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Μέ τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ 
Τρισαγίου Θεοῦ ὁλοκληρώνεται 

μέ τήν Κυριακήν καί ἑορτήν τῶν 
Ἁγίων Πάντων ἡ λαμπρά καί φωτο-
φόρος περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Ἑωρτάσαμεν μέ ἔξαρσιν καί μέ-
θεξιν ψυχῆς καί μέ χαράν πνευματι-
κήν τό Ἅγιον Πάσχα, τήν Ἀνάστασιν 
τοῦ Κυρίου μας καί ὅλην τήν Πα-
σχαλινήν περίοδον τῶν 40 ἡμερῶν, 
ἐπροσκυνήσαμεν τόν Ἀναληφθέντα 
Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν καί 
τήν ἔνδοξον Ἀνάληψίν Του εἰς τούς 
Οὐρανούς καί ἐπανηγυρίσαμεν ἱερῶς 
τήν μεγάλην Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς 
Πεντηκοστῆς, τήν Γενέθλιον ἡμέραν 
τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τό θαυμα-
στόν γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος εἰς τούς Ἁγίους 
Ἀποστόλους καί τόν κόσμον.

Κατά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πάντων 
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, δοξολογοῦσα 
τόν Πανάγαθον Θεόν διά τό «νέφος 
μαρτύρων» καί ἁγίων, τό ὁποῖον 
μᾶς περιβάλλει, καί ἐγκαυχωμένη 
διά τήν σεπτήν χορείαν τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Προφητῶν, 
Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καί Δικαίων, οἱ 
ὁποῖοι ἐτέλεσαν τόν καλόν ἀγῶνα καί 
τήν πίστιν ἐτήρησαν, προβάλλει τούς 
ἀφθόνους καί ἀναριθμήτους καρπούς 
τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί τοῦ Πανα-
γίου Πνεύματος, τούς ἐπωνύμους καί 
ἀνωνύμους Ἁγίους ὅλων τῶν αἰώνων, 
ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅλων τῶν φυλῶν, 
τάξεων καί ἐθνοτήτων, ὅλων τῶν 

ἡλικιῶν καί τῶν ἐπαγγελμάτων, ὅλης 
τῆς ἀνθρωπότητος καί ὅλου τοῦ κό-
σμου.

Θά εἶναι πολλαπλῶς ὠφέλιμον 
καί ἐποικοδομητικόν νά ἑστιάσωμεν 
τήν προσοχήν καί τό ἐνδιαφέρον μας 
εἰς τάς δύο βαρυσημάντους λέξεις : 
Πεντηκοστή, Ἅγιοι. Μέ τόν τρόπον 
αὐτόν θά ἔχωμεν τήν δυνατότη-
τα νά ἐννοήσωμεν τί ἀκριβῶς εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία, ποῖος ὁ σκοπός καί τό 
ἔργον της καί ποία εἶναι ἡ ἀληθινή 
ἐκκλησιαστική ζωή.

3

Ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καρποφορία  
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Τό ἐντυπωσιακό καί ἀξιοθαύμαστο 

γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς δέν συνέ-
βη μόνον τότε, πρό 20 αἰώνων, ἀλλ’ 
ἐπαναλαμβάνεται καί θά συνεχί-
ζεται ἀνά τούς αἰῶνας καί εἰς ὅλας 
τάς ἐποχάς μέχρι τῆς συντελείας τῶν 
αἰώνων. Ὅταν ἐπιτελῆται ἡ Θεία Λει-
τουργία ἤ τά Ἱερά Μυστήρια τοῦ Χρί-
σματος καί τῆς Ἱερωσύνης, ἔχομεν τήν 
συνέχειαν τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅλα τά 
ἅγια Μυστήρια, οἱ ἱερές ἱεροτελεστεῖες 
καί τελετές γίνονται μέ τήν ἐπίκλησιν, 
τήν χάριν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος. Μέ ὅλα αὐτά ὁ 
πιστός ἀποκτᾷ καί διατηρεῖ εἰς τήν 
ζωήν του τήν δροσώδη παρουσίαν τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, διά τῶν θεί-
ων λειτουργῶν της, εἶναι ἡ ταμειοῦχος 
καί ἡ οἰκονόμος τῆς Θείας Χάριτος, 
ἡ Κιβωτός τῆς σωτηρίας, τό θερμο-
κήπιον τῶν ψυχῶν, τό πνευματι-
κόν ἰατρεῖον, τό ἐργαστήριον τῆς 
ἁγιότητος.

Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
ἱερός καί τό ἔργον της ἅγιον καί σω-
στικόν. Στόχος καί ἐπιδίωξίς της 
εἶναι τό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς, δηλ. 
τό Πανάγιον Πνεῦμα νά φλογίσῃ τόν 
νοῦν, τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν τῶν 
ἀνθρώπων καί νά τούς καθαρίσῃ, 
φωτίσῃ καί ἁγιάσῃ ψυχοσωματικά. 
Μέ τόν τρόπον αὐτόν ἐπιτυγχάνεται 
ἡ ὀργανική καί συνειδητή ἔνταξις καί 
ἐνσωμάτωσις τῶν πιστῶν εἰς τό ἅγιον 
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὁποία 
ἀναδεικνύονται «φωτόμορφα τέκνα» 
της. Καί ἐφαρμόζεται ἡ θεία ἐπιταγή˙ 
«ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί».

Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ προέρχονται 
ἀπό τήν ἁγίαν μήτραν τῆς Ἐκκλησίας. 

Εἶναι οἱ ἀπολύτως ἀφοσιωμένοι καί 
ἠλεημένοι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀξιώνονται νά 
ἴδουν μέ τούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς 
τό ἀληθινόν καί ἀνέσπερον φῶς τοῦ 
Χριστοῦ, Αὐτόν τόν ἴδιον τόν Κύριον. 
Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν φθάσῃ εἰς τήν 
θέωσιν, τήν θεωρίαν τοῦ Θεοῦ. «Ὅσοις 
ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος χάρις, λάμποντες, 
ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι ...».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ἡ ἐκκλησιαστικοποίησίς μας μέ-

σα εἰς τήν ἁγίαν ἀτμόσφαιραν τῆς 
προσευχῆς καί τῆς Θείας Λατρείας, 
τῆς πνευματικῆς καλλιεργείας καί 
τῆς ἀσκήσεως, τῆς ταπεινώσεως 
καί τῆς ὑπακοῆς, δημιουργεῖ τάς 
ἀπαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν 
προσανάβασιν εἰς τό ὕψος τῆς τελει-
ότητος καί τῆς ἁγιότητος.

Εὔχομαι ἀπό καρδίας νά γίνῃ 
ἀφορμή ὁ ἑορτασμός τῆς περιόδου 
τοῦ Πεντηκοσταρίου νά ἀγαπήσωμεν 
περισσότερον καί θερμότερον τόν Θε-
όν καί τήν ἐκκλησιαστικήν -λατρευ-
τικήν ζωήν καί νά ἐπιποθοῦμε τόν 
τακτικώτερον καί πλέον εὐάρεστον 
εἰς τόν Θεόν ἐκκλησιασμόν. Νά 
ἀναζωπυρωθῇ ἐντός τῶν καρδιῶν μας 
ἡ παρουσία τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος, ἡ ὁποία κατακαίει τάς ἀδυναμίας 
καί τά ἐλαττώματά μας, δροσίζει τήν 
ὕπαρξίν μας καί φωταγωγεῖ τάς ψυχάς 
ἡμῶν. Νά ἔχωμεν, τέλος, ἐντός ἡμῶν 
κατοικοῦντα καί μένοντα τόν περί πά-
ντας ἀγαθόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Δάκρυα, πόνος, εξομολογήσεις … 
Καθημερινή μέριμνα της Εκ-
κλησίας και των λειτουργών 

της είναι να επαναφέρουν τον καθη-
λωμένο στην αμαρτία άνθρωπο στη 
μεταμόρφωσή του, στην επιστροφή 
του στη νέα του κτίση. Όσο κι αν φαί-
νεται δύσκολο το έργο της επιστροφής, 
η Εκκλησία του Χριστού είναι εκεί σαν 
ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων 
να θεραπεύσει και να επανενώσει τον 
παλαιό άνθρωπο στη νέα του μορφή.

Όταν ένας άνθρωπος φτάσει στο βά-
θος της αμαρτίας και διαχωρίσει τον 
εαυτό του από τον φυσικό, τον πλούσια 
πνευματικό κόσμο γύρω του, αποκόπτε-
ται και απομακρύνεται, γίνεται δούλος 
των παθών και των αδυναμιών του, 
ώστε, στο τέλος, να αυτοκαταστραφεί.

