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Ἄς εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό καί πλού-
σιο σέ βιοτικά καί πνευματικά ἀγαθά τό νέο 
σωτήριο ἔτος 2018.

Ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, «ὁ σαρκί νηπιάσας δι’ ἡμᾶς τούς 
ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτη-
ρίαν», μέ τήν ἄφατη μακροθυμία Του μᾶς 
καταξίωσε νά εἰσοδεύσωμε εἰς τό νέον ἔτος 
τῆς ἀγαθότητός Του, καί τόν παρακαλοῦμε 
νά εὐλογήσῃ μέ τήν Θεία Του Χάρι τήν 
εἴσοδό μας αὐτή.

Εἰς τήν ἀρχήν τοῦ νέου χρόνου, 
τόν ὁποῖο ἀνοίγει ἡ Δεσποτική ἑορτή 
τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
καί ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, 
Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καπ-
παδοκίας, τοῦ Οὐρανοφάντορος, θά 
ἐπικαλεσθοῦμε τήν πνευματική βοήθεια καί 
συνδρομή τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ Καππαδόκου 
Ἱεράρχου, προκειμένου νά ἐξασφαλίσωμε 
σύν Θεῷ τήν Θεία Χάρι καί εὐλογία σέ ὅλη 
τήν καινούργια χρονιά.

«Θεός ἐπί γῆς, Θεός ἐν ἀνθρώποις», 
δηλ. ὁ Θεός μας εἶναι στή γῆ, εἶναι ἀνάμεσα 
στούς ἀνθρώπους, ὄχι μέ τήν φωτιά καί τήν 
σάλπιγγα καί τό καπνισμένο βουνό ἤ τήν 
ὁμίχλη καί τήν θύελλα, πού φόβιζε τίς ψυχές 
τῶν ἀκροατῶν παραδίδοντας τόν (θεῖο) νόμο, 
ἀλλά μέ τό σῶμα μέ τρόπο ἥμερο καί προσηνῆ 
ὁμιλώντας μέ τούς ὁμογενεῖς Του. Ὁ Θεός μέ 
τήν ἀνθρώπινη φύσι Του. Χωρίς νά ἐνεργῆ μέ 
διαλείμματα, ὅπως μέ τούς Προφῆτες, ἀλλά, 
ἀφοῦ κατέστησε τήν ἀνθρωπότητα συμφυῆ καί 
ἑνωμένη μέ τόν ἑαυτό Του καί μέ τήν συγγενῆ 
δι’ ἡμᾶς σάρκα Του, ἐπανέφερε καί ἐπανένωσε 
μέ τόν ἑαυτό Του ὅλη τήν ἀνθρωπότητα».

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ μέγας Ἱεράρχης τῆς 
Καισαρείας ἅγιος Βασίλειος σημειώνει: «Γι’ 
αὐτό ἔγινε ἡ ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Χριστοῦ 
στή γῆ μας, οἱ διδασκαλίες τῶν Εὐαγγελικῶν 
ἀληθειῶν καί πολιτευμάτων, τά ἅγια Πάθη 

Του, ὁ Σταυρός, ἡ Ταφή, ἡ Ἀνάστασις˙ γιά 
νά ἠμπορέση ὁ σωζόμενος ἄνθρωπος μέ τήν 
μίμησι τοῦ Χριστοῦ νά ἀπολαύση τήν ἀρχαία 
ἐκείνη υἱοθεσία, πού ἔλαβε χώραν πρίν ἀπό 
τήν πτῶσι τῶν Πρωτοπλάστων. Εἶναι ἀναγκαία, 
λοιπόν, γιά τήν τελείωσι τῆς ζωῆς μας ἡ μίμη-
σις τοῦ Χριστοῦ ὄχι μόνο στά ὑποδείγματα τῆς 
πραότητος, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς μα-
κροθυμίας, πού ἔχουμε στή ζωή μας, ἀλλά καί 
αὐτοῦ τοῦ θανάτου, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος, ὁ μιμητής τοῦ Χριστοῦ. Προσπαθῶ 
νά γίνω συμμέτοχος τῶν παθημάτων καί τοῦ 
θανάτου τοῦ Χριστοῦ, μήπως ἠμπορέσω κι’ 
ἐγώ νά φθάσω καί νά ἀπολαύσω τήν ἔνδοξη 
ἀνάστασι τῶν νεκρῶν…

…Ἡ πίστις δέ καί τό βάπτισμα εἶναι 
δύο τρόποι τῆς σωτηρίας, συμφυεῖς με-
ταξύ τους καί ἀδιαίρετοι. Γιατί ἡ μέν πίστις 
τελειοῦται, γίνεται τέλεια μέ τό βάπτισμα, τό 
βάπτισμα δέ θεμελιώνεται μέ τήν πίστι».

Ὁ Ὑψηλός Θεός, λοιπόν, ἔγινε ταπεινός 

«τήν εἴσοδον εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν
τῇ Θείᾳ Σου Χάριτι εὐλόγησον»
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ἄνθρωπος μέ τήν Θεία Του ἐνανθρώπησι 
καί ἕνωσε ἐν ἑαυτῷ ὅλην τήν ἀνθρωπότητα. 
Μέ τήν μίμησι τοῦ Χριστοῦ ἀπολαμβάνουμε 
τήν ἀρχαία υἱοθεσία. Ὅταν εἴμαστε κοινω-
νοί τῶν παθημάτων καί τοῦ θανάτου τοῦ 
Θείου Λυτρωτοῦ μας θά εἴμεθα κοινωνοί 
καί τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἡ δέ σωτηρία μας 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θά πραγματωθῆ σύν Θεῷ, 
ἐφ’ ὅσον φυλάσσουμε ἀκλινῆ τήν θεοπαρά-
δοτη πίστι μας καί βιώνουμε τήν Χάρι καί 
τήν δωρεά τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ 
Βαπτίσματος, ὄντες ζωντανά καί ὀργανικά 
μέλη τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ Χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου καί 

Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
θά εἶναι πάντοτε μαζί μας, ζωντανή καί 
ἀναφαίρετη, ὅταν ὑποχωρήση τό ἐγωϊστικό 
καί ἐγωκεντρικό μας φρόνημα, ἀλλάξη ἡ 
κοσμική ζωή καί ὁ κοσμικός μας τρόπος 
σκέψεως καί ἐνεργείας καί «ζῆ πλέον ἐν 
ἡμῖν ὁ Χριστός» (πρβλ. Γαλ. 2, 20).

Θά κλείσωμε τό παρόν Πρωτοχρονιάτι-
κο μήνυμά μας μέ τά σοφά κατά Θεόν καί 
ἐμπνευσμένα λόγια τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου 
τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ 
Καυσοκαλυβίτου: 

«Μέσα στήν Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι ἕνα 
καί ὁ Χριστός κεφαλή. Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ὁ Χριστός καί σῶμα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, 
οἱ Χριστιανοί». Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: 
«Αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλή τοῦ σώματος, τῆς 
Ἐκκλησίας». Ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Χριστός εἶναι 
ἕνα. Τό σῶμα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς 
τήν κεφαλή του. Τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τρέ-
φεται, ἁγιάζεται, ζῆ μέ τόν Χριστό. Αὐτός εἶναι 
ὁ Κύριος, ὁ παντοδύναμος, ὁ παντογνώστης, 
ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ 
στηριγμός μας, ὁ φίλος μας, ὁ ἀδελφός μας. Ὁ 
στύλος καί τό ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός 
εἶναι τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό τέλος, ἡ 
βάσις, τό πᾶν. Χωρίς Χριστό, Ἐκκλησία δέν 
ὑπάρχει. Νυμφίος ὁ Χριστός˙ νύμφη, ἡ κα-
θεμία ψυχή.

Ὁ Χριστός ἕνωσε τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ 

τόν οὐρανό καί τή γῆ. Μέ τούς ἀγγέλους, τούς 
ἀνθρώπους καί ὅλα τά δημιουργήματα, μέ ὅλη 
τήν κτίση τοῦ Θεοῦ, μέ τά ζῶα καί τά πουλιά, 
μέ κάθε μικρό ἀγριολούλουδο, μέ κάθε μικρό 
ἔντομο. Ἔγινε ἔτσι ἡ Ἐκκλησία «πλήρωμα τοῦ 
τά πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου», δηλ. τοῦ 
Χριστοῦ. Ὅλα ἐν Χριστῷ καί σύν Χριστῷ, μέσα 
καί μαζί μέ τόν Χριστό. Αὐτό εἶναι τό μυστήριο 
τῆς Ἐκκλησίας …

Ὅταν ξεχωρίζωμε τόν ἑαυτό μας, δέν εἴμαστε 
χριστιανοί. Ἀληθινοί χριστιανοί εἴμαστε, ὅταν 
αἰσθανόμαστε βαθιά ὅτι εἴμαστε μέλη τοῦ 
μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, 
μέ μία συνεχῆ σχέση ἀγάπης. Ὅταν ζοῦμε 
ἑνωμένοι ἐν Χριστῷ, δηλαδή ὅταν ζοῦμε τήν 
ἑνότητα μέσα στήν Ἐκκλησία Του μέ τό αἴσθημα 
τοῦ ἑνός. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός προσεύχεται στόν 
Πατέρα Του λέγοντας, «ἵνα ὦσιν ἕν»…

Ἀδελφοί μου,
Ὁ νεοφανής Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυ-

σοκαλυβίτης μᾶς ὑπέδειξε τόν τρόπο ζωῆς, 
προκειμένου νά ζοῦμε διαρκῶς μέσα στήν 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά γευόμαστε τίς 
θεῖες δωρεές καί χάριτες. «Οἱ μακρύνοντες 
ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται» λέγει ὁ Προφητάναξ 
Δαυΐδ. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή καί ἡ ἀναστροφή 
μας μέ τήν τήρησι τοῦ Εὐαγγελικοῦ, 
ἠθικοῦ καί πνευματικοῦ νόμου, μέσα εἰς 
τούς κόλπους τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μᾶς ἐξασφαλίζει 
διά παντός τήν ἀπόλαυσι τῆς Θείας Χάρι-
τος καί εὐλογίας.

Διαπύρως εὔχομαι εἰς ὅλα τά ἐγγύς 
καί τά μακράν πνευματικά μου τέκνα, καί 
ἰδιαιτέρως εἰς τούς προσφιλεῖς μας ναυ-
τικούς πού ὀργώνουν τίς θάλασσες καί 
τούς ὠκεανούς, ἀλλά καί εἰς τόν Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀόκνως καί 
θεοφιλῶς διακονοῦντας Ἱεραποστόλους, 
Κληρικούς καί λαϊκούς πλούσια τά θεῖα 
δωρήματα καί τά βιοτικά καί πνευματικά 
ἀγαθά. «Εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγη-
σον» Πανάγαθε Δέσποτα. 

 
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ



Μερικά  βασικά χαρακτηριστικά της 
εποχής μας είναι η σύγχυση, το άγ-

χος, η συνεχής αποστασία από το θέλημα 
και το νόμο του Θεού. 

Η αποστασία μας από τον Θεό προχωρεί 
προς το αποκορύφωμά της και δεν στηρί-
ζεται μόνο στη θεωρητική, αλλά και στην 
πρακτική άρνηση της ψυχής, του πνευματι-
κού κόσμου και της αιωνιότητας. Η αγάπη 
πάγωσε στις καρδιές μας. Δεν βλέπουμε τον 
διπλανό μας με συμπόνοια, με σπλαχνικό 
μάτι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η δι-
κή μας καλοζωία, τα δικά μας συμφέροντα.

Δεν έφθασε, όμως, στις μέρες μας μόνο 
η αποστασία μας. Είναι και η διαστροφή! Η 
κακία προβάλλεται ως αρετή και η αρετή ως 
αμαρτία. Βλασφημούμε δηλαδή με τη ζωή 
μας το Πανάγιο Πνεύμα και αρνούμαστε 
κάθε θεϊκή βοήθεια αυτονομούμενοι και 
νομίζοντας ότι εξουσιάζουμε τα πάντα και 
ιδίως τον εαυτό μας.

Μέσα σ' αυτή την κατάσταση ο άνθρω-
πος αισθάνεται πλήξη και μια αηδιαστική 
γεύση κορεσμού που τον κάνουν συχνά-
πυκνά ν' αναφωνεί «Δεν είναι ζωή αυτή»!

Αυτός ο άνθρωπος, το πιθανότερο είναι 
να είναι έτοιμος ν' ακούσει τα λόγια του 
Χριστού. Και σίγουρα κάτι έχει να πει το 

Ευαγγέλιο για την ζωή και το θάνατο, 
την αγάπη, το γάμο, την εργασία, τη 
χαρά και την ευτυχία. Το ερώτημα είναι 
αμείλικτο. Τελικά, οι Χριστιανοί μαρτυρούν 
για την αλήθεια που ελευθερώνει; Η αλήθεια 
είναι ο Χριστός. 

Τα γεγονότα, δυστυχώς, δείχνουν ότι το 
θέμα της μαρτυρίας δεν έχει απασχολήσει 
όσο πρέπει τους Χριστιανούς. Πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι πολύ λίγο ενδιαφέρουν 
τους ορθόδοξους Χριστιανούς του σήμερα 
τα υπαρξιακά θέματα που θέτει το Ευαγ-
γέλιο.

Περισσότερο αρέσκονται να μιλούν για 
το «666», για τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό, 
να προσφέρουν κομποσχοίνια για το χέρι 
και σταυρούς για το αυτοκίνητο. Υπάρχουν 
και εκείνοι που επειδή μεταχειρίζονται 
γλώσσα που απευθύνεται σε μυημένους 
ακούγονται από ελάχιστους. Βαυκαλίζο-
νται μιλώντας για τη «μέθεξη των ακτί-
στων ενεργειών» και για την αγαπητική 
αυθυπέρβαση. Υπάρχουν και οι άλλοι που 
νομίζουν ότι είναι  αρκετό να αναλίσκονται 
μόνο στους Εσπερινούς, στους Όρθρους και 
στις Αγρυπνίες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 
διαστείλει σαφώς τον εαυτό τους από τον 
κόσμο. «Εμείς  που αγωνιζόμαστε και οι ..... 

