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α) Ὁ Εὐαγγελισμός τοῦ κόσμου
Εἶναι ἐπίκαιρο τό θέμα τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ, μετά 
τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, δόθηκε σαφής ἐντολή στούς 
Μαθητάς καί Ἀποστόλους ἀπό τόν Νι-
κητή τοῦ θανάτου Θεάνθρωπο Σωτῆρα 
μας νά κάμουν ἔργον Εὐαγγελισμοῦ 
στά Ἔθνη καί τούς λαούς τῆς γῆς. 
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά 
ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα 
τοῦ Πατρός, καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος˙ διδάσκοντες αὐτούς 
τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν 
…» (Ματθ. κη’ 19-20). Καί ἀλλαχοῦ˙ 
«Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα, 
κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 
Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσε-
ται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» 
(Μαρκ. ιστ’, 15-16).

Ὁ Θεῖος Διδάσκαλος Ἰησοῦς 
Χριστός «περιῆγεν τάς πόλεις πά-
σας καί τάς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων 
τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας καί θε-
ραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν 
μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ» (Ματθ. θ’, 35). 
Καί ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
Παῦλος ἔγραψε εἰς τούς Κορινθίους˙ 
«…ἐάν εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καύ-
χημα˙ ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται˙ οὐαί 
δέ μοί ἐστιν ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι» (Α’ 
Κορ.θ’, 16).

Ἀλλά καί ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων 
ὁ Προφητάναξ Δαυῒδ ἐσάλπιζε 
λέγων˙ «εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν 
ἐξ ἡμέρας τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν». Καί ὁ μεγαλοφωνότατος τῶν 
Προφητῶν Ἡσαῒας, ὁ καί πέμπτος 

Εὐαγγελιστής ἀποκαλούμενος, 
ἀναφωνοῦσε˙ «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες 
τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην, 
τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά!» (Ἡσ. 
νθ’ 7).

Ὁ Εὐαγγελισμός, λοιπόν, τοῦ 
κόσμου ἤ τοῦ λαοῦ εἶναι ἡ διδαχή 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς σῳζούσης 
Θείας Ἀληθείας. Ἡ ἠθική, πνευματική 
καί δογματική διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου καί τῆς Θείας Γραφῆς 
γενικώτερα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
ἐξαίρων τήν ἀναγκαιότητα τοῦ πα-
ράγοντος πίστις καί τό ἀπαραίτητο 
τῆς διακονίας τοῦ Θείου Κηρύγμα-
τος, ἐπεσήμανε εὐτόνως : «…πῶς οὖν 
ἐπικαλέσονται εἰς ὅν οὐκ ἐπίστευσαν; 
πῶς δέ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; 
πῶς δέ ἀκούσουσι χωρίς κηρύσ-
σοντος; πῶς δέ κηρύξουσιν ἐάν μή 
ἀποσταλῶσι;» (Ρωμ.ι’ 14-15).

Ὅμως, διά νά εὐοδωθῆ τό θεοδίδα-
κτο καί θεοκίνητο ἔργο τοῦ κηρύγματος 
καί νά καρποφορήση ἡ διακονία τοῦ 
Ἱεροκήρυκος εἶναι ἀπαραίτητες οἱ 

3Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ἀκόλουθες προϋποθέσεις :

Τό μέν κήρυγμα νά εἶναι θεῖο, 
θεοκεντρικό – χριστοκεντρικό, νά 
εἶναι καί νά προσφέρεται ἁγνός, 
ἀπερίτμητος, ἀνόθευτος καί ἀτόφιος 
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Νά εἶναι ὁ Κυρι-
ακός, Ἀποστολικός καί Πατερικός 
λόγος, τά «ρήματα ζωῆς αἰωνίου», τό 
διαχρονικό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ τῆς 
νέας ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ζωῆς τῆς 
Χάριτος, τῆς κατά Θεόν ἀναγεννημένης 
καί ἀνακαινισμένης, τῆς μυρωμένης μέ 
τά θεῖα μῦρα τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος. Τό κήρυγμα νά ἐκφράζη τήν 
πίστιν καί τήν διδασκαλίαν τῆς Μιᾶς, 

Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας. Νά μήν εἶναι «ἐντάλματα 
ἀνθρώπων», κοσμικές θεωρίες καί 
ἰδεολογίες. Νά μήν ἐκτρέπεται τῆς 
ἀποκαλυφθείσης ἐν Χριστῷ Θείας 
Διδασκαλίας. Νά μήν ἔχη τό δηλη-
τήριο τῆς πλάνης, τῆς αἱρέσεως καί 
πάσης κακοδοξίας. Νά εἶναι «τό ὕδωρ 
τό ζῶν», «ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς», τό νέ-
κταρ τῆς Θείας Χάριτος, τό βάλσαμο 
τῆς ψυχῆς.

Ὁ κῆρυξ δέ τοῦ Θείου Λόγου δέον 
νά εἶναι ζῶν καί ὀργανικό μέλος τῆς 
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὄργανον 
καί κιθάρα μουσουργική τῆς Θείας 
Χάριτος («ὅσοις ἔπνευσεν ἡ θεόρρυ-
τος χάρις, λάμποντες, ἀστράπτοντες, 
ἠλλοιωμένοι») καί καλός γεωργός εἰς τό 
θεῖο Γεώργιο τοῦ Θείου μας Λυτρωτοῦ. 
Ἡ καρδία του καί ἡ ὅλη ὕπαρξίς του νά 
εἶναι ἕνας εὐώδης «κῆπος χαρίτων». 

Τό σωτήριο μήνυμα τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο νά 
δονῆ καί νά συγκλονίζη τήν ψυχήν 
τοῦ τεταγμένου εἰς τήν διακονίαν τοῦ 
Θείου Λόγου ἀνθρώπου.

Ὁ χαριτοβρύτης Ἅγιος Νεκτά-
ριος ὁ θαυματουργός σημειώνει 
εἰς τό διδακτικόν ἐγχειρίδιον τῆς 
Ποιμαντικῆς του τά ἑξῆς διά τόν 
πνευματικόν ποιμένα : «Ὁ πνευ-
ματικός ποιμήν ὀφείλει νά διδάσκῃ 
ὅπως δυνηθῇ διά τῆς συνεχοῦς διδα-
σκαλίας νά στερεώσῃ ἐν τῇ πίστει 
τούς πιστεύοντας,  ἀγάγῃ εἰς πίστιν 
τούς ἀπίστους, ῥυθμίζῃ εἰς ἀρετήν 

τόν βίον τοῦ ποιμνίου, ὁδηγῇ εἰς τήν 
τελειότητα, ἐλέγχῃ τούς ἀντιλέγοντας, 
ἐπιτιμᾷ τούς παρεκτρεπομένους τῆς 
ἀληθείας, ἐπιστομίζῃ τούς διαστρέφο-
ντας τάς ὁδούς τοῦ Κυρίου τάς εὐθείας 
καί ἐπανορθοῖ διά παρακλήσεων, δεή-
σεων καί δακρύων τούς περιπεσόντας, 
ἐπισπᾶται τούς ἀπεγνωσμένους ἤ 
ἀμετανοήτους, καταπαύῃ τάς ταρα-
χάς καί ἔριδας, ἐπιφέρῃ τήν εἰρήνην 
ἁπανταχοῦ, καί διαλύῃ τάς ἔχθρας» (Ἁγ. 
Νεκταρίου, Ποιμαντική, Ἐκδ. Ἅγιος Νι-
κόδημος, σελ. 193).

Ἀπαραίτητος, λοιπόν, προϋπόθε-
σις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ κόσμου 
εἶναι ἡ ἐν τοῖς κόλποις τῆς Ἁγιωτάτης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας προσφορά τῆς 
«ὑγιαινούσης διδασκαλίας» (Α’ Τιμ. 
α’ 10, Β’ Τιμ. δ’ 3 καί Τιτ. α’ 9 καί β’ 
1), παρεχομένης ὑπό ἐμπνευσμένων 
καί θεοφωτίστων διδασκάλων, ὑγιῶς 

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ἐχόντων περί τήν πίστιν καί τήν 
ὀρθόδοξον χριστιανικήν παράδοσιν 
καί βιούντων ἐν συνειδήσει τό μυστή-
ριον τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

καί β) Ὁ Ἐπανευαγγελισμός τοῦ 
λαοῦ τοῦ Θεοῦ  

Ἐνῷ τό ἔργον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων, πα-
ρά τάς δυσχερείας του, ἔχει μεγά-
λην εὐλογίαν καί καρποφορίαν καί 
ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐπέκτασιν τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ εἰς τήν γῆν, τό ἔργον 
τοῦ Ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ εἶναι δυσχερέστατο, ἀλλά καί 
ἐπιβεβλημένο.

Καί εἶναι μέν δυσχερέστατο, διό-
τι διά διαφόρους λόγους, εἴτε δι’ 
ἀμέλειαν καί ἀδιαφορίαν, εἴτε διά 
σκανδαλισμόν καί κακόν παρα-
δειγματισμόν καί εἴτε διά πλημμελῆ 
καί ἀνεπαρκῆ κατήχησιν οἱ ἄλλοτε 
πιστοί χριστιανοί ἐψυχράνθησαν 
περί τήν πίστιν, ἔπεσαν εἰς τήν κα-
τάστασιν τῆς πνευματικῆς χλιαρό-
τητος καί ἀστόχησαν εἰς τά τῆς πί-
στεως ἤ ἐπλανήθησαν. Ὅμως, εἶναι 

καί ἐπιβεβλημένο τό ἔργον τοῦ 
ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν παρασυρθέ-
ντων πιστῶν, διότι εἶναι ἀνάγκη νά 
ἀφυπνισθοῦν, κατά τόν λόγον τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου˙ «ἔγειρε ὁ καθεύ-
δων καί ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καί 
ἐπιφαύσει σε ὁ Χριστός» (Ἐφεσ. ε’ 14), 
κατά δέ τό χωρίον τοῦ ἱεροῦ βιβλίου 
τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου˙ «οἶδα 
σου τά ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς καί 
νεκρός εἶ. Γίνου γρηγορῶν…» (Ἀποκ. γ’ 
1-2). Διότι, ἐάν δέν ἐπιτευχθῇ σύν 
Θεῷ ἡ πνευματική των ἀφύπνισις, 
ἡ νάρκη καί νέκρωσις εἰς τά πνευ-
ματικά θά ὁδηγήση εἰς τήν ἀπώλειαν 

καί τόν ὀλέθριον πνευματικόν θάνατον.
Παρά ταῦτα, δέν λησμονοῦμε ὅτι 

εἶναι «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι» 
(Μαρκ. θ’, 23). Ἀπαιτεῖται, ὅμως, πο-
λύ μεγαλυτέρα προσπάθεια, τεράστια 
ὑπομονή καί ἐπιμονή διά νά ἐπιτευχθῇ 
ἡ σωτήριος αὐτή ἀλλοίωσις.

Ἐπιγραμματικά καί μόνον, δι’ 
ἔλλειψιν χώρου, θά ἐπισημάνωμε τάς 
δυσκολίας τοῦ ἐγχειρήματος διά τήν 
κατόρθωσιν τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ. 

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλοιώνονται ἤ καταργοῦνται ἐν τοῖς 
πράγμασι βασικοί δογματικοί ὅροι τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πί-
στεως, βάλλεται βαναύσως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία καί 
Σωτηριολογία, συντελεῖται μῖξις ἀμίκτων, παρατηρεῖται ἡ 
ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ ἀκοινωνήτους, ἀντίθετα πρός τόν 
ὁρισμόν τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. 
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Ἐάν ὁ ἄλλοτε πιστός Χριστιανός 

δέν μελετᾶ τόν νόμον τοῦ Θεοῦ, 
οὔτε βιβλία πνευματικοῦ περιεχομέ-
νου. Ἐάν δέν προσεύχεται συχνά 
καί δέν ἐκκλησιάζεται, μή συμμε-
τέχων εἰς τήν λατρευτικήν καί μυστη-
ριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐάν 
δέν ἐξομολογῆται καί δέν κοινωνεῖ 
τῶν Ἀχράντων Θείων Μυστηρίων. Ἐάν 
δέν ἀγαπᾶ καί δέν λατρεύει τόν Θε-
όν, καί τόν συνάνθρωπο ὡς ἑαυτόν. 
Ἐάν ζῆ ἀμετανόητη καί ἀνάλγητη 
πνευματική ζωή. Ἐάν δέν σέβε-
ται τόν ἠθικό καί πνευματικό νόμο 
τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελιου καί στή ζωή 
του ἐπαληθεύεται τό ῥητόν τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς˙ «οὐαί οἱ λέγοντες τό ἀγαθόν 
πονηρόν καί τό πονηρόν καλόν, οὐαί 
οἱ λέγοντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς 
σκότος, οὐαί οἱ λέγοντες τό πικρόν 
γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν», κατά τόν 
Προφήτην Ἡσαΐαν. Ἐάν, μή σεβόμε-
νος τήν ζωήν τοῦ ἐμβρύου καταφεύγῃ 
εἰς ἐκτρώσεις καί ἀμβλώσεις. Ἐάν 
προσκυνῇ Θεόν ἀλλότριον καί κα-
τήντησε νά εἶναι ἀρνητής, ὑβριστής 
καί πολέμιος τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πί-
στεως. Ἐάν ἐσυκοφάντησε, ἀδίκησε 
κατάφωρα  ἤ ἐθανάτωσε συνάνθρωπόν 
του. Ἐάν… ἐάν …ἐάν.

Ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα διέπραξε ὁ Χρι-
στιανός (ὁ ὁποῖος ὑπέστη διά τούς 
ὡς ἄνω καί δι’ ἄλλους λόγους βαθύν 
κλονισμόν εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως, ἐξετράπη τῆς πνευματικῆς 
ὁδοῦ καί «ἐπλανήθη ὡς πρόβατον 
ἀπολωλός»), χρῄζουν τῆς διαδικασί-
ας τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ, ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ πρώτιστο καί κύριο χρέος 
καί ἔργο τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας, 
τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἐπανευαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ  
Θεοῦ εἶναι σήμερα μία ἐπιτακτική 
καί ἀδήριτη πνευματική ἀνάγκη, καθ’ 
ὅν χρόνον συχνά παραχαράσσεται 
ἡ σῴζουσα Θεία Ἀλήθεια, «ἀργεῖ τό 
Εὐαγγέλιον», παραθεωροῦνται οἱ Θεῖοι 
καί Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἀλλοιώνονται ἤ καταργοῦνται ἐν τοῖς 
πράγμασι βασικοί δογματικοί ὅροι τῆς 
ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, βάλλεται βα-
ναύσως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία 
καί Σωτηριολογία, συντελεῖται μῖξις 
ἀμίκτων, παρατηρεῖται ἡ ἐκκλησιαστική 
κοινωνία μέ ἀκοινωνήτους, ἀντίθετα 
πρός τόν ὁρισμόν τῶν Ἱερῶν Κανόνων 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Κοινω-
νία μέ αἱρετικούς, ἑτεροδόξους καί 
ἀλλοθρήσκους! Ὀργιάζουν τά διαζύ-
για, βάλλεται λυσσωδῶς ὁ ἱερώτατατος 
θεσμός τῆς οἰκογενείας μέ τά διάφορα 
σύμφωνα συμβιώσεως ὁμοφύλων καί 
ἑτεροφύλων καί ποτάμια αἵματος χύ-
νονται κάθε χρόνο (ἄνω τῶν τριακοσί-
ων χιλιάδων ἐκτρώσεις!) καί «στρατοί» 
ἀγεννήτων παιδιῶν ἀφανίζονται…

Ἐργάτες  τοῦ  θε ίου  ἔργου 
τ ο ῦ  Ε ὐ α γ γ ε λ ι σ μ ο ῦ  κ α ί  τ ο ῦ 
Ἐπανευαγγελισμοῦ ἄς μή λυγίσωμε 
ποτέ καί ἄς μήν ἀποκάμωμε, παραι-
τούμενοι ἀπό τόν ἱερό αὐτό ἀγῶνα. Ἄς 
δείξωμε μεγάλη ὑπομονή καί καρτε-
ρία. Ἄς μείνωμε σταθεροί καί ἄγρυπνοι 
φρουροί εἰς τάς ἐπάλξεις τοῦ ἀγῶνος.

Θά κλείσωμε τό παρόν μέ τούς λό-
γους τοῦ Χριστιανοῦ ποιητοῦ : 

«Χιλιάδες γύρω μας χαζεύουν,
ἄλλοι γελοῦν, κι’ ἄλλοι παινεύουν,
εἴμαστε φρόνιμοι ἤ τρελλοί,
ἄν σταματήσωμε κι’ ἄν ποῦμε,
δέν θέλουμε ἄλλο ἤ δέν μποροῦμε,
ἀλλοί σ’ ἐμᾶς καί τρισαλλοί…»

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Zούμε σήμερα σε μια κοσμογο-
νική εποχή, όπου κυριαρχεί το 

παγκόσμιο πνεύμα της αποστασίας, 
του πλεονασμού της αμαρτίας, του 
ψεύδους, της καταπτώσεως των ηθι-
κών αξιών, της τροφοδοσίας μας με 
τα ξυλοκέρατα που μας προσφέρουν 
για φαγητό τα μέσα ενημέρωσης, οι 
τηλεοράσεις, τα περιοδικά, το διαδί-
κτυο. Ζούμε την αποχαλίνωση των 
πάντων στην εποχή της «πληθύνσεως 
της γνώσεως» (Δαυ. ιβ´ 1,2,4).

Η γνώση των ανθρώπων αυξά-
νεται συνεχώς, η επιστήμη προο-
δεύει. Αλλά τι με αυτό;

Επληθύνθη η γνώση και η επι-
στήμη και θα έλεγε κανείς ότι ζούμε 
στις πιο ευτυχείς μέρες. Και όπως 
έγραφε ο αγωνιστής Μητροπολίτης 
Φλώρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, 
«ότι ο κόσμος σήμερα καυχάται για 
τα επιτεύγματά του και όμως είναι 
δυστυχέστερος. Γιατί; Έχει τηλέφωνα, 

αεροπλάνα, πυραύλους, τα πάντα. Τι 
του λείπει; Δεν υπάρχει αγάπη. Έλειψε 
η αγάπη του Χριστού, που θυσιάζε-
ται για τον άλλο. Μέσα στις καρδιές 
ο διάβολος έχωσε το φαρμάκι του. 
Φαρμάκωσε φτωχούς, πλουσίους, 
άντρες, γυναίκες, παιδιά, κλήρο, λαό. 
Φαρμάκωσε τα πάντα. Πικρό φαρμάκι 
πίνει ο κόσμος. Τι να κάνεις τα άλλα; 
Πάνω απ᾽τα κεφάλια, από μια τρίχα 
αλόγου, ο διάβολος κρέμασε τώρα το 
σπαθί του. Έπεσε; Αλλοίμονο. Αυτό 

συμβαίνει σήμερα. Και όπως τα πα-
λιά χρόνια έβαλε τον Κάιν να μι-
σήσει και να σκοτώσει τον αδελφό 
του, έτσι και τώρα έρριξε το φαρ-
μάκι του και ο κόσμος μισείται 
θανασίμως. Από ώρα σε ώρα, ω 
συμφορά! Μια προφητεία λέει, ότι 
θα αραιώσει ο κόσμος τόσο, που θα 
περπατάς 100 χιλιόμετρα και άνθρω-
πο δεν θα βλέπεις». Συνειδητοποι-
ούμε τους τρόπους καταργήσεως της 

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

ΤΗΝ ΤὐΧΗ ΤΌὐ ΚΑΘΕ ΛΑΌΣ
ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΌΝΑΧΌΣ ΤΌὐ
και όσα του φταίει η κούτρα του

δεν του τα κάνει ο εχθρός του

Επληθύνθη η γνώση και η επιστήμη και θα έλεγε κανείς ότι 
ζούμε στις πιο ευτυχείς μέρες. Και όπως έγραφε ο αγωνι-
στής Μητροπολίτης Φλώρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, 
«ότι ο κόσμος σήμερα καυχάται για τα επιτεύγματά του και 
όμως είναι δυστυχέστερος. Γιατί; Τι του λείπει; Δεν υπάρχει 
αγάπη.  Έλειψε η αγάπη του Χριστού, που θυσιάζεται για 
τον άλλο.
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θρησκείας μας με τα μέτρα αποχρι-
στιανοποιήσεως, απαρθοδοξοποίη-
σης, αφελληνισμού; Βλέπουμε τον 
πολιτικό γάμο, την πολιτική κηδεία, 
τα αβάπτιστα παιδιά με ονοματοδο-
σία στα ληξιαρχεία, την καύση των 
νεκρών μας; Βλέπουμε την κατάρ-
γηση του Σταυρού από τη σημαία 
μας, την αποκαθήλωση των εικόνων 
μας από τα σχολεία και τα δημόσια 
καταστήματα; Βλέπουμε τη μείω-
ση των γεννήσεων, την αύξηση των 
διαζυγίων, την ελευθερία στις εκτρώ-
σεις, τον κιναιδισμό που ονομάζουν 
«προσωπική ιδιαιτερότητα» και αλ-

λοίμονο, αν τολμήσει κάποιος να θίξει 
τους δυστυχείς αυτούς διαστροφείς; 
Βλέπουμε τη λατρεία του διαβόλου 
ή την προβολή της πανθρησκείας και 
της οικονουμενικότητος;

Στις μέρες μας οι «πολιτισμένοι» 
διώκτες του Χριστού, με την αυξημέ-
νη πανουργία τους, διώκουν νόμιμα 
και ευσυνείδητα πια τον Χριστό, 
αφού έχουν θεσπισει για δόγμα τους 
ότι «το νόμιμο είναι και ηθικό».

Θεωρείται ηθικό για να ... σωθούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να μη 
θίγεται η... αξιοπρέπεια των ανθρώ-
πων και προσβάλλεται η προσωπικό-
τητά τους.

Αυτή η ηθική αταξία δεν οφεί-

λεται αποκλειστικά και μόνο στην 
προκλητική παρουσία της υλιστικής 
πλειοψηφίας και μόνο, αλλά στην 
απουσία σταθερών, υπεύθυνων και 
προσηλωμένων στο καθήκον ευσεβών, 
έστω και ολίγων. Γιατί αδιαφορούν, 
γιατί απομακρύνθηκαν από τις ευ-
θύνες τους, γιατί εγκαταλείπουν και 
κατεβαίνουν από τα οχυρά όπου το-
ποθετήθηκαν άγρυπνοι φρουροί και 
αγωνιστές. 

Δίνουν την εντύπωση κουρασμέ-
νων, τραυματισμένων, ηττοπαθών. 
Πάντοτε ολίγοι αλλά συγχρόνως 
και υπεύθυνοι συγκρατούσαν και 

συγκρατούν την ηθική στάθμη και 
υγεία της κοινωνίας. Ολίγοι φρά-
κτες συγκρατούν χειμάρρους. Ολίγα 
θεμέλια σηκώνουν τεράστια οικο-
δομήματα και ουρανοξύστες με 100 
πατώματα. Τεράστια επιρροή έχει 
στον κόσμο η ακτινοβολία των 
ολίγων. Μόνο αρκεί στα σοβαρά να 
παίρνουν τις ευθύνες τους. 

Στην αρχική περίοδο του Χριστι-
ανισμού, η κοινωνία πέρα ως πέρα 
ήταν ειδωλολατρική. Μια φούχτα 
ψαράδων όμως ήρκεσε ώστε τα εί-
δωλα  να πέσουν και οι ναοί τους 
να γίνονται χριστιανικοί. Κάποιοι 
Χριστιανοί δούλοι και υπάλληλοι 
στην αυλή του Καίσαρα της Ρώμης, 

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Αυτή η ηθική αταξία δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο 
στην προκλητική παρουσία της υλιστικής πλειοψηφίας 
και μόνο, αλλά στην απουσία σταθερών, υπεύθυνων και 
προσηλωμένων στο καθήκον ευσεβών, έστω και ολίγων.
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κατώρθωσαν ώστε το Ευαγγέλιο να 
εισέλθει μέχρις εκεί, και η νέα θρη-
σκεία να ξαπλωθεί στην πρωτεύουσα 
της αυτοκρατορίας.

Ο κόσμος σώζεται από τους ολί-
γους, αλλά υπεύθυνους, αφοσιωμέ-
νους στο καθήκον τους. Η αξία τους 
εκτιμάται ακόμη περισσότερο, γιατί 
αν και προκαλούμενοι, πιεζόμενοι, 
απειλούμενοι, δεν απεμπόλησαν ούτε 
εχαλάρωσαν τις ευθύνες εκεί όπου 
ετάχθησαν.

«Τα ασθενή εξελέξατο ίνα τα 
ισχυρά καταισχύνη». Αυτοί που 
φαίνονται κατά κόσμον ως «Γίγα-
ντες» δεν είναι παρά φοβισμένα αν-

θρωπάρια, μήπως δυσαρεστήσουν 
τ᾽αφεντικά τους, που έστησαν αυτή 
τη φοβερή παγίδα, με άπειρη πολυ-
πλοκότητα και πονηριά από παλιά. 
Ισχυροποιούμενοι επι πλέον από διά-
φορα πάθη και λανθασμένες επιλογές 
που καλλιέργησαν στις λαϊκές μάζες. 
Οι πραγματικά όμως ισχυροί φαίνο-
νται κατά κόσμον αδύναμοι, ζούν εν 
αληθεία και μετανοία συμμετέχοντας 
στο πλήρωμα Ζωής και ύπαρξης. Αυ-
τούς τρέμουν οι εξουσιαστές μήπως 
ξυπνήσουν τα ναρκωμένα πλήθη.  

Είναι θλιβερό ελάχιστοι ασχολού-

νται σήμερα με την τρομακτική αυτή 
αποστασία και τον παγκόσμιο κατή-
φορο της ανθρωπότητας που οδηγεί  
στο χάος. Οι μέρες μας μοιάζουν με 
τις μέρες του Νώε, για τις οποίες 
ο Θεός επέτρεψε τον κατακλυσμό 
της γης. 

Τις μέρες εκείνες όλοι αδιαφο-
ρούσαν για ότι γινόταν γύρω τους. 
Μήπως και σήμερα δεν αδιαφο-
ρούμε; Στο βούρκο της αμαρτίας, 
όπου βυθιζόμαστε, δεν μπορούμε να 
κινήσουμε τα χέρια μας, για να κολυ-
μπήσουμε και να βγούμε από αυτόν. 
Έχουμε κολλήσει. Βλέπουμε, όμως 
ένα Χέρι από ψηλά να θέλει να μας 

τραβήξει. Μας το τείνει, αλλά δεν το 
παίρνουμε. Προτιμούμε να πνιγούμε. 
Είναι το χέρι του Θεού της σωτηρίας 
μας. Αυτού που θέλει να μας σώσει, 
αν και εμείς το θελήσουμε και του 
δώσουμε το βρωμερό χέρι μας, που 
δεν το σιχαίνεται.

Μακάρι, να μην αρνηθούμε να δώ-
σουμε το χέρι μας στον Χριστό μας, 
τον Σωτήρα μας. 

Μαρία Καρατσάλου - Γεωργούλα

Ιεραποστολικοί προβληµατισµοί

Ο κόσμος σώζεται από τους ολίγους, αλλά υπεύθυνους, 
αφοσιωμένους στο καθήκον τους. 
Οι πραγματικά όμως ισχυροί φαίνονται κατά κόσμον αδύ-
ναμοι, ζούν εν αληθεία και μετανοία συμμετέχοντας στο 
πλήρωμα Ζωής και ύπαρξης. Αυτούς τρέμουν οι εξουσιαστές 
μήπως ξυπνήσουν τα ναρκωμένα πλήθη.  
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Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας εἶναι 
μία κορυφαία σελίδα τῆς 

Ἑλληνικῆς Ἱστορίας πού δυστυχῶς 
δέν τῆς ἔχει δωθεῖ ἡ πρέπουσα ἀξία καί 
σημασία.

