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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

• ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρό-
πουλου 10, Τ.Κ. 32200 
τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 29845. 
ὧρες λειτουργίας: 500-630 μ.μ. κάθε Τρίτη, 1000-1200 
π.μ. κάθε Τετάρτη, 1000-1100 π.μ. κάθε Παρασκευή

• ΛΙΒΑΔΕΙΑ: ὁδός Λουκά Νίκαινα 14, Τ.Κ. 32100 
τηλέφωνα: (22610) - 22466, (22610) - 23516  
ὧρες λειτουργίας: 530-700 μ.μ. καθημερινῶς.

• ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»: Θερινούς 
μῆνες εἰς Ἀνάληψιν Ἀραχώβης Τ.Κ. 32004 
τηλέφωνο: 22670 - 31290. 
Ὅλες τίς ὧρες καθημερινῶς.

• ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΟΣ: ὁδός Σκαρίμπα, Τ.Κ. 33200 
τηλέφωνα: (22650) - 34961 & 32703 
ὧρες λειτουργίας: 500 -700 μ.μ. καθημερινῶς  
ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς.

• ΧΡΙΣΣΟ ΦΩΚΙΔΟΣ: ὁδός Συνταγματάρχου  
Ψαρροῦ 100, Τ.Κ. 33055  
τηλέφωνα: (22650) - 82159 & 82008 
ὧρες λειτουργίας: Καθημερινῶς  
ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς.

Ὁ πνευματικὸς ἱδρυτὴς μας 
μακαριστὸς Μητροπολίτης  
Θεσσαλιώτιδος  
& Φαναριοφερσάλων  
Κωνσταντῖνος († 24 Μαρτίου 2007)

ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
δέχεται στους εξής Τραπεζικούς λογαριασμούς

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338

ALPHA BANK
IBAN: GR890140 47104710 0200 2005 848

Παρακαλοῦμε ταχυδρομεῖστε  
τήν ἀπόδειξη τῆς Τραπέζης  

στόν  Ὅμιλό μας, ἤ ἐνημερῶστε μας
τηλεφωνικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα

δωρητοῦ καί ἡμερομηνία κατάθεσης.
Ἡ ἀπόδειξη πού θά ἐκδώσουμε

μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ
στή φορολογική σας δήλωση.

Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία δέν εἶναι ὑποχρεωτική  
σέ ὅσους θέλουν νά κρατήσουν ἀνωνυμία.

«ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

Τριμηνιαῖο περιοδικό, ἰδιοκτησία τοῦ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Σ.Α.

Ὁδός Τρυγόνος 3, ( Ἄνω Κυψέλη) 113 64 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 8626-225, τηλ.-Fax: 210 3003-808,

κιν.: 690 916 0060 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ:
Μαρίνα Μπέκου, Μαρία Σταυριανοῦ, 

Αἰκατερίνη Παπακωνσταντίνου

Ἐκδότης - Ὑπεύθυνος κατά νόμο:
Μαρίνα Μπέκου, Ὀρφανίδου 59,
Ἄνω Πατήσια - Ἀθήνα, Τ.Κ. 11142

Ἐκτύπωση: «ΛΥΧΝΙΑ», Υἱοί Θ. Βγόντζα Ο.Ε. 
Ἀνδραβίδας 7, Χαμόμυλο Ἀχαρνῶν, 136 71 

τηλ.: 210 3410-436, www.lyhnia.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Πρόεδρος:
Μαρίνα Μπέκου, Νοσηλεύτρια Α΄ Βαθμοῦ

Ἀντιπρόεδρος:
Θεοδώρα Σκορδᾶ, Ἀξιωματικός ἐ.ἀ

Γραμματεύς:
Αἰκατερίνη Παπακωνσταντίνου, Θεολόγος

Ταμίας:
Μαρία Σταυριανοῦ, Οἰκονομολόγος

Εἰδικός Γραμματεύς:
Ἀθανάσιος Μούσης,  

Μηχανικός Ἐνεργειακῆς Τεχνολογίας Τ.Ε.
Μέλη:

Ἀργυρώ Σώχου, συνταξιοῦχος Ἰδιωτ. τομέα
 Ἑλένη Σίμου, Τεχνικός Ὑπολογιστικῶν Συστημάτων



Θεία Χάριτι καί εὐδοκίᾳ συνεχίζοντες 
τόν πνευματικόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας 

καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐφθάσαμεν 
εἰς τήν Θεομητορικο-Δεσποτικήν ἑορτήν 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἡ πανευφρόσυνος ἑορτή τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ 
μίαν πνευματικήν ὄασιν ἐντός τῆς 
κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. «Χαρᾶς 
Εὐαγγέλια» μᾶς προσκομίζει ἡ ἁγία 
αὐτή Ἑορτή. «Εὐαγγελίζου γῆ χαράν 
μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν δό-
ξαν». «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, υἱός τῆς Παρ-
θένου γίνεται καί Γαβριήλ τήν Χάριν 
εὐαγγελίζεται». «Ἄνθρωπος γίνεται 
Θεός, ἵνα θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται».

Καί μαζί μέ τό λυτρωτικό μήνυμα τοῦ 
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἠχεῖ κατά τήν μεγά-
λην αὐτήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου καί τό μήνυμα τῆς ἐλευθερίας 
τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας: 
«Ἐλευθερία ἤ θάνατος». «Ἀναστήτω 
ἡ Ἑλλάς». «Χαρά πού τὤχουν τά βου-
νά, τά κάστρα περηφάνεια, γιατί 
γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι 
ἡ Πατρίδα» διασαλπίζει ὁ ποιητής. Ἡ 
δέ διπλῆ αὐτή χαρά ἐπιτείνεται μέ τόν 
ἐπίσημο ἐπετειακό ἑορτασμό τῶν 
200 χρόνων ἀπό τήν ἐθνεργεσία καί 
τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

Δοξάζοντες, λοιπόν, τόν Πανάγαθον 
Θεόν καί τήν  Ὑπέρμαχον Στρατηγόν τοῦ 
Γένους μας, τήν  Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, 
διά τήν συμπλήρωσιν 200 ἐτῶν ἀπό 
τήν εὐλογημένην ἐκείνην καί ἡρωϊκήν 
ἀπόφασιν τῶν προγόνων μας, χρέος 
μας χριστιανικόν καί ἐθνικόν εἶναι 
νά φυλάξωμεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ 
τήν πνευματικήν καί τήν ἐθνικήν 

μας ἐλευθερίαν ἀπό τούς ὁρατούς καί 
ἀοράτους ἐχθρούς μας.

Πρώτιστον καθῆκον ὅλων μας εἶναι 
νά διαφυλάξωμεν τόσον τήν ὀρθόδοξον 
χριστιανικήν, ὅσον καί τήν ἐθνικήν 
καί πατριωτικήν μας παράδοσιν. Δύο 
σπουδαῖα ἐργαλεῖα διά νά ἐπιτύχωμεν 
τά δύο αὐτά λαμπρά ἐπιτεύγματα εἶναι 
ἡ διατήρησις εἰς τήν μνήμην μας 
ὅλων αὐτῶν τῶν ἁγνῶν παραδόσεων 
καί παρακαταθηκῶν τῆς Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ 
Ἑλληνορθοδόξου Γένους μας, ἀφ’ 
ἑνός, καί ἡ θεοδίδακτη μετάνοια, ἡ 
ὁποία ἀποκαθιστᾶ λάθη, παραλεί-
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Διακοσιοστή Ἐπέτειος Ἐθνεγερσίας
 καί μετάνοια
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ψεις, σφάλματα καί μέ μίαν λέξιν 
τά ἁμαρτήματά μας.

Εἰς τό σημεῖο αὐτό ἄς ἀκούσωμε τόν 
συμπαθέστατον ἅγιον τῶν καιρῶν μας 
Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος 
ὁμιλεῖ μέ τήν χαρακτηριστική του 
ἁπλότητα διά τήν μεγάλην δύναμιν τῆς 
μετανοίας, πού μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη 
καί εἰς τό πνευματικό καί εἰς τό πατρι-
ωτικό πεδίο.

«Ὁ Θεὸς εἶναι πολὺ κοντά μας, ἀλλὰ 
καὶ πολὺ ψηλά. Γιὰ νὰ «κάμψη» κανεὶς τὸν 
Θεό, ὥστε νὰ κατεβῆ νὰ μείνη μαζί του, 
πρέπει νὰ ταπεινωθῆ καὶ νὰ μετανοήση. 
Τότε ὁ πολυεύσπλαγχνος Θεός, βλέποντας 
τὴν ταπείνωσή του, τὸν ὑψώνει ὣς τοὺς 
Οὐρανοὺς καὶ τὸν ἀγαπάει πολύ. «Χαρὰ 
ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ 
μετανοοῦντι», λέει τὸ ἱερό Εὐαγγέλιο.

Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὸν νοῦ, γιὰ 
νὰ ἀναλογίζεται τὸ σφάλμα του, νὰ μετανοῆ 
καὶ νὰ ζητάη συγχώρηση. Ὁ ἀμετανόητος 
ἄνθρωπος εἶναι σκληρὸ πράγμα. Εἶναι πολὺ 
ἀνόητος, ἐπειδὴ δὲν θέλει νὰ μετανοήση, 
γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν μικρὴ κόλαση 
ποὺ ζῆ, ἡ ὁποία τὸν ὁδηγεῖ στὴν χειρότερη, 
τὴν αἰώνια. Ἔτσι στερεῖται καὶ τὶς ἐπίγειες 
παραδεισένιες χαρές, οἱ ὁποῖες συνεχίζουν 
στὸν Παράδεισο, κοντὰ στὸν Θεό, μὲ τὶς 
πολὺ μεγαλύτερες χαρές, τὶς αἰώνιες.

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται μακριὰ ἀπὸ 
τὸν Θεό, εἶναι ἐκτὸς ἑαυτοῦ. Βλέπεις, στὸ 
Εὐαγγέλιο γράφει ὅτι ὁ ἄσωτος υἱὸς «εἰς 
ἑαυτὸν ἐλθὼν εἶπε· πορεύσομαι πρὸς 
τὸν πατέρα μου». Δηλαδή, ὅταν συνῆλθε, 
ὅταν μετάνοιωσε, τότε εἶπε: «Θὰ ἐπιστρέψω 
στὸν πατέρα μου». Ὅσο ζοῦσε στὴν ἁμαρτία, 
ἦταν ἐκτὸς ἑαυτοῦ, δὲν ἦταν στὰ λογικά του, 
γιατὶ ἡ ἁμαρτία εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν λογική.

Ὁ Ἀββᾶς Ἁλώνιος λέει: «Ἐὰν θέλῃ ὁ 
ἄνθρωπος, ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας 
γίνεται εἰς μέτρον θεῖον».

