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Eἰρηνικό, εὐλογημένο καί πολύκαρπο 
τό νέο σωτήριο ἔτος 2019!

Τόν νέο χρόνο ὁ πολύς κόσμος, 
ἐπηρεασμένος ἀπό τό κοσμικό φρόνη-
μα, τόν ἀναμένει διά νά τούς φέρῃ χαρά, 
ὑγεία, πρόοδο, εὐτυχία, εὐημερία καί 
ὅλα τά καλά. Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, πού 
ἔχουν πνευματικό-χριστιανικό φρόνη-
μα, χωρίς νά εἶναι ἀδιάφοροι καί διά τά 
ἐφήμερα καί βιοτικά ἀγαθά, παρακαλοῦν 
καί ἱκετεύουν τόν «τῶν αἰώνων Ποι-
ητήν καί Δεσπότην» νά τούς χαρίζῃ, 
μαζί μέ τά ὑλικά καί πρόσκαιρα ἀγαθά, 
τά ὁποῖα μᾶς χρειάζονται εἰς τήν ζω-
ήν, τά πνευματικά καί οὐράνια θεῖα 
δῶρα: τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ, τήν εὐλογία καί τήν εὐδοκία 
Του, τήν Χάριν καί τούς καρπούς 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό θεῖο ἔλεος 
καί τήν εὐσπλαγχνία Του, τήν συγ-
χώρησι τῶν ἁμαρτιῶν καί τό πο-
λυτιμότατο δῶρο τῆς ἐν Χριστῷ 
σωτηρίας μας, καθώς ἐπίσης καί 
τά θεῖα καί ὑπερκόσμια ἀγαθά τῆς 
Ἐπουρανίου Βασιλείας Του. Μέ ἄλλα 
λόγια, τήν εἴσοδό μας εἰς τό νέον ἔτος νά 
τήν βλέπουμε καί νά τήν μετρᾶμε ὑπό 
τό πρῖσμα τῆς αἰωνιότητος, τῆς αἰωνίου 
χαρᾶς καί μακαριότητος ἐν τῇ Βασιλείᾳ 
τῶν Οὐρανῶν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
παρατηρεῖ σχετικά τά ἑξῆς: «Δύο αἰῶνας 
ἔκαμε ὁ Θεός, τόν παρόντα καί τόν μέλ-
λοντα. Τόν μέν αἰσθητόν, τόν δέ νοητόν. 
Τόν ἕνα σύντομον, τόν δέ ἀγέραστον 
καί ἀθάνατον» (Ε.Π.Ε. 31, 238).

Σέ ἄλλο σημεῖο συμβουλεύει ὁ ἱερός 
πατήρ: «Παρακαλῶ, τά ἀμετάβλητα καί 
ἀθάνατα νά ἀναζητήσωμε ἀγαθά, καί 

τήν ζωή, ἡ ὁποία ποτέ δέν γερνάει, δέν 
τελειώνει» (Ε.Π.Ε. 11,238).

Διά τά αἰώνια ἀγαθά μᾶς διαβεβαιώ-
νει ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, κατά τόν Χρυσορρήμονα ἅγιο πα-
τέρα : «Ποιός ἀπό ἐκείνους πού ἀπεβίωσαν 
ἦλθε ἀπό τήν ἄλλη ζωή καί μᾶς ἀνήγγειλε τά 
ἐκεῖ; Λέγε εἰς αὐτόν: Ἀπό τούς ἀνθρώπους 
μέν κανένας (δέν ἐγύρισε ἀπό τόν ἄλλο κό-
σμο διά νά διηγηθῇ ὅσα εἶδε ἐκεῖ). Ὅμως, 
ὁ τῶν Ἀγγέλων Δεσπότης, ὁ Χριστός, ὅλα 
ἐκεῖνα μέ ἀκρίβεια τά ἀνήγγειλε» (Ε.Π.Ε. 
9, 434) «Παρακαλῶ, ἐκεῖνα νά ζητᾶμε τά 
παντοτεινά καί αἰώνια, πού δέν ἐπιδέχονται 
μεταβολή» (Ε.Π.Ε. 30, 510). «Αὐτός εἶναι ὁ 
καιρός τῆς μετανοίας, ἐκεῖνος (τῆς μελλού-
σης) κρίσεως. Αὐτός ὁ καιρός τῶν ἀγώνων, 
ἐκεῖνος τῶν στεφάνων. Αὐτός κόπου, 
ἐκεῖνος ἀνέσεως. Αὐτός καμάτου, ἐκεῖνος 
ἀνταποδόσεως» (Ε.Π.Ε. 30, 318).

«Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον»

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ἀντίθετα 

πρός τήν ἐπικρατοῦσα λαϊκή ἀντίληψι, 
ὅτι ὁ χρόνος, ὁ νέος χρόνος, πού δέν 
εἶναι πρόσωπο, ἀλλά ἔννοια, δέν φέρει 
ἀφ’ ἑαυτοῦ του οὔτε τό καλό, οὔτε τό 
κακό. Μόνον ὁ Παντοκράτωρ καί Παντο-
δύναμος Κύριος καί Θεός μας, ἡ πηγή 
παντός ἀγαθοῦ, Αὐτός, πού ὑποτάσσει 
τόν ἀρχέκακο διάβολο καί ἀποτρέπει 
τό κακό, «ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ 
ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος καί τήν ζωήν ἡμῶν 
εἰς χεῖρας αὐτοῦ διακρατῶν», συνεργα-
ζόμενος ἑκάστοτε μέ τήν ἀνθρώπινη 
βούλησι, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ὑπακούουν 
καί ἐφαρμόζουν τό Πανάγιο θέλημά 
Του, μόνο ἡ πανσθενουργός δύναμίς 
Του, συμπράττουσα μέ τήν θέλησι τοῦ 
ἀγωνιζομένου ἀνθρώπου, ἠμπορεῖ νά 
ἀλλάξῃ καί νά μεταμορφώσῃ ἀνθρώπους 
καί κοινωνίες ὁλόκληρες καί μέ τόν τρό-
πο αὐτό νά φέρῃ ὅλα τά καλά καί νά 
ἀπομακρύνῃ τά κακά καί δυσάρεστα ἀπό 
ἕνα τόπο, μία οἰκογένεια, μιά πολιτεία. 
«Ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος 
ὅλον ἀνορθώσασθαι δῆμον» ἔλεγε ὁ Ἱερός 
Χρυσόστομος.

Εἶναι ἀνάγκη, ἀδελφοί μου, ἀδήριτος 
ἀνάγκη εἰς τούς χαλεπούς καιρούς καί 
χρόνους μας νά πρυτανεύῃ εἰς τόν 
νοῦν καί τήν καρδίαν μας τό ὅραμα 
καί ἡ νοσταλγία τῆς Βασιλείας τῶν 
Οὐρανῶν. «Ζητεῖτε πρῶτον τήν Βασιλεί-
αν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ 
καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» μᾶς 
ἐδίδαξεν ὁ Κύριος.

Δυστυχῶς, οἱ σκοτεινές δυνάμεις 
ἐργάζονται ἀνύστακτα, ὑποκινούμενες 
ἀπό τά πονηρά πνεύματα καί τόν 
ἀλάστορα διάβολο, καί ὑπάρχει στόχευ-
σις καί σοβαρός κίνδυνος ἀποξενώσεως 
καί ἀποκοπῆς τοῦ Ὀρθοδόξου γένους 

μας ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές καί ἐθνικές 
ρίζες καί παραδόσεις μας. Ἀπό τίς πηγές 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί κληρονομί-
ας μας, καθώς εὐνοεῖται καί προωθεῖται 
ἡ πολυθρησκευτικότητα καί ὁ συγκρη-
τισμός εἰς τά Σχολεῖα μας, εἰς τό μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν, μέ κίνδυνο 
πνευματικοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ καί 
συγχύσεως τῆς μαθητιώσης νεολαίας 
μας, ὅταν μάλιστα δέν ἔχουν ἀκόμη 
στερεωθῇ βιωματικά εἰς τά θέματα τῆς 
Ὀρθοδόξου ζωῆς καί Παραδόσεως. Καί 
ἀπό τίς αὐθεντικές πηγές τῆς Ἱστορίας 
τοῦ Ἔθνους μας, ἀφοῦ βασικά καί καί-
ρια θέματα τῆς Ἑλληνικῆς μας Ἱστορίας 
ἐτέθησαν εἰς τήν «προκρούστειον κλί-
νην» καί ἔχουν ἀφαιρεθῆ ἀπό τήν δι-
δακτέα ὑλη.

Εἰς τό στόχαστρο τῆς «νέας ἐποχῆς» 
καί τῆς «νέας τάξης πραγμάτων» εἶναι 
καί ἡ προσευχή εἰς τά Σχολεῖα τῆς 
πατρίδος μας, τά ἱερά σύμβολα τῆς 
Ἐκκλησίας μας (ὁ Τίμιος Σταυρός, οἱ 
ἱερές εἰκόνες κ.ἄ.) καί τά ἐθνικά μας 
σύμβολα (σημαία, παρελάσεις, ἐθνικές 
ἑορτές). Ἀποδόμησις πνευματικῶν 
καί ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀποϊεροποίησις 
ἱερῶν καί ὁσίων τῆς φυλῆς μας καί 
ἐνίοτε ἔλλειψις εὐαισθητοποιήσεως 
τῶν ἁρμοδίων, ὅταν σέ δημόσιους 
χώρους καί ἐνώπιον χιλιάδων θεατῶν 
ἐξευτελίζονται ἱερώτατα σύμβολα τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας (ὅπως ὁ Τί-
μιος Σταυρός) καί τῆς Πατρίδος μας 
(ὅπως εἶναι ἡ σημαία μας), γεγονός, τό 
ὁποῖο προκαλεῖ βάναυσα τό αἴσθημα τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας.

Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, πού 
ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί καθ’ 
ὁμοίωσιν δέν ἐξαθλιώνεται καί δέν 
ἐξαχρειώνεται, ὅταν διάγει ἔκφυλη 
ζωή καί κυλίεται εἰς τόν βόρβορον τῆς 

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ἀσωτίας καί τῆς ἀνηθικότητος, ζώντας 
ζωή ἀσύδοτη καί κτηνώδη, βίο ἀβίωτο; 

Γιατί τίς ἀναφέρουμε, ἀδελφοί μου, 
αὐτές τίς θλιβερές πτυχές καί κατα-
στάσεις τῆς σύγχρονης ζωῆς;Γιά νά 
ἀναξέσωμε πληγές ἤ γιά νά μοιρολογή-
σωμε; Ὄχι, ἀλλά γιά νά ἀφυπνισθοῦμε 
ὡς πρόσωπα, οἰκογένειες καί κοινω-
νία καί νά ἀγωνισθοῦμε ὡς Ἕλληνες 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γιά τήν ἀναχαίτισι 
τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς σήψεως καί 
καταστροφῆς. Νά ἀναλάβωμε τίς πνευ-
ματικές δυνάμεις καί τίς εὐθύνες μας. 
«Οἱ καιροί οὐ μενετοί».

Αὐτά καί τά ἄλλα γνωστά σοβαρά 
ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά ζητήμα-
τα, ὅπως τό Οὐκρανικό, τό Μακεδο-
νικό καί τό μεταναστευτικό, ἄς μᾶς 
ἀπασχολήσουν σοβαρά μέσα εἰς τό 
νέο σωτήριο ἔτος τοῦ 2019. Τό ἀπαιτεῖ 
ἐπίμονα τό ἐπιτακτικό 
χρέος μας καί ἡ ἀληθινή 
ἀγάπη μας πρός τήν 
Ἁγιωτάτη Μητέρα μας 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
καί πρός τήν φιλτάτη 
Ἑλληνορθόδοξη Πατρί-
δα μας.

Τό ὅραμά μας, λοι-
πόν, μέσα εἰς τόν και-
νούργιο χρόνο ἄς εἶναι 
πρωτίστως ἡ Βασιλεία  
τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν  
ὁποία προετοιμαζό-
μαστε ἀπό τόν παρό-
ντα κόσμο καί παραλ- 
λήλως ἡ πνευματική  
ἀναστήλωσις τῆς Ἑλλη-
νορθοδόξου Παραδόσε-
ως καί Κληρονομιᾶς τῆς 
ἀγαπημένης Πατρίδος 
μας, καθώς ἐπίσης καί 

ἡ ἀναβίωσις τῆς πνευματικῆς αἴγλης 
τῆς λαμπρᾶς ἱστορικῆς της διαδρομῆς.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό 
καρδίας εἰς ὅλους τούς ἀγαπητούς μας 
ἀδελφούς, τούς εὐσεβεῖς καί Ὀρθοδόξους 
Χριστιανούς, καί τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 
θεοσεβῶς καί εὐαρέστως διακονοῦντας 
ἀδελφούς ἡμῶν Ἱεραποστόλους πᾶσαν 
παρά Θεοῦ Παντοκράτορος εὐλογίαν καί 
ἀγαθοδωρίαν καί ἐνίσχυσιν καί κραταί-
ωσιν εἰς τούς ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν 
Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς ἐξαπλώσεως 
τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου τιμίους καί 
ἱερούς ἀγῶνας, διατελῶ.

Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν καί ἀγάπης.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Α. Στο κατώφλι του νέου χρόνου
Σε ένα από τα πιο πολυτραγουδισμένα 

ποιήματά του (Τι έπαιξα στο Λαύριο), ο Διο-
νύσης Σαββόπουλος τραγουδά:

Ζούμε μέσα σ’ ένα όνειρο που τρίζει
σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας
μα ο χρόνος ο αληθινός
σαν μικρό παιδί είναι εξόριστος 
μα ο χρόνος ο αληθινός
είναι ο γιος μας ο μεγάλος κι ο μικρός

* * *
Άραγε πώς ζούμε σε ένα «όνειρο που 

τρίζει»; Και δεν τρίζει απλά, αλλά «σαν το 
ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας»; Και ποιος 
επιτέλους είναι ο «αληθινός μας χρόνος»;

Νομίζω ότι ο Σαββόπουλος θέτει τον άν-
θρωπο απέναντι σε ένα θεμελιώδες υπαρ-

ξιακό πρόβλημα: Κηδεμονεύει, άραγε, ο 
χρόνος τις ζωές μας; Και τούτο το όνειρο; 
Μια φυλακή; Που μάλιστα μας παρασύρει 
στην αποσύνθεσή του, γεγονός που μας το 
θυμίζει η ξύλινη βακτηρία της γιαγιάς μας 
που τρίζει;

* * *
«ΤΟΙΣ πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ 

πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν» διαβάζουμε 
στον Εκκλησιαστή (3,1): Καιρός για τη φύση 
(καιρός σποράς), καιρός για κάθε άνθρωπο 
ξεχωριστά (καιρός της δικής του πνευματι-
κής σποράς). Επειδή, όμως, «διαβάζουμε» 
τον χρόνο μέσα από την προσωπικότητά 
μας και τις ανάγκες της, αντιλαμβανόμαστε 
πιο εύκολα ότι πραγματικός χρόνος είναι 
ο προσωπικός χρόνος, ο χρόνος του κάθε 
ανθρώπου χωριστά, ο οποίος κατά την Εκ-
κλησία λογίζεται ως καιρός της δικής του 
σωτηρίας. 