Ἐπισήμως κηρύχθηκε τό 
1904 καί ἔληξε τό 1908 μέ τήν 
Ἐπανάσταση τῶν Νέο τούρκων. Ὁ 
λόγος γιά τόν ὁποῖο ἔγινε ὁ Ἀγώνας 
αὐτός ἦταν ὅτι οἱ Βούλγαροι, προ-
σπάθησαν νά ἀφελληνίσουν καί στή 
συνέχεια νά ἐκβουλγαρίσουν τούς 
ἀμιγῶς ἑλληνικούς πληθυσμούς πού 
κατοικοῦσαν στήν Μα κε δονία πού ἦταν 
ἀκόμα σκλα βωμένη στήν Ὀθωμανική 
Αὐτοκρατορία. Προσπάθησαν νά 
ἀποσπάσουν  πρός ὄφελός τους τήν 
Μακεδονία μέ δόλο, δωροδοκίες καί 
ὅταν αὐτά δέν στάθηκαν ἀρκετά μέ 
ἐκβιασμούς, ἐκφοβισμό, βία, ἐμ πρη-
σμούς, βασανιστήρια, δολοφονίες. Στό-
χος τους τόσο ἡ γῆ, ὅσο καί ἡ θάλασ-
σα, ἡ ἔξοδός τους στό Αἰγαῖο καί ἡ 
ἐκμε τάλ λευση τῶν φυσικῶν πόρων. 
Χιλιάδες δολοφονίες συντελέστηκαν μέ 
συνέπεια νά ξυπνήσουν οἱ Ἕλληνες. 
Ἐθελοντικά σώματα ἀνέβηκαν στήν 
μαρτυρική Μακε δονία νά βοηθή-
σουν τ᾽ ἀδέρφια τους νά κρατήσουν 
τήν ἑλληνικότητά τους. Ἀπό Κρήτη, 
Μάνη, Κύπρο, Ἤπειρο, Μικρά Ἀσία 
καί ἀπ᾽ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἔσπευσαν 
νά πολεμήσουν καί νά θυσιαστοῦν 
γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας 
μας. Πιό γνωστοί ἥρωες τοῦ Μα-
κεδονικοῦ Ἀγώνα εἶναι: ὁ Παῦλος 
Μελᾶς, ὁ καπετάν Κώττας, ὁ κα-
πετάν Ἄγρας, ὁ καπετάν Ἀκρίτας ὁ 
Δεσπότης Καστοριᾶς Γερμανός Κα-
ραβαγγέλης καί πολλοί ἄλλοι, πού 

ἔχυσαν τό αἷμα τους καί ἔδωσαν 
τήν ζωή τους γιά τήν Ἑλληνική 
Μακεδονία. Μαζί μ᾽ἐκείνους οἱ Μη-
τροπολίτες, οἱ ἱερεῖς, οἱ δάσκαλοι 
καί οἱ δασκάλες πού ἔδωσαν τήν ζωή 
τους σέ πολύ νεαρή ἡλικία, προσπαθώ-
ντας νά βοηθήσουν τά Ἑλληνόπουλα 
τῆς Μακεδονίας, νά κρατήσουν τήν  
Ὀρθόδοξη πίστη τους, τήν γλῶσσα τους, 
τήν ἱστορία τους. Μιά τέτοια δασκάλα 
ἦταν καί ἡ Βελίκα Τράικου γιά τήν 
ὁποία γράφουμε πιό κάτω.  Καί μετά 
ἀπό τόσους ποταμούς αἱμάτων καί 
τόσες θυσίες καί ζωές, ἔρχονται 
σήμερα οἱ Σκοπιανοί νά διεκδική-
σουν τό ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ γιά 
δικό τους!

† Ἡ Βελίκα Τράικου, γεννήθηκε τό 
1883 στό Γραδεμπόρι, (Πεντάλοφο) Θεσ-
σαλονίκης. Ἦταν ὀρφανή ἀλλά μπόρε-
σε καί φοίτησε στό ξακουστο Ἀνώτερο 
Παρθεναγωγεῖο Θεσσαλον κης, πού 
ἦταν  πνευματικό φυτώριο καί ὅπου 
πυροδοτήθηκε ἡ καρδιά της κι ἄναψαν 

Γυναικεία Διακονία

ΒΕΛΙΚΑ ΤΡΑΪΚΌὐ, ΜΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΤΌΝ 
ΜΑΚΕΔΌΝΙΚΌ ΑΓΏΝΑ

Δασκάλες πρωταγωνίστριες 
στον Μακεδονικό Αγώνα
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οἱ μεγάλοι πόθοι νά ὑπηρετήσει μέ ὅλες 
της τίς δυνάμεις καί ὁποιονδήποτε τρό-
πο την ἀγαπημένη της Μακεδονία.

Τό 1900, διορίστηκε στήν περιοχή 
τῆς Καρατζόβας, βόρεια τῆς Ἐδέσσης. 
Τό ἔργο πού ἔχει νά ἐπιτελέσει τε-
ράστιο. Πρῶτα πρέπει νά μάθει τήν 
ἑλληνική γλῶσσα στούς σλαβόφωνους 
μα θητές της, τήν πλούσια ἱστορία τοῦ 
τόπου τους, νά στηρίξει τήν πίστη 
τους. Ἡ περιοχή ἦταν φωλιά τῶν κομι-
τατζήδων, ὅμως ἡ νεαρή δασκάλα, ψύ-
χραιμα, ἄφοβα καί μεθοδικά ἐπιδίδεται 
ὁλόψυχα στό ἔργο της. Τῆς καῖνε τό 
σχολεῖο. Ἡ ἴδια γλυτώνει ἀπό θαῦμα! 
Θέτει τόν ἑαυτό της στήν διάθεση τοῦ 
Ἀγώνα χωρίς νά σκεφτεῖ τό κόστος ἤ 
τήν ζωή της.

Σέ μυστική σύσκεψη Μακεδονομά-
χων, στή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τόν 

Αὔγουστο τοῦ 1901, παρακινεῖ τούς 
ὑπεύ θυ νους:

 «῾Οπλίστε τούς χωρικούς!.. Κι ὅταν 
ἐμεῖς προετοιμάσουμε τό ἔδαφος, ἀπό 
παντοῦ θ᾽ ἀναψει ὁ ἀγώνας!…».

Μια τέτοια προσωπικότητα ἦταν 
ἀδύνατον νά μήν ἔχει ἀ ποτελέσματα 
στό ἔργο της καί νά μήν τραβήξει τό 
ἐνδιαφέρον καί τήν προσοχή  φίλων 
καί ἐχθρῶν.

Τό ἴδιο φθινόπωρο ὁ ῎Ιων Δρα-
γούμης ἀπό τό Προξενεῖο Μονα-
στηρίου, κάνει ἔκκληση στό «Κέ-
ντρο» τῆς Θεσσαλονίκης νά τοῦ 
στείλουν ἕνα ἐχέμυθο πρόσωπο γιά 

μιά πολύ σοβαρή καί ἐπι κίν δυνη 
ἀποστολή. Σύνδεσμο τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κο μιτάτου μεταξύ Μοναστηρίου-
Καστοριᾶς-Θεσσαλονίκης. Ἡ συνερ-
γασία μέ τήν δεκαοκτάχρονη Βελί-
κα ἀποδεικνύεται ἄψογη καί ὑπεράνω 
πάσης προσδοκίας.

Ντυμένη μέ κουρέλια, ξυπόλητη, 
«ἀξιολύπητη», μιλώντας πότε τουρ-
κικά καί πότε βουλγαρικά τρέχει μέ-
σα ἀπό δάση, μονοπάτια, χαράδρες, 
ποτάμια, βουνά καί ρεματιές, κάθε 
φορά καί σέ διαφορετικό προορισμό 
πού ὅμως ἐξυπηρετεῖ τίς ἀ νάγκες 
τοῦ Ἀγώνα. Πανέξυπνη, ἐφευρετική, 
ἐ πινοητική, ὑπομονετική, ἐπί μονη κα-
ταφέρνει ἀ πίστευτα πράγματα. Περ νᾶ 
ἀπαρατήρητη ἀφοῦ κανένας δέν δίνει 
σημασία στήν φτωχή τρελή «χορταροῦ». 
Τήν λυποῦνται καί τήν σιχαίνονται. Τί 

εἶναι τουρκάλα ἤ βουλγάρα δέν ξέρουν. 
Ἐκείνη περ νάει στά χωριά καί τίς πόλεις 
πότε γιά τό ἕνα καί πότε γιά τό ἄλλο. 
Ἕνα δύστυχο πλάσμα πού παλεύει 
γιά ἕνα κομμάτι ψωμί… Γυρνάει ἔξω 
στήν ὕπαιθρο καί συνεχῶς σκυμμένη 
μαζεύει ραδίκια. Ὕστερα πήγαινε στά 
τούρκικα ἤ βουλγάρικα παζάρια νά που-
λήσει τά χόρτα ἤ τό γάλα, γιά νά βγάλει 
«τόν ἐπιούσιον».

Πόσο παράξενο θά ἦταν, ἄν 
παρακολουθοῦσε κάποιος τό «δύ-
στυχο» αὐτό πλάσμα, καί σίγουρα θά 
ἀναρωτιόταν τί δου λειά εἶχε ἔξω ἀπό 
Προξενεῖα, Μητροπόλεις, Δι οι κητήρια, 

Γυναικεία Διακονία

Ἐθελοντικά σώματα ἀνέβηκαν στήν μαρτυρική Μακε-
δονία νά βοηθήσουν τ᾽ ἀδέρφια τους νά κρατήσουν τήν 
ἑλληνικότητά τους. Ἀπό Κρήτη, Μάνη, Κύπρο, Ἤπειρο, Μι-
κρά Ἀσία καί ἀπ᾽ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἔσπευσαν νά πολεμήσουν 
καί νά θυσιαστοῦν γιά τήν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας μας.
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στρα τόπεδα, πλουσιόσπιτα...῾Η Βελίκα 
ἔδινε πληροφορίες γιά ὅσα ἄκουγε ἐκεῖ 
πού γύριζε καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς 
δύσκολης καί ἐπικίνδυνης ἀποστολῆς 
ἔδινε ὅλη τήν ψυχή της γιά τόν Ἀγώνα. 
Μέσα στίς πυκνές πλεξοῦδες της κάτω 
ἀπό τό τσεμπέρι της ἤ μέσα στό στρί-
φωμα τοῦ ξεφτισμένου ποδόγυρου τοῦ 
φτωχοῦ φουστανιοῦ της ἤ τῆς χωριάτι-
κης κάπας της ἔκρυβε καί μετέφερε 
πο λύτιμα ἔγγραφα τοῦ Ἀγώνα.

Κι ὅταν ἔφθασε στην Μακεδονία ὁ 
Παῦλος Μελᾶς καί  ἡ ὀρ γά νωση τοῦ 
Ἀγώνα δυνάμωσε καί φούντωσε, ἡ 
λεπτοκαμωμένη δασκάλα συνέχισε, 
παρ᾽ὅλους τούς κινδύνους, νά μεταμ-
φιέζεται καί νά ἀποτελεῖ «τό μάτι καί 
τό αὐτί τοῦ Αγώνα».

Ὅμως ἡ τεράστια ἐπιτυχία τοῦ 

ἔργου της εἶχε θορυβήσει πολύ τούς 
Βούλγαρους, πού προσπαθοῦσαν λυσ-
σασμένα νά ἀνα κα λύψουν τό πρόσω-
πο πού τούς ἔκανε τόση ζημιά καί 
νά τό ἐξαφανίσουν. Τά πλοκάμια τῶν 
ἀνθρώπων τους εἶχαν ἁπλωθεῖ παντοῦ 
καί συνδιάζοντας κινή σεις, πληροφορί-
ες καί πρόσωπο φαίνεται ὅτι μπῆκαν 
στά ἴχνη τῆς ἡρωικῆς δασκάλας.

Ἔτσι πολύ σύντομα, στίς 28 
Αὐγούστου τοῦ 1904, τό τεράστιο 

ἐθνικό ἔργο τῆς κοπέλας διεκόπη 
βίαια. ῞Ενας βούλγαρος κομιτατζής 
τήν μαχαίρωσε κατάστηθα στά Γιαν-
νιτσά, ὅταν παρά τά βασανιστήρια στά 
ὁποῖα τήν ὑπέβαλαν γιά νά μαρ τυρή σει 
τί γνώριζε, αὐτή ἐξακολουθοῦσε νά 
πα ριστάνει τήν τρελλή. Ἔτσι ἀπό τή 
μία στιγμή στήν ἄλλη ἡ μικρή ἡρωίδα 

πέρασε στήν Ἀθανα σία. Θρῆνος συντά-
ραξε τήν Θεσ σα λονίκη στήν μεγαλοπρε-
πή κη δεία της, τήν ὁποία ἀκο λούθη σε 
ὁλόκληρη λαοθά λασσα. Ἄς εἶναι αἰωνία 
ἡ μνήμη της!

Γιά μᾶς τούς νεώτερους  Ἕλληνες ἄς 
γίνει παράδειγμα καί πηγή ἔμπνευσης.

Ἐλίνα Μαστέλλου - Γιαννάκενα.                                                                                                                                      
Συγγραφέας - Εκδότης

Ντυμένη μέ κουρέλια, ξυπόλητη, «ἀξιολύπητη», μιλώ-
ντας πότε τουρκικά καί πότε βουλγαρικά τρέχει μέσα 
ἀπό δάση, μονοπάτια, χαράδρες, ποτάμια, βουνά καί 
ρεματιές, κάθε φορά καί σέ διαφορετικό προορισμό πού 
ὅμως ἐξυπηρετεῖ τίς ἀ νάγκες τοῦ Ἀγώνα. Πανέξυπνη, 
ἐφευρετική, ἐ πινοητική, ὑπομονετική, ἐπί μονη κατα-
φέρνει ἀ πίστευτα πράγματα. Περ νᾶ ἀπαρατήρητη ἀφοῦ 
κανένας δέν δίνει σημασία στήν φτωχή τρελή «χορταροῦ». 
Τήν λυποῦνται καί τήν σιχαίνονται. 

Γυναικεία Διακονία

Παύλος Μελάς, ένας από τους πρωτοστατούντες 
στον Μακεδονικό Αγώνα
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Μια νέα ενορία του Προφήτη Ησαΐα 
ευλογήθηκε την Πέμπτη 31 Μαΐου στο 
χωριό Mission Mpala στην Ι.Μ. Κατάγκας. 
Σην θεία λειτουργία προεξήρχε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κατάγκας κ. 
Μελέτιος και στην συνεχεία τελέστηκαν 
(52) πενήντα δύο ομαδικές βαπτίσεις και 
ένας γάμος. Ακολούθησε κοινή τράπεζα 

για όλους, και μοιράσθηκαν σχετικά δώρα 
στον καθένα, η δε Χάρις του Θεού έλαμπε 
στα πρόσωπά τους, οι οποίοι με χαρά ομο-
λογούσαν τα ονόματά τους προ της Θείας 
Κοινωνίας.

