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«Ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ εὐφροσύ-
νης ἀνάπλεως,πεφανέρωται σήμερον· 
φαιδρότης δογμάτων γάρ, τῶν ἀληθε-
στάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει, ἡ Ἐκ-
κλησία τοῦ Χριστοῦ, κεκοσμημένη 
ἀναστηλώσεσιν, Εἰκόνων τῶν ἁγίων...»

(Προσόμοιον τῶν Αἴνων)

Εὐλογημένη καί πλουσιόδωρη σέ θεῖες 
εὐλογίες ἡ παροῦσα μεγάλη ἡμέρα καί 
ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Μετά τήν σημερινή κατανυκτική, ἀλλά 
καί πανηγυρική συνάμα Θεία Λειτουργία 
τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἱερός 
Κλῆρος καί ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός 
Λαός συνομολογοῦμε πανευφροσύνως 
ὅ,τι καί ὅσα διεκήρυξε τό Συνοδικό τῆς 
Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ζ’ Συνόδου ὑπέρ 
τῆς Ὀρθοδοξίας : 

«Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι 
ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ 
Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη 
ὡς συμπεφρόνηκεν, ἡ Χάρις ὡς ἔλαμψεν, 
ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς 
ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ 
Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν· Οὕτω φρονοῦμεν, 
οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν 
Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν...».

«Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη 
ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις 
τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν 
Οἰκουμένην ἐστήριξεν».

Δέν ἑορτάζουμε πανηγυρικά σή-
μερα μόνο τό περίλαμπρο γεγονός τῆς 
ἀναστηλώσεως τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ἀλλά 
καί ὅλες τίς νίκες καί ὅλους τούς θριάμ-
βους τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας κατά τῶν ποικιλωνύμων 
αἱρέσεων καί αἱρετικῶν δοξασιῶν καί 
κακοδοξιῶν, πού συνετελέσθησαν δια-
χρονικά, ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἡμερῶν 

μας, εἰς τήν πορεία τῶν 20 καί πλέον 
χριστιανικῶν αἰώνων.

Ἄς ἀφήσωμε στό σημεῖο αὐτό 
τόν Χρυσορρήμονα ἅγιο Πατέρα καί 
Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως 
Ἰωάννη νά μᾶς ὁμιλήσῃ γιά τήν Ἁγία μας 
Μητέρα Ἐκκλησία: «Τίποτε δέν ἐξισώνεται 
μέ τήν Ἐκκλησία, μᾶς λέγει. Μή μοῦ μιλᾶς 
γιά τείχη καί ὅπλα. Διότι τά τείχη μέ τόν 
χρόνο παλιώνουν. Ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν 
γερνᾶ. Πόσοι ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησία 
καί αὐτοί, πού πολέμησαν, χάθηκαν! Ἡ 
Ἐκκλησία ὅμως ὑψώθηκε ἐπάνω ἀπό 
τούς οὐρανούς. Τήν πολεμᾶνε καί νικᾶ. 
Τήν ἐχθρεύονται καί θριαμβεύει. Τήν 
ὑβρίζουν καί ἐκείνη γίνεται λαμπρότερη. 
Δέχεται τραύματα καί δέν συντρίβεται. 
Κλυδωνίζεται, ἀλλά ποτέ δέν καταποντί-
ζεται. Καί ὅτι αὐτά δέν εἶναι ἁπλᾶ λόγια, 
φαίνεται ἀπό τά γεγονότα. Πόσοι μέσ’ τούς 
αἰῶνες ἐπολέμησαν τήν Ἐκκλησία! Ὅσοι 
τήν ἐπολέμησαν, ἐχάθησαν. Ἐκείνη ὅμως 
ἔχει ἀνεβῆ ἐπάνω ἀπό τούς οὐρανούς». 
Καί σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει ὁ Ἱερός Χρυ-
σόστομος: «Τίποτε στόν κόσμο δέν 
ὑπάρχει πιό δυνατό ἀπό τήν Ἐκκλησία. 
Εἶναι ἰσχυρότερη τοῦ οὐρανοῦ. Πόσοι 
ἀντίχριστοι τύραννοι θέλησαν νά καταβά-
λουν τήν Ἐκκλησία; Ποῦ εἶναι ὅλοι αὐτοί 
πού τήν ἐπολέμησαν; Χάθηκαν καί παρα-
δόθηκαν στή λησμονιά. Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, 
ποῦ εἶναι; Λάμπει πιό πάνω ἀπό τόν 
ἥλιο». (Ε.Π.Ε. 33, 110.386).

«Ὡς πλοῖο μέσα σέ θάλασσα μοιάζει 
ἡ Ἐκκλησία. Τήν ἄφησε ὁ Χριστός 
νά ταξιδεύη στήν οἰκουμένη. Δέν 
ἐξαφάνισε τήν ταραχή, ἀλλά τήν δι-
έσωσε ἀπό τήν ταραχή. Δέν ἐξαφάνισε 
τή θάλασσα, ἀλλ’ ἀσφάλισε τό πλοῖο τῆς 
Ἐκκλησίας (ὁ Χριστός). Παντοῦ οἱ πολ-
λοί ἐπαναστατοῦσαν κατά τῆς Ἐκκλησίας, 
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«Ἀστράπτει καί λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ»
Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ
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ὅπως ἄγρια τά κύματα . Παντοῦ τήν 
πολεμοῦσαν τά πονηρά πνεύματα, ὅπως 
οἱ φοβεροί ἄνεμοι. Ἀπό παντοῦ ἄγριος 
ἐμφανιζόταν χειμώνας. Καί ὃμως ὁ Χρι-
στός χάριζε πολλή τή γαλήνη. Καί τό πιό 
θαυμαστό εἶναι, ὅτι ὄχι μόνο ἡ ἀγριότητα 
δέν κατέλυσε τήν Ἐκκλησία, ἀλλά τό πλοῖο 
της κατέλυσε τή θαλασσοταραχή!» (Ε.Π.Ε. 
26, 238).

«Ἐκκλησία εἶναι οἱ πιστοί ὅλοι τῆς 
οἰκουμένης. Καί αὐτοί πού τώρα εἶναι, 
καί οἱ ἄλλοι πού θά γίνουν, καί οἱ ἑπόμενοι. 
Ἔχει μιά κεφαλή. Καί ἐφ΄ὅσον ἔχει 
μιά κεφαλή, ἕνα εἶναι καί τό σῶμα. Τό 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖται καί ἀπό 
σημαίνοντες καί ἀπό ἀσήμους... Πολλοί 
μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν ὑψηλή θέσι, 
σάν νά εἶναι κεφαλή, σάν νά εἶναι τά μάτια 
στήν κεφαλή. Ἄλλοι δέ κατέχουν χαμηλή 
θέσι, σάν νά εἶναι τά πόδια. Πόδια πού 
πατοῦν τή γῆ, ἀλλ΄ εἶναι ὑγιῆ πόδια. Δέν 
εἶναι κακό νά περπατοῦν τά πόδια στή γῆ. 
Κακό εἶναι νά τρέχουν γιά πονηρά πράγ-
ματα» (Ε.Π.Ε. 20, 668-670).

«Τίποτε δέν μπορεῖ νά διαιρέ-
ση τόσο πολύ τήν Ἐκκλησία, ὅσο ὁ 
ἐγωισμός καί ἡ φιλαρχία. Καί τίπο-
τε δέν παροξύνει τόσο πολύ τόν Θεό, 
ὅσο ἡ διαίρεσις στήν Ἐκκλησία. Καί ἄν 
ἀκόμα ἐπιτελέσουμε μύρια καλά ἔργα, δέν 
θά δώσουμε μικρότερο λόγο ἀπό αὐτούς 
πού κατακόπτουν τό σῶμα, ὅσοι κομμα-
τιάζουμε τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα» 
(Ε.Π.Ε. 20, 706).

«Δέν φοβᾶμαι τόν ἀπό ἔξω πόλεμο 
κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὅσο φοβᾶμαι τήν 
ἐσωτερική διαμάχη. Διότι καί ἡ ρίζα, 
ὅταν εἶναι καλά στερεωμένη στή γῆ, δέν 
παθαίνει τίποτε ἀπό τούς ἀνέμους. Ὅταν 
ὅμως ἡ ρίζα φθείρεται ἀπό τό σκουλήκι 
πού τήν κατατρώει ἀπό μέσα , θά πέση 
τό δένδρο, ἔστω καί ἄν κανείς δέν τό χτυ-
πάη. Μέχρι πότε, λοιπόν, θά κατατρῶμε 
τήν ρίζα τῆς Ἐκκλησίας σάν σκουλήκια;» 

(Ε.Π.Ε. 20, 74).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὅλο τό 

Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς καί 
Θεοστηρίκτου Μητροπόλεώς μας καί συ-
μπάσης τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας νά ἔχη πλούσια τήν Θεία Χά-
ρι καί εὐλογία τοῦ πορευομένου πρός 
τό ἑκούσιο Πάθος Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως καί 
τῆς σωτηρίας μας, τοῦ Θείου Δομήτορος 
τῆς Ἐκκλησίας, μέλη τῆς ὁποίας εἴμεθα 
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί.

Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας ἐγκάρδια 
καί κατά τήν Ἱεράν Λιτάνευσιν τῶν 
Ἱερῶν Εἰκόνων, πού θά ἐπακολουθήση, 
διά «τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν 
κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», 
«ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος 
κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ 
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων 
ἑνώσεως» καί «ὑπέρ εἰρηνεύσεως 
καί καταστάσεως τῆς χειμαζομένης 
Ὀρθοδόξου Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας καί 
ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησιῶν». Ἀκόμη δέ ἄς δεηθοῦμε 
ἔνθερμα «καί ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς 
ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καί 
Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καί τοῦ κατά ξη-
ράν θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου 
ἡμῶν στρατοῦ» καί τῆς προασπίσε-
ως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς 
Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν Πατρίδος καί 
τῆς ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας μας.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό 
καρδίας «στερέωσιν τῆς ἁγίας καί 
ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, σύν τῇ 
Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, τῇ Ἱερᾷ 
ἡμῶν Μητροπόλει καί τῷ Ἔθνει παντί 
εἰς αἰῶνα αἰώνων», διατελῶ. -

†  Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
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H EΜΠΟΡΊΑ ΤῶΝ EΘΝῶΝ

Ε ἶναι δυνατόν τά ἔθνη νά γίνονται 
ἀντικείμενα ἐμπορίας; 

Ἡ πραγματικότητα πού ζοῦμε μᾶς 
ἀναγκάζει νά δώσουμε δυστυχῶς κατα-
φατική ἀπάντηση.

Καί ποιοί θά ἦταν αὐτοί, πού ἐμπο-
ρεύονται ἔθνη; Εἶναι οἱ λεγόμενες μεγά-
λες δυνάμεις; Οἱ κυβερνῆτες τους; Αὐτοί 
πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτούς καί τούς 
χρησιμοποιοῦν ὡς μαριονέτες; Τό μεγάλο 
κεφάλαιο, οἱ ἔμποροι ὅπλων, τά πετρέ-

λαια; Τήν ἀπάντηση ἄς τήν ἀναζητήσει, 
ὅποιος μπορεῖ, στό σταυρόλεξο τῆς Μέ-
σης Ἀνατολῆς, καί στό σκάκι πού παίζεται 
στήν περιοχή μας, γιά νά μείνουμε μόνον 
στή γειτονιά μας καί νά μήν ἐπεκταθοῦμε 
σέ ἄλλες σφαῖρες καί ἡμισφαίρια.

Ἄς μείνουμε λοιπόν στή γειτονιά 
μας. Ἀκόμη καλύτερα, στό σπίτι μας: 
Τό ἑλληνικό μας Σπίτι. Φαίνεται ὅτι ὁ 
περίφημος πατριωτισμός τῶν Ἑλλήνων 
δέν εἶναι ἱκανός νά ἀνακόψει τήν 
«ἐμπορευσιμότητα» τοῦ ἔθνους των. Ἡ 
ἱστορία του, πού βρίθει ἀπό ἡρωισμούς 
ἀπαράμιλλους καί θυσίες ὑπέρλαμπρες, 

εἶναι γεμάτη ἀπό παραδείγματα ἀνίερων 
ἐμπορίων, βρώμικων παιχνιδιῶν, κυνικῶν 
παζαρεμάτων καί ἀναίσχυντου ξεπουλή-
ματος. Ἡ σύγχρονη ἱστορία, τό καθημε-
ρινό παρόν, βοᾶ συγκλονιστικά σέ κάθε 
«ἔχοντα ὦτα ἀκούειν», ἀναγκάζοντάς 
τον νά ἀναρωτηθεῖ: Ποιοί ἀφανεῖς ἀλλά 
ἀδυσώπητοι μηχανισμοί ρυθμίζουν τή 
ζωή μας; Ποιά κέντρα ἀόρατα, ἀλλά κρα-
ταιά, κυβερνοῦν τόν κόσμο μας;

Εἶμαι ὑπερβολικός; Ποιός μή 
ἐθελοτυφλῶν δέν δια-
κρίνει κάποιο «δαχτυ-
λάκι» κρυπτόμενο πί-
σω ἀπό γεγονότα τῆς 
πολιτικῆς μας ζωῆς; 
Σωρεία παραδειγμά-
των ἀπό τά τελευταῖα 
χρόνια, ἡ ἀπαρίθμηση 
τῶν ὁποίων περιττεύει. 
Καί ὁ λαός βαυκαλίζεται, 
ὅτι ἐκλέγει κάθε τόσο 
τούς ἐκπροσώπους του. 
Ποιούς ἐκπροσώπους; 
Τοῦ λαοῦ; Ὄχι βέβαια! 

Ἀλλά τῆς παρατάξεως! Ὅπου τόν κύριο 
λόγο ἔχει ὁ ἀρχηγός! Ὁ ὁποῖος, πρέπει 
νά ἔχει πολύ σθένος γιά νά τολμήσει 
νά παρεκκλίνει ἀπό τή γραμμή πού 
ὁρίζεται «ἄνωθεν», διακινδυνεύοντας 
νά γκρεμιστεῖ ἀπό τόν θρόνο του, ἐνῶ 
ἄν τηρήσει πιστά τά «διατεταγμένα» 
παίρνει καί βραβεῖο· καί γι’ αὐτό θέλει 
νά διαφεντεύει πειθήνιους ἀμνούς, πού 
θά σφαγιασθοῦν σέ περίπτωση παρεκ-
κλίσεως ἀπό τή «γραμμή». Καί καμιά 
φορά λέει: «Οἱ βουλευτές ἀφήνονται νά 
ψηφίσουν κατά συνείδησιν»… Δηλαδή, 
πάντα ψηφίζουν ὄχι κατά συνείδησιν, 

Εἶναι δυνατόν τά ἔθνη νά γίνονται 
ἀντικείμενα ἐμπορίας;  Ἡ πραγματικότη-
τα πού ζοῦμε μᾶς ἀναγκάζει νά δώσουμε 
δυστυχῶς καταφατική ἀπάντηση. Καί 
ποιοί θά ἦταν αὐτοί, πού ἐμπορεύονται 
ἔθνη; Τήν ἀπάντηση ἄς τήν ἀναζητήσει, 
ὅποιος μπορεῖ, στό σταυρόλεξο τῆς Μέ-
σης Ἀνατολῆς, καί στό σκάκι πού παίζε-
ται στήν περιοχή μας.
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ἀλλά κατ’ ἐπιταγήν, ὅ,τι θέλει 
τό ὁποιοδήποτε ἀφεντικό, καί 
καμιά φορά, ἔ, ἀκοῦστε καί τή 
συνείδησή σας (ἄν ἔχετε, καί ἄν 
τολμᾶτε!).

Γι’ αὐτό καί πολλές φορές, 
ὕστερα ἀπό ὧρες καί ἡμέρες 
συνεδριάσεων γιά κρίσιμα θέ-
ματα, δέν διαψεύδονται οἱ «μά-
ντεις», πού ἐκ τῶν προτέρων γνώριζαν τό 
ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας, γνώριζαν 
τί θά ψηφίσει ὁ καθένας! 

* * *
Μέ τέτοιους συνενόχους οἱ ἔμποροι 

τῶν ἐθνῶν πετυχαίνουν τούς σκοπούς 
τους, πού εἶναι πρώτιστα οἰκονομικοί. 
Στά ἄνομα σχέδιά τους χρειάζεται 
καί ἡ ἐξουδετέρωση τοῦ λαοῦ: μήν 
ἀνησυχεῖτε, αὐτά ἐπιτυγχάνονται μέ 
τήν ἀποκολοκύνθωσή του. Μή σᾶς ξε-
νίζει ἡ λέξη, τήν ἔπλασε ὁ πολύς Σενέ-
κας, γιά νά σατιρίσει τούς Ρωμαίους, 
πού ἐπευφημοῦσαν τόν Κλαύδιο, ὅταν 
«προήγετο» ἀπό αὐτοκράτορας σέ «θεό». 