Αυτός ο πραγματικός χρόνος, για να ξα-
ναγυρίσουμε στον Σαββόπουλο, «που εξορί-
ζουμε», διότι μας πνίγουν οι μέριμνες των 
«άστατων και ρεόντων πραγμάτων», για να 
θυμηθούμε τον άγιο Γρηγόριο Θεολόγο, ενώ, 
«ο χρόνος ο αληθινός/ (που) είναι ο γιος μας 
ο μεγάλος κι ο μικρός: ο αληθινός χρόνος, 
όπως λέει ο ποιητής, είναι ο καιρός που είναι 
κατάλληλος για κάθε ένα από εμάς και μόνο 
εμείς μπορούμε να τον διαχειριστούμε.

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας 
υπενθυμίζει ότι η Γέννηση του Ιησού Χρι-
στού ήταν τόσο σημαντικό γεγονός που δι-

«ΕξαγοραζομΕνοι τον καιρον»:  
ΣτοχαΣμοι ιΕραποΣτοΛικήΣ  

ΕυαιΣθήΣιαΣ Στο κατώφΛι του νΕου χρονου
(Αποσπάσματα από την ομιλία του Καθηγητή Θεολογίας του ΕΚΠΑ  

κ. Κωνσταντίνου Κορναράκη που εκφωνήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο  
Αθηνών στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας 2019 του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  
Ολόκληρη η ομιλία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου  

www.ierapostoli.gr)

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Ο Καθηγητής Θεολογίας του ΕΚΠΑ  
κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης στο βήμα  

του Πολεμικού Μουσείου στην εκδήλωση 
κοπής βασιλόπιτας 2019 του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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αίρεσε τον κοσμικό χρόνο στα δύο: από τότε 
μιλούμε για προ Χριστού και μετά Χριστόν 
εποχές. Αυτή η επισήμανση αρκεί για να μας 
θέσει ενώπιον του αληθινού προβλήματος: 
ο χρόνος καθεαυτόν δεν έχει καμιά ση-
μασία. Σημασία αποκτά όταν τον συν-
δέσουμε με τη ζωή του Χριστού. 

«Τι ωραίο πράγμα, γράφει ο άγιος Ιωάν-
νης ο Χρυσόστομος, να βλέπεις νέο παιδί 
με πρεσβυτική φρόνηση. Και πόσο θλιβερό 
να βλέπεις γέροντα με πάθη που αρμόζουν 
μόνο σε νεανικές ηλικίες»..!

* * *
Με αυτή λοιπόν την έννοια, τροποποιώ-

ντας εν μέρει τον Εκκλησιαστή, ο Μ. Βασί-
λειος διδάσκει ότι «υπάρχει καιρός για κάθε 
πράγμα». «Καιρός του αποθανείν και καιρός 
του γεννηθήναι»: μια μάλλον παράδοξη δια-
βεβαίωση! Τι σημαίνει καιρός για γέννηση 
και τι σημαίνει καιρός θανάτου;

Η πατερική σκέψη κατανοεί την έννοια 
του καιρού ως σωτηριολογικού διαστήματος. 
Μέσα στη εκκλησιαστική ζωή και υπό το 
πρίσμα της πνευματικής ευκαιρίας, πεθαί-
νει ο παλαιός άνθρωπος, όταν πεθαίνει το 
φρόνημα που τον κρατά αγκυλωμένο πάνω 
στη γη (η θανάτωση των εμπαθών λογισμών) 
και γεννιέται και πάλι όταν γεννιέται ο νέ-
ος εν Χριστώ άνθρωπος (αυτό που ο άγιος 
Γρηγόριος Νύσσης ερμηνεύοντας επίσης τον 
Εκκλησιαστή χαρακτηρίζει «εύκαιρο τόκο», 
ως μόρφωση Χριστού εντός του ανθρώπου), 
ο οποίος «γεννά» βιώματα θείων εμπειρι-
ών . Τότε ο χρόνος καταξιώνεται, αποκτά 
νόημα, γίνεται δημιουργικός, ανοίγει στον 
άνθρωπο ορίζοντες σωτηρίας γιατί εντάσσει 
τον προσωπικό του χρόνο στην κατανόηση 
των εσχάτων.

Καιρός σωτηρίας. Και τούτος ο καιρός, ο 
καιρός του κάθε ανθρώπου, ξεχωριστός για 
κάθε ένα από εμάς, μετριέται με τον βαθμό 
προόδου στην πνευματική ζωή. Επομένως, 
χρόνος προσωπικός είναι η ενάρετη ζωή.

* * *

Εξαγορές, στον χώρο των αγορών συμ-
βαίνουν πολλές! Ο άγιος Συμεών ο Νέος 
θεολόγος μας εξηγεί τι σημαίνει «εξαγορά» 
του καιρού για κάθε ένα χριστιανό:

Ἕνα ἀπό τά σημαντικά ἀποστολικά πα-
ραγγέλματα εἶναι καί τοῦτο: «Βλέπετε πῶς 
ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς 
σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ 
ἡμέραι πονηραί εἰσι». 

Καιρός πραμάτειας κάθε ἀνθρώπου 
εἶναι ἡ παρούσα ζωή. Καί πονηρές 
ἡμέρες εἶν’ ἐκεῖνες, πού δέν τίς με-
ταχειρίζεται κανείς ὅπως πρέπει. 
Κάθε ἄνθρωπος λοιπόν, πού πολι-
τεύεται στήν παρούσα ζωή μέ σω-
φροσύνη καί ἀρετή, καί ὑποφέρει μέ 
γενναιότητα καί ὑπομονή ὅλες τίς 
θλίψεις καί τούς πειρασμούς, πού 
τοῦ προξενοῦν ὁρατοί καί ἀόρατοι 
ἐχθροί, αὐτός ἐξαγοράζει τόν καιρό 
μέ φρόνηση. Σοφός πραματευτής 
τῆς πρόσκαιρης αὐτῆς ζωῆς εἶν’ 
ἐκεῖνος, πού ἐκμεταλλεύεται ὅλες τίς 
εὐκαιρίες τῶν ἀδικιῶν, τῶν ἀτιμιῶν 
καί τῶν ὀνειδισμῶν, γιατί σκέφτεται 
τό πνευματικό κέρδος ἀπό τήν καρ-
τερική ἀντιμετώπισή τους.

* * *
Β. Ιεραποστολή και χρόνος

Ένας σπουδαίος ιεραπόστολος του τέ-
λους του 19ου αι. και των αρχών του 20ού, ο 
αρχιμανδρίτης Spyridon Kisliakof (1875-
1930), αφηγείται ότι κάποτε επισκέφτηκε 
μια μονή βουδιστών μοναχών για να κηρύ-
ξει Ιησού Χριστό. Όταν τελείωσε την ομιλία 
του, ένας εκ των μοναχών, ο προεστώς ίσως, 
σηκώθηκε και με ελεγκτικό τρόπο του έθεσε 
ένα καίριο ζήτημα: ας πιστέψουν πρώτα οι 
χριστιανοί στον Θεό τους και να μας δεί-
ξουν ότι τον αγαπάνε τότε και εμείς, ίσως, 
θα σας δεχθούμε εσάς τους ιεραποστόλους 
σαν τους αγγέλους του Θεού και θα γίνουμε 
χριστιανοί.

* * *

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί
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Όπως φαίνεται, η πιο παράδοξη ιερα-
ποστολική αποστολή είναι να ασκήσει 
ο άνθρωπος την ποιμαντική τέχνη στον 
εαυτό του ώστε, πριν ο ίδιος κηρύξει 
Χριστόν εσταυρωμένον, να έχει συμπο-
ρευτεί με τον σωτήρα Χριστό από τη 
φάτνη στο μνημείο το κενό! Πράγματι! 
Εάν η ιεραποστολή είναι η κοινωνική έκ-
φανση της αρετής μέσα από τη διακονία 
του αδελφού μας, τότε χωρίς αρετή η ιερα-
ποστολή είναι αλυσιτελής για τον ιεραπό-
στολο, ίσως και τον φωτιζόμενο (η πρόβλεψη 
του Θεού, βεβαίως, μπορεί να περιλαμβάνει 
γόνιμο έργο από αναξίους, διότι ακριβώς 
«Άλλος εστίν ο σπείρων και άλλος ο θερί-
ζων»). Ο απλός ακτιβισμός στην ιεραποστολή 
δεν μπορεί να προσπεράσει το γεγονός ότι 
εάν η ασκητική αποτελεί τρόπο ζωής του 
χριστιανού, στο μέτρο του δυνατού, η ιερα-
ποστολή είναι η ασκητική του ιεραποστόλου. 
Η ασκητική της ιεραποστολής δεν αφορά, 
βεβαίως, τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης 
των ιεραποστόλων. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ 
εύκολο! Είναι και αυτό, αλλά πολύ δυσκολό-
τερο αυτού είναι η αρχική αλλά και διηνεκής 
πάλη του ιεραποστόλου με το θέλημά του. Η 
σταύρωση του Εγώ! Ο ιεραπόστολος τρέχει 
στα πέρατα της Οικουμένης διότι φλέγεται 
από την ανάγκη να μιλήσει για την σταυ-
ρωμένη αγάπη!

* * *
Επομένως, ο ιεραπόστολος πρέπει πρώτα 

να γίνει ιεραπόστολος του εαυτού του και 
να διδάξει τον νου του, πώς να ποιμαίνει 
τις δυνάμεις της ψυχής του. Να προηγηθεί 
η ποιμαντική και ιεραποστολική δράση του 
νου ώστε να εξημερωθεί το παθητικό μέρος 
της ψυχής και να διαποιμάνει ο νους τις 
δυνάμεις της προς το αγαθό. Ώστε να εξη-
μερώνει τα πάθη του και να μορφώνει μέσα 
του τον Χριστό και να αναζητεί την τελει-
ότητα «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος 
του Χριστού»! 

Έπειτα πρέπει να βλέπει τον εαυτό του 

μέσα από το Σώμα του Χριστού, την Εκκλη-
σία, επομένως να βλέπει τον εαυτό του μέσα 
από το βλέμμα του αδελφού του. Καταλαβαί-
νουμε λοιπόν ότι η Ιεραποστολή είναι μια 
αφίδρομη κίνηση: δίνω τον εαυτό μου και 
τον λαμβάνω πίσω χωρίς φκιασίδια! Όταν 
ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό 
του μέσα από το θεοφιλές έργο που ασκεί, 
τότε η εμπειρία του πνευματικού του αγώνα 
ουσιώνεται ως τέχνη ιεραποστολής!

* * *
Η πνευματική ζωή είναι σύμφυτη με 

την ιεραποστολή. Στο μέτρο που προοδεύω 
πνευματικά, γίνομαι για τους άλλους κεράκι 
που φωτίζει τον δρόμο τους. Γίνομαι γνήσιος 
μαθητής του Τιμίου Προδρόμου!

Εκείνος ήν ο λύχνος ο καιόμενος και φαί-
νων υμείς δε ηθελήσατε αγαλλιαθήναι προς 
ώραν εν τώ φωτί αυτού.

Ο ζηλωτής άνθρωπος που ασκήθηκε στο 
να διαποιμαίνει τις δυνάμεις της ψυχής 
του και να εξημερώνει τα πάθη του για την 
αγάπη του Χριστού, δεν θα ακούσει ποτέ 
τα πικρά λόγια του βουδιστή μοναχού που 
ακούσαμε προηγουμένως! Γι’ αυτό ο άγιος 
Πορφύριος συμβούλευε να προσέχει όποι-
ος μιλά για τον Θεό ώστε να είναι λίγα τα 
λόγια, θερμή η προσευχή και αυθεντικό το 
παράδειγμα του εαυτού.

* * *
Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασεν η ώρα.
Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασαν τα χρόνια

Αναρωτιέται σε ένα ποίημά του ο Κα-
βάφης!

Και κάθε κτύπημα αυτού του κοσμικού 
ρολογιού μας θυμίζει ότι στην αγορά του 
κόσμου πρέπει να γρηγορούμε, ως καλοί 
πραματευτάδες, ώστε να αξιοποιήσουμε τον 
καιρό της ζωής μας προς όφελος όχι μόνο 
δικό μας αλλά και του αδελφού μας! 

Κωνσταντίνος Κορναράκης
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ
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Το «ΟΧΙ» του 1940 ήταν ομολογου-
μένως ένα παλλαϊκό «ΟΧΙ». Για να 

γίνει όμως παλλαϊκό, έπρεπε να βρει 
και στόμα αλλά κυρίως ψυχή, δηλαδή 
πραγματικό ηγέτη, για να το πει σε δι-
πλωματικό και εθνικό επίπεδο. Αυτόν 
τον ηγέτη βρήκε στον Ιωάννη Μεταξά.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της 
Λουκίας, της κόρης του Ιωάννου Με-
ταξά. Περιγράφει στο βιβλίο της «Προ-
σάναμμα» το 1940 έτσι: «Η Παναγία 
οδηγούσε τα παιδιά της Ελλάδας στα 
βουνά. Τη βλέπανε, και το ξέραμε όλοι 
πώς έτσι είναι. Όλοι, μικροί και μεγάλοι 
–σε βαθμό ή ηλικία–, πολεμούσαν σαν 
ένας άνθρωπος και ο καθένας πολεμού-
σε για όλους. Όλοι αποφασισμένοι για 
το θάνατο, αλλά και χωρίς να νιώθουμε 
πώς υπάρχει κάτι τέτοιο στ’ αλήθεια!

Είχαμε διαβεί στην πράξη το κα-
τώφλι του Σταυρού –βήμα που οδηγεί 
στην Αιωνιότητα– και αισθανόμαστε 
πως ζούσαμε μαζί μ’ όλο το Έθνος μας, 
την ιστορία μας από τους αρχαίους μας 
μέχρι εκείνους που θα έρθουν. Πέτρα 
τάφου και θάνατος δε μας χώριζε πια 
εμάς τους ζωντανούς.»

Και λίγο παρακάτω γράφει: «Ο Ιωά-
νης Μεταξάς είχε υπογράψει το χαρτί 
της επιστράτευσής μας εν ονόματι της 
Αγίας Τριάδας, κάνοντας το σταυρό του 
και λέγοντας: «Ο Θεός βοηθός!». Του 
γράφανε χιλιάδες μάνες: Μην κλαις 
πατέρα, το παιδί μου το πήρε ο Θεός, 
δε λυπάμαι· τράβα μπρος· να ζήσει η 
Ελλάδα, και άλλα αφάνταστα.»