Μακάρι να μείνουν στέρεοι στις δο-
κιμασίες της ζωής και ανθεκτικοί στους 
καθημερινούς πειρασμούς.

ΌΜΑΔΙΚΕΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΌΠΌΛΗ ΚΑΤΑΓΚΑΣ

Πηγή: www.romfea.gr
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Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
My Rafiki με εκπρόσωπο την Ευ-

δοκία Ταμπάκη δημιούργησαν την 
πρώτη κατασκήνωση παιδιών στο 

χωριό Ρουμπάαρε στην ενορία της 
Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στην 
Ουγκάντα  όπου είναι εφημέριος ο π. 
Αριστοτέλης.Τα παιδιά έκαναν κατήχη-
ση, έμαθαν να πλένουν τα χέρια τους, 
τα δόντια τους, βασικές πρώτες βοήθει-

ες, ζωγράφισαν, έπαιξαν, χόρεψαν τους 
παραδοσιακούς τους χορούς, γέλασαν 

με την ψυχή τους και όλα αυτά με πολύ 
αγάπη και χαμόγελα.Λίγες μέρες κατή-
χησης, ευτυχίας, ξεγνοιασιάς, καλύπτο-
ντας τις βασικές ανάγκες των παιδιών, 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΗ ΠΑΙΔΙΏΝ ΣΤΌ ΧΏΡΙΌ ΡΌὐΜΠΑΑΡΕ 
ΣΤΗΝ ΕΝΌΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜὐΡΤΙΔΙΏΤΙΣΣΑΣ 

ΣΤΗΝ ΌὐΓΚΑΝΤΑ

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα
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τροφή και νερό όσον αφορά το σώμα 
και γνωριμία με την Ορθοδοξία όσον 
αφορά την δίψα της ψυχής. Ο Θεός ευ-
λόγησε  πλουσιοπάροχα την αρχή των 
παιδικών κατασκηνώσεων σε αυτή την 
απομακρυσμένη Ορθόδοξη ενορία της 
ΝΔ Ουγκάντας..

Η My Rafiki θα συνεχίσει με αγάπη, 
πίστη και ελπίδα να δημιουργεί κατα-
σκηνώσεις στην ενορία του πατρός  
Αριστοτέλη.

Πολλές ευχαριστίες στην κα Ευ-
δοκία Ταμπάκη για τις παροχές,  
τον αγώνα της και το δόσιμο της 
ψυχής της ώστε να φτάσει να πραγ-
ματοποιηθεί ένα τέτοιο «όνειρο» 

στην νεοσύστατη ενορία του πατρός 
Αριστοτέλη και της πρεσβυτέρας Μα-
γδαληνής.

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα
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Διὰ δεύτερη χρονιά ὁ Πρωτοσύ-
γκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Χρυ-
σόστομος Μαϊδώνης μὲ εὐλογία τοῦ 
Μητροπολίτη του κ. Θεοκλήτου ἔφερε 

στὴν Κινσάσα ἰατροὺς καὶ συνεργάτες 
του καὶ προσέφεραν τὴν ἀγάπη τους 
πρὸς τοὺς ἰθαγενεῖς ἀδελφούς μας. 

Ἡ ὁμάδα ἀποτελεῖτο ἀπό τὴν 
ἰατρόν μικροβιολόγον Μαρία Μα-
λογιάννη, τὴν ἰατρὸν παθολόγον 
λοιμοξιολόγον Ἀθηνά Πιρπασο-
πούλου, οἱ ὁποῖες ἐργάζονται εἰς 
τὸ Ἱπποκράτειον Νοσοκομεῖον 
Θεσσαλονίκης , τὴν νοσηλεύτρια 
Στέλα Στεφανῆ, τὴν Μοναχὴν Πα-
ρασκευήν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀρναίας 
καὶ τὴν συνεργάτιδά του κ. Ὄλγα 
Κιαλογερᾶ. 

Ἀμέσως διαμορφώθηκε εἰδικὸς 
χῶρος εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴ ὡς 

ἰατρεῖο ὅπου οἱ ἱατροὶ προσέφεραν 
δωρεὰν ἐξετάσεις καὶ φάρμακα εὶς 
τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας καὶ τῶν περιχώρων. Σύ-
ντομα προσετέθη στὴν ὁμάδα καὶ 
ὁ διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομείου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κατάγκας 
ἰατρὸς κ. Προκόπιος.

Προσῆλθαν καὶ ἐξετάσθησαν 850 
ἄτομα καὶ τοὺς ἐδόθησαν φάρμακα καὶ 
ἡ ἀνάλογη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ. 

Στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς «Ἅγιος Ἀθανάσιος 

ΌΜΑΔΑ ΙΑΤΡΏΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΌΠΌΛΗ ΚΙΝΣΑΣΑΣ
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ὁ Ἀθωνίτης» τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπι-
στημίου τοῦ Κογκὸ τὸ Σάββατο 5 Μαΐου 
διοργανώθηκε ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση 
διὰ τά μέτρα ὑγιεινῆς καὶ τὴν πρόλη-
ψη τῶν ἀσθενειῶν ὅπου καὶ προσῆλθε 
πλῆθος κόσμου.

Κατ᾽αὐτὴν ὁμίλησε ὁ Ἀρχιμ. Χρυ-
σόστομος Μαϊδώνης καὶ οἱ προανα-
φερθέντες ἰατροὶ ἐνῶ τὴν ἐκδήλωση 
πλαισίωσαν οἱ χορωδίες τῆς ἐνορίας 
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς.

Τοὺς ἰατροὺς ἐπισκέφθηκε ὁ Δή-

μαρχος Mont Ngafulα ὁ ὁποῖος 
εὐχαρίστησε τοὺς ἰατροὺς καὶ 
τὴν Ἱεράν Μητρόπολη γιὰ τὴν 
δωρεάν προσφορά τους εἰς τοὺς 
κατοίκους τοῦ Δήμου του καὶ πα-
ρεκάλεσε νὰ ἔρχονται τακτικὰ καὶ 
νὰ βοηθᾶνε τοὺς ἰθαγενεῖς.

Ὁ Μητροπολίτης Κινσά-
σας Νικηφόρος ἐξέφρασε 
δημοσίως εἰς ἐκδήλωσιν 
ἀποχαιρετισμοῦ τῆς ὁμάδος 

τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Μη-
τροπολίτην Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους 
κ. Θεόκλητον μὲ τὴν εὐλογίαν του καὶ 
ἄδειάν του προσῆλθε ὁ Πρωτοσύγκελ-

λός του Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης 
μὲ τοὺς συνεργάτες του καὶ προσέφεραν 
τὶς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες τους.

Ὁ π. Χρυσόστομος εἶναι καθηγητὴς 
τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ 
Κογκὸ καὶ διδάσκει ἐδῶ καὶ ἐννέα 
χρόνια εἰς τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ «Ἅγιος 
Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης».

Πηγή: www.romfea.gr

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα



18 Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

 Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, “Χαίρετε 
εν Κυρίω Πάντοτε!”

με την Χάρη του Θεού και την ευχή 
του Πατριάρχου και του Επισκόπου μας, 
έχουμε την τιμή να διακονούμε στην Ιε-
ραποστολή του Μαλάουι.

 Ζώντας στο Μαλάουι τα τελευταία 
χρόνια, βλέπουμε από πολύ κοντά, το θαύ-
μα που επιτελείται για τον Ευαγγελισμό, 
των μαλουιανών αδελφών μας…

Εμείς όντας ανάξιοι , αλλά ζώντας από 
κοντά αυτά τα γεγονότα, θαυμάζουμε την 
συνεχή Πρόνοια Του Θεού, και τα ζωντα-
νά θαύματά Του, που επιτελεί στους δού-
λους Του. Θα λέγαμε, ότι ζούμε όλα αυτά 
τα χρόνια, ένα συνεχόμενο θαύμα, της 
έντονης Παρουσίας και άπειρης στοργής 
και αγάπης, Του Πανάγαθου Θεού μας. 
Ο Θεός σε κάθε βήμα μας, είναι κο-
ντά μας. Να διορθώνει τα λάθη μας, να 
μας σκεπάζει και να μας παρηγορεί, 
να μας προστατεύει από τις θλίψεις, 
και προβλήματα που συνεχώς ξεσηκώ-
νει και δημιουργεί ο πονηρός διάβολος. 
Ο Χριστός, η Πανάχραντη Μητέρα Του 
Υπερευλογημένη Θεοτόκος, και πολλοί 
άγιοι, συνεχώς είναι κοντά μας, σε κάθε 
στιγμή, σε κάθε ανάγκη μας. Γνωρίζουμε 
ότι εμείς κουβαλάμε μόνο τις αμαρτίες μας, 
αλλά Εκείνος είναι που οδηγεί και κατευ-
θύνει την Αγία Εκκλησία Του. Νοιώθουμε 
την ευγνωμοσύνη να ξεχειλίζει από 
μέσα μας, και η ευχαριστία και η δο-
ξολογία βγαίνει από τα στόματα, ολονών 
των ορθοδόξων νεοφωτίστων μαλουϊανών 
αδελφών μας. 

Είναι γεγονός ότι με την Χάρη Του Θε-
ού, την ευλογία και την ευχή του Χριστού 
και της Παναγίας, στο Μαλάουι, γίνεται 
ένας “βουβός…σεισμός” θα λέγαμε. Η Ιε-

ραποστολή, αναπτύσσεται γρήγορα, 
σε όλη την χώρα. Ορθόδοξοι Ναοί και 
ιθαγενείς ορθόδοξοι  ιερείς, απλώνο-
νται, ζουν και δρουν πια, σε κάθε γωνιά 
της χώρας. Τα ιερά βιβλία μας, Μηναία 
και προσευχητάρια, μεταφράζονται 
στην ντόπια γλώσσα τα τσιτσέουα, και 
έτσι μπορούν, όλοι στη χώρα, να προσευ-
χηθούν στη γλώσσα που μιλούν και να 
δοξάσουν ορθά, τον Τριαδικό Θεό μας. 
Έγιναν χιλιάδες βαπτίσεις και χιλιάδες 
ψυχές, βρήκαν το φως της Σωτηρίας, το 
μοναδικό λιμάνι, την μοναδική Αλήθεια, 
που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μέσα σε αυτό τον γρήγορο ρυθμό του 
Ευαγγελισμού της χώρας που ευλογηθή-
καμε να διακονούμε, αδελφοί, θαυμάζου-
με αλλά και συγχρόνως τρέμουμε και 
προσέχουμε πάρα πολύ ώστε: α) να 
κρατούμε την ορθόδοξη Πίστη που 
διδαχτήκαμε  και να την μεταδίδουμε 
στους μαλουϊανούς αδελφούς μας, απα-
ραχάρακτη και αλώβητη. Κρατιόμαστε 
έτσι συνειδητά, μακριά από αιρέσεις και 
δεν αναμειγνυόμαστε  καθόλου με ετερο-
δόξους, ούτε ποτέ διδάσκουμε κάτι αλλό-
τριο προς την Ορθόδοξη Πίστη. Σεβόμαστε 
απόλυτα την Ιερά Παράδοσή μας, τις 7 
Οικουμενικές Συνόδους και την διδασκα-
λία των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας μας. β) το δεύτερο σημείο στο 
οποίο επικεντρωνόμαστε είναι το εξής: 
έχοντας ειλικρινή συναίσθηση της αναξιό-
τητας και μηδαμινότητάς μας, καταφύγαμε 
μεθοδευμένα και προσεκτικά να σχεδι-
άσουμε την άμυνά μας, στις διάφορες 
προσβολές του εχθρού, με το “υπερόπλο” 
της Εκκλησίας μας την προσευχή! Αυ-
ξήσαμε την προσευχή μας. Λειτουργού-
με σχεδόν κάθε μέρα, όλοι οι ιερείς στο 

ΙΕΡΑΠΌΣΤΌΛΙΚΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΌΡΘΌΔΌΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΌὐ ΜΑΛΑΌὐΙ
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Μαλάουι. Οι νεοφώ-
τιστοι ιθαγενείς ιε-
ρείς μας, ξυπνάνε το 
βράδυ,  για να κάνουν 
τον κανόνα τους: κο-
μποσχοίνια και με-
τάνοιες. Ψέλνουν 
καθημερινά μετά τον 
Εσπερινό,  την Παρά-
κληση της Παναγίας. 
Με πόνο προσεύχο-
νται να ευλογήσει ο 
Θεός την Ιεραποστο-
λή στο Μαλάουι.

Γι΄ αυτό λάβαμε και συνεχίζουμε να λα-
βαίνουμε, αδελφοί, τόσες ευλογίες. Και γι΄ 
αυτό το ζωντανό και επαναλαμβανόμενο 
θαύμα, της εγκαθίδρυσης  της Ορθοδοξί-
ας μας στο Μαλάουι, στην ζεστή καρδιά 
της Αφρικής, ευγνωμονούμε Τον Θεό και 
Τον δοξολογούμε συνεχώς. Οι κατηχήσεις 
προς τους ιθαγενείς μαλουϊανούς φροντί-
ζουμε να γίνονται συχνά και επί μακρόν. 
Μα και η εκπαίδευση των μαλουϊανών 
ιερέων είναι επίπονη και πολύ προσεκτι-
κή. Μέσα από την Ιερατική Σχολή που 
έγινε, και μέσα από τα συνεχόμενα σεμι-
νάρια, που γίνονται για να επιμορφωθούν 
οι ιερείς μας, δεν αφήνουμε στον πονηρό 
να σπείρει την αδιαφορία για το ποίμνιό 
τους, ή κάποια αιρετική δοξασία. Τους δι-
δάσκουμε να κρατάνε γερά την Ορθόδοξη 
Πίστη, να μην αναμειγνύονται με αιρετι-
κούς, να έχουν αγάπη, μετάνοια, υπακοή, 
συχνή εξομολόγηση, συγχωρητικότητα, 
ταπείνωση. Και έτσι προχωράνε. Και μέσα 
από αυτούς τους ιερείς, με την ευχή πά-
ντοτε του Πατριάρχου και του Επισκόπου 
μας, διαδίδεται σωστά (ορθά) η Ορθοδοξία 
σε τούτη τη χώρα, σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της. Σε χωριά και σε πόλεις. 