5Άρθρο Προέδρου Π.Χ.Ο.Ο.Ι 

«οι καιροι ου μΕνΕτοι»
μαρτυρούν οι χριστιανοί για την αλήθεια που ελευθερώνει;

Ο Χριστιανισμός δεν έχει ως σκοπό να βοηθήσει συναισθη-
ματικά τον άνθρωπο, να τον τακτοποιήσει ψυχολογικά. Είναι 
η πίστη που ανακαινίζει και αναγεννά.  Ο Χριστός φέρνει 
τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τον εαυτό του, αντιμέτωπο με 
την κοινωνική πραγματικότητα και τον καλεί να πάρει θέση. 
Θέση ξεκάθαρη. Και τον καλεί να ομολογήσει, να μαρτυρήσει 
την θεμελιώδη αλήθεια που τον αναγεννά μέρα με τη μέρα.



6 Άρθρο Προέδρου Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

κοσμικοί» δηλ. οι αμαρτωλοί, οι άσχετοι, οι 
καταδικασμένοι. Αυτό που τους ενδιαφέρει 
είναι η ψυχούλα τους. Που καιρός για τους 
άλλους!

Τέλος, υπάρχει και μια μερίδα Χρι-
στιανών, πολλή μικρή στ' αλήθεια, που 
από αγάπη για τον άνθρωπο χάνει τον 
ύπνο της. Ακούει προβλήματα και βά-
σανα των ανθρώπων. Απλώνει το χέρι άλ-
λοτε για να προσφέρει υλική βοήθεια, άλλοτε 
για να ενισχύσει, να τονώσει το ηθικό των 
συνανθρώπων, προσφέροντας ανακούφιση 
και παρηγοριά.

Τα πράγματα, όμως δεν θα έπρεπε να' 
ναι έτσι. Ο Χριστιανισμός δεν έχει ως σκοπό 
να βοηθήσει συναισθηματικά τον άνθρω-
πο, να τον τακτοποιήσει ψυχολογικά. Είναι 
η πίστη που ανακαινίζει και αναγεννά.  Ο 
Χριστός φέρνει τον άνθρωπο αντιμέ-
τωπο με τον εαυτό του, αντιμέτωπο με 
την κοινωνική πραγματικότητα και τον 
καλεί να πάρει θέση. Θέση ξεκάθαρη. Και 
τον καλεί να ομολογήσει, να μαρτυρήσει 
την θεμελιώδη αλήθεια που τον αναγεννά 
μέρα με τη μέρα.

Οι ενστάσεις είναι γνωστές. Πολλοί 
έχουν χαρακτηρίσει την προσπάθεια για 
ιεραποστολή και μαρτυρία ακτιβισμό. Άλ-
λοι χαρακτηρίζουν γνήσιες προσπάθειες 
ευαγγελισμού σαν προτεσταντικές δρα-
στηριότητες, και λένε: «Αυτά τα κάνουν 
οι παραεκκλησιαστικές οργανώσεις», εν-
νοώντας βέβαια τα χριστιανικά σωματεία. 
Βέβαια αυτές οι απόψεις συνέβαλαν τα μέγι-
στα στο να βυθιστεί η Εκκλησία της Ελλάδας 
σε μια απραξία για αρκετά χρόνια! Όμως 
«ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι» 
(Ρωμ. ιγ΄ 11).

«Δεν υπάρχει ψυχρότερον πράγμα 
από τον χριστιανό, ο οποίος δεν σώζει 
άλλους». Στο έργο αυτό δεν μπορείς να 

προφασισθής ότι είσαι πτωχός... δεν 
μπορείς να προβάλλεις την αγραμματο-
σύνη σου ως εμπόδιο. Διότι και οι Από-
στολοι αγράμματοι ήσαν... «Και αν ακόμη 
ξοδεύσει κάποιος  πολλά χρήματα υπέρ 
των άλλων, δεν κάμνει τίποτε όμοιον προς 
εκείνον που σώζει μια ψυχή, που την απο-
μακρύνει από την πλάνη και την χειραγωγεί 
προς την ευσέβεια. |...|» (Ιωάν. Χρυσοστόμου 
Ομιλία εις τας Πράξεις).

Όπως κάθε σοβαρό έργο έχει τις προϋπο-
θέσεις του, έτσι και η μαρτυρία χρειάζεται  
ορισμένες προϋποθέσεις (αρχές).

Περιεκτικά μπορούμε να επισημά-
νουμε τις εξής: Την φλογερή αγάπη στο 
Χριστό. Την καθαρότητα της ψυχής και του 
σώματος, των κινήτρων και των στόχων. 
Την επίγνωση της αμαρτωλότητας, την 
ταπείνωση. Την απουσία εκκοσμικευμέ-
νης νοοτροπίας. Την ανιδιοτελή αγάπη. Το 
πνεύμα θυσίας. Την ανανέωση, να μελετά 
δηλ. τι λένε ο σύγχρονοι κοινωνικοί αναλυ-
τές για τα κοινωνικά προβλήματα της επο-
χής μας, αλλά και τι λένε και τι έκαναν οι 
Πατέρες της Εκκλησίας μας για αντίστοιχα 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής τους. Ο 
χριστιανός φλέγεται από αγάπη για τον 
άνθρωπο και κάνει ό,τι μπορεί για να 
τον βοηθήσει. Χωρίς αυτό το στοιχείο η 
όλη προσπάθεια για μαρτυρία καταντά 
ένα ευσεβές καθήκον, που αργά ή γρή-
γορα θα εξανεμισθεί. Μονάχα η αγάπη 
ουδέποτε εκπίπτει.

«Οι καιροί ου μενετοί» και ο χριστιανός 
πρέπει να μιλήσει για την σώζουσα αλήθεια.

 
Μ.Κ.Γ.
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Με τις ευχές και την ευλογία της 
Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β’ και την άδεια του Σεβ. 
Μητροπολίτη Ζιμπάμπου κ. Σεραφείμ 
επισκεφθήκαμε την Ζιμπάμπουε με την 
συνοδεία της Μοναχής Μηναΐδος και της 
Μοναχής Φιλοθέης και ομάδα 5 εθελο-
ντριών από την Λεμεσό της Κύπρου.  

Στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού 
τύχαμε θερμής υποδοχής από τον π. Γε-
ώργιο Σαγάνη, τους Αφρικανούς ιερείς, 
μέλη της ελληνικής παροικίας και πολλούς 
Αφρικανούς νέους.

Την επομένη της αφίξεώς μας επισκε-
φθήκαμε το Ιεραποστολικό Κέντρο του 
Αγίου Νεκταρίου, που είναι και το πρώτο 
Ιεραποστολικό Κέντρο της Ζιμπάμπουε. 

Εκεί μας υποδέχτηκαν εκατοντάδες 
Αφρικανοί αδελφοί μας με τραγούδια και 
χορούς. Στον Ναό εψάλη δέηση και αντηλ-
λάγησαν προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις. 
Στην συνέχεια οι ομάδες των κατηχητικών 
σχολείων παρουσίασαν πρόγραμμα με 
θρησκευτικά και παραδοσιακά ποιήματα 
και τραγούδια. Εκ μέρους του Πανελλη-
νίου Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου 
Ιεραποστολής Κυψέλης προσφέραμε 
σε όλους τους ιερείς ιερατικά άμφια 
που οι κυρίες ετοίμασαν με πολλή 
αγάπη και προσευχή. Στον αυλόγυρο 
του Ναού οι ομάδες των νέων και ο Σύν-
δεσμος Γυναικών παρουσίασαν τα δικά 
τους προγράμματα και η όμορφη γιορτή 
έκλεισε με τους παραδοσιακούς Αφρικα-
νικούς χορούς. Ακολούθησε διανομή τρο-
φίμων σε όλο το εκκλησίασμα και γλυκών 
λιχουδιών σε μικρούς και μεγάλους.

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου η Θεία Λει-
τουργία τελέστηκε στο Ιερό Παρεκκλήσιο 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της οικεί-
ας της Αρχόντισσας των Εκκλησιών κας 
Αριάδνης Ψύλλου με την ευκαιρία της 
εορτής της τοπικής Αγίας Ευτέρπης. Ακο-
λούθησε εορταστική τράπεζα για όλους 
τους παρευρισκόμενους.    

Την επομένη τελέσαμε τρισάγιο για 
όλους τους κεκοιμημένους στο παλαιό 
κοιμητήριο όπου μεταξύ άλλων αναπαύ-
εται και ο πρώτος Μητροπολίτης Ζιμπά-
μπουε κυρός Κύριλλος και η πρόσφατα 
αποβιώσασα και για πολλά χρόνια Πρόε-
δρος των Ελληνίδων Κυριών Κική Διβάρη. 
Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε το πιο νέο 
Ιεραποστολικό Κέντρο στην περιοχή του 
Σνέικ Παρκ. Ο Ιερέας και οι κατηχητές 
μας ξενάγησαν και μας ανέλυσαν τα μελ-
λοντικά σχέδια του Σεβ. κ. Σεραφείμ για 
το νεοαποκτηθέν Ιεραποστολικό Κέντρο. 

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου επισκεφθή-
καμε το Ιεραποστολικό Κέντρο Αγίου Γε-
ωργίου στην πόλη Μαροντέρα. Μετά την 
Δοξολογία αντηλλάγησαν οι απαραίτητες 
προσφωνήσεις αντιφωνήσεις και μέσα 
σε πνεύμα χαράς και πνευματικής κατά-
νυξης ακολούθησαν ομαδικές βαπτίσεις 

Ιεραποστολικό οδοιπορικό

ιΕραποΣτολικο οδοιπορικο 

δέκα ημέρες στην ιεραποστολή της Ζιμπάμπουε – οκτώβριος 2017
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με ανάδοχες τις εκ Κύπρου ορμώμενες 
εθελόντριες. Μετά το πέρας των βαπτί-
σεων μοιράσαμε τρόφιμα σε όλο το εκ-
κλησίασμα και η όμορφη γιορτή έκλεισε 
όπως πάντα με τραγούδια και χορούς. Το 
μεσημέρι το ζεύγος Κώστα και Τασούλας 
Κλωστρή παρέθεσαν εορταστική τράπεζα 
στην οικεία τους. Αργά το βράδυ επιστρέ-
ψαμε στο Χαράρε.

Την επομένη τελέσαμε τρισάγιο για 
όλους τους κεκοιμημένους στο νέο κοι-
μητήριο του Χαράρε όπου η Ελληνική Κοι-
νότητα φρόντισε και απόκτησε το δικό της 
χώρο για την ταφή των Ορθοδόξων αδελ-
φών μας. Ακολούθως επισκεφθήκαμε στο 
Ιεραποστολικό Κέντρο του Γουόρεν Παρκ 
και μοιράσαμε παιδικά ρούχα στα μικρά 
παιδιά. Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε το 
Ελληνικό Σχολείο και ξεναγηθήκαμε στους 
νέους χώρους από την διευθύντρια και 
τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. 

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου επισκε-
φθήκαμε και πάλι το Ιεραποστολικό 
Κέντρο του Αγίου Νεκταρίου και αφι-
ερώσαμε την ημέρα μας στους μα-
θητές και μαθήτριες του Γυμνασίου/
Λυκείου και στον Σύνδεσμο Γυναι-
κών και στα νέα προγράμματα Ζαχαρο-
πλαστικής, Αρτοποιίας και Εργοτεχνί-
ας, που ξεκίνησαν για να στηρίξουν την 
κοινότητα τους. Πριν την αναχώρησή 

μας διανείμαμε παιδικά και γυναι-
κεία ρούχα, τρόφιμα, σκούφους και 
ποδιές μαγειρικής. 

Πριν την αναχώρησή μας τελέσαμε 
την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Σωτή-
ρος Χριστού όπου έψαλλε κατανυκτικά η 
Αφρικανική Ορθόδοξη χορωδία. Μετά την 
Θεία Λειτουργία ο Σύνδεσμος Ελληνίδων 
Κυριών με πρωτοβουλία της Προέδρου 
του κας Δέσποινας Ζαβερδινού ετοίμασαν 
πλούσιο πρωινό για όλο το εκκλησίασμα.  

Σε όλους τους Ιερείς των Ιεραπο-
στολικών Κέντρων που επισκεφθήκαμε 
προσφέραμε ιερατικά άμφια εκ μέρους 
του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Καθ’ όλη την 
διάρκεια της παραμονής μας στην Ζιμπά-
μπουε θαυμάσαμε τα έργα που επιτελού-
νται εκεί προς Δόξαν Κυρίου και προς 
Ευαγγελισμό ψυχών που διψούν για τον 
Χριστό. Βιώσαμε την αυθεντική ελληνική 

φιλοξενία και αγάπη και γίναμε μάρτυρες 
της απλότητας των Αφρικανών αδελφών 
μας και της ανάγκης στήριξης των προ-
σπαθειών τους για ένα καλύτερο αύριο. 
Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση αυτής της πνευματικής 
πορείας στην Ιεραποστολή και ιδιαίτερα 
όσους αγαπούν την Ιεραποστολή και την 
στηρίζουν ποικιλοτρόπως.  

† Ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος

Ιεραποστολικό οδοιπορικό
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πενταπό-
λεως κ. Ιγνάτιος Μαδενλίδης γεννήθηκε 

το 1930 στην Έδεσσα. Έλαβε το πτυχίο της 
Θεολογίας το 1950. Υπηρέτησε ως λαϊκός 
Ιεροκήρυκας από το 1950 μέχρι το 1968. 
Συνδέθηκε με την αδελφότητα Θεολόγων «Ο 
Σωτήρ», στην οποία προσέφερε πολλά και της 
οποίας αγάπησε όσο κανείς το ευλογημένο 
της έργο. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1968 
και Πρεσβύτερος το 1969, από τον Μακαρι-
στό Μητροπολίτη Λαρίσης κυρό Θεολόγο.

Υπηρέτησε επί πολλά έτη στο Ιεραποστο-
λικό Κλιμάκιο της Κανάνγκα (Ζαΐρ, σημερινό 
Κονγκό), πλησίον του μακαριστού αγίου γέ-
ροντος του, φλογερού Ιεραποστόλου π. Χα-
ρίτωνος Πνευματικάκη. Από την ήμερα της 
χειροτονίας του έταξε σκοπό της ζωής του το 
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πα-
τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 
διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα 
ενετειλάμην υμίν·…» (Μτθ. Κη΄ 16-19).

Έτσι, από το 
1981, τέσσερις μή-
νες περίπου κάθε 
χρόνο, βοηθούσε 
στην ιεραποστολή, 
κοντά στον μακα-
ριστό ιεραπόστολο 
Αρχιμανδρίτη Χα-
ρίτωνα Πνευματι-
κάκη στο Κονγκό.