Ὁ λαϊκισμός ἐν προκειμένῳ εἶναι κα-
τάλληλο μέσον, ὅταν χρησιμοποιεῖ μάλιστα 
ὡς ἐργαλεῖο ἀποτελεσματικό καί δραστι-
κό τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. Καί 
ἀρχίζουμε τό ξήλωμα: ποιές εἶναι οἱ ἀξίες, 
τά «τζιβαϊρικά» τοῦ  Ἔθνους, πού ἔλεγε 
καί ὁ Μακρυγιάννης; Θρησκεία; Πίστη; 
Δέν μᾶς χρειάζονται. Πι στεύω στόν ἑαυτό 
μου, στήν πρόοδο, στόν λαό, ὅπου θέλεις, 
ὄχι στόν Θεό!  Ἔθνος; Τί εἶναι αὐτό; Φα-
σισμός! Ἠθική; Πρός τί οἱ ἀπαγορεύσεις; 
Κάνω ὅ,τι θέλω, ὅ,τι μοῦ ἀρέσει, χαλινός 
κανείς. Ἅμιλλα; Ἀντιδημοκρατικό. Παιδεία; 
Ἡ ἥσσων προσπάθεια, ὅσο γίνεται λιγό-
τερος κόπος, «ὄχι ἐντατικοποίηση τῶν 
σπουδῶν», ὅπως ἔγραφαν κάποτε τά πανώ 
στά Πανεπιστήμια. Λέει τό Σύνταγμα, ὅτι 

ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ «θεμέλιο τῆς συντή-
ρησης καί τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔθνους»; Τί 
ἀπαρχαιωμένα μυαλά τά ἔγραψαν αὐτά! 
Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Σβῆστε το! 
Ἄχρηστο! Πετάξτε το! Ἐκκλησία; Πρός τό 
παρόν ἀναγκαῖο κακό, ὄχι ὅμως γιά μᾶς, 
τούς μοντέρνους καί ἀνοιχτόμυαλους! 
Σταυρός, εἰκόνες, θρησκευτικά σύμβο-
λα, προσευχή στά σχολεῖα; Πρός Θεοῦ, 
ἐμεῖς θέλουμε θρησκευτικά οὐδέτερο 
κράτος!  Ἔπαρση τῆς σημαίας; Μά τί λέ-
τε! Ἐθνικιστές εἴμαστε; Ἄπαγε τῆς βλα-
σφημίας! Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, 
Μπουμπουλίνα, Μακρυγιάννης,… Περι 
κλῆς, Θεμιστοκλῆς,… Δημοσθένης, Θουκυ-
δίδης,… Πλάτων, Ἀριστοτέλης,… Ὅμηρος, 
Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης,... Μά τί λέτε! Ποιοί 
εἶναι αὐτοί! Πρότυπα χρειαζόμαστε, ἀλλά 
ὄχι αὐτά – ποῦ ζοῦμε! 

Πρότυπά μας ἄφθονα στή μικρή καί 
στή μεγάλη ὀθόνη, διαλέγετε καί παίρ-
νετε: σέξ, βία, ἀνωμαλία, ἀνευθυνότητα, 
ἐπιπολαιότητα, ὄχι βάθος, ὄχι πίστη, 
ὄχι ἰδανικά, ὄχι ὅραμα. Ἔτσι χτίζουμε 
τήν καινούργια κοινωνία, πλάθουμε τόν 
Ἕλληνα τοῦ μέλλοντος, μέ τό ἔνδοξο 
παρελθόν καί τό ἀβέβαιο παρόν… Τόν 
Ἕλληνα; Ποιόν  Ἕλληνα! Ποιό παρελθόν! 
Ἐδῶ πρέπει νά σβήσουμε καί τήν ἱστορία. 

Σβήνεται ἡ ἱστορία; Δέν σβήνε-
ται, μπορεῖ ὅμως νά ἀλλοιωθεῖ. Καί 
ἐδῶ ἔχουμε πρόθυμη τή συστράτευση 
καί σύμπραξη «ἱστορικῶν», οἱ ὁποῖοι 

Ναί, εἰρηνική συνύπαρξη, ποι-
ός δέν τό θέλει, ἀλλά χωρίς ξε-
πούλημα, χωρίς παραποίηση τῆς 
ἱστορίας ἤ ἀποσιώπηση ἱστορικῶν 
γεγονότων. Ναί, εἰρηνική συνύ-
παρξη, ἀλλά ἀμφοτεροβαρής.
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ἀνενδοίαστα παραποιοῦν τήν ἱστορία, 
ἐν ὀνόματι τοῦ ἰδεολογήματος τῆς 
«εἰρηνικῆς συνυπάρξεως» τῶν λαῶν. 

Ναί, εἰρηνική συνύπαρξη, ποιός δέν 
τό θέλει, ἀλλά χωρίς ξεπούλημα, χωρίς 
παραποίηση τῆς ἱστορίας ἤ ἀποσιώπηση 
ἱστορικῶν γεγονότων. Ναί, εἰρηνική συνύ-
παρξη, ἀλλά ἀμφοτεροβαρής. Οἱ Γερμανοί 
καί οἱ Γάλλοι, παρά τίς προαιώνιες διαφο-
ρές τους, ἔδωσαν τά χέρια, ζοῦν εἰρηνικά 
καί ἀδελφικά, δέν ἀλλοίωσαν ὅμως τήν 
ἱστορία τους. Ἐμεῖς, ἐν ὀνόματι τῆς καλῆς 
γειτονίας, μποροῦμε νά ἀπαλείψουμε τόν 
μακεδονικό ἀγῶνα; τή γενοκτονία τῶν 
Ποντίων, τῶν Ἰώνων, τῆς μικρασιατικῆς 
Ρωμιοσύνης; Ναί, 
μποροῦμε, ἄν θέ-
λουμε νά πάρου-
με τό εὔσημο τοῦ 
καλοῦ πελάτη τῶν 
«ἐμπόρων τῶν 
ἐθνῶν»! 

Ἄς μείνουμε 
στά τελευταῖα, στήν 
Τουρκία. Τό ἔχουμε 
ξαναγράψει: Ὁ Χίτλερ ἔκανε μία γενοκτονία, 
ἕνα «Ὁλοκαύτωμα» μέ τούς Ἑβραίους. Οἱ 
Γερμανοί ἀναγνώρισαν τό ἔγκλημά τους, 
μετανόησαν, ζήτησαν συγγνώμη, καί τώρα 
πῆγαν στό ἄλλο ἄκρο: γι’ αὐτούς οἱ Ἑβραῖοι 
εἶναι οἱονεί ἱερά πρόσωπα. Ὁ Χίτλερ τῆς 
γείτονος χώρας εὐθύνεται γιά τίς γενο-
κτονίες τῶν Ἀρμενίων καί τῶν Ἑλλήνων, 
πού συνοδεύτηκαν ἀπό ἐκτεταμένη 
ἐθνοκάθαρση. Ἡ πολιτική μας ἀπό τό 1922 
καί μετά εἶναι συγκαλυπτική –μή θιγοῦν 
τά κακῶς κείμενα– ἀπό τόν φόβο μήπως 
ἐρεθίσουμε τό θηρίο, μέ ἄγνωστες συνέπει-
ες –ὅρα καί τό γνωστό προεδρικό διάταγμα 
περί γενοκτονίας τῶν Ποντίων, πού ἔμεινε 
στά ἀζήτητα μετά τόν βρυχηθμό τοῦ «θηρί-

ου»… Ἀναγνωρίστηκαν τά ἐγκλήματα αὐτά 
ἀπό τήν ἄλλη πλευρά; Ἐψέλλισε κάποιος 
μία, ἀσαφῆ ἔστω, λέξη συγγνώμης; Ὑπάρχει 
μία, ἀμυδρή ἔστω, ἔνδειξη μεταμέλειας; Ἀπ’ 
ἐναντίας, ὑπάρχουν παραβιάσεις, casus 
belli, γκρίζες ζῶνες, ὑπερφίαλες ἀξιώσεις. 
Καί εἶναι φυσικό αὐτό, ἀπό τή στιγμή πού 
τό καθεστώς πού διέπραξε τά ἐγκλήματα 
παραμένει τό ἴδιο ὥς σήμερα. Ἡ πολιτική 
δέν ἄλλαξε, ἡ ἴδια τακτική συνεχίζεται. Τό 
ἴδιο θά συνέβαινε, ἄν δέν ἡττᾶτο ἡ Γερμα-
νία: ὁ Χίτλερ θά εἶχε δικαιωθεῖ, οἱ εἰκόνες 
του θά κοσμοῦσαν τούς τοίχους καί ἡ πο-
λιτική του θά συνεχιζόταν, τά ἐγκλήματά 
του θά ἦταν ἄγνωστα καί ἡ ἱστορία θά ἦταν 

γραμμένη κατά τίς 
ὑποδείξεις του, 
ὅπως συμβαίνει ὥς 
σήμερα στή γείτονα 
χώρα. 

Ποιά δύναμη 
ἐπιτάσσει νά ξανα-
γράψουμε κι ἐμεῖς 
τήν ἱστορία μας, 

σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες κάποιων, γιά 
νά ἔχουμε τό κεφάλι μας ἥσυχο; 

Κεφάλι ἥσυχο εἶναι μόνο τό σκυμμένο. 
Αὐτό, ὅμως, δέν ξέρω πόσον καιρό θά 
εἶναι στή θέση του. Τά ἀόρατα κέντρα 
ἔχουν τόν τρόπο τους νά ἐπιβάλλουν 
τή θέλησή τους. Μόνο πού ὁ τρόπος 
αὐτός πιάνει σέ ραγιάδες. Ὁ ἐλεύθερος 
ἄνθρωπος βρίσκει τρόπους νά φωνάξει 
στούς ἐξοχότατους ἐκπροσώπους τοῦ 
ραγιαδισμοῦ: 

Φτάνει πιά ἡ ἐμπορία τῶν ἐθνῶν! 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΓΑΛΙΤΗΣ
Ὁμότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ

Ποιά δύναμη ἐπιτάσσει νά 
ξαναγράψουμε κι ἐμεῖς τήν 
ἱστορία μας, σύμφωνα μέ τίς 
ἐπιθυμίες κάποιων, γιά νά 
ἔχουμε τό κεφάλι μας ἥσυχο;
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Ο Ι. Χριστός συναντά στην παραλία της 
«θαλάσσης» της Γεννησαρέτ δύο πλοι-

άρια (Λουκάς 5, 1-12). Οι ψαράδες, που δεν 
ήταν άλλοι από τους μελλοντικούς μαθητές 
Του, ο Πέτρος & ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος & ο 
Ιωάννης, έπλεναν καθισμένοι στη παραλία 
τα δίχτυα τους. Μια ολόκληρη νύκτα είχαν 
κοπιάσει & ψάρι 
για να θρέψουν τις 
οικογένειες τους 
δεν είχαν πιάσει. 
Άυπνοι, κατάκοποι 
από την πολύμο-
χθη εργασία, εξου-
θενωμένοι από την 
σκληρή αποτυχία 
έπλεναν αμίλητοι τα 
δίχτυα στην ακρο-
γιαλιά. Στη στιγμή 
αυτή της μεγίστης 
αποτυχίας τους, χωρίς να το γνωρίζουν 
είχαν την μεγαλύτερη ευτυχία, να συναντή-
σουν τον Μεσσία. Ο Ι. Χριστός συνηθίζει 
να πλησιάζει & να συναντά το παιδί του σε 
στιγμές δύσκολες, γιατί τότε ο άνθρωπος 
συνειδητοποιεί και την αδυναμία του αλλά 
και την ανάγκη της επίσκεψης του Θεού. Η 
ψυχή οργωμένη από το αλέτρι του πόνου 
& ποτισμένη από τα δάκρυα της συντριβής 
& της μετάνοιας είναι έτοιμη να υποδεχθεί 
τον αληθινό Μεσσία & την διδασκαλία του. 
Να γιατί ο Ι. Χριστός επέλεξε τη στιγμή 
της αποτυχίας για να καλέσει κοντά τους 
τέσσερις καλύτερους μαθητές του. Είναι 
σημαντικό το ότι επέλεξε για μαθητές του 
ανθρώπους εργαζόμενους. Δεν ήρθε την 
στιγμή της διασκέδασης & της τεμπελιάς, 
αποδεικνύοντας σε όλους μας, ότι μας συ-

ναντά οπουδήποτε κοπιάζουμε για το καλό 
της οικογένειας. Δεν έκανε αυτό που κά-
νουν οι διάφοροι πολιτικοί & δημαγωγοί, 
οι οποίοι στρατολογούν οπαδούς από τις 
τάξεις των αργόσχολων & των αέργων. Ο 
ίδιος ο Χριστός ως άνθρωπος έμαθε και 
άσκησε επί τριάντα έτη το χειρωνακτικό 

επάγγελμα του τέ-
κτονα, οι κορυφαί-
οι απόστολοι του 
ήταν άνθρωποι της 
θάλασσας που τόσα 
κοινά παρουσιάζει 
με την ανθρώπινη 
ζωή, ο Παύλος σκη-
νοποιός που εργαζό-
ταν και κήρυττε. Στο 
συναξάρι υπάρχουν 
άγιοι με διάφορα 
επαγγέλματα, όπως 

αυτό του μάγειρα, του ξενοδόχου, του κη-
πουρού, του στρατηγού, του υποδηματο-
ποιού. 

Ο Κύριος όταν πλησίασε την παρέα των 
σκυθρωπών & κατάκοπων ψαράδων, δεν 
αναφέρθηκε καθόλου στο ζήτημα που τους 
απασχολούσε. Παρακάλεσε απλώς τον Σί-
μωνα, να απομακρύνει λίγο τη βάρκα στο 
πέλαγος για να κηρύξει, να ρίξει τα πνευμα-
τικά δίχτυα & να ελκύσει ψυχές. Παρακαλεί 
τον Πέτρο με ευγένεια (δεν τον διατάσσει), 
ενώ δεν ντρέπεται να χρησιμοποιήσει μια 
απλή βάρκα για άμβωνα. Μόλις τελείωσε το 
κήρυγμα διατάσσει τον Σίμωνα να ανοιχτεί 
στο βάθος & να ψαρέψει. Η απαίτηση του 
Χριστού ήταν παράλογη αφού το ψάρεμα 
μέσα στο καταμεσήμερο είναι αδιανόητο. 
Ο Πέτρος δεν σκέφτηκε αυτό που εμείς 

Η ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ ΝΑ ΓΊΝΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΊ

Ο Ι. Χριστός συνηθίζει να 
πλησιάζει & να συναντά 
το παιδί του σε στιγμές 
δύσκολες, γιατί τότε ο άν-
θρωπος συνειδητοποιεί 
και την αδυναμία του αλλά 
και την ανάγκη της επίσκε-
ψης του Θεού
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θα αναλογιζόμαστε σε ανάλογη 
περίπτωση: Πώς μπορεί εμένα 
έναν έμπειρο ψαρά να με διατάσ-
σει κάποιος άσχετος με τη δουλειά 
μου; Επιστάτα, αναφωνεί στο διδά-
σκαλο, όλη την νύκτα κοπιάσαμε & 
δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή, όμως, 
Εσύ μες προστάζεις, θα ‘χαλάσω’ 
το δίκτυ. Η υπακοή στον Χρι-
στό έχει άπειρη αξία. Δεν μπορούμε να 
ζήσουμε χωρίς υπακοή. Αν κάποιος αδι-
αφορήσει το νόμο της βαρύτητας & πέσει 
από τη βεράντα του κάνοντας χρήση της 
απόλυτης ελευθερίας του θα συντριβεί στο 
απόλυτο σκοτάδι, θα σκοτωθεί. Εάν κά-
ποιος ανυπακούσει τον πνευματικό νόμο 
θεωρώντας τον απλώς ως ταμπού, επίσης 
κληρονομεί υπαρξιακό θάνατο. Ο Αδάμ 
ανυπάκουσε τον Θεό-Πατέρα, θεωρώντας 
Τον ως δυνάστη (όπως τον παρουσίασε ο 
μισόκαλος) & έχασε την κοινωνία Του με 
τη γεννήτρια της ζωής. Ο Πέτρος σήμερα 
υπακούει στον Ι. Χριστό & ανακαλύπτει κο-
ντά Του την ζωή και την ευτυχία. Οι άγιοι 
υπακούουν στον Θεό & μετά σε αυτούς 
υποτάσσεται ολάκερη η κτίση. Έτσι εξηγού-
νται τα σημεία και οι δυνάμεις τους. Εμείς 
ανυπακούμε στον Θεό της αγάπης και της 
ελευθερίας & στο τέλος δεν μπορούμε να 
υποτάξουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ο Κύριος διέταξε τους υποψήφιους 
μαθητές του να ψαρέψουν στο βάθος. 
Στην άβυσσο της καρδιάς βρίσκονται οι 
θησαυροί, καλλιεργούνται οι μεγάλες ιδέες, 
οι τολμηρές αποφάσεις. Η σύγχρονη ψυ-
χολογία σήμερα προτρέπει τον άνθρωπο 
αυτό το οποίο ο Ι. Χριστός αλλά & όλοι οι 
άγιοι προέτρεπαν & εφήρμοζαν: την έρευνα 
του βάθους. Δυστυχώς σήμερα λείπει το 
βάθος. Τρέχουμε επιπόλαια, ζητάμε χίλια-
δύο πράγματα στη ζωή μας. αποφεύγουμε 

να αντικρύσουμε το βάθος της καρδιάς μας 
εκεί όπου βρίσκεται υπομονετικά ο Θεός. 
Στο βάθος έριξε τα δίχτυα ο Πέτρος υπα-
κούοντας στον Θεό & πραγματικά ανέσυρε 
πλήθος ιχθύων. Το καΐκι που λίγο πιο πριν 
κύλαγε άδειο στην λίμνη της Γεννησαρέτ, 
κινδυνεύει τώρα να καταποντισθεί από το 
πλήθος των ψαριών. Αυτό που λίγο πριν 
έγινε άμβωνας του λόγου της ελπίδας, με-
ταβάλλεται σε βήμα αφθονίας & ευτυχίας. 
Σε πόσα επίσημα βήματα δεν αναζητείται 
λύση στο οικονομικό πρόβλημα της αν-
θρωπότητας; Τελικά η λύση δίδεται σε ένα 
καΐκι: αυτό του Πέτρου!