Ότι μοιραζόμαστε μαζί σας, αγαπητοί 
μου αδελφοί, είναι προς δόξαν Θεού.  Εί-
ναι έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προς 

Αυτόν. Είναι η ταπεινή επιθυμία μας να 
σας κάνουμε συγκοινωνούς και μετόχους 
των θαυμάτων και της άπειρης αγάπης 
και ευεργεσίας Του Θεού.

Αδελφοί, παρόλες τις φανερές και 
κρυφές επιθέσεις, που συντελούνται στα 
τραγικά χρόνια που ζούμε, ενάντια στην 
Ορθοδοξία μας· παρόλη την παραπλάνη-
ση, την συκοφαντία και την διαβολή που 
εξαπολύεται προς κάθε Ορθόδοξη Παρου-
σία, παρόλες τις απειλές και τις δόλιες 
κινήσεις του εχθρού, η Ορθοδοξία μας, 
δεν σταματάει ποτέ να διαδίδεται! 

Η Εκκλησία μας, όσο έρχονται στον 
κόσμο αθώες και καθαρές υπάρξεις για 
να ζήσουν, πάντα θα είναι μαζί με τον λαό 
του Θεού, Ζωντανή, Δυνατή, Σύγχρονη και 
μαζί  Αιώνια για να ενεργήσει το Μυστή-
ριο του καθενός μας ξεχωριστά.

Ας έχουμε Πίστη και εμπιστοσύνη ότι 
όλες οι αθάνατες ψυχές, που λαχταρούν 
την Βασιλεία Του Θεού, πάντα θα βρί-
σκουν τον δρόμο προς την Σωτηρία!

Εύχομαι η Χάρις Του Τριαδι-
κού Θεού και της Υπεραγίας μητέρας 
Του να είναι μαζί μας πάντοτε. Αμήν. 

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ορθόδοξης 
Αρχιεπισκοπής του Μαλάουι

Πρωτοπρεσβύτερος Ερμόλαος Ιατρού
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Νεοφώτιστοι Κορεάτες
Βαπτίσεις Κορεατών

Κυριακή της Ορθοδοξίας σε ενορία της Κορέας

Αναστάτιμη Θεία Λειτουργία πρωτοστατούντος του φλο-

γερού ιεραποστόλου  Σεβασμιωτάτου κ.Σωτηρίου Τράμπα

Η Ορθόδοξη μαρτυρία στην Κορέα προχωρεί με ταχύ-
τατους ρυθμούς, χάρη στην Χάρη του Αγίου Πνεύματος 
και τους ικανότατους Ιεραποστόλους Σεβασμιώτατους 
κ.κ.Σωτήριο Τράμπα και κ.κ.Αμβρόσιο αλλά και τους συ-

νεργάτες τους εντόπιους και Έλληνες, που ανα-
λίσκονται στο έργο Ευαγγελισμού των Κο-
ρεατών. Το ιεραποστολικό έργο της κορεατι-
κής Εκκλησίας με τις χειροτονίες κορεατών 
στελεχώνεται και ενισχύεται με τις εκδόσεις 
ορθόδοξων πατερικών βιβλίων, με βαπτίσεις, 
με κατασκηνώσεις, με ομιλίες του Σεβασμι-
ωτάτου κ.Αμβροσίου στα Πανεπιστήμια της 
χώρας, με μοναστήρια και με ενορίες στις πό-
λεις Σεούλ, Incheon, Πουσάν, Τζεοντζού, Γιανγκ 
γκου, Chuncheon και Ουλσάν.
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Ομιλία του Σεβασμιωτάτου κ.Αμβοσίου  σε Κορεάτες φοιτητές

Χειροτονίες Κορεατών 
κληρικών από τον Σε-
βασμιώτατο κ.Αμβρόσιο 

Κατασκήνωση Νέων της Ιεράς  
Μητροπόλεως Κορέας

Ορθόδοξη μοναχή σε ένα  από τα δύο μοναστήρια στη Κορέα

Αναστάτιμη Θεία Λειτουργία πρωτοστατούντος του φλο-

γερού ιεραποστόλου  Σεβασμιωτάτου κ.Σωτηρίου Τράμπα

Η Ορθόδοξη μαρτυρία στην Κορέα προχωρεί με ταχύ-
τατους ρυθμούς, χάρη στην Χάρη του Αγίου Πνεύματος 
και τους ικανότατους Ιεραποστόλους Σεβασμιώτατους 
κ.κ.Σωτήριο Τράμπα και κ.κ.Αμβρόσιο αλλά και τους συ-

νεργάτες τους εντόπιους και Έλληνες, που ανα-
λίσκονται στο έργο Ευαγγελισμού των Κο-
ρεατών. Το ιεραποστολικό έργο της κορεατι-
κής Εκκλησίας με τις χειροτονίες κορεατών 
στελεχώνεται και ενισχύεται με τις εκδόσεις 
ορθόδοξων πατερικών βιβλίων, με βαπτίσεις, 
με κατασκηνώσεις, με ομιλίες του Σεβασμι-
ωτάτου κ.Αμβροσίου στα Πανεπιστήμια της 
χώρας, με μοναστήρια και με ενορίες στις πό-
λεις Σεούλ, Incheon, Πουσάν, Τζεοντζού, Γιανγκ 
γκου, Chuncheon και Ουλσάν.



22 Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Α) Στις 9 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ.Μακάριος 
επισκέφθηκε την ενορία του Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης στο Οloitoktok, όχι 
μόνο για να επιβλέψει τα έργα κατασκευής 
του ναού τον οποίο θα  καθαγίασει τον 
Ιούλιο, αλλά ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος 
βοηθάει τους εργάτες στις εργασίες του 
ναού καθώς φαίνεται να κουβαλάει άμμο 
σε ένα καροτσάκι ... Β) Στις 2 Ιουνίου στο δρόμο για το 

Μigori, ο Μητροπολίτης κ.Μακάριος 
σταμάτησε να δει μια ενορία στο Κίσι 
όπου ο Θεόδωρος και η οικογένειά του 
διακονούν εκεί στο σχολείο της ενορίας. 
Θεώρησαν μεγάλη ευλογία το πέρασμα του 
Επισκόπου από εκεί και πήραν πολύ χαρά 
που τον ξαναείδαν μετά από πολύ καιρό. 

Ιερά Μητρόπολη Ναϊρόμπι

ΝΕΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΌΡΘΌΔΌΞΗ ΙΕΡΑΠΌΣΤΌΛΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝὐΑ
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ΙΝΔΌΝΗΣΙΑ
Η Ινδονησία είναι η πο-

λυπληθέστερη μουσουλ-
μανική χώρα με πληθυσμό 
240.000.000 ανθρώπων. Η 
χώρα αποτελείται από ένα σύ-
μπλεγμα νησιών ανάμεσα στη 
νοτιοανατολική Ασία και την 
Αυστραλία συνολικής έκτασης 
περίπου 2 εκατομμυρίων τ.χλμ. 
Ιεραποστολική Δραστηριότητα 
εμφανίζεται σε αρκετά νησιά, ενώ 
η έδρα βρίσκεται στο Medan της 
Βόρειας Σουμάτρας. Υπάρχουν 12 ενορίες 
και σημαντικό φιλανθρωπικό έργο.

O π. Χρυσόστομος Manalu είναι 
επικεφαλής του ιεραποστολικού κλι-
μακίου στη Βόρεια Σουμάτρα της Ιν-
δονησίας.

Η Θεολογική Σχολή του Αποστόλου 
Παύλου στο Medan της Βόρειας Σουμά-
τρας ιδρύθηκε το 2005. Σκοπός  ήταν μέσω 
της Σχολής αυτής να διαδοθεί το φως της 
Ορθοδοξίας.

Η Σχολή έχει αναγνωριστεί από 
την Κυβέρνηση της Ινδονησίας ως 
ανώτατη σχολή. Οι φοιτητές πρέπει να 
παρακολουθούν τα μαθήματα για 4 χρόνια. 
Από την ίδρυση της σχολής αποφοίτησαν 
1002 φοιτητές, οι οποίοι σήμερα εργάζο-
νται σε διάφορους τομείς, όπως δάσκαλοι, 
δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπι-
στημίων. Οι φοιτητές δεν είναι όλοι Ορθό-
δοξοι· ορισμένοι είναι Ρωμαιοκαθολικοί, 

αλλά περισσότεροι είναι Προτεστάντες. 
Συνήθως, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, 
μερικοί φοιτητές αποφασίζουν να γίνουν 
Ορθόδοξοι. Οι σημερινοί φοιτητές είναι πε-
ρίπου 250 άτομα. Στην αρχή, ως καθηγητές 
της Σχολής υπηρετούσαν μόνο ο πατήρ 
Χρυσόστομος Manalu και η πρεσβυτέρα 
Ελισάβετ. Τώρα οι Ορθόδοξοι καθηγητές 
είναι 5 άτομα.

Η προσφορά αυτής της σχολής είναι 
μεγάλη. Αφ’ ενός, στον κόσμο γενικότερα 
προσφέρει τους νέους που ετοιμάζονται 
να γίνουν δάσκαλοι. Έτσι, οι μελλοντικοί 
παιδαγωγοί έχουν έρθει σε επαφή με 
την Ορθόδοξη πίστη, την έχουν εκτι-
μήσει και τη στάση τους αυτή θα την 
περάσουν και στα μικρά παιδιά. Αφ’ 
ετέρου, σε μας τους Ορθοδόξους έχει ήδη 
προσφέρει 3 νέους, που πρόσφατα έγιναν 
ιερείς: τον π. Θεοδόσιο, τον π. Λουκά και 
τον π. Χαρίτωνα.

Η συνέχιση της λειτουργίας της Θεο-
λογική Σχολής οφείλεται μόνο στην ευ-
λογία του Θεού. Οι καθηγητές εδώ δεν 
παίρνουν μισθούς. Βεβαίως, εισπράτε-
ται ένα μικρό ποσό ως δίδακτρα από τους 
φοιτητές, για να καλυφθεί η μισθοδοσία 
των υπαλλήλων της Σχολής που είναι 6 
άτομα. Οι Καθηγητές προσφέρουν δωρε-
άν τις υπηρεσίες διότι η Σχολή δεν έχει 
εισοδήματα για να καλύψει αυτά τα έξοδα.

Είναι ένα συνεχές θαύμα!
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Με λαμπρότητα 
και μεγαλοπρέ-

πεια εορτάστηκε την 
Κυριακή 27 Μαῒου η 
εορτή της Πεντηκο-
στής στην Αγία Τριά-
δα - Λαύρα του Αγίου 
Σεργίου του Ραντονέζ. 
Της πανηγυρικής Θείας 
Λειτουργίας προεξήρχε 
ο Πατριάρχης Μόσχας 
και πασών των Ρωσι-
ών κ. Κύριλλος, πλαισιούμενος 

από Ιεράρχες 
της Εκκλησίας 
της Ρωσίας. 
Κατά τη διάρ-
κεια της Θείας 
Λειτουργίας 
ο Προκαθή-
μενος της 
Εκκλησίας 
της Ρωσίας, 
χειροτόνησε 
Πρεσβύτερο 
τον Διάκο-

νο Δομετιανό, 
γραμματέα της Θε-
ολογικής Ακαδημίας 
της Μόσχας. Νώρι-
τερα ο Πατριάρχης 
Μόσχας κ. Κύριλλος, 
προσκύνησε την 
λάρνακα του Αγίου 
Σεργίου, η οποία 
βρίσκεται σε ειδικό 
παρεκκλήσι πλησίον 
του Ιερού Ναού. 

www.romfea.gr

Η ΕΌΡΤΗ ΤΌὐ ΑΓΙΌὐ ΠΝΕὐΜΑΤΌΣ ΣΤΗΝ 
ΛΑὐΡΑ ΤΌὐ ΑΓΙΌὐ ΣΕΡΓΙΌὐ ΡΑΝΤΌΝΕΖ

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα
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Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η 
μνήμη του Αγίου Λουκά Αρχιε-

πισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρι-

μαίας, στην πόλη του την 
Συμφερούπολη. Στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Τριάδος της 
ομώνυμης Μονής της Συμ-

φερούπολης, τελέστηκαν την παραμονή οι 
ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου και 
των Χαιρετισμών. 

Την κυριώνυμο ημέρα 
τελέσθηκε η πολυαρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία 
προεξάρχοντος του 
Σεβ. Μητροπολίτου 
Συμφερουπόλεως και 
Κριμαίας κ. Λαζάρου, 
συμπαραστατούμενος 
από τους Σεβασμιω-
τάτους Μητροπολίτες 
Θεοδοσίας και Κερτς κ. 
Πλάτωνα, Αργολίδος κ. 

Νεκτάριο,  Άρτης κ. Καλλίνικο, Θεσ-
σαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. 
Τιμόθεο και τον Αρχιεπίσκοπο Ζανκόι 
κ. Αλύπιο.

 Τέλος ακολούθησε λιτανεία του ιερού 
σκηνώματος του Αγίου Λουκά παρουσία 
εκατοντάδων πιστών και κληρικών από τη 
Ρωσία και την Ελλάδα.

Πηγή: www.synodoiporia.gr 

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Η ΕΌΡΤΗ ΤΌὐ ΑΓΙΌὐ ΛΌὐΚΑ ΤΌὐ ΙΑΤΡΌὐ 
ΣΤΗ ΣὐΜΦΕΡΌὐΠΌΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 
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Η 16η Ιουνίου έχει οριστεί από την 
Διεθνή Κοινότητα ως η Ημέρα 

αφιερωμένη στο Παιδί της Αφρικής, 
σε ανάμνηση της εξέγερσης των μαθητών 

του Soweto της Νοτίου Αφρικής, που έγι-
νε το 1976, σε αντίδραση των αυστηρών 
και άκρως ρατσιστικών συμπεριφορών 

του Απαρτχάιντ, αυτής της σκοτεινής και 
καθόλου Χριστιανικής πολιτικής των 
Λευκών της Νοτίου Αφρικής που επέβαλε 
με απάνθρωπα μέτρα την διάκριση των 
ανθρωπίνων ομάδων βάσει φυλετικών κρι-
τηρίων, με απώτερο σκοπό να σταματήσουν 
οι γάμοι μεταξύ λευκών και μη λευκών σε 
μιά χώρα της οποίας ένα σημαντικό ποσο-
στό ήταν μιγάδες. Το Απαρτχάιντ εφαρ-
μόστηκε το 1948 και καταργήθηκε στις 
30 Ιουνίου 1991.

