: ‘’Ορθόδοξη Παράδο-

ση και μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα’’.

Η χορωδία των 
νεανίδων της ‘’Αγίας Ταβιθά’’ διάνθισαν 
τη γιορτή με παραδοσιακά τραγούδια και 
χορούς.

Ο Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας Πανοσιολογιότατος 
π.Αθανάσιος από το Κονγκό απευθύ-
νει χαιρετισμό στην εκδήλωση

Στο βήμα του Ομίλου ο Εκπρόσωπος του  

Μακαριοτάτου Αρχιεπ/που Αθηνών & 

πάσης Ελλάδος π.Εμμανουήλ Νιράκης, 

εφημέριος του Ι.Ναού Αγ.Ζώνης Κυψέλης.
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ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ

Ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής της 
ιεραποστολής τέλεσε Ιερό Ευχέ-

λαιο την Τετάρτη 29 Μαρτίου. Το μυ-
στήριο τελέστηκε από τον π.Θεότιμο 
Τσάλα Δρ. Θεολογίας, εφημέριο της 
ενορίας Αγίου Θωμά Κυψέλης.

Δραστηριότητες του Οµίλου µας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ π.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ

Στις 5 Μαρτίου καλεσμένος στον Όμιλό μας  
ήταν ο Αρχιμανδρίτης ιεραπόστολος στην 

Σιέρρα Λεόνε π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος. Ο 
π. Θεμιστοκλής, ομογενής από την Αυστραλία, 
κάλυψε μια τεράστια διαδρομή για να βρεθεί 
ως ιεραπόστολος στην Αφρική. Στα νιάτα του 
υπήρξε ροκ σταρ, που έπαιξε στην ίδια σκηνή 
με τους Rolling Stones και τους Beatles, άθε-
ος, μαρξιστής, νέος με αξιοζήλευτη μόρφωση, 
υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης, που 

διαδήλωνε για τα δικαιώματα των αδύναμων και ακαδημαϊκός με πολλά υποσχόμενη 
καριέρα. Στα 21 του ανακάλυψε την Ορθοδοξία και της αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. 
Διέκοψε τις σπουδές του στις Πολιτικές Επιστήμες και στράφηκε στη Θεολογία. 
Μελέτησε Εβραϊκά και Αρχαία Ελληνικά στο Χάρβαρντ, πήρε διδακτορικό από το 
Πρίνστον και το 1999 έφυγε για Κένυα, για το μακρύ ταξίδι της ιεραποστολής.   Με 
καλοσύνη, αστείρευτη αγάπη και μόνο στόχο την προσφορά στους μη έχοντες, ο 
"Father Themi" όπως τον αποκαλούν στην Αφρική, είναι μία από τις σπάνιες περι-
πτώσεις ανθρώπων, που δίνουν  χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα, που αγαπούν 
και διακινδυνεύουν τη ζωή τους, με όπλο την πίστη και όνειρο μία καλύτερη τύχη 
για τα παιδιά και τις ηρωίδες γυναίκες της Αφρικής. 

Μεταξύ των άλλων νέων από το ιεραποστολικό μέτωπο που υπηρετεί τόνισε:  
«Ζούμε σε έναν κόσμο αυξανόμενης πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και 
ιατρικής αβεβαιότητας. Με επιδημίες, όπως τον ιό του ΄Εμπολα, λιμούς, πολέμους 
και θηριώδη βία. Μικρά παιδιά στρατολογούνται και μετατρέπονται σε μηχανές 
που σκοτώνουν. Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας αποδεικνύει ότι έχουμε 
έναν λόγο που ρίχνει πίσω του έναν ίσκιο».
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το Καταστατικό του Πανελληνίου 

Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής,  ο Σύλλογός μας ως 

Αναγνωρισμένο Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, πραγματοποί-

ησε  στα γραφεία του, στην Άνω  Κυψέλη την ετήσια Γενική Συνέλευση. 

Στην συνέλευση παρευρέθη ο πνευματικός καθοδηγητής του Ομίλου Σεβ. 

Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικηθύρων κ.κ. Σεραφείμ.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν:

• Έγκριση και επικύρωση των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως του 

2016.

• Οικονομικός απολογισμός του λήξαντος έτους 2016 και έκθεση της Ελε-

γκτικής Επιτροπής.

• Έγκριση πεπραγμένων 2016.

• Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & 

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

H σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου & της  Ε.Ε.,  που προέκυψε 

από τις εκλογές, είναι η εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΡΔΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΟΣ: ΣΩΧΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  Ποσό

Αγοραστού Δήμητρα 15,00 €

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €

Αντωνίου Λουκία 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 105,00 €

Ανώνυμος 2.000,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 25,00 €

Ανώνυμος 195,00 €

Αρβυθάς Ηλίας 100,00 €

Αρχιμ/της π. Χαραλαμπίδης Γρηγόριος 10,00 €

Βαμβακάρη Αννα 20,00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 100,00 €

Βιντζιλέου Ελεονώρα 20,00 €

Βλατάκης Συμεών 100,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00 €

Βρανάς Ευστάθιος 20,00 €

Γαλανοπούλου Χριστίνα 10,00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 10,00 €

Γεωργάκη Κλεονίκη 20,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 80,00 €

Γιαννακοπούλου Χαρίκλεια 30,00 €

Γιάνναρου Αντιγόνη 20,00 €

Γκατζοφλιάς Κωνσταντίνος 300,00 €

Γκέλη Νίκη 20,00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 50,00 €

Γλύκα Μαρκέλλα 50,00 €

Γρηγορίου Μαρία 60,00 €

Γρηγορόπουλος Γρηγόριος 50,00 €

Δαλέτου Γεωργία 30,00 €

Δημάκη Αλεξάνδρα 40,00 €

Δημητριάδης Σπυρίδων 10,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 8,00 €

Δουμάκη Αλίκη 50,00 €

Ευθυμίου Αικατερίνη 10,00 €

Εφραίμογλου Φωτεινή 10,00 €

Εψίμου Ευαγγελία 100,00 €

Ζούμπου Παναγιώτα 100,00 €

Θεοδωρόπουλος Ιωάννης 300,00 €

Ιερά Μονή "Κοιμήσεως Θεοτόκου" 
Αχαρναί 30,00 €

Ιερά Μονή Προυσού 150,00 €

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Σιάτιστα 150,00 €

Καβαλάρη Μαίρη 30,00 €

Καλαθά Φωτεινή 20,00 €

Καπιδάκη Μαριλένα 500,00 €

Καραγιάννη Γεωργία 10,00 €

Καραθανάση Μαρία 30,00 €

Καραντζάλου Μαρία 100,00 €

Καραστάθης Κωνσταντίνος 30,00 €
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Καραχάλιου Αλεξάνδρα 100,00 €

Καραχάλιου Στέλλα 40,00 €

Καρύδης Προκόπιος 50,00 €

Κατηφόρη Ελένη 20,00 €

Κιούση Σωτηρία 20,00 €

Κοντοζήση Βασιλική 15,00 €

Κοντούλια Ευμορφία 40,00 €

Κοτσώνα Ελένη 10,00 €

Κουλοβατιανού Παγωνίτσα 10,00 €

Κουτουμάνος Δημήτριος 220,00 €

Κουτρέτση Κυριακή 20,00 €

Κουφοπούλου Αικατερίνη 20,00 €

Κρυσταλογιάννη Εφη 200,00 €

Κυδωνάκη Κλεοπάτρα 150,00 €

Κυρακοπούλου Ασημίνα 50,00 €

Λουκάγκος Θωμάς 200,00 €

Ματσούκα Μαρία & Παναγιώτα 20,00 €

Ματσούκα Παναγιώτα 10,00 €

Ματσούρη Αικατερτίνη 30,00 €

Μαυροπούλου Χριστίνα 50,00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 35,00 €

Μεϊντάνη Βασιλική 20,00 €

Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 500,00 €

Μεταξάκη Ελένη 20,00 €

Μηλίτσης Γεώργιος 50,00 €

Μικελάτου Ευτυχία 20,00 €

Μπινίκος Νικόλαος 15,00 €

Μπούκουρας Χρήστος 300,00 €

Μπουρναβέα Αθανασία 20,00 €

Νικολαϊδης Απόστολος 200,00 €

Νικολάου Μαρία 40,00 €

Νταλάκα Βασιλική 50,00 €

Νταντού Μαρία 20,00 €

π. Γεώργιος Καλπούζος 500,00 €

π. Γρηγόριος Χαραλαμπίδης 50,00 €

π.Σκούλικας Ανδρέας 500,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €

Παναγοπούλου Ελένη 6,00 €

Παπαγιαννόπουλος Χαρίλαος 10,00 €

Παπακωνσταντίνου Βασιλική 100,00 €

Παπαπαναγιώτου Κλεανθία 30,00 €

Παρλαβάντζας Δημήτριος 30,00 €

Πετρίδη Φωτεινή - Φιλοθέη 50,00 €

Πρωτονοταρίου Βάγια 20,00 €

Σακελλαρίου Χριστίνα 10,00 €

Σαλταπίδη Ισμήνη 10,00 €

Σοβατζόγλου Βασ. 40,00 €

Σουπιώνης Νικόλαος 10,00 €

Στεργίου Αικατερίνη 40,00 €

Στεργιούλη Βέτα 20,00 €

Στυλογιάννης Γεώργιος 5,00 €

Τατάγια Ελένη 200,00 €

Τζανέτης Στυλιανός 25,00 €

Τόγιας Κωνσταντίνος 20,00 €

Τσιρακίδου Ελισάβετ 50,00 €

Τσιτίνης Κωνσταντίνος 50,00 €

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50,00 €

Τσουμπελή Ασπασία 20,00 €

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ο Άγιος 
Χαραλάμπης" 400,00 €