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ δὲν θέλει χρόνια. 
Σὲ ἕνα δευτερόλεπτο μπορεῖ νὰ βρεθῆ 

κανεὶς ἀπὸ τὴν κόλαση στὸν Παράδεισο, 
ἂν μετανοήση. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τρεπτός. 
Μπορεῖ νὰ γίνη ἄγγελος, μπορεῖ νὰ γίνη 
διάβολος. Τί δύναμη ἔχει ἡ μετάνοια! 
Ἀπορροφᾶ τὴν θεία Χάρη. Ἕναν λογισμὸ 
ταπεινὸ νὰ φέρη στὸν νοῦ του ὁ ἄνθρωπος, 
σώθηκε. Ἕναν λογισμὸ ὑπερήφανο νὰ 
φέρη, ἂν δὲν μετανοήση καὶ τὸν βρῆ ὁ 
θάνατος, πάει, χάθηκε. Βέβαια, ὁ ταπεινὸς 
λογισμὸς πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ 
τὸν ἐσωτερικὸ ἀναστεναγμό, τὴν ἐσωτερικὴ 
συντριβή. Γιατὶ ὁ λογισμὸς εἶναι λογισμός, 
ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἡ καρδιά. « Ὅλῃ ψυχῇ 
καὶ διανοίᾳ καὶ καρδίᾳ», λέει ὁ ὑμνωδός. 
Νομίζω ὅμως ὅτι ὁ Ἀββᾶς ἐδῶ ἐννοεῖ 
μιὰ πιὸ μόνιμη κατάσταση. Χρειάζεται 
ἕνα διάστημα, γιὰ νὰ φθάση κανεὶς σὲ 
καλὴ κατάσταση. Σφάλλω, μετανοῶ, 
συγχωροῦμαι αὐτὴν τὴν στιγμή. Ἂν ἔχω 
ἀγωνιστικὸ πνεῦμα, μπορῶ σιγὰ-σιγὰ νὰ 
σταθεροποιήσω μιὰ κατάσταση, ἀλλὰ μέχρι 
τότε ταλαντεύομαι.

… Ἡ μετάνοια εἶναι τὸ βάπτισμα τῶν 
δακρύων. Μὲ τὴν μετάνοια ὁ ἄνθρωπος 
ξαναβαπτίζεται, ἀναγεννιέται. Ὁ 
Ἀπόστολος Πέτρος μὲ τὴν ἄρνησή του 
πρόδωσε κατὰ κάποιον τρόπο τὸν Χριστό, 
ἀλλά, ἐπειδὴ «ἔκλαυσε πικρῶς» ἔλαβε 
τὴν ἄφεση γιὰ τὴν πτώση του. Δηλαδὴ ἡ 
εἰλικρινὴς μετάνοια ποὺ εἶχε, τὸν ξέπλυνε, 
τὸν καθάρισε πάλι. Βλέπεις, ὁ Θεὸς 
πρῶτα ἔκανε τὴν γῆ, τὴν θάλασσα, ὅλη 
τὴν δημιουργία, καὶ ὕστερα πῆρε χῶμα 
καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος 
πρῶτα γεννιέται σαρκικὰ καὶ μετά, στὸ 
Βάπτισμα, ἀναγεννιέται πνευματικὰ ἀπὸ 
τὸ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τὸ νερό, καὶ 
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὴν θεία Χάρη, –«ἐξ 
ὕδατος καὶ Πνεύματος»– καὶ γίνεται νέος 
ἄνθρωπος».

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,

Μέ ἀφορμήν τήν ἐπέτειον τῆς 
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Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλά καί 
τήν διανυομένην ἁγίαν περίοδον τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 
ἄς ποτισθοῦμε ἀπό τά ζωήρρυτα νά-
ματα τῆς ἀληθινῆς μετανοίας. Καί 
ὡς πολίτες τοῦ εὐσεβοῦς καί τοῦ πλέ-
ον ἡρωϊκοῦ  Ἔθνους ἄς προστρέξωμε 
στίς αὐθεντικές καί γνήσιες πηγές τῆς 
ἐνδόξου ἱστορίας μας, διδασκόμενοι 
ἀπό τήν θερμήν πίστιν, τήν φιλοπατρία 
καί τήν αὐταπάρνησιν τῶν προγόνων 
μας, ἀλλά καί ὡς 
Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί ἄς φυλά-
ξωμεν τήν ἁγίαν 
καί ἀμώμητον 
πίστιν καί πα-
ρ ά δ ο σ ιν  τ ῆ ς 
Ὀ ρ θ ο δ ό ξ ο υ 
Καθολικῆς μας  
Ἐκκλησίας. Καί 
νά εἴμεθα βέ-
βαιοι ὅτι μέ 
τήν μνήμην τῶν 
Χριστιανικῶν 
καί Ἑλληνικῶν 
μ α ς  π α ρ α -
δόσεων κα ί 
καταβολῶν καί 
μέ τήν θεοφιλῆ 
μετάνοιαν θά 
εὐαρεστήσωμεν 
εἰς τόν Κύριον 
καί Θεόν μας 
καί ὡς  Ἕλληνες 
πατριῶτες καί 
ὡς Ὀρθόδοξοι 
Π ι σ τ ο ί .  Ἡ 
ἀληθινή μετά-
νοια μᾶς βοηθεῖ 
νά ἀνανήψωμε 
καί ὡς Ὀρθόδοξοι 
πιστοί καί ὡς  
Ἕλληνες πολίτες, 
ἀποβάλλοντας 

ὅ,τι κακόν καί ἐφάρματον καί ἔχοντες 
ἐπίδοσιν σέ ὅ,τι καλόν, χρηστόν, φιλο-
πρόοδον, φιλόθεον καί φιλόπατρι.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος εἰς ὅλους 
σας καλήν συνέχειαν τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἔτη πολλά, 
ὑγιεινά καί εὐλογημένα διά τήν ἐπέτειον 
τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διατελῶ,

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,

Ήδη πέρασαν 14 χρόνια από την εν Κυρίω 
οσιακή κοίμηση του μακαριστού πνευματι-
κού πατέρα μας Σεβασμιωτάτου  κυρού Κων-
σταντίνου, ιδρυτή του Πανελληνίου Χριστια-
νικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Το 
πέρασμα του από τη ζωή εδώ στη γη άφησε 
ανεξίτηλα τα σημάδια του στις ψυχές των 
πνευματικών του παιδιών, αλλά και των συ-
νεργατών του. Η ζωή του και η δράση του 
ήταν στενά συνδεδεμένη με την ιεραποστολή.

Γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος: «Ασυμβί-
βαστα ελεγκτικός και διακριτικά εποικοδο-
μητικός αγωνιζόταν με λόγο και πράξεις να 
ξεριζώσει το κακό από την κοινωνία και τις 
ψυχές και να ευθύνει τας οδούς του Κυρίου. 
Εμπνεόμενος από την αγάπη προς τον πλη-
σίον, που είναι έμπρακτη φιλοθεΐα, προΐστατο 
καλών έργων και ενέπνεε και τους άλλους την 
έφεση προς αυτή την κατεύθυνση».

Ήταν δυναμικός αγωνιστής, αλλά και 
απλός και ευαίσθητος με τα πνευματικά του 
παιδιά και με τους συνεργάτες του. Δεν τον 
πτόησε η χωρίς λόγο μαρτυρική εξορία από 
τη Μητρόπολή του, αλλά συνέχισε να αγωνί-
ζεται για τον πλησίον με ανεξάντλητη αγάπη. 
Γράφει ο ίδιος: «Η ιεραποστολή είναι Σταυ-
ρός… Αδελφοί μου, μην ξεγελιόμαστε. Ο 
ορισμός της ιεραποστολής είναι η Χριστο-
κεντρική διακονία στον συνάνθρωπό μας. 
Διακονία συνεχή και ακατάπαυστη. Η 
ιεραποστολή δε γίνεται ούτε με χρήματα, 
ούτε με διατάγματα. Η ιεραποστολή συ-
νεχίζεται μόνο με ιεραποστόλους πυρπο-
λουμένους από το πυρ της Πεντηκοστής».

 Και δε σταματά στο έργο της εξωτερικής 
ιεραποστολής. Αγρυπνώντας γράφει επιστο-

Εις µνηµόσυνον αιώνιον

14 Χρόνια στον ουρανό ο «Πατέρας» μας

† 24 Μαρτίου 2007
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λές στις οποίες φαίνεται η μέρι-
μνά του για την πνευματική δι-
απαιδαγώγηση και προκοπή των 
νέων οικογενειών και όχι μόνο. 
Δημιουργεί κατασκήνωση οικο-
γενειών και προσκαλεί πνευμα-
τικούς κληρικούς και λαϊκούς με 
πανεπιστημιακές γνώσεις, αλλά 
και φόβο Θεού, που συμβάλουν 
στη πνευματική καθοδήγηση της 
ελληνικής οικογένειας. Πονά για 
τα πνευματικά του παιδιά περισ-
σότερο και από τους φυσικούς 
γονείς. Βλέπει την Ελλάδα να 
παραπαίει πνευματικά και προ-
σπαθεί να γλιτώσει τα παιδιά του από την 
ορμητικότητα του κακού. Ήταν «πατέρας» 
με όλη τη σημασία της λέξης, στοργικός και 
ευαίσθητος. 

Με συγκινούσε όταν ανέβαινα στην κατα-
σκήνωση της «Αγίας Ταβιθά» στον Παρνασσό 
και άκουγα τα μικρά παιδιά, αλλά και τα με-
γαλύτερα, να τον φωνάζουν «παππούλη». Τον 
θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο, της οικογέ-
νειάς τους. O ίδιος έφτιαξε το «σπίτι» τους, το 
σπίτι της «Αγίας Ταβιθά», για να μείνουν και 
την κατασκήνωση για να παραθερίζουν. Τους 
ενέπνεε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Ήταν 
πραγματικά ένας «πατέρας». Ένας πατέρας 
που ανησυχούσε όχι μόνο για τη πνευματική 
πρόοδο των παιδιών του, αλλά και για τη 
βιοτική τους ασφάλεια. Ένας πατέρας-μάρ-
τυρας, που εκδιώχθηκε από το πνευματικό 
ποίμνιο της Μητροπόλεώς του, αλλά βρήκε 
αγάπη και αποδοχή από τα ορφανά παιδιά 
της «Αγίας Ταβιθά». 

Η κατασκήνωση των παιδιών έγινε το 
ασκητήριό του στην περίοδο της εξορίας του 
και το ορμητήριο για όλους τους αγώνες που 
κατέβαλε για την ιεραποστολή, την «εγγύς» και 
τη «μακράν». Ήταν γνήσιος ιεραπόστολος, που 
έδωσε όλη του τη ζωή για την ιεραποστολή. 

Έγραφε ο ίδιος: «Όποιος διαβάζει σωστά Αγία 
Γραφή δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος…».

 Όλη η επίγεια ζωή του συνοψίζεται στον 
στίχο 10 του ψαλμού 68: «ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου 
σου κατέφαγέ με».

Ήταν ένας ακέραιος αγωνιστής για μία Ορ-
θόδοξη Εκκλησία σύμφωνα με τις ευαγγελικές 
εντολές. Όσοι ήμασταν κοντά του βλέπαμε 
έναν άνθρωπο ασκητικό μεν, αλλά με ανήσυ-
χο πνεύμα, τολμηρό και πρωτοπόρο σε έργα 
αγάπης. Άνθρωπος με ταπεινό φρόνημα, γεμά-
το πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του 
Θεού. Έναν ακούραστο εργάτη της Εκκλησίας 
Του. Έναν πραγματικό ιεράρχη, γενναιόδωρο 
και ελεήμονα. Έναν ποιμενάρχη πλούσιο με 
τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. 

Μακαριστέ άγιε γέροντα και πατέρα μας 
Κωνσταντίνε πρέσβευε για τα πνευματικά 
σου παιδιά να συνεχίσουν το έργο της ιερα-
ποστολής που ξεκίνησες με φρόνημα ταπεί-
νωσης, αγάπης και προσευχής.

«Πατέρα» μας, ευχαριστούμε που μας 
έδειξες τον δρόμο της Ιεραποστολής!

Αιωνία σου η μνήμη!

