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Στό ἱερό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα 
τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς 

τῆς Πεντηκοστῆς ἀντηχοῦν τά θεϊκά καί 
ἀθάνατα λόγια τοῦ Θείου Διδασκάλου: 
«ἐάν τις διψᾶ, ἐρχέσθω πρός με καί πι-
νέτω».

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, σχο-
λιάζοντας τόν στίχον αὐτόν, βάζει στό στό-
μα τοῦ Θεανθρώπου τά ἑξῆς λόγια: «Δέν 
πιέζω κανένα μέ τήν ἀνάγκη καί τήν βία, 
ἀλλά, ἄν κάποιος ἔχει πολλή προθυμία, 
ἄν κάποιος καίγεται κυριολεκτικά ἀπό 
τόν (θεῖο) πόθο, αὐτόν ἐγώ προσκαλῶ». 
Δίψαν ἐδῶ δέν ἐννοεῖ μόνον τήν δίψα τῆς 
«διδασκαλίας», κατά τόν Ζιγαβηνό, ἀλλά 
καί ἐκείνη, πού δηλώνεται μέ τό «μακάριοι 
οι πεινῶντες και διψῶντες τήν δικαιοσύνην».

Ὁ ἀείμνηστος Πανεπιστημιακός Κα-
θηγητής τῆς Θεολογίας Παναγιώτης 
Τρεμπέλας σχολιάζει ὡς ἑξῆς τά περί τῆς 
πνευματικῆς δίψας, πού ἀνέφερε παρα-
πάνω: «Ἐάν κάποιος ποθεῑ νά καταστῆ 
ἀληθινά καί ἀιώνια εὐτυχής, ἄς ἔλθη κο-
ντά μου συμμορφούμενος πρός ὅσα ἐγώ 
λέγω καί ἐνστερνιζόμενος πλήρως τήν 
διδασκαλία μου. Ἐάν κάποιος στερεῖται 
τίς ἀνέσεις τῆς παρούσης ζωῆς καί εί-
ναι κουρασμένος ἀπό τίς δοκιμασίες της, 
ἄς προσελκησθεῑ ἀπό τήν φτώχεια καί 
τίς θλίψεις του κοντά στο Χριστό, γιά νά 
ἀπολαύση πλησίον του τήν εἰρήνη, πού ὁ 
κοσμος οὔτε μπορεῖ νά δώση, οὔτε εἶναι 
ἱκανός νά τήν ἀφαιρέση. Ποθεῖς ζωή δι-
αρκή καί αἰώνια;  Ὅπως στό πρόσωπο 
τοῦ Ἀδάμ ὅλοι ἀποθνήσκουν, ἔτσι στό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὅλοι θά ζήσουν 
(αἰώνια). Ἀντί τῆς ἀσθένειας, τήν ὁποία 
μᾶς ἐκληροδότησε ὁ Ἀδάμ, μέ τή χάρι 

τοῦ Χριστοῦ θά λάβωμε δύναμι. Ἀντί τῆς 
καταισχύνης δόξα. Ἀντί τῆς διαφθορᾶς 
ἀνακαινισμό. Ἀντί τοῦ θανάτου ζωή 
αἰώνια. Ποθεῖς χαρά;  Ὁ Χριστός θά σοῦ 
τήν δώση. Δίνει χαρά μέ τίς ποικίλες δω-
ρεές του. Χαρά μέ τήν ἀνάπαυσι καί τήν 
εἰρήνη, τήν ὁποία μεταδίδει σέ κάθε ψυ-
χή πού προέρχεται σ’ αὐτόν.  Ὁ Χριστός 
εἶναι ἡ εἰρήνη μας. Αὐτός καθιστᾶ τούς 
μαθητές Του ἁλάτι τῆς γῆς καί φῶς τοῦ 
κόσμου, βασιλεῖς καί ἱερεῖς γιά τόν Θεό.  
Ἔλα, ψυχή μου, κοντά στόν Χριστό καί δι-
δάξου μέ τήν πεῖρα, πόσο ἀγαθός εἶναι ὁ 
Κύριος, πόσο ἐλαφρό εἶναι τό φορτίο του 
καί ποιά ἀνάπαυσι θά βρῆς πλησίον του!».

Ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
ἑρμηνεύοντας τήν φράσι: «ὁ πιστεύων 
εἰς ἐμέ, καθώς εἶπεν ἡ Γραφή ...», λέγει: 
«Φανερώνει ὅτι πρέπει (ὁ πιστός) νά ἔχη 
τήν γνῶσι διορθωμένη καί ὄχι τόσο ἀπό 
τά θαύματα καί σημεῖα, ὅσο ἀπό τίς ἅγιες 

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

« Ὅσοις ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος Χάρις»  
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
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Γραφές νά πιστεύη». Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος 
ἑξηγεῖ τήν φράσι: «ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας 
αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» ὡς ἑξῆς: 
«ποταμοί... δηλαδή πνευματική διδασκα-
λία, μέ τήν ὁποία ἀρδεύει τούς ἀκροατάς». 
Ὁ αὐτός  Ἅγιος Ἀθανάσιος σημειώνει ὅτι 
« Ὕδωρ ἀποκάλεσε τήν διδασκαλία Του» 
(ὁ Κύριος).  Ἤ, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, 
πιό ὀρθά «τό  Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τήν πί-
στη ἐκείνων, πού ἔχουν πιστεύσει στόν 
Χριστό, γεννιέται μέσα στήν καρδιά καί 
τήν ὕπαρξι τῶν ἀξίων".

Ὁ δέ ἱερός Θεοφύλακτος παρατηρεῖ 
ὅτι: «ὁ Χριστός εἶπε ὅτι ποταμοί θά ρεύ-
σουν καί ὄχι μόνο ποταμός τοῦ ζῶνος 
ὕδατος». Καί ὁ Ζιγαδηνός ἑξηγεῖ ὅτι μέ 
τήν λέξι «ποταμοί» ὁ Κύριος ὑποδηλώνει: 
«τήν ἀφθονία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν 
πλημμύρα τῆς Θείας Χάριτος. Γιατί τό 
Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ζῶν, δηλαδή πάντο-
τε ἐνεργεῖ καί εἶναι ἀεικίνητο». Καί συ-
μπληρώνει ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Χρυσορ-
ρήμων Πατήρ: «Διότι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ὅταν εἰσέλθη στή διάνοια καί 
στερεωθῆ, ἀναβλύζει περισσότερο ἀπό 
κάθε πηγή καί δέν διακόπτεται, οὔτε κε-
νώνεται (δέν ἀδειάζει), οὔτε στέκεται καί 
ἀδρανεῖ».

Ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέ-
λας λέγει τά ἀκόλουθα γιά τίς δωρεές 
καί χάριτες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Οἱ 
δωρεές καί ἐνισχύσεις τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος παραβάλλονται μέ τό ζῶν, τό 
ζωντανό καί διαρκῶς ρέον νερό, διότι 
εἶναι οἱ ἐνεργητικές καί ζωηρές ἀρχές 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ποταμοί ὕδατος 
ζῶντος, ζωντανοῦ (τρεχούμενου) νεροῦ, 
δηλαδή ἀφθονία ἀπό τό ἕνα μέρος καί 
σταθερότητα ἀπό τό ἄλλο. Οἱ δωρεές καί 
οἱ χάριτες ρέουν ἄφθονα καί σταθερά σάν 
ἀνεξάντλητο ποτάμι. Ὡς ἰσχυρό ρεῦμα 
πού ἐξουδετερώνει κάθε ἀμφιβολία καί 

κάθε φόβο».
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἀδελφός 

κατά σάρκα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ 
Μεγάλου, σημειώνει ὅτι: «Τήν καθαρή 
καρδιά μέ τήν λέξι κοιλία ἐννοοῦμε». Τόν 
στίχο «ποταμοί ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύ-
σουσι ὓδατος ζῶντος», σχολιάζοντας ὁ ὡς 
ἄνω καταξιωμένος ἀοίδιμος Καθηγητής 
τοῦ Πανεπιστημίου, παρατηρεῖ ὅτι: «Ἡ 
παραμονή καί ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος σ’ ἐκείνους πού πιστεύουν γίνεται 
πηγή νεροῦ, πού ἐκτινάσσεται ψηλά, ρέει 
συνεχῶς, ἀναπηδοῦν ἀπό αὐτή πλούσια 
ρεύματα, πού δροσίζουν καί καθαρίζουν 
σάν διαυγές καί ἄφθονο νερό, πού μα-
λάσσει τίς ψυχές, τίς ποτίζει σάν νερό, 
καί τίς καθιστᾶ καρποφόρους σέ ἔργα 
ἀρετῆς.  Ὅταν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ πρῶτοι 
Χριστιανοί, μιλοῦσαν μέ ξένες γλῶσσες 
γιά τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, καθώς τό Ἅγιο 
Πνεῦμα τούς ἔδινε τήν δυνατότητα γιά 
νά ὁμιλήσουν καί ἀργότερα ἐκήρυξαν καί 
συνέγραψαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χρστοῦ μέ 
θέμα εὐγλωττία, τότε Ποταμοί ἀπό τήν 
κοιλία τους ἔρρευσαν μέ τό ζωντανό νε-
ρό».

«Ὃσοις ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος Χάρις, 
λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι». 
Φωτεινή εἶναι ἡ ζωή τους, φωτισμένα τά 
λόγια τους, φωτεινές οἱ πράξεις καί τά 
ἔργα τους. « Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχή 
ζωοῦται καί καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύ-
νεται...».

Αὐτοί εἶναι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, οἱ 
ἐκλεκτοί τοῦ Κυρίου μας, οἱ φίλοι τοῦ 
γλυκυτάτου Ἰησοῦ, οἱ ἄξιοι τοῦ Θεοῦ, 
οἱ ἠλεημένοι δοῦλοι τοῦ Δεσπότου 
Χριστοῦ, οἱ κληρονόμοι τῆς Βασιλεί-
ας τῶν Οὐρανῶν, «οἱ εὐλογημένοι τοῦ 
Οὐρανίου Πατρός».

 
†  Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

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



Είναι πράγματι ανεπιθύμητος και 
επικίνδυνος ο Χριστός; Βεβαίως εί-

ναι επικίνδυνος και ανεπιθύμητος. Και 
μάλιστα πάρα πολύ!

Το πρόσωπο του Ιησού δεν είναι μια 
ουδέτερη φυσιογνωμία, που μπορείς να 
τον αποδεχτείς, χωρίς να δημιουργηθεί 
συνειδησιακό πρόβλημα. Και μόνο ν’ 
αποδεχτεί κανείς την παρουσία Του, νι-
ώθει μέσα του την επανάσταση. Ο λόγος 
του Κυρίου ακούγεται δριμύς, κι η κλήση 
για μετάνοια, για αλλαγή κατεύθυνσης 
ζωής προκαλεί αναστάτωση. Όποιος δεν 
αντέχει αυτή τη φωνή, βρίσκει εύκολη 
διέξοδο στην άρνηση και στο διωγμό.

Προκαλεί βαθιά λύπη η πολεμική που 
έχει εξαπολυθεί τον τελευταίο καιρό ενα-
ντίον του Χριστού και της Εκκλησίας 
Του. Ο Χριστός είναι το πρόβλημα στην 

ανθρωπότητα, γιατί ο Χριστός είναι «ση-
μείον αντιλεγόμενον» είναι η αντιλογία 
μέσα στον κόσμο που ζούμε, και πραγ-
ματικά ήρθε και έβαλε φωτιά εξεγέρσεως 
της συνειδήσεως.

Στις παλιές εποχές το κύμα της αμ-
φισβήτησης και του διωγμού ενάντια 
στον σαρκωμένο Λόγο του Θεού είχε τη 
σαφή ένδειξη.  Ήταν και χαρακτηριζόταν 
«διωγμός». Οι ειδωλολάτρες ορμούσαν 
ακάθεκτα. Κείνοι που θίγονταν απ’ τη 
νέα θρησκεία, άνοιγαν τα σιδερένια 

κλουβιά των λεόντων ή ακόνιζαν το 
ξίφος για να το βυθίσουν στις καρδιές 
των πιστών.

Αλλά και στις μέρες μας σε πολλές 
χώρες του πλανήτη υποφέρουν και βα-
σανίζονται ποικιλοτρόπως οι Χριστιανοί.

Φλέγεται τώρα η Μέση Ανατολή και 
όχι μόνο. Χιλιάδες χριατιανοί έχουν 
εκτοπισθεί. Χριστιανικές κοινότητες 
του Ιράκ και της Συρίας, απειλούνται 
με αφανισμό από τους Τζιχαντσιστές 
του Ισλαμικού κράτους. Στα εδάφη όπου 
γεννήθηκε η θρησκεία της αγάπης, οι 
Χριστιανοί αντιμετωπίζουν μαζικές δι-
ώξεις. Οι Χριστιανικές κοινότητες που 
χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν 2000 χρό-
νια από τον Τίγρη μέχρι τον Ευφράτη 
έχουν καταρρεύσει.

Χρέος δικό μας να μην ξεχνάμε την 

προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «Να 
θυμόσαστε αυτούς που υποφέρουν και 
βασανίζονται σαν να είσαστε εσείς στη 
θέση τους» (Εβρ. ιγ΄ 3).

Αλλά και στις χώρες που δεν έχει 
κηρυχθεί διωγμός των Χριστιανών, η 
επίθεση γίνεται με τη μάσκα της αθεΐας.

Η αθεΐα λανσάρεται σαν απόκτημα 
της επιστήμης ή σαν απελευθέρωση 
απ’ τα σχήματα του παρελθόντος ή σαν 
άνοιγμα καινούριων οριζόντων. Η δήθεν 
προχωρημένη γνώση, δεν επιτρέπει την 
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Ο ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΟΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΎΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 

Ο ανεπιθύµητος και επικίνδυνος Χριστός 

Το πρόσωπο του Ιησού δεν είναι μια ουδέτερη φυσιογνω-
μία, που μπορείς να τον αποδεχτείς, χωρίς να δημιουργηθεί 
συνειδησιακό πρόβλημα. Και μόνο ν’ αποδεχτεί κανείς την 
παρουσία Του, νιώθει μέσα του την επανάσταση.
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αποδοχή του Θεού και τη συμμόρφωση 
στο Ευαγγέλιο. Οι δήθεν καινούριοι και-
ροί παραμέρισαν τις προκαταλήψεις του 
παρελθόντος κι έχτισαν ένα καινούριο 
κόσμο αδιάφορο για κάθε πνευματικό.