Και ακριβώς αυτήν τη στιγμή της με-
γάλης επιτυχίας, ο Ι. Χριστός καλεί τον 
Πέτρο & τους τρείς συνεταίρους του να 
εγκαταλείψουν πλοία & δίχτυα για να τον 
ακολουθήσουν σε κάποιο άλλο ψάρεμα: αυ-
τό των ανθρωπίνων καρδιών. Από σήμερα, 
λέει ο Κύριος  στον Πέτρο, ἀνθρώπους ἔσῃ 
ζωγρῶν. Ενώ μέχρι σήμερα τραβούσες από 
την θάλασσα ψάρια τα οποία στα δίχτυα 
σου πέθαιναν, από εδώ & πέρα θα αγρεύεις 
ψυχές στις οποίες ενώ πεθαίνει ο παλαιός 
άνθρωπος, ανασταίνεται η καρδιά και στα 
τελικά Έσχατα και το κορμί. Να γιατί ο Ι. 
Χριστός χρησιμοποίησε το ρήμα ζωγρῶν. 
Ανέκαθεν υπήρχαν δύο είδη ψαρέματος: 
Η αλιεία των ψαριών στις θάλασσες & το 
ψάρεμα των συνειδήσεων στις κοινωνίες. 

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Ο Κύριος διέταξε τους υποψήφι-
ους μαθητές του να ψαρέψουν στο 
βάθος. Στην άβυσσο της καρδιάς 
βρίσκονται οι θησαυροί, καλλιερ-
γούνται οι μεγάλες ιδέες, οι τολμη-
ρές αποφάσεις.
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Πόσοι λαοπλάνοι και τότε & ιδιαιτέρως σή-
μερα δεν ρίχνουν τα δίχτυα τους βάζοντας 
γαργαλιστικά δολώματα για να ελκύσουν 
ανθρώπινες καρδιές; Στους νέους πετάνε 
το δόλωμα της ηδονής, στους φτωχούς 
το δόλωμα του πλούτου, στη γυναίκα το 
δόλωμα της απελευθέρωσης. Το μόνο δί-
χτυ που δεν έχει δολώματα είναι αυτό του 
Χριστού. Σε αυτό υπάρχουν τρείς μαγνή-
τες: η θυσιαστική αγάπη, η ελευθερία και η 
αλήθεια. Με αυτά τα δίχτυα συνέλαβε τότε 
τους αποστόλους, και όλους τους μαθητές 
του διαχρονικά μέχρι σήμερα.

Η περιπέτεια του Πέτρου είναι η περι-
πέτεια όλων μας. Θάλασσα είναι η ζωή. Και 
ο άνθρωπος τρέχει με την βάρκα των ονεί-
ρων αναζητώντας την χαρά. Όλοι μας είμα-
στε ψαράδες από τα μικρά μας χρόνια. Τα 
χρόνια της ζωής μας περνούν & τα δίχτυα 
της ευτυχίας μας είναι αδειανά. Πολλές 
φορές κάποια αρρώστια, κάποιο πρόβλημα 
με τα παιδιά για τα οποία αγωνιστήκαμε, 
κάποια φουρτούνα στην ζωή μας κάνει 
όπως στον Πέτρο να σκεφθούμε μήπως 
οι αγώνες τελικά είναι άγονοι, μήπως οι 
προσπάθειές  μας είναι μάταιες. Το πλοίο 
των μαθητών γέμισε τελικά ψάρια. Πότε 
όμως; Όταν στο πλοίο ανέβηκε ο Χριστός 
και ακούστηκε με προσοχή και συνέπεια 

ο δημιουργικός και καινοποιός 
λόγος Του. Πριν ακριβώς εκατό 
χρόνια, το 1912 ναυπηγήθηκε 
το μεγαλύτερο υπερωκεάνιο. 
Θα έκανε το πρώτο του ταξίδι 
από την Ευρώπη στην Αμερι-
κή. Ένας ομιλητής ανακοίνωσε 
με αλαζονεία: Καμιά δύναμις 
δεν μπορεί να κλονίσει αυτό τον 
γίγαντα! Η εορτή τελείωσε. Οι 
άγκυρες σηκώθηκαν και ο γί-
γαντας ξεκινάει χωρίς όμως τη 

δύναμη του Θεού. Ο Τιτανικός ποτέ δεν 
επέστρεψε. Κάποια νύκτα προσέκρουσε 
σε ένα παγόβουνο & το αποτέλεσμα ήταν 
ακαριαίο. Στο δικό μας πλοίο, που τόσα 
παγόβουνα σήμερα το χτυπούν, υπάρχει 
άραγε ο Χριστός; Ακούγεται ο λόγος Του; 
Μακάρι στην απογοητευμένη καρδιά μας 
να πνεύσει το Πνεύμα που έπνευσε στα 
νερά της Γεννησαρέτ. Μακάρι να πνεύσει 
το Πνεύμα του Κυρίου που παρηγορεί, 
συμβουλεύει αλλά και ζωοποιεί αλλά & το 
πνεύμα του Πέτρου που πειθαρχεί αλλά και 
θαρραλέα κηρύττει Χριστό εσταυρωμένο 
και αναστημένο σε έναν κόσμο που όλα 
περιστρέφονται γύρω από το χρυσό και 
τις (χρηματοπιστωτικές) αξίες που βουλι-
άζουν αφού ήδη κάποιες άλλες αξίες (της 
οικογένειας, του κυριακάτικου τραπεζιού 
κά.) χάθηκαν. Μόνον τότε η μπουχτισμένη 
από τις ιδεολογίες και τους ψευδομεσσίες 
κοινωνία και η καρδία μας, παρά την κρίση 
που ταλανίζει τα πάντα, θα γεμίσουν με 
την ευτυχία & την χαρά που μόνο ο Χρι-
στός και η πίστη/εμπιστοσύνη σε Αυτόν 
μπορούν να προσφέρουν.

Σωτήριος Δεσπότης
Καθηγητής και Πρόεδρος 

Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Το μόνο δίχτυ που δεν έχει δολώ-
ματα είναι αυτό του Χριστού. Σε 
αυτό υπάρχουν τρείς μαγνήτες: η 
θυσιαστική αγάπη, η  ελευθερία 
και η αλήθεια. Με αυτά τα δίχτυα 
συνέλαβε τότε τους Αποστόλους, 
και όλους τους μαθητές του δια-
χρονικά μέχρι σήμερα
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Πόση χαρά και υπερηφάνεια αισθανθή-
καμε, το έχουμε εξ’ άλλου σημειώσει, 

όταν τελούμε ολονύκτια ακολουθία και 
αγρυπνία με τους νέους και τις νέες των 
ενοριών Ναϊρόμπης και περιχώρων. Και 
το πιο σημαντικό: οι ίδιοι οι νέοι οργα-
νώνουν και εμπλέκονται στην όλη αυτή 
ευχαριστηριακή σύναξη. Νόμιζα, στην 
αρχή, ότι ήταν μια λανθασμένη πληροφο-
ρία πριν μερικά χρόνια όταν μου το ανα-
κοίνωσαν και με παρακάλεσαν να είμαι 
παρών και να παραστώ όλων των ιερών 
ακολουθιών. Και ω του θαύματος!  Από 
τις 6 το απόγευμα, παραμονή δηλ. των 
μεγάλων εορτών Χριστουγέννων και Πρω-
τοχρονιάς, οι νέοι μας μαζεύτηκαν. Ήλθαν 
από νωρίς για να μπορέσουν να απολαύ-
σουν το μεγαλείο και τη μυστηριακή λει-

τουργική παράδοση 
της Ορθοδοξίας. 

Νέοι, που μέσα 
τους άναψε βαθιά η 
φλόγα της Αλήθειας 
και της Ευαγγελικής 
πραγματικότητας, 
κάτι που ακόμη 
λείπει από τους αν-
θρώπους της Αφρι-
κανικής ηπείρου. 
Αυτοί οι νέοι έτσι 
αισθάνθηκαν την 
πρόσκληση που 
έρχεται από τον ου-

ρανό και κατακλύζει 
τις καρδιές τους. Το 

έχουν ανάγκη. Και το αισθάνονται βαθιά 
μέσα τους. Επιθυμούν αυτή την άμεση 
επαφή με τον ουρανό. Και το γνωρίζουν, 
ότι μόνο μέσα από τις ιερές ακολουθίες 
μας θα το αποκτήσουν, θα το ζήσουν και 
θα το απολαύσουν. Είναι κάτι που τους 
λείπει. Χαίρονται όταν βλέπουν ότι η Εκ-
κλησία μας βρίσκεται κοντά τους, δίπλα 
τους και τους δίνει ελπίδες και γεμίζει τις 
καρδιές τους με αισιοδοξία.

Μαζεύτηκαν νέοι και νέες από τα περί-
χωρα της Ναϊρόμπης, ενορίες που πραγ-
ματικά έχουν δραστηριότητες σ’ όλους 
τους τομείς. Κανείς δεν τους υποχρεώνει. 
Αισθάνονται όμως την ανάγκη αυτής της 
προσωπικής επικοινωνίας ανάμεσά τους, 
με τους ιερείς τους και οπωσδήποτε με 
τον πνευματικό τους πατέρα, τον Επίσκο-

Η ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΗΜΕΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
Οι νέοι μας φως και ελπίδα στα βήματα της Ορθοδοξίας στην Αφρική. 

Εντυπώσεις και διαπιστώσεις από την πρόσφατη συνάντησή τους. 
Γιορτάστηκε η Διεθνής Ημέρα Ορθοδόξου Νεολαίας

Kmpekos

 Ορθοδόξου Νεολαίας.

Εορτασμός Διεθνούς Ημέρας Ορθοδόξου Νεολαίας 
στη Ναϊρόμπη (Κένυα)
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πό τους. Το αναζητούν.
Μια λειτουργία 

με τόσες μελωδικές 
φωνές νέων ανθρώ-
πων, με ζωντάνια, με 
δύναμη, με μελωδία 
που πραγματικά συ-
γκλονίζει τις καρδιές 
των ανθρώπων. Είναι 
τόσο υπερφυσικό το 
γεγονός ότι τόσες φω-
νές, ανδρικές και γυ-
ναικείες, να μπορούν 
να συντονίζονται, να 
ενώνονται με τόση 
αρμονικότητα, με τον 
ίδιο ρυθμό, χωρίς την 
παραμικρή παραφω-
νία. Το βλέπει κανείς και το αισθάνε-
ται, ότι το νιώθουν, το πιστεύουν και το 
επιθυμούν. Αυτή την ώρα που γίνεται 
το μέγα μυστήριο, η κάθοδος του Αγίου 
Πνεύματος - το ενοποιό αυτό στοιχείο 
του ουρανού και της γης -  η μεταμόρ-
φωση αυτή του ανθρώπου. 

Πόσες ώρες, Θεέ μου! Και αυτοί οι νέ-
οι δεν κουράστηκαν να ψάλλουν όλη τη 
νύκτα και να δοξολογούν τον Θεό με τόση 
ζωντάνια και βαθιά πίστη. Νόμιζε κανείς 
ότι ήταν μια αναστάσιμη ακολουθία. Μια 
Λειτουργία με εκατοντάδες φωνές και οι 
μελωδίες, οι ύμνοι, ακούγονται τόσο αρ-
μονικά και πετυχημένα. Εκτέλεση με ένα 
βαθύ νόημα για το μέλλον της Ορθοδοξί-
ας όχι μόνο στην Κένυα αλλά και σ’ ολό-
κληρη την αφρικανική ήπειρο, επειδή η 
παρουσία νέων από τις άλλες χώρες της  
Μαύρης Ηπείρου που σπουδάζουν στην 
Πατριαρχικής μας Σχολή συμπλήρωνε 
με ξεχωριστό τόνο όλο το μωσαϊκό  των 
φυλών της Αφρικής. Χαρά Θεού αυτή η 

τόσο σημαδιακή σύναξη των νέων μας 
και μιλούμε μόνο για μια συγκεκριμένη 
περιοχή, όχι για άλλες περιοχές. Αυτό δεί-
χνει ότι οι ιερείς μας αλλά και οι νέοι μας 
εργάζονται σωστά και με σοβαρότητα. Δεν 
είναι εύκολο εγχείρημα. Κι όμως οι νέοι 
μας απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι 
έχουμε μέλλον, η Ορθοδοξίας μας θα θρι-
αμβεύσει σ’ αυτή τη γωνιά της γης. Και η 
ελπίδα μας είναι οι νέοι μας που δεν κου-
ράζονται και αγρυπνούν, γιατί πίστεψαν 
βαθιά ότι τα μηνύματα που χρειάζονται οι 
άνθρωποι σήμερα για να σωθούν και να 
αναστηθούν είναι εκείνα της Ορθοδοξίας.  

Ευχαριστούμε τον Θεό μας και Κυβερ-
νήτη του σύμπαντος που μας ευλογεί τόσο 
πλούσια, όσο κι αν υπάρχουν δυσκολίες 
ακόμα και πειρασμοί. Εμείς τον ακολου-
θούμε κι Εκείνος μας  ανοίγει νέους δρό-
μους και αισθανόμαστε αισιόδοξοι για την 
πορεία της Εκκλησίας μας στην Αφρική. 

† Ο Ναϊρόμπι Μακάριος

Οι νέοι φως και ελπίδα στα βήματα της 
Ορθοδοξίας στην Αφρική
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Ὅπου διακονεῖ κανεὶς τὸν Χριστὸ 
καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖ βρίσκει 

τὴν Χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσή του. Αὐτὸς 
εἶναι ὁ νόμος καὶ τὸ κριτήριο. Ἡ εἰδοποιὸς 
διαφορὰ ἡ ὁποία κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ 
θέλγεται πραγματικὰ καὶ νὰ μὴν μπορεῖ 
νὰ ἀντισταθεῖ στὴν ἀκατανίκητη αὐτὴν 
δύναμη, στὸ μυστικὸ κάλεσμα τὸ ὁποῖο δὲν 
θὰ διστὰσει νὰ ἀπαιτήσει ἴσως καὶ αὐτὴν 
τὴν ὕστατη θυσία. Αὐτὴν ποὺ ὁ Κύριός 
μας στὸ κατὰ Ἰωάννην κατονομάζει ὡς 
μέγιστη πάντων τῶν θυσιῶν˙ «μείζονα 
ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τὶς τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» 
(Ἰω. ιε΄,13). Μέχρι ἐκεῖ λοιπὸν πρέπει να 
βαδίσει κανείς.

Ναί, μέχρι καὶ ἐκεῖ σὲ ἐκεῖνα τὰ 
σκοτεινὰ μονοπάτια τοῦ θανάτου τὰ ὁποῖα 
ὅμως κρύβουν μέσα τους τὸ Φῶς καὶ 
τὴν Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἀτενίζει 
κανεὶς τὸν Ἐσταυρωμένο, πίσω ἀπὸ 

τὸν πραγματικὸ πόνο τοῦ 
Κυρίου μας, πίσω ἀπὸ τὸ 
ματωμένο πρόσωπό Του 
καὶ τὰ σφαλισμένα του 
βλέφαρα, τὸ καταματω-
μένο Πανάγιό του Σῶμα, 
διακρίνει τρία πράγματα: 
τὸ πρῶτο εἶναι προφανέ-
στατο καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι 
ἄλλο ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὕστατη 
θυσία ἐπάνω στὸν Σταυρό. 
Τὸ δεύτερο διακρίνεται 
ἀμέσως μετὰ καὶ εἶναι αὐτὸ 
τὸ σχῆμα τοῦ Παναχράντου 
Σώματος ποὺ μὲ σεμνότητα 
καρφωμένο ἐπάνω στὸ Τίμιο 
Ξύλο δίνει τὴν τελευταία του 

πνοὴ σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ μὲ ἀνοιχτά τὰ 
χέρια, ἕτοιμο νὰ κλείσει στὴν ἀγκαλιά 
του τὸν ἄνθρωπο, τὸ παιδί Του ποὺ 
ἐκείνη τὴν στιγμὴ γίνεται ὁ ἐχθρός 
Tου καὶ τὸν ὑψώνει στὸ ἀτιμωτικό μέ-
χρι ἐχθὲς ξύλο τοῦ Σταυροῦ. Ἔτσι παρα-
δίδει τὸ Πνεῦμα του ὁ Κύριός μας. Γι αὐτὸ 
καὶ τὸ Ξύλο ποὺ παίρνει τὸ σχῆμα Του 
καθαγιάζεται καὶ γίνεται πλέον τὸ φοβερὸν 
καὶ ἀήτητον τρόπαιον κατὰ τοῦ διαβόλου. 
Μὰ τέλος, πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἂν θέλει 
κανεὶς νὰ κοιτάξει μὲ προσοχὴ θα διακρί-
νει δύο μεγάλα πράγματα: τὴν Εἰρήνη 
καὶ τὴν Ἀνάπαυση. «Αὕτη ἐστὶν ἡ τῆς 
καταπαύσεως ἡμέρα». Ναί, πραγματικὰ 
δὲν ὑπάρχει ἄλλη μεγαλύτερη δωρεά, 
ἄλλη προσδοκία, ἄλλο τέλος παρὰ ἀπὸ 
αὐτὴν τὴν ἀνάπαυση ποὺ ζωγραφίζει ὁ 
καλὸς εἰκονογράφος στὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἐσταυρωμένου. 