Μπέκου Μαρίνα
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Εις µνηµόσυνον αιώνιον

Η κατασκήνωση «Αγία Ταβιθά» έγινε το ασκητήριo  
του μακαριστού Κωνσταντίνου στην περίοδο της εξορίας του 

και το ορμητήριό του για ιεραποστολικούς αγώνες
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Ορισμένοι ρωτούν: Ένας μέσος Έλ-
ληνας αξίζει τον κόπο να βοηθήσει 

την ιεραποστολή σε χώρες π.χ. της Άπω 
Ανατολής, που ανθούν οικονομικώς και 
τεχνολογικώς;

Θεωρώ ότι η απάντηση στο ερώτημα 
είναι απλή και ξεκάθαρη: Μα, ακριβώς, 
επειδή ανθούν υλικώς γι’ αυτό χρειάζο-
νται περισσότερο πνευματική βοήθεια 
από την Εκκλησία. Και εξηγούμαι: Το φι-
λόυλο πνεύμα είναι γνωστό ότι συνήθως 

σκοτώνει την πνευματική υπόσταση του 
ανθρώπου. Γι’ αυτό και τα φαινόμενα της 
αυτοκτονίας, της αποφυγής του γάμου, 
της φυγοτεκνίας, των εκτρώσεων και των 
έντονων ψυχολογικών προβλημάτων βρί-
σκονται κατεξοχήν σε έξαρση στις ανα-
πτυγμένες χώρες. Ο μηδενισμός που έχει 
τη γενεσιουργό αιτία του στο συνεχές 
κυνήγι των υλικών απολαύσεων είναι η 
κύρια αιτία για την εκδήλωση αγχωτικών 
και μελαγχολικών καταστάσεων.

Σε μια, λοιπόν, ανεπτυγμένη οικο-
νομικώς και τεχνολογικώς κοινωνία η 
Εκκλησία καλείται να αντιμετωπίσει 
πολλά και, συνήθως, πρωτόγνωρα προ-
βλήματα. Προκειμένου δε να επιτελέσει 
το σωτηριολογικό έργο της, για να βρουν 
οι άνθρωποι τη χαμένη ελπίδα και χα-
ρά στη ζωή τους, έχει ανάγκη όχι μόνο 
από πρόσωπα, αλλά και από υλικοτεχνι-
κή υποστήριξη. Πώς θα διαδώσει την 
ορθόδοξη μαρτυρία της εάν δε διαθέτει 
κάποιες υλικοτεχνικές υποδομές, όπως 
π.χ. ιερούς Ναούς, απαραίτητα κτήρια 
στα οποία θα στεγαστούν τα κατηχητικά 
και τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά της 
προγράμματα; Πώς, επίσης, θα κυκλοφο-
ρήσει τον ορθόδοξο Λόγο σε φυλλάδια, βι-
βλία, περιοδικά, ιστοσελίδες κ.λπ.; Πώς θα 
σπουδάσουν οι υποψήφιοι κληρικοί της 
δίχως οικονομική αρωγή και βοήθεια;

Πλούσια χώρα δε σημαίνει απαραίτητα  
και πλούσια Εκκλησία

Επίκαιροι Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Ο Σεβ. Κορέας κ. Αμβρόσιος

Η Νότια Κορέα μπορεί μεν να ανθεί οικονομικώς, αλλά η Ορθόδοξη Μητρόπολη 
Κορέας δε διαθέτει οικονομικούς πόρους, όπως διαθέτουν οι άλλες ομολογίες 
για να αναπτύξει τις απαραίτητες δραστηριότητες. Και επειδή τις τελευταίες 
δεκαετίες αυξήθηκε υπερβολικά το κόστος ζωής, γι’ αυτό και η διάδοση της ορθό-
δοξης μαρτυρίας στην κορεάτικη χερσόνησο γίνεται με μεγαλύτερες δυσκολίες.
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Η Νότια Κορέα π.χ., μπορεί μεν να 
ανθεί οικονομικώς, αλλά η Ορθόδοξη 
Μητρόπολη Κορέας δε διαθέτει οικο-
νομικούς πόρους, όπως διαθέτουν οι 
άλλες ομολογίες (Ρωμαιοκαθολικοί και 
Προτεστάντες), για να αναπτύξει τις 
απαραίτητες δραστηριότητες. Και επειδή 
τις τελευταίες δεκαετίες αυξήθηκε υπερ-
βολικά το κόστος ζωής, γι’ αυτό και η 
διάδοση της ορθόδοξης μαρτυρίας στην 
κορεάτικη χερσόνησο γίνεται με μεγα-
λύτερες δυσκολίες.

Στο σημείο αυτό, για να γίνει σαφέ-
στερο το μέγεθος του προβλήματος, ας 
αφήσουμε να «μιλήσουν» οι αριθμοί, 
που τις περισσότερες φορές είναι πιο 
«εύγλωττοι» από τα λόγια: Για παρά-
δειγμα, ένα εργατικό ημερομίσθιο πριν 
από 45 χρόνια ήταν 16 δολάρια ΗΠΑ. 
Σήμερα είναι 140 δολάρια. Ένα άλλο 
παράδειγμα: Το 1976 αγοράστηκε για 
την ιεραποστολή οικόπεδο 4.000 τ.μ. με 
4.000 δολάρια. Στον ίδιο ακριβώς χώρο 
προ πενταετίας αγοράσαμε 3.000 τ.μ. 
με 12.000 δολάρια. Απ’ αυτά και μόνον 
τα παραδείγματα μπορεί να καταλάβει 
κανείς πόσο δύσκολο έγινε το έργο δια-
δόσεως της ορθόδοξης μαρτυρίας στην 

Κορέα προκειμένου να επεκτείνει περαι-
τέρω η Εκκλησία το έργο της.

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι συ-
γκινούνται βλέποντας την κατάσταση 
φτώχειας και ανέχειας που επικρατεί 
στην Αφρική, στην Ινδία και σε άλλες 
περιοχές με οικονομικά προβλήματα 
και χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Δύσκολα, 
όμως, καταλαβαίνουν τις ανάγκες της 
Εκκλησίας στις ανεπτυγμένες χώρες, 
προς απόκτηση υποδομών για τη σω-
στή οργάνωση και ομαλή λειτουργία του 
ιεραποστολικού έργου. Πλούσια χώρα 
δε σημαίνει απαραίτητα και πλούσια 
Εκκλησία. Μπορεί γύρω από τον χώρο 
στον οποίο στεγάζεται ο ορθόδοξος ναός 
να υπάρχουν π.χ. πολυτελείς ουρανοξύ-
στες, αλλά το ιεραποστολικό κλιμάκιο να 
αδυνατεί να πληρώνει το ενοίκιο του 
κτιρίου ή τους λογαριασμούς του ρεύμα-
τος και της θέρμανσης. Ας σκεφτούμε ότι 
και στο φημισμένο Μανχάταν της Νέας 
Υόρκης μπορείς να βρεις άστεγους, που 
προσπαθούν να βρουν φαγητό στους 
κάδους των απορριμμάτων…

† Ο Κορέας Αμβρόσιος 

Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σεούλ (Κορέα Μάρτιος 2021)

Επίκαιροι Ιεραποστολικοί Στοχασµοί 9



1. Θεοφιλέστατε, θα θέ-
λαμε να σας ευχαριστήσου-
με εκ μέρους του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
αφενός γιατί δεχθήκατε να 
επικοινωνήσουμε με αυτόν 
τον τρόπο και αφετέρου για 
το χρόνο που θα αφιερώσε-
τε ώστε να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις μας. Μας συ-
γκινεί ιδιαίτερα όταν βλέ-
πουμε στις μέρες μας έναν 
άνθρωπο να τα αφήνει όλα 
και να διακονεί την Ορθό-
δοξη Ιεραποστολή. Αρχικά, 
θα θέλαμε να μας πείτε, κα-
θώς βρίσκεστε περίπου δύο 
χρόνια στην Ιερά Επισκοπή 
Τολιάρας και Ν. Μαδαγα-
σκάρης, τι ήταν αυτό που 
σας έκανε να αφήσετε τη 
ζωή σας στην Ελλάδα και 
οδήγησε τα βήματά σας 
στην Αφρική;

Εγώ σας ευχαριστώ γι’ αυ-
τή την τόσο ευλογημένη συνάντηση. Για 
να σας απαντήσω στο τι με έφερε στη 
Νότιο Μαδαγασκάρη, θα πρέπει πρώτα 
να σας πω τι με έκανε να ακολουθώ τον 
παπά του χωριού μου από πίσω, τι με 
έκανε να το σκάσω από το σπίτι μου 
και να χωθώ στην αγκαλιά του Πάρνω-
να, στους κόλπους του γέροντός μου, τι 
με έκανε να γονατίσω τρεις τον αριθμό 
φορές έμπροσθεν της Αγίας Τραπέζης. 
Το ίδιο και το αυτό, η Χάρις του Θεού, 
και η αγάπη γι’ Αυτόν που με ξεπερνά 
και συνάμα με αγαπά. Μη νομίζετε όμως 

ότι αυτό έχει αποκλειστικά και μόνο μια 
μορφή. Άλλοτε παρουσιάζεται ως παρόρ-
μηση εσωτερική, άλλοτε ως κλίση δια 
προσώπων και εν προκειμένω ως διάθε-
ση υπακοής στον Πατριάρχη μας. «Πρό-
δρομέ μου, θα πας στη Νότιο Μαδαγα-
σκάρη», μου είπε με τη χαρακτηριστική 
προφορά του και την παιδική χαρά να 
απαντά σε κάθε φθόγγο. Κι εγώ τότε, μη 
γνωρίζοντας τίποτα για τον προορισμό, 
άγνωστος μεταξύ αγνώστων, είπα απλώς 
«Να ‘ναι ευλογημένο, Μακαριώτατε!», 
διότι άπαξ και είναι ευλογημένο, είναι 
ήδη καταδικασμένο σε επιτυχία.

Συνέντευξη στο περιοδικό µας

Συνέντευξη Επισκόπου Τολιάρας & Νοτίου 
Μαδαγασκάρης κ.κ. Προδρόμου 

« Έχε στο νου σου το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί, 
υπάρχει ελπίδα».
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2. Αν και δε σας γνωρίζου-
με προσωπικά, στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
σας νιώθουμε ιδιαίτερα κοντά 
μας μέσω του πνευματικού του 
Ομίλου μας, Σεβασμιωτάτου Κυ-
θήρων κ. Σεραφείμ. Θα θέλατε 
να μας μιλήσετε λίγο για τον 
σύνδεσμό σας με τον Σεβασμι-
ώτατο;

Ειλικρινώς θα προτιμούσα να 
σωπάσω. Άλλωστε η σιωπή είναι 
η γλώσσα της καρδίας, όπως μου 
είπε ένα γεροντάκι στο Άγιο Όρος. 
Για να μιλήσω για τον Σεβασμιώ-
τατο θα πρέπει να γίνω εξαιρετικά 
συναισθηματικός ούτως ώστε να 
εκφραστώ ειλικρινώς. Μη γνωρί-
ζοντάς με, μη έχοντας συναντηθεί 
ούτε μια φορά, έδειξε τόσο πατρικό 
ενδιαφέρον όσο λίγοι. Διέθεσε έναν 
κληρικό του στην ιεραποστολή μας 
και πάντοτε φροντίζει ούτως ώστε 
η αγάπη του να γίνεται αντιληπτή, 
είτε με απτά μέσα είτε προ πάντων 
δια προσευχής. Δόξα τω Θεώ, μέσα 
σε δύο χρόνια πορείας συνάντησα και 
τέτοιους ανθρώπους!