Όμως όσο και αν συσκοτίζεται η 
πραγματικότητα κι όσο κι ανεπιστρα-
τεύονται καινούριοι όροι, για να ντύ-
νουν τη στάση της πολεμικής ενάντια 
στον Ιησού, ο δόλιος μηχανισμός συχνά 
αυτοαποκαλύπτεται κι οι προθέσεις των 
διωκτών απ’ τα βάθη των ψυχών τους 
ανεβαίνουν στην επιφάνεια.

Η καυτή λάβα του πάθους ξερνιέται 
ασύστολα και γίνεται δημοσίευμα αθεϊ-
στικό ή κίνημα στρατευμένο στον αγώνα 
ενάντια στην πίστη και την αλήθεια του 
Θεού.

Είναι τα ίδια ελατήρια, που, είκοσι 
αιώνες τώρα, κράτησαν τον διωγμό σε 
ένταση. Είναι τα ίδια πάθη, που ξεχύνο-
νται σα λάβα και τυλίγουν στις φωτιές 
και στους καπνούς το ιερό οικοδόμημα 

της Εκκλησίας του Χριστού.
Κάνοντας μια μικρή έρευνα στη 

Γραφή και στην Ιστορία, ανακαλύ-
πτουμε τα βασικά κίνητρα, που κινούν 

σε διωγμό ή στον καμουφλαρισμένο 
πόλεμο ενάντια στην Εκκλησία.

– Ήταν ανεπιθύμητος και επικίν-
δυνος ο Χριστός ήδη από τη γέννη-
σή Του. Ο Βασιλιάς Ηρώδης απροκά-
λυπτα, σκληρά, μεθόδεψε να εξοντώσει 
το νεογέννητο, επειδή φοβήθηκε, ότι 
ο Ιησούς Χριστός απειλούσε το θρόνο 
του. Έπρεπε να πεθάνει το Νήπιο, για 
να ζήσει αυτός.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ένα τέ-
τοιο κίνητρο βρίσκεται συχνά πίσω από 
κάθε επίθεση ενάντια στο Χριστό και την 
Εκκλησία Του.

– Ήταν και είναι ανεπιθύμητος ο 
Χριστός για τους ικανοποιημένους 
από την «ηθική» ζωή τους.

Δεν μπορούν να ανεχθούν το Χριστό 
οι υποκριτές «ευσεβείς» Φαρισαίοι κάθε 
εποχής, γιατί κατακρίνει την υποκρισία 
τους, καταδικάζει τους τύπους που τρώ-
γουν την ουσία, γιατί ανατρέπει την τρέ-
χουσα ηθική  (Ματθ. 5, 39-42, 6.3, 1625), 
γιατί θέτει τη μετάνοια των τελωνών και 
των πορνών πάνω από την αλαζονική 
αυτοδικαίωση των Γραμματέων και των 
Φαρισαίων κάθε εποχής.

– Ήταν και είναι επικίνδυνος ο 
Χριστός για τους νεμόμενους την 
εξουσία. Φοβούνται ότι η άνοδος της 
δημοτικότητας του Ιησού και της Εκ-
κλησίας Του επιφέρει τη μείωση της 
επιρροής τους στο λαό.

Φοβούνται οι καταχραστές της εξου-
σίας και του δημοσίου χρήματος την 
διδασκαλία του Ιησού, γιατί διαβλέπουν 
στη διδασκαλία και το παράδειγμά Του 
την καταδίκη των καταχρήσεών τους. 
Ο πανικός τους μπρος στον κίνδυνο να 
χάσουν τα κεκτημένα τους, τους οδηγεί 
όλους αυτούς, να συνασπισθούν και να 

Ο ανεπιθύµητος και επικίνδυνος Χριστός 

 Η δήθεν προχωρημένη 
γνώση, δεν επιτρέπει την 
αποδοχή του Θεού και τη 
συμμόρφωση στο Ευαγ-
γέλιο. Οι δήθεν καινούρι-
οι καιροί παραμέρισαν τις 
προκαταλήψεις του παρελ-
θόντος κι έχτισαν ένα και-
νούριο κόσμο αδιάφορο για 
κάθε πνευματικό.
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οδηγήσουν τον επικίνδυνο εχθρό τους 
και την Εκκλησία Του στο σταυρό. Νομί-
ζουν, οι ταλαίπωροι, ότι έτσι θα απαλλα-
γούν μια για πάντα από την απειλή. Κι 
όμως ο Χριστός ανέστη. Γιατί είναι ο 
ίδιος ζωή, είναι η Ζωή, είναι ο αρχηγός 
και πηγή της ζωής.

– Είναι επικίνδυνος ο Χριστός για 
τις αρχές και εξουσίες εκείνες, που 
θέλουν την Εκκλησία στο περιθώ-
ριο της κοινωνίας, που θέλουν ένα 
Χριστό, που δεν θα έχει θέση στη «νέα 

εποχή», δεν θα έχει λόγο στο πολιτικό 
και κοινωνικό γίγνεσθαι.  Έναν Χριστό 
που δεν θα μιλάει, δεν θα έχει γνώμη, 
φωνή, παρρησία, θα κάθεται μόνο στη 
γωνία και θα χειροκροτεί κάθε ενέργεια, 
και κάθε απόφαση της εξουσίας.

– Είναι ανεπιθύμητος και επι-
κίνδυνος ο Χριστός για τον παλαιό 
εαυτό μας, για την ηθικότητά μας, όπως 
την εννοούμε εμείς.

Αυτά έκαναν και συνεχίζουν να 
κάνουν και σήμερα οι βολεμένοι, οι 
αυτοδικαιωμένοι, οι εξουσιαστές: 
ξανασταυρώνουν τον Χριστό (Εβδ. 
6, 6) για να τον φιμώσουν, για να τον 
καταστήσουν ακίνδυνο.

Πλην όμως ο Χριστός και η Εκ-
κλησία Του είναι επικίνδυνοι. Το 
είχε πει ο ίδιος. «Μη νομίσητε ότι 
ήλθον βαλεῖν ειρήνην επί την γην. 
ουκ ήλθον βαλεῖν ειρήνην, αλλά μά-
χαιραν» (Ματθ. 10.34). «Πυρ ήλθον βα-
λείν επί την γην» (Λουκ. 12.49). Μαχαίρι 
και ξίφος και φωτιά, αναστάτωση και 
ανατροπή και επανάσταση, ριζική ανα-
καίνιση και αναδόμηση της κοινωνίας, 
του προσώπου και των διαπροσωπικών 
σχέσεων έφερε ο Χριστός. Γι’ αυτό και 
είναι επικίνδυνος.

Πολεμούν και στη χώρα μας την 
Εκκλησία του Χριστού, γιατί διαμαρ-
τύρεται, όταν επιχειρούν «την γενική 
κατεδάφιση του συστήματος της παι-
δείας» ή παραθεωρούν το άρθρο του 
Συντάγματος (16, §1) που αναφέρεται 
και στο μάθημα των Θρησκευτικών 
ή όταν νομιμοποιείται ανερυθρίαστα 
ο Σοδομισμός, οι «ιδιαιτερότητες» και 
πολλά άλλα. Πρέπει να καταλάβουν, πως 
η Εκκλησία δεν θα απεμπολήσει ποτέ τα 
ιερά και τα όσια, αξίες, που μας κράτη-
σαν όρθιους και θα επαναλάβει σε κάθε 
αμφισβητία το του ιερού Χρυσοστόμου: 
«Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν... 
Είναι σκληρό να κλωστάς καρφιά... Μην 
πολεμάς τον ουρανό...».

 

Μαρία Καρατσάλου-Γεωργούλα

Ο ανεπιθύµητος και επικίνδυνος Χριστός 

Φοβούνται οι καταχραστές 
της εξουσίας και του δημοσί-
ου χρήματος την διδασκαλία 
του Ιησού, γιατί διαβλέπουν 
στη διδασκαλία και το παρά-
δειγμά Του την καταδίκη των 
καταχρήσεών τους. Ο πανι-
κός τους μπρος στον κίνδυ-
νο να χάσουν τα κεκτημένα 
τους, τους οδηγεί όλους αυ-
τούς, να συνασπισθούν και 
να οδηγήσουν τον επικίνδυ-
νο εχθρό τους και την Εκκλη-
σία Του στο σταυρό. 
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13. Θρησκεῖες-αἱρέσεις: Ἡ δεύ-
τερη δυσκολία πού συναντᾶ ὁ 
ἱεραπόστολος εἶναι ὅτι στήν Ἀφρική 
ὑπάρχουν ὅλες οἱ θρησκεῖες καί ὅλες 
οἱ παραμορφωμένες πίστεις στό 
Χριστό στόν ἴδιο χῶρο. Καί γιά τοῦ 
λόγου τό ἀληθές θά σᾶς πῶ αὐτό πού 
συνάντησα σέ ἕνα μικρό χωριό κοντά 
στά σύνορα μέ τή Ζάμπια, ὅπου μέχρι 
τότε ἔλειπε μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Ὅταν φθάσαμε κοντά στό χωριό κάναμε 
μιά στάσι σέ ἕνα μικρό ὑψωματάκι, ἀπό 
ὅπου βλέπαμε πανοραμικά τό χωριό. 
Μού ἔκανε ἐντύπωση ὅτι κάθε 50 μέ-
τρα ἔβλεπα καί μία ἐκκλησία. Ἀπόρησα 
καί ρώτησα: Τί φαινόμενο εἶναι αὐτό; 
Α! ἐδῶ εἶναι ἡ κάτω Ἱερουσαλήμ, ἐδῶ 
βρίσκεις τίς περισσότερες αἱρετικές 
ἐκκλησίες μοῦ ἀποκρίθηκαν.

14. Ἄς ἔρθουμε λοιπόν στίς δυ-
σκολίες τοῦ ἱεραποστόλου, πού 
ἀφοροῦν τίς σχέσεις του μέ τίς ἄλλες 
κτιστές ἐκκλησίες. Σέ γενικές γραμ-
μές στόν τομέα αὐτόν διαπιστώσαμε 
τήν ἑξῆς κατάσταση. α) Δέν ὑπάρχουν 
ἱσχυρές κόντρες τῆς Ἐκκλησίας μας μέ 
τίς αἱρετικές ἐκκλησίες. Αὐτό μᾶλλον 
ὀφείλεται σέ δύο λόγους. Ὁ πρῶτος 
εἶναι γιατί δέν ἔχουν βεβαρυμένο πα-
ρελθόν μέ συγκρούσεις, φανατισμούς 
καί πολέμους, ὅπως συμβαίνη στήν 
Εὐρώπη. Καί ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ὁ 
καιροσκοπισμός, ἄρα καί ἡ ἀδιαφορία 

γιά ἀντιπαραθέσεις, τῶν ἀφρικανῶν, 
οἱ ὁποῖοι πολλές φορές ἀρέσκονται 
νά μετακινοῦνται ἀπό ἐκκλησία σέ 
ἐκκλησία μέ κριτήριο τό ποιά ἐκκλησία 
θά τούς δίνη τά περισσότερα ὑλικά 
ἀγαθά. β) Τό θετικό αὐτῆς τῆς πραγ-
ματικότητας μᾶς δίνει τήν ἄνεση νά 
διατηροῦμε ἀγαστή συνεργασία ἀλλά 
καί διακριτές ἀποστάσεις μέ τά ἄλλα 
δόγματα. γ) Παρόλα αὐτά πολλοί ἀπό 
τούς ἑτεροδόξους, πού ἔχουν ἀγαθή 
προαίρεση, εἶναι προβληματισμένοι 
καί μπερδεμένοι, ἐπειδή δέν τούς 
ἀναπαύουν τά πιστεύω τῶν ἐκκλησιῶν 
τους καί ἐπιθυμοῦν νά γνωρίσουν τήν 
Ὀρθοδοξία. δ) Ναί μέν εἶναι ἁπλοί 
ἄνθρωποι καί δέν γνωρίζουν πολλά 
πράγματα ἀπό θεολογίες ἀλλά ἔχουν 
μεγάλη διαίσθησι καί ἀντιλαμβάνονται 
ποιός τούς μιλάει τήν γλώσσα τῆς 
ἀλήθειας καί εἰλικρίνειας. ε) Ἄν κατά 
τήν συζήτηση φέρουν σέ δύσκολη θέ-
ση τόν ἱεραπόστολο, πρᾶγμα πού θά τό 
καταλάβουν, δέν θά ποῦν τίποτα ἀλλά 
εὐγενικά θά τοῦ «γυρίσουν τήν πλάτη».

15. Γιά νά ἀντιληφθοῦμε τό 
μέγεθος τῶν δυσκολιῶν τοῦ 
ἱεραποστόλου στόν τομέα αὐτό θά 
σᾶς πῶ δύο κλασικές ἐρωτήσεις, τίς 
ὁποῖες μᾶς κάναν στίς συνάξεις πού 
εἴχαμε μαζί τους. 1) «Ἐδῶ στήν Ἀφρική 
δροῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ πλανήτη. 
Ὅλες προσεγγίζουν τούς ἀνθρώπους 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
 (ΣΎΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ 137)

Συνέχεια της εισήγησης του Αγιορείτη Ιεραπόστολου Αρχιμανδρίτη π.Γρηγορίου Γρηγο-
ριάτη, που εκφωνήθηκε στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., στο Πολεμικό 
Μουσείο Αθηνών στις 22 Ιανουαρίου 2017.

Ιεραποστολικές αναµνήσεις



μέ ἀγάπη καί προσπαθοῦν νά μᾶς πεί-
σουνε ὅτι αὐτοί κατέχουν τήν ἀλήθεια. 
Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι μία. Ἄρα ἀπό 
ὅλες τίς ἀποστολές μία μόνο κατέχει 
τήν ἀλήθεια, ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι ψεύτι-
κες. Τό ἐρώτημα μας εἶναι: Πῶς ἐμεῖς οἱ 
ἁπλοί ἄνθρωποι θά ξεχωρίσουμε ποιός 
κατέχει τήν ἀλήθεια; Σέ τί μπορεῖτε νά 
μᾶς βοηθήσετε, ὥστε νά βεβαιωθοῦμε 
καί νά πεισθοῦμε γιά αὐτό; 2) Ἐπίσης 
ἐσεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν μᾶς φαίνεται ὅτι 
διαφέρετε καί πολύ ἀπό τούς Καθολι-

κούς, γιατί πιστεύετε στόν ἴδιο Χριστό, 
ἔχετε περίπου τήν ἴδια ἱεραρχική δομή, 
μᾶς φέρεσθε μέ ἀγάπη, παρόλα αὐτά 
εἶστε χωρισμένοι. Γιατί αὐτό;

16. Ἀπό τά ἐρωτήματα αὐτά κα-
ταλαβαίνει κανείς: α) τό βάθος τοῦ 
προβληματισμοῦ τῶν ἀνθρώπων 
καί ὅτι ὁ ἱεραπόστολος πρέπει νά 
εἶναι καί Θεολόγος τῆς Χάριτος. β) 
Πῶς θά ἀπαντήση ὁ ἱεραπόστολος 
στά παραπάνω ἐρωτήματα;  Θά 
ἀπαντήση μέ τόν «οὐ κατ’ ἐπίγνωση 
ζῆλο»1; Θά ἀπαντήση διπλωματικά 
- οἰκουμενιστικά; Θά ἀπαντήση συ-
γκρητιστικά; Κατά τήν ἄποψή μας θά 
πῆ τήν ἀλήθεια μέ διάκριση. Δηλαδή 

1  Ρωμ. Ι΄, 2.