Το ίδιο χαρακτηριστικά, αλλά περισ-
σότερα διπλωματικά εκφράζει αυτή την 

ιστορική πραγματικότητα ο Michael 
Palairet, πρέσβης της Μεγάλης Βρε-
τανίας στην Αθήνα, στις 9 Δεκεμβρίου 
του 1940 στην επιστολή με αριθμό 306 
προς την ανώτερη αρχή του με τα εξής 
λόγια: «Εις την επιστολήν μου Νο 293 
της 23ης Νοεμβρίου, ανέφερα την 
ευρέως παραδεδομένην πίστιν εδώ 
ότι ο ελληνικός στρατός απολαμβά-
νει της ιδιαιτέρας προστασίας της 
Παναγίας της Τήνου και ότι οι νίκες 
του, οι οποίες δύνανται ασφαλώς 
να ονομαστούν θαυματουργικές, 
οφείλονται εις την επέμβασίν της. 
Αυτή η πίστις έχει γίνει τώρα πεποίθη-
σις και υπάρχουν αναρίθμητες ιστορίες 
πα ρουσιάσεων της Ευλογημένης Παρ-
θένου εις στρατιώτας εις το μέτωπον 
ενθαρρύνοντάς τους εις την μάχην, με 
υποσχέσεις ότι η ιερο συλία που έγινε 
από τους Ιταλούς εις τον Να ό της κατά 

Από τό «όΧΙ» τόυ 1940 
στό σημερΙνό «YES SIR» 

Εορτασµός 28ης Οκτωβρίου στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο Δρ. Θεολογίας κ. Λέων Μπράνγκ στο βήμα 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. αναπτύσσει το θέμα: 

«Η ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας στον 
αγώνα των Ελλήνων εναντίον του φασισμού»
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την εορτή της Κοιμήσεως θα ετιμωρείτο 
από μία μεγάλη ήττα […]

Φαίνεται ασύνηθες ν’ αφιερώνω μία 
επίση μη επιστολή σε τοιούτο θέμα, αλλά, 
δεν υπάρ χει αμφιβολία ότι η πεποίθησις 
ότι υποστηρίζεται από υπερφυσική βοή-
θεια έχει συμβάλει πολύ εις την ενθάρ-
ρυνσιν του Έλληνος στρα τιώτου, εις την 
ακούραστη επιδίωξη του διά νίκη, και 
του Ελληνικού λαού εις τον ενθουσιασμό 
του διά τον πόλεμον […]. Η επίθεσις κα-
τά της «Έλλης» στην Τήνο απεδείχθη 
πράγματι ένα σοβαρό λάθος, διά το 
οποίον πρέπει να μετανοούν οι Ιτα-
λοί τώρα σκληρά. Όχι μόνον ένωσε 
την Ελλάδα, την εβοή θησε από την 
αρχή με την πεποίθησιν ότι τα όπλα 
της εβοηθούντο θαυματουργικώς – 
μία πεποίθησις η οποία εις αυτήν 
την χώραν των ισχυρών και βαθέ-
ων θρησκευτικών παραδό σεων έχει 
ανεκτίμητη αξία […]».

Η Ελλάδα τελικά νικήθηκε από τα 
στρατεύματα του Χίτλερ που αναγκά-
στηκε να επέμβει, επειδή οι Ιταλοί είχαν 
νικηθεί κατά κράτος. Αλλά ακόμα και 
ο Χίτλερ αναγνώρισε τον ηρωισμό 
του ελληνικού στρατού στην ομιλία 
του στο Ραΐχσταγκ στις 4 Μαΐου 
1941: «Ήταν θλιβερό για μένα, πο-
λύ θλιβερό και πικρό, καθόσον ως 
Γερμανός λόγω της εκπαίδευσής μου 
στη νεότητα και λόγω του επαγγέλ-
ματός μου αργότερα με κατείχε βα-
θύτατος σεβασμός για τον πολιτισμό 
και τις τέχνες μιας χώρας, η οποία 
υπήρξε κοιτίδα του κάλλους και του 
ανθρώπινου μεγαλείου. Ήταν, λέω, 
θλιβερό για μένα να βλέπω αυτή 
την εξέλιξη και να μη μπορέσω να 
την μεταβάλλω. Τρέφουμε πραγματι-
κή συμπάθεια προς τον άτυχο Ελληνικό 

λαό, ο οποίος ηττήθηκε. Πολέμησε τόσο 
γενναία, ώστε και αυτοί οι πολέμιοί του 
δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκτί-
μησή τους. Η ιστορική δικαιοσύνη 
μου επιβάλλει να διαπιστώσω, ότι 
μεταξύ των εχθρών που βρίσκονται 
απέναντί μας ο Έλληνας στρατιώτης 
πολέμησε με το μεγαλύτερο θάρρος. 
Παραδόθηκε μόνο, όταν η παράταση της 
αντίστασης δεν ήταν πλέον δυνατή και 
δεν είχε νόημα πια. Οι Έλληνες αιχμά-
λωτοι απελευθερώθηκαν ή θα απελευ-
θερωθούν αμέσως, αφού λαμβάνουμε 
υπ’ όψιν μας την ηρωική τους στάση».

Έτσι, παρ’ ότι νικήθηκε από τη φα-
σιστική στρατιωτική μηχανή, η Ελλάδα 
άντεξε για 219 ημέρες!!! Αντίθετα η αντο-
χή της Νορβηγίας εξαντλήθηκε ήδη μετά 
από 61 ημέρες και μία ολόκληρη Γαλλία, 
παρά την τεράστια δύναμη των εξοπλι-
σμών της, κατάφερε να αντισταθεί μόλις 
43 ημέρες. Η Πολωνία έπεσε μετά από 
30 ημέρες, το Βέλγιο μετά από 18, η Ολ-
λανδία μετά από 4 και η Γιουγκοσλαβία 
μετά από 3 ημέρες. Ο Δανός βασιλιάς πα-
ρέδωσε το στέμμα του σε ένδειξη υποτα-
γής στον μοτοσικλετιστή του Χίτλερ που 
απλά πήγε να μεταφέρει το αίτημα για τη 
διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων. 
Το Λουξεμβούργο και η Τσεχοσλοβακία 
επίσης παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση. 

Καμία από αυτές τις χώρες φυσικά 
δεν γιορτάζει την αρχή της σύγκρουσης 
με τον φασισμό, παρ’ ότι αυτή κατέληξε 
σε ήττα. Αυτό είναι ελληνικό προνόμιο 
και φανερώνει το μεγαλείο αυτού του 
λαού που ξέρει να μετατρέπει τις ήττες 
σε νίκες. Και πώς να μη θεωρηθεί νίκη, 
όταν με ανύπαρκτο σχεδόν εξοπλισμό 
σε σύγκριση με τον ιταλικό και κυρί-
ως τον γερμανικό αντέταξε, έχοντας ως 
θεμέλιό του την πίστη στο Θεό και την 

Εορτασµός 28ης Οκτωβρίου στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Παναγία, στον Ιταλό πρέσβη Εμμανου-
έλε Γκράτσι αυτό το ιστορικό ΟΧΙ; Πώς 
να μη θεωρηθεί νίκη, όταν ο ελληνικός 
στρατός, έχοντας κατακτήσει στις αρχές 
του 1941 σχεδόν όλη τη νότια Αλβανία, 
χάρισε στους Συμμάχους την πρώτη νί-
κη ενάντια στον Άξονα και βοήθησε έτσι 
σημαντικά στην ανύψωση του ηθικού 
ολόκληρης της Ευρώπης; Πώς να μη 
θεωρηθεί νίκη, όταν η Ελλάδα, μι-
κρή μεν σε έκταση και εξοπλισμούς, 
μεγάλη όμως σε ηθικό σθένος, ανά-
γκασε τη Γερμανία να τρέχει σε βο-
ήθεια στο σύμμαχό της, την Ιταλία; 
Πώς να μη θεωρηθεί νίκη, όταν η Γερ-
μανία εξαιτίας των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα καθυστέρησε την εισβολή της 
στη Σοβιετική Ένωση από τις 15 Μαΐου 
(αρχικός σχεδιασμός) στις 22 Ιουνίου 
του 1941 που ακύρωσε την επιτυχία του 
αρχικού σχεδιασμού του γερμανικού 
επιτελείου να κατακτήσει τη Σοβιετική 
Ένωση μέσω ενός πολέμου αστραπής 
σε λίγους μήνες; Έτσι η Γερμανία λόγω 
του Ρωσικού χειμώνα μπλέχθηκε σε ένα 
μεγάλο πόλεμο φθοράς που κατέληξε τε-
λικά στην ήττα της.

Αυτή τη σθεναρή στάση της χώ-
ρας μας παρατηρούμε όσο είχαμε 
την ελπίδα μας στο Θεό και στην 
Παναγία. Σήμερα όμως πως κατα-
γράφεται η κατάστασή μας; Τολ-
μούμε και σήμερα να πούμε ΟΧΙ; 
Σήμερα λέμε το: Yes Sir!!! Γιατί όμως 
οι πρόγονοί μας βρήκανε αυτή τη δύ-
ναμη και εμείς σήμερα φανερώνουμε 
αυτή την τόσο απελπιστική εικόνα; Θε-
ωρούμε σωτήρες μας τους Ευρωπαίους. 
Περιμένουμε σωτηρία από αυτούς 
που πάντοτε μας φθονούσανε. Πότε 
μας παρείχαν όντως βοήθεια; Μή-
πως όταν κινδύνεψε η Αυτοκρατορία 

μας, η Ρωμανία, από τους Οθωμα-
νούς; Τότε ζητούσαν ως αντάλλαγμα 
την πλήρη μας υποταγή στον Πά-
πα, την προδοσία της πίστης μας, 
με τις ενωτικές συνόδους της Λυών 
(1274) και Φλωρεντίας (1439). Μή-
πως η Ευρώπη στήριξε το Νεοελλη-
νικό κράτος, όταν μετά τη δολοφονία 
του Κυβερνήτη Ιωάννου Καποδίστρια 
επέβαλε στον λαό τη Βαυαροκρατία και 
έπνιξε έτσι με την πλήρη υποταγή της 
Εκκλησίας στον Βαυαρό ρωμαιοκαθο-
λικό βασιλιά την ψυχή αυτού του λαού; 
Μήπως η Ευρώπη νοιάστηκε για τη 
χώρα μας στα χρόνια της Μικρασια-
τικής Καταστροφής, της κυπριακής 
τραγωδίας του 1974, ή μήπως έστω 
τώρα στα χρόνια των μνημονίων;

Χαρακτηριστικό και της σημερινής 
μας κατάστασης είναι μια μορφή φασι-
σμού. Την εποχή του ’40 ο φασισμός μας 
επιτέθηκε απ’ έξω και βρήκε απέναντί 
του όλο το έθνους. Σήμερα μας επιτίθεται 
από μέσα. Επιβουλεύεται την ίδια την 
ταυτότητα του έθνους, επιχειρεί με κάθε 
μέσο τον εξοστρακισμό του Χριστού από 
την πατρίδα μας, από κάθε εκδήλωση της 
ζωής μας. Πρόκειται για φασισμό άλλης 
μορφής, για αλαζονεία των κυβερνώντων, 
οι οποίοι, δρώντας δήθεν δημοκρατι-
κά υπέρ του λαού, του στερούν εκείνο 
που πάντοτε τον καθιστούσε μεγάλο, 
την ορθόδοξη πίστη του. Ιδίως σήμερα 
η ευθύνη μας είναι μεγάλη, επειδή εμείς 
ψηφίζουμε εκείνους που μας κυβερνούν. 
Ο Θεός να μας φωτίζει, ώστε να διακρί-
νουμε το συμφέρον μας ως λαού και να 
κάνουμε τις σωστές επιλογές.

Λέων Μπρανγκ 
Δρ. Θεολογίας,  

Κοσμήτωρ του ΔΣ της ΠΕΘ

Εορτασµός 28ης Οκτωβρίου στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Το ταξίδι της ζωής μου ήταν στη Σι-
έρα Λεόνε, για να επαναλάβω λίγο 

αλλαγμένο τον τίτλο του διηγήματος του 
Γ. Βιζυηνού «Το μόνο της ζωής μου τα-
ξείδιον», από την άποψη της επίδρασης 
πάνω στη ψυχή μου.

Έφτασα στις 6 Νοεμβρίου 2018. Ζώ-
ντας στη δύσκολη ελλαδική πραγματικό-
τητα της μιζέριας και της ανασφάλειας 
των συμπατριωτών μου, πατώντας το 
χώμα αυτής της χώρας και βλέποντας 
τους ανθρώπους της, το πρώτο που κα-
τάλαβα ήταν ένα εσωτερικό ράπισμα 
στον εγωισμό μου, γιατί τα δεινά των 
άλλων λαών σε κάνουν να αναμετριέσαι 
με το μέγεθος του δικού σου εγωισμού 
και της στενόθωρης ματιάς σου γύρω 
από απ’ τον δικό σου κόσμο.

Μια από τις φτωχότερες ταλαι-
πωρημένες χώρες του κόσμου είναι 
η Σιέρα Λεόνε στην δυτική Αφρική.

Ένας αδυσώπητος εμφύλιος πόλε-
μος, που κράτησε δέκα ολόκληρα χρό-
νια, ερήμωσε, ισοπέδωσε τον τόπο και 
σκόρπισε παντού πεινασμένους, ακρω-
τηριασμένους και με κάθε είδους άλλη 
αναπηρία ανθρώπους και άφησε πίσω 
του καμένη γη και άπειρα θύματα.

Εκτός του εμφυλίου σπαραγμού, ο 
ιός έμπολα, οι καταστροφικές πλημ-
μύρες που συνέβησαν πριν λίγα 
χρόνια, γονάτισαν τον λαό της Σι-
έρα Λέονε και θα πρέπει να περάσουν 
πολλές δεκαετίες για να ορθοποδήσει 
αυτός ο λαός.

Στη ρημαγμένη αυτή χώρα θέλησε 
να εργαστεί ιεροποστολικά ο π. Θεμι-
στοκλής Αδαμόπουλος, καθηγητής πα-
νεπιστημίου από την Αυστραλία, γιατί 
ουδέποτε είχαν πλησιάσει τη χώρα αυ-
τή ιεραπόστολοι, ουδέποτε οι κάτοικοι 
άκουσαν κάτι για το λυτρωτικό ορθόδοξο 
μήνυμα του Χριστού. Ακολούθησε την 
εντολή του Χριστού «πορευθέντες Κη-

ρύξατε πάντα τα έθνη». Έτσι 
με τη βοήθεια του Θεού στη 
Σιέρα Λεόνε, σε οικόπεδα 
που δωρίζονται, κατασκευ-
άζονται σπίτια για τους ανά-
πηρους, ανεγείρονται Ναοί, 
παρέχονται αναπηρικά κα-
ροτσάκια και τεχνητά μέλη 
σώματος, φαγητό, ρούχα, 
σχολικά είδη για τα παιδιά.