Και τὰ τρία αὐτὰ τέλος, ἀποτελοῦν 

ΕΚΕΊ ΟΠΟΥ ΟΝΤῶΣ ΗΘΕΛΕ Ο ΘΕΟΣ…
(Μαδαγασκάρη)

Κατήχηση μέσα στις χορτοκαλύβες 
- προσωρινές εκκλησίες. Σπέρνεται η Ορθόδοξη πίστη 

στις απλοϊκές καρδιές των ιθαγενών.
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τὸ κριτήριο στὴν ζωὴ τοῦ καθενός 
μας. Θυσία, ἀγάπη, ἀνάπαυση ψυχι-
κή. Ὅπου τὰ βρίσκει αὐτὰ κανεὶς ἂς μὴν 
τὰ ἀφήσει ποτὲ ξανὰ ἀλλὰ ἂς τὰ φυλάξει 
σὰν τὸν πολύτιμο μαργαρίτη ποὺ θὰ φέγγει 
μπροστά του στὶς πιὸ δύσκολες στιγμὲς 
τῆς ζωῆς.

Ἐκεῖ ποὺ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δὲν θὰ 
μπορεῖ πλέον νὰ δώσει λύσεις στὸ μεγάλο 
αἴνιγμα. Ἐκεῖ ποὺ θὰ βρίσκεσαι μετέωρος, 
μόνος, καὶ ἀπελπισμένος. Ἐκεῖ, θὰ βρεῖς 
μπροστά σου ἕνα πρὸς ἕνα τὰ παιδιά σου, 
τὰ ἀδέλφια σου, τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τοὺς 
ὁποίους πρόσφερες τὴν ὕστατη θυσία σου, 
τώρα νὰ προσφέρουν καὶ αὐτοὶ τὴν ὕστατη 
θυσία τους πρὸς ἐσένα καὶ νὰ σὲ ὁδηγοῦν 
ἐκεὶ ὅπου βρίσκεται ἡ Εἰρήνη καὶ τὸ Φῶς. 
Γιατί αὐτὸς πραγματικὰ εἶναι ὁ Νόμος τοῦ 
Θεοῦ. Δὲν εἶναι ἄδικος ὁ Θεός!

…Ankilibe (Ανκιλίμπε). Τὰ λιγοστά μας 
προσωπικὰ ἀντικείμενα ἔχουν φορτωθεῖ 
στὴν πυρόγα. Σὲ λίγο βοηθάω τοὺς δύο 
ὁδηγούς μας, πιστά παιδιὰ τῆς παραθα-
λάσσιας αὐτῆς ἐνορίας μας νὰ τὴν ρίξουν 

στὰ νερὰ τοῦ Ἰνδικοῦ. 
Χρυσογάλαζη θάλασσα! Ὁ 
ἀέρας κι αὐτὸς κουρασμέ-
νος μὲ τὴν λιγοστή πιὰ δύ-
ναμη, μὲ ὅση τοῦ ἀπέμεινε 
τόσον καιρό, γερασμένος 
μὰ ὄχι ξεχασμένος σύντρο-
φος τοῦ Νότου ἔρχεται κι 
ἀσπάζεται τὸ πανί τῆς πυ-
ρόγας ποὺ ἤδη ὑψώσαμε 
καὶ μὲ ὅση δύναμη τοῦ 
ἀπέμεινε τὸ σπρώχνει 
στὴν ἀντίπερα ὄχθη. Τὰ 
ψημένα σώματα ἀπὸ τὸν 
ἥλιο καὶ τὴν ἁλμύρα τῶν 
δύο πιστῶν ὁδηγῶν μας, 
φιγούρες ποὺ λησμόνησα, 

τώρα καὶ πάλι τίς βλέπω νὰ παλεύουν μὲ 
τὴν θάλασσα, καὶ μὲ τὰ κουπιὰ νὰ ὁδηγοῦν 
τὴν πυρόγα ἐκεῖ ὅπου ἤθελε τελικὰ ὁ Θε-
ός… Στὴν ἀπέναντι ὄχθη.

Soalary (Σολάρυ). Ἡ ἀπέναντι ὄχθη τοῦ 
κόλπου τοῦ Τουλιάρ. Βράδιασε πιὰ καὶ 
ὅλοι μας κουρασμένοι ἀποβιβαζόμαστε 
στὴν παραλία. Ἀφήνουμε τὴν πυρόγα 
στὴν ἀμμουδιά. Καὶ προχωροῦμε. Καὶ ἡ 
ἀγωνία κορυφώνεται. Περνᾶς μέσα ἀπὸ 
τὴν ἀγορὰ τοῦ χωριοῦ. Οἱ ἄνθρωποι μὲ 
δυσκολία σὲ θυμοῦνται. Τὰ πόδια σου 
βουλιάζουν μέσα στην ἅμμο καὶ τώρα 
στέκεσαι ἔξω ἀπὸ τὴν καλύβα ἑνὸς ἀπὸ 
τοὺς κατηχουμένους. Ἡ φωνή βγαίνει χω-
ρίς βία. Μὰ τὰ σπλάχνα φλέγονται μέσα 
σου ἀπὸ τὴν ἀγωνία. «Ποῦ εἴστε! Εἶμαι ὁ 
πάτερ». Ἡ φιγούρα τοῦ πατέρα προβάλλει 
δειλὰ μέσα στὸ σκοτάδι. Πλησιάζει καὶ 
μὲ χαιρετᾶ. Ἀκόμη δεν ἔχει συνειδητο-
ποιήσει καθῶς φαίνεται τί γίνεται γύρω 
του. Σιγὰ σιγὰ μὲ ἀγκαλιάζει. Καὶ τὰ χέρια 
σφίγγουν ὅλο καὶ περισσότερο. «Πάτερ δὲν 
ἐλπίζαμε ὅτι θὰ σὲ ξαναδοῦμε». Μείναμε 

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Τα λιγοστά προσωπικά αντικείμενα έχουν φορτωθεί  
στην πυρόγα για να περάσουν τον ιερέα  

στην απέναντι όχθη, εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός
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μέχρι ἀργὰ τὴν νύχτα νὰ 
μιλοῦμε. Πατέρας ἑπτὰ 
παιδιῶν. Τὸ ἕνα μικρό 
του ἀγόρι ἔπασχε ἀπὸ 
κήλη. Προτοῦ φύγω 
τοῦ εἶχα δώσει κά-
ποια χρήματα γιὰ νὰ 
τὸ ἐγχειρήσει ἀλλὰ τοῦ 
εἴχα πεῖ νὰ προσεύχεται 
γιὰ τὸ παιδί του γιατί ὁ 
Θεός μπορεῖ νὰ τὸ κά-
νει καλά. Ὁ πατέρας, 
ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος 
μοῦ εἶπε ὅτι ὅλο τὸ διά-
στημα τῆς ἀπουσίας μου 
δὲν λησμόνησε τὰ λόγια 
μου. Καὶ τὸ παιδί του 
τὸ ἔκανε ὄντως καλὰ ὁ Θεὸς χωρὶς νὰ 
ἐγχειρισθεῖ. Ἁπλὲς καρδιές! Καρδιὲς ποὺ 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τοῦ σύγχρονου κόσμου 
ἀρνηθήκαμε καὶ ξεχάσαμε. Ἄνθρωποι μὲ 
ἁπλὴ πίστη. Ταλαιπωρημένες ὑπάρξεις 
ποὺ παλεύουν να ζήσουν ἀπὸ τὸ τίποτε 
τὰ παιδιά τους καὶ τὴν οἰκογένειά τους. Κι 
ὅμως αὐτοὶ βλέπουν τὰ θαῦμα. Ἐμεῖς 
πάψαμε πιὰ νὰ βλέπουμε τὰ θαύματα 
τῆς ζωῆς. Τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ.

Τώρα μέσα στὴν καλύβα ποὺ φτωχικὰ 
μὰ τόσο ὄμορφα καὶ ζεστὰ ἑτοιμάσαν οἱ 
ἄνθρωποι ἀκούω τὸν ἦχο καὶ τὰ κύματα 
τοῦ Ἱνδικοῦ ὠκεανοῦ. Οἱ εἰκόνες κυλοῦν 
σὰν κινηματογραφικὴ ταινία μέσα σου. 
Τὸ γαλήνιο τραγούδι τῆς θάλασσας. Τὰ 
γέλια τῶν παιδιῶν. Οἱ κατηχήσεις μέσα 
στὶς χορτοκαλύβες -προσωρινὲς ἐκκλησίες. 
Οἱ ἀκολουθίες κάτω ἀπὸ τὰ «κίλι» τὰ 
παραδοδιακὰ δέντρα τοῦ νότου. Τὰ πα-
ράπονα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ μάνα μὲ τα μα-
ραμένα στήθια προσπαθεῖ νὰ θηλάσει τὸ 
μικρό της παιδὶ καὶ μοῦ ζητάει λίγα λεφτὰ 
γιὰ νὰ ἀγοράσει ρύζι, λίγα φάρμακα. Τὰ 

τραγούδια τῶν νεαρῶν, οἱ πανηγύρεις μας, 
οἱ ἐξομολογήσεις κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο, οἱ 
βαπτίσεις, οἱ ἀρρώστιες, οἱ κίνδυνοι, τὰ 
χέρια τοῦ ληστῆ, τα νεκρά μας παιδιά, τὰ 
δάκρυα, ὁ πόνος, μιά ὁλόκληρη ζωή!

Κι ἡ θάλασσα νὰ συνεχίζει τὸ ὑπέροχο 
γαλήνιο ἇσμα! Τὸ πρωί μετὰ τὸν  Ὄρθρο 
θὰ γίνει ἡ κατήχηση μὲ ὅση περισσό-
τερη δύναμη καὶ κουράγιο ὑπάρχει 
μέσα σου για νὰ θερμανθοῦν καὶ 
πάλι οἱ καρδιὲς τῶν μικρῶν καὶ με-
γάλων σου ἀδελφῶν ἀφήνοντας 
ὅλα τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ τελειώσει ὁ 
Θεός. Ὁ ἥλιος ἤδη ἀνατέλει καὶ τὰ σώ-
ματα, σκοτεινὲς ὑποπόρφυρες φιγούρες, 
σὰν τὰ πνεύματα τῶν ἀνθρώπων ποὺ 
ἀγάπησες καὶ σὲ ἀκολούθησαν πίσω σου 
στὴν μακρινὴ γῆ τῆς δοκιμασίας, τώρα 
δίπλα σου ζωντανὰ καὶ πάλι τὰ βλέπεις 
νὰ παλεύουν μαζί σου γιὰ νὰ φτάσεις ἐκεῖ 
ὅπου ὄντως ἤθελε ὁ Θεός!

π. Πολύκαρπος Αγιαννανίτης

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Οι ακολουθίες μέσα στην καλύβα  
φτωχικά μα τόσο όμορφα θερμαίνουν τις καρδιές,  

αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα να τα τελειώσει ο Θεός
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Ήταν από τις πρώτες ψυχούλες που 
γνωρίσαμε σαν κατεβήκαμε στην 

Αφρική.
Λεπτή ,σιλουέτα αφρικανική μάνα 

με χέρια ροζιασμένα από τη δουλειά και 
το χωράφι. Δεν ήτανε μεγάλη, μα στην 
Αφρική οι άνθρωποι φαίνονται πά-
ντοτε μεγαλύτεροι. Βλέπεις η δουλειά, ο 
ήλιος που χτυπά τα μεσημέρια στο μαύρο 
δέρμα, οι αρρώστιες και τα πολλά παιδιά, 
κάνουν τις μάνες να γράφουν το χρόνο 
πιο γρήγορα.

Γελαστή με το πολύχρωμο γκόμες 
( το παραδοσιακό ρούχο των γυναικών 
της Ουγκάντας) ήταν πρώτη σε όλες 
τις διακονίες. Γελαστή και πρόσχαρη. 
Ακούραστη στις δουλειές. Στην Ουγκάντα 
οι μάνες (όπως σε όλο τον κόσμο) κοι-
μούνται τελευταίες και ξυπνάνε πρώτες.

Παντρεύτηκε νωρίς. Δεν την ρώτη-
σε κανένας. Συνεννόηση μικρή και όλα 
τα άλλα βρίσκονται στο δρόμο. Ο άνδρας  
έδωσε στον πατέρα της τότε μια κότα 
για να την πάρει. Έτσι τα έθιμα, έτσι και 
ο τρόπος της ζωής τους. Δουλειά σκληρή. 
Το χωριό είχε παντού κόπο. Να ξυπνάς 
νωρίς και να βάζεις να βράζει στη φωτιά 
το ματόκε (μπανάνα–το εθνικό φαγητό της 
Ουγκάντας). Τα παιδιά πάντα πολλά 
όπως παντού την Αφρική. Σχολεία 
και μόρφωση ούτε λόγος, τα παιδιά 
δεν ήταν ποτέ λίγα  στην καλύβα της. Δεν 
ένιωθε όμως δυστυχισμένη. Ο πήχης 
της ευτυχίας στην Ουγκάντα δεν φτάνει 
ψηλά. Είναι κοντά, είναι δίπλα έτσι που να 
μπορείς να τον αγγίξεις. Αν έχεις δηλαδή 
λίγο αλάτι, λίγο σαπούνι και λίγη πα-
ραφίνη για τη λάμπα το βράδυ είσαι 

βασιλόπουλο. Είσαι απόλυτα ευτυχής. 
Την ζούσε την ευτυχία της στην καλύβα. 
Δεν είχε και κάτι να της πλανέψει το νου 
και ήταν ευχαριστημένη με τη φτώχεια 
της. Δεν ήταν όμως τούτο που την πο-
νούσε. Άλλο της έπαιρνε το νου και της 
τυραννούσε την καρδιά. Άλλο ήταν που 
δεν την άφηνε να κοιμηθεί. Άλλο ήταν 
που της στοίχειωνε τον ύπνο και το 
ξύπνιο. 

Μόλις παντρεύτηκε και ήρθε από το 
μακρινό της το χωριό σαν αντάμωσε 
την καλύβα του κύρη είδε πρώτη της 
φορά κάτι παράξενα ξόρκια και μα-
ντζούνια να κρέμονται από την πάνω 
μεριά. Μια αλλόκοτη μυρωδιά από ότι πιο 
σιχαμερό, γέμιζε την καλύβα. Δεν πήρε 
ώρα να καταλάβει. Ο άνδρας της.... ήταν 
μάγος. Χρόνια έμαθε την τέχνη τούτη από 
τους παππούδες και τούτη συνέχιζε να 
κάνει μέχρι τότε. Σκιάχτηκε, της κόπηκε 
η ανάσα. Δεν πήγαινε μήτε μπρος μήτε 
πίσω. Ήξερε πως δεν μπορούσε να γυρίσει 
στους δικούς της. Από τη στιγμή που 
έπαιρνε την προίκα ο πατέρας της 
ανήκε πια στον νέο της κύρη. Από τη 
μέρα εκείνη ξεκίνησε η μεγάλη της νύχτα. 
Πάλευε με όλα τα θηρία και τα στοιχειά 
κι αλλοίμονο στην Αφρική είναι πάντα 
πολλά. Η δουλειά του άνδρα της έφερνε 
το φαγητό των παιδιών. Μα τι φαγητό θα 
μπορούσε να είναι τούτο όταν κουβαλούσε 
το κακό μέσα του. Όλο το σπίτι μύριζε 
θάνατο. Καμμιά χαρά, καμμιά ελπίδα. 
Όλα τέλειωναν πριν καλά-καλά ξεκινή-
σουν. Οι μέρες περνούσαν και τίποτα δεν 
φαινόταν να αλλάζει. Και είναι φορές εκεί 
που λες πως όλα τελειώνουν, πως όλα δεν 

ΕΝΑ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΊΚΗ
(πρόκειται για αληθινή ιστορία)

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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θα αλλάξουν κι έρχεται κάτι απρόσμενο.
Θαύμα το λες! 