λέμε τήν ἀλήθεια ἔτσι ὅπως τήν ζοῦμε 
στήν Ἐκκλησία μας, καί ἀποφεύγουμε 
τίς ἀθεμελίωτες καταδικαστικές κα-
τακρίσεις μας γιά τίς ἄλλες αἱρετικές 
ἐκκλησίες. Ἔτσι ἀφήνουμε ἐλεύθερο τόν 
συνομιλητή μας νά βγάλη μόνος του 
τά συμπεράσματά του. Μέ τόν τρόπο 
αὐτόν ἀναιροῦμε τίς διδασκαλίες τῶν 
ἄλλων ἐκκλησιῶν, χωρίς νά θίγουμε κα-
νέναν. Κτυπητό παράδειγμα ἡ ὁμιλία 
τοῦ ἀπ. Παύλου στούς Ἀθηναίους. 
Ἐξηγούμεθα ὅτι «τό γε νῦν ἔχον» στίς 
νεοπαγεῖς Ἐκκλησίες τῆς Άφρικῆς 
ἁρμόζει αὐτό καί ὄχι ἡ ἀντιπαράθεσις 
σῶμα μέ σῶμα μέ τίς ἄλλες αἱρετικές 
ἐκκλησίες. Μέ ἄλλες συνθῆκες ἴσως 
χρησιμοποιηθῆ ὁ ἀντιρρητικός λόγος. 
γ) Σέ κάθε περίπτωση ὀφείλουμε νά 
σεβαστοῦμε τήν ἐλευθερία τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου. Μέ ἄλλα λόγια, χωρίς 
ἄγχος καί ἀδημονία ἐκθέτουμε τά τῆς 
πίστεώς μας. Ἐπίσης μέ πολύ προσευ-
χή παρακαλοῦμε τόν Θεό μυστικά νά 
φωτίση τόν συνομιλητή μας, ὥστε νά 
πάρη τίς σωστές ἀποφάσεις γιά τό πι-
στεύω του. Ποτέ δέν άντιμετωπίζουμε 
τόν συνομιλητή μας σάν μιά εὐκαιρία 
νά τόν κερδίσουμε, διότι ἔτσι κάνουμε 
ὀπαδούς καί ὄχι πιστούς. Καί ὅπως λένε 
οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι γίνε-
ται μέ βία ἤ πονηρία δέν εἶναι ἀρετή.

17. Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις 
μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε στά 
ἐρωτήματα τῶν ἄνθρώπων μέ τόν 
ἀκόλουθο τρόπο. Γιά τήν πρώτη 
ἐρώτηση λέμε ὅτι: γιά νά ξεχωρίσε-
τε ποιός κατέχει τήν ἀλήθεια πρέπει 
πρῶτα ἐσεῖς οἱ ἴδιοι νά ἔχετε ταπείνωση 
καί νά ζητᾶτε ἀπό τόν Θεό μέ προσευ-
χή νά σᾶς φωτίση στό ποῦ βρίσκεται ἡ 
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Χωρίς ἄγχος καί ἀδημονία 
ἐκθέτουμε τά τῆς πίστεώς 
μας. Ἐπίσης μέ πολύ 
προσευχή παρακαλοῦμε τόν 
Θεό μυστικά νά φωτίση τόν 
συνομιλητή μας, ὥστε νά 
πάρη τίς σωστές ἀποφάσεις 
γιά τό πιστεύω του. 



Ἀλήθεια. Ἐπίσης ἐσεῖς θά ἀποφασίσετε 
σέ ποιά ἐκκλησία θά προσχωρήσετε. 
Τέλος ἡ βοήθεια πού μποροῦμε νά 
σᾶς προσφέρουμε εἶναι νά προσέ-
ξετε τρία πράγματα: α) Νά ἐξετάσετε 
καί νά δεῖτε ἀπό κοντά τήν διδασκαλία 
τῆς κάθε πίστεως καί νά τίς συγκρίνετε 
μεταξύ τους. β) Νά ἐξετάσετε τόν τρόπο 
ζωῆς τους, δηλαδή πῶς ἀγωνίζονται γιά 
νά κατορθώσουν αὐτά πού πιστεύουν 
καί γ) Νά μελετᾶτε τούς Ἁγίους Πατέρες 
καί τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά δεῖτε ποιοί 
συμφωνοῦν μέ αὐτά.

18. Τό δεύτερο ἐρώτημα εἶναι 
ὑπόθεσις ὁλόκληρης ὁμιλίας. Κάτι τέ-
τοιο εἶναι ἀνέφικτο αὐτή τήν ὥρα. Ἔτσι 
θά ἀρκεσθοῦμε μόνο σέ δύο βασικές 
καί ἀνυπέρβλητες διαφορές.

Ἡ πρώτη διαφορά μέ τούς καθολι-
κούς ἀφορᾶ τόν τρόπο ἑνώσής μας μέ 
τόν Θεό. Γιά νά τό καταλάβουμε θά σᾶς 
πῶ ἕνα παράδειγμα. Ἄν διαβάσουμε ὅλα 
τά ἐπίσημα κείμενα τῆς Β΄ Βατικανείου 
Συνόδου περί ἁγιότητος καί ἀγάπης θά 
δοῦμε μία κουραστική καί ἀόριστη πα-
ράθεση περί ἀγάπης, πουθενά ὅμως δέν 
λένε πῶς θά φτάσης νά ἔχης τήν πλήρη 
ἀγάπη. Ἐπίσης ἀπό τήν ὅλη πνευματική 
ζωή τῶν καθολικῶν γνωρίζουμε ὅτι ἡ 
ἄσκησις τῶν ἀρετῶν στηρίζεται ἐπάνω 
στίς φυσικές δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου. 
Δηλαδή μαρτυρεῖ κάποιος ἐπειδή φάνη-
κε παλληκάρι καί ἀπό μόνος του πῆρε 
τήν ἀπόφαση νά μαρτυρήση.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή ἡ θεώρη-
ση τῶν πραγμάτων εἶναι διαφορετική. 
Ὁ ἅγιος Σιλουανός λέει: «Ἕκαστος θά 
δοξασθῇ κατά τό μέτρον τῆς ἀγάπης 
αὐτοῦ. Ἐγνώρισα ὅτι ἡ ἀγάπη ποι-
κίλλει κατά τήν ἔντασιν αὐτῆς. Ὅστις 

φοβεῖται τόν Θεόν, φοβεῖται νά λυπήση 
Αὐτόν διά τινος· τοῦτο εἶναι ὁ πρῶτος 
βαθμός. Ὅστις ἔχει τόν νοῦν καθαρόν 
ἀπό ἐμπαθῶν λογισμῶν, τοῦτο εἶναι ὁ 
δεύτερος βαθμός, ἀνώτερος τοῦ πρώ-
του. Ὅστις αἰσθητῶς ἔχει τήν χάριν εἰς 
τήν ψυχήν αὐτοῦ, τοῦτο εἶναι ὁ τρίτος 
βαθμός τῆς ἀγάπης, ἔτι ὑψηλότερος. Ἡ 
τετάρτη, ἡ τελεία πρός τόν Θεόν ἀγάπη, 
εἶναι ὅταν ἔχῃ τις τήν χάριν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καί ἐν τῇ ψυχῇ καί ἐν τῷ 
σώματι. Τῶν τοιούτων ἁγιάζονται τά 
σώματα, καί μετά θάνατον ἀποβαίνουν 
ἅγια λείψανα. Οὕτω γίνεται εἰς τά 
σώματα τῶν ἁγίων μαρτύρων, τῶν 
προφητῶν, τῶν ὁσίων ἀνδρῶν»2. Βλέ-
πετε σέ ἐμᾶς προηγεῖται ἡ κάθαρση ἀπό 
τά πάθη, καί ἔπειτα ἔρχεται τό πλήρωμα 
τῆς ἀγάπης καί τῆς Θείας Χάρης, καί μέ 
αὐτήν τήν Χάρη μπορεῖς νά μαρτυρή-
σης, ἀλλοιῶς θά «λακίσης». Τό μαρτύριο 
δέν εἶναι πράξη ἡρωϊσμοῦ ὅτι δηλ. μέ 
τήν παλλικαριά μου τά κατάφερα γιατί 
αὐτό εἶναι ἐγωϊσμός, ἀλλά ἔργο βαθειᾶς 
μετάνοιας καί παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή 
ζωή μας. 

Ὅλα αὐτά ἄν τά καλοεξετάσου-
με θά δοῦμε ὅτι ἔχουν τήν ρίζα τους 
στήν ἀπόρριψη ἀπό μέρους τῶν 
καθολικῶν τῆς δυνατότητας μεθέ-
ξεως τοῦ ἀνθρώπου στίς ἄκτιστες 
Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καί στήν ἀποδοχή 
ἑνός ὑπερβατικοῦ καί ἀπρόσιτου Θεοῦ. 
Οὐσιαστικά ἡ Δύση υἱοθέτησε ὅλα τά 
ἀπόβλητα καί θολερά φιλοσοφικο-θε-
ολογικά ρεύματα τῆς Ἀνατολῆς καί τά 
ἔκανε τρόπο ζωῆς. Καί αὐτό φαίνεται 
ἀπό τό ὅτι δέν μιλᾶνε καθόλου γιά 

2  Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ. Ὁ  Ἅγιος Σιλουανός 
σελ. 436-437.
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ἄκτιστες Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καί γιά Θέ-
ωση. Γιά ἐμᾶς ὅμως τούς Ὀρθοδόξους 
αὐτά τά πράγματα τά ἔχει ξεκαθαρίσει ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μέ τήν 
διδασκαλία του «περί μεθέξεως τῶν 
ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ». Ἡ 
διδασκαλία αὐτή δικαιώθηκε σέ τρεῖς 
Συνόδους στήν ἐποχή του καί πρό-
σφατα ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν Σύνοδο 
τῆς Κρήτης, ὁπότε ἔλαβε καί Καθολικό 
χαρακτῆρα γιά τήν Ἐκκλησία μας. Πρίν 
προχωρήσουμε ὀφείλουμε νά κάνουμε 
μία διευκρίνιση. Μπορεῖ ἡ διδασκαλία 
τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας νά ἀνατρέπη 
τήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία τῆς Μιᾶς 
Ἐκκλησίας, ἀλλά δέν ἀγνοοῦμε, ὅτι 
ὑπάρχουν καί μεμονωμένες περιπτώ-
σεις ἀπό τίς τάξεις της, πού εὐαρεστοῦν 
τόν Θεό. Αὐτό συμβαίνει, ἐπειδή βρεθή-
κανε στό χῶρο τοῦ καθολικισμοῦ, καί 
ἐπειδή ἁγνόησαν τήν σκολιά διδασκα-
λία της, καί μέ ἁπλότητα ἀκολούθησαν, 
«συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς 
συνειδήσεως»(Ρωμ. 2,15), τήν ὁδό 
τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας καί 
τῆς ἀγάπης. 

19. Ἡ δεύτερη διαφορά ἀφορᾶ 
τά περί Πρωτείου τοῦ Πάπα. Κατά 
τόν Ἀπ. Παῦλο: ὁ Θεός Πατήρ «πάντα 
ὑπέταξεν ὑπό τούς πόδας Αὐτοῦ (Ἰησοῦ 
Χριστοῦ), καί Αὐτόν ἔδωκεν κεφαλήν 
ὑπέρ πάντα τῇ Ἐκκλησία, ἥτις ἐστίν τό 
Σῶμα Αὐτοῦ, τό πλήρωμα τοῦ τά πά-
ντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου»3. Δυστυχῶς 
αὐτό τό αὐτονόητο ὅτι ὁ Θεός Πατήρ 
«ἔδωκεν» Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας τόν 
Υἱό Του, τόν Θεάνθρωπο Χριστό, γιά 
τούς καθολικούς εἶναι ἀδιανόητο ἐδῶ 
καί αἰῶνες. Αὐθαίρετα διασποῦν τήν 

3  Ἐφες. α΄. 22.

Ἐκκλησία σέ ἐπίγεια καί ἐπουράνια καί 
δογματίζουν ὅτι κεφαλή τῆς ἐπίγειας 
ἐκκλησίας εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ὁ 
Πάπας. Ἐπιπλέον τόν θεωροῦν πη-
γή τῆς ἑνότητας τῆς ἐκκλησίας, τόν 
ἀνυψώνουν πάνω ἀπό Συνόδους καί 
τόν καθιστοῦν ἀλάθητο. Αὐτό δέν εἶναι 
αἵρεσις ἀλλά πτῶσις. Ὁπότε εἶναι δυ-
νατόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ἔχη 
κοινωνία μέ τήν πτώση; Ἀδύνατον. Τό 
ἀπαγορεύει «ὁριζοντίως καί καθέτως» 
ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν «Μή γίνεσθε 
ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γάρ μετο-
χή δικαιοσύνῃ καί ἀνομίᾳ; ἤ τίς κοινω-
νία φωτί πρός σκότος; Τίς δέ συμφώ-
νησις Χριστοῦ πρός Βελίαρ, ἤ τίς μερίς 
πιστῷ μετά ἀπίστου;»4  

20. Ἄς ἔρθουμε τώρα στόν δεύ-
τερο ἄξονα τῆς ποιμαντικῆς τοῦ 
ἱεραποστόλου, πού εἶναι ἡ πνευμα-
τική πρόοδος τῶν πιστῶν. Ἀπό τά ὅσα 
ἐκθέσαμε μέχρι τώρα γιά τίς δυσκολίες 
πού ὑπάρχουν γίνεται φανερό, ὅτι ἡ 
πρόοδος τῶν πιστῶν μας ἀπαιτεῖ τήν 
ἱκανή καί ἀναγκαία χρονική περίοδο 
μέχρις ὅτου στερεωθοῦν τά σφυρά 
τῆς νεοπαγοῦς Ἐκκλησίας. Ἀκριβῶς 
αὐτή ἡ πραγματικότης σέ καμμία τῶν 
περιπτώσεων δέν πρέπει νά ὁδηγήση τόν 
ἱεραπόστολο σέ ἀπόγνωση. Οἱ καρποί 
τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας του θά φανοῦν 
ἴσως μετά τήν ἀναχώρησή του ἀπό τά 
ἐπίγεια. Ὁ μισθός ὅμως τῆς ἐργασίας 
του στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου θά εἶναι 
ἀναφαίρετος καί ἀκέραιος καί θά τόν 
συνοδεύη μέχρι τό Θρόνο τοῦ Χριστοῦ. 
Ἄρα ἐπαναλαμβάνουμε καί πάλι ὅτι 
πρώτη προτεραιότης, χωρίς νά ὑπάρχη 
δεύτερη, εἶναι ἀκριβῶς αὐτό τό ἔργο τοῦ 

4  Β΄ Κορινθ. Στ΄, 14.