Το 1994 ορί-
σθηκε υπεύθυνος 
του Κλιμακίου της 
ιεραποστολής στη 
Κανάνγκα. Υπε-
ραγαπούσε τον π. 
Χαρίτωνα. «Μπουρλοτιέρη», τον έλεγε χα-
ρακτηριστικά. «Έχει αλλάξει την Αφρική. Τον 
λατρεύουν κυριολεκτικά» «Το μυστικό του η 

αγάπη για την Αφρική! και το ατρόμητο του 
χαρακτήρα του!»

Η ίδια αυτή η αγάπη πυρπόλησε και την 
ψυχή του Μητροπολίτη Ιγνατίου. Παραδόθη-
κε στα χέρια του Θεού και δόθηκε ολόψυχα, 
στην «Μαύρη Ήπειρο με τις λευκές ψυχές», 
όπως έλεγε χαρακτηριστικά για το ποίμνιό 
του στην Κεντρική Αφρική που σήμερα μένει 
μόνο στα χέρια του άξιου αντικαταστάτη του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Κεντρώας 
Αφρικής κ. Νικηφόρου.

Στις 16/3/2003 εξελέγη και χειροτονήθηκε 
Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής, από τον 
Μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας κυρό 
Πέτρο και λίγο αργότερα ενθρονίσθηκε στην 
καρδιά της Ιεραποστολικής Μητροπόλεώς 
του, επιτελώντας και από την θέση αυτή με-
γάλο πνευματικό, ποιμαντικό και ιεραποστο-
λικό έργο, καθιστώντας την αχανή μητροπο-
λιτική του περιφέρεια πρότυπο ιεραποστολι-
κής εργασίας αλλά και Ορθοδόξου μαρτυρίας 
σε όλη την Αφρικανική ήπειρο. Η ανάρρησή 

του στο αρχιερατικό αξίωμα δεν επηρέασε 
το φρόνημά του. Στην Αδελφότητα Θεολό-
γων «Σωτήρ» παρέμενε ως απλός αδελφός, 

ο ΣΕβαΣμιωτατοΣ μητροπολιτηΣ  
πΕνταπολΕωΣ



εξακολουθούσε να ζει με απόλυτη υπακοή σε 
όλα, συνανεστρέφετο με πολλή απλότητα με 
όλους, όσες φορές άφηνε την έπαλξή του και 
ερχόταν για λίγη ξεκούραση και ανανέωση 
των δυνάμεών του στην Πατρίδα. Κατά την 
εδώ παραμονή του δίδασκε με το παράδειγμά 
του, τον απλό και ουσιαστικό λόγο του, την 
ταπείνωση και καταδεκτικότητα του.

Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του 
από την διακονία του στην Κανάνγκα, εργά-
σθηκε ακαταπόνητα στη νέα του αποστολή, 
με αποστολικό φρόνημα και νεανικό ζήλο, 
παρά την προχωρημένη πλέον ηλικία του. 
Πραγματοποίησε πάνω από τετρακόσια 
αεροπορικά ταξίδια στην αχανή έκταση 
της Μητροπόλεώς του. Κήρυξε τον λόγο 
του Θεού, ίδρυσε νέες κοινότητες Ορθο-
δόξων σε πολλά μέρη, βάπτισε πλήθη 
Αφρικανών αδελφών μας, χειροτόνησε 
ιερείς, κατήρτισε κατηχητές, έκτισε πε-

ρί τους τριάντα ναούς, έκτισε σχολεία, 
ίδρυσε φάρμες, έστησε τέσσερις ραδιο-
φωνικούς σταθμούς (στην Κανάνγκα, στην 
Κινσάσα, πρωτεύουσα του Κονγκό και έδρα 
της Μητροπόλεως, στο Κολουέζι και στο 
Πουάντ-Νουάρ του Κονγκό-Μπραζαβίλ). Τα 
διάφορα έργα του φέρουν την σφραγί-
δα της προσωπικής του επιβλέψεως και 

φροντίδος. Οι τεχνικές του γνώσεις και η 
καλλιτεχνική του ευαισθησία τον βοηθούσαν 
ώστε να «φιλοκαλή μετ’ ευτελείας», με απλά 
μεσα να φτιάχνει όμορφες κατασκευές, που 
στόλιζαν τους ναούς και τα σχολεία, στην ανέ-
γερση των οποίων συμμετείχε συχνά και με 
προσωπική εργασία.

Σπουδαιότατο έργο του είναι ο νέος 
Ναός του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλή-
του στην Κανάνγκα, ο μεγαλύτερος Ορθόδο-
ξος ναός στην αφρικανική ήπειρο. Επίσης η 
Θεολογική Σχολή στην Κινσάσα, το πρώ-
το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Αφρι-
κής, που διαθέτει οικοτροφείο των φοιτητών, 
επίσημη αίθουσα εκδηλώσεων, σύστημα τη-
λεδιδασκαλίας, που εφαρμόσθηκε εκεί για 
πρώτη φορά στα πανεπιστήμια του Κονγκό. 
Στο κέντρο του συγκροτήματος δεσπόζει ο 
περικαλλής βυζαντινός Ναός του Αγίου Αθα-
νασίου του Αθωνίτου, που κτίσθηκε με δω-

ρεές της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του 
Αγίου Όρους. Οι απόφοιτοι (μετά πενταετή 
φοίτηση) της Θεολογικής Σχολής βοηθούν 
ήδη ως κληρικοί, κατηχητές και στελέχη της 
Εκκλησίας το έργο της ιεραποστολής.

 Στις 4/3/2010 παραιτήθηκε για λόγους 
υγείας και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος τιμητικώς τον 
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ανύψωσε στις 23/11/2010 σε τιτουλάριο 
Μητροπολίτη Πενταπόλεως, δίδοντας του 
για πρώτη φορά τον τίτλο της Επισκοπής 
του μεγάλου Αγίου των ημερών μας, Οσίου 
Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν 
Αιγίνη, του θαυματουργού. 

Ήταν πάντοτε ο άνθρωπος ο απλός 
στη ζωή και στην αναστροφή του, προ-
σηνής, καταδεκτικός, ευγενής, ήπιος, δι-
ακριτικός, γλυκύς και φιλικός με όλους. 
Μπορούσε να δεχθεί κριτική και από πο-
λύ μικρότερούς του και να θαυμάζει και 
προβάλλει τους λιγότερο ικανούς και άξι-
ους, να τιμά και να σέβεται τους πάντες. 
Συγχρόνως ήταν τολμηρός, άφοβος, ανυπο-
χώρητος στα θέματα της Πίστεως, πρωτο-
πόρος, ριψοκίνδυνος, αποφασιστικός. Τον 
περασμένο Μάρτιο, κατά τον οποίο βρέθηκε 
στην Ελλάδα, του υπεδείχθη από την Αφρική 
να μην κατεβεί, διότι λόγω πολιτικής αναστα-
τώσεως στο Κονγκό η κατάσταση εκεί ήταν 
εκτός ελέγχου, με σκληρές αντιπαραθέσεις 
μεταξύ κυβερνώντων και αντιπολιτευόμενων, 
πυροβολισμούς, σφαγές, θανάτους κλπ. «Θα 
κάνω τον σταυρό μου και θα πάω. Δεν μπορώ 
να αφήσω μόνους τους ανθρώπους μας», είπε 
και έφυγε αποφασισμένος για όλα.

Δεν φοβήθηκε ούτε τις τροπικές ασθέ-
νειες, ούτε τις επιβουλές των «αντικείμε-
νων», ούτε τις στερήσεις των αναγκαίων, 
ούτε τις ταλαιπωρίες και τους κινδύνους 
των πολλών μετακινήσεων σε συνθήκες 
τριτοκοσμικές. Σε αυτοκινητιστικό ατύχημα 
το 2005 υπέστη κάταγμα στο χέρι και ήλθε 
και χειρουργήθηκε στην Ελλάδα. Το 2008 
σώθηκε από θαύμα με ελάχιστους άλλους σ’ 
ένα από τα πολλά αεροπορικά ταξίδια του, 
όταν το αεροπλάνο σε πόλη του ανατολι-
κού Κονγκό δεν μπόρεσε να απογειωθεί και 
ανεφλέγη βγαίνοντας με μεγάλη ταχύτητα 
από τον διάδρομο απογειώσεως. Η αφορμή 
της εκδημίας του ήταν πάλι από ατύχη-
μα, όταν επιβλέποντας στα 87 του χρό-
νια την αποπεράτωση του τελευταίου, 
όπως έλεγε, ναού που θα έκτιζε, έπεσε 

και υπέστη κάταγμα του ισχίου. Σε δύο 
ημέρες προσεβλήθη από ελονοσία, που 
κατέβαλε τον οργανισμό του. Η με κόπο 
και μεγάλη ταλαιπωρία μεταφορά του στην 
Ελλάδα, τα προβλήματα της καρδιάς και του 
αναπνευστικού επιδείνωσαν την κατάσταση 
και προμήνυαν το τέλος, καθώς μάλιστα έχα-
σε επί ήμερες την επαφή με το περιβάλλον. 
Ανένηψε για λίγες ήμερες κατά θαυμαστό 
τρόπο. Δόξασε τον Θεό, ζήτησε ταπεινά το 
έλεός Του, κοινώνησε τα Άχραντα Μυστήρια, 
επικοινώνησε με τους αδελφούς της Αδελ-
φότητος, ζήτησε συγγνώμη απ’ όλους, επε-
καλέσθη το Άγιον Πνεύμα, προείπε το τέλος 
του και ανεχώρησε πλήρης έργων αγαθών 
και ελεημοσυνών, κατάφορτος από καρπούς 
ζηλευτής ιεραποστολικής διακονίας στην Ελ-
λάδα και στην Αφρική.

Λίγες ημέρες πριν από το ατύχημα που 
τον οδήγησε στο θάνατο και επειδή ήταν 
πλέον φανερή η αστάθειά του στο βάδισμα, 
του συνέστησαν να επιστρέψει στην Ελλάδα. 
«Σεβασμιώτατε, να γυρίσετε στην Ελλάδα. Θα 
πέσετε». Εκείνος όμως απάντησε αποφασι-
στικά: «Αυτό θέλω κι εγώ, να πέσω πάνω 
στο καθήκον». Και έπεσε. Αλλά η πτώση 
αυτή οδήγησε στην ανάσταση, στο δικό του 
«Πάσχα», στο θριαμβευτικό πέρασμα στη Βα-
σιλεία του Θεού, την οποία πόθησε και για 
την οποία μόχθησε με πολλούς αποστολικούς 
κόπους από τα πρώτα χρόνια της νεότητος 
του μέχρι το βαθύ του γήρας.

Ο Κύριος της δόξης τον εκκάλεσε κοντά 
του τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 9 Νοεμ-
βρίου 2017, ανήμερα του προστάτου του Αγί-
ου Νεκταρίου, για να αυλίζεται τώρα πλησίον 
του, στην άληκτη χαρά της Βασιλείας των 
Ουρανών, όπου ο Δικαιοκρίτης Κύριος θα 
του απονείμει όλα εκείνα τα ουράνια έπαθλα 
για όσα υπέρ Εκείνου έπραξε και υπέμεινε 
καθ’ όλη την διάρκεια της ευλογημένης, κο-
πιαστικής και τόσο αγωνιστικής ιερατικής 
και αρχιερατικής βιοτής του.

Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου



Λίγες μέρες πριν από τη γιορτή των 
Εισοδίων της Παναγίας μας, εκοι-

μήθη εν Κυρίω, η φίλη και συνεργάτις 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Ελένη Καπιδάκη μετά από 
βραχεία ασθένεια.

Η Ελένη Καπιδάκη είχε ευσεβείς 
γονείς, οι οποίοι της ενέπνευσαν την 
αγάπη στο Θεό και τον σεβασμό στο 
νόμο Του.

Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και εστάλη από το Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλη-
σιών στην Ελβετία και 
στην Αγγλία για μετα-
πτυχιακές σπουδές.

Ήταν κάτοχος της 
Γαλλικής και Αγγλικής 
γλώσσας.

Πολύ νωρίς ασχολή-
θηκε με την εσωτερική 
Ιεραποστολή διδάσκο-
ντας σε Κατηχητικά Σχο-
λεία και οργανώνοντας 
Κύκλους μελέτης Αγίας 
Γραφής ενηλίκων.

Εργάστηκε στη Μέση 
Εκπαίδευση σε σχολεία 

της Κρήτης –απ’ όπου κατάγονταν οι 
γονείς της– και του λεκανοπεδίου της 
Αττικής διδάσκοντας με ζέση και ενθου-
σιασμό το μάθημα των Θρησκευτικών. 
Καθοδηγούσε ως πραγματική παιδαγω-

γός τους μαθητές της και 
παρουσίασε στο πρόσω-
πό της, την πιστή θεολόγο 
και αληθινό πνευματικό 
άνθρωπο.

Αλλά και ως διευθύ-
ντρια σε διάφορα επαρ-
χιακά σχολεία και των 
Αθηνών αγαπήθηκε πο-
λύ από τους μαθητές και 
συναδέλφους της για την 
ευγένεια, την προσήνεια, 
την προθυμία, την ταπει-
νότητα, την εξυπηρετι-
κότητα. Ειρηνική η ίδια, 
ακτινοβολούσε την ειρήνη 

του Θεού στο στενό και ευρύτερο περι-
βάλλον της. Εργαζόταν για το Θεό και τα 
παιδιά του Θεού και η σκέψη αυτή την 
έκανε ακούραστη.

Όταν συνταξιοδοτήθηκε παρακολου-
θούσε το Σεμινάριο Εξωτερικής Ιερα-
ποστολής της Αποστολικής Διακονίας 
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της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και απο-
φοιτώντας με ζήλο, 
ενθουσιασμό και 
αυτοθυσία έθεσε 
τις γνώσεις της και 
όλα τα τάλαντα με 
τα οποία την εστό-
λισε ο Θεός, στην 
υπηρεσία «των εν 
σκότει και σκιά 
θανάτου» συναν-
θρώπων μας στους 
Ιεραποστολικούς 
αγρούς της Ουγκά-
ντας, των Ινδιών, 
της Μαδαγασκάρης και του Καμε-
ρούν.

Η Ελένη Καπιδάκη ήταν έγγαμη, μη-
τέρα τριών παιδιών, στα οποία πρόσθεσε 
και το Μάριο υιοθετώντας τον από το 

Ίδρυμα Μητέρα και αγωνίσθηκε πάρα 
πολύ για την βελτίωση της υγείας του.