3. Παρακολουθούμε το τεράστιο 
έργο σας μέσα από το κοινωνικό 
δίκτυο του Facebook. Γιατί αποφα-
σίσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
μέσο; Πόσο διευκολύνει αυτό το ερ-
γαλείο το έργο σας;

«Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα» μας λέει 
ο Απόστολος Παύλος. Δεν υπάρχει στοι-
χείο του πολιτιστικού περιβάλλοντος το 
οποίο η Εκκλησία να μην το αναγνωρί-
ζει ως αφορμή μαρτυρίας, πίστεως και 
ζωής, ως δίαυλο θεολογίας. Αυτό μας 
δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, την τόλμη 
απέναντι σε κάθε πρόκληση. Βέβαια ο 

κυβερνοχώρος και η έκτασή του, δισε-
κατομμύρια ζευγάρια μάτια, αποτελεί 
τρόπο τινά τον μεγαλύτερο άμβωνα της 
οικουμένης. Παρά ταύτα, το κριτήριο της 
αλήθειας, είτε μιλάς σε πέντε πιστούς 
είτε σε ένα εκατομμύριο, παραμένει η 
μοναδική πηγή και το μοναδικό εχέγ-
γυο. Προσωπικώς αγαπώ το μέσο αυτό, 
διότι, όπως συνηθίζω να λέω, «ψαρεύω» 
πρόσωπα τα οποία προσεύχονται για το 
έργο μας. Αν μη τι άλλο, αυτός είναι ένας 
θησαυρός που όλοι μας τον λαχταράμε.

4. Μέσα από τον κατακλυσμό των 
αναρτήσεων στο Facebook, έρχονται 
οι «Διάλογοι στην Αφρική» να δώ-
σουν ζεστασιά στις ψυχές μας και, 
συνάμα, με σύντομο αλλά και μεστό 

Συνέντευξη στο περιοδικό µας

«Και ένας ιεραπόστολος να μείνει επί της γης 
αρκεί για να πυρπολήσει όλο τον κόσμο με Χριστό!»
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τρόπο το στίγμα της ιεραποστολής. 
Απλά πράγματα της καθημερινό-
τητας της Μαδαγασκάρης γίνονται 
αφορμή για  βαθυστόχαστες και 
πνευματικές αναρτήσεις που ωφε-
λούν πολύ όποιον κάνει τον κόπο 
να τις διαβάσει. Πώς προκύπτουν 
αυτές οι αναρτήσεις; Έχουν κάποιο 
συγκεκριμένο σκοπό ή 
έμπνευση; 

Δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά στιγμές ζωής. Όποιος 
βυθιστεί στην ιεραποστολή, 
τα ζει αυτά ξανά και ξανά σε 
μια ποικιλία εντάσεων. Οι 
διάλογοι «στην» και «για την 
Αφρική», είναι ένα μικρό 
δείγμα ότι οι απορίες ψυ-
χής ενός ανθρώπου μπρο-
στά στο άγνωστο του Θεού 
και το βέβαιο του θανάτου 
είναι ίδιες, είτε βρίσκεται 

στη ζούγκλα της Μαδαγα-
σκάρης, είτε στην πλατεία 
Κολωνακίου, είτε στον εκα-
τοστό όροφο κάποιου ου-
ρανοξύστη στο Μανχάταν. 
Παράδοξο ότι δε μας ενώνει 
ό,τι ξέρουμε, παρά ό,τι δεν 
ξέρουμε και απορούμε.

5. Τον τελευταίο χρό-
νο παγκοσμίως ζούμε 
μια πολύ δύσκολη κα-
τάσταση, που έχει οδη-
γήσει στον φόβο και την 
απελπισία πολλούς αν-
θρώπους. Πώς βιώνετε 
την πανδημία εσείς και 
οι πιστοί στην Επισκοπή 
σας; 

Ο εγκλεισμός είναι πα-
γκόσμιος. Ο φόβος τείνει 

να γίνει παγκόσμιος. Ο θάνατος παρών, 
όπως πάντα. Στεκόμαστε αμήχανοι. Ποι-
μένες και όλο το ποίμνιο σκορπισμένο. 
Ξυπνώ καθημερινά και σκέφτομαι πως 
αν σήμερα επιστρέψει η κανονικότητα, 
πόσους από τους πιστούς θα βρω πίσω. 
Πόσοι έφυγαν και δεν ήμουν εκεί. Πόσοι 
έσβησαν αβοήθητοι και εγώ ήμουν ο 

Συνέντευξη στο περιοδικό µας

«Η μαρτυρία δε σώπασε ποτέ, διότι είναι τόση η ορμή της Ζωής, 
που κι εμείς να σταματήσουμε θα ουρλιάξουν τα λιθάρια». 
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μέγας απών. Δε μας μένουν 
πολλά να κάνουμε σ’ αυτή 
τη συγκυρία ή μη μόνον ένα. 
Μια γενναία ποιοτική αντί-
σταση. Μη συνηθίσουμε στο 
αυτόματο της αυτοπροστασί-
ας από έναν αόρατο εχθρό. 
Μην ξεχάσουμε πώς είναι να 
είσαι άνθρωπος!

6. Πολλοί υποστηρί-
ζουν πως οι δύσκολες μέ-
ρες που ζούμε δεν είναι 
κατάλληλος καιρός για ιε-
ραποστολή ή ότι η ιεραπο-
στολή είναι ανέφικτη. Από 
την άλλη, σε κάποια ομι-
λία σας είχατε τονίσει ότι «Εκκλησία 
χωρίς ιεραποστολή είναι εκκλησία 
χωρίς αποστολή». Πώς αυτό μπορεί 
να γίνει πράξη σήμερα; 

Μα γίνεται πράξη «ἐν παντὶ τόπῳ τῆς 
δεσποτείας Του»! Δείτε το μέγα «χριστι-
ανικό εργοτάξιο της Αφρικής», τη δρά-
ση στις ασιατικές χώρες, τις βαπτίσεις 
στον Αμαζόνιο και τους παγωμένους 
ιεραποστόλους της Αλάσκας. Πoτέ δεν 
έπαψε η όντως αποστολή της Εκκλησίας. 
Η μαρτυρία δε σώπασε ποτέ, διότι είναι 
τόση η ορμή της Ζωής, που κι εμείς να 
σταματήσουμε θα ουρλιάξουν τα λιθά-
ρια. Μην κοιτάτε τους αργούς ρυθμούς. 
Δυστυχώς δεν έχουμε χέρια. Δεν έχουμε 
αρκετούς «τρελούς» κοντά μας οι οποίοι 
να ρισκάρουν τα πάντα για τον  Έναν. 
Δεν πειράζει! Και ένας ιεραπόστολος να 
μείνει επί της γης αρκεί για να πυρπο-
λήσει όλο τον κόσμο με Χριστό!

7. Κλείνοντας, τι θα λέγατε σε 
κάποιον που διαβάζει το Περιοδικό 
μας και προβληματίζεται σχετικά με 
το τι ο ίδιος μπορεί να κάνει για την 
Εξωτερική Ιεραποστολή;

Προσευχή και συγχώρεση πραγματι-
κή, ήτοι να καταστήσει έκαστος εξ ημών 
τον έσω άνθρωπο ικανό να βιώσει το 
πρόβλημα ενός αδελφού χιλιάδες μί-
λια μακριά, ως δικό του πρόβλημα. Δεν 
υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Θυσιάστε λίγα 
λεπτά της ώρας και πείτε ένα «Κύριε ελέ-
ησον την Ιεραποστολή σου». Φανταστεί-
τε μερικές χιλιάδες «οχλήσεις» προς τον 
Κύριο για όσους τρέχουν στις εσχατιές 
του κόσμου. Σίγουρα αρκούν για να γίνει 
το κάθε βήμα μας αρχή Παραδείσου.

Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστού-
με πολύ για την ευκαιρία αυτής της 
συζήτησης.

Επιμέλεια:
Μαυρίδη Μαρία

Μπέκου Βασιλική

«Διάλογοι στην Αφρική»: – Και γιατί κρεμάτε σταυρό στο λαιμό 
σας; – Γιατί δεν τολμώ να τον περάσω στην πλάτη μου.

Συνέντευξη στο περιοδικό µας

Για να γνωρίσετε το έργο του Θεοφιλέστατου Επισκόπου κ. Προδρόμου μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook: 
Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης
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Ἀδυνατεῖ κανεὶς να σκεφτεῖ τή γνήσια Ὀρθοδοξία χωρὶς ἔντονη βιώση τῆς 
οἰκουμενικῆς ἱεραποστολῆς, γιατὶ εἶναι ἀδύνατον νά νοηθεῖ  Ὀρθοδοξία πού δέν 

ἔχει ὡς κέντρο τῆς τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἀνάσταση δὲ καὶ οἰκουμενικὴ ἱεραποστολὴ 
συνδέονται στενότατα. Ἡ ἐντολὴ «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη…» 
(Ματθ. 28:19, Πράξ. 1:8 καὶ 15:8), συνυφαίνεται μέ τὸν θρίαμβο τοῦ Κυρίου, ποὺ 
Τοῦ δόθηκε «πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.» (Ματθ. 28:18) καὶ ὁ ὁποῖος 
πρέπει νά κηρυχθεῖ «πᾶσι τοῖς ἔθνεσι», «πάσῃ τῇ κτίσῃ» (Μάρκ. 16:15). Πρὸ τῆς 
Ἀναστάσεως, πρὸ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας, δεν ἐπιτρέπεται στούς 
μαθητὲς νά ὑπερβοῦν τὰ σύνορα τοῦ Ἰσραήλ: «Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς 
πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε» (Ματθ. 10:5), τοὺς παραγγέλει ὁ Ἰησοῦς. Μετὰ 
ὅμως ἀπὸ τήν Ἀνάσταση, δέν τοὺς ἐπιτρέπεται πιὰ νά περιορίσουν τὸ κήρυγμα τους 

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Ὀρθόδοξη ἀναστάσιμη προοπτικὴ
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο  « Ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» τοῦ 

Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστασίου1

1. † Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου) Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων & πάσης Ἀλβανίας,  Ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, Ἱστορικὰ 
ἱεραποστολικὰ μελετήματα, Κεφ. Ἀδιαφορία γιά τὴν ἱεραποστολὴ σημαίνει ἄρνηση τῆς Ὀρθοδοξίας, σελ.337-338.

Γο
υα

τε
μά

λα
«νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός»
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μέσα στά σύνορα αὐτά: «Πο-
ρευθέντες οὖν μαθητεύσατε 
πάντα τὰ ἔθνη».

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου 
εἶναι ἡ ἀφετηρία γιά τὴν 
ἐπέκταση τῆς ἀποστολῆς ἀπὸ 
τὸν Ἰσραὴλ στην οἰκουμένη. 
Ὅσοι ἑξακολουθοῦν νά 
κινοῦνται ἀποκλειστικὰ στά 
σύνορα τοῦ Ἰσραὴλ –τοῦ νέου, 
ἔστω, Ἰσραήλ, τῆς χάριτος, τῆς 
ἐγκατεστημένης Ἐκκλησίας– 
εἶναι σὰν νά ἐπιμένουν 
νά ζοῦν στίς ἡμέρες… πρὸ 
τῆς Ἀναστάσεως. Ὅλη ἡ 
ὑμνολογία τῆς Ἀναστάσεως, 
ποὺ ἀποτελεῖ τή σπονδυλική 
στήλη τῆς ὀρθόδοξης λατρεί-
ας, κινεῖται μέσα σ’ αὐτὴν τὴν 
προοπτικὴ τῆς σωτηρίας τοῦ 
σύμπαντος κόσμου· δονείται 
ἀπὸ τὴν οἰκουμενικὴ λύτρω-
ση καί τις ἱεραποστολικὲς συ-
νέπειες τοῦ γεγονότος.