Το θέμα της φετεινής εορτής ήταν «να 
μην μείνει κανένα παιδί πίσω από την ανά-
πτυξη της Αφρικής». Στην Σιέρα Λεόνε, η 
γιορτή έγινε στο Ιεραποστολικό Κέντρο του 
Αγίου Προφήτη Μωυσή του Αιθίοπα στην 
περιοχή Waterloo.

Έτσι, το πρωί της Κυριακής 16 Ιουνίου, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Γουινέας κ. Γεώργιος ιερούργησε 
και κήρυξε τον Θείο Λόγο στον Ιερό 
Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στο 
Waterloo, συμπαραστατούμενος από 
τους Αρχιμανδρίτες π. Θεμιστοκλή 
Αδαμόπουλο και Αθανάσιο Καγίεμπε 

ΕΌΡΤΑΣΜΌΙ ΤΗΣ «ΗΜΕΡΑΣ ΤΌὐ ΠΑΙΔΙΌὐ 
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ» ΣΤΗΝ ΣΙΕΡΑ ΛΕΌΝΕ

Ο Σεβ. κ. Γεώργιος συμπαραστατούμενος από 
τον Αρχιμ. π. Θεμιστοκλή χειροτόνησε διάκονο 

τον εκπαιδευτικό Αθανάσιο Sesay

Ο Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος προσφέρει τα 
δώρα του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ιερατική στολή, καλύματα 

Αγίας Τραπέζης και Άγιο Δισκοπότηρο στην 
ενορία Αναστάσεως του Κυρίου στο Waterloo
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και όλους τους γηγενείς 
κληρικούς. Κατά την διάρ-
κεια της Θείας Λειτουργίας 
χειροτόνησε Πρεσβύτερο τον 
Διάκονο Νεκτάριο Kollie και 
Διάκονο τον εκπαιδευτικό Αθα-
νάσιο Sesay. Στην ομιλία του 
ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε 
στην Ευαγγελική περικοπή της 
ημέρας, έδωσε νουθεσίες στους 
νεοχειροτονηθέντες και στην 
συνέχεια αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική 
είναι η παρουσία των παιδιών στην Εκκλη-
σία αλλά και των γυναικών, που είναι οι 
μητέρες των παιδιών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας 
ο Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε από τον 
π. Θεμιστοκλή και τις εκπαιδευτικούς 
Μαίρη Άνταμς και Δρ. Ελένη Αθηνοδώρου 
σε όλες τις τάξεις του Ορθόδοξου Δημοτι-
κού Σχολείου του Waterloo, στην Ορθό-
δοξη κλινική και στο Ορθόδοξο Παιδικό 

Χωριό για παιδιά ορφανά εξαιτίας του 
έμπολα, το οποίο θα εγκαινιαστεί από τον 
Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄ τον προ-
σεχή Νοέμβριο. Σε όλους τους μαθητές και 
μαθήτριες η Μοναχή Μηναῒς μοίρασε 

καραμέλες, μολύβια και τετράδια και στους 

αριστούχους μαθητές κάθε τάξης χρώματα 

και μαρκαδόρους ζωγραφικής.

Ακολούθησε η γιορτή για την ημέρα 
του παιδιού της Αφρικής στην μεγάλη 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, 
όπου τα παιδιά όλων των ηλικιών 
παρουσίασαν πολύωρο εορταστικό 
πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά 

σε όλα τα παιδιά της 
Αφρικής. Η όμορφη 

και μοναδική γιορτή 

έκλεισε με τα παιδιά 

να τραγουδούν όλα 

μαζί τον εθνικό ύμνο 

της Σιέρα Λεόνε. Ο Σε-

βασμιώτατος στον σύ-

ντομο χαιρετισμό του 

μετέφερε τις ευχές, τις 

ευλογίες και την αγά-

πη του Πατριάρχη και 

συνεχάρη τον π. Θεμο-

στοκλή για το θεάρεστο έργο που επιτελεί 

εκεί καθώς και τις εξ Αυστραλίας Ελληνίδες 

εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη βοήθειά 

τους.

Πηγή: www.romfea.gr

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Πλήθος μαθητών συμμετείχαν στη γιορτή για την 
"Ημέρα του παιδιού της Αφρικης"
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Συγκινητικές στιγμές και πνευματική 
ανάταση για όλους όσοι παραβρέ-

θηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο 
Άγιο Όρος. Στο «περιβόλι της Πα-
ναγιάς» έλαβε χώρα μια ιδιαίτερη 
βάπτιση! Ένας από τους αφρικα-

νούς βα-
σιλιάδες 
από την 
Ακτή του 
Ε λ ε φ α -
ντοστού 
(φυλετικός 
β α σ ι λ ι ά ς 
Tchiffi Zae 
Jean Gervais 
α π ό  τ ο υ ς 
οπλαρχηγούς 
Krou στην 
Ακτή του Ελε-
φαντοστού)

εντάχθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
με το όνομα David, στις 7 Ιουνίου. Ο 
βασιλιάς βαφτίστηκε στην Ιερά Μονή 
Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους από τον 
ιερομόναχο Διονύσιο.

Ο βασιλιάς Tchiffi Zie Jean 
Gervais υπηρετεί ως Γενικός Γραμμα-

τέας του Φόρουμ των Βασιλέων, των Πρι-
γκίπων και των Παραδοσιακών ηγετών 
της Αφρικής, που ιδρύθηκε τον Αύγουστο 

του 2008 στη Βεγγάζη της Λιβύης και 
έχει την έδρα του στη Σίρτη της Λιβύης.

Είναι επίσης επικεφαλής των 
Ηνωμένων Βασιλείων της Αφρικής, 
μιας «μη πολιτικής πλατφόρμας κοινω-
νικής ανάπτυξης που υποστηρίζει την 
Προεδρία και την Εθνική Κυβέρνηση, 
τους θεσμούς και τους λαούς για να 
υποστηρίξουν τα Εθνικά Σχέδια Ανά-
πτυξης».

Πηγή: www.pentapostagma.gr

Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

ΑΦΡΙΚΑΝΌΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΣ ΣΤΌ ΑΓΙΌ ΌΡΌΣ



29Νέα από τα ιεραποστολικά µέτωπα

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύ-
ουσα της Ουγκάντας, Καμπάλα, στο 

χωριό Μόντε, βρίσκεται το μοναστή-
ρι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, 
το οποίο φιλοξενεί 100 ορφανά παι-
διά, ηλικίας 3-16 χρονών.    Η γερόντισσα 
Μαρία και η αδερφή Θεοσέμνη έχουν 
αφιερώσει την ζωή τους στην φροντί-
δα αυτών των παιδιών με πολλή αγάπη. 

Προσπαθούν να καλύψουν το καθημερινό 
τους φαγητό, με τις ελάχιστες προμήθει-
ες που εξοικονομούν από τις καλλιέρ-
γειες τους. Τα τελευταία χρόνια με πολύ 
αγώνα έχουν δημιουργήσει μια μικρή 

πτηνοτροφική μονάδα με 
σκοπό την ενίσχυση του 
Μοναστηρίου. Προσπα-
θούν να καλύψουν την 
βασική ιατρική φροντίδα 
των παιδιών και τα σχο-
λικά δίδακτρά τους, φρο-
ντίζοντας βεβαια για την 
καθημερινή τους υγιεινή. 
Όλα αυτά με αγάπη και 
πολύ μεγάλο αγώνα.

Τον ελεύθερό τους 
χρόνο τα μεγαλύτερα 
παιδιά διδάσκονται να 

φτιάχνουν πρόσφορο, κομποσχοίνι, 
λιβάνι και εικόνες με αγίους.

Επίσης η γερόντισσα Μαρία και η 
αδερφή Θεοσέμνη προσπαθούν να δι-
αδώσουν την ορθόδοξη πίστη κάνοντας 
κατήχηση και βαφτίσεις.

Ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει πάντα 
δύναμη, για να συνεχιστεί αυτό το σπου-
δαίο έργο που επιτελούν με πολύ αγάπη.

Ανταπόκριση από την Ουγκάντα: 
Ευδοκία Ταμπάκη

ΕΝΑ ΌΡΘΌΔΌΞΌ ΜΌΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ 
ΌὐΓΚΑΝΤΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΦΡΌΝΤΙΖΕΙ 

100 ΌΡΦΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ...!!
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Πήραν φωτιά για μια ακόμη φορά οι 
συζητήσεις στους εκκλησιαστικούς 

κύκλους για το θέμα των αμβλώσεων, 
με αφορμή μια σχετική ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες νωρί-
τερα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των 
ειδικών, κάθε χρόνο στην Ελλάδα γί-
νονται περίπου 150.000 εκτρώσεις1. 
Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός 
ότι, σε μια τόσο “πολιτισμένη” και “προο-

δευτική” κατά τη γνώμη των πολλών σύγ-
χρονη κοινωνία, θεωρείται αναφαίρετο 
δικαίωμα της γυναίκας να θανατώσει το 
ίδιο της το σπλάχνο πριν αυτό γεννηθεί. 
Η Εκκλησία μέσω των εκπροσώπων της 
και οι διάφορες χριστιανικές οργανώσεις 
έχουν απαντήσει στις απόψεις αυτές και 
1  Πηγή: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής 

Ενδοκρινολογίας (11-12/2/2017). Πρόκειται για το 
επίσημο νούμερο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 
αριθμός εκείνων που δεν καταγράφονται.

δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να 
πει κανείς. Αξίζει τον κόπο να δούμε 
όμως πώς αντιμετωπίζουν το συγκε-
κριμένο θέμα οι Αφρικανοί αδελφοί 
μας.

Αν οι γυναίκες στη χώρα μας θανα-
τώνουν τα αγέννητα παιδιά τους γιατί 
έχουν ήδη αρκετά παιδιά, γιατί «ένα παι-
δί σημαίνει πολλά έξοδα, οι εποχές είναι 
δύσκολες, πώς θα τα βγάλουμε πέρα;», 

γιατί θέλουν να αφοσιωθούν στην καρι-
έρα τους και «αργότερα θα έρθει ο καιρός 
για παιδιά», τι να πουν οι γυναίκες της 
Μαύρης Ηπείρου; Εκείνες έχουν πολλά 
περισσότερα παιδιά από μια τυπική ελλη-
νική οικογένεια. Εκείνες δεν έχουν κάθε 
μέρα φαγητό για να δώσουν σε όλα τα 
μέλη της οικογένειάς τους. Εκείνες πη-
γαίνουν στις δουλειές τους κουβαλώντας 
συχνά μαζί τα μικρότερα παιδιά τους… 

Αλλά ακόμα κι αν οι δυσκολίες εί-

Big mamas

Άνοιγµα Νεανικής καρδιάς
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ναι ανυπέρβλητες, δεν καταφεύγουν 
στην άμβλωση. Είναι χαρακτηριστικό 
αυτό που συμβαίνει στο Καμερούν, 
όπως μας το περιέγραψε ο Μητροπο-

λίτης Γρηγόριος, όταν επισκέφθηκε 
τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στα πλαίσια των Ιερα-
ποστολικών συνάξεων για τους νέους. 
Υπάρχει στη χώρα αυτή ένα σωματείο 
γυναικών, οι «Big mamas». Αν μια γυ-
ναίκα στη χώρα περιμένει παιδί και δε 
μπορεί (ή δε θέλει) για οποιοδήποτε λόγο 
να το μεγαλώσει, δεν το σκοτώνει αλλά, 
αφού το γεννήσει,  το αφήνει σε ένα κα-
λάθι κοντά στο μέρος που βρίσκονται οι 
γυναίκες του σωματείου. Αυτές το παίρ-
νουν και το μεγαλώνουν σα δικό τους 
παιδί. Έτσι, τα παιδιά μεγαλώνουν με μια 
μητέρα στα πλαίσια ενός σωματείου, που 
έχει ως έργο του την προσπάθεια αυτή. 

Οι γυναίκες της Αφρικής μπορεί να 
μην έχουν τα πτυχία μας και τη μόρφωσή 
μας. Μπορεί να μην κάνουν καριέρα και 
να μην θεωρούνται τόσο επιτυχημένες 
και ανεξάρτητες όσο θέλουμε να θεωρού-
μαστε εμείς. Ωστόσο, είτε το θέλουμε είτε 

όχι, αποδεικνύονται για άλλη μια φορά 
ανώτερες από εμάς. Γιατί έχουν συνει-
δητοποιήσει τα αυτονόητα: ότι το αθώο 
έμβρυο, που -ελαφρά τη καρδία κάποιες 

φορές- θανατώνεται, είναι μια έμψυχη 
ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία είναι προ-
ορισμένη να ζήσει στην αιωνιότητα και 
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει 
τη ζωή του. Ίσως πρέπει να αναρωτηθού-
με ποιος λαός είναι πραγματικά πολιτι-
σμένος και ποιος έχει τελικά ανάγκη να 
παραδειγματιστεί απ’ τους άλλους.

«… Είναι που χάθηκαν οι μάνες
σα να φύσηξε ένας αέρας κακός
και τις μάζεψε
και τις πήρε μαζί του
και άφησε πίσω του μόνο γυναίκες
που γυρίζουνε γύρω απ’ τον εαυτό 
τους…»2

Μαρία Μαυρίδη
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Χημικού 

ΕΚΠΑ
2  Άγνωστη πηγή

Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς
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Όταν 22 χριστιανοί πρόσφυγες συ-
γκεντρώθηκαν στο υπόγειο ενός 

διαμερίσματος στην Κωνσταντινού-
πολη από νωρίς ένα πρόσφατο απόγευμα 
της Κυριακής, ήταν γρήγορα σαφές ότι δεν 
επρόκειτο για μια καθιερωμένη συνάντη-
ση προσευχής χριστιανών. Αρκετοί από 
αυτούς είχαν ισλαμικά ονόματα. Υπήρχε 

ένας Abdelrahman και ακόμη και δύο 
Mohammad. Το πιο παράξενο ήταν ότι, 
χαριτολογώντας κατά την υποδοχή τους 
– τον έναν από τους δύο Mohammad τον 
ανέφεραν ως ‘irhabi’. Τρομοκράτης. 