Πριν από τρεις αιώνες 
ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 

ιΕραποΣτοΛή Στή ΣιΕρα ΛΕονΕ

Άνθρωποι και ζώα μαζί στο Κρου Μπέι της Σιέρα Λεόνε

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Υποτυπώδες σχολείο στο Κρου Μπέι το οποίο 
καταστράφηκε τελείως με τις πλημμύρες
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παρακινούσε τους σκλαβωμένους Έλ-
ληνες να κτίζουν σχολεία, γιατί πίστευε 
ότι μαθαίνοντας τα ελληνόπουλα το έν-
δοξο Ιστορικό παρελθόν της Ελλάδος 
αλλά και τις αλήθειες της πίστεώς μας 
εμψυχώνονταν και θα μπορούσαν να 
θυσιαστούν για την ελευθερία τους. Το 
ίδιο κάνει και ο π. Θεμιστοκλής. Αγωνί-
ζεται πυρετωδώς για κτίσιμο σχολείων, 
τα οποία στελεχώνει με δασκάλους που 
αποφοιτούν από το ορθόδοξο παιδαγω-
γικό κολλέγιο που δημιούργησε. Από τον 
Απρίλιο του 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους, η αγάπη των Ελλήνων 
χριστιανών συγκέντρωσε το ποσό των 
21.000 ευρώ περίπου για να κτιστεί ένα 
σχολείο στο οποίο θα μαθητεύουν 305 
περίπου παιδιά, τα οποία θα σιτίζονται 
μια φορά τη μέρα απο την ιεραποστολή. 
Ο π. Θεμιστοκλής πιστεύει πως, για 
να μιλήσεις για τον Χριστό, πρέπει 
πρώτα να βάλεις ψωμί στο στόμα 
αυτών των παιδιών που θα σε ακού-
σουν και, τότε, γίνεται το θαύμα. Το 
σχολείο αυτό προβλέπεται να λειτουρ-
γήσει στο Κρου Μπέι, όπου μέχρι σή-
μερα υπήρχε ένα υποτυπώδες διτάξιο 
σχολείο με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις 
υγιεινής Αλλά δυστυχώς οι πλημμύρες 
το κατέστρεψαν σχεδόν τελείως. Αυτό 

το σχολείο με την οικονομική ενίσχυ-
ση πολλών συνανθρώπων προβλέπεται 
να λειτουργήσει με εννέα αίθουσες και 
305 μαθητές στα τέλη Φεβρουαρίου 
του 2019. Για τα λειτουργικά έξοδα του 
σχολείου –πληρωμή δασκάλων, σίτιση 
μαθητών κ.λπ.– χρειάζονται 12 χιλιάδες 
ευρώ το χρόνο.

Αδερφοί μου, βοηθήστε αυτά τα 
παιδιά της Σιέρα Λεόνε τα οποία 
αναζητούν ευαίσθητες ψυχές, που 
μιλούν τη γλώσσα της αγάπης και 
της προσφοράς προς τον συνάν-
θρωπο. Ας συμπαρασταθούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο στην προσπάθεια 
αποπεράτωσης και λειτουργίας αυτού 
του σχολείου τόσο με την προσευχή μας, 
όσο και με τον οβολό μας. 

Κωνσταντίνος Τσινάλης
Καθηγητής Β.Ε.Μ. και Φωνητικής

Με το βρώμικο νερό του ποταμού  
πλένονται μικροί και μεγάλοι

Το πόσιμο νερό των κατοίκων του Κρου Μπέι  
στη Σιέρα Λεόνε

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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Ήδη πέρασαν δυο μήνες από 
ένα ταξίδι, το οποίο για όλους 

θεωρήθηκε ως εμπειρία ζωής. Έτσι 
το έχουμε καταχωρήσει στην ρίζα 
της καρδιά μας. Μια ομάδα ιερα-
ποστολικής δράσης από την Ι. Μη-
τρόπολη Καβάλας και μια ομάδα με 
ιεραποστολικά ενδιαφέροντα από 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αίγινα, 
πλαισιωμένοι από τον Μητρο-
πολίτη Καβάλας κ. Στέφανο, τους 
Αρχιμανδρίτες π. Θεολόγο Χρυ-
σανθακόπουλο, π. Παύλο Κίτσο, π. 
Θεωνά Αθανασιάδη, τον Αγιορείτη 
ιερομόναχο π. Γεράσιμο και τη Γε-
ρόντισσα Φοίβη από την Ι. Μονή 
Αγ.Θεοδοσίου Ναυπλίου, ενώσαμε 
την καλή μας διάθεση και τον ιερα-
ποστολικό μας ζήλο και ανταποκρινόμενη 
στην πρόσκληση του Μητροπολίτη Κορέας 
κ. Αμβροσίου ταξιδέψαμε στην «χώρα της 
πρωινής γαλήνης», την μακρινή Κορέα. 
Αφορμή του ταξιδιού στάθηκε η επίση-
μη επίσκεψη της Α.Θ. Παναγιότητος του 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαλθολο-
μαίου στην Ι. Μητρόπολη Κορέας.

Επ’ ευκαιρία λοιπόν αυτής της Επισή-
μου Επισκέψεως του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη, το «Πατριαρχικό Ίδρυμα Ορθο-
δόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής» που 
εδρεύει στην Αθήνα, διοργάνωσε αυτό το 
προσκυνηματικό ταξίδι ώστε η φυσική 
παρουσία μας εκεί, να ενισχύσει τους 
κήρυκες του Ευαγγελίου στην διάδο-
ση της Ορθόδοξης Μαρτυρίας στην 
χώρα αυτή της Άπω Ανατολής, αλλά 
και να γνωρίσουμε το ευλογημένο έργο 
που έχει επιτελεσθεί με αγάπη και κόπο 
από τον πρώην Μητροπολίτη Κορέας κ. 
Σωτήριο Τράμπα (και νυν Πισιδίας), και 
συνεχίζεται από το σημερινό Μητροπολί-
τη Κορέας κ. Αμβρόσιο και τους συνεργά-

τες του, Κληρικούς, Λαϊκούς, Έλληνες και 
Κορεάτες Ορθοδόξους με περισσή αγάπη 
και επίπονο ιεραποστολικό ζήλο. 

Η Νότια Κορέα διαθέτει υψηλό επίπεδο 
τεχνολογίας και επιστήμης, ισχυρή οικο-
νομική βάση που συνεχώς αναπτύσσεται 
και την καθιστά σημαντική οικονομική 
δύναμη με σοβαρή πολιτική παρουσία 
στην Άπω Ανατολή. Στην χώρα αυτή των 
50 εκατ. κατοίκων, οι Ορθόδοξοι Κορεάτες 
είναι μόλις 3,5 χιλιάδες και μαζί με τους 
Σλαβόφωνους όλοι οι ορθόδοξοι πλησιά-
ζουν τις 10 χιλιάδες.

«Είμαστε η μειονότητα της μειο-
νότητας στην Κορέα» – λέει ο Μητρο-
πολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος– «Ακόμη 
είμαστε άγνωστοι στην Κορέα, παρό-
λο που η παρουσία της Ορθοδοξίας 
στὴν Κορέα έχει ιστορία εκατόν δέ-
κα εννέα χρόνων (από το 1900)». Να 
σημειωθεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία 
στην Ν. Κορέα είναι επίσημο μέλος 
του Τοπικού Συμβουλίου Εκκλησιών 
(NCCK –National Council of Churches 
in Korea– Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών 

ορθοδοξή μαρτυρια Στήν κορΕα
αξΕχαΣτα βιώματα, ΕυΛογήμΕνΕΣ ΣυγκινήΣΕιΣ!

Ομάδα Ιεραποστολικής δράσης από Ελλάδα  
στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  

στο Καπιιόνγκ της Κορέας
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στην Κορέα). Γίνονται προσπάθειες μέσα 
στον Ακαδημαϊκό κόσμο να γίνει γνω-
στή η Εκκλησία μέσω των διαφόρων 
Χριστιανικών Forums που υπάρχουν 
στην χώρα και συμμετέχει ο Σεβασμι-
ώτατος κ.Αμβρόσιος για να προωθηθεί 
η Ορθόδοξη Θεολογία.Μέσα από αυ-
τά τα forums γίνεται όλο και πιο 
γνωστή η Εκκλησία και υπάρχουν 
πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται 
να μάθουν περισσότερα για την 
Ορθοδοξία και τους Πατέρες της 
Εκκλησίας. Επίσης βλέποντας οι 
περαστικοί απ’ έξω τον καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Νικολάου στη Σε-
ούλ ή και άλλους ναούς σε ενορίες 
της χώρας, καθώς δεν έχουν ξα-
ναδεί κτήρια τέτοιας αρχιτεκτονι-
κής (βυζαντινής), μπαίνουν μέσα 
και ρωτάνε τι είναι εκεί, κάνοντας 
έτσι μια πρώτη γνωριμία με την 
Ορθοδοξία (καθόλα άγνωστη λέξη 
για τους Κορεάτες). Σχετικά με τον 
Ναό του Αγίου Νικολάου σημει-
ώθηκε τελευταία ένα πολύ σημα-
ντικό επίτευγμα, διότι έγινε διατηρητέο 
μνημείο της Τοπικής Unesco ούτως 
ώστε αφενός μεν δεν υπάρχει φόβος ότι 
μπορεί κάποιος να τον γκρεμίσει αφετέ-
ρου δε ο Ναός έγινε αξιοθέατο-μνημείο 
της πόλης της Σεούλ. Ο Δήμος έβγαλε 
κάρτες όπου εικονίζεται ο Ναός του Αγίου 
Νικολάου ζωγραφισμένος από πολύ καλό 
καλλιτέχνη ζωγράφο και στο πίσω μέρος 
της κάρτας γράφει «Ορθόδοξη Εκκλησία» 
και δίνεται στους τουρίστες. Ακόμη σκο-
πός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κορέας 
είναι να διαδώσει πολύτιμα βιβλία σχετικά 
με την ιστορία, τη θεολογία και την πνευ-
ματικότητα της Ορθοδοξίας, έναν πολύ-
τιμο θησαυρό του Χριστιανισμού. Για το 
λόγο αυτό υπάρχει το βιβλιοπωλείο «Φι-
λοκαλία» δίπλα στον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Νικολάου. Είναι ένα φιλόξενο 
μέρος όπου ο καθένας μπορεί να πάει, να 

μιλήσει και να πιεί τσάι ανά πάσα στιγμή. 
Μπορεί να ακούσει μουσική, να διαβάσει 
βιβλία και να χαλαρώσει. Οι Ορθόδοξες 
Εκδόσεις της Κορέας και οι Ορθόδοξοι 
Εκδότες έχουν ήδη δημοσιεύσει πολλά 
πολύτιμα βιβλία και συνεχίζουν να δη-
μοσιεύουν σημαντικά Χριστιανικά έργα. 

Στην ορθόδοξη ενορία του Μπου-
σάν τη 2η μεγαλύτερη πόλη της Ν. Κορέας 
& 1ο λιμάνι της, στο ίδιο κτήριο που είναι 
ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στον 2ο όροφο λειτουργεί Παιδικός Σταθ-
μός. Η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού 
έχει χαρακτηριστεί άριστη, από την αρ-
μοδία κρατική υπηρεσία, όπου υπεύθυ-
νη είναι η πρεσβυτέρα Παταπία με τον π. 
Αλέξανδρο, ο οποίος είναι και εφημέριος 
του Ναού. Δέχεται ορθόδοξα και μη ορθό-
δοξα παιδιά. Τα παιδιά βρίσκουν αγάπη 
και θαλπωρή και οι μητέρες ανακούφιση. 
Έτσι ο Παιδικός Σταθμός είναι άλλη 
μια γέφυρα γνωριμίας των γονιών και 
των συγγενών των παιδιών με την 
Ορθοδοξία.

Επίσης στην Ν. Κορέα λειτουργούν 
δύο Ιερές Μονές, της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος στο Καπιόνγκ (γυναικεία) και 

Ο Δήμος της Σεούλ έβγαλε τουριστική κάρτα  
που εικονίζει τον Kαθεδρικό Ναό του Αγ. Νικολάου,  

ο οποίος ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της πόλης  
της Σεούλ από την Τοπική Unesco
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του Αγίου Ανδρέα στο Γιανγκού (ανδρική) 
με την πνευματική φροντίδα του Σεβ. κ. 
Σωτηρίου Τράμπα. Επισκεφθήκαμε την Ι. 
Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στο Καπιόνγκ όπου είχαμε επικοινωνία με 
τον Σεβ. κ. Σωτήριο και την μοναχή Αγάθη. 
Αντλήσαμε δύναμη πνευματική από τα 
Ιερά Λείψανα των 24 Προστατών Αγίων 
της Εκκλησίας της Κορέας, που προσκυ-
νήσαμε στην Μονή.

Όλα αυτά βοηθούν ώστε να γίνει γνω-
στή η Ορθοδοξία στην Κορεατική κοινω-
νία και δείχνουν πως ο Θεός λειτουργεί 
με θαυμαστό τρόπο. 

Αυτό το ταξίδι δεν αποτέλεσε για 
μας μόνο προβληματισμό πνευματικής 
αφύπνισης αλλά και εθνικό αναβάπτι-
σμα. Εθνική υπερηφάνεια και ρίγη συγκι-
νήσεως νοιώσαμε όταν επισκεφθήκαμε το 
«κορεατικό πολεμικό μνημείο της ελ-
ληνικής εκστρατευτικής δύναμης». Το 
μνημείο προς τιμήν των Ελλήνων πεσό-
ντων στον πόλεμο της Κορέας (1950-1955), 
ανεγέρθη το 1974, με δαπάνη της νοτιοκο-
ρεατικής κυβερνήσεως, στην πόλη Ichon. Η 
Κορέα για να τιμήσει τους Έλληνες έφτιαξε 
μνημείο με επιρροές αρχαιοελληνικές (λευ-
κά μάρμαρα και κίονες) και την επιγραφή 
«Ανδρών Επιφανών Πάσα Γη Τάφος» από 
τον Επιτάφιο του Περικλή γραμμένο στα 

Κορεατικά και Ελληνικά. Αναγράφονται τα 
ονόματα των Eλλήνων πεσόντων και εκεί 
τελέσαμε Τρισάγιο εις μνήμην τους. Επίσης 
καθώς επισκεφθήκαμε το Πολεμικό Μου-
σείο Κορέας στην Σεούλ εντυπωσιασθήκα-
με από τα εκθέματα και ρίγη συγκινήσεως 
μας διακατήχαν εμπρός στο πρόθεμα της 
Ελληνικής παρουσίας.