Ὁ γνωστὸς ἀναστάσιμος 
ὕμνος τοῦ ὄρθρου τῆς 
Κυριακῆς ψάλλει:

Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, 
γνῶτε τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν· 
Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ ἠμῶν,  ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, 
ἐσταυρώθη δι’ ἠμᾶς, καὶ ἕκων ἐτάφη· 
καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρών, τοῦ σῶσαι τὰ σύμπαντα. 
Αὐτὸν προσκυνήσωμεν.

Διερωτᾶται λοιπὸν κανείς, πῶς εἶναι δυνατὸν νά σκεπτόμαστε, νά ψάλλουμε, 
νά ζοῦμε τόσο ἔντονα τὴν Ἀνάσταση, καὶ νά παραμένουμε νωθροὶ στήν κλήση 
τῆς οἰκουμενικῆς ἱεραποστολῆς; Πῶς εἶναι δυνατὸν νά ὑπάρξει μιά ἀναστάσιμη 
ὀρθόδοξη προοπτική, ἀπ’ τὴν ὁποία λείπει ἡ συνείδηση τοῦ χρέους τοῦ πιστοῦ 
νά κηρυχθεῖ ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ, ἡ λύτρωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως «εἰς 
πάντα τὰ ἔθνη», «πάσῃ τῇ κτίσει»;

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Βυζαντινὴ ἁγιογραφία ἀπὸ Κορεάτη πιστὸ

Σημείωση: Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου δόθηκε ἀπὸ τὴν Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ
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Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Αγωνιστές του 1821 vs Αγωνιστές του 2021
200 χρόνια κλείνουμε φέτος από την 

επανάσταση του 1821, που όμως δεν 
μπορέσαμε να τα γιορτάσουμε με λαμπρότητα 
και να τιμήσουμε τους ήρωες που έδωσαν τη 
ζωή τους για εμάς τότε, όπως ίσως θα θέλαμε. 

Ήρωες, όμως, έχουμε και σήμερα. 
Ήρωες, που θυσιάζονται καθημερινά για 
τους αδελφούς τους και το ποίμνιό τους, 
είναι οι σημερινοί ιεραπόστολοι σε κά-
θε γωνιά της γης. Σκοπός τους δεν είναι η 
προβολή και η αυτοπραγμάτωσή τους, αλλά 
η εκούσια υπακοή στο θέλημα του Κυρίου 
μας για φιλανθρωπία και βοήθεια προς τον 
συνάνθρωπό μας. Πόσο μοιάζουν αυτοί οι 
αγωνιστές της Πίστεως με τους αγωνιστές 
του 1821;

Όπως οι ήρωες του ’21 δε φέρθηκαν ποτέ 
εγωιστικά, αφήνοντας τα πράγματα στη μοί-
ρα τους με την υπάρχουσα κατάσταση της 
σκλαβιάς, έτσι και οι σημερινοί ιεραπόστο-
λοι δε διστάζουν να αντιταχθούν σε όλα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής, 
να πάνε κόντρα σε κάθε δυσκολία, ώστε να 
προσφέρουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία 
ενός κοινού σκοπού. 

Οι ιεραπόστολοι, όσο μακριά και αν εί-
ναι ο ένας από τον άλλον ή από τα διάφορα 
Πατριαρχεία της Οικουμένης, ενώνονται για 
ένα κοινό σκοπό και στόχο: να δείξουν την 
Αλήθεια του Θεού σε όλους τους συνανθρώ-
πους μας και να οδηγήσουν έτσι περισσότερες 
ψυχές στον Παράδεισο. Αντίστοιχα, πολλοί 
ήρωες του ’21 ενώθηκαν σα μία γροθιά για 

να αποτινάξουν τον Τουρκικό ζυγό έχοντας ως 
σύμβολό τους τον Σταυρό του Κυρίου μας στην 
Ελληνική σημαία. Δύναμη και λάβαρο της επα-
νάστασης ήταν η ορθόδοξη πίστη τους, που 
ένωσε τους Έλληνες από διάφορες περιοχές 
της χώρας σε ένα κοινό όραμα, την ελευθερία. 

Σε πολλές χώρες μάλιστα της Αφρικής ή 
της Ασίας, η ιεραποστολή δεν είναι πάντα εύ-
κολη και εμφανής, καθώς πολλοί ιεραπόστολοι 
αναγκάζονται να ταξιδεύουν πολλές ώρες για 
να συναντήσουν το ποίμνιο τους, να λειτουρ-
γήσουν μαζί του και να κάνουν το καθιερω-
μένο κήρυγμά τους. Όλη αυτή η κατάσταση 
μας θυμίζει το Κρυφό Σχολειό, όπου πολλοί 
ιερείς κατηχούσαν τα ελληνόπουλα μαθαίνο-
ντάς τους να αγωνίζονται για τα ιδεώδη τους, 
τη γλώσσα, την πατρίδα και τη θρησκεία τους. 

Το μεγαλύτερο κοινό στοιχείο αυτών 
των «ηρώων» είναι η αφοσίωση στην 
πίστη τους, την Ορθοδοξία, και η προ-
σήλωση στον στόχο τους, να βγάλουν 
αντίστοιχα τους ιθαγενείς από το σκο-
τάδι της σκλαβιάς και της πλάνης για να 
γνωρίσουν την πραγματική ουσία της 
υπάρξεώς τους. 

Ας πάρουμε παράδειγμα από όλους εκεί-
νους τους αγωνιστές, τους σύγχρονους και 
τους προγόνους μας, για να προσφέρουμε και 
εμείς αντίστοιχη αυτοθυσία για κάθε συνάν-
θρωπό μας, αλλά και για την πατρίδα μας! 

Ηλιάνα Ευθυμίου
Καθηγήτρια Αγγλικών
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Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Η εμπειρία του να βα-
πτίζεις ή απλά να πα-

ρακολουθείς το μυστήριο 
είναι μοναδική. Έχει την 
χάρη και την αγνότητα 
των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων.

Το Ιερό Μυστήριο της 
Βάπτισης γίνεται όλο 
και πιο συχνά, όλο και 
με περισσότερη λαχτάρα 
στη Μητρόπολη Β. Μαδα-
γασκάρης, πάντα με την 
παρουσία του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ιγνατίου. 
Η παρουσία του φλόγα άσβεστη, φάρος 
Ορθοδοξίας.

Ακόμη, ένας νέος άθλος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Ιγνατίου είναι το νέο κτίριο σχολεί-
ων και οικοτροφείου για ορφανά 
παιδιά. Το νέο κτίριο προχωράει με 
γρήγορους ρυθμούς και σύντομα, όπως 
όλοι ευχόμαστε, θα είναι έτοιμο και θ’ 
αρχίσει να λειτουργεί. Ένα μεγάλο έργο 

που φυσικά, όπως και 
όλα τα υπόλοιπα, γίνε-
ται και με τη δική σας 
βοήθεια και οικονομική 
υποστήριξη. Μια οικονο-
μική υποστήριξη που την 
έχουμε μεγάλη ανάγκη για 
να υλοποιηθεί κάθε τέτοιο 
σπουδαίο έργο. Μια οικο-
νομική υποστήριξη που 
χωρίς αυτή ίσως να μην 
μπορούσαμε να καταφέ-
ρουμε τίποτα.

Θέλω να γνωρίζετε, και μάρτυς ο 
μεγάλος Θεός, ότι κάθε ευρώ που μας 
στέλνετε αξιοποιείται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Πολλά, πολλά ευχαριστώ 
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
μας κ.κ. Ιγνάτιο και από την ταπεινό-
τητα μου για τη συνεχή παρουσία σας 
δίπλα μας!

π. Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Πηγή: www.ierapostoli.wordpress.com

Νέες βαπτίσεις στην Ορθόδοξη Επισκοπή 
της Βόρειας Μαδαγασκάρης

Το νέο κτίριο σχολείων και οικοτροφείου για ορφανά παιδιά  
που ετοιμάζει ο Σεβ. Β. Μαδαγασκάρης κ. Ιγνάτιος
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Mε την ευλογία του Θεού και τη βοήθεια της Θεοτόκου και του Οσίου Παϊσίου, 
οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς στο πρώτο μοναστήρι της 

Μητροπόλεως Κανάγκας. Το παρεκκλήσιο του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου 
λαμβάνει ήδη μορφή, καθώς και το υπαίθριο αρχονταρίκι. Ο Σεβασμιώτατος κ. 
Θεοδόσιος καθημερινά επισκέπτεται τον χώρο και επιθεωρεί τις εργασίες.

Δόξα τω Θεώ! Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς! 
Άγιε Παΐσιε πρέσβευε υπέρ ημών!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκας

Τα πρώτα έργα του Μοναστηριού  
της Μητροπόλεως Κανάγκα

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα18



Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Tο γεγονός του covid-19 πλήγω-
σε πολύ όλο τον κόσμο. Δοκι-

μάστηκε και η Ουγκάντα από αυτόν 
τον ιό. Η κυβέρνηση της Ουγκάντας 
πήρε αυστηρά μέτρα, όπως και οι 
άλλες χώρες έκαναν. Τα πάντα ήταν 
κλειστά, σχολεία, μαγαζιά ακόμη και 
οι Εκκλησίες. Περάσαμε δύσκολα, 
διότι δεν μπορούσαμε να χαρούμε 
τις Κυριακάτικες Θ. Λειτουργίες, τις 
συναντήσεις, δε χαρήκαμε καθόλου 
τη Πασχαλινή και Χριστουγεννιάτι-
κη Θεία Λειτουργία. Όλοι ήμασταν 
προσευχόμενοι από τα σπίτια μας 
παρακαλώντας τον Θεό να μας λυ-

πηθεί, να μας συγχωρέσει και να δώσει 
μια λύση σε όλο αυτό. Πριν λίγους μή-
νες, με το άκουσμα της επαναλειτουρ-
γίας των Εκκλησιών αν και έπρεπε να 
κρατάμε αποστάσεις μεταξύ μας, όλοι 
χαρούμενοι ήρθαμε στον ναό με πολύ 
χαρά και δοξολογούσαμε Τον Θεό. Έτσι 
ξεκίνησαν ξανά και οι συναντήσεις μας 
με θέματα που αφορούν τον πνευματικό 

αγώνα και την αντιμετώπιση 
της φτώχειας. Εξάλλου, πάρα 
τις δύσκολες συνθήκες με τον 
κορονοϊό, μας ευλόγησε και 
φέτος ο Θεός να γιορτάσουμε 
την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 
Μικροί και μεγάλοι έψαλαν 
μαζί με μια φωνή σε μια γλυ-
κιά μελωδία και δοξολογού-
σαν Τον Θεό καθώς έκαναν 
τη λιτανεία των εικόνων γύ-
ρω από τον ναό.

Παρακαλούμε τους Άγιους μας να 
πρεσβεύουν για την πρόοδο της ενορίας 
μας και να προστατεύουν τους ενορίτες 
της και όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστού-
με πολύ για τις προσευχές σας και πά-
ντα να εύχεστε! Ο Θεός να σας ευλογεί!
 

π. Αριστοτέλης  
και πρεσβυτέρα Μαγδαληνή

Νέα από την ενορία Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 
Ρουμπαάρε Ουγκάντας
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«ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Δραστηριότητες του Οµίλου.Ανοιχτό παράθυρο την Μεγάλη Εβδοµάδα

Αυτή η μοναδική συνάντηση ανθρώπων κάθε φυλής, χρώματος και γλώσσας 
τη Μεγάλη Εβδομάδα, συνοδοιπορούντες στο Πάθος του Χριστού είναι ση-

μάδι αισιόδοξο για τη πορεία της Ιεραποστολής σ΄ ολόκληρη την Αφρικανική 
και Ασιατική  Ήπειρο.