ἱεραποστόλου, γιά τό ὁποῖο καί θά λά-
βη τόν «μισθό τοῦ πιστοῦ καί φρονίμου 
οἰκονόμου»5. Θυμᾶμαι τόν μακαρίτη 
τόν κύριο Ντούνη, ἕναν ἐπιτυχημένο 
ἐπιχειρηματία στό Ζαΐρ καί ἐπίτιμο πρό-
ξενο τῆς Ἑλλάδος στό Λουμπουμπάσι, νά 
μοῦ λέει τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: 
«Πάτερ Γρηγόριε, δῶστε βαρύτητα στήν 
ἀντιμετώπιση τῆς μαγείας γιατί ἐκεῖ πο-
νάει ὁ λαός καί ἀφῆστε σέ δεύτερη μοίρα 
ὅλα τά ὑπόλοιπα. Ἐσεῖς οἱ ὑπεύθυνοι νά 
ἀσχολεῖσθε μέ τά πνευματικά καί τά ὑλικά 
ἀφῆστε τα σέ ἐμᾶς». Πράγματι σέ αὐτό 
πονάει ὁ λαός, σέ αὐτό πονάει ἐκεῖ καί ἡ 
Ἐκκλησία. Τί νά τά κάνουμε τά ἔργα, ὅταν 
μᾶς φεύγει ὁ λαός; Τό μπόλιασμα στήν 
βαθειά πίστι στό Χριστό θά στερεώση τήν 
Ἐκκλησία, ὁπότε ὅταν ἔχουμε Ἐκκλησία 
ἔχουν νόημα καί τά κτίρια. Ἄν σαρώσου-

με τήν ἀφρικανική γῆ θά δοῦμε παντοῦ 
ἐγκαταλελειμμένες ἱεραποστολικές 
ὑποδομές τῶν ἑτεροδόξων, καί αὐτό 
γιατί δώσαν βαρύτητα στόν ἀκτιβισμό 
καί δέν μπόρεσαν νά στηρίξουν τούς 
ἀνθρώπους στήν πίστι, πού οὕτως ἤ 
ἄλλως ἦταν ἐλλιπής, καί ἔτσι τούς φύγανε 
οἱ ἄνθρωποι καί μείνανε τά ντουβάρια, 
σάν ἀπόδειξη τῆς ἀποτυχίας τους.

21. Παρόλα αὐτά, ὅπως ἀναφέραμε 

5  Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

καί στό συνέδριο τῆς Ἀράχωβας, συνα-
ντήσαμε ψυχές μέ μεγάλη ἀρετή. Θά 
σᾶς πῶ δύο περιστατικά τά ὁποῖα βε-
βαιώνουν τήν πρόοδο τῶν Χριστιανῶν 
μας. Στό Φουγκουρούμι ἔχουμε τήν 
ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου. Σέ μιά ἐπίσκεψή μας λειτουργήσα-
με καί ἔπειτα κάναμε σύναξη μέ τούς 
πιστούς. Στό τέλος τούς ἔδωσα τόν λόγο 
νά ποῦν γιά τήν ζωή τῆς ἐνορίας τους. 
Ὁπότε ἄρχισαν τά αἰτήματα νά πέφτουν 
βροχή. Ὅλα ὅμως ἦσαν γιά ὑλικά πράγ-
ματα. Κάπου στενοχωρέθηκα, βρέθη-
κα σέ ἀπορία καί εἶπα μέσα μου: Μά 
οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν πνευματικά 
ἐνδιαφέροντα; Τότε ζήτησε τόν λόγο μιά 
ἡλικιωμένη γιαγιά. Σηκώθηκε ἐπάνω 
καί εἶπε: Πάτερ, δέν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό 
τά ὑλικά, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια. 

Καί τά δάκρυα ἔτρεχαν κρουνηδόν ἀπό 
τά μάτια της. Ἡ ὅλη στάση της καθή-
λωσε τούς πάντες. Ἦταν πράγματι μία 
βιωματική ἐκδήλωσις τῶν ἐσώψυχων 
αὐτῆς τῆς γιαγιάς. Παρηγορήθηκα καί 
εἶπα: Δόξα τῷ Θεῷ, ἔχεις Χριστέ μου 
καί κρυφά διαμάντια.

 22. Τό δεύτερο περιστατικό 
ἀφορᾶ τήν ἐνορία τῆς Κατάγκας. 
Ἐκεῖ οἱ Χριστιανοί μας ζοῦν πρωτο-
χριστιανικά, ζοῦν Κοινοβιακά, δέν 
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Πάτερ, δέν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τά ὑλικά, ἔχουμε ἀνάγκη 
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πράγματι μία βιωματική ἐκδήλωσις τῶν ἐσώψυχων αὐτῆς 
τῆς γιαγιάς. Παρηγορήθηκα καί εἶπα: Δόξα τῷ Θεῷ, ἔχεις 
Χριστέ μου καί κρυφά διαμάντια.
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τά περιμένουν ὅλα ἀπό τήν Μισσιόνα. 
Τί κάναν λοιπόν; Ὅλοι ἔχουν τά χωρα-
φάκια τους, ἀπό ὅπου προσπορίζονται 
τά ἀναγκαῖα. Ὅμως ζήτησαν ἀπό τόν 
Σέφ τοῦ χωριοῦ νά τούς παραχωρή-
ση μία ἔκτασι10 ἐκταρίων, τήν ὁποία 
καλλιεργοῦν ὅλοι μαζί γιά τίς ἀνάγκες 
τῶν πτωχῶν ἐνοριτῶν. Ἔτσι ἄν κάποι-
ος ἐνορίτης στερεῖται τό καλαμπόκι 
τοῦ καλύπτουν τίς ἀνάγκες ἀπό τό 
κτῆμα τῆς ἐνορίας. Ἄν κάποιος ἄλλος 
εἶναι ἄρρωστος καί δέν ἔχει φάρμακα, 
πουλᾶνε καλαμπόκι καί τοῦ ἀγοράζουν 
τά ἀναγκαῖα κ.ο.κ. Καί σᾶς ἐρωτῶ, ἡ 
ἐνορία αὐτή δέν σᾶς θυμίζει τούς πρώ-
τους Χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων, 
ὅπου ὅλα ἦσαν κοινά· ὅπου ὅλα τά 
ἐπισκίαζε τό πνεῦμα τῆς προσφορᾶς 
καί τῆς θυσίας; Μέσα ἀπό αὐτή τήν 
κατάσταση δέν φανερώνεται τό ποιά 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία; 

23. Ὑπάρχει ἕνα κεφάλαιο 
ἀκόμη, τό ὁποῖο δέν θέλω νά σᾶς τό 
ἀποκρύψω. Ἀφορᾶ τήν προστασία 
τῶν ἱεραποστόλων ἀπό τήν Χάρι 
τοῦ Θεοῦ. Θά ἀναφέρω ἕνα συμβάν 
καί μετά θά κλείσω μέ τόν ἐπίλογο 
μου. Πήγαμε γιά περιοδεία στό χωριό 
Μουσοκατάντα καί ἔπειτα θά πηγαίνα-
με στά χωριά Καγκέγια καί Τσιπάγια. 
Εἰδοποιήσαμε σχετικά τούς Χριστια-
νούς μας γιά τό πρόγραμμά μας, καί 
ξεκινήσαμε χωρίς προβλήματα. Τελεί-
ωσαμε τήν ἀποστολή μας στό πρῶτο 
χωριό καί ἀναχωροῦμε γιά τό δεύτερο. 
Μόλις βγήκαμε ἀπό τό πρῶτο χωριό 
ἄρχισαν τά προβλήματα. Τό αὐτοκίνητο 
κάθε λίγο καί λιγάκι ἔσβηνε. Γυρίσαμε 
πίσω στό χωριό γιά νά ψάξουμε τήν 
βλάβη. Κατά τήν ἐπιστροφή ἔδειχνε ὅτι 

δούλευε καλά. Παρόλα αὐτά ἐλέγξαμε 
φίλτρα, λάδια κ.λ.π. ὅλα ἦσαν ἐντάξει. 
Ξεκινᾶμε πάλι καί μόλις βγαίνουμε 
ἔξω ἀπό τό χωριό τά ἴδια προβλήματα. 
Τό αὐτοκίνητο κόλλησε. Ἀρχίσαμε 
τίς προσευχές. Καί ξανά πίσω. Στήν 
ἐπιστροφή πάλι ὅλα λειτουργούσαν 
ἄψογα. Κάναμε τήν ἴδια διαδικασία. 
Ξανά τά ἴδια προβλήματα. Ἦταν φανε-
ρό πλέον ὅτι ὑπήρχε κάποιο σημάδι. 
Ἀπό πού ὅμως εἶναι: Ἀπό τόν Θεό γιά 
νά μᾶς προφυλάξη ἤ ἀπό τόν διάβολο 
γιά νά μᾶς ἐμποδίση; Εἴπαμε λοιπόν νά 
ξανακάνουμε προσπάθεια. Πήγαμε κα-
λά, ἀλλά κόλλησε τό αὐτοκίνητο σέ λίγη 
λάσπη. Ἄλλη ἀπορία. Εἴχαμε περάση 
δύσκολα σημεῖα μέ λάσπη μέχρι τό γό-
νατο καί σέ μεγάλο μῆκος καί βγήκαμε, 
ἐδῶ ὅμως κολλήσαμε στό σχεδόν τίπο-
τα. Κατεβήκαμε σπρώξαμε, ἀλλά ἀντί νά 
πάει μπροστά τό αὐτοκίνητο, ἔστριβε 
στά πρανή τοῦ δρόμου. Τελικά 
ἀποφασίσαμε νά γυρίσουμε πίσω 
στήν Μισσιόνα. Στήν ἐπιστροφή τό 
αὐτοκίνητο ἔβγαζε φωτιές, πήγαι-
νε σφαίρα. Τό ἀφήσαμε· δέν ξέραμε 
τί εἶναι. Ἕνας βαθύς πόνος ὅμως μέ 
συνεῖχε. Λές νά ἔγινε τό θέλημα τοῦ 
κουτσουνούρι; Πρίν ἀναχωρήσω ἀπό 
τήν Ἀφρική ρωτάω τόν π. Ἰάκωβο πού 
ἦταν μαζί μου. «Πάτερ Ἰάκωβε δέν 
μπορῶ νά ἐξηγήσω αὐτό πού μᾶς συνέ-
βη στήν Μουσοκατάντα». Μού λέει: δέν 
τά ἔμαθες; Τί; Ὅταν ἐπιστρέψαμε ἀπό 
τήν περιοδεία μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες 
ἤρθανε χριστιανοί μας ἀπό τήν Κα-
γκέγια καί μού εἶπαν ὅτι τήν ἑπόμενη 
ἡμέρα πού θά πηγαίναμε σέ αὐτούς, 
ἔπεσε ἀπό μόνη της ἡ γέφυρα πού 
ὁδηγοῦσε στό χωριό τους, καί ἡ ὁποία 
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ἦταν ψιλή καί ἀπό κάτω περνοῦσε πο-
ταμάκι. Τώρα ἐξηγοῦνται ὅλα. Δόξα σοι 
ὁ Θεός. Τέτοια περιστατικά ἔχουμε καί 
ἄλλα, τά ἀφήνουμε ὅμως γιά νά ἔχουμε 
νά λέμε σέ ἄλλες συναντήσεις μας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
24. Μετά ἀπό τήν πενιχρή «ξενά-

γησι» στό χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς, ἕνα 
μᾶς ἀπομένει, ἡ δοξολογία στόν Θεό. 
Ὅμως εἶμαι φτωχός καί πένης γιά κάτι 
τέτοιο. Ἔτσι δανείζομε τήν φωνή καί 
τήν γραφή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
τοῦ Μεγάλου γιά νά ἐκπληρώσω 
αὐτό τό χρέος μου. «Θεῖε Λόγε, καί 
ἀληθῶς σοφία τοῦ Πατρός· σύ καί 
τοῦ πανούργου τό πρόσωπον ἔδειξας, 
καί τήν πτύξιν τοῦ θώρακος αὐτοῦ 
ἐγύμνωσας· ὥστε καί ἡμᾶς λέγειν· «Οὐ 
γάρ αὐτοῦ τά νοήματα ἀγνοοῦμεν». Φι-
λάνθρωπε καί ἀγαθέ Δέσποτα· σύ καί 
αἰχμαλώτους ἡμᾶς ὄντας ἐλυτρώσω, 
καί δουλεύοντας τῇ ἁμαρτίᾳ, διά τοῦ 
ἰδίου θανάτου, Κύριε, ἠλευθέρωσας. 
Οἴδαμεν γάρ, ὅτι ἠλευθερώθημεν ἀπό 
τῆς ἁμαρτίας. Εἰρηνοποιέ ἀληθῶς Υἱέ 
τοῦ Θεοῦ· σύ καί τήν υἱοθεσίαν ἡμῖν 
ἀποδέδωκας καί ἀποκαταλλάξας ἡμᾶς 
τῷ σαυτοῦ Πατρί, τήν ἔχθραν ἐν τῇ 
σαρκί κατήργησας. Πλούσιε Σωτήρ καί 
ἀληθῶς Βασιλεῦ· σύ γάρ ἐπτώχευσας, 
ἵνα τῇ σῇ πτωχείᾳ πλουτήσωμεν· σύ 
καί τήν βασιλείαν ἡμῖν τῶν οὐρανῶν 
ἐχαρίσω, κτίστα καί δημιουργέ τῶν 
πάντων, Λόγε τοῦ Πατρός· σύ γάρ πά-
λιν ἡμᾶς ἀνέκτισας καί σοῦ ποιήματα 
ἐσμέν, κτισθέντες ἐπί ἔργοις ἀγαθοῖς. 
Φῶς ἀληθῶς καί ἀπαύγασμα τοῦ Πα-
τρός· σύ γάρ ἡμᾶς ἐν σκότει κατέλαμ-
ψας, καί μή βλέποντας ἡμᾶς εἰς φῶς 