Η επίσκεψη του Παναγιωτάτου Οι-
κουμενικού Πατριάρχου στην Ι. Μη-
τρόπολη Κορέας (για 4η φορά) ήταν 
επίσης μεγάλη ευλογία για την πορεία 
της Ορθοδοξίας στην Κορέα. Αφορμή 
της επίσκεψης του Παναγιωτάτου στην Κο-

ρέα υπήρξε ο εορτασμός μνήμης του 
Αγίου Νικολάου στον πανηγυρίζοντα 
Καθεδρικό Ναό της Σεούλ, ο οποίος 
γιόρταζε τα 50 χρόνια από τα εγκαίνιά 
του το 1978, ως μοναδικός Ορθόδοξος 
Ναός όχι μόνο σε ολόκληρη την Κορέα 
εκείνης της εποχής των 40 εκατομμυ-
ρίων, αλλά και στην ευρύτερη περιο-
χή της Άπω Ανατολής. Αυτή τη φορά 
όμως κατά την επίσκεψη του Οικου-
μενικού Πατριάρχη, έγιναν πράγματα 
τα οποία δεν είχαν γίνει άλλη φορά, 
κι αυτός ήταν ο στόχος της τοπικής 
Εκκλησίας. Ο στόχος ήταν να βγει 
η Ορθοδοξία όσο γίνεται πιο έξω 

από τα τείχη της Ορθόδοξης Μητρό-
πολης, για να γίνει πιο γνωστή στη 
Κορεατική κοινωνία.

Στα πλαίσια του επίσημου εορτα-
σμού μνήμης του Αγίου Νικολάου 
ήρθε στην Θ. Λειτουργία (6/12/2018) ο 
Υπουργός Πολιτισμού στον Καθεδρικό 
Ναό και ήταν η πρώτη φορά που εισήλθε 
Υπουργός της Κυβέρνησης στην τοπική 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η επίσκεψη 
αποδείχθηκε πολύ σημαντική γιατί, μετά 
από λίγη ώρα ήταν νέο σε όλο το δίκτυο η 
επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης με την ευ-
καιρία της παρουσίας στην Ν. Κορέα του 
Οικουμενικού Πατριάρχου, διόργανωσε 

Η ομάδα Ιεραποστολικής δράσης από την Ελλάδα με 
εθνική υπερηφάνεια αντικρύζει στο Πολεμικό Μουσείο 
της Σεούλ, την ειδική αναθηματική στήλη προς τιμήν 
της ελληνικής συμμετοχής στον Πόλεμο της Κορέας
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η Ι. Μητρόπολη κι άλλες δραστηριότητες 
του οικουμενικού στην κορεατική κοι-
νωνία όπως International Symposium 
for the Environment στα πλαίσια του 
οποίου έγινε και βιβλιοπαρουσίαση του 
βιβλίου του Πατριάρχη «Συνάντηση με 
το Μυστήριο» το οποίο έχει μεταφραστεί 
σε πολλές γλώσσες. Ο Πατριάρχης έγινε 
δεκτός από τον πρόεδρο της Ν. Κορέας 
στο Blue House, έδωσε συνέντευξη τύ-
που στα κορεατικά τηλεοπτικά κανάλια, 
επισκέφθηκε την αποστρατικοποιημένη 
ζώνη όπου έκανε προσευχή για τα θύματα 
του κορεατικού πολέμου και την επανέ-
νωση με την Β. Κορέα, αποτέλεσμα όλων 
αυτών ήταν οι ειδήσεις αυτές να κυκλο-
φορήσουν σε όλη την Ν. Κορέα από τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς, τα MΜE και το 
διαδίκτυο και ως εκ τούτου η επίσκεψη 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κορέας 
του Προκαθήμενου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου να κάνει «μεγάλο θόρυ-
βο», ουσιαστικό και καταλυτικό για 
την εξέλιξη της Ορθόδοξης Μαρτυρίας 
στην κορεατική χερσόνησο. 

Ένα έργο, που ξεκίνησε ουσιαστικά και 
εντατικά όταν το 1975 έφθασε στην Κορέα, 
για να εργασθεί ιεραποστολικά ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σω-
τήριος Τράμπας (τότε ως αρχιμανδρίτης, 
αργότερα ως βοηθός Επίσκοπος Ζή-
λων και μετέπειτα πρώτος Μητροπο-
λίτης Κορέας), για να ανταποκριθεί 
στην δίψα των Ορθόδοξων Κορεατών 
αδελφών μας να γνωρίσουν την Ορ-
θόδοξη Πίστη. Σήμερα, 43 χρόνια 
μετά, χάρη στις άοκνες νυχθή-
μερες προσπάθειες, αγώνες και 
θυσίες του, βλέπουμε τους καρ-
πούς αυτού του θεάρεστου και 
προς Δόξαν Θεού έργου, με σημα-
ντικότερο όλων τον ΑΞΙΟ διάδο-
χό του στην Μητρόπολη Κορέας 
τον Σεβασμιώτατο κ. Αμβρόσιο 
ο οποίος έγινε αμέσως αγαπητός 

από το Ορθόδοξο Κορεατικό ποίμνιο 
κυρίως για την ταπεινοφροσύνη του 
την οποία διατηρεί, καίτοι διακρίνεται 
για τα διανοητικά του προσόντα και 
την μεγάλη μόρφωσή του. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πο-
λύ δύσκολο σε όποιον δεν έχει ζήσει στις 
ιδιαίτερες συνθήκες μιας μη χριστιανικής 
χώρας, να καταλάβει το βαθμό και το είδος 
των προβλημάτων που έχει να αντιμετω-
πίσει ένας ιεραπόστολος, προκειμένου να 
φέρει σε πέρας ένα τόσο απαιτητικό έργο. 
Το έργο του Ευαγγελισμού στην Κορέα δι-
αφέρει κατά πολύ από το αντίστοιχο της 
Αφρικής ή της Ινδίας. Στην Κορέα δεν 
τίθεται θέμα επιβίωσης των ανθρώπων. 
Εκεί είναι άλλος κόσμος, με υψηλά 
standards και επίπεδο ζωής. Υπάρχει 
όμως πνευματική φτώχεια και ανα-
ζήτηση. Ο Μητροπολίτης μαζί με τον 
κλήρο προσπαθούν να προβάλλουν Ορ-
θόδοξη Μαρτυρία όσο γίνεται καλύτε-
ρα, προσαρμοσμένοι σ’ αυτό το επίπε-
δο. Κοπιάζουν με θυσιαστική αγάπη στον 
αγρό Του στην Κορέα, ώστε η Ορθόδοξη 
Εκκλησία μας να ακτινοβολεί την αλήθεια 
Του απ’ άκρη σ’ άκρη της κορεατικής γης. 

Μαρία Σταυριανού
Ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος μαζί με τους  
συνεργάτες του κληρικούς, προσπαθεί να προβάλει  
Ορθόδοξη Μαρτυρία προσαρμοσμένη στα υψηλά 

standards και επίπεδο ζωής της κορεατικής κοινωνίας
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Στις αρχές Δεκεμβρίου ξαναήρθε στην 
επικαιρότητα από το Υπουργείο 

Παιδείας η συζήτηση περί κατάργησης 
της πρωινής προσευχής στα δημόσια 
σχολεία όλων των βαθμίδων, γιατί στα 

ιδιωτικά έχει λυθεί καθώς ελάχιστα συ-
νεχίζουν αυτή την παράδοση. Το 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον των 
σχολείων, με την παρουσία αλλο-
δαπών αλλά και μαθητών που δεν 
πιστεύουν, δεν επιτρέπει τη μονο-
μερή έκφραση της ορθοδόξου πί-
στης. Εξάλλου είναι πολύ λογικό 
να μην υποχρεώνεται κάποιος να 
συμμετέχει σε κάτι που δεν το πι-
στεύει. Τώρα γιατί υποχρεώνονται 
όσοι πιστεύουν στην Ορθόδοξη 
Αλήθεια την οποία ακολουθεί το 
95% του ελληνικού λαού, να στε-
ρηθούν την πρωινή προσευχή, δεν 
μπορούμε να το καταλάβουμε.

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την 
Ελλάδα μας, σε μια μεγάλη χώρα που η 
επίσημη θρησκεία της δεν έχει να κάνει 
με τον Χριστιανισμό, υπάρχει ένα σχο-
λείο που τολμά να κάνει αυτό που 
δεν κάνουν τα σχολεία στην Ελλάδα, 
παρόλο που σ’ αυτό φοιτούν μαθητές 
που ανήκουν σε διαφορετικές θρη-
σκείες και δόγματα. Αυτό όμως δεν απο-
τελεί εμπόδιο για την πρωινή προσευχή.

Το σχολείο ονομάζεται Άγιος Ιγνά-
τιος, βρίσκεται στην Καλκούτα των 
Ινδιών και ανήκει στο Φιλανθρωπικό 
Σύλλογο της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Σ’ αυτό φοιτούν περισ-
σότεροι από 600 μαθητές. Αν και λει-
τουργεί μόνο 5 χρόνια έχει αποκτήσει 
πολύ καλή φήμη και συγκαταλέγεται 
στα καλύτερα σχολεία της πόλης. Ακο-
λουθεί το αγγλικό σύστημα έχοντας ως 
κύρια γλώσσα τα αγγλικά, έχει υψηλό επί-
πεδο διδασκαλίας, έμπειρους εκπαιδευτι-
κούς, άριστη οργάνωση και η εισαγωγή 
των μαθητών γίνεται με εξετάσεις. Κάθε 
χρόνο απορρίπτονται εκατοντάδες αιτή-
σεις καθώς οι εγκαταστάσεις δεν επαρ-

GLORY TO GOD 
(ΔόξΑ στό Θεό)

Οικότροφοι του Ορφανοτροφείου που διατηρεί  
η Αδελφή Νεκταρία στην Καλκούτα των Ινδιών  

και μαθητές του σχολείου Αγιος Ιγνάτιος

Διανομή φαγητού στην Καλκούτα από το Φιλανθρωπικό 
Σύλλογο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας
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κούν για ίδρυση νέων τμημάτων. Αυτή 
είναι και η αιτία που δεν μπορεί να δώσει 
απολυτήριους τίτλους, καθώς δεν υπάρ-
χουν οι τρεις τελευταίες τάξεις δεκάτη 
ως δωδεκάτη. [οι αντίστοιχες τάξεις του 
δικού μας λυκείου]. Το κάθε τμήμα 
έχει 40 περίπου μαθητές αρκετοί 
από τους οποίους έρχονται από πο-
λύ μακριά και γι αυτό αναγκάζονται 
να μένουν ως οικότροφοι στο χώρο 
του ορφανοτροφείου, πληρώνοντας 
ένα ποσό για τροφεία. 

Διευθύντρια του σχολείου 
είναι η αδελφή Νεκταρία, από 
τον Όσιο Πατάπιο στο Λου-
τράκι, που δραστηριοποιείται 
ιεραποστολικώς πολλά χρόνια 
στην περιοχή της Καλκούτας. 
Η ίδια εμπνεύστηκε πέντε χρόνια 
πριν την ίδρυση του, με σκοπό να 
περιορίσει τα έξοδα από τα δίδακτρα των 
παιδιών του ορφανοτροφείου. Έτσι τα 100 
παιδιά του ορφανοτροφείου, αγόρια και 
κορίτσια είναι μαθητές του αυτού του 
σχολείου και δέχονται υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση. Τώρα όνειρο δικό της και 
των μαθητών της αποτελεί η κατασκευή 
νέων εγκαταστάσεων για το σχολείο σε 
διπλανό ιδιόκτητο οικόπεδο, για να μπο-
ρεί να λειτουργεί με όλες τις τάξεις και να 

πάρει και την επίσημη αναγνώριση από 
το τοπικό Υπουργείο Παιδείας. Λίγες μέ-
ρες πριν τα Χριστούγεννα δόθηκαν στην 
Αδελφή τα σχέδια του νέου διδακτηρίου 
και ο προϋπολογισμός που ανέρχεται στο 

ποσό 1.500.000 δολάρια, μαζί με τον εξο-
πλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή. Το 
ποσό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά 
με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες 
του Αγίου Ιγνατίου υπάρχει ελπίδα…

Το σχολείο του Αγίου Ιγνατίου δί-
νει καθημερινά μαρτυρία Ορθοδοξίας 
στην καρδιά της Ινδουιστικής Καλ-
κούτας. Το έμβλημα του ένας σταυρός 
πλαισιωμένος από τις λέξεις ΙΣ ΧΡ ΝΙ 
ΚΑ, κεντημένο στις στολές όλων των 
μαθητών. Σ’ όλες τις αίθουσες υπάρχουν 
εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, 
χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία ενόχλησης 
ή διαμαρτυρίας.

Το πιο σημαντικό όμως απ’ όσα συμ-
βαίνουν είναι η πρωινή προσευχή. Όλοι 
οι μαθητές –μόνο 40 περίπου είναι ορ-
θόδοξοι [κάποια παιδιά του ορφανοτρο-
φείου]– συγκεντρώνονται στην αίθουσα 
τελετών του σχολείου και λένε δυνατά το 
Πάτερ Υμών και στη συνέχεια ψάλλουν 
την Δοξολογία που αποτελεί τον Ύμνο 

Αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου Άγιος Ιγνάτιος  
στην Καλκούτα. Οι μαθητές του σχολείου αυτού  

δέχονται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 

Πρωινή προσευχή στην αίθουσα εκδηλώσεων  
του σχολείου Άγ. Ιγνάτιος στην Καλκούτα (συνεχίζεται στη σελ. 22)
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ανοιχτο παραθυρο Στήν ορθοδοξή

Στην Ινδονησία, που απαρτίζεται περίπου από 18.000 νησιά  (με-
γαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο), δημιουργήθηκαν 

με την βοήθεια του Θεού και τις μεγάλες προσπάθειες των γηγενών 
ιεραποστόλων, παρά τα αντίξοα κοινωνικά και φυσικά προβλήματα 
(τσουνάμι, σεισμοί κ.λπ.) μέσα σε 20 χρόνια, οκτώ Ορθόδοξες Ιερα-
ποστολικές βάσεις. Ο θερισμός πολύς, οι εργάτες λίγοι και η οικονο-
μική ενίσχυση πενιχρότατη μετά την οικονομική κρίση. Οι ιερείς δεν 
μισθοδοτούνται και επόμενο είναι να δημιουργούνται προβλήματα 
στο ιεραποστολικό τους έργο. Παρόλα αυτά οι Ινδονήσιοι εκτιμούν 
βαθύτατα την κληρονομιά της Ορθοδοξίας και αγωνίζονται 
για την σωτηρία τους καίτοι είναι αλλόθρησκοι σπεύδουν να 
«βιάσουν» την Βασιλεία των Ουρανών και «πουλούν όλα όσα 
έχουν» κατά τον λόγο του Κυρίου για να αγοράσουν τον ΕΝΑ, 
τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ πολύτιμο Μαργαρίτη της Αιώνιας ζωής και 
Βασιλείας.