Οι φυλές, οι γλώσσες, τα έθνη, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, ο πολιτισμός, 
με συνδετικό κρίκο την Αγάπη που δίδαξε με το παράδειγμά Του ο ίδιος ο Κύριος, 
δένουν θαυμάσια και κτίζουν έναν κόσμο που μπορεί να μιλά για την επέκταση 
της Θείας οικονομίας σε όλη την επικράτεια και στους ανθρώπους της.

Σουμάτρα

Καθ’ όλα λιτός ο επιτάφιος στην ενορία της 

παραγκούπολης Κιπίρα (2η μεγάλη παρα-

γκούπολη στον κόσμο) πολύ κοντα στην 

πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι.

Μ. Πέμπτη στην Ι. Μονή 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

στο Gapyeong Κορέας
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Δραστηριότητες του Οµίλου.Ανοιχτό παράθυρο την Μεγάλη Εβδοµάδα

«ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Επιμέλεια Μ.Σ. 

«Πορεύομαι προς τον Πατέρα μου και πατέ-
ρα υμών. Ουκ εάσω υμάς ορφανούς. Έρχομαι 
προς υμάς. Ελπιδοφόρος ο λόγος Του, στην 
έσχατη σύναξη των Αγίων Αποστόλων στον 
Κήπο των Ελαιών. Ξεπερνά κάθε ανθρώπι-
νο υπολογισμό. Δίνει στους Αγίους Απο-
στόλους θάρρος και δύναμη. Είναι δυνατός 
και θέλει να διαβεβαιώσει ότι η ζωντανή 
και μόνιμη παρουσία Του είναι δεδομένη 
και σίγουρη».

(Μητροπολίτη Γέροντος Ναϊρόμπι κ. Μακαρίου, 
Μαρτυρίες Ζωής, Τόμος Β΄, σελ. 118).

Ο Νυμφίος 

(Χονγκ Κονγκ)

Στολισμός 

του επιταφίου 

στην Κένυα

Αποκαθήλωση  

από τον Σεβ. Μπουρούντι 

& Ρουάντας κ. Ιννοκέντιο

Χονγκ Κονγκ 
στολισμός επιταφίου
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Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Σάββατο των Ψυχών στις 6 Μαρτί-
ου 2021, και στον Ιερό Ναό Αγίου 

Γεωργίου Αδδίς Αμπέμπα, εντός του 
κοιμητηρίου της Ελληνικής Κοινότη-
τος, τελέσθηκε από τον Πρωτοσύγκελ-
λο Πανοσ. Μέγα Αρχιμ. π. Χρυσόστομο 
Μπαρμπέρη, με την παρουσία του Σεβ. 
Μητροπολίτου Αξώμης κ. Δανιήλ, η 
Θεία Λειτουργία και η Επιμνημόσυνη 
δέηση για την αιώνια ανάπαυση όλων 
των ψυχών των κεκοιμημένων που 
αναπαύονται εντός αυτού, αλλά και σε 
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής 
Αφρικής.

Ο Σεβασμιώτατος κατά την Επιμνη-
μόσυνη δέηση μνημόνευσε τους προκα-
τόχους του Αρχιερείς, οι οποίοι υπηρέ-
τησαν και διακόνησαν με αυταπάρνηση 
και προσφορά επί δεκαετίες στην Ιερά 
Μητρόπολη Αξώμης. Επίσης, μνημό-
νευσε ονομαστικά όλους τους κεκοιμη-
μένους χριστιανούς που αναπαύονται 
στην Αβησσυνιακή γη, τον κτήτορα του 

Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, τους αει-
μνήστους Προέδρους και ομογενείς των 
Ελληνικών Κοινοτήτων στην Αιθιοπία, 
Τζιμπουτί και Ερυθραία και όλους τους 
ευεργέτες τους.

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr

Σάββατο των Ψυχών στην Αιθιοπία
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Την Κυριακή 28 Μαρτίου ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ζάμπιας 

κ. Ιωάννης ιερούργησε στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ανδρέου στο Κίτβε και τέλεσε 
πανηγυρική Δοξολογία για την εθνική 
επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης κ. 
Ιωάννης μεταξύ άλλων είπε:

«Σήμερα, θυμόμαστε εκείνους που 
προετοίμασαν το έδαφος και εκείνους 
που διαφύλαξαν τη γλώσσα και την 
ελληνική συνείδηση, εκείνους που 
καλλιέργησαν το αγωνιστικό ήθος, 
εκείνους που διατήρησαν άσβεστη 

τη φλόγα της ελπίδας. Ας ανοίξου-
με τα κλειδωμένα συρτάρια και ας 
ξαναδιαβάσουμε τον υμνητή της 
ελευθερίας, τον άνθρωπο που δεν 
είχε τίποτε άλλο στον νου του «πάρεξ 
ελευθερία και γλώσσα», τον Διονύσιο 

Σολωμό, που ύμνησε τον αγώνα 
των Ελλήνων για ελευθερία και 
συγκλονίστηκε από τη βαρβαρότητα του 
κατακτητή. Γιατί το ποίημα «Ύμνος εις 
την ελευθερία» απεικονίζει το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον του γένους μας».

[... ] «Οι πρόγονοί μας, σαν άλλοι 
τριακόσιοι του Λεωνίδα, όπως θα πει 

Οι ήρωες του ᾽21 τιμούνται στη Ζάμπια της Αφρικής

Η Γαλανόλευκη στη Ζάμπια
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ο μέγας Σολωμός, ελάχιστοι απέναντι 
στον αριθμητικά, οργανωτικά και εξο-
πλιστικά υπέρτερο εχθρό ξεκίνησαν τον 
Αγώνα, ομνύοντας στο όνομα του Χρι-
στού και στο όνομα της Ελευθερίας. Και 
ήταν ένας αγώνας έως εσχάτων, ένας 
αγώνας και μια θυσία στην πραγματι-
κότητα, όπου τα σφάγια ήταν οι ίδιοι οι 
αγωνιστές, το αίμα των οποίων έρευσε 

άφθονο στα πεδία των μαχών και πότισε 
το δένδρο της Ελευθερίας, τη σκιά του 
οποίου σήμερα όλοι απολαμβάνουμε. 
Και αυτή η εικόνα δεν είναι μια εξιδανί-
κευση του παρελθόντος, μια ρομαντική 
οπτική των γεγονότων, που παραθεωρεί 
τα επιμέρους σφάλματα, τις αδυναμίες, 
τα πάθη και τα λάθη τα ανθρώπινα».

[...] «Μπορεί τα γεγονότα να μοιά-
ζουν μακρινά… Μπορεί τα 200 χρόνια 
να είναι αρκετά για να ξεθωριάσουν τις 
μνήμες και τις θύμησες… Μπορεί ακό-
μα -νωχελικά ή αναγκαστικά βολεμένοι 

στην «ασφάλεια» της καραντίνας- να μη 
θέλουμε να τα θυμηθούμε… Ίσως, πά-
λι, για μερικούς να φαντάζουν σα μια 
φολκλορική εκδήλωση που θα διακόψει 
ευχάριστα την μονοτονία των τελευταί-
ων μηνών. Αναρωτηθήκαμε, άραγε, αν 
σημαίνει κάτι για εμάς αυτή η επέτειος…; 
Δεν ξέρω αν υπάρχουν μονοσήμαντες 
απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Δεν 

ξέρω καν αν υπάρχουν απαντήσεις… 
Η σκέψη, μάλλον ούτε καν η σκέψη, η 
αίσθηση θα έλεγα, είναι ότι Ελλάδα και 
Ελευθερία είναι δυο έννοιες ταυτόσημες, 
παράλληλες και ομοεπίπεδες. Και η Επα-
νάσταση είναι, ακριβώς αυτό… Ένα γεγο-
νός που μας θυμίζει και θα μας θυμίζει 
για πάντα ότι για να είμαστε Έλληνες 
πρέπει να είμαστε Ελεύθεροι…!!!».

Με πολλές ευχές.

† Ο Ζάμπιας Ιωάννης
Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr

Ο Ι. Ναός Αγίου Ανδρέα στο Κίτβε της Ζάμπιας στα γαλανόλευκα
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Oμήνας Μάρτιος αφιερώνεται γενικά 
σε εορτασμούς για τα αξιοσημείω-

τα επιτεύγματα των γυναικών και τα 
κατορθώματά τους ανά τον κόσμο. Το 
αγγελικό μήνυμα στην Θεοτόκο για την 
Ενσάρκωση του Χριστού έχει καταλάβει 
στην παγκόσμια χριστιανική συνείδηση 
μια εντυπωσιακή ανάμνηση του «προ-

ορισμού της γυναίκας» στο λυτρωτικό 
σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα. 
Η Παναγία τιμάται από την Εκκλησία, 
όχι μόνο γιατί τη διάλεξε ο Θεός, αλλά 
και γιατί η ίδια επέλεξε να πιστέψει και 
να υπακούσει στη Θεϊκή εντολή. Έγινε 
το ύψιστο πρότυπο υπακοής με την γε-
μάτη πίστη απόκρισή της στον άγγελο. 

Η Μέρα της Μητέρας στην Αρχιεπισκοπή 
Νιγηρίας ανήμερα του Ευαγγελισμού  

της Θεοτόκου

Οι μητέρες στη Νιγηρία εορτάζουν την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ο Αρχιεπίσκοπος προσευχήθηκε και κάλεσε όλες τις γυναίκες να ανέβουν στο 
ύψος των δυνατοτήτων τους, να γίνουν «μητέρες» στο παιδί Χριστός, μετά την 
ομοιότητα της Παναγίας, και να φέρουν τον Θεό και την ανθρωπότητα σε θεϊκή 
συνέργεια για τη σωτηρία των ψυχών.
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Γι’ αυτό, κάθε 25 Μαρτίου εορτάζεται ο 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και οι μητέ-
ρες στη Νιγηρία έχουν υιοθετήσει αυτή 
τη μέρα για να γιορτάσουν την Ημέρα 
της Μητέρας, ώστε να θυμίζουν στον 
εαυτό τους και σε όλον τον κόσμο την 
ταπείνωση, την πίστη και την αγάπη 
της Θεοτόκου στον Θεό και την ανθρω-
πότητα.

Η φετινή εκδήλωση ξεκίνησε από 
μια συμβιωτική υπουργική προσέγγι-
ση μεταξύ του Ορθόδοξου Χριστιανικού 
Κέντρου Αποστολής (OCMC) και των 
γυναικών της Αρχιεπισκοπής μέσω τη-
λεδιάσκεψης.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αλέξανδρος εξέφρασε την ευλογημένη 
ευγνωμοσύνη του σε ολόκληρη την ομά-

δα του OCMC για την καλοσύνη τους 
όλα αυτά τα χρόνια και την αδιάκοπη 
αγάπη και αφοσίωσή τους στην απο-
στολή και τον ευαγγελισμό σε όλο τον 
κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουρ-
γίας, ο Αρχιεπίσκοπος προσευχήθηκε 
και κάλεσε όλες τις γυναίκες να ανέβουν 
στο ύψος των δυνατοτήτων τους, να γί-
νουν «μητέρες» στο παιδί Χριστός, με-
τά την ομοιότητα της Παναγίας, και να 
φέρουν τον Θεό και την ανθρωπότητα 
σε θεϊκή συνέργεια για τη σωτηρία των 
ψυχών.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Νιγηρίας

Πηγή: www.facebook.com/orthodoxcathedralng
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Με ιδιαίτερη 
λαμπρότη-

τα εορτάσθηκε η 
Κυριακή της Ορ-
θοδοξίας στην 
Ιερά Μητρόπο-
λη Κατάγκας. 
Μία Κυριακή, η 
οποία για όλους 
τους Ορθοδόξους 
Χριστιανούς ανά 
την οικουμένη, 
έχει μεγάλη ση-
μασία. Ιδιαιτέ-
ρως, σε μία χώρα 
που είναι περικυ-
κλωμένη από δι-
άφορες αιρέσεις 
και προτεσταντικές παραφυάδες. Γι’ αυτό 
και η Ορθοδοξία σε όλη την Αφρική, 
με την παρουσία της, διατρανώνει 
τη συνέχεια της Αλήθειας της πίστε-
ώς μας με πολύ διακριτικότητα και 
συνέπεια.