ἤγαγες. Μορφή καί εἰκών ὄντως τοῦ 
Πατρός· σύ γάρ ἡμᾶς ἀπολλυμένους 
ἐμόρφωσας καί πάλιν ἐχαρίσω τό κατ’ 
εἰκόνα. Θεέ Λόγε καί ἀληθῶς Ζωή· σύ 
γάρ ἀποθανόντας ἐζωοποίησας καί 
φθαρέντας ἀνεκαίνισας, ἐνδύσας τήν 
ἀφθαρσίαν. Δύναμις ἀληθῶς καί βρα-
χίων καί δεξιά τοῦ Πατρός· σύ γάρ καί 
τάς ὠδῖνας ἔλυσας τοῦ θανάτου, θύρας 
χαλκάς καί μοχλούς σιδηροῦς κατέαξας, 
ὡς ἡ Γραφή λέγει. Σύ καί τόν δράκοντα, 
τόν ὄφιν, τόν διάβολον ἐν ανθρωπίνῳ 
ἀγκίστρῳ περιήγαγες ἐν τῷ τροπαίῳ 
τοῦ Σταυροῦ. Διά σέ καί τήν σήν θεί-
αν ἀνδραγαθίαν πάντες μέν αὐτόν 
πατοῦσι, πάντες δέ αὐτοῦ καταπαί-
ζουσι. Σοῦ γάρ πρώτου παίξαντος εἰς 
αὐτόν, γέγονε λοιπόν ἀρχή πλάσματος 
Κυρίου, πεποιημένου εἰς τό καταπαίζε-
σθαι. Καί σοῦ τοῦτον καταβαλόντος, γέ-
γονε πᾶσι θαύμα, ὥστε καί λέγειν· «Πῶς 
ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ Ἑωσφόρος 
ὁ πρωΐ ἀνατέλλων;» Καί σοῦ λαβόντος 
τό καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον, καί προ-
σηλώσαντος αὐτό τῷ Σταυρῷ, πάντες 
κατ’ αὐτοῦ κατακερτομοῦσι λέγο-
ντες· «Πῶς ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν; 
καί ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπουδαστής; 
Συνέτριψεν ὁ Θεός τόν ζυγόν τῶν 
ἁμαρτωλῶν». Λοιπόν ὑποκάτω 
αὐτοῦ στρώννυται σῆψις, καί τό 
κατάλυμμα αὐτοῦ γίνεται σκώληξ, 
καί πάντες οὐκέτι τόν δράκοντα 
φοβοῦνται, ἀλλά σέ καί διά σοῦ τόν 
Πατέρα προσκυνοῦσιν»6, ἐν Ἁγίω 
Πνεύματι. Ἀμήν. 

6  Μεγάλου Ἀθανασίου: Ἐκδ. Ε.Π.Ε. τόμ. 12ος, σελ. 98 
καί 100.
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«Ο       θεσμός της θε-
ματικής εβδο-

μάδας αποσκοπεί στην 
ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των μελών της 
σχολικής κοινότητας σε 

ζητήματα που άπτονται της Εκπαίδευσης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη και, κατά το τρέχον 
έτος, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) 
τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την 
πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων 
και γ) τις έμφυλες ταυτότητες». Πρόκειται 
για απόσπασμα της εγκυκλίου του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
η οποία με βάση την υπ’αριθμόν 44/03-11-
2016 του αποσπάσματος των Πρακτικών του 
Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ενημερώνει για την υλοποί-
ηση θεματικής εβδομάδας, κατά το σχολικό 
έτος 2016-2017, σε όλα τα Γυμνάσια σχολεία 
της χώρας, δηλαδή σε παιδιά ηλικίας 13-15 
ετών, με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα».

Μάλιστα, δε, για να γίνει αρτιότερη και 
πλέον κατατοπιστική ενημέρωση, ως υπο-
στηρίζουν, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ραδιοφωνία, προχώρησε στην 
πραγματοποίηση σχετικών ενημερωτικών 
εκπομπών στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης για τον θεσμό αυτό. Οι εκ-
πομπές λειτούργησαν από 24 Απριλίου έως 
21 Μαΐου 2017.

 Έρχεται στο νου μου ο μύθος του Αι-
σώπου με τίτλο «Ουρά και μέλη όφεως». Μια 
φορά, διδάσκει ο μύθος, η ουρά του φιδιού 
είχε την αξίωση να οδηγεί και να βαδίζει 
πρώτη! Το υπόλοιπο σώμα έλεγε: «Πώς θα 
γίνεις οδηγός, αφού δεν έχεις, όπως τ’ άλλα 
ζώα, ούτε μάτια ούτε μύτη;» Μα η ουρά δεν 
άκουγε, ώσπου τέλος, η φρόνηση υποχώρησε. 
Και κυβερνούσε και οδηγούσε η ουρά, σέρνο-
ντας τυφλή όλο το σώμα, ώσπου έπεσε σ’ ένα 
βάραθρο όλο πέτρες, και πληγώθηκε η ράχη 
και όλο το σώμα του φιδιού. Τότε, με κουνή-
ματα ικετευτικά, είπε η ουρά του φιδιού στο 

κεφάλι: «Σώσε μας, αφέντη, σε παρακαλώ, 
κακώς έκανα να πιαστώ μαζί σου».

Άκουσον - άκουσον! Αγόρια και κορίτσια 
σε ηλικία 13, 14 και 15 χρόνων καλούνται 
να επιλέξουν και, εάν δεν τούς αρέσει, να 
επαναπροσδιορίσουν το φύλο τους! Δηλαδή, 
ποιο να επιλέξουν; Στην Ορθόδοξη Ελλάδα, 
στη Μητέρα Πατρίδα, στα αγιασμένα χώ-
ματα που πότισαν εκατομμύρια άγιοι και 
ήρωες της Πίστεώς και της Πατρίδας μας 
με το τιμημένο αίμα τους προκειμένου να 
διαφυλάξουν τα Ιερά και τα όσια του τόπου 
αυτού. Θα τρίζουν τα οστά των Πατέρων της 
Εκκλησίας μας και των Ηρώων της Πίστεώς 
μας αντικρίζοντας αυτή την εφάμαρτη και 
διόλου άδολη αποχαύνωση και προσπάθεια 
αποϊεροποίησης των πάντων! Εδώ ισχύει το 
αγιογραφικό «διά το μή υπάρχειν άνδρας εν 
Ιερουσαλήμ, εβασίλευσε Δεββώρα»1.

Αρχικά, εξ επόψεως Ψυχολογίας, η προ-
σπάθεια του Υπουργείου για την οργάνωση 
θεματικής εβδομάδας και, δη, περί του τρίτου 
ζητήματος υπό τον τίτλο «Έμφυλες Ταυτότη-
τες» είναι, κατά κανόνα, καταδικασμένη σε 
αποτυχία. Ο Άγγλος καθηγητής Ψυχολογίας 
B. Bloom, με βάση τελευταίες έρευνες που 
καθορίζουν τα ποσοστά της ανάπτυξης της 
νοημοσύνης κάθε προσώπου, και, δη, του 
παιδιού, τονίζει χαρακτηριστικά: «Σε ηλικία 
4 χρόνων από της γεννήσεως η ανάπτυξη της 
νοημοσύνης αγγίζει το 50%, στα 8 χρόνια το 
80% και έως την ενηλικίωσή του (18) το από-
λυτο 100%»2, εξαίροντας, ταυτόχρονα, την οι-
κογενειακή επίδραση που ασκείται (ασκείται 

1 Κριτ., 15, 7.
2 Βλ. σχ., Παπαδόπουλου Νίκου, Ψυχολογία, Σύγχρονη 

Πειραματική, Αθήνα 2003, σελ. 86. Ο συγγραφέας του 
ως άνω βιβλίου συμπληρώνει: «Οι νοητικές επιδόσεις 
του, πάντως, (του παιδιού), σχετίζονται άμεσα με εικόνες 
(εποπτείες), και οι ορισμοί των πραγμάτων έχουν υποκει-
μενική αναφορά», Αυτόθι, σελ. 86, Πρβλ, Χαρώνη Βασι-
λείου, Ψυχολογία και Αγωγή των εφήβων, Αθήναι 1976, 
Jones E., ̈ The construction of gender in family therapy¨, 
in Burck C., Speed B. Gender, power and relationships, 
London, Routledge 1995.

ΟΙ ΕΜΦΎΛΕΣ ΤΑΎΤΟΤΗΤΕΣ
Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη, Θεολόγου - Φιλολόγου,  

Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών
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σήμερα;) στο παιδί και αποβλέπει στη γενικό-
τερη νοητική του ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, 
ο κάθε γονέας που γαλουχεί το παιδί του με 
μύριες στερήσεις και αγωνίζεται νυχθημερόν 
να του εμφυσήσει σεβασμό και καλλιέργεια 
των υψοποιών αρετών, ναι, είναι γεγονός, 
αυτός ο γονέας δεν έπραξε σωστά, σύμφωνα 
με την προοδευτική θεματική εβδομάδα που 
λαμβάνει χώρα στα ελληνικά δημόσια σχολεία 
της Πατρίδας μας. Και όμως! Λάθεψες πατέρα 
και μητέρα, εσύ που - απεύχομαι ολοκαρδίως 
- θα μάθεις και θ’ ακούσεις αύριο ότι το παιδί 
σου, ως διδάχθηκε στο σχολείο στα 13, 14 
και 15 του χρόνια, δεν αρέσκεται στο φύλο 
που του προσέδωσε ο Πανάγιος Θεός κατά 
την μακαρία γέννησή του! Όλα ν’αλλάξουν, 
μακριά από Θεό και Αγίους, μακριά από ηθι-
κές αξίες και αρετές, καθώς ως ο Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι επικριτικά λέγει «χωρίς Θεό, 
όλα επιτρέπονται».

Φωτεινότατες εξαιρέσεις Ορθόδοξων και 
αγωνιστών Επισκόπων αντιδρούν στη χα-
μέρπεια και στη μιαρότητα. Έρχεται η Ομο-
σπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
και εκφράζει καθάρια τις αντιρρήσεις της, 
χωρίς ασφαλώς να εισακούγεται. Παράλ- 
ληλα, μειώνονται οι ώρες της διδασκαλίας 
του μαθήματος της Βιολογίας, στη διάρκεια 
του οποίου, εάν ενθυμούμαι ορθώς και από 
την προσωπική μου σχολική εμπειρία, διδα-
χθήκαμε όσα σχετικά με την ιδιαιτερότητα 
του ζητήματος (τότε υπήρχε και το μάθημα 
της Ανθρωπολογίας). Μειώνεται, ωσαύτως, 
κατά τρεις ώρες η διδασκαλία των Κλασικών 
Σπουδών και των Αρχαίων Ελληνικών ανά 
εβδομάδα στα Γυμνάσια, απεμπολείται (από 
τις πρωταρχικές μεταρρυθμίσεις!!!) το μάθημα 
των Θρησκευτικών και επιχειρείται απεγνω-
σμένη προσπάθεια παντελούς μετάλλαξης 
και περιθωριοποίησής του και καλείται η 
εκ Δύσεως φαεινή ιδέα της θεματικής εβδο-
μάδας να εφαρμοστεί και να φέρει αποτέλε-
σμα στις ψυχές των παιδιών μας! Γιατί; Για 
ποιο σκοπό; Μήπως, αναρωτιέμαι, για να 
προετοιμαστούν τα παιδιά μας από σήμερα 
προκειμένου να επανδρώσουν αύριο τα GAY 
Pride και κάθε άλλο ἐκφυλο γαϊτανάκι και 
καραγκιοζιλίκι γύρω μας;

Ο Πανάγιος Θεός, ως διαβάζουμε στο 
Αγιογραφικό χωρίο3, έπλασε τον άνδρα και 
τη γυναίκα, δημιούργησε από την πλευρά 
του Αδάμ την Εύα, όχι από το κεφάλι του 
ή τα πόδια του: «Η γυναίκα δεν έγινε από 
το κεφάλι του άνδρα, για να μην κυριαρχεί 
σ’αυτόν. Ούτε έγινε από τα πόδια του άνδρα, 
για να μην κυριαρχεί αυτός σ’ αυτήν. Έγινε 
από την πλευρά του, για να δειχτεί ότι είναι 
ισότιμη με αυτόν, βοηθός του. Έγινε από την 
πλευρά του που είναι κοντά στην καρδιά, για 
να του είναι αγαπητή»4.

Να καταργηθεί, λοιπόν, από τη νέα σχο-
λική χρονιά αυτή η επονείδιστη θεματική 
εβδομάδα, διότι «εν χρόνω κρατυθέν το ασε-
βές έθος, ως νόμος εφυλάχθη»5. Οι γονείς 
δύνανται να υπογράψουν δήλωση απαλ- 
λαγής των παιδιών τους από τη διδασκαλία 
της θεματικής εβδομάδας και, ωσαύτως, οι 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ν’αρνηθούν να 
διδάξουν, καθώς η διδασκαλία αυτών των 
παμμίαρων θεματικών αντίκειται στις Συ-
νταγματικές αρχές της χώρας αλλά και στη 
Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
του παιδιού6.

Στα μέσα Δεκεμβρίου του 1828, ο μεγάλος 
Εθνικός μας Ποιητής Διονύσιος Σολωμός, 
απογοητευμένος από πολλούς, καταφεύγει 
στην Κέρκυρα. Εκεί θα παραμείνει έως το 
θάνατό του, στα 1857. Όταν ο Πολυλάς, ο 
βιογράφος και μαθητής του, τον ρώτησε γιατί 
δεν έρχεται ποτέ στην πρωτεύουσα Αθήνα 
(είχε μόλις ανακηρυχθεί στα 1834), εκείνος 
απάντησε: «Φοβάμαι μήπως και δεν τη γνω-
ρίσω».

Άμοιρο δημόσιο ελληνικό σχολειό! Τα-
λαίπωρη και φιλτάτη μου Ελληνική Παιδεία. 
Αγνώριστη σε κατάντησαν οι παιδευτές σου...!