Από τα παιδιά της τα οποία ανέθρεψε 
«εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» η κό-
ρη της Μαριλένα Καπιδάκη ακολούθησε 
το παράδειγμά της και συχνά μεταβαίνει 
με κλιμάκιο γιατρών στα Ιεραποστολικά 
Κέντρα της Αφρικής (Ουγκάντα, Κένυα) 
προσφέροντας τις ιατρικές υπηρεσίες 

της ανακουφίζοντας τον ανθρώπινο 
πόνο.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον 
ενοριακό ναό του Αγίου Αρτεμίου Πα-
γκρατίου. Παρέστησαν οι Ιεραπόστολοι 
Μητροπολίτες Καμερούν κ. Γρηγόριος, 

Μαδαγασκάρης κ. Ιγνά-
τιος, ο ιεραπόστολος 
ιατρός π. Ευάγγελος 
Παπανικολάου, οι ιε-
ρείς του Αγίου Αρτε-
μίου και του Προφήτη 
Ηλία Παγκρατίου και 
πλήθος φίλων και συ-
νεργατών της αοιδίμου 
Ελένης και των παιδι-
ών της. Στην επικήδεια 
προσλαλιά ο Ιεραπό-
στολος Μητροπολίτης 
Καμερούν κ. Γρηγόριος 
αναφέρθηκε στην προ-
σφορά και τη μαρτυρία 
της μακαριστής Ελένης, 
τονίζοντας ιδιαίτερα το 

παράδειγμα προς μίμιση, που άφησε, σε 
μια εποχή ατομισμού και πνευματικής 
ανυδρίας.

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εύχεται η ευλογία της να 
γαληνέψει κάπως τον πόνο των παιδιών 
και εγγονιών της. 

Καλήν αντάμωση αδελφή και συνερ-
γάτις Ελένη.

Μαρία Καρατσάλου
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Με την συμμετοχή πλήθους χριστι-
ανών και πολλών παιδιών γιορτά-

στηκε η εορτή των Εισοδίων της Θεοτό-
κου στην περίφημη Μονή της Σεντνάγια 
στην Συρία. Η Μονή είναι αφιερωμένη 
στην Παναγία, αλλά πανηγυρίζει την ημέ-
ρα των Γενεθλίων της Θεοτόκου, στις 8 
Σεπτεμβρίου. Στην Μονή ζουν γύρω στις 
30 μοναχές και υπάρχει ορφανοτροφείο 
θηλέων με 30 περίπου κοριτσάκια. Στις 
φωτογραφίες διακρίνονται με τις γαλά-
ζιες στολές. Στην εορτή συμμετείχαν οι 
χριστιανοί της πόλης, καθώς και πολλοί 
χριστιανοί από την Δαμασκό, από την 
οποία η Μονή απέχει λιγότερο από 1 ώρα.

Η Σεντνάγια είναι μία από τις πανάρ-
χαιες κοιτίδες του χριστιανισμού στην 
Μέση Ανατολή. Στις γύρω σπηλιές ζούσαν 
ήδη από τα βυζαντινά χρόνια πολλοί ασκη-
τές. Η Μονή της Παναγίας έχει ιδρυθεί από 

την εποχή του Ιουστινιανού, μετά από απο-
κάλυψη της Παναγίας στον ίδιο τον αυτο-
κράτορα κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού.

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της Σεντνάγια 
και των άλλων περιοχών της Συρίας απο-
τελούν τις ζωντανές επιβιώσεις του Βυζα-
ντίου στην Μέση Ανατολή. Οι χριστιανοί 

που έμειναν πιστοί στην Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία και είχαν ρωμαίικη συνείδηση 
αποτέλεσαν τους Ορθοδόξους της Συρίας, 

που σταδιακά, μετά την ισλαμι-
κή εισβολή, άρχισαν να χάνουν 
την ελληνική γλώσσα τους και 
να μιλούν αραβικά, αλλά διατή-
ρησαν τα ελληνικά στην λατρεία 
μέχρι τον 17ο αιώνα. Όσοι δεν 
είχαν ρωμαίικη συνείδηση και 
αντιμετώπιζαν τους Βυζαντινούς 
ως ξένους κατακτητές, κατά κα-
νόνα προσχώρησαν στις χριστο-
λογικές αιρέσεις και αποτέλεσαν 
τους προχαλκηδόνιους Σύριους 
χριστιανούς, οι οποίοι μιλούσαν 
συριακά και αργότερα αραβικά, 

και χρησιμοποιούν την συριακή γλώσσα 
στην λατρεία. Για αυτό οι Σύριοι Ορθόδοξοι 
είναι ένα κομμάτι του Ελληνικού Βυζαντίου 
στην Μέση Ανατολή. Οι περισσότεροι από 
αυτούς λατρεύουν την Ελλάδα.

 
Πηγή: ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Νέα από τα ιεραποστολικά Μέτωπα

ο ΕορταΣμοΣ των ΕιΣοδιων Στην  
παναγια ΣΕντναγια Στην Συρια
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Με την Χάρη του Θεού και τις πρε-
σβείες της Παναγία της Μυρτιδιώ-

τισσας και των Αγίων Παϊσίου και Πορ-
φυρίου κατασκευάστηκε το τελευταίο 
δίμηνο ένας πρόχειρος ξύλινος ναός 
στην νεοσύστατη Ορθόδοξη ενορία στο 
χωριό Ρουμπάρε στην ΝΔ Ουγκάντα. 
Έτσι τώρα ο εφημέριος της ενορίας π. 
Αριστοτέλης τελεί τις  Λατρευτικές Ακο-
λουθίες σε μέρος ασφαλές για τους πι-
στους και προστατευμένο από τις άσχη-

μες καιρικές συνθήκες. Ο Όμιλός μας 
με την οικονομική στήριξη κυρίως των 
Παραρτημάτων του Λιβαδειάς και Χρισ-
σού αλλά και συνεργατών του από όλη 
την Ελλάδα, βοήθησε τον π. Αριστοτέλη 
να προχωρήσει γρήγορα τις εργασίες του 
ναού, ώστε οι Ορθόδοξοι χριστιανοί στο  
Ρουμπάρε να ζήσουν Χριστούγεννα σε 
ναό που θυμίζει κατά πολύ την Φάτνη 
του Χριστού μας.         

15

καταΣκΕυη προΧΕιρου Ξυλινου ναου  
Στην νΕοΣυΣτατη ορΘοδοΞη Ενορια  
Στο ρουμπαρΕ Στην νδ ουγκαντα

Νέα από τα ιεραποστολικά Μέτωπα

Ο πρόχειρος Ναός επαρκεί προσωρινά για τις λατρευτικές ανάγκες του ποιμνίου του 
π. Αριστοτέλη. Ο αριθμός των προσερχομένων στην Ορθοδοξία αυξάνεται ταχύτατα. 
Πολύ σύντομα θα χρειασθεί μεγάλος μόνιμος Ναός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. 
Ευελπιστούμε με την βοήθεια του Θεού και την ευαισθησία και αγάπη που διακρίνει 
τους φίλους και συνεργάτες της ιεραποστολής στην διάδοση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
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Το βόρειο και δυτικό τμήμα της Ταν-
ζανίας, που υπάγεται εκκλησιαστι-

κά στην Ι. Μητρόπολη Μουάνζας, έχει 
γεωγραφική έκταση περίπου 430.000 τ. 
χιλιόμετρα, περισσότερες από τρεις Ελλά-
δες. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν κάποιοι 
υδάτινοι πόροι, όπως οι λίμνες Βικτωρία, 

Μαλάουι, Ρούκουα κ.ά., καθώς και οι πο-
ταμοί Kagera, Ngono, Mara, Simiou κ.λπ. 
Τα χωριά ή οι πόλεις που γειτνιάζουν 
με τις πηγές αυτές έχουν πρόσβαση στο 
νερό, ευκολότερη ή δυσκολότερη, αν και 
το νερό αυτό δεν είναι απόλυτα καθαρό. 
Το μεγάλο πρόβλημα όμως εντοπίζεται 
στις περιοχές εκείνες, που βρίσκονται 
μακριά από τους φυσικούς υδάτινους πό-
ρους και οι οποίες ταυτόχρονα λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, που έχει επηρεάσει 
και την αφρικανική ήπειρο, υποφέρουν 
από ανομβρία.

Εκεί η έλλειψη του νερού είναι πα-
ντελής, με τις όποιες συνέπειες αυτό 
επιφέρει στη ζωή των ανθρώπων. Η 

μόνη αναψυχή, και όχι λύση στο πρό-
βλημα, είναι οι περιστασιακές βροχές 
που γεμίζουν κάποιες λακκούβες, από 
τις οποίες οι άνθρωποι αντλούν βρό-
μικο νερό, μολυσμένο με παράσιτα 
και μικρόβια. Όταν δεν βρέχει καθό-
λου, η κατάσταση γίνεται τραγική. 

Έτσι, η ζωή των ανθρώπων 
που ζουν στην ηπειρωτική χώ-
ρα εκτυλίσσεται μέσα σ’ αυτό 
το μαρτύριο. Δίψα, βρομιά, αρ-
ρώστιες, θάνατοι συνθέτουν το 
σκηνικό αυτού του αδιεξόδου. 
Πρόκειται για μια ανοιχτή και 
αιμάσσουσα πληγή, που συ-
γκλονίζει τις καρδιές και τις 
συνειδήσεις όλων μας.

Στα πλαίσια αυτά, άρχισε εδώ 
και 3 χρόνια το πρόγραμμα παρο-
χής καθαρού και πόσιμου νερού 
της Ι. Μητροπόλεως Μουάνζας. 
Με τη βοήθεια της ορθόδοξης ελ-

ληνικής ενορίας του Αγίου Παύλου στο 
Λος Άντζελες των Η.Π.Α., αποκτήσαμε 
ένα καινούργιο γεωτρύπανο και άλλα 
σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό. Ο 
στόχος ήταν να δώσουμε λύσεις σ’ αυτό 
το σοβαρό πρόβλημα, που ταλαιπωρεί 
τον λαό της Τανζανίας. Το προσωπικό 
του προγράμματος είναι 6 νέοι, που εκ-
παιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό επί 2 
μήνες. Επιδιώκουμε άλλα 2 πρόσωπα να 
μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε ανώτερο 
επίπεδο.

Εάν υπάρχει καταρτισμένο προσω-
πικό, το μηχάνημα έχει δυνατότητα να 
ανοίγει 24 πηγάδια τον χρόνο. Έχουμε 
αποκτήσει άδεια λειτουργίας του γεω-

16Νέα από τα ιεραποστολικά Μέτωπα

καΘαρο ποΣιμο νΕρο απο την ορΘοδοΞη 
ιΕραποΣτολη μουανΖαΣ τανΖανιαΣ
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τρύπανου για όλη τη χώρα από το κράτος 
της Τανζανίας και συνεργαζόμαστε με το 
Υπουργείο Νερού για τις εργαστηριακές 
εξετάσεις της ποιότητας του νερού των 
πηγαδιών που ανοίγονται. Στη συνέχεια, 
αυτά καταγράφονται στο γενικό κατάλογο 
πηγαδιών του κράτους.

Έχουμε ειλικρινή πόθο για μια δυ-
ναμική προσφορά στο 
θέμα της διάνοιξης πη-
γαδιών. Δε λείπουν όμως 
οι δυσκολίες και οι προ-
κλήσεις. Για παράδειγμα, 
χρειαζόμαστε πληρέστερη 
εκπαίδευση του προσωπι-
κού μας, καλό προγραμμα-
τισμό, συνεχή χρηματοδό-
τηση, καλούς δρόμους για 
ευχερέστερη πρόσβαση 
στα χωριά και ευαισθητο-
ποίηση των κοινοτήτων 
όπου γίνονται οι εργασίες. 
Όλα αυτά σημαίνουν κα-
λή συνεργασία με όλους 
τους φορείς. Έχουμε ανά-
γκη το κράτος να καταβάλλει προσπάθεια, 
ώστε να ανοιχτούν δρόμοι σε περιοχές 
που η πρόσβαση είναι αδύνατη. Όλοι αυ-
τοί και άλλοι παράγοντες διαμορφώνουν 
και το κόστος ενός πηγαδιού.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, θέλουμε να 
δώσουμε τη χαρά της παρουσίας καθα-
ρού και πόσιμου νερού σε όσο γίνεται πε-
ρισσότερες περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, 
παίρνουμε και εμείς τη χαρά της εφαρ-
μογής της εντολής της αγάπης προς τους 
ελάχιστους αδελφούς μας και επιπλέον 
δίνουμε την μαρτυρία και το στίγμα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, που 
ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο και τον 
προσεγγίζει λυτρωτικά, ξεκινώντας από 

τις πιο χειροπιαστές και επείγουσες ανά-
γκες του.

Μέσα στα 3 αυτά χρόνια έχουν ήδη 
διανοιχθεί 30 πηγάδια που μπορούν να 
εξυπηρετούν περίπου 100.000 κατοίκους. 
Είναι καλό να συνεχίσουμε. Τα μηχανή-
ματα υπάρχουν και μπορούν, και εμείς 
το θέλουμε. Ευχαριστούμε θερμά αυτούς 

που μας βοηθούν και αυτούς με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε. Ιδιαιτέρως 
δε, ευχαριστούμε την ενορία του Αγίου 
Παύλου στο Λος Άντζελες, το κράτος της 
Τανζανίας, την Αδελφότητα Ορθοδόξου 
Εξωτερικής Ιεραποστολής και άλλους. Με 
κατανόηση, υπομονή και συνεργασία ελ-
πίζουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. 
Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Το 
καθαρό και πόσιμο νερό είναι περισσό-
τερο απαραίτητο. Είθε να αξιωθούμε να 
το προσφέρουμε σ’ αυτους που το έχουν 
τόση ανάγκη.