Ήρθαν  τότε από κάπου μακριά από 
την Ελλάδα  κάποιοι λευκοί που μί-
λησαν για πρώτη φορά στο χωριό της 
για το Χριστό. Τους έβλεπε  κάθε τόσο να 
περνούν από μπροστά της και να την χαι-
ρετούν με χαμόγελο, έβλεπε τα παιδιά που 
είχαν γίνει μέλη αυτής της νέας εκκλησίας 
που είχαν πια ένα τόσο μικρό σταυρουδά-
κι στο λαιμό τους. Είδε τα μεγάλα παι-
διά,  τους εφήβους, θυμόταν το θυμό 
τους που  δεν είχαν ελπίδα καμμιά. 
Που φτιάχνανε από άχυρα και λάσπη αυ-
τοσχέδια τούβλα για να συμπληρώσουν 
τα δίδακτρα του σχολείου. Και περνούσαν 
τα χρόνια και το σχολείο δεν τέλειωνε πο-
τέ. Και ζωή δεν υπήρχε. Κι ύστερα με 
τη βοήθεια τούτων των καινούργιων 
πήγαν σχολείο και ντύθηκαν όμορφα 
και άλλαξαν τρόπους και μιλούσαν 

ευγενικά. Φορούσαν ρούχα καθαρά και 
μέρεψε το βλέμμα τους και καθάρισε η 
ματιά τους. Πήρε να αλλάζει κι εκείνη 
πήρε κάτι από το φως τους κι ας μην 
είχε γίνει ακόμα χριστιανή. Ήξερε πως 
η κατήχηση γινόταν κάθε Σάββατο. Στε-
κόταν κάθε Σάββατο τον τελευταίο καιρό 
στο παράθυρο της εκκλησίας και άκουγε. 
Ωραία όλα, καινούργια που μέρωναν την 
καρδιά της. Άκουγε για το βασίλειο του 
Θεού για το μεγαλείο της αγάπης Του. Μα 
τώρα το μαρτύριό της πήρε να μεγαλώνει. 
Κάποιο από τα παιδιά της την είδε 
μια μέρα να στέκεται στην εκκλησία 
και το μαρτύρησε. Και ο άνδρας φώναξε 
και δε φώναξε μόνο. Χτύπησε και δυνα-
τά. «Τη μέρα που γίνεις Χριστιανή θα σε 
σκοτώσω» της είπε ο άνδρας της. Μα ένα 
μεγάλο θαύμα άρχισε να ξεδιπλώνεται. 
Τούτο το φοβισμένο σπουργίτι άρχισε να 
γίνεται αετός. Ώσπου το πήρε απόφα-

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

 Η δουλειά, ο ήλιος που χτυπά τα μεσημέρια στο μαύρο δέρμα. οι αρρώστιες 
και τα πολλά παιδιά, κάνουν τις μάνες να γράφουν το χρόνο πιο γρήγορα
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ση. Εγώ θα βαπτισθώ Ορθόδοξη είπε.
Κι ας με σκοτώσουν. 

Ο λευκός παπάς είχε πει μια μέρα στην 
κατήχηση πως όταν ο άνθρωπος μετανοεί 
ο Θεός τον δέχεται και τον συγχωρεί. Τα 
άκουσε, χάρηκε και πείσμωσε περισσό-
τερο. Κάθε Σάββατο παρακολουθούσε 
πλέον τακτικά την κατήχηση. Πρώτη 
στην εξέταση του κατηχητή. Πρώτη στις 
ερωτήσεις. Κι ότι λεγόταν από την εκκλη-
σία εκείνη απλά το άκουγε και το κρατού-
σε. Η Σαρακοστή προχωρούσε. Έφτανε το 
Μεγάλο Σάββατο. Οι βαπτίσεις γινό-
ταν εκείνη τη μέρα. Η καρδιά όλης της 
εκκλησίας χτυπούσε γρήγορα. Ετοιμασίες, 
χιτώνες, σταυρουδάκια. Τα πάντα να είναι 
έτοιμα για τη μεγάλη μέρα. Ο παππούλης 
μονάχα ανησυχούσε για ένα λόγο ιδι-
αίτερο. Τι θα γινόταν με την γυναίκα. 
Φοβόταν τα χειρότερα. Κι άλλες φορές είχε 
ακούσει πως οι άνθρωποι αυτοί γινόταν 
φοβεροί και επικίνδυνοι. Τι θα γινόταν 
τώρα. Την πήρε παράμερα της μίλησε.

-Θέλω να ξέρεις πως διάλεξες το 
δύσκολο δρόμο παιδί μου. Μα δεν 
είσαι μόνη σου. Θα είναι κοντά σου 
πρώτα ο Θεός κι ύστερα όλοι Άγιοι 
και εμείς οι υπόλοιποι.

Την νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου την 
πέρασε με πολύ προσευχή. Τόση που δεν 
είχε ξανακάνει στη ζωή της. Και όταν χω-
ρίς στάλα να κοιμηθεί ξημέρωσε έβαλε 
τα ρούχα της αγκάλιασε με τη ματιά την 
καλύβα και τράβηξε θαρρετά για την εκ-
κλησία. Η ακολουθία είχε ξεκινήσε, πρώτα 
οι βαπτίσεις και μετά η Λειτουργία. Το 
μυστήριο ξεκίνησε κι όταν βαπτίσθηκαν 
τα μικρά συνέχισαν οι μεγάλοι. Βαπτίζεται 
η δούλη του Θεού Άννα.Το δάκρυ ένα με 
το νερό και μετά ένα με το άγιο μύρο. Και 
μετά το… «Όσοι εις Χριστόν» …

Με τα ρούχα της τώρα και το σταυρού-

δάκι στο λαιμό της δυνατή και ελεύθερη 
κοινώνησε για πρώτη φορά. Οι πιστοί ευ-
χήθηκαν, ο παππούλης τη σταύρωσε στο 
κεφάλι και της ευχήθηκε. Η Άννα χαιρέτη-
σε και γύρισε σπίτι. Ο παππούλης έδω-
σε εντολή οι πιο δυνατοί από το χωριό 
να την ακολουθήσουν να προλάβουν τα 
χειρότερα. Όταν έφτασε στην καλύβα είδε 
την πρώτη εικόνα. Ο άνδρας της και τα 
παιδιά της την περίμεναν στην πόρτα για 
την «υποδοχή». Δεν απόσωσε κουβέντα, 
μα δεν έκανε και πίσω. Θαρρετά τράβηξε 
στο σπίτι. Δεν ήθελαν πολύ. Όμοια όρνια 
πέσανε πάνω της να την σκοτώσουν 
χτυπούσαν όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι. 
Παντού…. στο κεφάλι, στα πλευρά, στα πό-
δια. Μονάχα το μικρό της έκλαιγε στην 
άκρη που βλεπε να σκοτώνουν τη μάνα 
του. Οι πιστοί δεν πρόλαβαν γρήγορα. Μα  
κατάλαβαν πως έπρεπε να επέμβουν. Ήταν 
οι πιστοί περισσότεροι, ξεκίνησαν θαρρετά 
και την υπερασπίσθηκαν. Οι δικοί της τρό-
μαξαν. Τώρα δεν μπορούσαν να τα βάλουν 
άνδρες με άνδρες. Οι πιστοί την σήκωσαν 
και τη γύρισαν στην εκκλησία. Ο άνδρας 
της από την καλύβα είπε να μην γυρί-
σει σπίτι. Να την κρατήσετε εσείς. Τώρα 
είναι δική σας. Την πήγαν στην εκκλησία 
και την άφησαν στο δάπεδο του ναού. Οι 
γυναίκες τρέξανε να την γιατροπορέψουν 
και να την πλύνουν. Ο παπάς και τα παι-
διά άρχισαν την παράκληση. 

-Είσαι καλά; Είπε η πιο μεγάλη γιαγιά.
-Ναι είμαι πολύ καλά, είπε ψιθυριστά.
Ο παππούλης έκανε νόημα να την 

αφήσουν να ησυχάσει. Πήγε σιγανά στο 
αυτί της και της είπε .

Σε ζηλεύω κόρη μου …
Και έφυγε να ετοιμάσει… σε λίγες ώρες 

θα σήμαινε Ανάσταση.
Αρχιμανδρίτης 

π.Εφραίμ Παναούσης

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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Σεβασμιώτατε μητροπολί-
τη Κυθήρων και Αντικυ-

θήρων κ. Σεραφείμ, σεβαστή 
αδελφή Θεμιστοκλεία με την 
συνοδεία σας, συνεργάτες του 
σπιτιού της Αγ. Ταβιθά και του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Συγκεντρωθήκαμε όλοι 
εμείς εδώ για να τιμήσουμε 
την μνήμη του μακαριστού 
πνευματικού μας πατέρα, του 
κανονικού Μητροπολίτη Θεσ-
σαλιώτιδος και Φαναριοφαρ-
σάλων κυρού Κωνσταντίνου σ' αυτό εδώ το 
λόφο του Παρνασσού που ήταν και ο τόπος 
εξορίας του. Παρ' όλο τον πόνο του για τον 
άδικο διωγμό απ΄ τη Μητρόπολή του, το 
πολύπλευρο και μεγάλο έργο που είχε δη-
μιουργήσει και θα το άφηνε στη μέση αλλά 
και την οδύνη για τον αποχωρισμό από το 
ποίμνιό του που τόσο υπεραγαπούσε, δεν 
κάθησε με σταυρωμένα χέρια.

Αυτόν εδώ το λόφο με πολύ σκληρή προ-
σωπική εργασία αλλά και με τη βοήθεια 
των ακούραστων συνεργατών του, τον έκα-
νε επίγειο παράδεισο, τόσο για τα παιδιά 
της Αγ. Ταβιθά όσο και για όλους εμάς.

Τον πρωτογνώρισα, το θυμάμαι σαν & 
τώρα, ένα κρύο βράδινό του Μαρτίου στην 
Κατηχητηική Σχολή του Ιερού Ναού Αγ. Αθα-
νασίου Κυψέλης, όπου τον φιλοξενούσαν 
μετά την εξορία του απ' τη Μητρόπολή του.

Μικρό παιδί εγώ 12 χρονών, είχα πάει 
τότε μαζί με τον πατέρα μου τον αείμνη-
στο Δήμητριο Μπέκο, μετέπειτα ταμία της 
Ιεραποστολής.

Αυτή η ηρεμία του αλλά συνάμα και η 
αυστηρότητά του με καθήλωσαν. Στο τέλος 
του γεύματος όταν έπαιρνα την ευχή του, 
μου είπε: "Παιδί μου σε περιμένουμε στην 
κατασκήνωση". Εκεί μπήκαν τα πρώτα θε-
μέλια για να στηθεί ο Πανελλήνιος Χριστι-
ανικός Όμιλος Ορθοδόξου Ιεραποστολής. 

Η εξορία του ήταν ευλογία 
για μας.

Αγωνιούσε, πονούσε και 
προσευχόταν για να ευδοκι-
μήσουν προς δόξαν Θεού και 
το σπίτι της Αγ. Ταβιθά αλλά 
εξίσου και η εσωτερική και 
εξωτερική Ιεραποστολή.

Πονούσε για την κατάντια 
της Ελλάδας μας και προ-
σπαθούσε μέσω ομιλιών και 
εκδόσεων περιοδικών, όπως 
το περιοδικό «Αγ. Ταβιθά» και 

«Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος», να μας αφυ-
πνίσει από τον βαρύ ύπνο της ραθυμίας μας.

Μετά από αρκετά χρόνια από το στήσιμο 
του Ομίλου στην Κυψέλη, δημιουργήθηκαν 
παραρτήματα στη Λειβαδιά, Θήβα, Χρισσό, 
Φάρσαλα, Ιτέα, Χαλκίδα και Καρδίτσα.

Συνεργάστηκε με Ιεραποστολικά κλι-
μάκια στις Ινδίες με τον φωτισμένο αεί-
μνηστο Ιεραπόστολο π. Αθανάσιο Ανθίδη 
και μετέπειτα με την Ιεραπόστολο αδελφή 
Νεκταρία, στην Αφρική με τoν φλογερό και 
ταπεινό μοναχό τον αείμνηστο ιεραπόστολο 
π. Κοσμά Γρηγοριάτη, με ιεραποστόλους 
στην Ουκρανία, Κορέα, Μαδαγασκάρη και 
Ν. Ζηλανδία.

Αγκάλιασε σχεδόν όλη την Οικουμένη. 
Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την 
εξωτερική Ιεραποστολή και θα παραμείνει 
στην Εκκλησιαστική Ιστορία ως «ο Δεσπό-
της της Ιεραποστολής».

Ευχηθείτε σεβασμιώτατε να συνεχίσου-
με το έργο που ξεκίνησε ο μακαριστός πατέ-
ρας μας κυρός Κωνσταντίνε με ταπείνωση 
και διάκριση γιατί δεν είμαστε τίποτε άλλο 
παρά υπηρέτες στο έργο του Θεού .

Πατέρα μας Κωνσταντίνε πρέσβευε για 
μας...

Μαρίνα Μπέκου
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο κάτωθι χαιρετισμός εκφωνήθηκε από την πρόεδρο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα Μαρίνα Μπέκου 
κατά την διάρκεια του γεύματος που παρέθεσε η οικογένεια της Αγ. Ταβιθά εις μνήμην του 
μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Κωνσταντίνου στις παιδικές κατασκηνώσεις της Αράχωβας
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ΑΛΒΑΝΙΑ

Στην πρωτεύουσα της 
Sierra Leone, Free-Town, 
έγινε λιτάνευση των ει-
κόνων όπου ο φλογερός 
Ιεραπόστολος, Αρχιμαν-
δρίτης π.Θεμιστοκλής 
Αδαμόπουλος και οι πι-
στοί έδωσαν το σωτήριο 
στίγμα της Ορθοδοξίας.

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

Λιτάνευση των ει-
κόνων πραγματοποιή-
θηκε στον Αγιο Δημή-
τριο στο Medan στη 
Σουμάτρα. Η αίσθη-
ση ανάμεσα στους 
πιστούς και στον π. 
Χρυσόστομο Μανά-
λου ήταν γενική: Το ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 
είναι μια από τις μεγαλύτερες δωρεές του Θεού. 

ΣΟΥΜΑΤΡΑ

" Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Η Σ  Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ "
Λαμπρός ήταν ο εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδο-

ξίας στους Ναούς της Αλβανίας.Η Ορθοδοξία στη γειτονική 
χώρα και οι εικόνες πολεμήθηκαν στα σύγχρονα χρόνια, 
κατά τη διάρκεια του αθεϊστικού καθεστώτος, αλλά η πίστη 
θριάμβευσε και με τον πνευματικό μόχθο του Αρχιεπισκό-
που Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασί-
ου ξανά οι εκκλησίες άνοιξαν, οι εικόνες αναστηλώθηκαν 
και δοξολογείται το όνομα του Θεού.

Πηγή:Romfea.gr
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Εορτάσθηκε και φέτος με ιεροπρέπεια η ανα-
στήλωση των ιερών Εικόνων την Κυριακή της 
Ορθοδοξίας στην Ιερά Μητρόπολη Κατάγκας. 
Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Κατάγκας κ. Μελέτιος, πλαι-
σιούμενος από κληρικούς της Ι.Μητροπόλεως. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργία άπας ο Κλή-
ρος και ο λαός της πόλεως Κολουέζι λιτάνευσαν 
τις Ιερές Εικόνες πέριξ του Ναού του Αγίου Γε-
ωργίου, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής της 
Ι.Μητροπόλεως.

Πηγή:Romfea.gr

Η Εκκλησιαστική Κοινότητα του Αγίου Νε-
κταρίου στο χωριό Ngoambang στα περίχωρα 
του Γιαουντέ, λιτάνευσε τις  Ορθόδοξες εικόνες 
τονίζοντας το μήνυμα της Κυριακής της Ορθο-
δοξίας στο μακρυνό Καμερούν.

ΚΑΤΑΓΚΑ

Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί 
από το μακρυνό Ρουμπάρε 
καθώς ο αριθμός τους αυξά-
νεται, δίνουν το μήνυμα της 
Κυριακής της Ορθοδοξίας: 
«Ας κρατήσουμε με ζήλο και 
με φόβο Θεού την κιβωτό της 
Ορθοδοξίας και ας ζήσουμε 
με συνέπεια την πίστη μας». 
Στο χωριό Ρουμπάρε (στην 

ΝΔ Ουγκάντα) στο τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας, σχηματίστηκε πομπή με επικεφαλής τον 
π.Αριστοτέλη, εφημέριο της νεοσύστατης ενορίας, πλαισιωμένου από πιστούς και λιτα-
νεύτηκαν οι εικόνες πέριξ του ξύλινου πρόχειρου  Ιερού Ναού της Παναγίας της Μυρ-
τιδιώτισσας  και των Νεοφανών  Αγίων Παϊσίου και Πορφυρίου. 

ΡΟΥΜΠΑΡΕ - Ν.Δ. ΟΥΓΚΑΝΤΑ

" Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Η Σ  Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ "
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
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25/3/2019

Παράκληση για οικονομική ενίσχυ-
ση στην Ιεραποστολή του Μαλάουι

Αδελφοί μου, και φίλοι της Ιεραποστολής 
μας.
Χαίρετε εν Κυρίω.
Ευχόμαστε το γράμμα μας να σας βρει 
όλους γερούς και αγωνιζομένους στον 
αγώνα  της Μεγ. Τεσσαρακοστής που 
διανύουμε.
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε αδελ-
φοί, και τούτες τις Άγιες μέρες του Πάσχα 
που έρχονται, να μας στείλετε την όποια 
οικονομική βοήθεια μπορείτε, που την 
έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη...
Εδώ στην τριτοκοσμική χώρα του Μαλά-
ουι, την 10η φτωχώτερη χώρα στον κό-
σμο, οι άνθρωποι ζουν σε πολύ άσχημες 
συνθήκες. Οι πλημμύρες, οι αρρώστιες, 
τα χωματένια σπίτια της, από τις δυνατές 
βροχές γκρεμίζονται και τους σκοτώνουν. 

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν τη σοδειά 
της, η πείνα τώρα θα 'ναι χειρότερη. Πνί-
γηκαν αρκετοί.
Αδελφοί μου, ειδικά φέτος, θα ήθελα να 
μας σκεφτείτε περισσότερο. Η βοήθεια 
από το υστέρημα έχει μεγάλη αξία. Και 
να 'στε σίγουροι ότι πιάνει πολύ τόπο.
Ο Θεός να σας ευλογεί και αγιάζει όλους 
εσάς και τις οικογένειές σας και να σας 
αξιώσει να μετέχετε και φέτος στο Άγιο 
Πάθος Του και στην Σωτήρια Ανάστασή 
Του.
Με αγάπη Χριστού, από την Ιεραπο-
στολή του Μαλάουι.