3 Γένεσις, β’, 18-24.
4 Φούντα Ιερεμίου (Αρχιμ) νυν Μητροπολίτου Γόρτυνος και 

Μεγαλοπόλεως, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, τόμος Α›, 
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 1986, σελ. 133.

5 Σοφ. Σολ., ιδ’, 16
6 Διότι έρχονται ξεκάθαρα σε αντίθεση με το άρθρο 16 

του Συντάγματος και τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992 άρθρο 5, 8 
και 29).
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις 
Ιερές Ακολουθίες, που ετέλεσε κατά 

την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, ο 
Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήρι-
ος στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως 

Καπυόνγκ και στον Καθεδρικό Ναό Αγίου 
Νικολάου Σεούλ Κορέας, μετά του οικείου 
Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κορέας  
κ. Αμβροσίου.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

πηγή:  
Εταιρεία Μεσογειακού Πολιτισμού  

info.emepol@gmail.com
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Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουμε εδώ στην Ινδονησία, τα μικρά 

παιδιά πέρασαν από το Σχολείο μας, του 
Αγίου Νικήτα στο Μεδάν. Από την διακο-
νία μας δια μέσω του Σχολείου αυτού δεί-

χνουμε στον κόσμο την Ορθόδοξη Πίστη 
μας. Να προσεύχεστε για εμάς να συνεχί-
σουμε τις ελάχιστες αυτές προσπάθειες.

π. Χρυσόστομος Μanalou

Αποφοίτηση παιδιών
Σχολείου Αγίου Νικήτα, Μεδάν.

H ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΣΟΎΜΑΤΡΑ 

1. Σχολείο Αγίου Νικήτα Medan
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2. Πεντηκοστή 

Αρχίζουμε να φυτεύουμε το ρύζι στα χω-
ράφια μας. Γι΄αυτό οι πιστοί ζητούν ευ-
λογίαν και προσευχή από την εκκλησία. 
Ο πατήρ Χαρίτων τους ευλογεί σήμερα 
στην ενορία μας στον Ιερό Ναό της Αγί-
ας Αικατερίνης, στην περιοχή Νίας, στην 
Ινδονησία.

Πηγή: https://www.facebook.com/orthodoxsumatera

3. Ευλογία ρυζιού Νιάς Ινδονησία
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Το νεαρό ανδρόγυνο ο ιερέας π.Αριστοτέλης Ασίμουε με καταγωγή από την Ουγκάντα μαζί 
με την πρεσβυτέρα σύζυγό του Μαγδαληνή Νακάνουατζ, ξεκίνησαν το ιεραποστολικό τους 

έργο στο χωριό Rubale, περιοχή Ntungamo νοτιοδυτικό τμήμα της Ουγκάντας, χωριό από το 
οποίο κατάγεται ο π.Αριστοτέλης. Άλλωστε αυτή ήταν η μεγάλη τους επιθυμία γιατί εκεί 
οι άνθρωποι δεν 
έχουν ιδέα για 
την Ορθόδοξη 
πίστη. Το χωριό 
είναι πάνω από 
400 χιλιόμετρα 
από την Κα-
μπάλα και αυτό 
σημαίνει ότι εί-
ναι μια μεγάλη 
απόσταση από 
την πλησιέστε-
ρη Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Η 
τοποθεσία πα-
ρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διάδοση του Ευαγγελίου του 
Χριστού τόσο στη δυτική Ουγκάντα όσο και τη Βόρεια Ρουάντα. 
Οι συνθήκες όμως είναι αντίξοες και οι υποδομές είναι κάτι χει-
ρότερο από υποτυπώδεις, ωστόσο με πολύ πίστη και αγάπη στην 
καρδιά τους ξεκίνησαν αυτό το νέο ταξίδι στη ζωή τους, με σκοπό 
να μεταδώσουν την Ορθόδοξη πίστη δημιουργώντας παράλληλα 
και τις κατάλληλες υποδομές. Αγοράστηκε ήδη το οικόπεδο και ο 
π.Αριστοτέλης κάνει συναντήσεις με τους τοπικούς άρχοντες στο 
Δήμο να του δοθεί άδεια για ανοικοδόμηση, ενώ παράλληλα εδώ και τέσσερις μήνες έχει 
ξεκινήσει κατήχηση στους κατοίκους της περιοχής.
• Πρώτος στόχος είναι η ανέγερση ενός Ορθόδοξου Ιερού Ναού αφιερωμένου 

στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα (μετά από πρόταση 
του Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σε-
ραφείμ) και στους δύο πρόσφατα αγιοποιημένους 

20

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΎΡΟ ΣΤΟ «ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ» 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΡΟΎ-
ΜΠΑΑΛΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ – ΔΎΤΙΚΗ ΟΎΓΚΑΝΤΑ

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Ο π. Αριστοτέλης δηλώνει ότι : «Σκοπεύω να έχουμε μια ταπεινή 
αρχή, καθώς οι πόροι μπορεί να μην είναι επαρκής, αλλά με τη 
χάρη του Θεού, που με έφτασε εδώ μακριά, Εκείνος θα παρέχει για 
εμάς ότι με τον ίδιο τρόπο προβλέπει για τα πουλιά στον αέρα». 

Τέλεση αγιασμού το Πάσχα από τον π.Αριστοτέλη 
στο καινούργιο οικόπεδο της ιεραποστολής όπου θα 
γίνει η ενορία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, Αγίου 
Παΐσίου και Πορφυρίου.

Ο π.Αριστοτέλης αγιάζει το χώρο του οικοπέδου 
το οποίο είναι κοντά σε κεντρικό δρόμο στο χωριό 
Ρουμπαάλε και είναι συνολικά τέσσερα εκτάρια. Εκεί 
θα ανεγερθεί ο Ι.Ναός αφιερωμένος στην Παναγία 
Μυρτιδιώτισσα και στους Αγίους Παΐσιο & Πορφύ-
ριο, Σχολείο, Κέντρο Υγείας, Ξενώνας και θα υπάρχει 
χώρος καλλιέργειας φυτών για της ανάγκες της εν 
λόγω ενορίας. 
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γεροντάδες της Εκκλησίας μας Άγιο 
Παΐσιο τον Αγιορείτη και Άγιο Πορ-
φύριο τον Καυσοκαλυβίτη. 

Στην συνέχεια οραματίζονται αυτό 
το ιεραποστολικό κέντρο να περιλαμ-
βάνει : 
• Σχολείο: Το σχολείο θα είναι απα-
ραίτητο για να διδαχθούν τη κατήχηση 
και γλώσσες όπως τα Ελληνικά.
• Κέντρο Υγείας: Το κοντινότερο 
κέντρο υγείας από την περιοχή του 
χωριού είναι 40 χιλιόμετρα μακριά με 
υποβαθμισμένο εξοπλισμό και αυτό έχει 
προκαλέσει το θάνατο στους ανθρώπους 
στο δρόμο για το νοσοκομείο, λόγω της 
καθυστερημένης ιατρικής φροντίδας.

• Ξενώνας: Ένας ξενώνας μπορεί να ακούγεται πολυτέλεια 
αλλά σε οποιαδήποτε περιο-
χή όπου οι άνθρωποι μαζεύ-
ονται, πρέπει να υπάρχει ένα 
μέρος όπου οι επισκέπτες 
από την ιεραποστολή μπο-
ρούν να μείνουν και, ενδε-
χομένως, να υπάρχει τρόπος 
για διοργάνωση συνεδρίων 
και συναντήσεων.

•  Καλλιέργεια: Η γη στη δυ-
τική Ουγκάντα είναι πολύ 
γόνιμη για κάθε καλλιέρ-
γεια. Το σχέδιό τους περι-
λαμβάνει την καλλιέργεια 
των περισσότερων τροφί-
μων για τους ανθρώπους 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας που θα 
δημιουργηθεί εκεί.

Αρωγοί σε αυτή τους την προσπά-
θεια είναι φυσικά ο Μητροπολίτης Κα-
μπάλας κ. Ιωνάς, η Συνοδική Μονή της 
Χρυσοπηγής στο Καπανδρίτη Αττικής , 
ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, 
ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής και φυσικά 
όποιος θα ήθελε να βοηθήσει σε αυτό 
το εγχείρημα.

Ευχή και προσευχή όλων, όλα να πά-
νε καλά με τη Χάρη του Θεού.
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Ο π.Αριστοτέλης κρατώντας την εικόνα του Αγίου Πορφυ-
ρίου μιλάει στους κατηχούμενους του χωριού Ρουμπαάλε 
για τον άγιο.

Ο π. Αριστοτέλης δηλώνει ότι : «Σκοπεύω να έχουμε μια ταπεινή 
αρχή, καθώς οι πόροι μπορεί να μην είναι επαρκής, αλλά με τη 
χάρη του Θεού, που με έφτασε εδώ μακριά, Εκείνος θα παρέχει για 
εμάς ότι με τον ίδιο τρόπο προβλέπει για τα πουλιά στον αέρα». 

Επιμέλεια, Μαρία Σταυριανού,  
Ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

 Έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαριότητας του οικοπέδου και κατασκευή παραπηγμάτων για την εξυπηρέτηση άμεσων αναγκών. 

Ο π. Αριστοτέλης κατηχεί στην Ορθόδοξη πίστη τα παιδιά της νεοσύστατης ενορίας του.
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Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε τήν 
Ἀνάληψη τού Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ,καί σήμερα, Σάββατο μετά τήν 
Ἀνάληψη, ἀξιωθήκαμε νά βαπτίσουμε 
ἑπτά παιδιά.
Ἑπτά νέες ψυχοῦλες ἑνώθηκαν, διά 
τοῦ βαπτίσμστος, μέ τόν Οὐράνιο Πα-
τέρα μας " Τόν παρέχοντα τῶ κόσμω, 

τό μέγα ἔλεος."
Ὁ Ναθαναήλ, ὁ Νικόλαος, ὁ Χρι-
στόδουλος, ὁ Δαβίδ, ἡ Εὐαγγελία, ἡ 
Ἀγάπη, καί ὁ Ἀναστάσιος εἶναι οἱ 
Νεοφωτισθέντες ἀδελφοί μας.
Καλῶς ὁρίσατε στήν μεγάλη 
οἰκογένεια τοῦ Κυριου ἡμῶν Ἱησοῦ 
Χριστοῦ ἀδελφοί μας.

ΝΕΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ

Στολισμένη η εκκλησία  
της Αγίας Τριάδος

Ετοιμάζεται το 
βαπτιστήριο ως 
«μήτρα αναγεν- 
νήσεως» να 
συντελέσει στην 
μυστική ένωση 
πολλών Φιτζια-
νών με τον Κύριό 
μας
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Ο Νικόλαος, ο Χριστόδουλος, ο Δαβίδ, η Ευαγγελία,  
η Αγάπη καί ο Αναστάσιος, κληρονομούν εν Αγίω Πνεύματι τη "νέα φύση"

Η Πρώτη Θεία Κοινωνία.

Πηγή:https://www.facebook.com/
FijiGreekOrthodoxChurch
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1. 153 Βαπτίσεις στο Pebilpam στη Γουατεμάλα

ΓΟΎΑΤΕΜΑΛΑ

Η Γουατεμάλα τώρα έχει τον πρώτο 
της Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό!! 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Με-

ξικού κ. Αθηναγόρας καθαγίασε τον 
καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού στο 
Αguacate.

2. Πρώτος Ορθόδοξος Ναός στη Γουατεμάλα
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Μια ομάδα ιεροδιδασκάλων από 
το Ορθόδοξο Σεμινάριο του Αγ. 

Βλαδιμήρου βρέθηκε στη Γουατεμάλα. Οι 
ιεροδιδάσκαλοι έδωσαν στους αρχηγούς 
των ενοριών πανέμορφες εικόνες της 
Πεντηκοστής για να τις μοιράσουν στις 

ενορίες τους σε όλη τη Γουατεμάλα. Πά-
νω από δυο ημέρες ομιλιών, τις οποίες 
παρακολούθησαν περίπου εβδομήντα 
πιστοί, οι οποίοι έφθασαν από το νότιο 
Μεξικό στην κοινότητα των Chiapas.

Πηγή: https://www.facebook.com/
jessebrandow

3. Θεολογικό Σεμινάριο



Το Βερκχογιάνσκ της Ρωσίας είναι η 
βορειότερη πόλη της Δημοκρατίας της 

Γιακουτίας, και είναι η πιο κρύα πόλη στον 
κόσμο με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 
-67 ℃ τον χειμώνα.

Σήμερα στο Βερκχογιάνσκ χτίστηκε από 
τον Αρχιεπίσκοπο Γιακουτίας και Λενσκι κ. 
Ρωμανό, ένας περικαλλής ξύλινος Ναός αφι-
ερωμένος στην Αγία Ματρώνα την Αόμματη.

Χθες, Πέμπτη 8 Ιουνίου οι κάτοικοι του 
Βερκογιάνσκ χτύπησαν τις καμπάνες και πά-
λι μετά από 90 χρόνια, την ώρα που έφτασε 

στην πόλη ο Αρχιεπίσκοπος Ρωμανός για 
τα εγκαίνια του Ναού.

Να αναφερθεί ότι η πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία αποτελεί ιστορικό γεγονός, αφού ο Καθε-
δρικός Ναός που υπήρχε στο Βερκχογιάνσκ 
χρησιμοποιήθηκε από τους Σοβιετικούς ως 

Ταχυδρομείο και το 1937 κάηκε.
"Η ανέγερση του Ναού είναι θαύμα από 

τον Θεό, αλλά και μια μαρτυρία της πνευ-
ματικής αναγέννησης της χώρας μας" - τό-

νισε μεταξύ άλλων στην ομιλία 
του φανερά συγκινημένος ο Αρχιεπίσκοπος 
Ρωμανός.

Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την 

ευγνωμοσύνη του προς τους κατοίκους του 
Βερκογιάνσκ, ενώ παρασημοφόρησε με το 
μετάλλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής τους ευ-
εργέτες του Ναού.

Τέλος να σημειωθεί ότι στη περιοχή του 
Βερκχογιάνσκ ζουν μόνιμα περίπου 1.000 
κάτοικοι, και θεωρείται από τις μικρότερες 
πόλεις της Ρωσίας.

 
Πηγή: http://www.romfea.gr
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ΕΧΤΙΣΑΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ 
ΣΤΟ ΠΙΟ ΚΡΎΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΎ ΚΟΣΜΟΎ



27Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΝΑΟΎ ΤΟΎ 
ΑΓΙΟΎ ΠΑΐΣΙΟΎ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ

Στην ιερή ελεύθερη Δαμασκό έγιναν τα 
εγκαίνια του ναού του Αγίου γέροντος 

Παϊσίου του έλληνα.
Ο μεγαλοπρεπής ναός που του αφιερώ-

θηκε στη Δαμασκό στην πρωτεύουσα της 
αντίστασης κατά της νέας τάξης δεν έχει 
όμοιό του ούτε στην Ελλάδα.