Έτσι, λοιπόν, το πρωί, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Κολουέζι, τελέστηκε Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κατάγκας, κ. Μελετίου, πλαισιουμένου 
από τον Πρωτοσύγκελλο, Αρχιμ. Κοσμά 
Θασίτη, Ιερείς και Διακόνους της Ιεράς 
Μητροπόλεως. Κατά τη διάρκεια της 
Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος 
τέλεσε τη χειροτονία εις Πρεσβύτερον 
του π. Ρηγίνου Lupasa.

Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουρ-
γίας, κλήρος και λαός λιτάνευσαν τις Ιε-
ρές Εικόνες σε ανάμνηση του ιστορικού 

γεγονότος της Αναστηλώσεως των Ιερών 
Εικόνων και μετά το πέρας της λιτανείας 
διαβάστηκε από τον Σεβασμιώτατο το 
Συνοδικό της Ορθοδοξίας.

Η Εκκλησία πορεύεται εδώ στο 
Κονγκό με ποικίλους πειρασμούς 
και εμπόδια. Το θαύμα, όμως, συ-
νεχίζεται. Έτσι, βλέπουμε ανθρώπους 
να οδηγούνται στην Ορθοδοξία και να 
βαπτίζονται, ομολογώντας ότι η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική 
και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού.

Με αυτό τον τρόπο, η ρύση του μεγά-
λου Βυζαντινολόγου, Στήβεν Ράνσιμαν, 
αποδεικνύει, ποιο θα είναι το μέλλον της 
Ορθοδοξίας: «Χαίρομαι με τη σκέψη ότι 
στα επόμενα 100 χρόνια η Ορθοδοξία θα 
είναι η μόνη ιστορική Εκκλησία που θα 
υφίσταται».

Πηγή: www.romfea.gr

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας  
στην Ιερά Μητρόπολη Κατάγκας
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Με λαμπρότητα, 
κατάνυξη και 

πνευματική χαρά, 
η Ιερά Μητρόπολη 
Αξώμης εόρτασε την 
Κυριακή 21 Μαρτίου 
2021, τη μεγάλη εορ-
τή του Θριάμβου της 
Ορθόδοξης Πίστης, 
κατά την οποία η 
Αγία Εκκλησία μας 
πανηγυρίζει την ανα-
στήλωση των Ιερών 
Εικόνων, ύστερα από 
τη μεγάλη περίοδο 
της Εικονομαχίας.

Επίκεντρο του 
εορτασμού ήταν ο 

Κοινοτικός Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγί-
ου Φρουμεντίου Αδδίς Αμπέμπα, όπου 
τελέστηκε πανηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία, ιερουργούντος του οικείου 
ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Αξώμης κ. Δανιήλ, με την παρου-
σία ορθοδόξων πιστών από Αιθιοπία, 
Ελλάδα, Ρωσία, Ουκρανία και Συρία.

Επακολούθησε η λιτάνευση των Ιε-
ρών Εικόνων πέριξ του Ιερού Ναού, 
με τους πιστούς να κρατούν τις Ιερές 
Εικόνες στα χέρια τους, στο τέλος της 
οποίας ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε κατά 
το έθος, το Συνοδικό της Ορθοδοξίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης

Πηγή: www.facebook.com/ieramitropoliaksomis

«Αὒτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων»  
ἐν Αἰθιοπίᾳ

Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Φρουμεντίου, 
Αδδίς Αμπέμπα
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O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος λειτούργησε στον 
Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πρωτεύουσα του Καμερούν 

Γιαουντέ. Της Θείας Λειτουργίας επακολούθησε η λιτάνευση των Αγίων Εικόνων 
και η ανάγνωση του Συνοδικού της Ορθοδοξίας.

Κυριακή της Ορθοδοξίας  
στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν

Πηγή: www.facebook.com/CameroonOrthodoxMission
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Στιγμιότυπα από την Κυριακή της Ορθοδοξίας  
στον Ι. Ναό Κωνσταντίνου & Ελένης, Φρίταουν Σιέρρα Λεόνε

Σιέρρα Λεόνε
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Η Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάστηκε 
με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στην Γκούλου 
της Ουγκάντα, στην οποία ιερούργησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βορείου Ου-
γκάντα κ.κ. Σιλβέστρος, πλαισιωμένος από 
τον Αρχιμανδρίτη π. Francis, τον εφημέριου 
του ναού π. George και τον π. Simon.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέ-
στηκε χαρμόσυνα η λιτάνευση των Ιερών 
Εικόνων γύρω από την εκκλησία.

Στο κήρυγμά του, ο Σεβασμιώτατος 
ενίσχυσε τους πιστούς κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, ώστε να ζήσουν μια 
πιο χριστιανική ζωή, ακολουθώντας το 
παράδειγμα των Πατέρων της Εκκλησίας, 
των Αγίων και των Αγίων Μαρτύρων, που 
έζησαν μια Χριστιανική ζωή, κηρύσσο-
ντας και υπερασπίζοντας την Ορθόδοξη 
πίστη. Επίσης, ευχήθηκε για μια ευλογη-
μένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πάντα 
να διατηρούν περήφανα στην καρδιά τους 
την Ορθόδοξη πίστη.

Εκ της Ιεράς Μητρόπολης Γκούλου

Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Γκούλου  
της Βόρειας Ουγκάντα

Πηγή: wwww.facebook.com/orthodoxguluandeastug
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O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ πνευματικός 
καθοδηγητής του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., απέστειλλε για την Εορτήν της Αγίας Οσιομάρτυρος 

Φιλοθέης της Αθηναίας προστάτιδος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ευχές προς την Πρόεδρο, τα Μέλη 
του Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη του Ομίλου μας.

Επιστολές προς τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Επιστολή του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ

«Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος,
Φιλοθέην τιμᾷ τὴν Ὁσιομάρτυρα.

καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον,
ὅτι ἑβίωσε σεμνῶς, καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν
ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ. καὶ πρεσβεύει
πρὸς τὸν Σωτῆρα, διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἕλεος».

Ἐπί τῇ σημερινῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας 
εὔχομαι διαπύρως καί πατρικῶς εἰς τήν κ. Πρόεδρον καί τά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι., καθώς ἐπίσης καί εἰς ἅπαντα τά Μέλη τοῦ Χρ. Ὁμίλου μας, χαράν 
πνευματικήν, ἀγαλλίασιν ψυχῆς, ὑγείαν τήν κατ’ ἅμφω (σωματικήν καί ψυχι-
κήν), ὑπομονήν πολλήν, πίστιν βεβαίαν, ἐλπίδα ἀκλόνητον καί πρός τόν Κύριον 
καί Θεόν μας καί τούς συνανθρώπους μας ἀγάπην φλογεράν καί ἀμετάθετου.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Πνευματικός σας πατήρ

Ηλεκτρονικό Μήνυμα  
Σεβασμιωτάτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου 

Η ΑΓΙΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

Σας ευχαριστώ πολύ για το Μήνυμά σας και την αποστολή 
του ωραίου Περιοδικού σας σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο 

και διάβασα. Ενδιαφέρουσα η ύλη. Καλλιτεχνική η παρουσίαση. 
Θερμά συγχαρητήρια! 

Σας εύχομαι πλούσια την ευλογία του Κυρίου μας στην όλη 
ιεραποστολική σας προσπάθεια, προς δόξαν Θεού.

Καλή και ευλογημένη Αγία Τεσσαρακοστή να διέλθετε. 

† Ο Πισιδίας Σωτήριος
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Δραστηριότητες του Οµίλου

Το Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. τέλεσε την 
Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 στον 

ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου Κυ-
ψέλης –Μετόχιο του Πατριαρχείου 
Αλεξάνδρειας στην Αθήνα– μνημό-
συνο του ιδρυτή του Ομίλου κυρού 
Κωνσταντίνου, 14 χρόνια από την 
εκδημία του, χοροστατούντος του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουϊνέας 
κ.κ. Γεωργίου. Λόγω των περιοριστι-
κών μέτρων της Πολιτείας που ίσχυ-
αν, τόσο στην ελεύθερη κυκλοφορία 
όσο και στον περιορισμένο αριθμό 
ατόμων στους Ιερούς Ναούς, κατά 
την Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο 
έγινε με μόνη την παρουσία των με-
λών του Δ.Σ. 

Ο μακαριστός Κωνσταντίνος, 
εμπνευστής και ιδρυτής του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
και του περιοδικού «Ιεραποστολικός 
Ταχυδρόμος», αποτελεί φωτεινό παρά-
δειγμα Ιεραποστολής διότι επέτρεψε ο 
Θεός να εργαστεί για την Εξωτερική 
Ιεραποστολή «δια του πόνου» μέσω 
της εξορίας του και καταξιώθηκε ως 
«ο Δεσπότης της Ιεραποστολής» στο 
Ορθόδοξο Χριστιανικό πλήρωμα ανά 
την Οικουμένη.

Με την πνευματική του καθοδήγη-
ση, όσο ήταν εν ζωή και τώρα με την 
αγία ευχή του και τις πρεσβείες του, 
να ευλογεί όλες τις ιεραποστολικές 
προσπάθειες τόσο στο Κεντρικό όσο 
και στα Παραρτήματα του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Η μνήμη του να είναι αιωνία!

Αρχιερατικό Μνημόσυνο του ιδρυτή 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Δραστηριότητες του Οµίλου

O Όμιλός μας βάσει του Καταστατικού 
του αρθρ. 13 πραγματοποίησε το 

Σάββατο 20/03/2021 την ετήσια Γενική 
Συνέλευση των μελών του. Εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των 
αυστηρών μέτρων από την Πολιτεία για 
τον περιορισμό της διασποράς του και 
του νομικού πλαισίου των αντίστοιχων 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία προβλέπει τη δυνατότητα των Γε-
νικών Συνελεύσεων οποιουδήποτε νομι-
κού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής 
οντότητας να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, 
το Διοικητικό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
αποφάσισε 
ομόφωνα η 
Γενική Συ-
νέλευση να 
π ρ α γ μ α τ ο -
ποιηθεί με 
τηλεδιάσκε-
ψη μέσω της 
διαδικτυακής 
πλατφόρμας 
Ζoom όπου προσκλήθηκαν όλα τα μέλη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
ήταν τα εξής:

1.  Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευ-
σης.

2. Παρουσίαση και έγκριση
 α.  Έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού 

Συμβουλίου 2020
 β.  Έκθεσης οικονομικού απολογισμού 

χρήσης 2020
 γ. Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και 
Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 
2020.