π. Ερμόλαος Ιατρού
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Η 1η εκπαιδευτική κα-
τασκήνωση λίγων ημερών 
πραγματοποιήθηκε στο 
χωριό Μόντε της Ουγκά-
ντα, στο μοναστήρι της 
Οσίας Μαρίας της Αιγυ-
πτίας, το οποίο φιλοξενεί 
50 περίπου ορφανά παιδιά.

Εθελοντές από Ελλάδα 
και Ουγκάντα, η γερόντισ-
σα Μαρία και η αδερφή Θε-
οσέμνη συνεργάστηκαν με 
επιτυχία για την πραγμα-
τοποίηση αυτής της κατα-
σκήνωσης. Συνολικά 100 
παιδιά ηλικίας 3 έως 15 
ετών έζησαν μια κατα-
σκηνωτική εμπειρία.    

Ο οργανισμός My Rafiki «ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ»,  ολοκλήρωσε με επιτυχία τους 
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο τρεις εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις σε δύο 

χώρες της Ανατολικής Αφρικής, Ουγκάντα και Ρουάντα. Παρατίθονται χαρακτηριστικά στιγ-
μιότυπα από τις αντίστοιχες δράσεις. 

 Την τελευταία μέρα και των τριών εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων, η My Rafiki μοίρασε 
στα παιδιά των κατασκηνώσεων γραφική ύλη και είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, 
οδοντόκρεμα, σαπούνι και είδη για την προσωπική υγιεινή των κοριτσιών).

Ευχαριστούμε θερμά:
- τους  Σεβασμιώτατους  Μητροπολίτες Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ για την ευχή και τις ευ-

λογίες του, Πάσης Ουγκάντας κ.κ. Ιωανά  και  Μπουρούντι και Ρουάντας κ.κ. Ιννοκέντιο για 
τις ευλογίες τους να πραγματοποιηθούν οι κατασκηνώσεις στις ποιμαντορικές τους περιοχές.

- την γερόντισσα Μαρία και την αδερφή Θεοσέμνη από το μοναστήρι της Οσίας Μαρίας 
της Αιγυπτίας και  τον π. Αριστοτέλη και την πρεσβυτέρα Μαγδαληνή για την βοήθειά τους.

- τους εθελοντές μας στο χωριό Μόντε και Ρουμπάαρε στην Ουγκάντα και χωριό Ρουαμα-
γκάνα στην Ρουάντα.

- όλους όσους μας στηρίζουν νοερά, ηθικά και έμπρακτα.
    Ανανεώσαμε το ραντεβού φιλίας για την επόμενη φορά.

Ευδοκία Ταμπάκη
Εκπαιδευτικός

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝῶΣΕΊΣ
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Η 2η εκπαιδευτική κα-
τασκήνωση πραγματοποι-
ήθηκε στην νεοσύστατη 
ενορία της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας, στο 
χωριό Ρουμπάαρε στην 
Ουγκάντα. Περίπου 210 
παιδιά ηλικίας 3 έως 25 
ετών, είχαν την δυνατό-
τητα να ζήσουν για 2η 
συνεχόμενη χρονιά μια 
κατασκηνωτική εμπειρία 
δημιουργικής απασχόλησης 
μορφωτικού, ψυχαγωγικού 
και ιεραποστολικού χαρακτή-
ρα. Αναλυτικά το ημερήσιο 
πρόγραμμα περιελάμβανε:

- Σίτιση: παροχή δύο γευ-
μάτων (πρωινό + μεσημερια-
νό) και καθαρό πόσιμο νερό.

- Εκπαίδευση: εκπαιδευ-
τικές δράσεις, ομάδες γνώσης 
και πρόληψης σε ζητήματα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
Διάφορες δραστηριότητες 
που είχαν σαν στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως 
της συνεργασίας, της ομαδι-
κότητας, της επικοινωνίας, 
αυτοεκτίμησης.

- Ελεύθερο χρόνο: παι-
χνίδι και φαντασία, ζωγραφι-
κή, δημιουργικές κατασκευές.

- Κατήχηση: Ο εφημέριος 
της ενορίας π. Αριστοτέλης 
διηγήθηκε στα παιδιά την 
παραβολή του καλού Σαμα-
ρείτη. Μίλησε για την αγάπη 
και την πίστη.
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Η 3η εκπαιδευτική 
κατασκήνωση έγι-
νε στην ορθόδοξη 
ενορία του χωριού 
Ρουαμαγκάνα στην 
Ρουάντα. Περίπου 
100 παιδιά έζησαν 
μια κατασκηνωτική 
εμπειρία.
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Δύο χιλιάδες άνθρωποι θα βα-
πτιστούν Ορθόδοξοι στην Ινδία, 

ανάμεσά τους και 47 πρώην Προτε-
στάντες Πάστορες!

Πιο συγκεκριμένα με την ευλογία του 
Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, 
Ρώσοι Ορθόδοξοι κληρικοί από την 

Αμερική, τον 
Καναδά και τη 
Ρωσία βρίσκο-
νται στην Ινδία 
και έχουν ξεκι-
νήσει τη δια-
δικασία βαπτί-
σματος 2.000 
α ν θ ρ ώ π ω ν 
στην Ορθοδο-
ξία, συμπερι-
λαμβανομένων 
και 47 πρώην 
Προτεσταντών 
Παστόρων.

Με συνεχή κατήχηση στους ντόπιους 
υπολογίζεται ότι σύντομα στην Ινδία 
περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι 
θα ασπαστούν την Ορθοδοξία. Η ομά-
δα αποστολής διευθύνεται από τον π. 
Αθανάσιο Κόνε και τον πατέρα Γεώργιο 
Μαξιμόφ του Πατριαρχείου Μόσχας.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα 

ΊΝΔΊΑ: ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΠΑΣΤΟΡΕΣ 
ΒΑΠΤΊΖΟΝΤΑΊ ΟΡΘΟΔΟΞΟΊ

ΣΊΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 

Ομαδική βάπτιση την ημέρα των Θεοφανείων στην Σιέρα Λεόνε
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ΘΕΟΦΑΝΕΊΑ ΣΤΗΝ 
ΣΟΥΜΑΤΡΑ 

ΘΕΟΦΑΝΕΊΑ ΣΤΗΝ 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 

ἘΚ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΝΗΠΊῶΝ ΚΑI ΘΗΛΑΖΟΝΤῶΝ

Ἡ Δήμητρα εἶναι τὸ τελευταῖο παιδὶ τῆς 
οἱκογένειας. Ἡ μητέρα της ὅταν ἧταν 

ἔγκυος προσευχόταν νὰ εἶναι ἀγόρι. Βλέπο-
ντας τοὺς ἱερόπαιδες στὸ Ἅγιο Βῆμα ζήλευε. 
Ἤθελε νὰ ὑπηρετεῖ κι ἕνα δικό της παιδί στὸ 
Ἅγιο Θυσιαστήριο. Κύριος οἶδε γιατὶ δὲν 
ἔγινε τὸ θέλημά της. Ἀλλὰ αὐτό τό ἑξάχρονο 
κορίτσι της ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη χάρη. Ἀγαπᾶ νὰ 
βρίσκεται συνεχῶς μέσα στὸν Ναό. Πολλὲς 
φορὲς συμμετέχει στίς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ψέλ-
νοντας μὲ τὴν μελωδικὴ φωνούλα της δίπλα 
στὴν μητέρα της. Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ὅταν 
ἔρχονται μὲ τὸ αὐτοκίνητο στὴν ἐκκλησία ἥ 
Δήμητρα ἔχει ἄγχος. Κοιτάει καὶ ξανακοιτάζει 
τὸ ρολόϊ καὶ λέει:

Μαμά, κάνε γρήγορα γιατὶ θὰ ἀργἠσουμε.
Τότε νὰ πᾶμε ἀπὸ ἄλλο δρόμο! 
Τὸ βράδυ γονατίζει στὸ εἰκονοστάσι 

τοῦ σπιτιοῦ της καὶ προσεύχεται. Προ-
σεύχεται γιὰ ὅλους. Μὰ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν 
πατέρα της, ποὺ δὲν εἶναι Χριστιανός.

Χριστέ μου, Σὲ παρακαλῶ, φώτισε 
τὸν πατέρα μου νὰ βαπτισθεῖ ὁρθόδοξος 
χριστιανός!

Τὴν ἴδια προσευχὴ ἐπαναλαμβάνει 
κάθε μέρα. Ἡ μητέρα της τὴν ἀκούει καὶ 
συγκινεῖται. Καὶ παίρνει ἐλπίδα ὅτι κάποια 
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μέρα θὰ γίνει πραγματικότητα τὸ ὄνειρό 
της. Καὶ ὁ σύζυγός της θὰ πιστέψει καὶ θὰ 
βαπτιστεῖ.

Ἀλλὰ ἡ Δήμητρα δὲν μένει μόνο στὴν 
προσευχή. Τὶς προάλλες πλησίασε τὸν πα-
τέρα της καὶ τοῦ εἶπε:

  Μπαμπά, θέλω νὰ μοῦ κάνεις ἕνα δῶρο 
στὴν γιορτή μου.

  Τί δῶρο θέλεις;
  Θέλω τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς μου 

νὰ βαπτιστεῖς!
Μετὰ ἀπὸ κάποια Θ. Λειτουργία στὸ 

Book Café «Φιλοκαλία» ὁ Ἐπίσκοπός μας 
μὲ τοὺς πιστοὺς συζητᾶ καὶ ἀπαντᾶ σὲ 
ἐρωτήσεις τῶν πιστῶν. Τὸ θέμα περιστρέ-
φεται γύρω ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων μας. 
Καὶ ἡ Δήμητρα, καθισμένη στὴν ποδιὰ τῆς 
μητέρας της παρακολουθεῖ μὲ προσοχὴ τὴν 
συζήτηση. Ἀκούει γιὰ τὰ θαύματα τῶν Ἁγίων 
καὶ ἐντυπωσιάζεται. Σὲ κάποια στιγμὴ λέει 
στὴν μητέρα της:

  Μαμά, πὲς στὸν Τετζουκιονίμ (=Σεβα-
σμιώτατο) νὰ μᾶς μιλήσει καὶ γιὰ τήν ζωὴ 
τοῦ Ἅγίου μου.

Ἡ μητέρα μεταφέρει τὸ αἴτημά της στὸν 
Ἐπίσκοπο. Κι έκείνη περιμένει νὰ ἀκούσει 
τὴν ἀπάντηση. Χαμογελάει χαριτωμένα ὅταν 
ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ὑπόσχεται ὅτι θἀ τῆς μι-

λήσει μιὰ μέρα ποὺ 
θὰ ὑπόσχεται ὅτι θὰ 
τῆς μιλήσει μιὰ μέρα 
ποὺ θὰ ἔχουν περισ-
σότερο καιρὸ γιὰ τὸν 
Ἀγιό της καὶ μἀλιστα 
θὰ τῆς δείξει καὶ ἕνα 
σχετικὸ βίντεο μὲ τὴν 
ζωὴ τοῦ Ἁγίου. Τὸν 
τελευταῖο χρόνο 
ἔγινε συστηματικὴ 
διδασκαλία περὶ 
νοερᾶς προσευχῆς 
πρὸς τοὺς Κορε-
άτες πιστούς. Γιὰ 
νὰ ἐξοικειωθοῡν οἱ 
πιστοὶ μὲ τὴν εὐχὴ 

τοῦ Ἴησοῦ τὴν μελοποιήσαμε σύμφωνα μὲ 
τὸ γνωστὸ ἁγιορείτικο «Κύριε, ἐλέησον» τοῦ 
πλαγίου Α’ καὶ τὸ ψάλλουν οὶ πιστοὶ σὲ συ-
νάξεις μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ σὲ ἄλλες 
εὐκαιρίες.

Ἡ Δήμητρα ἀγαπάει πολὺ νὰ ψέλ-
νει τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ. Τὴν ψέλ-
νει ἀκόμη καὶ στὸ σχολεῖο της. Μιὰ μὴ 
χριστιανὴ φίλη της ἀκούει τὸ παράξενο στ’ 
αὐτιά ψάλσιμο καὶ τὴν ρωτάει:

  Τὶ τραγούδι εἶναι αὐτὸ ποὺ τραγουδᾶς;
  Αὐτὸ δὲν εἶναι τραγούδι. Εἶναι ἡ 

προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τῆς ἀπαντᾶ μὲ σοβα-
ρότητα ἡ Δήμητρα.

  Καὶ γιατὶ τὸ λὲς συνέχεια;
  Γιατὶ ὅταν λέμε συνέχεια αὐτὴ τὴν 

προσευχὴ φεύγουν μακρυὰ οἱ δαίμονες!
  Ἐὰν αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια τότε θὰ τὴν λέω 

κι ἐγώ!
«Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων 

κατηρτίσω αἶνον». (Ψαλ. 8:2) Κύριε, φύλα-
γε ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν πτερύγων Σου τὴν 
Δήμητρα καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ἀμήν.

Ἀθανασία Δ. Κοντογιαννακοπούλου
Φιλόλογος - Ιεραπόστολος στη Κορέα



Λούφαξες… κοίμισες τη συνείδηση σου 
ως χριστιανός τηρώντας τους τύπους. 

Με νηστεία, εξομολόγηση και εκκλησιασμό 
ανάπαυσες το ανήσυχο πνεύμα σου. Και 
κρύφτηκες βγάζοντας σιωπηρή κραυγή… Η 
προσπάθεια για σένα σταμάτησε.

Κι όμως… δεν αρκούν οι τύποι! Δεν αρκεί 
να παριστάνεις τον «χριστιανό»!  Το νιώ-
θεις και μόνη σου ψυχή μου. Γιατί χριστι-
ανός σημαίνει… Ιεραπόστολος: «ἅμα 
χριστιανός, ἅμα ἱεραπόστολος». Δε νοεί-
σαι χριστιανός χωρίς ιεραποστολή, αφ’ ενός 
προς τον εαυτό σου, τον επανευαγγελισμό 
της ψυχής σου και αφ’ ετέρου προς τους 
αδελφούς σου, τον ευαγγελισμό κι άλλων ψυ-
χών. Γιατί χριστιανός σημαίνει… Μάρτυρας. 
Όμως όχι μάρτυρας στην άνεση της ελεύθε-
ρης Εκκλησίας, που νομίζεις ότι βρίσκεσαι, 
αλλά χριστιανός της Εκκλησίας που διετέλεσε 
υπὸ Νέρωνας και Δεκίους και Διοκλητιανούς. 
Αν δεν αναστήσουμε μέσα στην ψυχή μας το 
πνεύμα των κατακομβών, είμαστε άχρηστοι για 
τη σημερινή εποχή1, είδες κάπου γραμμένο.

Ξύπνα ψυχή μου! Σήκω ψυχή μου 

και δέσου γερά από Εκείνον! Ακούμπη-
σε τις δυσκολίες σου και τη νωθρότητά 
σου στον Σταυρό του Κυρίου και έχε 
μόνιμα προσηλωμένο το βλέμμα σου 
στην Ανάστασή Του. Γίνε εκείνος ο χρι-
στιανός, που η μαρτυρία του ακούστηκε σε 
ολόκληρο το αιματοβαμμένο αμφιθέατρο… 
εκείνος ο χριστιανός που κήρυξε τον θείο 
λόγο στα εγγύς και στα μακρά αδέρφια του…  
εκείνος ο χριστιανός, που διώχθηκε ένεκεν 
δικαιοσύνης, που χλευάστηκε, που κακολο-
γήθηκε για Εκείνον…

Ποιος φωνάζει; Ποιος θέλει να ραγίσει 
η σιωπή1; 

Φωνάζεις ψυχή μου;
«Ναι», μου απαντάς. «Θα δουλέψουμε, θα 

φωνάξουμε, θα παλέψουμε. Θα τους κάνουμε 
να μας ακούσουν2»!

Βασιλική Μπέκου
Δασκάλα

1. Τραγούδι των Χ.Μ.Ο. 
2. Γ. Βερίτης

ΞΥΠΝΑ ΨΥΧΗ ΜΟΥ!

Το Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εύχεται ολόψυχα σε όλους  
και ιδιαίτερα στους αδελφούς μας στις χώρες της Ορθοδόξου  

Ιεραποστολής, το πέρασμα του Χριστού από τον θάνατο στη Ζωή, 
να αποτελέσει Φάρο Αγάπης, Ειρήνης, Σύνεσης, Ελπίδας  
και να μας γεμίζει με δύναμη για πνευματικούς αγώνες.

Το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίζει 
τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

29Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς
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Με την συμμετοχή πλή-
θους φίλων και δωρη-

τών της ιεραποστολής πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος, η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Ομίλου μας στο 
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 
στις 27 Ιανουαρίου 2019. 
Ομιλητής στην εκδήλωση 
ήταν ο Καθηγητής Θεολο-
γίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. Κων-
σταντίνος Κορναράκης με 
θέμα: «"Εξαγοραζόμενοι τον καιρόν": 
Στοχασμοί ιεραποστολικής ευαισθη-
σίας στο κατώφλι του νέου έτους».