Μικρό δείγμα του μεγάλου Ιεραποστολικού τους έργου είναι 
το φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται.
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ιΕραποΣτοΛή Στήν ινδονήΣια
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του σχολείου. Μια άκρως συγκινητική 
στιγμή καθώς ακούς τις παιδικές φωνές 
να ψάλλουν αρμονικά δεμένες και να 
ξεκινά έτσι η κάθε τους μέρα στο σχολείο. 
Όπως επεσήμανε η Αδελφή Νεκταρία 
κανένας γονιός ή παιδί δεν εξέφρασε 
άρνηση ή αντίρρηση πάνω στο θέμα της 
προσευχής. Αντίθετα μάλιστα όλοι συμ-
μετέχουν και περιμένουν πότε θα έρθει 
και η δική τους σειρά να ανεβούν στο βά-

θρο να πουν το «Πάτερ Υμών». 
Επίσης αρκετοί είναι οι μαθητές 
που εκδηλώνουν την επιθυμία 
να βαπτισθούν ορθόδοξοι, αλλά 
για ευνόητους λόγους τους επι-
σημαίνεται ότι αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με την ενηλικίωσή 
τους και γι’ αυτό γιατί πρέπει 
όλα να γίνονται προσεκτικά για 
να μην υπάρξουν κατηγορίες 
για προσηλυτισμό. 

Έτσι την ώρα που στα 
ελληνικά σχολεία σιγά σι-
γά καταργείται η σχολική 
πρωινή προσευχή και χάνε-

ται και το τελευταίο χαρακτηριστικό 
που έδινε στους μαθητές μνήμη Χρι-
στού, κάπου στην μακρινή Καλκού-
τα μικροί Ινδοί υμνούν καθημερινά 
τον αληθινό Θεό χωρίς ακόμα να τον 
γνωρίζουν, ψάλλοντας Tου GLORY 
TO GOD.

Ας δοξάσουμε όλοι το Όνομά Του για 
όσα θαυμαστά συμβαίνουν στην μακρινή 
Καλκούτα και ας ευχηθούμε σύντομα 
να βρεθούν τα χρήματα, να κτιστεί το 
νέο σχολείο του Αγίου Ιγνατίου για 
να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους 
Ινδούς μαθητές να δοξολογούν το Θεό.

Κανελλοπούλου Κωνσταντίνα
Θεολόγος Εκπαιδευτικός

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Διευθύντρια του σχολείου Άγ. Ιγνάτιος  
είναι η αδελφή Νεκταρία από την Ι. Μονή  

Οσίου Παταπίου στο Λουτράκι,  
η οποία δραστηριοποιείται ιεραποστολικώς 
πολλά χρόνια στην περιοχή της Καλκούτας

Η πρωινή προσευχή στο σχολείο Αγ. Ιγνάτιος, με μόνο  
40 ορθόδοξους μαθητές, δίνει καθημερινά μαρτυρία  

Ορθοδοξίας στην καρδιά της Ινδουιστικής Καλκούτας

Μαθητές έρχονται καθημερινά από μακρυά με 
σχολικό λεωφορείο για να φοιτήσουν στο αξιό-
λογο σχολείο του Αγ. Ιγνατίου στην Καλκούτα

(συνέχεια από τη σελ. 19)



23Ψυχωφελή Θέµατα

Ο Σταυρός είναι το τιμιότερο σύμβολο της 
χριστιανοσύνης. Κάθε στρατός και κάθε 

παράταξη έχουν το δικό τους Λάβαρο, τη 
δική του σημαία. Εμείς όμως οι Χριστιανοί 
έχουμε την μοναδική σημαία στον κόσμο, 
τον ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ο Χριστός είναι 
ο πρώτος σημαιοφόρος, ο οποίος σήκωσε για 
τη σωτηρία μας το βαρύτερο σταυρό διότι 
ήταν φορτωμένος με τα αμαρτήματα όλου 
του κόσμου. Επομένως οι Χριστιανοί, από 
άπειρη ευγνωμοσύνη προς το Χριστό πρέπει 
με πίστη, ευσέβεια και ευλάβεια να κάνουν 
σωστά το σταυρό τους. Δυστυχώς όμως δεν 
τον κάνουν σωστά αλλά μηχανικά και γρήγο-
ρα, ωσάν εξόφληση τυπικής υποχρεώσεως. Η 
κίνηση που κάνουν δεν είναι σταυρός αλλά 
εμπαιγμός. Πολλοί Χριστιανοί ντρέπονται 
και να τον κάνουν. Ο Χριστός όμως δεν ντρά-
πηκε να σταυρωθεί και να καρφωθεί για τη 
σωτηρία μας. Όντως πολύ κακοποιημένο το 
σημείο του Σταυρού.

Πως πρέπει λοιπόν να κάνουμε 
το σταυρό μας;

Εκτός από την διδασκαλία και την παρά-
δοση της εκκλησίας, σχετικά με το Σταυρό 
και τη σωστή σημασία του πάνω στο σώμα 
μας, πολύ παραστατικά μας διδάσκει και ο 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος όπου κή-
ρυττε, έστηνε και ένα μεγάλο Σταυρό, μοίραζε 
μικρούς σταυρούς στον κόσμο που ακολου-
θούσε, και έλεγε όπως η Αγία Τριάδα δοξάζε-
ται στον ουρανό από τους Αγγέλους, έτσι και 
συ Χριστιανέ να σμίγεις τα τρία δάκτυλα του 
δεξιού σου χεριού και μη δυνάμενος να ανέ-
βεις στον ουρανό να προσκυνήσεις, βάνεις το 
χέρι σου στη κεφαλή (η κεφαλή σημαίνει τον 
ουρανό) και λέγεις: Όπως οι Άγγελοι στον ου-
ρανό δοξάζουν την Αγία Τριάδα, έτσι και εγώ 
δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και 
καθώς τα δάκτυλα είναι τρία (είναι ξεχωριστά 
είναι και μαζί) έτσι και η Αγία Τριάδα είναι 
τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός. Κατεβάζεις 
το χέρι σου στη κοιλιά σου και λέγεις: Σε 
προσκυνώ και σε λατρεύω διότι κατεδέχθης 

και ενσαρκώθης στην κοιλιά της Θεοτόκου 
για τις αμαρτίες μας. Συνέχεια το βάζεις εις 
τον δεξιόν ώμον και λέγεις: Σε παρακαλώ 
να με συγχωρέσεις και να με βάλεις εις τα 
δεξιά σου με τους δικαίους. Μετά το βάζεις 
εις τον αριστερόν ωμόν και λέγεις: Μη με 
βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς. 
Έπειτα σκύβοντας στη γη λέγεις: Σε δοξά-
ζω, σε προσκυνώ, σε λατρεύω και όπως συ 
βάλθηκες εις τον τάφον έτσι θα βαλθώ και 
εγώ. Και όταν σηκώνεσαι όρθιος φανερώνεις 
την Ανάσταση και λέγεις: Σε δοξάζω και σε 
προσκυνώ διότι ανέστης εκ νεκρών για να 
μας χαρίσεις την αιώνια ζωή. Όντως πολύ 
διδακτικά τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αι-
τωλού, διότι το καλώς γενόμενο σημείο του 
Σταυρού σημαίνει προσφορά ολοκλήρου του 
εαυτού μας στο Χριστό.

Προσοχή: Πανεπιστημιακός δάσκαλος εί-
πε τα εξής βαρυσήμαντα λόγια για τον Χριστό 
επάνω στο Σταυρό: Τα χέρια του ήταν οριζό-
ντια, τεντωμένα και καρφωμένα, «στάζοντας 
και αίμα! Επομένως όποιος δεν κάνει σωστά 
το σταυρό του δεν προσεύχεται. Δεν έπιασε 
το σωστό νούμερο (τον αριθμό τηλεφώνου 
του Θεού) για να ανοίξει και να ακούσει τον 
προσευχόμενο. Χριστιανοί Ορθόδοξοι: Να 
κάνουμε σωστά το Σταυρό μας με πίστη, 
ευσέβεια, ευλάβεια και επίγνωση της 
στιγμής. Παντού και πάντοτε! Στο σπίτι, 
πρωί και βράδυ, στο φαγητό, στο Ναό, στο 
δρόμο και όταν περνάμε από Ναούς και σε 
κάθε άλλη στιγμή της ζωής μας! Να τον σε-
βόμεθα και να αγωνιζώμεθα για το Σταυρό.

Ο Σταυρός είναι η ωραιότης της Εκκλησίας.
Ο Σταυρός είναι ο φύλαξ της οικουμένης.
Ο Σταυρός είναι των κιστών το στήριγμα.

Ο Σταυρός είναι των Αγγέλων η δόξα.
Ο Σταυρός είναι των δαιμόνων το τραύμα.

Χριστιανοί «ΕΝ ΤΟΥΤΗ ΝΙΚΑ»

Ο Ύμνος του Σταυρού.

Σπ. Μεσσηνιώτης
Θεολόγος - Νομικός

το ΣήμΕιον του Σταυρου
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Πρόθυμη και μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Νέων του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στην πρόσκλη-
ση να βοηθήσουν στο περίπτερο του περιοδικού του Ομίλου «Ιεραποστολικός 

Ταχυδρόμος» στην 7η Έκθεση Ορθοδόξου Χριστιανικού Βιβλίου που πραγματοποι-
ήθηκε στο Ξενοδοχείο ΚΑΡΑΒΕΛ στην Αθήνα από 2-5 Νοεμβρίου 2018. Να πως 
περιγράφει μια εκ των φοιτητριών αυτή την εμπειρία της: «Ήταν μεγάλη μου τιμή 
και ευλογία να διακονήσω και εγώ στην 7η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου την 
προώθηση του περιοδικού «Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος». Σε αυτό το κάλεσμα η χαρά 
μου ήταν μεγάλη γιατί πρόκειται για ιερό σκοπό. Προσπάθησα να βοηθήσω τον κόσμο 
που ερχόταν όσο περισσότερο μπορούσα ώστε να γνωρίσουν αυτό το περιοδικό και να 
θελήσουν να γίνουν αναγνώστες του. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη και αυτό 
είναι κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για αυτήν την προσφορά 

ήταν το χαμόγελο στα μάτια του κόσμου και 
οι ευχαριστίες που δεχτήκαμε. Ελπίζω να μου 
ξαναδοθεί και του χρόνου η ευκαιρία να βρε-
θώ στην έκθεση του «Χριστιανικού Βιβλίου» 
και να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ και 
εγώ το έργο της Ιεραποστολής».

Ηλιάνα Ευθυμίου,   
Φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Στιγμιότυπα από το stand προώθησης του περιοδικού του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  
«Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος» στην 7η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού βιβλίου. 
Οι νέοι του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. απέδειξαν με αυτή τη διακονία τους ότι υπάρχει ζώσα μαγιά  

και ελπίδα για την ορθόδοξη ιεραποστολή

οι νΕοι του π.χ.ο.ο.ι. Εν δραΣΕι...
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ρουμπαρΕ 26/12/2018

Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων σε έναν ξεχωριστό Ιερό Ναό του κόσμου. 
Χριστούγεννα 2018 στο Ρουμπάρρε της Ουγκάντας με εφημέριο τον π. Αρι-

στοτέλη Ασήμουε, την πρεσβυτέρα Μαγδαληνή και τους φλογερούς πιστούς του 
χωριού που για μία ακόμη χρονιά εόρτασαν τη μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε 
όλους. Η φάτνη του Χριστού μας ενώνει ...
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Οκος Θεόδωρος 
Θεοδωρίδης, 

μαιευτήρας Έλλη-
νας γιατρός που 
πήγε το 2013 στην 
Τανζανία της Αφρι-
κής, για να προ-
σφέρει αφιλοκερ-
δώς τις υπηρεσίες 
του συμμετέχοντας 
εθελοντικά στην 
ιεραποστολή της 
Ιεράς Μητροπόλε-
ως Ειρηνουπόλε-
ως, ετοιμάζεται να 
επισκεφτεί ξανά 
την ίδια χώρα.

Ο κος Θεόδωρος Θεοδωρίδης εί-
ναι αναπληρωτής καθηγητής Μαι-
ευτικής-Γυναικολογίας στο ΑΠΘ, 

ο οποίος τιμάται για το 
ανθρωπιστικό του έργο 
με το Βραβείο Αριστείας 
Ιατρο-κοινωνικού Έργου 
και Προσφοράς που του 
απονέμει η Κοσμητεία 
της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ.

Ο κ. Θεοδωρίδης, πήγε 
στην περιοχή της κοινό-
τητας Kidamali, της επαρ-
χίας Iringa στην κεντρική 
Τανζανία, όπου δραστη-
ριοποιείται η Ελληνορ-
θόδοξη Ιεραποστολή και 
προσέφερε πολύτιμες 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας στον τοπικό πληθυ-
σμό, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που 
είχε μετατραπεί σε ιατρείο, όπου και εξε-

Ιεραποστολικά Mέτωπα

ΕθΕΛοντήΣ μαιΕυτήραΣ Στήν ιΕραποΣτοΛή 
τήΣ ιΕραΣ μήτροποΛΕώΣ ΕιρήνουποΛΕώΣ
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τάζονταν ασθενείς. 
Επίσης, πραγματο-
ποίησε πολλές επι-
σκέψεις σε δύσβατα 
και απομονωμένα 
χωριά, προκειμένου 
να εξυπηρετήσει τις 
μεγάλες ανάγκες του 
πληθυσμού.

Η ανθρωπι-
στική δράση του 
δεν περιορίστηκε 
μόνο στην παρο-
χή ιατρικής πε-
ρίθαλψης αλλά 
περιελάμβανε και 
τη συμμετοχή του 
στην επίβλεψη των κοινωφελών έρ-
γων της ιεραποστολής και συγκε-
κριμένα στην πορεία ίδρυσης και 
λειτουργίας σχολείων, ορφανοτρο-
φείων, ιερών ναών και γεωτρήσεων 
για καθαρό πόσιμο νερό.

Επιπλέον, προσέφερε υπηρεσίες στη 
διανομή ει-
δών ένδυσης 
και τροφίμων 
στους κατοί-
κους μιας 
από τις φτω-
χότερες περι-
οχές του πλα-
νήτη ενώ κά-
θε απόγευμα 
συμμετείχε 
στην προε-
τοιμασία του 
συσσ ι τ ί ου 
για τα παιδιά 
της περιοχής.

Ο κ. Θεο-

δωρίδης τον Φεβρουάριο του 2019 θα 
πάει στην Ουγκάντα, ενώ τον Ιούνιο του 
ιδίου έτους θα ξαναπάει στην Τανζανία, 
για να συνεχίσει την πλούσια ανθρωπι-
στική του δράση.

Πηγή: www. iefimerida.gr
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νήΣι νιαΣ 

Στο Δημοτικό και Γυμνάσιο Σχολείο 
«Άγιος Νικόλαος» στο νησί Νιάς 

της Ινδονησίας, ο πατέρας Χαρίτων 
Zega με τους μαθητές ετοιμάζεται να 
γιορτάσει την γιορτή του Αγίου Νι-
κολάου. Ευχή όλων των πιστών είναι 
να σωθούν οι ψυχές με τις πρεσβείες 
του Αγίου Νικολάου και να ευλογήσει 
τους δασκάλους, τα παιδιά και τους 
γονείς του σχολείου.