† Ο Μουάνζας Ιερώνυμος
Πηγή: ierapostoli.wordpress.com

17 Νέα από τα ιεραποστολικά Μέτωπα
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Αδελφοί μου, χαίρετε εν Kυρίω. Σας 
γράφω από την ορθόδοξη ιεραπο-

στολή του Μαλάουι. Με την ευλογία του 
επισκόπου μου κ. Ιωάννου  σας γράφω 
λίγα λόγια για τα φτωχά παιδιά του Μα-
λάουι. Το Μαλάουι είναι μια χώρα στην 
κεντρική Αφρική. Έχει περίπου 16 εκ. κα-
τοίκους. Είναι τριτοκοσμική  χώρα, από 
τις 10 φτωχότερες του κόσμου. Παντού 

πείνα και δυστυχία. Η μοναδική 
τους τροφή είναι το καλαμπόκι. Αυτό 
τρώνε καθημερινά. Υπάρχει μεγάλη 
φτώχεια. Τα παιδάκια, μα και οι μεγάλοι 
υποφέρουν, γιατί συχνά δεν έχουν ούτε 
καλαμπόκι να φάνε. Ο κόσμος πεθαίνει 
από ελονοσία. Έχει πολύ ελονοσία η χώ-
ρα. Η ιεραποστολή μας προσπαθεί να 
τους βοηθήσει όπως μπορεί. Κάνουμε 
ότι μπορούμε να απαλύνουμε τον πό-
νο τους. Πηγαίνουμε στις φυλακές, στα 
νοσοκομεία, στους άστεγους και στα 
χωριά που έχει πείνα. Δυστυχώς όμως, 
η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα μας έχει 
γονατίσει οικονομικά. Πονάει η καρδιά 
μας, που δεν μπορούμε να βοηθήσου-
με όσο παλιά. Συγχρόνως με την φιλαν-
θρωπία, χτίζουμε και εκκλησίες. Έχουμε 

βαπτίσει έως τώρα αρκετές χιλιάδες, και 
οι καημένοι χρειάζονται εκκλησίες και 
σχολεία. Αδελφοί μου, θα ήθελα να σας 
ζητήσω το εξής.  Βοηθήστε μας να τα-
ΐζουμε όσο πιο πολλά φτωχά παιδάκια 
γίνεται. Λυπούμαστε που βλέπουμε τα 
παιδάκια στους δρόμους, να πεινά-
νε και να είναι γυμνά. Συχνά είναι 
ορφανά γιατί εδώ ο θάνατος είναι 
εύκολος, και κάποιες φορές πεθαί-
νουν και οι δύο γονείς μαζί. Τα παι-
δάκια μένουν μέσα σε λασποκαλύβες 
με σκεπή από χόρτα. Στην περίοδο 
των βροχών γκρεμίζονται οι καλύβες 
και τα πλακώνουν με αποτέλεσμα να 
τραυματίζονται ή να χάνουν την ζωή 
τους. Είναι τραγικό να βλέπεις τα παιδά-
κια να υποφέρουν. Όταν αρρωσταίνουν 
από ελονοσία οι γονείς τους δεν έχουν 
τα 15$ που κάνει το φάρμακο, και το 
μικρόβιο πηγαίνει στον εγκέφαλο τους. 
Άλλα παιδιά επειδή δεν έχουν να φάνε 
στο σπίτι τους, το εγκαταλείπουν και 
γίνονται αλητάκια, παιδιά του δρόμου 
και ζητιανεύουν. Σε κάποιες περιοχές 
έχουν ακόμα και χολέρα. Μα η μεγά-
λη μας έκπληξη είναι όταν πηγαίνουμε 
στις φυλακές. Ακόμα και εκεί βλέπουμε 
παιδιά. Είναι εύκολο να παρασυρθούν 
στον κακό δρόμο και να γίνουν κλέφτες 
και κακοποιοί. Δεν έχουν κανέναν να τα 
καθοδηγήσει και να τα βοηθήσει. Στον 
τομέα της μόρφωσης τους, επίσης τα 
πράγματα είναι χάλια. Τα κρατικά σχο-
λεία είναι λίγα. Τα κτίρια είναι σε κακή 
κατάσταση. Θρανία δεν υπάρχουν. Οι 
μαθητές κάθονται κάτω στην υγρασία. 
Κάθε τάξη μπορεί να έχει και 150 μαθη-
τές. Οι καημένοι οι δάσκαλοι, δεν μπο-

τα ΦτωΧα παιδακια του μαλαουι
23/12/2017
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ρούν να διδάξουν τόσα παιδιά και έτσι 
υπάρχει μεγάλος αναλφαβητισμός. Το 
κόστος ζωής εδώ στο Μαλάουι, είναι 
πολύ ακριβό,  ίσο με της Ελλάδος. Το 
μεροκάματο είναι ένα με δύο ευρώ 
τη μέρα. Γι’ αυτό τρώνε μόνο καλαμπόκι 
καθημερινά. Τα παιδιά έτσι είναι υπο-
σιτισμένα και τους λείπουν βιταμίνες. 
Στην χώρα υπάρχουν και τα ιδιωτικά 
σχολεία. Μα εκεί υπάρχουν δίδακτρα. 
Πως να στείλει ο γονιός το παιδί του σε 
καλό, ιδιωτικό σχολείο, όταν ο μισθός 
του είναι 40 ευρώ το μήνα περίπου; Και 
το μόνο που μπορεί να αγοράσει με αυ-
τά τα χρήματα είναι καλαμπόκι για να 
φάει η οικογένεια του και τίποτα παρα-
πάνω. Τρέμει ο γονιός από φόβο, μην 
αρρωστήσουν  τα παιδιά του. Γιατί και 
στον τομέα της υγείας, ισχύει το ίδιο 
όπως και στην εκπαίδευση. Υπάρχουν 
τα κρατικά νοσοκομεία αλλά συχνά 
δεν έχουν φάρμακα και δίνουν μόνο 
ασπιρίνες στους ασθενείς. Ασπιρίνες 
για κάθε ασθένεια. Γι’ αυτό ο θάνατος 
είναι τόσο συχνός στο Μαλάουι. Υπάρ-
χουν όμως και ιδιωτικές μικρές κλινικές. 
Και εδώ όμως για να πας να γιατρευτείς 
χρειάζονται χρήματα. Αν δεν έχεις, σε 
διώχνουν. Και ο γονιός εδώ ζει σε μια 
μόνιμη αγωνία, μην αρρωστήσουν τα 
παιδιά του γιατί είναι πολύ δύσκολο να 
γιατρευτούν. Τι να πρωτοπεί κανείς για 
τα παιδάκια του Μαλάουι. Η ορθόδοξη 
ιεραποστολή μας είναι πολύ ευαίσθητη 
στον τομέα αυτό. Προσπαθούμε να τα 
βοηθήσουμε. Με πολύ κόπο κάθε μέρα 
ταΐζουμε 300 παιδάκια. Τους δίνουμε 
δύο γεύματα, πρωινό και μεσημεριανό. 
Η ηλικία τους είναι από 3 έως 6 χρο-
νών. Ζούμε την αγωνία κάθε μέρα που 
θα βρούμε το φαγητό να τα ταΐσουμε. Η 

κρίση μας έχει γονατίσει. Προσευχόμα-
στε στον Πανάγαθο Θεό να μας λυπηθεί 
και να μας ελεήσει. Αναρωτιόμαστε πως 
θα εξασφαλίσουμε τον επόμενο μήνα το 
φαγητό τους. Με πολύ δυσκολία χτίσαμε 
για αυτά τα παιδιά σε 3 διαφορετικές 
περιοχές, 3 κτίρια και τα περιθάλπουμε 

εκεί. Έρχονται από πολύ πρωί έως το 
απόγευμα. Έχουμε και δύο δασκάλους 
για να τους βοηθάνε, να τα παίζουν παι-
χνίδια, να τα ταΐζουν και λιγάκι να τα 
διδάσκουν λίγα πράγματα και ορθόδο-
ξες προσευχούλες.  Μην ξεχνάμε τα 
παιδιά αυτά είναι από 3 έως 6 ετών. 
Έρχονται στο σπίτι που τους χτίσαμε 
με μεγάλη λαχτάρα και μένουν όλη 
μέρα, έρχονται να φάνε και να παί-
ξουν στον χώρο της ιεραποστολής. 
Αν καμιά φορά τους δώσουμε κανένα 
παιχνίδι, όπως ένα αυτοκινητάκι ή μια 
κούκλα, κάνουν σαν τρελά από την χαρά 
τους. Αν τους δώσουμε ένα μπαλόνι, νι-
ώθουν τόσο ευτυχισμένα. Το απόγευμα 
όμως πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους. Τουλάχιστον έχουν χορτασμένες 
τις κοιλίτσες τους, αλλά εμείς συνεχίζου-
με να προσευχόμαστε και να αγωνιού-
με για αυτά, διότι ξέρουμε ότι τα σπίτια 
τους είναι λασποκαλύβες και μπορεί να 
γκρεμιστούν αυτό το βράδυ και τα παι-
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(συνέχεια στη σελ. 22)
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η ΣιΕρα  λΕονΕ ΘρηνΕι
για αλλη  μια Φορα

Το φωτογραφικό υλικό εδόθη στον Όμιλό μας από τον π. Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο
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Ο Αρχιμανδρίτης π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος  

ομογενής από την Αυστραλία, ήταν πάντα πνεύμα 

ανήσυχο  και από πολύ μικρή ηλικία έψαχνε να βρει 

το νόημα της ζωής. Στα 21 του ανακάλυψε  την Ορ-

θοδοξία και της αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. Από το 

2007 εργάζεται ιεραποστολικά στη Δυτική Αφρική, 

στη Ιερά Μητρόπολη Γουινέας  και συγκεκριμένα 

στη Σιέρα Λεόνε. 

Δυστυχώς πρόσφατα πριν λίγους μήνες πληρο-

φορηθήκαμε ότι  η χώρα,  για μια ακόμη φορά, 

πλήττεται από μεγάλη δοκιμασία. Μετά την λαί-

λαπα του πολυετούς εμφυλίου πολέμου, μετά την 

μεγάλη καταστροφή που έφερε ο θανατηφόρος ιός 

έμπολα, τώρα έσπειραν το θάνατο οι καταστρο-

φικές πλημμύρες.
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η ΣιΕρα  λΕονΕ ΘρηνΕι
για αλλη  μια Φορα

κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα γραφεία του Ομίλου μας. 
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Τα θύματα πολλά οι αγνοούμενοι εκατοντάδες. 
Η παρουσία και η στήριξη της Τοπικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας για άλλη μια φορά «έσταξε  
βάλσαμο» στις ψυχές των πληγέντων.

Βλέποντας κανείς αυτές τις δυσκολίες, αισθά-
νεται χρέος να προσεύχεται εντονότερα για το 
έργο των ιεραποστόλων μας και  να το ενισχύει 
με κάθε τρόπο.

Εκατοντάδες ξύλινα σπιτάκια σε μεγάλη παραγκού-
πολη της πρωτεύουσας καταστράφηκαν ολοσχερώς 
από τις κατολισθήσεις λάσπης  και τα συντρίμμια 
τους πήραν μαζί τους αθώες παιδικές ψυχές.
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δάκια να πλακωθούν και να χάσουν την 
ζωή τους. Και έτσι να μην μπορέσουν 
να έρθουν ξανά στον αγαπημένο χώρο 
της ιεραποστολής μας, που είχαν την 
ξενοιασιά, τη χαρά, το φαΐ και το παι-
χνίδι. Είχαμε τέτοια συμβάντα και κατα-
λαβαίνετε την στεναχώρια μας όταν δεν 
μπορούσαμε να δούμε πάλι ένα από τα 
αγαπημένα μας παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο 

σας γράφω σήμερα, αγαπητοί μου αδελ-
φοί. Σας παρακαλούμε βοηθήστε μας. 
Βοηθήστε τα παιδιά του Μαλάουι. 
Όποια θυσία και αν χρειαστεί, πρέπει να 
την κάνουμε για αυτά. Ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός, έλεγε: «αν έχεις δύο ρούχα για 
το παιδί σου, το ένα να το δώσεις σε ένα 
φτωχό παιδάκι και το άλλο να το κρατή-
σεις για το παιδί σου». Δεν μπορούμε να 
κλείσουμε τα μάτια μας αγαπητοί μου 
αδελφοί σε αυτή την δυστυχία. Πάνω 
από όλα ζητάμε την προσευχή σας. Από 
σήμερα βάλτε μας στην προσευχή σας, 
και μαζί με τα άλλα αιτήματά σας, στον 
γλυκύτατο Χριστό μας να παρακαλέσετε 
και για την ιεραποστολή του Μαλάουι. 
Να παρακαλέσετε όλοι να γνωρίσουν 
την ορθοδοξία. Μικροί και μεγάλοι. Να 
παρακαλέσετε να μπορούμε να τους 

βοηθάμε, και να απαλύνουμε έτσι τον 
μεγάλο τους πόνο. Επίσης, σας παρα-
καλώ πολύ βοηθήστε μας οικονομικά 
για τα παιδάκια του Μαλάουι. Έτσι 
ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε 
να ταΐζουμε τα 300 παιδάκια μας, μα 
ακόμα και να αυξήσουμε τον αριθμό, και 
να υιοθετήσουμε περισσότερα παιδάκια 
να τα ταΐζουμε, να τα περιθάλπουμε, να 
τα γιατρεύουμε όταν αρρωσταίνουν, να 
τα δίνουμε χαρά και αγάπη. Αγάπη και 
φροντίδα θέλουν τα παιδιά. Βοηθήστε 
μας να τους δείξουμε, σε όσο πιο πολ-
λά παιδιά γίνεται, αγάπη και φροντίδα. 
Βοηθήστε μας να συντηρούμε τα 3 κτί-
ρια που χτίσαμε και είναι αφιερωμένα 
σε αυτά τα παιδιά. Μακάρι μια μέρα να 
μπορούσατε να ερχόσασταν στο Μαλά-
ουι, και να δείτε με τα μάτια σας πόσο 
πολύ τόπο πιάνει η βοήθεια σας. Βοη-
θήστε μας ώστε να μπορούμε να διαλέ-
ξουμε λίγα παιδάκια, τα πιο τυχερά, και 
να τα στείλουμε σε ιδιωτικά σχολεία για 
να μορφωθούν. Βοηθήστε μας ώστε να 
μπορούμε να πηγαίνουμε στα μακρινά 
χωριά που μένουν τα φτωχά παιδάκια, 
για να διδάσκουμε σε όλο το χωριό την 
ορθόδοξη Πίστη, και να τους βαπτίσουμε 
όλους, μικρούς και μεγάλους στο όνομα 
της Αγίας Τριάδος. Αδελφοί μου, ζητά-
με την βοήθεια σας και προπαντός την 
προσευχή σας για όλα τα παιδιά του Μα-
λάουι και για όλα τα παιδιά του κόσμου. 
Μην μας ξεχνάτε.