Ανηγέρθηκε στην περιοχή της 

Jaramana. Παρόντες κατά τα εγκαίνια πλή-
θος κόσμου o πατριάρχης Αντιοχείας και 
πάσης Ανατολής Ιωάννης ο 10ος και σύσ-
σωμη σχεδόν η ιεραρχία των ελληνορθό-
δοξων μητροπόλεων της ιστορικής Συρίας, 
τοποτηρητές άλλων εκκλησιών, πολιτικοί 
και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Πηγή: http://24wro.com.gr



28 Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

 Οι εργασίες 
σχεδόν ολοκλη-
ρώθηκαν στο ένα 
από τα τρία σπίτια 
των ορφανών 
στην περιοχή της 
Ορθόδοξης περιο-
χής στο Waterloo 
της Σιέρρα Λεόνε. 
Στο σπίτι αυτό θα 
μένουν 16 παιδιά.

O Ιεραπόστολος π.Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος ακούρα-
στος εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου, φροντίζει με 
πατρικό ενδιαφέρον για όλες τις ανάγκες των ορφανών 
και αναπήρων στην Σιέρρα Λεόνε.

Δωρεάν ζεστό 
γεύμα για όλους 
μετά την Κυρι-
ακάτικη Θεία 
Λειτουργία στο  
Waterloo.
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Εἶχε τελειώση ἡ Θεία Λειτουργία στήν ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή τῆς 
μακρινῆς χώρας1, καί ὅσοι εἶχαν ἐκκλησιασθεῖ 

συγκεντρώθηκαν γιά νά πάρουν ὅλοι μαζί τό 
πρωινό τους. Μόνο μιά μικρούλα δέν ἔλεγε νά 
ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς μεγάλες εἰκόνες πού 
ὑπήρχαν καί χρησίμευαν γιά τέμπλο. 
Ἐνῶ ὅλοι ἔτρωγαν, ἡ πεντάχρονη 
Ματρώνα φαινόταν νά ἔχει κυρι-
ολεκτικά κολλήσει πάνω στήν 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἱερέας πού τήν πρό-
σεξε, ἀρχικά ἀνησύχησε 
μήπως ἡ μικρή κάνει ζημιά 
στήν εἰκόνα, πού μέ τόσο κόπο 
εἶχε ἔρθει ἀπό τή μακρινή ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα.  Ὅταν ὅμως πλησίασε, ὁ φόβος 
ἔγινε συγκίνηση. Ἡ μικρή Ματρώνα χάϊδευε 
μέ πολλή προσοχή καί ἀγάπη τήν εἰκόνα καί 
δέν ἤθελε μέ τίποτε ν’ ἀπομακρυνθεῖ ἀπ’ αὐτήν.

Ὁ ἱερέας χάϊδεψε τό κεφαλάκι της καί ρώ-
τησε τόν πατέρα της τί συμβαίνει, γιατί δέν 
πάει νά φάει καί φαίνεται τόσο σοβαρή. Ὁ 
πατέρας τότε τοῦ ἐξήγησε ὅτι τήν ἑβδομάδα 
πού πέρασε τῆς μίλησε γιά τόν Χριστό. γιά τή 
ζωή του, γιά τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση. Ἡ μικρή 
ἔδειχνε πολύ συγκινημένη.  Ἔτσι λοιπόν, τοῦ εἶπε ὅτι 
δέν ἤθελε νά φύγει ἀπό τήν ἐκκλησία καί δέν ἤθελε 
νά ἀπομακρυνθεῖ καθόλου ἀπό τήν εἰκόνα. Εἶχε κυ-
ριολεκτικά κολλήσει ἐκεῖ μετά τή θεία Κοινωνία. Μέ 
δυσκολία τήν πήραν καί τήν ἔβαλαν νά φάει.

Ἡ μικρή Ματρώνα ἔδειξε γιά ἄλλη μιά φορά 
ὅτι τόν Χριστό Τόν αἰσθάνονται καλύτερα καί 
Τόν πλησιάζουν μόνο ἁγνές καί ἀθῶες καρ-
διές, σάν τίς παιδικές.

1. Ἀπό τή ζωή τῆς ὀρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στήν Ταϊβάν, https.//www.facebook.com.Taivan/
Orthodox.

29Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΎ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΝΑΐΡΟΜΠΙ κ.κ.ΜΑΚΑΡΙΟΎ  

ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ

Την 10η Μαΐου το απόγευμα, στα πλαίσια των συναντήσεων των νέων του 
Ομίλου μας είχαμε την χαρά και την ευλογία να δεχτούμε στα γραφεία του 

Συλλόγου μας στην Κυψέλη τον Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κκ. Μακάριο.
Ο Επίσκοπος μίλησε για το έργο, τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στην Κένυα. Είναι γεγονός ότι όλο το έργο εκεί σε αυτή την όμορφη 

χώρα φέρει έντονα τη σφραγίδα του γιατί διακονεί ως Μητροπολίτης την Κένυα 
30 χρόνια περίπου. 

Μίλησε για την ζωή του πως "εκλήθη" από το Θεό στο δρόμο της ιεραποστολής, 
εντελώς διαφορετικό από αυτόν που ονειρευόταν στα φοιτητικά του χρόνια. Με τη 
βοήθεια του αείμνηστου εθνάρχη Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Β΄, σπούδασε 
στο Παρίσι και στην Οξφόρδη Θεολογία, Μουσική και Φιλοσοφία. Ονειρευόταν να 
διδάσκει σε Πανεπιστήμια. Το όραμα όμως του πνευματικού του γέροντα Σωφρονί-
ου στο Εssex της Αγγλίας ήταν διαφορετικό. «Θα σε στείλουν στην Κένυα» του είπε. 
Κι όντως το 1977 τον στέλνουν να ανοίξει την Πατριαρχική Σχολή της Αφρικής που 
ήθελε και ο Μακάριος Κύπρου. Το 1991 πάει στο Λονδίνο και ενημερώνεται από 
τον Γέροντα Σωφρόνιο, που του λέει «θα σε κάνουν ιερέα». «Εμένα;» αναρωτιέται. 
«Εσένα» του αποκρίνεται ο Γέροντας, τον οποίον βέβαια αρκετές φορές ομολόγησε 
ότι τον εμπιστευόταν τυφλά. Σε πολύ λίγο χρόνο έλαβε και τους τρεις βαθμούς της 
ιερωσύνης και τοποθετήθηκε στην Κένυα Μητροπολίτης.  Έτσι έγινε Μητροπο-

Δραστηριότητες του Οµίλου µας

Αναμνηστική φωτογραφία από την συνάντηση των νέων του ΠΧΟΟΙ με τον 
Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ.κ.Μακάριο.



31Δραστηριότητες του Οµίλου µας

λίτης Κένυας, 
Υπέρτιμος και 
Έξαρχος πά-
σης Ανατολι-
κής Αφρικής. 

Στην ροή 
του λόγου του 
αρκετές φορές 
ο Σεβασμιότα-
τος ομολόγη-
σε ότι λατρεύ-
ει την Κένυα. 
Κάθε εβδομά-
δα κάνει επι-
σκέψεις στις 
ενορίες του σε 
όλη την Κένυα, 
οι οποίες είναι 300 στον αριθμό με ένα εκατ. Ορθοδόξους σε μία χώρα 47 εκατ. 
με εκατοντάδες αιρέσεις και δοξασίες, χωρίς να υπολογίζει τους κάθε είδους κιν-
δύνους που επανειλημμένα έχουν βρεθεί στο δρόμο του και έχουν απειλήσει την 
ζωή του. Με γλαφυρότητα ανέφερε αρκετές περιπέτειες που έζησε πηγαίνοντας 
σε απομακρυσμένες και επικίνδυνες περιοχές, τις οποίες άλλωστε τις γράφει και 
σε βιβλία.

 Επίσης με προτροπή του έχουν μεταφραστεί όλα τα χριστιανικά - λειτουργικά 
βιβλία της Ορθοδοξίας σε 32 διαλέκτους της Κένυας από τις 42. Φροντίζει για 
την Παιδεία πάρα πολύ. Υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως λειτουργούν 

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά 
Σχολεία, διδασκαλικό Κο-
λέγιο και τεχνική σχολή με 
φοιτητές και φοιτήτριες, η 
Πατριαρχική Σχολή με 70 
σπουδαστές απ΄ όπου ξεκι-
νούν οι νέες γενιές Ορθόδο-
ξων ιερωμένων σε όλη την 
Αφρική.

Μετά το πέρας της συνά-
ντησης κοινή ομολογία όλων 
ήταν ότι, χάρηκαν και ευφράν-
θηκαν ψυχικά που γνώρισαν 
από κοντά σε αυτή την ζωντα-
νή παρουσίαση του έργου του 
Χριστού μας στην Κένυα. Με αρκετό ενδιαφέρον οι νέοι του Ομίλου μας άκουγαν 

τον Μητροπολίτη κ.κ. Μακάριο να διηγείται ιστορίες 
από την Κένυα

Ο Ειδικός Γραμματέας του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ. Αθανάσιος Μούσης παρουσιάζει 
στους παρευρισκόμενους τον Σεβ. Ναϊρόμπι και τον ευχαριστεί για τον κόπο 

που έκανε να παρευρεθεί στον Όμιλό μας.
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ΤΣΟΎΓΚΡΙΣΜΑ  
ΚΟΚΚΙΝΟΎ ΑΎΓΟΎ

Την Κυριακή 7 Μαΐου στο φιλόξενο χώρο της κατασκηνώσεως της «Αγίας Ταβιθά» 
στο λόφο της Ανάληψης στην Αράχωβα, γιορτάστηκε παρουσία του πνευματι-

κού του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ.κ. Σεραφείμ το τσούγκρισμα του κόκκινου αυγού από όλους τους 
συνεργάτες του Ομίλου και των παραρτημάτων 
του. Το «τσούγκρισμα», δεν είναι τίποτε άλλο από 
μια ευκαιρία πνευματικής επικοινωνίας και ιε-
ραποστολικού ανεφοδιασμού, μέσα στην χαρμό-
συνη ατμόσφαιρα της Θείας Αναστάσεως, όπως 
το είχε οραματιστεί ο μακαριστός Μητροπολίτης 
Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφαρσάλων κυρός Κων-
σταντίνος  αλλά και όπως πιστά ακολουθεί την 
παρακαταθήκη της μαρτυρικής προσφοράς του 
ο νυν πνευματικός του Ομίλου, Μητροπολίτης 

Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ. Η προσέλευση των συνεργατών και φίλων της 
ιεραποστολής στην εκδήλωση ήταν μεγάλη 
και ο Όμιλός μας ευχαριστεί όλους για τον 
κόπο και την θυσία τους να φθάσουν έως 
εκεί. Να σημειωθεί ότι κατέφθασαν στην 
κατασκήνωση τέσσερα πούλμαν και μέσα 
στην ατμόσφαιρα της φυσικής ανοίξεως 
του Παρνασσού γευμάτισαν και χάρηκαν 
το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Η κα Ευδο-
κία Μαυρικάκη-Σταυριανού, εκπαιδευτι-
κός, κυκλάρχης νέων κυριών και πολύτε-
κνη μητέρα πρόσφερε στην εκδήλωση ένα 
αναστάσιμο μήνυμα, μήνυμα ελπιδοφόρο μέσα στην σύγχρονη καθημερινότητα της 
ηθικής και πνευματικής κατολίσθησης που ζούμε. Οι θυγατέρες της οικογένειας της 
«Αγίας Ταβιθά» διάνθισαν μουσικά την εκδήλωση με Αναστάσιμους ύμνους & τραγούδια.

Δραστηριότητες του Οµίλου µας
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ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
 «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»

Στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων των νέων οικογενειών πραγματοποιή-
θηκαν στην αίθουσα του Ομίλου μας στην Κυψέλη οι εξής εκδηλώσεις :

 
•  Την Κυριακή 2 Απριλίου, ο Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Ελευθέριος Χαβάτζας ανέ-
πτυξε το θέμα «Η τρίτη ηλικία στην νέα 
οικογένεια»

•  Την Κυριακή 14 Μαΐου, η εκπαι-
δευτικός Χριστίνα Παπαθεοφάνους 
ανέπτυξε το θέμα «Παιδιά δικά μας 
ή δικά Του;» 

Δραστηριότητες του Οµίλου µας

ΕΎΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Εκ βάθους καρδιάς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 
της εταιρίας CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. για την ευγενή 
προσφορά επίπλων γραφείων, ηλεκτρικών συσκευών, γραφικής ύλης 
και αναλώσιμων υλικών. Επίσης ευγνώμονες ευχαριστίες στην κα 
Αικατερίνη Σιμοπούλου και στον κο Φώτη Μέγκο με των οποίων την 
μεσολάβηση και την συνεργασία έγινε η εν λόγω προσφορά. 

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να σας χαρίζει υγεία, πρόοδο και 
προκοπή στην πορεία της ζωής σας.

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Αγαπητοί συνεργάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας 
και την ευγενή προσφορά σας στην προσπάθειά μας να δημι-
ουργηθεί στο απομακρυσμένο χωριό Ρουμπαάλε, που ανήκει 
στο δήμο Ντούνγκαμο της Ουγκάντα, ενορία Ορθόδοξη και 
να κτιστεί ναός προς τιμή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.

Ήδη με τη βοήθεια του Θεού αγωνιζόμαστε πυρετωδώς 
προς πραγματοποίηση αυτού του έργου. Γίνονται κατηχήσεις 
αρκετών ντόπιων κατοίκων στο πρόχειρο ξύλινο παράπηγμα 
που χρησιμοποιείται προσωρινά ως ναός και προχωρούμε 
με τη συμπαράσταση του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κυ-
θήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, τη δική σας βοήθεια, 
την προσφορά των συνεργατών στη Λειβαδιά και άλλων ευ-
αισθητοποιημένων φίλων της εξωτερικής Ιεραποστολής στην 
υλοποίηση αυτού του στόχου.

Πολύ συγκινούμαστε που παρά τις οικονομικές δυσκολίες 
που περνάει ο Ελληνικός λαός, δεν λησμονεί την εντολή του 
Κυριού για εξάπλωση της Βασιλείας Του σε όλο τον κόσμο 
(«Πορευθέντες μεθητεύσατε πάντα τα έθνη») και δεν ξεχνάει 
επίσης τους αδελφούς του στη φτωχή Ουγκάντα που βρίσκο-
νται «εν σκότει και σκιά θανάτου».