Τα μέσα που χρησιμοποίησε για να 
καταστρέψει τον εαυτό του ήταν δυναμί-
τες που του κατέστρεψαν τα σημαντικά 
και πνευματικά του χαρίσματα. Ότι ήταν 
μέσα του σαν δώρο του Αγίου Πνεύμα-
τος, τα χαρίσματα αυτά που τα κληρονό-
μησε χωρίς να επιβαρύνει κανένα. 

Ήλθε στο γραφείο μου πρώτος ο ιε-
ρέας μιας γειτονικής ενορίας, για να με 
πληροφορήσει για την κατάσταση ενός 
νέου που προχώρησε αρκετά, ώστε να 
γίνει ναρκομανής και να μην μπορεί να 
σταθεί στα πόδια του. Άκουσα με προ-
σοχή τα λεγόμενα του ιερέα και δέχθηκα 
να πει στον νέο να έλθει, όποτε θέλει, για 
την εξομολόγηση.

Δεν πέρασαν λίγα εικοσιτετράωρα 
και ύστερα από συνεννόηση μαζί μου 
έρχεται να με δει. Μπαίνει στο γραφείο 
μου. Του υποδεικνύω να καθίσει και εκεί 
αρχίζω να μιλώ για τη σπουδαιότητα 
της μετάνοιας και την άπειρη αγάπη 
του πολυεύσπλαχνου Θεού. Ο νέος δεν 
φαινόταν συγχυσμένος· ήταν ήδη απο-
φασισμένος. Ήταν έτοιμος για να τα πει 

όλα ελεύθερα και χωρίς κανένα δισταγμό. 
Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις σιωπά κα-
νείς και ακούει. Όταν κανείς πάρει την 
απόφαση για μετάνοια, δεν χρειάζε-
ται κόπος πολύς για να αντιληφθεί 
το μέγεθος της σοβαρότητας ενός 
τέτοιου θέματος. Όσο δύσκολο κι αν 
φαίνεται, γιατί πρόκειται για μια θε-
μελιακή απόφαση, ένα ξερίζωμα ενός 
καρκίνου από την ψυχή του που τον 
οδήγησε σε τόσες παγίδες, ατασθαλί-
ες, άσχημα παιχνίδια κι ακόμα από 
τη ζωή στον θάνατο. Γιατί όχι;

Από τη μακρόχρονη πείρα μου στον 
χώρο της Αφρικής είχα ν’ αντιμετωπί-
σω μια πολύ σπάνια περίπτωση αν και, 
από προηγούμενες περιγραφές μου, δο-
κίμασα πολλά παρόμοια περιστατικά. Τε-
λικά όλα τα απρόοπτα και θλιβερά 
στην αρχή περιστατικά, στο τέλος, 
βγάζουν ένα δυναμικό σύνθημα και 
ωφελούν όλους μας.

Ο νέος της σημερινής περιγραφής 
αποτελεί κι αυτός, ανάμεσα στους τό-
σους άλλους που ήδη έχουμε περιγράψει, 
παράδειγμα σταθερής θέλησης και ηρω-
ισμού. Πώς ξεκίνησε, ποια ζωή έκανε, 
πόσες μεταβολές, αναβάσεις και καταβά-
σεις γνώρισε και που, στο τέλος, κατέληξε 
αφού πέρασε μια ζωή μέσα στην κόλαση, 
τα πάθη, τις αδυναμίες, σεξουαλικές πα-

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Ο ΝΑΡΚΟΜΑΝΉΣ ΠΟΥ ΈΓΙΝΈ ΙΈΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΉΣ 
ΚΑΙ ΤΈΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΈΡΈΑΣ

Στιγμιότυπο από ποιμαντική περιοδεία του Σεβ. 
Ναϊρόμπι κ. Μακαρίου σε απομακρυσμένες 

περιοχές της Κένυας.



6
ρενοχλήσεις, φουρτούνες και κύματα, 
που τον χτυπούσαν από παντού και τον 
έσερναν μέχρι και μισοπεθαμένο. Μια 
μαρτυρική ζωή. Μόνο ο Θεός γνωρίζει 
πώς επέζησε και ακόμα τώρα ζει και κι-
νείται αναγεννημένος, μεταμορφωμένος, 
ανανεωμένος –θα έλεγα– από τη φρικτή 
εμπειρία του θανάτου στη ζωή. [...]