1. Στο Μητροπολιτικό Ναό στο Γιαουντέ στο μακρινό Καμερούν παρουσιάστη-
καν και έγιναν γνωστοί στους ορθοδόξους του Καμερούν οι τρεις πρόσφατοι 

Άγιοι της Εκκλησίας μας: Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παῒσιος και Άγιος Ιάκωβος.

νΕα απο τήν ιΕραποΣτοΛή  
Στο καμΕρουν
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2. Στιγμιότυπα από την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του 
Μυροβλύτου (26.10.2018), στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 

στην Συνοικία Mvog Bi, στην πρωτεύουσα Γιαουντέ του Καμερούν.
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Στις 3 Οκτωβρίου 2018 
ο πνευματικός του 

Ομίλου Σεβ. Μητροπολί-
της Κυθήρων & Αντικυ-
θήρων κ.κ. Σεραφείμ τέλε-
σε τον Αγιασμό του νέου 
εκκλησιαστικού έτους 
στην αίθουσα της Ιερα-
ποστολής, οδός Τρυγόνος 
3 στην Κυψέλη. Μετά το 
πέρας του Αγιασμού προ-
βλήθηκαν από την ταμία 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα Μαρία 
Σταυριανού διαφάνειες 
που παρουσίαζαν την 
πορεία του νεοσύστατου 
ιεραποστολικού κλιμακί-
ου στο Ρουμπάρε της ΝΔ 
Ουγκάντας.

Το Παράρτημα εξωτερικής ιε-
ραποστολής του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

στην Θήβα, πραγματοποίησε στις 
8/10/2018 εκδήλωση με θέμα: «Η 
Ορθοδοξία στην Σιέρα Λεόνε» 
με ομιλητές τον κ. Ιωάννη Πε-
ράκη, Θεολόγο και τον κ. Κων-
σταντίνο Τσινάλη, Καθηγητή 
Βυζαντινής μουσικής οι οποίοι, 
μετέφεραν τις εμεπιρίες τους και 
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό 
από το ιεραποστολικό κλιμάκιο της 
Σιέρα Λεόνε όπου είχαν πρόσφατα 
επισκεφθεί.

αγιαΣμοΣ νΕου ΕκκΛήΣιαΣτικου ΕτουΣ

νΕα απο τα παραρτήματα μαΣ

Στιγμιότυπο από την ιεραποστολική εκδήλωση 
στη Θήβα. O εκπρόσωπος του Τοπικού Ποιμε-
νάρχου Αρχιερατικός Επίτροπος Θηβών Πρωτο-
πρεσβύτερος π.Γεώργιος Τουλουμάκος απηύθυνε 
χαιρετισμό και τις θερμές ευχές του Σεβασμιω-
τάτου κ. Γεωργίου
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1. Στην 1η Ιεραποστολική Σύναξη 
Νέων της νέας εκκλησιαστικής χρονι-
άς στην Ιεραποστολή στην Κυψέλη η κ. 
Κωνσταντίνα Κανελλοπούλου, Θεο-
λόγος με μεγάλη εθελοντική και ιεραπο-
στολική δράση τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό, μετέφερε νέα και 
εμπειρίες από την επίσκεψή της στο 
Ορθόδοξο Ιεραποστολικό κλιμάκιο 
των Ινδιών που διακονεί η Αδελφή 
Νεκταρία Παραδείση.

2. Με ιδιαίτερη χαρά και ευλογία 
υποδέχθηκαν οι Νέοι του Ομίλου στην 
καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους 
στις 28 Νοεμβρίου 2018 τον Ορθόδοξο 
ιεραπόστολο στην Ταϊβάν Αρχιμανδρί-
τη π. Ιωνά (Μούρτο) Γρηγοριάτη. Ο π. 
Ιωνάς επωμίσθηκε να μεταφέρει τον 
σπόρο του Ευαγγελίου του Χριστού 
στην πολυπληθή, αλλόγλωσση και 
αλλόθρησκη Τάι-Πέι της Ταϊβάν, 

όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εί-
ναι γνωστή ούτε καν ονομαστικά. 
Η περίπτωσή του είναι ξεχωριστή και 
ενδιαφέρουσα, λόγω των παράξενων και 
πρωτοφανών για ιεραπόστολο εξωτερι-
κών συνθηκών, όπως τις περιέγραψε ο 
ίδιος στην εν λόγω Σύναξη. Η Ομιλία του 
π. Ιωνά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Ομίλου μας www.ierapostoli.gr

ιΕραποΣτοΛικΕΣ ΣυναξΕιΣ νΕών
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Πλαγιάρι, 10-01-2019

Ἀγαπητή μας κ. Πρόεδρε,

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τή συνδρομή τῆς ἀγάπης σας στό ἔργο τῆς ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθὰ». Καί μέ τή 
δική σας συνδρομή ἐνισχύθηκε τό ταμεῖο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί ἔτσι εἴχαμε τήν 
οἰκονομική δυνατότητα νά πραγματοποιήσουμε ἐπίσκεψη ἀγάπης στό Κατάστημα 
Κράτησης Χαλκίδας στίς 4 Ἰανουαρίου, παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες 
ἐκείνων τῶν ἠμερῶν. Γιά τόν κάθε κρατούμενο ἐτοιμάσαμε ἕνα πλούσιο δέμα 
ἀγάπης μέ διάφορα εἴδη γιά προσωπική του χρήση, ἐπιπλέον δέ καί μιά βασιλόπιτα 
στόν καθένα. Ἐπίσης εἴχαμε τή δυνατότητα νά ἐνισχύσουμε οἰκονομικά Φιλόπτω-
χα Ταμεία Φυλακῶν, ἀπόρους κρατουμένους φυλακῶν Ἑλλάδος καί ἐξωτερικοῦ, 
ἀπόρους πρώην κρατουμένους, καθώς καί οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων, πού 
συχνά βρίσκονται σέ ἀπόγνωση. Πολλές φορές καί μέ ἀνήλικα παιδιά. Καί, ὅσο 
ἡ νέα νομοθεσία τό ἐπιτρέπει, πραγματοποιήσαμε καί ἀποφυλακίσεις ἀπόρων 
μικροποινιτῶν κρατουμένων.

Σ’ αὐτό συμβάλατε κι ἐσεῖς μέ τή δική σας συνδρομή. Κι ἐσεῖς «ἐπισκεφθήκατε» 
μαζί μας τή Φυλακή Χαλκίδας. Ἤ, καλύτερα, στά πρόσωπα τῶν κρατουμένων 
«ἐπισκεφθήκατε» τόν ἴδιο τόν Κύριό μας, σύμφωνα μέ τό λόγο του: «ἐν φυλακῇ 
ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36). Μέσα σ’ αὐτόν τό λόγο κρύβεται ὅλο 
τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο μας. 
Καί εἶναι ὁ λόγος αὐτός μιά διαρκῆς ὑπόμνηση τοῦ χρέους ὅλων τῶν χριστιανῶν 
νά θυμόμαστε τούς φυλακισμένους ὡς εἰκόνα «τοῦ φυλακισμένου» Χριστοῦ μἐ 
ἀγάπη σάν τή δική Του καί σάν νά εἴμαστε κι ἐμεῖς μαζί τους δεμένοι μέ τά πικρά 
δεσμά τῆς φυλακῆς ( Ἑβρ. 13, 3).

Ὁ Θεός νά κατευθύνει τήν πορεία τῆς ζωῆς σας σέ ἔργα ἀγάπης καί προσφορᾶς 
καί νά εὐλογεῖ ὅλους τούς κόπους σας.

Χρόνια πολλά.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ τεχθέντος Ἰησοῦ
Γιά τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων

Επιστολές Ιεραποστόλων

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

ΤΗΛ.: 23920/25-866, ΦΑΞ: 23920/25-391
e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

Τ.Θ. 10 397, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Προς:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3-7 ΚΥΨΕΛΗ
Τ.Κ. 113 64 ΑΘΗΝΑ, GREECE.

Χρόνια πολλά!

Η σημερινή κοινωνία αναταράζεται συνεχώς από διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. 
Απέναντι σ' αυτές τις διαμαρτυρίες, όπου η ανθρώπινη κοινωνία ζητάει τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης, ο Χριστός γεννάται για να φέρει μια άλλη επανάσταση μέσα στην 
στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, το να εναντιώνεται στην ψεύτικη, άδικη, εγωιστική και 
αμαρτωλή ζωή του. Η νίκη σ' αυτή την επανάσταση είναι η πιο δύσκολη, αλλά όποιος 
νικάει τον εαυτό του είναι αήττητος.

Ας κάνουμε το Χριστό σύμμαχο, αυτά τα Χριστούγεννα και για όλη μας τη ζωή, για να 
θριαμβεύσουμε σε κάθε εσωτερική και εξωτερική επανάσταση.

Να έχετε μια ευλογημένη χρονιά,

Εν Χριστώ αγάπη
Ο Απολλωνίας και Φίερι

† Νικόλαος

Επιστολές Ιεραποστόλων
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Α Σ Y Λ O N  Α Ν Ι Α Τ Ω Ν
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΜΕΤΑΔΑΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
125 χρόνια αδιάλειπτης κοινωνικής προσφοράς

ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 39 - 112 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 864 7522 - FAX: 210 864 7696

e-mail: mfo@asylonaniaton.gr       www.asylonaniaton.gr

Προς Πανελ/νιο Χριστιανικό Όμιλο

Ορθοδόξου Ιεραποστολής

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2018
Α.Π.:1828

Αγαπητοί φίλοι,

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την 
έμπρακτη στήριξή σας στο έργο μας.

Φέτος το Άσυλο Ανιάτων συμπληρώνει 125 χρόνια σιωπηλής προσφοράς στον 
Συνάνθρωπο. Η μέτρηση αυτής της προσφοράς είναι μεγαλειώδης: πάνω από 8.000 
άνθρωποι έχουν ζήσει όλη την ενήλικη ζωή τους μαζί μας. Με την πολύτιμη συμπα-
ράσταση των δωρητών, των χορηγών και των ευεργετών εξασφαλίστηκε για όλους 
αυτούς τους ανθρώπους πλήρης ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σίτιση· και κυρίως 
αξιοπρέπεια και ελευθερία. Χωρίς καμία κρατική υποστήριξη (αντιθέτως μάλιστα, με 
τεράστια φορολόγηση τα τελευταία χρόνια) με αυτή την βοήθεια φτάσαμε έως εδώ 
και με αυτήν ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με μοναδικό σκοπό 
την ανακουφιστική συμπαράσταση στον Άνθρωπο που μας χρειάζεται.

Εκ μέρους των 170 περιθαλπόμενων και του ΔΣ του Ασύλου Ανιάτων σας ευ-
χαριστούμε θερμά για το υγειονομικό υλικό που μας προσφέρατε σύμφωνα με το 
συνημμένο δελτίο παραλαβής.

Είναι τιμή μας που στέκεστε δίπλα μας. Είστε η μόνη μας ελπίδα και καταφυγή 
στις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε.

Με εκτίμηση

Ευχαριστήριες Επιστολές
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† ΕυτΕρπή γ. μαυτα-ήΛια

Στις 4/12/2018 έφυγε για την «μέλλουσαν 
πόλιν» που τόσο είχε αγαπήσει και για 

την οποία αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της 
η σεβάσμια και αγωνίστρια εκπαιδευτικός 
και ιεραπόστολος Ευτέρπη Ηλία.

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Το 1951 κα-
τέστη πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχο-
λής Αθηνών. Είχε δίπλωμα Γαλλικής από 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και Πτυχίο 
Βυζαντινής Μουσικής από το Ωδείο Πει-
ραιώς. Σπούδασε πιάνο (Μέση Σχολή) στο 
Ωδείο Αθηνών. Το 1965 έλαβε το Πτυχίο του 
Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως. Υπηρέ-
τησε ως φιλόλογος στην Ευρύχου (Κύπρο), 
Καρδίτσα και Πειραιά. Ήταν γυμνασιάρχης 
στην Άμφισσα, και λυκειάρχης στη Λιβαδειά 
και στο 5ο Λύκειο Πειραιώς.

Με το σύζυγό της, τον αείμνηστο θεολό-
γο Γεώργιο Ηλία, απέκτησαν 6 παιδιά και 
10 εγγόνια.

Στην Καρδίτσα διηύθυνε γυναικεία χο-
ρωδία, που απέδωσε το 1960 το ορατόριο 
της Ελένης Οικονομοπούλου «Κοινωνικός». 
Ήταν μέλος της χορωδίας της «Ευσέβειας» 
και συνοδός στο πιάνο στη χορωδία του 
Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου.

Χαρακτήρας ευγενής, προσηνής, πρόθυ-
μος, εξυπηρετικός, ταπεινός, γεμάτος αγάπη 
και αγαπητός, ευχαριστεί το να υπηρετεί 
και εξυπηρετεί όλους ανεξαιρέτως. Με τους 
συνεργάτες της κατόρθωνε να μη δημιουργεί 
προστριβές και προβλήματα. Υποχωρητι-
κή όχι μόνο στους συνομιλήκους της, αλλά 
και στους νεωτέρους της, ήταν φιλική σε 
όλους. Ειρηνική η ίδια, ακτινοβολούσε την 
ειρήνη του Θεού στο στενό και ευρύτερο 
περιβάλλον της. Εργαζόταν για το Θεό και 
τα παιδιά του Θεού και η σκέψη αυτή την 
έκανε ακούραστη.

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

Αν και πολύτεκνη με πολλές οικογενεια-
κές υποχρεώσεις με προτροπή του συζύγου 
της Γεωργίου, το καλοκαίρι του 1990, 12 
Ιουλίου, ξεκίνησαν από την Αθήνα η Ευ-
τέρπη Ηλία και η Αγγελική Χατζηχρήστου, 
οι οποίες συνεργάστηκαν στο ξεκίνημα της 
λειτουργίας του σχολείου στην Ιεραποστολή 
του Kolwezi (Ζαΐρ) (1990-1995).