Η Νεανική χορωδία του Ομίλου μας 
απέδωσε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και 
ιεραποστολικά τραγούδια. Ιδιαίτερα συ-
γκίνησε το τραγούδι «Γλυκιά μου Αφρι-
κή» που τραγούδησαν στη γλώσσα του 
Κονγκό, τη Τσιλούμπα. Το συγκεκριμένο 

τραγούδι ντύνει την πολυβραβευμένη ται-
νία “Kananga” του σκηνοθέτη κ. Παύλου 
Τριποδάκη, ο οποίος και παραχώρησε 
τους στίχους και τη μουσική του τρα-
γουδιού. Είναι η προσευχή μιας παρέας 
παιδιών από το Κονγκό για μια ειρηνική 
Αφρική, για μια Αγία Αφρική, για μια Ορ-
θόδοξη Αφρική. Το τραγούδι συνοδευόταν 
από φωτεινές προβολές. 

ΚΟΠΗ ΑΓΊΟΒΑΣΊΛΟΠΊΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΣ

Την 18η και 
19η Φεβρου-

αρίου ο Όμιλός 
μας γιότασε πα-
νηγυρικά την 
μνήμη της Αγί-
ας Φιλοθέης της 
Αθηναίας στην 
ομώνυμη κρύπτη 
που υπάρχει στο 
υπόγειο του κτη-
ρίου του Ομίλου 

μας στην Κυψέλη. Ο πνευματικός του 
Ομίλου Μητροπολίτης Κυθήρων και 
Αντικυθήρων κ. κ. Σεραφείμ χοροστά-
τησε τόσο στον Εσπερινό όσο και στην 

Θεία Λειτουργία μετ΄ αρτοκλασίας την κυ-
ριώνυμη ημέρα της εορτής της Αγίας και 
κήρυξε τον Θείο Λόγο τονίζοντας ότι 
καθώς βρισκόμαστε προ των πυλών 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο κάθε 
πιστός θα πρέπει να προετοιμαστεί για 
τον μεγάλο αγώνα αυτής της περιόδου 
και να οπλισθεί πνευματικά. Πρόβαλε 
το άγιο πρόσωπο της Αγίας Φιλοθέης ως 
πρότυπο αρετής, ιεραποστολικής δράσης 
και αγιότητος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας 
δόθηκαν κεράσματα σε όλους τους παρευ-
ρισκομένους στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Ομίλου μας. 
Ας έχουμε όλοι την προστασία της Αγίας! 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΊΑΣ ΦΊΛΟΘΕΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΊΔΟΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ί.

Η Νεανική χορωδία του Ομίλου μας απέδωσε 
στην εκδήλωση πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και 
ιεραποστολικά τραγούδια
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Την Κυριακή στις 24 Μαρτίου 2019, 
πραγματοποιήθηκε στον Όμιλό μας 

εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θεοτό-
κου και την Εθνική μας επέτειο. Μέσα σε 
ιδιαίτερα πανηγυρικό και πατριωτικό κλί-
μα η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους 
ήρωες που αγωνίστηκαν για Του Χριστού 
την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την 
Ελευθερία. Κεντρικός ομιλητής της εορ-
τής  ήταν ο κος Νικόλαος Ζαχαριάδης, 
Πρόεδρος  Θεολόγων και Ιεροψαλτών 
Ν. Ηλείας και Καθηγητής Βυζαντινής 
Μουσικής ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 
«Η συμβολή της Κύπρου στον Αγώνα 
του 1821». Ο κ.Ζαχαριάδης μεταξύ άλ-
λων τόνισε: «Τρεις χιλιάδες χρόνια η Κύπρος 
ΜΑΣ διατηρεί τον Ελληνισμόν της και από 
το 45 μ.Χ. τον Χριστιανισμόν.

Εθελοντές που αγωνίστηκαν με το όραμα 
της Ελλάδας (ΚΥΠΡΙΟΙ) για ελευθερία του 
έθνους μας υπολογίζεται ότι 1) ΤΟ 1821 
1.000, 2) Στον πόλεμο 1897 6.318, 3) Βαλ-
κανικούς πολέμους 10.000, 4) Α΄ Παγκόσμιο 
π. 11.000, 5) Β΄ π. 30.000, 6) Στο ΟΧΙ του 
1940 37.000 εθελοντές Ελληνοκύπριοι και 
2.500 έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι.

Επίσης σε όλους τους πολέμους κατά την 
αρχαιότητα η ΚΥΠΡΟΣ ήταν παρούσα. Η 
μητέρα του Ιωάννη Καποδίστρια καταγόταν 
από την μεγάλη Κυπριακή και Ιστορική Οι-
κογένεια ΓΟΝΕΜΗ που μετανάστευσε στα 

Επτάνησα.
Σήμερα η τραγωδία της ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ 

ΜΑΣ Μεγαλονήσου συνεχίζεται..... 1619 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ και 200.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 
Το δάκρυ δέν στέγνωσε... Το αίμα είναι ζεστό 
από την Τουρκική θηριωδία του 1974. ΤΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις 
για ολόκληρο τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ.
Το επίμαχο αυτό Εθνικό θέμα πρέπει να 
συγκινεί κάθε Έλληνα. Γιατί τα επεκτατικά 
σχέδια της Τουρκίας δεν περιορίζονται μόνον 
στην ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ. Δεν πρέπει να παραδοθεί 
το Κυπριακό στις νεφθαλίνες της λησμονιάς, 
γιατί είναι το χωνευτήρι μέσα στο οποίο δο-
κιμάζεται η αρετή της φυλής μας σήμερα, είτε 
το θέλουμε είτε όχι.». Ολόκληρη η ομιλία του 
κ. Ζαχαριάδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Ομίλου μας: www.ierapostoli.gr

Την  εκδήλωση διάνθισαν με πατριω-
τικά τραγούδια η Νεανική χορωδία του 
Ομίλου μας. Τραγούδησαν και εξύμνησαν 
τον αγώνα και τις θυσίες των ηρώων της 
επανάστασης του 1821 αλλά και κόντρα 
στους «σύγχρονους κατακτητές» που επι-
βουλεύονται την εθνική μας υπερηφάνεια 
τραγούδησαν για την λαβωμένη Μακεδο-
νία αλλά και για την ακλόνητη ελληνική 
ψυχή. Με την ελπίδα στηριγμένη στη Μη-
τέρα Παναγία και στον Θεό αφιέρωσαν 
στον καθένα ξεχωριστά το τραγούδι του 
Σταμάτη Σπανουδάκη «Ψυχή μου λυγίζεις». 

Τη σκυτάλη πήρε το Χορευτικό τμήμα 
του ιδρύματος "Αγία Ταβιθά" Λειβαδιάς, το 
οποίο παρουσίσε παραδοσιακούς χορούς 
από την περιοχή της Μακεδονίας στέλνο-
ντας το μήνυμα ότι υψώνουμε το ανάστη-
μά μας μπροστά σε όποιον επιβουλεύεται 
καίρια εθνικά και θρησκευτικά θέματα.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821! 
Ζήτω το Έθνος!

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΊΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΊ ΤΗΣ ΕΘΝΊΚΗΣ ΠΑΛΛΊΓΕΝΕΣΊΑΣ 1821
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1.Η πρώτη Ιεραποστολική Σύναξη 
Νέων για το 2019 πραγματοποι-

ήθηκε στις 13/1/19 στην Κυψέλη, με 
θέμα: «Ορθόδοξη μαρτυρία στην Κο-
ρέα χθες και σήμερα».Καλεσμένοι στη 
σύναξη αυτή ήταν ο π. Ελευθέριος 
Χαβάτζας και η κα Μαρία Σταυρι-
ανού (ταμίας Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), οι οποίοι 
μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες 
τους από τη «Χώρα της Πρωινής Γα-
λήνης». Ο π. Ελευθέριος Χαβάτζας έχει 
διακονήσει στο παρελθόν για μεγάλα 
διαστήματα το ορθόδοξο κλιμάκιο της 
Κορέας και η κ. Μαρία Σταυριανού μας 
μετέφερε πρόσφατα νέα από την Ιερά 
Μητρόπολη Κορέας την οποία επισκέ-
φθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Ο π. Ελευθέριος κατέθεσε ιστορικά 
στοιχεία για το πως ξεκίνησε η Ορθοδοξία 
στην Κορέα από τους Ρώσους το 1900 και 
πως εδραιώθηκε ουσιαστικά και εντατι-
κά η Ορθόδοξη Μαρτυρία στην κορετική 
χερσόνησο αλλά και στην ευρύτερη Άπω 
Ανατολή, όταν το 1975 έφθασε στην Κο-
ρέα για να εργασθεί ιεραποστολικά ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Πισιδίας κ.Σωτήριος Τρά-
μπας, τότε ως αρχιμανδρίτης, αργότερα 

ως βοηθός Επίσκοπος Ζήλων και 
μετέπειτα πρώτος Μητροπολίτης 
Κορέας. Ο π.Ελευθέριος τόνισε ιδι-
αίτερα τις νυχθήμερες προσπάθει-
ες, τους αγώνες και την θυσία του 
Σεβασμιωτάτου Σωτηρίου για να 
καταφέρει  να ανταποκριθεί στην 
δίψα των Κορεατών να γνωρίσουν 
την Ορθόδοξη πίστη. Η κα Σταυ-
ριανού με την βοήθεια φωτεινών 
προβολών έδειξε τους καρπούς του 
ιεραποστολικού έργου που επιτελεί 

σήμερα ο καθ΄ όλα άξιος διάδοχός του 
στην Μητρόπολη Κορέας Σεβασμιώτατος 
κ.Αμβρόσιος Ζωγράφος. 

Οι νέοι που παρευβρέθησαν στην Σύ-
ναξη προβληματίστηκαν αλλά και εντυ-
πωσιάσθηκαν γιατί το ιεραποστολικό έρ-
γο στην Κορέα διαφέρει κατά πολύ από το 
αντίστοιχο της Αφρικής ή της Ινδίας. Εκεί 
είναι άλλος κόσμος, με υψηλά standards 
και επίπεδο ζωής. Υπάρχει όμως η ανα-
ζήτηση της Αλήθειας και η Ι.Μητρόπολη 
Κορέας προσπαθεί να προβάλλει Ορθό-
δοξη Μαρτυρία όσο γίνεται καλύτερα, 
προσαρμοσμένη σ΄αυτό το επίπεδο.

2.Την 14η Μαρτίου 2019 στα πλαί-
σια των συναντήσεων των νέων του 

Ομίλου μας,  είχαμε την ευλογία να 
δεχτούμε στα γραφεία του Συλλόγου 
μας τον Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. 
Μακάριο. Ο Σεβασμιώτατος μας μίλησε 
για το έργο, τις χαρές και τις δυσκολίες 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κένυα, 
την  οποία διακονεί ως Μητροπολίτης για 
περισσότερο από 30 χρόνια. Εκείνο που 
τονίστηκε ιδιαίτερα από μέρους του με 
παραδείγματα και προσωπικές εμπειρίες 
αναφέροντας θαυμαστά γεγονότα ήταν 
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ΕΤΗΣΊΑ ΓΕΝΊΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΣ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το Καταστατικό του Πανελληνίου Χριστια-
νικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής,  ο Σύλλογός μας ως Αναγνωρισμένο Σω-

ματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, πραγματοποίησε  στα γραφεία του, στην Άνω  
Κυψέλη την ετήσια Γενική Συνέλευση. Στην συνέλευση παρευρέθη ο πνευματικός του 
Ομίλου Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικηθύρων κ.κ. Σεραφείμ.  Στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν και η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής.

H σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου & της  Ε.Ε.,  που προέκυψε από τις 
εκλογές, είναι η εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΚΟΡΔΑ  ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΕΛΟΣ: ΣΩΧΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ότι «όσο και αν θέλουμε, εμείς οι μικροί και 
άσημοι, να παρουσιάσουμε το έργο που επι-
τελούμε σ΄αυτό το χώρο της ιεραποστολής, 
πρέπει οπωσδήποτε να αντιληφθούμε πως 
ότι επιτελούμε και ότι γίνεται είναι μόνο με 
την δύναμη και την παρουσία του Αγίου 

Πνεύματος, γιατί μέσα στις ψυχές των αν-
θρώπων, όλων των λαών και των φυλών, η 
ψυχή αισθάνεται ότι υπάρχει Θεός, αυτός 
που κατευθύνει και συντηρεί τα πάντα. Κι 
αυτός δεν είναι άλλος από τον Ένα και Μο-
ναδικό Θεό».
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Οι συνεργάτες της επιτροπής 
Χρισσού, πιστοί στην παράδοση 

του Ομίλου μας, το Σάββατο 2 Φεβρουα-
ρίου τ.ε. έκοψαν την Αγιοβασιλιάτικη 
πίττα σε μια εκδήλωση αφιερωμένη 
στην Ορθόδοξη ιεραποστολή στην 
Κορέα.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημο-
τικού Σχολείου Χρισσού, την οποία με 
προθυμία παραχωρεί στον Όμιλό μας η 
τοπική Κοινότητα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσί-
αση και φωτεινές προβολές με θέμα την 
«Ορθόδοξη μαρτυρία στην Κορέα χθες 
και σήμερα» από την ταμία του Π.Χ.Ο.Ο.Ι  
κα Μαρία Σταυριανού-Μπέκου, η οποία 
πρόσφατα είχε επιστρέψει από ταξίδι ιε-
ραποστολικού χαρακτήρα στην «χώρα 
της πρωινής γαλήνης».

Με ιερή συγκίνηση και δοξολογική 
διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της πα-

ρουσίασης, πληροφορηθήκαμε για την 
συστηματική και διακριτική ιεραποστο-
λική προσπάθεια και παρουσία της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας στη μακρινή αυτή 
χώρα της Άπω Ανατολής υπό την σοφή 
καθοδήγηση του Μητροπολίτου Κορέας 
κ. Αμβροσίου, ο οποίος πανάξια παρέλαβε 
την σκυτάλη από τον γηραιό, μα πάντα 
δραστήριο,  πρώην Μητροπολίτη Κορέας 
κ. Σωτήριο Τράμπα και νυν Μητροπολί-
τη Πισιδίας.  Μας προβλημάτισε το γε-
γονός ότι ένας λαός σαν τους Κορεάτες, 
με υψηλό βιοτικό επίπεδο και αξιόλογη 
οικονομική και πολιτική παρουσία στην 
Άπω Ανατολή αναζητά την αλήθεια για 
να ικανοποίηση τα μύχια της ψυχής του.

Ρίγη εθνικής συγκίνησης μας πλημύ-
ρισαν όταν ακούσαμε ότι ο σπόρος της 
ορθοδοξίας είχε φυτευθεί από το Ελλη-
νικό Εκστρατευτικό Σώμα στον πόλεμο 
της Κορέας το 1950-1955 και ότι οι θυ-

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΊΑΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΊΣΣΟΥ 
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Έφυγε για τον ουρανό στις 22/02/2019 
ο πολύ αγαπητός συνεργάτης και συ-

μπαραστάτης του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Στρατηγός 
Στυλιανός Κουργιαντάκης.

Πικρός και οδυνηρός είναι ο χωρισμός 
του θανάτου, ο αποχωρισμός από τα αγα-
πημένα πρόσωπα, που για πολλά χρόνια 
εργάστηκαν ανιδιοτελώς στον αμπελώνα 
του Κυρίου.

Καρδιά γενναία, βαθιά, πιστή και συ-
νάμα απλή και παιδική, πρόσωπο πάντα 
σοβαρό, τρόπος συγκαταβατικός και εξυ-
πηρετικός προς όλους, ζωή αναστημένη 
και στολισμένη με την Χάρη του Θεού.

Έχοντας προσφέρει την αλκή της νε-
ότητάς του στην υπηρεσία της πατρίδας, 
πονούσε ειλικρινά για τα δεινά που συχνά 
ήταν και είναι υποχρεωμένη να υποστεί.

Ήταν γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός 

και πατριώτης και δεν άντεχε να βλέπει 
το κατάντημα της χώρας μας (ανεργία, τη 
φυγή της εκλεκτής νεολαίας, τα ελλείματα 
Δημοκρατίας, το λαϊκισμό, τις εκτρώσεις, 
την ανηθικότητα, κ.τ.λ.) και πολλές φορές 
με τη στεντόρια φωνή του δημιουργούσε 

ΣΤΥΛΊΑΝΟΣ ΚΟΥΡΓΊΑΝΤΑΚΗΣ

σίες και τα ανδραγαθήματα των ελλήνων 
στρατιωτών ενέπνευσαν στον Κορεατικό 
λαό αισθήματα φιλίας και ευγνωμοσύνης 
προς την Ελλάδα που παραμένουν ζωη-
ρά μέχρι σήμερα.  Έκπληξη αποτέλε-
σε η σύντομη αλλά τόσο περιεκτική 
και εμπεριστατωμένη παρουσίαση 
πράξεων ηρωισμού των Φωκιέων 
αεροπόρων εκείνης της αποστολής 
από τον ρέκτη Πρόεδρο της Εταιρείας 
Φωκικών Μελετών κ. Ιωάννη Ράμο, 
Πτέραρχο ε.α.,  χαρίζοντας μας αισθή-
ματα εθνικής υπερηφάνειας σε πείσμα 
όσων συστηματικά αγωνίζονται στις μέ-
ρες μας να οδηγήσουν το λαό μας στην 
ανυποληψία και τον εθνομηδενισμό.

Η ατμόσφαιρα πλημύριζε με χα-
ρά και αισιοδοξία κάθε φορά που η 

νεανική χορωδία του Ομίλου μας 
απέδιδε πρωτοχρονιάτικα παραδο-
σιακά κάλαντα και ιεραποστολικά 
τραγούδια με ιδιαίτερη ζωντάνια και 
ενθουσιασμό.