Το ότι τον Bashir Mohammad δεν τον 
πείραξε αυτό, ήταν επειδή υπήρχε κάποια 
αλήθεια σε αυτό. Σήμερα, ο 25χρονος Μο-
χάμεντ, έχει κρεμάσει ένα σταυρό στον τοί-
χο του και καλεί και άλλους που πρόσφατα 
ασπάστηκαν τον χριστιανισμό σε εβδομα-
διαίες αναγνώσεις της Βίβλου στο σαλόνι 
του με τους μωβ τοίχους. Πριν από τέσσερα 
χρόνια, όμως, όπως λέει, πολεμούσε στην 
πρώτη γραμμή του πολέμου στη Συρία στις 
δυνάμεις της Al Nusra Front, που είναι 
ένα παρακλάδι της Αλ Κάιντα. Είναι, λέει, 

ένας τζιχαντιστής που στράφηκε προς τον 
Ιησού Χριστό. 

Πρόκειται για μια αλλαγή που έχει εκ-
πλήξει τους πάντες, αν μη τι άλλο πρώτα 
απ’ όλα τον ίδιο. Πριν από τέσσερα χρό-
νια, ο Mohammad λέει, «Ειλικρινά θα 
έσφαζα όποιον πρότεινε κάτι τέτοιο». 
Όχι μόνο οι πεποιθήσεις του άλλαξαν, 

αλλά και η ιδιοσυγκρασία του επίσης. 
Σήμερα, η σύζυγός του, Hevin Rashid, 
επιβεβαιώνει, με έναν υπαινιγμό συ-
γκράτησης, ότι είναι «πολύ καλύτερα 
που είναι εδώ κοντά».

Η μεταστροφή των μουσουλμάνων 
προσφύγων στον Χριστιανισμό δεν είναι 
ένα νέο φαινόμενο, ιδιαίτερα στις περισσό-
τερες χριστιανικές χώρες. Οι νέοι πιστοί 
μερικές φορές κατηγορούνται ότι το κά-
νουν αυτό ως προσπάθεια να ενισχύσουν 
τις πιθανότητές τους για παροχή ασύλου 
για να μην απελαθούν πίσω στις χώρες 
τους που έχουν ένα ιστορικό ισλαμικών 
διώξεων κατά χριστιανών. 

Η εμπειρία του Mohammad, ωστόσο, 
δεν ταιριάζει εύκολα σε αυτή την αφήγη-

Συγκλονιστική Ιστορία

ΣὐΓΚΛΌΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΌΡΙΑ: ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΗΣ 
ΕΓΙΝΕ XΡΙΣΤΙΑΝΌΣ
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ση. Ζει σε μια χώρα κατά πλειοψηφία 
μουσουλμανική (Τουρκία), ελάχιστα 
ενδιαφέρεται να ζητήσει άσυλο στη Δύση 
και περπάτησε μια απίθανη διαδρομή που 
ακολούθησαν λίγοι πρώην τζιχαντιστές. 

Η ιστορία του ξεκίνησε σε ένα 
κουρδικό τμήμα της βόρειας Συρίας, 
το Afrin, όπου και μεγάλωσε σε μια μου-
σουλμανική οικογένεια. Ο Mohammad 
φλέρταρε με τον εξτρεμισμό από την εφη-
βεία του. Ο ξάδελφός του τον πήρε για να 
ακούσει ένα τζιχαντιστή ιεροκήρυκα 
όταν ήταν 15 χρονών και άρχισε να 
τηρεί μερικές από τις πιο ακραίες ερ-
μηνείες του Ισλάμ, «ακόμα και αυτά 
που δεν έχετε ακούσει», όπως λέει. Αλ-
λά όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία, το 
2011, ο Mohammad ενώθηκε αρχικά με τις 
κοσμικές κουρδικές δυνάμεις στον αγώνα 
τους για αυτονομία. 

Από τους θανάτους που είδε στην πρώ-
τη γραμμή, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το εν-
διαφέρον του για το εξτρεμιστικό Ισλάμ 
που είχε μάθει ως έφηβος. 

«Όταν είδα όλα αυτά τα πτώματα», είπε, 
«άρχισα να πιστεύω όλα αυτά τα πράγματα 
που άκουσα στις διαλέξεις. Με έκανε να 
επιδιώξω το μεγαλείο της θρησκείας μου».  

Όταν ένας φίλος τον κάλεσε να ενσω-
ματωθούν το καλοκαίρι του 2012 στην Al 
Nusra Front, μια ομάδα που προσπαθεί 
να δημιουργήσει ένα εξτρεμιστικό κρά-
τος, ο Mohammad συμφώνησε αμέσως. 
Ως μαχητής της Nusra, άρχισε να γί-
νεται μάρτυρας ακραίας βιαιότητας. Οι 
συνάδελφοί του εκτέλεσαν αρκετούς 
αιχμαλώτους συντρίβοντάς τους με 
μια μπουλντόζα. Ένας άλλος κρατού-
μενος αναγκάστηκε να πιει αρκετά λίτρα 
νερό ενώ του είχαν δέσει τα γεννητικά του 
όργανα με σπάγκο. 

Αυτή τη φορά, όμως, η προπαγάνδα της 
Nusra έκανε την βία να φαίνεται ανεκτή. 
«Μας έλεγαν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν 
εχθροί του Θεού», λέει ο Mohammad «και 
γι’ αυτό έβλεπα με θετικό μάτι την εκτέλεσή 

τους». Όταν συνάντησα για πρώτη φορά 
τον Mohammad, στο υπόγειό του, δεν μου 
πήγε το μυαλό σε τίποτα από όλα αυτά. 
Στην πραγματικότητα, ήμουν εκεί για να 
παρατηρήσω έναν από τους καλεσμένους 
του, έναν Yazidi που είχε γίνει χριστια-
νός δύο μήνες νωρίτερα. Ο Mohammad 
φαινόταν ότι ήταν η «κόλλα» της ομάδας 
και συμπεριφερόταν σαν να είχε γεννη-
θεί και μεγαλώσει ως Χριστιανός. Ήταν ο 
Mohammad που οδήγησε τις πρώτες προ-
σευχές και ψαλμούς. («Για τους ανθρώπους 
που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους», 
άρχισε την προσευχή, «Θεέ φέρ’τους με 
ασφάλεια»). Και ήταν αυτός που μοίρασε 
τον καφέ αργότερα. Η ήρεμη στάση του δι-
αταράσσονταν μόνο όταν οι επισκέπτες του 
αστειευόμενοι τον ανέφεραν ως “irhabi”, 
ένα παρατσούκλι που τον έκανε να έχει ένα 
ελαφρύ μειδίαμα στο πρόσωπό του. Στην 
παλιά ζωή του, όμως, ο Μοχάμαντ ήταν 
ένας οργισμένος άνθρωπος που τρόμαζε 
τους συγγενείς του. Όταν επέστρεψε για 
λίγο στο σπίτι για την γιορτή του κουρ-
δικού νέου έτους το Μάρτιο του 2013, ο 
Mohammad εξαγριώθηκε από αυτό που 
είδε ως «βλάσφημες γιορτές», των οποί-
ων η προέλευση βρισκόταν έξω από την 
ισλαμική παράδοση. Απομονώθηκε στην 
άδειά του με την Rashid, η οποία ήταν 
τότε η αρραβωνιαστικιά του. Τόσο η ίδια 
όσο και οι γονείς του προσπάθησαν να τον 
πείσουν να μην επιστρέψει στην πρώτη 
γραμμή, αλλά εκείνος τους αγνόησε. Αλλά 
όταν επέστρεψε στο μέτωπο, ο Mohammad 
άρχισε να αναρωτιέται για τα κίνητρα της 
Nusra. Βλέποντας μέσα από τα κιάλια του 
τις κυβερνητικές γραμμές, είδε λέει στρατι-
ώτες να εκτελούν κρατούμενους με μπουλ-
ντόζα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ της 
συμπεριφοράς αυτών και των συναδέλ-
φων του. 

Απογοητευμένος, διακινδυνεύοντας να 
εκτελεστεί ο ίδιος, εγκατέλειψε τη Nusra, 
και επέστρεψε στο σπίτι του στην Afrin. 

Συγκλονιστική Ιστορία
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«Πήγα στην Nusra αναζητώντας το 
Θεό μου», είπε. «Αλλά αφότου είδα 
μουσουλμάνους να σκοτώνουν μου-
σουλμάνους, κατάλαβα ότι κάτι ήταν 
λάθος». Την επόμενη χρονιά, ο ίδιος 
και η σύζυγός του έφυγαν από τον πόλε-
μο εντελώς, πηγαίνοντας στην Κωνστα-
ντινούπολη όπου υπήρχαν περίπου 2,5 
εκατομμύρια Σύριοι που είχαν εγκαταλεί-
ψει την χώρα. Ήταν ακόμα ένας ζηλωτής 
μουσουλμάνος, και προσευχόταν τόσο δυ-
νατά που οι γείτονές του παραπονέθηκαν. 
Απαιτούσε η Rashid να καλύπτει τα μαλλιά 
και το λαιμό της, και προγραμμάτιζε να την 
κάνει να φοράει ένα νικάμπ που καλύπτει 
όλο το πρόσωπο. 

***********
Ήταν, ωστόσο, η Rashid που άθε-

λά της, προκάλεσε την απόρριψη του 
Ισλάμ από τον σύζυγό της. Στις αρχές 
του 2015, αρρώστησε σοβαρά. Καθώς επι-
δεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της, ο 
Mohammad πήρε τηλέφωνο τον ξάδελφό 
του Ahmad – τον ίδιο ξάδελφο που τον 
είχε πάει στις τζιχαντιστικές διαλέξεις ως 
έφηβο – και περιέγραψε την κατάστασή της 
σε ένα τηλεφώνημα. Ο Ahmad ζούσε τώρα 
στον Καναδά και, προς μεγάλη έκπλη-
ξη του Mohammad, είχε ασπαστεί τον 
Χριστιανισμό. Καθώς ήταν ενθουσιώδης 
χριστιανός πλέον, ο Ahmad ζήτησε από 
τον Mohammad να τοποθετήσει το τηλέ-
φωνό του κοντά στην Rashid, έτσι ώστε 
μια χριστιανική ομάδα προσευχής να προ-
σευχόταν για την υγεία της. Νιώθοντας 
φρίκη, ο Mohammad αρχικά αρνήθηκε, 
αφού έβρισκε τον Χριστιανισμό απωθητι-
κό. Ήταν όμως και απελπισμένος, και 
τελικά δέχτηκε. 

Όταν η υγεία της Ρασίντ άρχισε να βελ-
τιώνεται μέσα σε λίγες μέρες, ο Mohammad 
το απέδωσε στην παρέμβαση του ξαδέλφου 
του. Αυτό του κέντρισε το ενδιαφέρον και 
άρχισε να έχει μια «ιερόσυλη» σκέψη. Ζή-
τησε από τον ξάδελφό του να του συστήσει 
κάποιον χριστιανό ιεροκήρυκα στην Κων-

σταντινούπολη, που θα μπορούσε να του 
μιλήσει για τον χριστιανισμό. Ήρθε τότε 
σε επαφή με τον Eimad Brim, έναν 
ιεραπόστολο από μια ομάδα που έχει 
έδρα την Ιορδανία, ο οποίος και συμφώ-
νησε να συναντηθεί μαζί του. Ο Brim είπε 
ότι ο Mohammad γρήγορα πείστηκε από 
τα οφέλη της πίστης στον Χριστό, παρά το 
θανατηφόρο κίνδυνο τον οποίο θα αντιμε-
τώπιζε. «Δεν ήταν δύσκολο να αλλάξει», 
δήλωσε ο Brim. Διαβάζοντας τη Βίβλο, 
ο Mohammad ισχυρίστηκε, ότι έγινε 
πιο ήρεμος από ό, τι όταν διάβαζε το 
Κοράνι. Οι εκκλησίες που πήγε, είπε 
ο Μοχάμεντ, τον έκαναν να αισθάνεται 
πιο ευπρόσδεκτος από ό,τι τα τζαμιά της 
γειτονιάς του. Κατά την προσωπική του 
άποψη, οι χριστιανικές προσευχές ήταν 
πιο γενναιόδωρες από τις μουσουλμανι-
κές. Καθώς ο Mohammad και η Rashid 
άρχισαν να σκέφτονται να φύγουν από 
το Ισλάμ, η Rashid είπε ότι είδε στον 
ύπνο της μια βιβλική φιγούρα που 
χρησιμοποιούσε ουράνιες δυνάμεις για 
να χωρίζει τα νερά της θάλασσας, κάτι το 
οποίο ο Mohammad ερμήνευσε ως σημάδι 
ενθάρρυνσης από τον Ιησού Χριστό. Στη 
συνέχεια και ο Mohammad είδε όνειρο 
τον Ιησού να του δίνει κάποια ρεβίθια. Το 
ζευγάρι αισθάνθηκε την αγάπη. «Υπάρχει 
μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο θεό που 
προσκυνούσα τόσα χρόνια και Αυτού που 
λατρεύω τώρα», είπε ο Mohammad. «Συ-
νηθίζαμε να προσκυνάμε από φόβο. Τώρα 
όλα έχουν αλλάξει». 

Όλα αυτά όμως έχουν υψηλό κό-
στος. Η απόρριψη του Ισλάμ τον κάνει 
στόχο για τους πρώην συμμάχους του 
και ο ίδιος φοβάται ότι κάποια μέρα 
θα τον βρουν. Αν το βρουν, ωστόσο, ο 
ίδιος θεωρεί ότι έχει τώρα τη μεγαλύτερη 
προστασία όλων. 

«Εμπιστεύομαι», λέει, «το Θεό». 

Πηγή: agiabarbarapatras.blogspot.gr

Συγκλονιστική Ιστορία
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Τσούγκρισμα κόκκινου αυγού

Την Κυριακή 29 Απριλίου στο φιλό-
ξενο χώρο της κατασκηνώσεως της Αγί-
ας Ταβιθά στο λόφο της Ανάληψης στην 
Αράχωβα, γιορτάστηκε παρουσία του 
πνευματικού του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ. Σεραφείμ 
το τσούγκρισμα του κόκκινου αυγού από 
όλους τους συνεργάτες του Ομίλου και 
των παραρτημάτων του. Το «τσούγκρι-
σμα», δεν είναι τίποτε άλλο από μια 
ευκαιρία πνευματικής επικοινωνίας 

και ιεραποστολικού ανεφοδιασμού, μέσα 
στην χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της Θείας 
Αναστάσεως,  όπως το είχε οραματιστεί 
ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλιώ-
τιδος & Φαναριοφαρσάλων κυρός Κων-
σταντίνος  αλλά και όπως πιστά ακολου-
θεί την παρακαταθήκη της μαρτυρικής 
προσφοράς του ο νυν πνευματικός του 
Ομίλου, Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντι-
κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ. Η προσέλευση 
των συνεργατών και φίλων της ιεραπο-
στολής 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. 
Ο κος Δημήτριος Λυκούδης,  Θεολό-
γος-Φιλόλογος, μέλος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., 
πρόσφερε στην εκδήλωση ένα ανα-
στάσιμο μήνυμα. Οι θυγατέρες της οι-
κογένειας της «Αγίας Ταβιθά» διάνθισαν 
μουσικά την εκδήλωση με Αναστάσιμους 
ύμνους & τραγούδια.