Χαϊντούτης Θωμάς 50,00 €

Χρόνης Χρήστος 150,00 €

Ψυχομάνη Παναγιώτα 20,00 €

Ώττα Αικατερίνη 20,00 €
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Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ναών από 
01/10/2016 έως 31/12/2016  Ποσό

Αγγέλου Άννα 70,00 €

Ανώνυμος 388,00 €

Αποστολόπουλος Στυλιανός 80,00 €

Βάγγου Σπυριδούλα 20,00 €

Βασιληά Παρασκευή 20,00 €

Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €

Γανοπούλου Μαρία 20,00 €

Δασουράς Βασίλειος 83,76 €

Διαμαντή Ιωάννα 47,20 €

Ευθυμίου Σοφία 50,00 €

Ζώνας Μενέλαος 30,00 €

Θεοδώρου Νικολέτα 10,00 €

Καλιαντάση Ευμορφία 10,00 €

Καραμπάτσος Βασίλειος 100,00 €

Κωστούλας Χρήστος 10,00 €

Λεκέα Αθηνά 21,19 €

Λουπάκης Αθανάσιος 40,00 €

Μουρίκη Παρασκευή 20,00 €

Μπάλιου Χρυσούλα 10,00 €

Μπουλμπασά Γεωργία 50,00 €

Νίκας Παναγιώτης 50,00 €

Νικολετοπούλου Παναγιώτα 55,33 €

Νταλιάνη Γεωργία 10,00 €

Οικονόμου Νικολέτα 10,00 €

Παιδονόμου Ελένη 14,84 €

Παπακωνσταντίνου Μαρία 10,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 70,00 €

Παπαχρήστος Αθανάσιος 20,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 20,00 €

Πιλιλίνη Μαρία 96,50 €

Ράπτη Μήνα 70,00 €

Ροζάνα Σταυρούλα 10,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €

Σέμπου Αντωνία 40,00 €

Σιώρα Μαρία 45,46 €

Σπυρίδου Ευάγγελος 50,00 €

Σπύρου Ευθύμιος 20,00 €

Στεργίου Ευάγγελος 95,41 €

Στριμπής Δημήτριος 20,00 €

Σωτήρχου Αικατερίνη 20,00 €

Τετράδης Στέφανος 281,22 €

Τσεκούρας Ναπολέων 100,00 €

Τσούκου Αθηνά 41,37 €

Υφαντής Χαράλαμπος 100,00 €

Φούφουλας Άγγελος 50,00 €

Εις Μνήμην από 
1/10/2016 έως 31/12/2016  Ποσό

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην συζύγου 
Ευγενίου 150,00 €

Λέρη Βασιλική εις μνήμην αδελφού Σε-
ραφείμ 50,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην συζύ-
γου Ιωάννου 100,00 €

Μικελάτου Ευτυχία εις μνήμην Ελένης 50,00 €

Μπακάλη Αγγελική εις μνλημην μητρός 
Ευδοξίας 50,00 €

Μπέλτσιος Χρ. Ευάγγελος εις μνήμην 
συζύγου Βασιλικής & θυγατρός Ευανθίας 50,00 €

Νικολαίδου Ελένη εις μνήμην συζύγου 
Παύλου 50,00 €

Δια Βαπτίσεις από 
01/10/2016 έως 31/12/2016  Ποσό

Κωνσταντινίδου Ελεούσα, όνομα Γεωργία 60,00 €

Μπάλιου Ελένη, όνομα Πορφύριος 60,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. από 
01/10/2016 έως 31/12/2016 160,00€
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Ἱεραποστολή δέν εἶναι νά δίνεις.

Ἱεραποστολή σημαίνει νά δίνεσαι ὁλόψυχα.

Ἡ Ἱεραποστολή διακονεῖ τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Μέ τήν κατήχηση καί τή διδαχή ὑπηρετεῖ τίς  

πνευματικές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας.

Μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη καί τήν φιλανθρωπία  

συγκακουχείται μέ τούς «ἐλαχίστους»  

ἀδελφούς καί συμπαρίσταται 

στίς δοκιμασίες του.