4. Ψηφοφορία για παράταση της θητεί-
ας του υπάρχοντος Δ.Σ. και Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής του Συλλόγου μέχρι 
30/06/2021. 

Όλα τα ανωτέρω εγκρίθηκαν παμψη-
φεί από τα μέλη της Γ.Σ. και απαλλάχτηκε 
το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή για 
τη χρήση του 2020. Επίσης, λόγω των 
έκτακτων και καινοφανών συνθηκών που 
είχαν διαμορφωθεί από την πανδημία 

του κορωνοϊ-
ού COVID-19, 
ψηφίστηκε 
π α μ ψ η φ ε ί 
από τα μέ-
λη της Γ.Σ. 
η πρόταση 
παράτασης 
της θητείας 
του υπάρχο-
ντος Δ.Σ. και 
Εξελεγκτικής 
Επ ι τροπής 

του Συλλόγου μέχρι 30/06/2021. 
Ιδιαίτερη ευλογία αποτέλεσε η παρου-

σία-σύνδεση του Πνευματικού πατρός 
του Ομίλου Σεβ. Κυθήρων και Αντικυθή-
ρων κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος απηύθυνε σε 
όλους τους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά 
τις πατρικές του ευχές, τονίζοντας ότι μό-
νο κοντά στην Εκκλησία και στη δική της 
στήριξη και θαλπωρή θα πετύχουμε την 
υπέρβαση της δοκιμασίας που περνάμε 
από την επιδημία του κορωνοϊού.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αγαπητοί Φίλοι,
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λόγω δι-

κού τους μηχανογραφικού προβλήματος, 
ενώ τους τελευταίους μήνες μας αποδί-
δουν τα χρήματα από τις Ταχυπληρωμές, 
δε μας αποδίδουν όμως όλα τα Έντυπα 
των Επιταγών τα οποία εσείς στέλνετε 
με τα στοιχεία σας. Αυτό έχει ως απο-

τέλεσμα να μην γνωρίζουμε πλήρως τα 
στοιχεία του Δωρητή (ονοματεπώνυμο 
και διεύθυνση), ώστε να μπορούμε να 
προβούμε στην αποστολή της σχετικής 
Απόδειξης Είσπραξης για τη δωρεά.

 Έτσι, εάν κάποιοι από τα μέλη και 
Συνεργάτες μας έχουν στείλει τη Δω-
ρεά τους μέσω του εντύπου της Ταχυ-
πληρωμής και δε λάβουν την απόδειξή 
τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστη-
μα, παρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν με την Ταμία του Συλλόγου μας  

κ. Μαρία Σταυριανού στο κινητό τηλέφωνο  
698 585 1122. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση είναι να έχουν κρατήσει τη σχετική 
απόδειξη-απόκομμα που τους δόθηκε 
από το Ταχυδρομείο όταν κατέθεσαν 
την επιταγή. Επίσης, παρακαλούνται 
όλοι οι Δωρητές του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. που μας 
στέλνουν τον οβολό τους μέσω της ταχυ-

δρομικής επιταγής της Ταχυπληρωμής 
να κρατούν το απόκομμα-απόδειξη του 
Ταχυδρομείου μέχρι να λάβουν την από-
δειξή τους από εμάς.

Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη 
από όσους Δωρητές μας υφίστανται αυ-
τή την ταλαιπωρία, αν και υπεύθυνοι γι’ 
αυτή είναι εξ’ ολοκλήρου τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία.

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Προς τους Φίλους και συνεργάτες που στέλνουν Δωρέες 
μέσω της επιταγής των ΕΛ.ΤΑ – Ταχυπληρωμή
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Ανακοινώσεις

Aγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,

Σας γνωστοποιούμε ότι παρουσιάστηκε 
κρούσμα εκμετάλλευσης στο όνομα του 
Συλλόγου του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. για να αποσπά-
σουν χρήματα από έναν μεγάλης ηλικίας 
συνεργάτη μας. Συγκεκριμένα, σε τηλεφω-
νική κλήση ζητήθηκε συνδρομή του περι-
οδικού «Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος» με 
την απειλή διακοπής της αποστολής του 
περιοδικού στον παραλήπτη. Μάλιστα στο 
τηλέφωνο συστήθηκε ως «π. Αντώνιος».

Προειδοποιούμε και παρακαλούμε την 
προσοχή σας για τέτοιου είδους κατα-
στάσεις.

Αν υπάρχει παρόμοιο συμβάν να μας 
το αναφέρετε στα τηλέφωνα του Ομίλου 
μας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ  

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και δωρητές του Πανελληνίου 
Χριστιανικού Ομίλου Ορθοδόξου Ιεραποστολής,
Φτάνει η μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας μας. 

Η χαρμόσυνος ημέρα της Κοινωνίας μας με τον Αναστάντα Κύριο.
Η ημέρα της σωτηρίας μας.  

Η ημέρα της ελευθερίας μας από την φυλακή της αμαρτίας.  
Η ημέρα του μεγαλείου της αγαθότητας και της ευσπλαχνίας  

του Θεού προς τον πεπτοκώτα άνθρωπο και του μεγάλου δώρου  
που μας έκανε, την Ανάστασή Του.

Ευχόμαστε από καρδιάς η χαρά της Αναστάσεως να επιφέρει 
την «καλή αλλοίωση» στις καρδιές όλων και να χαρίζει 
στον καθένα ξεχωριστά αλλά και στις οικογένειές σας 

υγεία και πνευματική προκοπή.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  

από  01/10/2020 έως 31/12/2020
Ποσό

Αγγελίδου Ελένη 40,00 €

Αγοραστού Δήμητρα 40,00 €

Αδαμοπούλου Ευαγγελία 30,00 €

Αδελφή Θεολογία 35,00 €

Αναγνωστοπούλου Ιωάννα 60,00 €

Ανδρεάδης Δημοσθένης 30,00 €

Ανδριοπούλου Άννα 20,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 25,00 €

Ανώνυμος 170,00 €

Ανώνυμος 25,00 €

Ανώνυμος 175,00 €

Ανώνυμος 500,00 €

Ανώνυμος 120,00 €

Ανώνυμος 40,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 69,51 €

Ανώνυμος 50,00 €

Αρχ/της π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00 €

Βαβάτσικος Κωνσταντίνος 8,00 €

Βαλέτου Γεωργία 30,00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλαιμος 50,00 €

Βελώνα Βασιλική 40,00 €

Βεντουράτος Βασίλειος 50,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 300,00 €

Βουλοδήμος Σπυρίδων 20,00 €

Γαϊτανάρη Μαρία 50,00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 50,00 €

Γιάγκου Μάρθα 35,00 €

Γκίνη Μαρίνα 90,00 €

Γκούσκου Γεωργία 50,00 €

Δέδε Ευσταθία 100,00 €

Δεμενόπουλος Γεώργιος 30,00 €

Διαμαντή Ιωάννα 91,60 €

Δούβλης Αριστείδης 30,00 €

Ζάχου Σωτηρία 20,00 €

Θεοδώρου Αντώνιος 50,00 €

Καζάκος Βασίλειος 399,20 €

Κακαβούλη Δήμητρα 50,00 €

Κακουράτου Π. 20,00 €

Καλαθά Φωτεινή 50,00 €

Καπιδάκη Μαριλένα 500,00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 100,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα 300,00 €

Καρύδης Προκόπης 110,00 €

Κοκκόρου Ειρήνη 50,00 €

Κουτρούμπας Ηρακλής 20,00 €

Κουτσούκου Σταυρούλα 100,00 €

Κοψίνης Χαράλαμπος 100,00 €

Κρομμύδα Παρασκευή 10,00 €

Λαγός Δημήτριος 20,00 €

Μαμωλάκη Μάγδα 150,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα 250,00 €

Ματσίρας Ιωάννης 20,00 €

Μεϊντάνη Βασιλική 60,00 €

Μηλίτσης Γεώργιος 50,00 €

Μουζακίτη Μαρία 50,00 €

Μούσης Αλέξανδρος 200,00 €
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μπιθιγκότσης Εφραίμ 100,00 €

Νταλιάνης Φιλόθεος 10,00 €

Οικονόμου Γεωργία 60,00 €

π. Αθανάσιος Αττάρτ 15,00 €

Παλιάκη Στεργιανή 20,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 300,00 €

Παπαγεωργίου Ευτυχία 1.000,00 €

Παπαδόπουλος Γεώργιος 20,00 €

Παπαδοπούλου Ιουλία 50,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00 €

Παπαπαναγιώτου Κλεναθία 50,00 €

Παπασπηλιόπουλος Ιγνάτιος 50,00 €

Πιλιλίμη Μαρία 39,08 €

Ρούπα Αρετή 50,00 €

Ρούσσος Αλέξανδρος 50,00 €

Σαῒτη Ιωάννα 70,00 €

Σαλταπίδα Ισμήνη 20,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €

Σεβ. Κυθήρων & Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ 263,00 €

Σιβατζόγλου Βασιλική 20,00 €

Σκαμάκης Ευάγγελος 50,00 €

Σκαφίδα Ελένη 146,09 €

Σκλαβενίτη Χριστίνα 30,00 €

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος 50,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Σωτήρχου Αικατερίνα 20,00 €

Τετράδης Στέφανος 177,20 €

Τσατσάνη Λαμπρινή 100,00 €

Τσατσάνης Αθανάσιος 15,00 €

Τσεβά Παναγιώτα 100,00 €

Φραγκουδάκη Αικατερίνα 100,00 €

Χρόνης Χρήστος 150,00 €

Χρυσοχοΐδης Δημήτριος 100,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών 
από 01/10/2020 έως 31/12/2020

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσσης 
Ουγκάντας

Ποσό

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Βασιληάς Γεώργιος 40,00 €

Καλογήρου Κλέαρχος 50,00 €

Πλιάκα Άννα 20,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 150,00 €

Εις Μνήμην
από  01/10/2020 έως 31/12/2020

Ποσό

Βρανάς Ευστάθιος εις μνήμην  
Ιωάννου Σκορδά

30,00 €

Βρανάς Ευστάθιος εις μνήμην  
Κωνσταντίνας Σανιδά

20,00 €

Καρλιαύτη Ειρήνη εις μνήμην  
Ιωάννου Σκορδά

40,00 €

Κωνσταντίνου Βασιλεία εις μνήμην Λοῒζου 100,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην  
συζύγου Ιωάννη

50,00 €

Μικρουλέα Όλγα εις μνήμην  
Μέμης Λυμπεροπούλου

25,00 €

Μπέκος Κωνσταντίνος εις μνήμην  
Ιωάννου Σκορδά

30,00 €

Μπέκος Κωνσταντίνος εις μνήμην  
Κωνσταντίνας Σανιδά

20,00 €

Σπαρτινός Δημήτριος εις μνήμην Ευανθίας 100,00 €

Επιµέλεια εξωφύλλου: 
Ελένη Μαυρίδη

Φωτογραφία οπισθόφυλλου: 
Μεγάλη Πέµπτη σε Ορθόδοξη 

ενορία του Χονγκ Κονγκ
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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)
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ: Οδός Τρυγόνος 3 (Άνω Κυψέλη) 113 64 Αθήνα

ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΛΉΡΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ ΝΕΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» ΔΩΡΕΑΝ.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΩΡΉΤΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΉΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ WWW.IERAPOSTOLI.GR

«Σ᾿ αγαπώ Θεέ μου όχι από φόβο 
ούτε γιατί μου έχεις ετοιμάσει τον παράδεισο, 

σ᾿ αγαπώ γιατί σταυρώθηκες για μένα»

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST
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