Η ικανοποίηση και η πνευματική ευ-
χαρίστηση περίσσευε στα πρόσωπα των 
φίλων, δωρητών και των συνεργατών που 
παρακολούθησαν την εκδήλωση ανανε-
ώνοντας τον ζήλο του καθενός μας για 
δραστηριοποίηση στη ιεραποστολή, όπως 
εύστοχα υπογράμμισε και ευχήθηκε ο ευ-
λαβής εφημέριος του Χρισσού π. Δημήτρι-
ος Ευσταθίου κλείνοντας την εκδήλωση.

Ευστάθιος Σταυριανός
Επικεφαλής Επιτροπής Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 

Χρισσού - Φωκίδος
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κλίμα ενθουσιαστικό στους συνομιλητές 
του.

Μέσα από το μετερίζι της Ιεραποστο-
λής, μετά την αποστρατεία του, εργάστηκε 
με πάθος για τη διάδοση του Λόγου του 
Θεού συμμετέχοντας ο ίδιος σε Ιεραπο-
στολικές αποστολές (Σερβία, Αλβανία, 
Ουκρανία, Βουλγαρία και όπου αλλού 
υπήρχε ανάγκη βοηθείας).

Με τη συμπαράσταση ολόκληρης 
της οικογένειάς του, για πολλά χρόνια, 
στάθηκε πολύτιμος βοηθός στο έργο του 
Σεβασμιωτάτου κυρού Κων/νου Σακελλα-
ρόπουλου και αρωγός για τα παιδιά της 
Αγίας Ταβιθά, τα οποία υπεραγαπούσε. 
Μέσα από την καρδιά του φρόντιζε και 
ανησυχούσε για την πρόοδο και προκο-
πή του και βοηθούσε την οικογένεια της 
Ορφανικής Στέγης της Αγίας Ταβιθά με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Έχει παραμείνει ανεξίτιλη στη μνή-
μη μας η παρουσία του, με το ευθυτενές, 
υψηλό, επιβλητικό στρατιωτικό Κρητικό 
παράστημά του αλλά και με τη στεντόρια 
φωνή του και τις εύστοχες παρατηρή-
σεις του στα συνέδρια του Π.Χ.Ο. στις 
κατασκηνώσεις της Αγίας Ταβιθά στην 
Αράχωβα.

Ο Στέλιος, ο "στρατηγός" όπως τον 
αποκαλούσαμε υπήρξε υπόδειγμα ζηλω-
τή, πολυτιμότατου βοηθού, θερμουργού  
συμπαραστάτη και ανιδιοτελούς εργάτη, 
προσφέροντας τις ικανότητές του, τα τά-
λαντα με τα οποία τον επροίκισε ο Θεός 
για την επίτευξη των σκοπών, όχι μόνο 
της Ιεραποστολής αλλά και του Ιδρύματος 
των κωφών "Ο Προφήτης Ζαχαρίας", στο 
οποίο προΐστατο πολλά χρόνια.

Ο στρατηγός ήταν αφοσιωμένος, ψυχή 
τε και σώματι, στον αγώνα της αρετής. 
Καθαγίασε τη ζωή του με την υποδειγ-
ματική εφαρμογή των χριστιανικών κα-

νόνων και αρχών.
Αγωνίσθηκε μαζί με την ευσεβή και 

εκλεκτή σύζυγό του Ανδριανή για την Ελ-
ληνορθόδοξη αγωγή των παιδιών τους 
και των εγγονών τους, τις σπουδές και 
τις επιτυχίες τους.

Στις συζητήσεις μαζί του νόμιζες ότι 
είχες μπροστά σου ένα μεγάλο παιδί, 
άκακο και άδολο, πάντα με τον καλό και 
εποικοδομητικό του λόγο.

Στην περιοχή της λήθης η μορφή αυτή 
δεν έχει θέση.

Αγαπητέ μας Στρατηγέ, δεν έφυφες, 
γιατί σύμφωνα με το λαϊκό θυμόσοφο "ο 
άνθρωπος φεύγει όταν οι επιζώντες πά-
ψουν να τον θυμούνται", εσύ απεναντίας 
ζεις και θα ζεις εφ' όρου ζωής μας στις 
κάλλιστες αναμνήσεις μας, στη σκέψη 
μας, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας και 
στην ψυχή μας, θα ζεις και θα υπάρχεις 
για πάντα ως καλός Σαμαρείτης, ως γλυ-
κός συνοδοιπόρος στα δύσκολα περάσμα-
τα της ζωής, θα καθρεφτίζεις μια λίμνη 
γαληνεμένη, γεμάτη άσπρους κρίνους.

Έφυγες από κοντά μας μακαριστέ 
Στυλιανέ. Ωστόσο μας παρηγορεί όλους, 
και ιδιαίτερα τα παιδιά και τα εγγόνια 
σου, η αγθή μνήμη που αφήνεις πίσω 
σου. Τώρα απερίσπαστος θα εύχεσαι για 
την καρποφορία των έργων της αγάπης 
της Ιεραποστολής και την επέκταση της 
Βασιλείας του Θεού στη γη μας. Ας είναι 
αιωνία η μνήμη σου.

Ο Π.Χ.Ο.Ο.Ι. αντί στεφάνου θα προ-
σφέρει χρηματικό ποσόν στην Ορφανική 
Στέγη της Αγίας Ταβιθά και για την ανέ-
γερση του ναού στο Ρουμπάρε της Ν.Δ. 
Ουγκάντας, προς τιμήν της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας και των παρεκκλησίων 
Αγίου Πορφυρίου και Αγίου Παϊσίου.

Μαρία Καρατσάλου -Γεωργούλα
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
Υπερ σκοπών Ιεραποστολής από  

01/10/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
Ποσό

Αγγελίδου Ελένη 30,00 €
Αγγέλου Άννα 30,00 €
Αδαμοπούλου Ευαγγελία 30,00 €
Ανδρεάδης Δημοσθένης 50,00 €
Ανδριανού Αργυρία 50,00 €
Ανδριανού Βούλα 5,00 €
Ανέστη Ιωάννα 10,00 €
Ανέστης Λουκάς 50,00 €
Ανώνυμη 150,00 €
Ανώνυμος 10,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 100,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 64,00 €
Ανώνυμος 186,00 €
Ανώνυμος 5.000,00 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 50,00 €
Ανώνυμος 434,48 €
Ανώνυμος 20,00 €
Ανώνυμος 100,00 €
Ανώνυμος 140,00 €
Ανώνυμος 30,00 €
Αρβύθας Ηλίας 100,00 €
Βάθη Γεωργία 10,00 €
Βαρλάμη 50,00 €
Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €
Βέλλιου Ελευθερία 5,00 €
Βλαχογιάννης Γεώργιος 300,00 €
Βλαχοπαναγιώτου Βασιλική 5,00 €
Βοσνάκη Αικατερίνα 50,00 €
Βσιληά Παρασκευή 20,00 €
Γαλανοπούλου Χριστίνα 20,00 €
Γανωτής Κωνσταντίνος 20,00 €
Γεροχρήστου Παρασκευή 10,00 €
Γεροχρήστου Παρασκευή 15,00 €
Γεωργάκη Κλεονίκη 20,00 €
Γεωργοπούλου Μηλιά 100,00 €
Γιαννακοπούλου Μαρία 30,00 €
Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 20,00 €
Γκίνη Μαρίνα 90,00 €
Γκιώκα Δήμητρα 5,00 €
Γκότση Ελένη 50,00 €
Γκούμα Σωτηρία 20,00 €
Γοργόλη Αντωνία 50,00 €
Γρηγορίου Θωμάς 20,00 €
Δαλέτου Γεωργία 30,00 €
Δασκαλάκη Μαρία 100,00 €
Δελίκος Αναστάσιος 20,00 €
Διαμαντοπούλου Αικατερίνα 15,00 €
Δουγέκου 20,00 €
Δουγέκου Αναστασία 5,00 €

Δρίτσα Μαρία 5,00 €
Ζαγκάνα Μαρία 30,40 €
Ζαφειροπούλου Σοφία 4,00 €
Ζούμας Δημήτριος 100,00 €
Ζούμπου Παναγιώτα 100,00 €
Ζώνας Μενέλαος 50,00 €
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης 50,00 €
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης 1.000,00 €
Θεοδώρου Αλίκη 50,00 €
Θεοδώρου Ελένη 10,00 €
Ι.Μ. Μακαριωτίσσης 100,00 €
Ιερά Μονή Μήτηρ του Ηγαπημένου 30,00 €
Ιερόν Ησυχαστήριον Παναγίας 
Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

15,00 €

Καζάκος Βασίλειος 364,00 €
Καλλιαντάση Ευμορφία 10,00 €
Καμινάρη Αικατερίνα 50,00 €
Καναλάκη Θεοδοσία 10,00 €
Κανετη Χρυσάνθη 10,00 €
Καπέλιου Παρασκευή 10,00 €
Καπιδάκη Μαριλένα 500,00 €
Καραγιάννη Ελπίς 100,00 €
Καραγιώργη Ευανθία 50,00 €
Καραγκιόζης Θεόδωρος 10,00 €
Καραθανάση Μαρία 60,00 €
Καραφωτιάς Νικόλαος 100,00 €
Καρλαύτη Ειρήνη 10,00 €
Καρύδης Προκόπιος 40,00 €
Καρύδης Προκόπιος 80,00 €
Κασνεσιώτης Ελευθέριος 10,00 €
Κατηφόρη Ελένη 20,00 €
Κατιρτζόγλου Μαρία 200,00 €
Κατσάμης Ηλίας 100,00 €
Κατσούρου Ευσταθία 10,00 €
Κίτσου Ελένη 5,00 €
Κονιδάρη Δημήτριος 50,00 €
Κορτέση Βενετία, Χρήστος, Κων/νος 30,00 €
Κουντουριώτη 50,00 €
Κούρου Άννα 11,17 €
Κουτρέτση Κυριακή 20,00 €
Κουτσόπουλος Παναγιώτης 50,00 €
Κοψίνης Χαράλαμπος 100,00 €
Κρουσταλάκη Μαρία 20,00 €
Κρυσταλλογιάννη Έλλη 150,00 €
Κτιστάκη Αναστασία 10,00 €
Κυδωνάκη Κλεοπάτρα 150,00 €
Κυρούση βάσω 10,00 €
Κωνσταντάκη Κυριακή 10,00 €
Κωστάρα Αντωνία 10,00 €
Κωστούλας Χρήστος 25,00 €
Κωτσαδάμη Μαρία 10,00 €
Kurdubska Ursula Renata 10,00 €
Λεκέα Αθηνά 81,83 €
Λιάκου Ελένη 50,00 €
Λιάπης Αλέξανδρος 50,00 €
Λίγκα Νίκη 30,00 €
Λυμπέρη Χρυσούλα 100,00 €
Μακρυά Ευαγγελία 20,00 €
Μαριάτου Γεωργία 30,00 €
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Μαστρογιάννης Δημήτριος 500,00 €
Ματθαίου Ελένη 20,00 €
Ματσαγγούρας Θεόδωρος 20,00 €
Ματσούκα Παναγιώτα 10,00 €
Ματσούρη Αικατερίνη 40,00 €
Μαυροπούλου Χριστίνα 50,00 €
Μελισάρης Παναγιώτης 15,00 €
Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 50,00 €
Μηλίτσης Γεώργιος 50,00 €
Μητσάκη 5,00 €
Μορφοπούλου Μαρία 20,00 €
Μοσχονά Αικατερίνα 30,00 €
Μουτζούρη Ασημίνα 15,00 €
Μπαμπούκου Νικολέττα 5,00 €
Μπασδέκης Βασίλειος 30,00 €
Μπινίκος Νικόλαος 10,00 €
Μπόμπολα Σοφία 10,00 €
Μπουρναβέα Αθανασία 20,00 €
Μπούτσικου Μαρία 10,00 €
Μυλωνά Ευσταθία 20,00 €
Οικονόμου Χαρίκλεια 30,00 €
Οικονόμου Χαρίκλεια 50,00 €
π. Ανδρέας Σκουλίκας 500,00 €
π. Γεώργιος Καλπούζος 400,00 €
Παιδονόμου Ελένη 20,73 €
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 200,00 €
Παπαγεωργίου Μαρία 20,00 €
Παπαγεωργίου Χρήστος 10,00 €
Παπαδήμου Γεωργία 10,00 €
Παπαδόπουλος Γεώργιος 20,00 €
Παπαδοπούλου Παναγιώτα 20,00 €
Παπαϊωάννου Λουκάς 50,00 €
Παπανικολάου Αυγή 68,00 €
Παπανικολάου Παναγιώτης 30,00 €
Παπαπροκοπίου Παναγιώτης 20,00 €
Παπαχρήστος Σταύρος 10,00 €
Παπαχρήστου Αθανάσιος 20,00 €
Παπούλια Τρισεύγενη 120,00 €
Παππά Όλγα 20,00 €
Πεπώνη Φωφώ 20,00 €
Πλατή Θεοδώρα 7,00 €
Πολυσίδου Χρυσούλα 50,00 €
Πρωτονοταρίου Βάγια 20,00 €
Ράπτη Μήνα 20,00 €
Ροζάνα Σταυρούλα 20,00 €
Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €
Σαντά Ευαγγελία 10,00 €
Σαρακηνός Χαράλαμπος 100,00 €
Σέββα Χρυσούλα 20,00 €
Σέμπος Γεώργιος 20,00 €
Σιώζος Παντελής 5,00 €
Σιώρα Μαρία 65,22 €
Σκαφιδά Ελένη 141,18 €
Σοβατζόγλου Βασιλική 25,00 €
Σουλιώτης Κωνσταντίνος 20,00 €
Σοφοπλάκου Αγλαΐα 20,00 €
Σπυρίδου Ευάγγελος 30,00 €
Σταυριανός Ευστάθιος 50,00 €
Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €
Στίγκας Σάββας 20,00 €
Στρατέλου 20,00 €
Στριμπής Δημήτριος 20,00 €

Σωτηρίου Επαμεινώνδας 50,00 €
Σωτήρχου Αικατερίνα 20,00 €
Τασσόπουλος Διονύσιος 10,00 €
Τετράδης Στέφανος 221,20 €
Τουκουμπάκου Βασιλική 5,00 €
Τριάντη Χριστίνα 50,00 €
Τριάντης Δημήτριος 20,00 €
Τσαΐρη Αρχοντούλα 10,00 €
Τσακωνιάτης Μιχαήλ 10,00 €
Τσατσάνη 100,00 €
Τσατσάνης Αθανάσιος 15,00 €
Τσεβά Παναγιώτα 100,00 €
Τσίγκα Ασημούλα 15,00 €
Τσιλίκα Σπυριδούλα 20,00 €
Τσιλίκα Χριστίνα 20,00 €
Τσιρακίδου Ελισσάβετ 30,00 €
Τσιτίνης Κωνσταντίνος 50,00 €
Τσιτσαρόλης Χρυσοβαλλάντης 25,00 €
Τσοπανέλη 10,00 €
Φαρμάκη Νίκη 50,00 €
Φιλανθρωπικό Σωματείο 400,00 €
Φιλίππου 10,00 €
Χατζημιχάλης Μιχαήλ 150,00 €
Χρόνης Χρήστος 150,00 €
Ψυλάκη Ειρήνη 20,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ναών από  
01/10/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

Ποσό

Ανώνυμος υπέρ Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσσης Ου-
γκάντας

50,00 €

Δαΐρη Μαρία υπέρ Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσσης 
Ουγκάντας

20,00 €

Μανουσσάκη Πιερρίνα υπέρ Ι.Ν. Μυρτιδιω-
τίσσης Ουγκάντας

50,00 €

Τόγια Μάρω υπέρ Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσσης Ου-
γκάντας

20,00 €

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη υπέρ Ι.Ν. Μυρτιδιω-
τίσσης Ουγκάντας

50,00 €

Φράγκου Αρετή υπέρ Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσσης 
Ουγκάντας

300,00 €

Εις Μνήμην από  01/10/2018 ΕΩΣ 
31/12/2018

Ποσό

Ανώνυμος εις μνήμην μητρός Ευδοκίας 150,00 €
Καραχάλιος Γεώργιος εις μνήμην μητρός 
Ευδοκίας

20,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην αδελφής 
Ελένης

100,00 €

Μεθυμάκη Ηρώ εις μνήμην συζύγου Γεωρ-
γίου Μεθυμάκη

150,00 €

Μπέκου Βασιλική εις μνήμην συζύγου Δη-
μητρίου

100,00 €

Οικ. Κων/νου & Μαρίας Μπέκου εις μνήμην 
Γεωργίου Μεθυμάκη

20,00 €

Σακελλαριάδου Νέλλη εις μνήμην Ελένης 
Αναγνωστοπούλου

50,00 €

Σπαρτινός Δημήτριος εις μνήμην Γεωργίου 
Μεθυμάκη

100,00 €

Χατζοπούλου Πανωραία εις μνήμην Ελευ-
θερίας

50,00 €
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε την Κυριακή 19 Μαΐου 2019

στο λόφο της Ανάληψης στην Αράχωβα,
στην Κατασκήνωση της «Αγίας Ταβιθά».

Μετά το γεύμα και μέσα σε Αναστάσιμο εορταστικό πρόγραμμα
θα πραγματοποιηθεί το

ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥ
με έπαθλο για τον τυχερό.

Το όμορφο καταπράσινο δροσερό τοπίο
του Παρνασσού, περιμένει όλους

τους συνεργάτες και φίλους του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
που θα καταφθάσουν από κάθε πόλη της Ελλάδος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.