Γύρω στις 120 αιτήσεις υποψηφίων δα-
σκάλων υπήρχαν ακόμη από τον καιρό του 
π. Κοσμά, καθώς τελείωνε το κτίσιμο του 
Δημοτικού Σχολείου. Πήραν βιβλίο Πρω-
τοκόλλου. Πρωτοκόλλησαν τις αιτήσεις και 
έστειλαν επιστολές σ’ όλους τους υποψηφί-
ους δασκάλους για την ημέρα και ώρα των 
εξετάσεών τους με σκοπό την επιλογή των 
καλυτέρων, στους οποίους θα ανετιθετο η 
διδασκαλία (σε συνεργασία με επιθεωρητές 
του Υπουργείου Παιδείας του τότε Ζαΐρ). 
Τα θέματα δακτυλογραφήθηκαν, φωτοτυπή-
θηκαν στον πολύγραφο κ.λπ. Στη συνέχεια 
έγιναν οι εγγραφές των παιδιών. Μετά από 
2 χρόνια δημιουργήθηκε το Γυμνάσιο (βαθ-
μιδόν – progressivement). Είναι το Institut 
Technique Agricole (ITA), που έβγαλε κα-
λούς αγρονόμους, που κάθε Ιούνιο μέχρι 
τώρα έχουν επιτυχία 100% στις εξετάσεις 
του Κράτους. Η Ευτέρπη Ηλία διηύθυνε 
το ΙΤΑ επί 7 χρόνια. Οι καθηγητές προ-
σλαμβάνουν με κριτήριο τα διπλώματά τους 
και την επιτυχία τους στις εξετάσεις που δι-
οργάνωσε το ΙΤΑ. Παράλληλα επιθεωρού-
σε τους δασκάλους στα 3 Δημοτικά που 
είχε Ιεραποστολή στο Κουλουέζει, στον 
Άγιο Δημήτριο και στον Άγιο Θωμά.

Η ίδια διοργάνωσε με τους μαθητές των 
ΙΤΑ εορταστικές εκδηλώσεις μεγαλύτερων 
απαιτήσεων. Οι μαθητές έψαλλαν κάθε 
Σάββατο στη λειτουργία και γινόταν για 
το Δημοτικό και το ΙΤΑ στον Άγιο Γεώργιο, 
στην εκκλησία που ήταν μέσα στο χώρο της 
Ιεραποστολής. Κατόπιν οι μαθητές του ΙΤΑ 
πήγαιναν με το φαγητό της Ιεραποστολής 
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στη φάρμα και έκαναν γεωπονική εξάσκη-
ση με τις αξίνες τους. Είχαν μεγάλη ευχα-
ρίστηση.

Ο χώρος του περιοδικού δεν επαρκεί για 
να αναφέρουμε περισσότερα για την Ιερα-
ποστολική δράση της Ευτέρπης Γ. Ηλία στο 
Κολουέζι.

Εκτός των άλλων μετέφρασε τα βιβλία 
των Θρησκευτικών από τα Ελληνικά 
στα Γαλλικά. Μίλησε για την Ιεραπο-
στολή στον Πειραιά και στα συνέδρια 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στην Αράχωβα. Κατά τα 
έτη 2000-2011 ήταν παραγωγός της Ιερα-

ποστολικής εκπομπής «Και άλλα πρόβατα 
έχω» (Ιω. ι΄, 16), του Ραδιοφωνικού Σταθμού 
«Πειραϊκή Εκκλησία». Άρθρα της για την 
εξωτερική Ιεραποστολή φιλοξενήθηκαν στα 
περιοδικά Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και στον 
Κόσμο της Ελληνίδος.

Ευχόμαστε ολόψυχα να απολαύσει τον 
καρπό της μεγάλης προσφοράς της στην 
Τράπεζα της Βασιλείας του Θεού.

Αιώνια σου η μνήμη αείμνηστη αγαπητή 
Ευτέρπη.

Μαρία Γεωργούλα-Καρατσάλου

† καΛομοιρα Σχιζα-πατΕΛαρου

Στις 31 Ιουλίου 2018 
έγινε η εξόδιος 

ακολουθία της Καλο-
μοίρας Πατελάρου από 
το Κοιμητήριο της Νέ-
ας Σμύρνης.

Ο Σεβασμιότατος 
Πισιδίας κ. Σωτήρι-
ος συνεκλόνισε τους 
συμπροσευχομένους 
παρουσιάζοντας κα-
τά τήν εξόδιο ακο-

λουθία την προσωπικότητα και το έργο 
της Καλομοίρας και τον τραγικό θάνατό 
της κατά την φονική πυρκαγιά της 20ης Ιου-
λίου, στο Μάτι Αττικής. Τον ύστατο χαιρετι-
σμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πατριαρχικού Ιδρύματος Ορθοδόξου 
Ιεραποστολής Άπω Ανατολής απηύθυνε ο 
Πρόεδρος κ. Νικόλαος Ηλιόπουλος.

Η Καλομοίρα ήταν στενή συνεργά-
τρια του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Συχνά επισκεπτόταν 
τον Όμιλό μας και μας ενημέρωνε για την 
κατάσταση, τις ανάγκες και τα προβλήματα 

των Ιεραποστολών στην Ινδία και στην 
Κορέα, όπου επί μια τριακονταετία συ-
χνά τις επισκεπτόταν με δικές της δα-
πάνες, προσφέροντας την προσωπική της 
εργασία αλλά και τις δαπάνες για την σίτιση 
ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών, 
εργασία επενδυμένη με άκρατη προσφορά 
αγάπης.

Η αείμνηστη Καλομοίρα βάδισε το δρόμο 
της ζωής με σεμνότητα, εργατικότητα, σω-
φροσύνη, υπομονή. Με θάρρος και ηρωισμό 
αντιμετώπισε τις δυσκολίες, τις λύπες και 
τους πόνους της ζωής.

Δεν περιορίστηκε μόνο στις οικογενεια-
κές της υποχρεώσεις, αλλά οι ευαισθησίες 
της παράλληλα διακρινόταν και για το κοι-
νωνικό σύνολο. Η καλοσυνάτη Καλομοίρα 
υπήρξε πραγματικά ένας άνθρωπος διακρι-
τικός, απλός και ταπεινός.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, που 
τόσο αγάπησε η αοίδημος, να κατατάξει 
την ψυχή της «εν σκηναίς Δικαίων και με-
τά Αγίων».

Μ.Γ.

Εξόδιοι Λόγοι Κοιµηθέντες
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πΕριοδοΣ απο 01/07/2018 ΕώΣ 30/09/2018

Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  
από 01/08/2018 έως 30/09/2018 Ποσό

Αγοραστού Δήμητρα 20,00 €

Αλεξοπούλου Ελένη 20,00 €

Αλεξοπούλου Μαρία 5,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €

Αναγνωστοπούλου Ιωάννα 65,00 €

Ανώνυμος 400,00 €

Ανώνυμος 260,00 €

Ανώνυμος 200,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 1.000,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Αρβύθας Ηλίας 80,00 €

Αρχ/της π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00 €

Βενιζέλος Δημήτριος 50,00 €

Βοσνάκη Αικατερίνα 10,00 €

Γκίκας Γεώργιος 10,00 €

Γκίνη Μαρίνα 90,00 €

Γκλάβα Αναστασία 100,00 €

Γκούτση Ελένη 30,00 €

Γόνη Βασιλική 10,00 €

Γρηγορίου Μαρία 10,00 €

Δαφνή Ναυσικά 150,00 €

Δαφνής Σωτήριος 50,00 €

Δέδες Δημήτριος 100,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 20,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 50,00 €

Δούση Θεοδώρα 50,00 €

Ευφραίμογλου Φωτεινή 10,00 €

Ζαχαριάδης Χρήστος 120,00 €

Ζούμπου Παναγιώτα 100,00 €

Ι.Μ. Μαρίτσης Αγ. Μαρίνας  
Σανταμερίου 100,00 €

Καρακινίδη Μαρία 20,00 €

Καραμαγκιώλη Ευαγγελία 20,00 €

Κατερινόπουλος Αριστείδης 400,00 €

Κατηφόρη Ελένη 70,00 €

Κατσαρός Αλέξανδρος 20,00 €

Κατσή Πανωραία 200,00 €

Κιουλαφά Αναστασία 20,00 €

Κοντούλα Ευμορφία 70,00 €

Κουτσώνα Θεανώ 20,00 €

Κτιστάκη Σταυρούλα 50,00 €

Κυρανάκη Ελένη 50,00 €

Κωνσταντινίδου Ελένη 50,00 €

Κωστούλας Χρήστος 20,00 €

Λυρίτση Γεωργία 50,00 €

Μανωλάκη Μάγδα 250,00 €

Μαυροπάνου Άννα 100,00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 40,00 €

Μεϊντάνη Βασιλική 60,00 €

Μίχογλου Αναστάσιος 100,00 €

Μπακίτας Κωνσταντίνος 20,00 €

Μπούτσαλη Πάτρα 50,00 €

Μωραΐτης Ιωάννης 300,00 €

Οικονόμου Αφροδίτη 100,00 €

Οικονόμου Γεωργία 65,00 €

π. Ανδρέας Σκουλίκας 500,00 €

Παιδονόμου Ελένη 20,00 €

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης 344,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 100,00 €

Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα 50,00 €
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Παντοπούλου Κυριακή 10,00 €

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 20,00 €

Παπαδάκη Σοφία 250,00 €

Παπαδημητρίου Σοφία 40,00 €

Παπαδοπούλου Ευαγγελία 10,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 40,00 €

Παπαχατζή Μαριέτα 50,00 €

Παυλάκου Παρασκευή 30,00 €

Πέρου Άννα 20,00 €

Πιστόλης Γεώργιος 20,00 €

Πλέσσα Μαρία 200,00 €

π. Γεώργιος Μούλτος 10,00 €

Ράπτη Βασιλική 20,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €

Σοβατζόγλου Βασιλική 20,00 €

Σολωμού Αθηνά 10,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Συριοπούλου Αγλαΐα 20,00 €

Σωτηροπούλου Δήμητρα 20,00 €

Τσαγριώτη Ροδάνθη 10,00 €

Τσάμη Αναστασία 50,00 €

Τσεβά Παναγιώτα 200,00 €

Τσελεκίδου Χρυσάνθη 20,00 €

Τσιγούρη Αγγελική 50,00 €

Τσιλίκα Σπυριδούλα 20,00 €

Τσιρίγκας Κωνσταντίνος 50,00 €

Τσολάκη Μαρία 30,00 €

Τσουκαλά Βασιλική 10,00 €

Φάη Ευαγγελία 100,00 €

Φλώρος Χρήστος 20,00 €

Χοτζίκου Λαμπρινή 10,00 €

Χριστογεωργάκη Εύα 20,00 €

Χριστοδούλου Βαρβάρα 20,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  
από 01/07/2018 έως 30/09/2018 Ποσό

Βαμβακοπούλου Δάφνη υπέρ Ι.Ν. 
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

20,00 €

Ζαρίφη Ελένη 20,00 €

Κωνσταντάτου Ειρήνη υπέρ Ι.Ν. 
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

50,00 €

Λώλης Ιωάννης υπέρ Ι.Ν.  
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

50,00 €

Παπαχατζή Μαριέτα υπέρ Ι.Ν.  
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

20,00 €

Ρέμπη Κυριακούλα υπέρ Ι.Ν.  
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

100,00 €

Ψυλάκη Ειρήνη υπέρ Ι.Ν.  
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας

50,00 €

Εις Μνήμην  
από 01/07/2018 έως 30/09/2018 Ποσό

Ανώνυμος εις μνήμην  
Γεωργίου Μεθυμάκη

10,00 €

Δαΐρη Μαρία εις μνήμην  
Γεωργίου Μεθυμάκη

10,00 €

Κουτρέτση Κυριακή εις μνήμην 
Γεωργίου Μεθυμάκη

5,00 €

Κουτρούμπας Δημήτριος εις μνήμην 
συζύγου Μαρίας

100,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην 
Γεωργίου Μεθυμάκη

50,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην 
συζύγου Ιωάννου

50,00 €

Μπέκου Βασιλική εις μνήμην  
Γεωργίου Μεθυμάκη

10,00 €

Οικ. Γιαννακοπούλου Μαρίας  
εις μνήμην Γεωργίου Μεθυμάκη

10,00 €

Οικ. Μπέκου Κωνσταντίνου & Μαρίας 
εις μνήμην Γεωργίου Μεθυμάκη

20,00 €

Οικ. Σκορδά Ιωάννου & Αικατερίνης 
εις μνήμην Γεωργίου Μεθυμάκη

50,00 €

Οικ. Στεργίου Κωνσταντίνας  
εις μνήμην Γεωργίου Μεθυμάκη

100,00 €

Οικ. Τσαβάλου Γεωργίου & Αθανασίας  
εις μνήμην Γεωργίου Μεθυμάκη

50,00 €

Παλιάκη Στεργιανή εις μνήμην  
Γεωργίου Μεθυμάκη

20,00 €

Πρόκου Μαρία εις μνήμην  
Γεωργίου Μεθυμάκη

10,00 €

Σταυριανού Ασπασία εις  
μνήμην Γεωργίου Μεθυμάκη

20,00 €

Σύρος Νικόλαος εις μνήμην  
Γεωργίου Μεθυμάκη

20,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ



39
•	 Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

«Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον» .......................................................................... 3
•	 Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

«Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν»: Στοχασμοί Ιεραποστολικής ευαισθησίας  
στο κατώφλι του νέου χρόνου ..........................................................................................................6

•	 Εορτασµός 28ης Οκτωβρίου στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
Από το «ΟΧΙ» του 1940 στο σημερινό «YES SIR»  ..................................................................9

•	 Ιεραποστολικές Εµπειρίες
Ιεραποστολή στη Σιέρα Λεόνε ....................................................................................................... 12
Ορθόδοξη Μαρτυρία στην Κορέα ................................................................................................ 14
Glory to God (Δόξα στο Θεό) ......................................................................................................... 18

•	 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ...................................................................... 20
•	 Ψυχωφελή Θέµατα

Tο σημείο του Σταυρού .................................................................................................................... 23
•	 Άνοιγµα Νεανικής καρδιάς 

Οι Νέοι του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εν δράσει... .............................................................................................. 24
•	 Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ρουμπάρε 26/12/2018 ....................................................................................................................... 25 
Εθελοντής μαιευτήρας στην ιεραποστολή της Ιεράς Μητροπόλεως  
Ειρηνουπόλεως .................................................................................................................................... 26
Νησί Νιας ............................................................................................................................................... 28
Νέα από την Ιεραποστολή στο Καμερούν ............................................................................... 28

•	 Δραστηριότητες του Οµίλου
Αγιασμός νέου εκκλησιαστικού έτους ....................................................................................... 30 
Νέα από τα Παραρτήματά μας ...................................................................................................... 30
Ιεραποστολικές Συνάξεις Νέων .................................................................................................... 31

•	 Επιστολές Ιεραποστόλων .............................................................................................................. 32
•	 Ευχαριστήριες Επιστολές .............................................................................................................. 34
•	 Εξόδιοι Λόγοι Κοιµηθέντες 

† Ευτέρπη Γ. Μαύτα-Ηλία ................................................................................................................ 35
† Καλομοίρα Σχίζα-Πατελάρου ...................................................................................................... 36

•	 Δωρεές φίλων και συνεργατών ..................................................................................................37

KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr
Το Ε-mail της Ιεραποστολής είναι:

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥψΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



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

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

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

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

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

«Joseph arose, he took the young child 
and his mother by night and departed into Egypt»
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