Είθε ο δωρεοδότης Κύριος να σας χαρίζει πλούσιες τις δω-
ρεές του σε σας και στις οικογένειές σας και να σας ενισχύει 
προς επίτευξη θεάρεστων έργων.

Πατήρ Αριστοτέλης 
και πρεσβυτέρα Μαγδαληνή

Επιστολή των νέων Ιεραποστόλων  
της ΝΔ Ουγκάντας στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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«Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίῳ αποθνήσκοντες επ’ 
άρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, ίνα αναπαύσωνται εκ των 
κόπων αυτών. τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ’ αυτών»

(Αποκ. ιδ΄, 18)

Προχθές εξεδήμισε για την ουράνια πατρίδα, η αγαπητή 
φίλη και συνεργάτις του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Βαρβάρα.

Πικρός και οδυνηρός είναι ο χωρισμός του θανάτου, ο απο-
χωρισμός από αγαπημένα πρόσωπα, που για πολλά χρόνια 
εργάστηκαν ανιδιοτελώς στον αμπελώνα του Κυρίου.

Η αδελφή Βαρβάρα ήταν αφοσιωμένη, ψυχή τε και σώματι 
στον αγώνα της αρετής. Καθαγίασε την ζωή της με την υπο-
δειγματική εφαρμογή των χριστιανικών κανόνων και αρχών. 
Εργάστηκε με ζήλο για πολλά χρόνια, ως «καλός σπορέας» στο 
έργο της κοινωνικής πρόνοιας της «Ζωής».

Στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. επί σαράντα ολόκληρα χρόνια προσέφερε 
ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της βοηθώντας με κάθε μέσο για 
τη διάδοση του λόγου του Θεού στους λαούς που βρίσκονται 
εν σκότει και σκιά θανάτου.

Χαρακτήρας ευγενής, προσηνής, πρόθυμος, εξυπηρετικός, 
γεμάτος αγάπη και αγαπητός, ευχαριστείτο να υπηρετεί όλους 
ανεξαιρέτως. Με τους συνεργάτες της κατόρθωνε να μη δημι-
ουργεί προστριβές και προβλήματα. Ήταν φιλική προς όλους, 
ειρηνική, ακτινοβολούσε την ειρήνη του Θεού στο στενό και 
ευρύτερο περιβάλλον.

Εργαζόταν για το Θεό και η σκέψη αυτή την έκανε ακού-
ραστη.

Με το ήρεμο παράδειγμά της και τον γλυκό της λόγο, ενίσχυε 
και οικοδομούσε ψυχές που ζητούσαν και έβρισκαν κοντά της 
πνευματική ενίσχυση και παρηγοριά.

Αγωνίστηκε για την ελληνορθόδοξη αγωγή των παιδιών 
της και των εγγονών της, τις σπουδές και τις επιτυχίες τους.

Έφυγες από κοντά μας μακαριστή Βαρβάρα. Ωστόσο μας 
παρηγορεί όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά και τα εγγόνια σου η 
αγαθή μνήμη που αφήνεις πίσω σου.

Είμαστε βέβαιοι οτι θα βρεις παρρησία κοντά στον Κύριο και 
οπωσδήποτε θα τον παρακαλείς για τη στήριξη και παρηγοριά 
των συγκλονιστικά θλιμμένων παιδιών σου.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που τόσο αγάπησε η 
αοίδιμος, να κατατάξει την ψυχή της «εν σκηναῖς Δικαίων και 
μετά Αγίων».

Η Ιεραποστολή αντί στεφάνου θα προσφέρει ένα χρηματικό 
ποσό στο Ορφανοτροφείο της «Αγίας Ταβιθά».

Μ.Γ.

Εξόδιοι λόγοι - Κοιµηθέντες

† ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΙΑΠΗ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/03/2017
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής Ποσό

Αγγέλη Βασιλική 20,00 €

Αγγελίδου Ελένη 25,00 €

Αικατερίνη Ψαρρά 50,00 €

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €

Αναγνωστοπούλου Βαρβάρα 50,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €

Ανώνυμος 200,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 15,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 68,80 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 60,00 €

Ανώνυμος 350,00 €

Ανώνυμος 125,00 €

Ανώνυμος 74,20 €

Ανώνυμος 50,00 €

Αποστολόπουλος Νικόλαος 26,05 €

Αρβανίτη Αναστασία 50,00 €

Αρχιμανδρίτης π.Καλλίνικος Πουλής 50,00 €

Βαρμαντώνη Ουρανία 10,80 €

Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €

Βελωνά Βασιλική 20,00 €

Βιντζιλαίου Ελεονώρα 10,00 €

Βλάχος Ιωάννης 750,00 €

Γαλανοπούλου Χριστίνα 10,00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 10,00 €

Γεωργάκη Κλεονίκη 20,00 €

Γιαλουμή Χάϊδω 10,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 25,00 €

Γιάνναρη Ευαγγελία 30,00 €

Γιάνναρου - Παπανδρέου Δέσποινα 20,00 €

Γιαννοπούλου Χριστίνα 20,00 €

Γιώτης Ιωάννης 20,00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 50,00 €

Γρηγορίου Μαρία 10,00 €

Δαλέτου Γεωργία 30,00 €

Δασκαλάκη Ευσταθία 20,00 €

Δασκαλάκη Μαρία 150,00 €

Δαφνή Ναυσικά 150,00 €

Δέδε Ευσταθία 50,00 €

Δεμενόπουλος Γρηγόριος 30,00 €

Δημάκης Βασίλειος 30,00 €

Διακόπουλος Χριστοφόρος 50,00 €

Διαμάντη Ευαγγελία 200,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 20,00 €

Δουβλής Αριστείδης 15,00 €

Δούκα Βασιλική 10,00 €

Δούση Αλίκη 20,00 €

Δούση Θεοδώρα 50,00 €

Δρυμούση Ευσταθία 40,00 €

Ζήσιου Μερσύνη 20,00 €

Θωμοπούλου Μαρία 130,00 €

Ιερά Γυν. Κοινοβιακή Μονή "Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου" 30,00 €
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Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας 100,00 €

Ιερά Μομή Γοργοϋπηκόου 20,00 €

Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής 100,00 €

Ιερά Μονή Η μήτηρ του Ηγαπημέ-
νου Σχηματαρίου 30,00 €

Ιερά Μονή Λουκούς 20,00 €

Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης 
 Χρυσοβαλάντου 20,00 €

Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου  
Λουτρακίου 10,00 €

Ιερά Μονή Προυσσού 150,00 €

Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας 100,00 €

Ιερομόμαχος Γρηγόριος 100,00 €

Καβουλάκης Βασίλειος 60,00 €

Καμηνάρη Αικατερίνα 50,00 €

Καραγελωργος Κωνσταντίνος 100,00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 100,00 €

Καραθανάση Μαρία 30,00 €

Καρακάτσιου Άννα 100,00 €

Καραμπούλας Χρήστος 50,00 €

Καραντζίκου Σταυρούλα 30,00 €

Καραχάλιου Στυλιανή 20,00 €

Καρλαύτη Ειρήνη 10,00 €

Κατσαδούρης Παναγιώτης 30,00 €

Κατσαούνη Μερόπη 20,00 €

Κατσογρασάκης Ιωάννης 25,00 €

Καψιμαλάκου Παρασκευή 25,00 €

Κοκκόρου Χρυσούλα 20,00 €

Κολυβάς Ανδρέας 20,00 €

Κονιδάρης Δημήτριος 50,00 €

Κοντοδήμου Κυράνα 55,00 €

Κορίκης Νικόλαος 50,00 €

Κοσκορέλου Δέσποινα 50,00 €

Κούμπου Χαρίκλεια 5,00 €

Κουνελάκη Ειρήνη 300,00 €

Κουνελάκη Ερήνη - Αργυρώ 50,00 €

Κουτρούμπας Δημήτριος 100,00 €

Κουφοπούλου Αικατερίνα 5,00 €

Κουφοπούλου Αικατερίνα 5,00 €

Κοψίνης Χρήστος 100,00 €

Κωνσταντινίδου Ελεούσα 60,00 €

Κωτσαδάμ Μαρία 50,00 €

Λεβασάνος Νικόλαος 100,00 €

Λιάσκος Κωνσταντίνος 50,00 €

Λουκάς Ναπολέων 100,00 €

Μαθέση Κωνσταντίνα 100,00 €

Μαλαγάρη Αγγελική 50,00 €

Μάρκου Λάζαρος 20,00 €

Ματσίρας Ιωάννης 20,00 €

Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 100,00 €

Μομτζής Πελοπίδας 50,00 €

Μόσχου Γκόλφω 70,00 €

Μπαγλαμτής Σωκράτης 10,00 €

Μπάλιου Ελένη 230,00 €

Μπαλώκα Κωνσταντίνα 50,00 €

Μπρακούλια Βασιλική 10,00 €

Νικολάου Μαρία 30,00 €

Νικολιτοπούλου Παναγιώτα 20,00 €

Νικολοπούλου Σταυρούλα 20,00 €

Νίνου Αφροδίτη 10,00 €

Ντάκου Σωτηρία 20,00 €

Ντομάρη Σπυριδούλα 50,00 €

π. Εμμανουήλ Βιολάκης 10,00 €

π.Παρασκευάς Ζωγράφος 20,00 €
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π. Κωνσταντίνος Γκέλης 50,00 €

π.Ανδρέας Σκούλικας 1.000,00 €

Παγώνα Ειρήνη 20,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 100,00 €

Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων 100,00 €

Παπαδάκη Σοφία 500,00 €

Παπαδόπουλος Γεώργιος 20,00 €

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος 20,00 €

Παπαλιβερίου Αικατερίνη 30,00 €

Παφίλη Κωνσταντίνα 20,00 €

Πέρρου Άννα 20,00 €

Πέτρου Ελένη 20,00 €

Πίττας Αθανάσιος 200,00 €

Πλιάκα Μαρία 20,00 €

Πλιάκου Ζωή 30,00 €

Πούλιου Δήμητρα 20,00 €

Πούλου 4,00 €

Ραχούτη Ευγενία 20,00 €

Ριζόγιαννη Κωνσταντίνα 2,00 €

Ρουμπαλά Σεβαστεία 100,00 €

Ρουμπάτου Σταματία 10,00 €

Ρουσσάκης Βασίλειος 100,00 €

Ρούσσος Αλέξανδρος 50,00 €

Σαβοτζόγλου Βασιλική 20,00 €

Σούκα Παναγιώτα 10,00 €

Σπάρος Ιωάννης 30,00 €

Σπίθα Μαρία 50,00 €

Σπυροπούλου Μερόπη 100,00 €

Σταλάκη Θηρεσία 6,00 €

Στεργίου Κωνσταντίνα 20,00 €

Στίγκας Σάββας 20,00 €

Στριμπής Δημήτριος 20,00 €

Τασούλας Γρηγόριος 15,00 €

Τρακανιάρης Δημήτριος 100,00 €

Τριάντη Χριστίνα 25,00 €

Τσατσάνη Αναστασία 150,00 €

Τσεκούρας Γεώργιος 20,00 €

Τσεκούρας Ναπολέων 10,00 €

Τσίρης Βασίλειος 10,00 €

Τσιτσώνης Στέργιος 10,00 €

Τσολάκη Μαρία 30,00 €

Τσοπελογιάννη Κυριακή 160,00 €

Τσουμπέλη Ασπασία 20,00 €

Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Περιφέρειας Λεβαδειάς 200,00 €

Φωτοπούλου Ευδοκία 100,00 €

Χαρβαλιά Μαρία 15,00 €

Χριστογεωργάκη Ευαγγελία 20,00 €

Χρυσού Φραντζέσκα 150,00 €

Ψυλάκη Ειρήνη 20,00 €

Ψυχομάνη Παναγιώτα 20,00 €

Ώττα Αικατερίνα 20,00 €

Εις Μνήμην από 
01/01/2017 ΕΩΣ 31/03/2017 Ποσό

Μικελάτου Ευτυχία εις μνήμην 
Ιωάννου 40,00 €

Καλαμαρά Ειρήνη εις μνήμην  
αδελφής Ευγενίας 50,00 €

Μακάκη Μαρίνα εις μνήμην Κανελλής 20,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. από 
01/01/2017 ΕΩΣ 31/03/2017 1.210,00 €
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ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ:
 « ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ »

Αγαπητοί αδελφοί και συνεργάτες 
 του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
Στο 22ο Συνέδριο που οργανώνει ο Όμι-

λός μας από την 18η έως την 20η Αυγούστου 
2017 (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή).

Το Αρχηγείο της Κατασκηνώσεως της 
‘’ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ’’, όπως πάντα έτσι και φέ-
τος, ευχαρίστως  μας προσφέρει τον φιλόξενο 
χώρο του.

Το Δ.Σ. καθώς και η επιτροπή οργανώσε-
ως του Συνεδρίου με έμπειρους εισηγητές, 
όπως ο Αγιορείτης π.Λουκάς Γρηγοριά-
της, ο Αγιορείτης π.Νεκτάριος Μικρα-
γιαννανίτης, ο κ. Κωνσταντίνος Κορνα-
ράκης - Καθηγητής της Χριστιανικής 
Ηθικής του Ε.Κ.Π.Α., η κα Μαριλένα 
Καπιδάκη  - ιατρός, η κα Σοφία Χατζή 
– συγγραφέας, ραδιοφωνική παραγωγός, 
ο κ. Δημήτριος Λυκούδης - Θεολόγος, 
Φιλόλογος, θα προσπαθήσουν ώστε το τρι-
ήμερο Ιεραποστολικό Συνέδριο να βοηθήσει 
τούς Συνεργάτες μας με πνεύμα μαθητείας 
και αγάπης να ωφεληθούν πνευματικά. 

Όσοι δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλού-
νται να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους 
είδη, καθώς και σεντόνια, πετσέτες κλπ. 

 

 
 

Να δηλώσετε εγκαίρως την συμμετοχή  
σας στα τηλέφωνα:

κα Αργυρώ Σώχου 
2108650348   ἤ   6978738331

κα Θεοδώρα Σκορδά 
2108650759   ἤ   6988342744

κα Μαρία Γεωργούλα 
2107628953   ἤ   6979872415

κα Ευτυχία Χρηστίδου 
2109885542   ἤ   6945644654

Κατασκηνώση “Αγία Ταβιθά” 
2267031290   ἤ   2261023516

Σας περιμένουμε με αδελφική 
 και ιεραποστολική χαρά 

 
EK TOY Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  

& ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ

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

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

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