Τον συναντώ στο γραφείο και αρχί-
ζει δειλά-δειλά να μου διηγείται, με πό-
νο ψυχής, τα «κατορθώματά» του, που 
τον οδήγησαν, στο τέλος, σ’ αυτή την 
κατάσταση. Ξεδιπλώνει, μάλιστα, και 
μου παραδίνει ένα φάκελο που περιεί-
χε ντοκουμέντα και αποδείξεις από την 
πολυβασανισμένη πορεία της ζωής του.

Ο νέος αυτός από μικρός έμεινε ορ-
φανός. Την δεκαετία του ’80 άρχισε η 
επάρατη αυτή ασθένεια του Έιτς να θερί-
ζει την Αφρική. Χιλιάδες άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους, αφού τότε δεν υπήρχε 
ακόμα ανακαλυφθεί ένα φάρμακο θερα-
πείας της φοβερής αυτής ασθένειας. Ως 
Εκκλησία εμείς αγωνιστήκαμε και 
προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, όσο 
μπορούσαμε, τους ανθρώπους που 
έπασχαν από τη θανατηφόρο αυτή 

ασθένεια. Τότε μπορέσαμε να βοηθή-
σουμε τους νέους μας, ιδιαίτερα με δια-
λέξεις και σεμινάρια. Πιστεύω ότι επειδή 
καλούσαμε νέους που υπέφεραν από την 
ανίατη αυτή ασθένεια, μιλούσαν για την 
εμπειρία τους και τα λάθη που έκαναν, 

χωρίς να ελέγχουν τους εαυτούς τους με 
τις σεξουαλικές τους σχέσεις, γι’ αυτό 
και έφθασαν σ’ αυτό το σημείο, σώσαμε 
και αποτρέψαμε πολλούς νέους από τον 
κίνδυνο του θανάτου.

Οι γονείς του νέου μας πέθαναν από 
την ασθένεια του Έιτς όταν αυτός ήταν 
ακόμα πολύ μικρός. Ούτε καν τους θυμά-
ται. Να σκεφθεί κανείς ότι κυριολε-
κτικά βρέθηκε πεταμένος στους δρό-
μους και ένας καλός Σαμαρείτης τον 
λυπήθηκε, αισθάνθηκε μέσα του την 
ανάγκη να τον πάρει, όμως ο δρόμος 
που ακολούθησε ενώ μεγάλωνε μέσα 
σ’ εκείνο το απερίγραπτο περιβάλλον 
ήταν η αιτία που τον έσπρωξε να γί-
νει παιδί του δρόμου. Πώς ζούσε και 
πώς ανέπνεε μόνο ο Θεός γνωρίζει. 
Του ήταν αδύνατο να διηγηθεί τα δεινά 
που πέρασε, για να μπορέσει, στο τέλος, 
να πάει σχολείο, δημοτικό και γυμνάσιο. 
Τα κατάφερε, αφού ήταν τόσο έξυπνος 
που οι ίδιοι οι δάσκαλοί του, που γνώ-
ριζαν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες 
ζούσε, τον θαύμαζαν και τον επαινούσαν 
δημόσια και σε κάθε ευκαιρία.

Όμως ο διάβολος τον κέρδισε στο τέ-
λος. Τον έκανε όργανό του. Με κανένα 
τρόπο δεν μπορούσε να συνηθίσει μια 
ήρεμη και κανονική ζωή. Μπλέχτηκε 
με άσχημες παρέες, παιδιά που ζούσαν 
και κοιμόντουσαν μέσα σε υπόνομους, 
στα πιο ακάθαρτα μέρη, με βρωμιές και 
δυσωδίες, λάσπες, κουνούπια, μύγες και 
τα παρόμοια. Όταν μου διηγούνταν όλα 
αυτά δυσκολευόταν κι ο ίδιος να πιστέ-
ψει ότι έζησε κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Εξακολούθησε, για αρκετά χρόνια, χω-
ρίς καν να σκεφθεί ποτέ ότι βρισκόταν 
στο τέλος του γκρεμού. Έσβηνε όλη του 
η ζωή. Ο σατανάς τον κυρίευσε. Έμαθε 
απ’ όλα και δοκίμασε τα πάντα. Έγινε, 
στο τέλος, ένα ερείπιο. Ετοιμοθάνατος. Η 
ζωή του έγινε, πια, ένας εφιάλτης, αφού, 
στην κατάσταση που βρισκόταν, τον εί-
χαν όλοι εγκαταλείψει, κι αυτοί ακόμα οι 
«φίλοι» του, που τον οδήγησαν σ’ αυτή 
την οδυνηρή κατάσταση. Παντού έβλεπε 
σκοτάδι, ολόμαυρα σύννεφα να σκεπά-