Με αγάπη Χριστού  
από την Iεραποστολή του Μαλάουι

Ιερέας Ερμόλαος Ιατρού
Greek Orthodox Church  

«ST. Nektarios»

Blantyre-MalawiCentral Africa

(συνέχεια από την σελ. 19)
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Μετά από την πρόσκληση των νέων 
των περιοχών γύρω από τη Ναϊρόμπη 

αποφάσισα να πάω. Η πρόσκληση ήταν να 
τελέσω ολονύκτια αγρυπνία και στο τέλος τη 
θεία λειτουργία των Χριστουγέννων.

Αποφάσισα να πάω με τους συνοδούς 
μου κληρικούς και λαϊκούς στην ενορία του 
Αποστόλου Βαρνάβα στο χωριό Νκοϊροτίτο, 
μια πολύ δραστήρια κοινότητα αφού εκεί 
ήμουν την περασμένη κιόλας Κυριακή το 
απόγευμα για συνάντηση πνευματικής 
γνωριμίας και επικοινωνίας με τους Ορ-
θόδοξους νέους.

Ξεκινήσαμε στις 11 πριν τα μεσάνυχτα. 
Διασχίσαμε μικρά χωριά κι ένα τεράστιο 
δάσος για να φτάσουμε τελικά στην ενο-
ρία. Όταν πλησιάσαμε, αντικρίσαμε μια 
εκκλησία που μέσα κι έξω ήδη έλαμπε από 
τα φώτα της χαράς των Χριστουγέννων.

Η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι ο ναός 
ήταν ασφυκτικά γεμάτος με νέους και 
νέες. Προχώρησα και μπήκα στον ναό. 
Έψαλλαν εκατοντάδες νεανικές φωνές, 
καλά προετοιμασμένοι όλοι, ήξεραν 
τι έκαναν.

Όταν ρώτησα τον ιερέα από πότε 
μαζεύτηκε όλη αυτή η λαοθάλασσα και 
κατέκλυσαν τον ναό μέσα κι έξω, μου 
απάντησε ότι ήταν τόση η αγωνία και ο 
ενθουσιασμός τους που ήθελαν να είναι 
σίγουροι ότι θα είναι εκεί.

Γεγονός απίστευτο κι όμως αληθινό. 
Έφθασαν από τις έξι το απόγευμα. Ήθελαν 
να συναναστραφούν και να ψάλλουν όλοι 
μαζί. Είναι μέσα στη φύση τους. Η απλότη-
τα και η αγνή διάθεσή τους ήταν έκδηλη.

Πολλοί ήθελαν να εξομολογηθούν 
την ώρα της ακολουθίας και προτού 
μπούμε στη θεία λειτουργία. Αυτό έγι-
νε και είναι ακόμα μια ένδειξη πόσο 
έχουν μπει μέσα στο πνεύμα της βα-
θιάς πνευματικής ζωής. Αθώες ψυχές. 
Όσο κι αν θέλουμε να μην το πιστέ-
ψουμε.

Στις ακολουθίες και ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια της θείας λειτουργίας οι ψαλμω-
δίες ήταν καταπληκτικές. Φωνές δυνατές, 
μελωδικές, συγχρονισμένες, με βαθιά κα-
τανόηση των λεγομένων.

Την ώρα της θείας λειτουργίας και 
ιδιαίτερα στο «Μετά φόβου» είδα πόσο 
έντονα αισθάνονταν τα δυνατά νοήματα 
των λόγων. Κοινώνησαν σχεδόν όλοι. Για 
περισσότερο από μια ώρα. Νόμιζα ότι ήταν 
αναστάσιμη ακολουθία.

Άφησα τελευταίο το κήρυγμά μου: τους 

μίλησα για το δώρο που μας χαρίζει συ-
νεχώς ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας να 
έρχεται και να μας αποδέχεται σαν παιδιά 
και μορφές δικές Του. Με πόση ευλάβεια, 
ταπείνωση, πίστη και αγάπη προσεύχο-
νταν. Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Με 

οι ΕκπληΞΕιΣ των ΧριΣτουγΕννων
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τέτοιους νέους η Αφρική θα μας διδάσκει 
συνέχεια και θα μας σώσει!

ΥΓ. Πάντοτε σημειώνω, ύστερα από βα-
θιά και προσεκτική σκέψη τα γεγονότα τα 
οποία σηματοδοτούν όλα αυτά τα χρόνια 
όσο δύσκολα κι αν ήταν, για να καταλήξω 
και πάλι ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο αλλά 
υπάρχει πάντοτε πίσω απ’ όλες τις ενέργει-
ες και τις πράξεις μας το σχέδιο του Θεού 
και η θεϊκή παρουσία και το αιώνιο χέρι 
Του που καθοδηγεί και διευθύνει τα πάντα.

Πριν μερικά χρόνια, δειλά-δειλά και 
με πολλή προσευχή, ιδρύσαμε το πρώ-
το μας ορφανοτροφείο με τους πρώ-
τους τρόφιμους, αγόρια και κορίτσια.

Τα ορφανά αυτά παιδάκια τα μαζέψαμε, 
χωρίς υπερβολή, έτσι όπως τα βρήκαμε, 
εγκαταλελειμμένα, από τους δρόμους, τους 
βόθρους, τα σκουπίδια! Το κάθε παιδί εί-
χε τη δική του ιστορία. Βρέφη και μικρής 
ηλικίας. Τα φέραμε.

Τους δώσαμε όλες τις καλές δυνατότη-
τες και ευκαιρίες τότε, μέσα από υπεράν-
θρωπες προσπάθειες, γιατί δεν είχαμε τα 
απαιτούμενα και τις άμεσες ανάγκες που 
χρειάζονταν.

Τουλάχιστον τα πιο βασικά τα είχαμε: 
ένα κρεβάτι με τα απαραίτητα, μπάνια και 
τα βοηθητικά, ζεστό φαγητό, ρούχα και πα-
πούτσια, μα και σχολείο ακόμα.

Το πιο σημαντικό ήταν η εκκλησία με 
τις ακολουθίες. Έτσι, με τον τρόπο αυτό δη-

μιουργήθηκαν οι απαραίτητες συνθήκες 
για να αισθάνονται τα παιδάκια αυτά ότι 
έχουν επιτέλους κι αυτά το δικαίωμα να 
ζήσουν σαν ανθρώπινα δημιουργήματα.

Με συγκίνησαν ακόμα πιο πολύ, 
όταν αντιλήφθηκα ότι με θεωρούσαν 
πατέρα τους.

Ενθυμούμαι έντονα τις στιγμές εκείνες 
και ευχαριστώ τον Θεό και Κύριό μας που 
μου έδωσε δυνάμεις σωματικές και ψυχικές 
να αισθανθώ το βάρος του Σταυρού που 
είχα να κουβαλήσω για να επιτύχει αυτή 
η προσπάθεια.

Από το πουθενά, κυριολεκτικά, δημιουρ-
γήσαμε κάτι και στηρίξαμε αυτά τα εγκα-
ταλελειμμένα και απροστάτευτα παιδάκια.

Τους δώσαμε αγάπη και τα θεωρήσαμε 
μέλη της δικής μας οικογένειας. Τα προ-
στατέψαμε όσο μπορούσαμε και κάναμε 
το παν, να έχουν χαρά.

Χθες μου χάρισαν μια ιδιαίτερη χα-
ρά και ευλογία. Ήρθαν είκοσι έξι 
αγόρια και κορίτσια από αυτά τα 
πρώτα παιδάκια! Ήταν κάτι που 
δεν το περίμενα.

Τώρα, όλοι τους, φοιτητές 
και φοιτήτριες στα καλύτερα 
πανεπιστήμια της Κένυας. Με 
έβλεπαν και τους έβλεπα.

Δεν το πίστευαν. Τους θύμισα 
τις πρώτες τότε συνθήκες και τους 
ζήτησα συγγνώμη αν δεν τους 
προσφέραμε ότι είχαν ανάγκη.

Τους συγχάρηκα γιατί τώρα 
όλοι και όλες εκμεταλλεύτηκαν σωστά τις 
ευκαιρίες που τους δώσαμε και αισθάνο-
νται έτοιμοι να παλέψουμε για να κτίσουν 
το μέλλον τους με ασφάλεια και σιγουριά.

Ένας νέος σηκώθηκε στο τέλος και εί-
πε ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των 
υπολοίπων για τη στοργή και την αγάπη 
που τα περιέλαβε η Ορθόδοξη Εκκλησία στο 
ξεκίνημα τους και σ’ όλη τους την πορεία.

† Ο Ναϊρόμπι Μακάριος
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Το Ιεραποστολικό κλιμάκιο της Κα-
νάγκας του Κογκό, με ευλογία του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιν-
σάσας κ. Νικηφόρου, σήμερα επισκέ-
φθηκε τις φυλακές της πόλεως, συνο-
δευόμενο από τον Πατριαρχικό Επίτροπο 
Κανάγκας Αρχιμ. Θεοδόσιο Τσιτσιβό, από 
ιερείς και από μέλη των χορωδιών της πό-
λεως, προκειμένου μέσα στην εορτάσιμη 
περίοδο των Χριστουγέννων, να προσφέ-
ρουν γεύμα σε όλους τους κρατουμένους.

Οι ηρωίδες αφιερωμένες αδελφές του 
ιεραποστολικού κλιμακίου, φρόντισαν από 

την προηγούμενη ημέρα, να παρασκευα-
στεί φαγητό για όλους τους κρατουμένους, 
που ξεπερνούν τους οκτακόσιους.

Η χορωδία έψαλλε επίκαιρους ύμνους 
στους συγκεντρωμένους κρατουμένους 
αδελφούς.

Ο π. Θεοδόσιος μεταξύ των άλλων 
τόνισε: «…πως ήλθαμε σήμερα κοντά 
σας με πολύ αγάπη, προκειμένου στο 
πρόσωπό σας να δούμε τον Χριστό, 
αφού ο ίδιος μας διαβεβαιώνει, πως 
ότι κάνουμε στους πονεμένους αδελ-

φούς μας, είναι σαν να το κάνουμε 
στον ίδιο. Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε 
προς με. Ήρθαμε σήμερα κοντά σας, όχι 
μόνο για να σας προσφέρουμε ένα γεύμα 
αγάπης, αλλά για να σας προσφέρουμε 
λόγο αγάπης, λόγο Χριστού, που γλυκαίνει 
και ομορφαίνει την ζωή μας. Όταν ο άν-
θρωπος είναι κοντά στον Χριστό και κρα-
τούμενος να είναι αισθάνεται μια γαλήνη 
στην ψυχή του, αν όμως είναι ελεύθερος, 
αλλά δέσμιος των παθών του και μακριά 
από τον Χριστό, στην ψυχή του υπάρχει 
ταραχή και πόνος. Ευχόμαστε να τελειώσει 

η ποινή σας και με το καλό να επιστρέψετε 
νέοι άνθρωποι στα σπίτια σας και στους 
ανθρώπου σας».

Αφού ο διευθυντής των φυλακών, ευ-
χαρίστησε την Ορθόδοξη Εκκλησία στο 
πρόσωπο του ιεραποστολικού κλιμακίου, 
που επανειλημμένως προσφέρει φαγητό 
στους κρατουμένους, στην συνέχεια διενε-
μήθη το φαγητό σε όλους τους αδελφούς.

Πηγή: Romfea.gr

«Εν Φυλακη ημην,  
και ηλΘΕτΕ προΣ μΕ»
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Στα πλαίσια των τακτικών εκδηλώσεων 
της Κεντρικής Νεολαίας της Τρίτης 

Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και με την συ-
νεργασία της νεοσύστατης Ενορίας του Αγίου 
Νικολάου στην παραθαλάσσια περιοχή του 
Wallaroo, το οποίο απέχει δύο ώρες οδικώς 
από την Αδελαΐδα, ετελέσθη Όρθρος και Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικο-
λάου Wallaroo, Νοτίου Αυστραλίας, ανήμερα 
της μνήμης της Αγίας Οσιομάρτυρας Ανυσίας, 
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017.

Στην Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ο 
ιερατικός υπεύθυνος του Ιερού Ναού π. Χρή-

στος Τσορακλίδης και ο π. Μιχαήλ Ψαρομ-
μάτης, παρουσία μεγάλου αριθμού νεολαίας 
και πλήθους προσκυνητών από την Αδελαῒδα.

Ο π. Μιχαήλ εκήρυξε τον θείο λόγο αναφε-
ρόμενος στο βίο, το μαρτύριο και το παράδειγ-
μα της εορταζομένης Αγίας Οσιομάρτυρας 
Ανυσίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. Χρή-
στος Τσορακλίδης ευχαρίστησε τον π. Μιχα-
ήλ, την Κεντρική Νεολαία και όλους τους ευ-
λαβείς προσκυνητές διά την παρουσίαν τους.

Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας παρε-
τάθη εις το χολ της ενορίας εόρτιο γεύμα διά 
τους παρευρισκόμενους προσκυνητές.

Με λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλή-
θους Ορθοδόξων πιστών εορτάστηκαν 

τα Χριστούγεννα στην ανατολική Τανζανία.
Στην Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβ. 

Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος 
με τους ιθαγενείς ιερείς, συμμετείχαν και 
προσήλθαν στο Άγιο Ποτήριο χιλιάδες νεο-
φώτιστοι αδελφοί μας, οι οποίοι εόρτασαν 
πρώτη φορά Χριστούγεννα, καθώς και το 
Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητος του 
Ντάρ Ες Σαλαάμ.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και 
αφού αναγνώσθηκε το μήνυμα των Χριστου-

γέννων της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρ-
χου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου, σε τρεις γλώσσες, ακολούθησε 
«Τράπεζα αγάπης» για χιλιάδες αδελφούς μας 
και κυρίως για τα μικρά παιδιά, τα παιδιά 
της Τανζανίας, τα παιδιά του Θεού, τα δικά 
μας παιδιά!!!

Από την μακρινή και ευλογημένη Ιεραπο-
στολή της Τανζανία ευχές και ευχαριστίες σε 
όλους τους αδελφούς μας ανά τον κόσμο!!!

Πηγή: Romfea.gr

η Εορτη τηΣ αγιαΣ ανυΣιαΣ  
Στο Wallaroo αυΣτραλιαΣ

ΧριΣτουγΕννα Στην τανΖανια
 Η Ορθοδοξία διαδίδεται γρήγορα και στην Αυστραλία. Πλήθος νέων ακολουθούν τον Χριστό
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ΘΕοΦανΕια ΣτιΣ ορΘοδοΞΕΣ ιΕραποΣτολΕΣ

27 Θεοφάνεια

Θεοφάνεια 

στην Ι. Μητρόπολη 

Μπουρούντι & Ρουάντας 

όπου πάνω από 120 

κατηχούμενοι βαπτίστηκαν 

και αμέσως συμμετείχαν 

στο Μυστήριο της Θείας 

Ευχαριστίας. 