Ο Σεβασμιώτατος Κυθήρων & Αντικυθήρων  
κ.κ.Σεραφείμ μοιράζει στους εκδρομείς του 
Παρνασσού το κόκκινο αυγό



36 Δραστηριότητες του Οµίλου µας

Την Κυριακή  13 
Μαΐου στο πλαίσιο των 
μηνιαίων συναντήσε-
ων των νέων οικογενει-
ών, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του Ομί-
λου μας στην Κυψέλη 
εκδήλωση με ομιλητή 
τον Εκπαιδευτικό και  
Συγγραφέα  κ. Κων-
σταντίνο  Γανωτή 
με  θέμα: «Οι πραγ-
ματικές δυσκολίες 
του γάμου». Κατόπιν 
ακολούθησε συζήτηση και έντονος προβληματισμός στους παρευρισκόμενους  
«βομβαρδίζοντας» τον έμπειρο ομιλητή με πολλά ερωτήματα που αφορούσαν 
τόσο την σχέση των συζύγων όσο και τον ρόλο των γονιών.

Νέα ζευγάρια

Έκκληση για βοήθεια
Το ιεραποστο-

λικό έργο στην 
ενορία Ρουμπάα-
ρε στην ΝΔ Ου-
γκάντα προχωρεί 
με την Θεία ευ-
λογία και προ-
στασία, με έντο-
νους ρυθμούς. 
Με τις άοκνες 
προσπάθειες του 
π.Αριστοτέλη και 
της πρεσβυτέρας 
του Μαγδαληνής, 
πλήθυναν οι ορό-
θοξοι Ουγκαντέζοι. Ο πρόχειρος ξύλινος ναός δεν επαρκεί για τις ανάγκες 
των πιστών. Παρακαλούμε τους συνεργάτες και φίλους της ιεραποστολής 
να συνδράμουν κατά δύναμη στην ανοικοδόμηση μόνιμου ναού.
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ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΑΠΌ 01/01/2018 ΕΏΣ 31/03/2018
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής από 

01/01/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 Ποσό

Αγγελή Βασιλική 20,00 €
Αγοραστού Δήμητρα 20,00 €
Αθανασοπούλου Γεωργία 20,00 €
Αναγνωστοπούλου Βαρβάρα 50,00 €
Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €
Ανδρεάδης Χρήστος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 48,80 €
Ανώνυμος 30,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 30,00 €
Ανώνυμος 5,00 €
Ανώνυμος 40,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 30,00 €
Ανώνυμος 5,75 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 300,00 €
Ανώνυμος 30,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 15,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Αρχ/της π. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης - 
Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ Ευβοίας 50,00 €

Ασημακόπουλος Ανδρέας 20,00 €
Αυγέρη 300,00 €
Βαρλάμης Νεοπτόλεμος 100,00 €
Βασιλάκης Ηλίας 20,00 €
Βιγγοπούλου Μυρσίνη 35,00 €
Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00 €
Βουλοδήμος Σπυρίδων 20,00 €
Γαβριελάτου Ελένη 10,00 €
Γεωργάκη Κλεονίκη 20,00 €
Γεωργακοπούλου Αντωνία 5,00 €
Γιάννης Δημήτριος 20,00 €
Γιαννόπουλος Ιωάννης 10,00 €
Γιουλούμη Χάϊδω 10,00 €
Γκίνη Μαρίνα 90,00 €
Γλύκα Μαρκέλλα 30,00 €
Γρατσέα Σταυριανή 30,00 €

Γρηγορίου Μαρία 10,00 €
Γρηγορίου Μαρία 10,00 €
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος 50,00 €
Δαλέτου Γεωργία 30,00 €
Δέδε Ευσταθία 50,00 €
Δημάκη Αλεξάνδρα 40,00 €
Δημακόπουλος Ιορδάνης 50,00 €
Διαμαντή Ιωάννα 10,00 €
Δικαίος Κυριακό Σκ. Αγ. Άννης 100,00 €
Θερμογιάννη Παναγιώτα 20,00 €
Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου Προδρόμου 30,00 €
Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής 200,00 €
Ιερά Μονή Εξακουστής 20,00 €
Ιερά Μονή Καρακάλλου 50,00 €
Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Αχαρνών 30,00 €

Ιερά Μονή Οσ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 20,00 €
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας 100,00 €
Ιερό Ησυχαστήριο Παναγίας Γοργο-
επηκόου 20,00 €

Ιερό Κελλίον Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 
Καρυών - Ιερομόναχος Γρηγόριος 100,00 €

Ιερός Ναός Αγ. Ανδρέου Σκάλας 
Ωρωπού 50,00 €

Καβαλάρη Μαίρη 30,00 €
Καινούργιος Ευριπίδης 20,00 €
Καλδίρη Κωνσταντίνα 30,00 €
Καμπέσης Αναστάσιος 20,00 €
Καραγκιόζης Θεόδωρος 10,00 €
Καραθανάση Μαρία 60,00 €
Καράμπαλη Πάολα 25,00 €
Καραστάθης Κωνσταντίνος 20,00 €
Καρκούλια Αριάδνη 20,00 €
Καρύδης Προκόπιος 40,00 €
Κατηφόρη Ελένη 20,00 €
Κατσαδούρης Παναγιώτης 30,00 €
Κατσιβάλης Ευστάθιος 10,00 €
Κατσιλιέρη Παναγιώτα 20,00 €
Καττή Ασήμω 50,00 €
Κεβρεκίδης Γεώργιος 15,00 €
Κιντή Βασιλική 20,00 €
Κοβέτσου Φλώρα 10,00 €
Κοντοδήμου Κυράνα 75,00 €
Κοντοδήμου Φαίδρα 55,00 €
Κορρέ Μαρία 10,00 €
Κοσκορέλου Δέσποινα 50,00 €
Κοτσώνα Ελένη 20,00 €
Κουνελάκη Ειρήνη 350,00 €
Κουργιαντάκης Στυλιανός 30,00 €
Κουτσοσπύρου Μαγδαληνή 20,00 €
Κουτσούκος Παναγιώτης 50,00 €
Κουφοπούλου Αικατερίνα 5,00 €



38
Κουφοπούλου Αικατερίνα 5,00 €
Κωνσταντάκη Κυριακή 10,00 €
Κωνσταντινιάδου Σοφία 50,00 €
Κωνσταντινίδου Ελεούσα 120,00 €
Λαβεσάνος Νικόλαος 100,00 €
Λώλης Ιωάννης 50,00 €
Μαλαγάρη Αγγελική 50,00 €
Μαμάη Μαρία 20,00 €
Μαριάτου Λουλουδία 30,00 €
Μαχαίρα Άννα 50,00 €
Μαχαλιώτη Μαρία 40,00 €
Μεθυμακης Γεώργιος 50,00 €
Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 100,00 €
Μεταξάκη Ελένη 30,00 €
Μιτζάνης Ιωάννης 50,00 €
Μίχαλου Ελένη 40,00 €
Μουμτζής Πελοπίδας 30,00 €
Μπακάλης Λουκάς 20,00 €
Μπακάλογλου Δήμητρα 20,00 €
Μπουλιώτη Ανδριάνα 10,00 €
Νικολαΐδης Απόστολος 300,00 €
Νικολαΐδου Άννα 25,00 €
Νταΐρη Μαρία 10,00 €
Ντόμαρη Σπυριδούλα 50,00 €
π.  Παρασκευάς Ζωγράφος 50,00 €
π. Αθανάσιος Αττόρτ 10,00 €
π. Αρσένιος Βλιαγκόγτης - Ι. Ησυχα-
στήριο "Όσ. Αρσένιος Καππαδόκης" 20,00 €

π. Γεώργιος Καλπούζος 500,00 €
π. Δημήτριος Σκουλίκας υπέρ Ιεραπ. 
Κλιμακίου Μαδαγασκάρης 600,00 €

π. Εμμανουήλ Βιολάκης - Ι.Ναός  Αγ. 
Γεωργίου Στενής 10,00 €

π. Ιωάννης Κατσογρεσάκης 20,00 €
π. Νεκτάριος Μαρμαρινός 20,00 €
π.Νικόλαος  Σαράντης 15,00 €
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 150,00 €
Πανούσης Παναγιώτης 20,00 €
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 20,00 €
Παπαδόπουλος Εμμανουήλ 50,00 €
Παπαδοπούλου Παναγιώτα 20,00 €
Παπασπηλιόπουλος Ιγνάτιος 50,00 €
Πιάκου Ζωή 30,00 €
Πιπίλα Ιωάννα 20,00 €
π.Αθανάσιος Πίττας 100,00 €
Πολυχρόνης Σκούταρης 20,00 €
Πρωτονοταρίου Βάγια 20,00 €
Ραχούτη Ευγενία 20,00 €
Σακελλαρίου Ανδρέας 10,00 €
Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €
Σοβατζόγλου Βασιλική 20,00 €
Σπάρος Αριστοφάνης 30,00 €

Σπηλιώτη Όλγα 30,00 €
Στεργίου Αικατερίνα 20,00 €
Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €
Σώρου Αικατερίνα 50,00 €
Ταστάνη Μαρία 10,00 €
Τζαβάρα Παγώνα 20,00 €
Τζανάκης Στυλλιανός 10,00 €
Τσαπάρας Κωνσταντίνος 20,00 €
Τσεκούρας Ναπολέων 10,00 €
Τσιτσιλιάνα Πολυξένη 10,00 €
Τσοπελογιάννη Κυριακή 10,00 €
Τσούμη Βασιλική 10.000,00 €
Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ο Άγιος 
Χαραλάμπης" 400,00 €

Φούρναρης Νικόλαος 20,00 €
Χαρβαλιά Μαρία 10,00 €
Χατζηχρόνογλου Ελένη 100,00 €
Χριστογεωργάκης Χρήστος 150,00 €
Χρυσοβαλάντης Μαρμαράς 50,00 €
Χρυσού Φραντζέσκα 150,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ναών από 
01/01/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 Ποσό

Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €
Βελέντζα Μαρία 50,00 €
Γεωργοπούλου Μηλιά 50,00 €
Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής 100,00 €
Καλιαντάση Ευμορφία 10,00 €
Καμηνάρη Αικατερίνη 50,00 €
Μπαλόκας Χρήστος & Κωνσταντίνα 50,00 €
Νάτσιου Εύη 100,00 €
Παπανικολάου Παναγιώτης 40,00 €
Παπαχρήστου Αθανάσιος 20,00 €
Πασά Δέσποινα 10,00 €
Ράπτη Μήνα 20,00 €
Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €
Στριμπής Δημήτριος 20,00 €
Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 50,00 €

Εις Μνήμην 
από 01/01/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 Ποσό

Γιαννακοπούλου Μαρία ειν μνήμην 
αδελφού Αντωνίου 30,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην 
συζύγου Ευγενίου 200,00 €

Μικελάτου Ευτυχία εις μήμνην πατρός 
Ιωάννου 30,00 €

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

Παπαρίζος Παναγιώτης εις μνήμην 
Παναγιώτου, Δημητρίου, Χιονίας 110,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. από 
01/01/2018 ΕΩΣ 31/03/2018 550,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
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Το Ε-mail της Ιεραποστολής είναι:

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



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

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

ΣΤΕΊΛΕ ΚΑΊ ΣΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΑΊ ΠΛΉΡΉ ΔΊΕΥΘΥΝΣΉ ΝΕΟΥ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ
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23ο ΣὐΝΕΔΡΙΌΝ ΌΡΘΌΔΌΞΌὐ ΙΕΡΑΠΌΣΤΌΛΗΣ ΣὐΝΕΡΓΑΤΏΝ  
ΤΌὐ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΌὐ ΧΡΙΣΤ. ΌΜΙΛΌὐ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΙΝ  

ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ ΑΡΑΧΏΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΌὐ ΒΌΙΏΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ:  «ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζοµένων…»

Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί συνεργάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ἡ Πρόεδρος καί τά µέλη τοῦ Δ.Σ.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
εἰς τό 23ο Συνέδριον πού ὀργανώνει ὁ Ὅµιλος µας ἀπό 24ης ἕως 26ης 
Αὐγούστου 2018 (Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή). Τό Δ.Σ. καθώς καί ἡ 
ἐπιτροπή ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου µέ ἔµπειρους εἰσηγητάς θά προσπαθήσουν 
ὥστε τό τριήµερον Ἱεραποστολικόν Συνέδριον νά βοηθήσει τούς Συνεργάτες µας 
µέ πνεῦµα µαθητείας καί ἀγάπης νά ὠφεληθοῦν πνευµατικά. Ὁ περιωρισµένος 
ἀριθµός κατασκηνωτικῶν δωµατίων ἐπιβάλλει ὥστε ἡ παροῦσα πρόσκλησις νά 
θεωρηθῇ αὐστηρῶς προσωπική. Ὅσοι δηλώσουν συµµετοχή, παρακαλοῦνται 
νά ἔχουν µαζί τους τά προσωπικά τους εἴδη, καθώς καί σεντόνια, πετσέτες κλπ. 
Ἐπιπλέον, ἐάν εἶναι δυνατόν, µαγνητόφωνο γιά τίς εἰσηγήσεις καί φωτογραφική 
µηχανή γιά τά ἀξιοθέατα τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ κατασκηνωτικοῦ µουσείου.

Νά δηλώσετε ἐγκαίρως τήν συμμετοχήν σας εἰς τά τηλέφωνα:
1. κα Ἀργυρῶ Σώχου 2108650348 ἤ 6978738331
2. κα Θεοδώρα Σκορδά 2108650759 ἤ 6988342744
3. κα Μαρία Γεωργούλα 2107628953 ἤ 6979872415
4. κα Ευτυχία Χρηστίδου 2109885542 ἤ 6945644654
5. Κατασκηνώση «Ἁγία Ταβιθᾶ» 2267031290 ἤ 2261023516

Σᾶς περιµένουµε µέ ἀδελφική καί ἱεραποστολική χαρά