Μας παρακαλούν να τους 

έχουμε στην προσευχή μας.

Στην μακρινή Τανζανία 

γιορτάστηκαν 

τα Θεοφάνεια 

προσφέροντας φαγητό 

σε 450 παιδάκια. 

Τα παιδιά εκεί γιόρτασαν 

τα Θεοφάνεια με το δικό 

τους τρόπο βάφοντας τα 

πρόσωπά τους με λευκά 

χρώματα όπως τα λευκά 

περιστέρια!!!

Θεοφάνεια στον Ορθόδοξο Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παρανάκε, Μανίλα, Φιλιππίνες

Πηγή: ierapostoli.wordpress.com
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Ιερά Μητρόπολη Κατάνγκας
Ιεραποστολή Λουμπουμπάσι
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Τηλ. +243 81 409 0200

Λουμπουμπάσι, 2017
Προς την Πρόεδρο του Πανελληνίου Χριστιανικού Ομίλου.

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βρίσκομαι εδώ και 35 χρό-
νια στην Κεντρική Αφρική και δραστηριοποιούμαι στην 
Ιεραποστολικήν προσπάθεια της Μητρόπολης Κατάνγκας. 
Όπως κάποιοι θα γνωρίζετε από το παρελθόν.

 Έτσι λοιπόν η Ιεραποστολή μας με τις πολλαπλές δράσεις 
της προσπαθεί με αγώνα  και πείσμα των αντιξοοτήτων να 
περιορίσει στο βαθμό που είναι δυνατόν, όλα τα παραπάνω. 
Έχει οικοδομήσει σχολεία προκειμένου όλα τα παιδιά να 
έχουν πρόσβαση στη μόρφωση και στην παιδεία.

Στις απέραντες γειτονιές τους, τα σχολεία που ίδρυσε η 
ιεραποστολή και οι εκκλησίες γίνονται πόλος έλξης αυτών των παιδιών και όλων των ανθρώ-
πων που διαβιούν εκεί. Η μόρφωση που παρέχεται από ντόπιους  δασκάλους σε συνδυασμό 
με την ορθόδοξη πίστη που μεταδίδεται και διασώζεται, οι πρώτες βοήθειες που δίνονται από 
τα ιατρεία, χαρίζουν σ' αυτούς τους ανθρώπους παρηγοριά και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Επιπλέον η Ιεραποστολή της Μητροπόλεως Κατάνγκας του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας 
επικουρεί ένα Ορφανοτροφείο το οποίο φιλοξενεί είκοσι περίπου μαθητές, και ένα βρεφοκομείο 
35 παιδιών. Μεριμνά για τη στέγαση, σίτιση, μόρφωση και ασφάλεια.

Η Ιεραποστολή τέλος δίνει υποτροφίες σε μαθητές που αριστεύ-
ουν από το δημοτικό μέχρι και το Πανεπιστήμιο.

Πολλές οι δράσεις της Ιεραποστολής μας και αξιοθαύμαστο 
το έργο της.

Ως υπεύθυνος της οικοδόμησης και επίβλεψης όλων των 
έργων που ανεγέρθηκαν στην περιοχή, έλαβα το θάρρος να 
σας απευθύνω αυτή την επιστολή, προκειμένου να θέσω 
υπόψη σας ότι προτιθέμεθα να οικοδομήσουμε ένα νηπι-
αγωγείο στη πόλη Λουμπουμπάσι της περιοχής Κατάνγκα 
της Λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.

Έχουμε ήδη αγοράσει το οικόπεδο 16.000 m2  με γεώτρηση 
και θέλουμε να ανεγείρουμε ένα νηπιαγωγείο, προκειμένου 
να συγκεντρώσουμε τα παιδιά που περιφέρονται στις γει-
τονιές χωρίς τη μέριμνα των γονιών τους και ζώντας κάτω 
από ελεεινές συνθήκες.

Θα ήταν εξαιρετική τιμή για εμάς, να συνδράμετε με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να 
ξεκινήσουμε και να φέρουμε σε πέρας αυτό το έργο, το οποίο θα δώσει ελπίδα, ασφάλεια και 
μια μορφή πρώτης κοινωνικοποίησης, σ᾽ αυτά τα απιδιά που είναι πολλά στον αριθμό και ζουν 
μέσα στην εξαθλίωση.

Επιπλέον θα ήταν εξαιρετικής σημασίας, η προώθηση εκ μέρους σας της δράσης μας προς 
άλλους φορείς και χορηγούς έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του έργου.

Ευελπιστούμε στην ευαρέσκειά σας.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση  προς το συμβούλιο και τα μέλη σας
Πατήρ Κύριλλος Γρηγοριάτης

Ιεραπόστολος
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Πριν από τρία χρόνια, καθώς έψαχνα 
στο διαδίκτυο για χώρες όπου υπάρχει 

Ορθόδοξη παρουσία, έμαθα για την ύπαρ-
ξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κορέας. 
Από τότε δεν σταμάτησα να παρακολουθώ 
και να μαθαίνω, μέσω της ιστοσελίδας της 
Μητρόπολης, για τις δραστηριότητες της 
Ιεραποστολής και έτσι μου δημιουργήθηκε 
η επιθυμία να επισκεφτώ την Κορέα.

Μετά από μία πρώτη επικοινωνία με την 
Μητρόπολη και τον Σεβασμιώτατο κ. Αμβρό-
σιο μέσω email πριν δύο χρόνια, το όνειρό 
μου πραγματοποιήθηκε αυτό το καλοκαίρι.

Κατά τη διαμονή μου στην Κορέα και 
κάθε φορά που έπρεπε να συστηθώ ή να 
μιλήσω με κάποιον από τους Κορεάτες αδερ-
φούς μου ερχόμουν αντιμέτωπη με την τρο-
μερή ευγένειά τους και με την φιλικότητα 
τους, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Επίσης, 
προς μεγάλη μου έκπληξη, αρκετοί Κορεάτες 
γνώριζαν λίγα ελληνικά και ενώ τους συστη-
νόμουν στα αγγλικά ή στα κορεάτικα εκείνοι 
μου απαντούσαν στα ελληνικά δείχνοντας 
έτσι ακόμα πιο πολύ την αγάπη τους.

Κάτι άλλο που μου είχε κάνει μεγάλη 
εντύπωση και πριν ακόμη επισκεφτώ την 
Κορέα ήταν η ευλάβεια και η πίστη των Ορ-
θοδόξων Κορεατών. Παρ ’όλο που ζουν σε 

μία μη Ορθόδοξη χώρα η αγάπη τους για 
την Εκκλησία και η πίστη τους είναι πολλή 
μεγάλη και θερμή κάτι που με έκανε να νι-
ώθω πολύ μικρή μπροστά τους.

Δεν μπορώ να παραλείψω και να μην 
αναφερθώ και στην αρχιτεκτονική των πα-
ραδοσιακών σπιτιών και των παλατιών τα 
οποία κοσμούν την Κορέα και δίνουν έτσι 
μια άλλη νότα στο σύγχρονο αστικό περι-
βάλλον.  Παρατηρώντας τις όλο χρώματα 
και σχέδια παραδοσιακές σκεπές κατανοεί 
κανείς την καλλιτεχνική ευαισθησία των 
Κορεατών και την αγάπη τους για το ωραίο 
που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτήν την 
φροντίδα μέχρι λεπτομέρειας και την ομορ-
φιά την είδα και στους Ορθόδοξους ναούς 
που επισκέφτηκα τους οποίους, με αγάπη, 
περιποιούνται οι πιστοί.

Θα ήθελα να ευχαριστησω από τα βάθη 

της ψυχής μου τον Σεβασμιώτατο κ. Αμβρό-
σιο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να 
είμαι κοντά τους αυτό το καλοκαίρι και να 
πάρω ένα μάθημα πίστεως από τους εκεί 
αδερφούς μου. Ευχαριστώ και όλους τους 
αδερφούς για την υπέροχη φιλοξενία που 
μου πρόσφεραν. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να 
ήταν μόνο η αρχή της σχέσης μου με την 
Κορέα.

                                                                                                                                              
Σ.Κ. 

Φοιτήτρια Ψυχολογίας

Άνοιγµα Νεανικής καρδιάς 

μια απροΣδοκητη γνωριμια  
και μια μΕγαλη αγαπη
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Ετέθη η ερώτηση: Ποιο είναι το μεγα-
λύτερο δώρο του θεού στον άνθρωπο;
Εδόθη η σωστή και θεοφώτιστη απά-

ντηση: Η μετάνοια!
Όντως η μετάνοια είναι το μοναδικό δώ-

ρο που εχάρισε ο Χριστός στο κόσμο και για 
να ενεργοποιηθεί εσταυρώ-
θηκε ο ίδιος ο Θεός.

Ο άνθρωπος έχει το προ-
νόμιο, το χάρισμα, το δώρο, 
την ευκαιρία που λέγεται 
μετάνοια και η οποία είναι 
εντελώς ανεξάρτητη από την 
ύλη. Δεν είναι συμβίωση με 
την αμαρτία αλλά διαζύγιο 
από την αμαρτία. Είναι το 
πλήγμα και το δάκρυ του δι-
αβόλου. Όταν εγκωμιάζεται η 
μετάνοια ο διάβολος θρηνεί 
και φρίττει.

Η μετάνοια πρέπει να 
δοθεί εδώ στη γη και σε 
κατάλληλο χρόνο. Δεν είναι 
βραβείο αλλά ληξιπρόθεσμο 
φάρμακο!

Στην άλλη ζωή δεν φέρει 
αποτέλεσμα. Μετά το θάνατο 
είναι τραγική και ανενέργη-
τη. Είναι συνεχής εφιάλτης 
για όλα τα αμαρτήματα που 
συνοδεύουν τον άνθρωπο. 
Είναι τρομερότερη στην κό-
λαση γιατί αυξάνει τη μνήμη της συνειδή-
σεως...

Η μετάνοια είναι απόδοση γλυκών καρ-
πών ενώ η αμαρτία είναι σαπίλα. Η μετά-
νοια είναι ευωδία ενώ η αμαρτία είναι δυ-
σοσμία. Η μετάνοια είναι θεραπεία ενώ η 
αμαρτία είναι ασθένεια. Είναι αποδοκιμασία 
της αμαρτίας και επιστροφή στην αγκαλιά 
του Θεού. Είναι συνεχώς επαναλαμβανόμε-
νο ευχάριστο γεγονός. Είναι το μεγαλύτερο, 

σπουδαιότερο και συγκινητικότερο πανη-
γύρι των αγγέλων.

Δρόμοι μετανοίας κατά τον Ιερόν Χρυ-
σόστομον (ΕΠΕ 34, 70-72): Η καταδίκη των 
αμαρτημάτων μας. Η συγχώρηση των αμαρ-
τημάτων των συνανθρώπων μας.

Η θερμή και ειλικρινής προσευχή. Η ελε-
ημοσύνη που έχει πολλή και απερίγραπτη 
δύναμη. Και η μετριοφροσύνη και ταπει-
νοφροσύνη.

Ευλογημένος και θεοχαρίτωτος ο άνθρω-
πος που έχει ως ακαταπόνητο συνοδοιπόρο 
στη ζωή του τη ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

Σπύρος Μεσσηνιώτης
Θεολόγος - Νομικός

μΕτανοια

ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΘΕΜΑΤΑ
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αγιαΣμοΣ νΕου ΕκκληΣιαΣτικου 
 ιΕραποΣτολικου ΕτουΣ

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 ο Πανελλήνιος  Χριστιανικός  Όμιλος  Ορθοδόξου 
Ιεραποστολής  πραγματοποίησε   αγιασμό  για το νέο εκκλησιαστικό και ιεραπο-
στολικό έτος. Η παρουσία του Πνευματικού της Ιεραποστολής, Μητροπολίτου  
Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ.  Σεραφείμ αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία για  το 
ξεκίνημα των εκδηλώσεων του Ομίλου μας . Στα μέλη και στους συνεργάτες που 
παρίσταντο στην τέλεση του αγιασμού ευχήθηκε  καρποφόρα  πλούσια από θείες 
δωρεές η νέα ιεραποστολική χρονιά!

Ο Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής πραγ-

ματοποίησε στις 29 Οκτωβρίου  εκδή-
λωση για τον εορτασμό της  προστα-
τιδός του «Αγίας Σκέπης» και για την 
επέτειο της  28ης Οκτωβρίου 1940. Η 
αίθουσα του Ομίλου κατακλύστηκε από 
συνεργάτες, φίλους και δωρητές της 

ιεραποστολής όλων των ηλικιών.  Ο 
κος Χαράλαμπος Μηνάογλου, Διδά-
κτωρ Νεότερης Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α., 
ανέπτυξε το θέμα «Οι Έλληνες και η 
έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου». 
Η νεοσύστατη νεανική χορωδία του 
Ομίλου διάνθισε την εορτή με πατρι-
ωτικά τραγούδια. 

ΕορταΣμοΣ 28ης οκτωβριου

Η νεοσύστατη νεανική χορωδία του Ομίλου μας στόλισε μουσικά 
την εκδήλωση με πατριωτικά τραγούδια 

 Ο κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, 
Διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας, 
εκφωνεί τον πανηγυρικό της 
ημέρας.
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Παρουσία - συμμετοχή του «Ιεραποστο-
λικού Ταχυδρόμου» στην 6η Έκθεση 

Ορθόδοξου Χριστιανικού βιβλίου
Το περιοδικό του Ομίλου μας «Ιερα-

ποστολικός Ταχυδρόμος» φιλοξενήθηκε 

για προβολή του Ιεραποστολικού έργου 
στην 6η Έκθεση Ορθοδόξου Χριστιανικού 
Βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στις 3, 4 
& 5 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο CARAVEL 
στο κέντρο της Αθήνας.

Οι εκδόσεις Εν Πλω, με κύ-
ριο στόχο την προβολή και τη 
διάδοση του ποιοτικού βιβλίου 
διοργάνωσαν την 6η Έκθεση 
Ορθόδοξου Χριστιανικού Βι-
βλίου και Μοναστηριακών 
Προϊόντων, με μια μεγάλη 
ποικιλία τίτλων ορθόδοξης 
πνευματικότητας σε συνεργα-
σία με πολλούς εκδοτικούς οί-
κους και μοναστήρια. Σ᾽ αυτή 
την μεγάλη ποικιλία τίτλων 
ορθόδοξης πνευματικότητας ο «Ιερα-
ποστολικός Ταχυδρόμος» συμμετείχε 
με δικό του περίπτερο προβάλλοντας 
την Ορθόδοξη Ιεραποστολή ανά τον 

κόσμο μέσα από τις σελίδες του. Το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης 
ήταν μεγάλο για το εν λόγω περιοδικό και 
τα ιεραποστολικά νέα που μεταφέρει, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μεγάλη 
λίστα νέων συνδρομητών.

Ο Όμιλός μας ευχαριστεί τις εκδό-
σεις Εν πλω γι᾽ αυτή την συνεργασία 
καθώς και όλους τους εθελοντές, κυ-
ρίως τους νέους, μέλη του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
που διακονούσαν όλο το 3ημερο σε 

βάρδιες το περίπτερο του περιοδικού. 
Ο Κύριός μας να τους ευλογεί και να τους 
ενισχύει στον αγώνα τους.     

Μ.Σ.

Δραστηριότες του Οµίλου 

6η ΕκΘΕΣη 
 ορΘοδοΞου ΧριΣτ. βιβλιου 
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ιΕραποΣτολικη  
ΣυναΞη νΕων 

Στις  11 Νοεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη –για την νέα εκκλη-
σιαστική χρονιά– Ιεραποστολική 
Σύναξη Νέων. Εκμεταλλευόμενοι 
οι νέοι του Ομίλου την παρουσία 
στην Ελλάδα του Μητροπολίτη Κα-
μερούν κ.κ. Γρηγορίου τον προσκά-
λεσαν στον Όμιλο και μοιράστηκε 
μαζί τους εμπειρίες από το ποίμνιό 
του στο Καμερούν. 

Οι νέοι του Ομίλου είχαν την 
μεγάλη χαρά και ευλογία να 
πραγματοποιήσουν άλλο ένα 
ιεραποστολικό αντάμωμα στις  
17 Δεκεμβρίου με προσκε-
κλημένο τον φλογερό Ιεραπό-
στολο  π. Θεμιστοκλής Αδαμό-
πουλο. Ο π. Θεμιστοκλής τους 
μετέφερε τις ιεραποστολικές 
του εμπειρίες και τα βιώμα-
τά του από το ορθόδοξο κλι-
μάκιο της Σιέρρα Λεόνε που 
διακονεί. Κυρίως όμως τους 
μετέφερε την ιεραποστολική 
του φλόγα!

Δραστηριότες του Οµίλου 
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Στο πλαίσιο των Συναντήσεων των νέων ζευγαριών έχει πραγματοποιήσει 
ο Όμιλός μας το τρίμηνο που μας πέρασε δύο συναντήσεις: 

ΣυναντηΣη  
νΕων ΖΕυγαριων 

κοινωνικη προνοια

Στα πλαίσια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας που 
ασκεί ο Όμιλός μας τις ημέρες των Χριστουγέννων 
διανεμήθηκαν 40 σακκούλες με τρόφιμα σε αναξιο-
παθούντα άτομα και δόθηκαν 2 m3 γραφική ύλη σε 
Ενοριακό Κοινωνικό Φροντιστηριο.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου ο κος 
Παναγιωτόπουλος Πέτρος Διδάκτωρ 
Θεολογίας και Φυσικός,  ανέπτυξε  το 
θέμα: «Οι σύγχρονες προκλήσεις της 
οικογένειας»

Την Κυριακή  25 Νοεμβρίου ο Πρωτοσύγκελος 
της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγ. Όρους & Αρδα-
μερίου, Πανοσιολογιότατος π. Χρυσόστομος Μαϊ-
δώνης, ανέπτυξε το θέμα: «Μεγαλώνοντας μαζί με 
τα παιδιά μας». Ιδιαίτερη ευλογία στην συνάντηση 
αυτή αποτέλεσε η παρουσία του πνευματικού 
πατρός του Ομίλου μας Σεβ. κ.κ. Σεραφείμ.

Δραστηριότες του Οµίλου 
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EGLISE ORTHODOXE

PATRIARCAT D' ALEXANDRIE ET TOUTE L' AFRIQUE
SAINTE METROPOLE ORTHODOXE DU CAMEROUN

(Cameroun, Tchad, R.C.A., Guinée Equatoriale, Sao Tome & Principe)

DECRET: 2009/070 DU12 FEV 2009

Yaoundé le 16-11-2017

Πρός 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ
 ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ἀγαπητή Κυρία Πρόεδρε καί ἀγαπητά μέλη τοῦ Δ.Σ. χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Διά τῆς παροῦσης θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας διά τήν 
οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ἱεραποστολικοῦ  Ἔργου καί τῶν πολλαπλῶν ἀναγκῶν 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν.
Εὐχαριστοῦμε διά τήν προσφορά καί εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ πάντας 

ὑμᾶς τούς κοπιῶντας ἀλλά καί τούς εὐλαβεῖς δωρητάς καί νά ἀνταποδίδει εἰς 
πάντας ἐκατονταπλασίονα τῶν δωρεῶν σας.

Νά γνωρίζετε ὅτι, ἡ βοήθειά σας εἶναι πάρα πολύ σημαντική στήν κρίση καί 
κρισιμότητα τῶν καιρῶν, οἱ εὐχές καί οἱ εὐχαριστίες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας 

θά σᾶς συνοδεύουν πάντα μέ πολύ ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη.
Ἐκζητοῦμε τάς προσευχάς σας διά τό ἐν Καμερούν καί Κεντρική Ἀφρική 

ποίμνιον τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

35ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΕρΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 



36 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΙΕρΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

 ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΑΙΟΥ 3, 54351 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 00255-713466266, 0030-6945381123
Ε-mail: orthodoxtanzania@yahoo.com

Νταρ Ες Σαλαάμ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

Το χαρμόσυνο γεγονός της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού θα εορτασθεί κι 
εφέτος σκορπώντας ευλογία και χαρά σε κάθε γωνιά της γης.

Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου για τις προσφορές σας όλα 
αυτά τα εικοσιπέντε (25) έτη, ιδιαίτερα δε εις αυτήν την δύσκολη περίοδο, όπου οι 
προσφορές σας έχουν μεγαλύτερη αξία διότι γίνονται ζωή και σωτηρία για τα 
παιδιά μας στην Αφρική.

Χάρη λοιπόν στην δική σας αγάπη περισσότεροι από 58.000 βαπτίσθηκαν 
Ορθόδοξοι (μεταξύ αυτών και 8.600 μουσουλμάνοι) ενώ αποπερατώθηκαν περισ-
σότερα από 180 έργα:

•	 32 Ιεροί Ναοί
•	 2 Ορφανοτροφεία
•	 4 Ιεραποστολικά Κέντρα
•	 9 Ορθόδοξες Κλινικές
•	 13 Βαπτιστήρια
•	 77 Πηγάδια και γεωτρήσεις

•	 2 Ξενώνες
•	 6 Σχολεία
•	 8 Πρεσβυτέρια
•	 34 Οικίες πολυτέκνων
•	 118 Αναπηρικά αμαξίδια

Επίσης συνεχίζεται η ανοικοδόμηση του νέου Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, του 
Σχολείου «Άγιος Ιάκωβος» και μίας νέας Ορθοδόξου Κλινικής, καθώς και η έναρξη 
εργασιών ανοικοδόμησης των δύο (2) νέων Ιερών Ναών Αγίας Τριάδος - Αγίας 
Ειρήνης και Αγίου Φανουρίου στην Ανατολική Τανζανία, στην πόλη Μορογκόρο, 
επίσης το καθημερινό γάλα και τα μπισκότα των 450 νηπίων μας, αλλά ταυτόχρονα 
και η εις βάθος κατήχηση και η εν Χριστώ μόρφωση (ιερατικό σεμινάριο, μεταφράσεις).

Παρακαλώ με την έμπρακτη αγάπη σας σταθείτε δίπλα μας, στην δύσκολη αυτή 
ιστορική στιγμή, δια να μην σταματήσει το τεράστιο αυτό Ιεραποστολικό έργο.

Σας ευχαριστώ κι εύχομαι ο Σωτήρας Χριστός να ευλογήσει ότι από αγάπη προ-
σφέρετε για τα παιδιά σας στην Αφρική.

Μετ' ευχών εγκαρδίων

 † Ο Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως Δημήτριος
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πΕριοδοΣ απο 01/07/2017 ΕωΣ 30/09/2017
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής

Αγοραστού Δήμητρα 20,00 €

Αθανασοπούλου Γεωργία 50,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος για τα παιδιά 
της Αφρικής

300,00 €

Αρβυθάς Ηλίας 80,00 €

Αρχιμανδρίτης π. Αντώνιος 30,00 €

Βασιλείου Μαγδαληνή 10,00 €

Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 30,00 €

Γκίνη Μαρίνα 90,00 €

Γκλάβας Μιχαήλ 100,00 €

Γκότση Ελένη 30,00 €

Καραθανάση Μαρία 30,00 €

Καρακινίδου Μαρία 20,00 €

Καραφωτιάς Νικόλαος 50,00 €

Κατηφόρη Ελένη 50,00 €

Κατσάνης Ηλίας 100,00 €

Κοκκόρου Αγγελική 100,00 €

Κορακιανίτης Νικόλαος 100,00 €

Κουνελάκη Ειρήνη 500,00 €

Κωνσταντινίδου Ελεούσα 50,00 €

Κωτσιόπουλος Παναγιώτης 50,00 €

Λίγκα Ανδρονίκη 30,00 €

Μακρή Παναγιώτα 30,00 €
Μαραβέλια Σωτηρία 20,00 €
Μαρδάκη Ευφροσύνη 20,00 €

Μαριάτου Γεωργία 30,00 €

Μαστρογιάννης Δημήτριος 50,00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 35,00 €

Νικολατοπούλου Παναγιώτα 20,00 €

Νίττη Σωτηρία 150,00 €

Ντάκου Σωτηρία 100,00 €

π. Ανδρέας Σκούλικας 500,00 €

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 100,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 50,00 €

Πάντα Αναστασία 20,00 €

Παπαδημητρίου Σοφία 30,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 20,00 €

Πλέσσα Μαρία 250,00 €

Ράπτη Μήνα 20,00 €

Ρέτσα Ελένη 230,00 €

Σαλταπίδα Ισμήνη 15,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €

Σαμουήλ  Ελένη 100,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €
Σανιδάς Χαράλαμπος 107,60 €
Σοβατζόγλου Βασιλική 20,00 €
Σπυρίδου Ευάγγελος 10,00 €
Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €
Τρακανιάρη Αναστασία 100,00 €
Τσίλικα Σπυριδούλα 20,00 €
Τσιτίνης Κωνσταντίνος 50,00 €
Φάη Ευαγγελία 100,00 €
Χαϊντούνης Θωμάς 50,00 €



38 ΔΩρΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕρΓΑΤΩΝ

Χρυσού Φραντζέσκα 150,00 €

Ψηλολίγνου Ελένη 250,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών 
από 01/07/2017 
ΕΩΣ 30/09/2017

Ποσό

Ανώνυμος 60,00 €
Ανώνυμος 10,81 €
Ανώνυμος 53,97 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 47,44 €
Ανώνυμος 111,89 €
Αποστολόπουλος Στυλιανός 80,00 €

Γαλάνη Σταυρούλα, υπέρ Ι. Ν. 
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

50,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 44,50 €
Καζάκος Βασίλειος 100,68 €
Κατζηλέρης Νικόλαος 74,20 €

Κατσή Πανωραία, υπέρ Ι. Ν. 
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

200,00 €

Κατσούλη Αναστασία 58,75 €
Κουφού Μαρία 19,82 €
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 240,65 €
Μοσχονά Αικατερίνα 20,25 €
Παπανικολάου Αυγή 103,00 €
Παπαυγέρης Αθανάσιος 255,87 €
Σιώρα Μαρία 39,12 €
Σιώρα Μαρία 29,90 €
Σκαφιδάς Ανδρέας 108,00 €

Σταυριανού - Μπέκου 
Μαρία υπέρ Ι.Ν. Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας Ουγκάντα

100,00 €

Στίνη Αικατερίνη 10,33 €
Τετράδης Στέφανος 87,47 €

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη,
υπέρ Ι. Ν. Μυρτιδιωτίσσης  
Ουγκάντας

50,00 €

Εις Μνήμην
από 01/07/2017 
ΕΩΣ 30/09/2017

Ποσό

 Σταυριανός Ευστάθιος 
εις μνήμην 
Ασπασίας Κατσάνη 

50,00 €

 Σταυριανού Ασπασία
εις μνήμην 
Ασπασίας Κατσάνη 

50,00 €

 Σταυριανού - Μπέκου 
Μαρία εις μνήμην 
Ασπασίας Κατσάνη 

30,00 €

«Πρόνοια Ζωής» Κυψέλης 
εις μνήμην 
Βαρβάρας Λιάπη

30,00 €

Μανουσάκη Π. 
εις μνήμην συζύγου

50,00 €

Μπακάλης Λουκάς 
εις μνήμην 
Αικατερίνης θυγατρός

20,00 €

Επίσκεψη του Μητροπολίτη 
Κινσάσας κ. Νικηφόρου 

στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας.

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

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

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

Νέο έτος! Δηλαδή Νέος «καιρός» ήτοι ευκαιρία! 

Για να αγαπήσουμε τον Χριστό περισσότερο. 
Για να τον εμπιστευθούμε περισσότερο.  

Για να αφεθούμε στο θέλημά Του ειλικρινέστερα.
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να θέτει αρχές, να πιστεύει 

πως ορίζει τον άχρονο χρόνο…
Τούτη λοιπόν την πρώτη του χρόνου, να ευχηθούμε:

Να αρχίσει η καρδιά μας να ανοίγει στην Αγάπη 
και στους συνανθρώπους…

Να νοηματοδοτήσουμε  την ύπαρξή μας μ̓  ένα ενσαρκωμένο 
νόημα που θα δίνει την αίσθηση αληθινής πληρότητας!
Να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον ξένο, μέσα μας 

και δίπλα μας και όπου γης!
Να αποδράσουμε από το «εγώ» για να ζήσουμε 

το ταξίδι του «εμείς»!
Να ματώσουμε μόνο για την αγάπη, τις σχέσεις, 

το δίκαιο, τον άλλον και την ΑΛΗΘΕΙΑ!

Καλό και ευλογημένο το 2018
Εκ του Δ.Σ του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.