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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ζουν και να περιτριγυρίζουν το είναι του. 
Σ’ αυτή την κατάσταση που βρισκόταν 
δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να ζήσει. Σιγά-
σιγά έχανε τις σωματικές του δυνάμεις 
και, σχεδόν, φαινόταν ότι τρελάθηκε. Δεν 
μπορούσε, πια, να ελέγξει τον εαυτό του. 
Όμως ο Θεός τον προετοίμαζε για κά-
τι ανώτερο. Μέσα σ’ αυτή την απελ-
πιστική κατάσταση και στο αδιέξοδο 
που βρισκόταν, ο Θεός ενήργησε με 
τέτοιο τρόπο, ώστε ν’ αντιληφθεί ότι 
υπήρχε μόνο μια λύση. Να εγκατα-
λείψει την άσωτη ζωή και τα πάθη, 
με τα οποία ήταν κατακυριευμένος, 
και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Σ’ 
Αυτόν τώρα έπρεπε να εναποθέσει 
όλες τους τις ελπίδες. Έτσι κι έγινε. 
Αποφασισμένος, πια, για ριζικές 
αποφάσεις.

Τον άκουγα για αρκετό χρόνο. Πού 
να ήξερα τι σχέδιο είχε, ήδη, ο Θεός γι’ 
αυτή την περίπτωση. Όταν είδα την κα-
τάσταση που βρισκόταν, σκέφτηκα ότι ο 
καλύτερος τρόπος ήταν η αλλαγή περι-
βάλλοντος. Τόσες θυσίες κάναμε. Είπα: 
Ας κάνουμε ακόμα μια και ο Θεός θα 
μας βοηθήσει. Το πρόβλημά μου ήταν 
πώς θα τον αντιμετώπιζαν οι άλλοι. Του 
πρότεινα να έλθει στη Σχολή, να γίνει 
ιεροσπουδαστής. Να γνωρίσει κι άλλους 
νέους της ηλικίας του. Να δει ότι υπάρχει 
κάπου και μια άλλη πλευρά, μέσα στη 
ζωή του, που θα μπορούσε να τον αλλάξει 
ριζικά. Δεν ήταν εύκολο. Στην αρχή δυ-
σκολεύτηκε. Ντρεπόταν για την κατάντια 
του όταν βρισκόταν μαζί με τους άλλους, 
τους συνομήλικους του. Ευτυχώς, αφού 
τον παρουσίασα με πολύ ειδικό τρόπο, 
με τρυφερότητα και λεπτότητα, εξήγησα 
στους υπόλοιπους ότι τώρα ήταν η πε-
ρίοδος μιας νέας αρχής, ενός νέου ξεκι-
νήματος. Μπήκε στον θάλαμο μαζί με 
τους υπόλοιπους επτά. Τον κατάλαβαν, 
ευτυχώς, και τον αγκάλιασαν, ολοκλη-
ρωτικά, με πολλή ευαισθησία. Έβλεπαν 
ότι ήταν ένα πολυτραυματισμένο πλά-
σμα του Θεού, που άθελά του έφθασε σ’ 
αυτή την κατάσταση. Το νέο πρόγραμ-
μα στη ζωή του, μέσα στο περιβάλλον 

της Σχολής, σιγά-σιγά, τον οδήγησε σε 
ριζικές και αποφασιστικές επιλογές. Η 
καθημερινή συμμετοχή του στις ιερές 
ακολουθίες, γιατί, μετά την εξομολόγη-
ση και την ειλικρινή μετάνοιά του, του 
συνέστησα όσο το δυνατό, συχνή επαφή 
και επικοινωνία με την προσευχή στον 
Θεό αλλά και συμμετοχή στο μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό ήταν το 
καλύτερο φάρμακο.

Ο νέος αυτός, ευτυχώς, προσαρμό-
στηκε γρήγορα. Η ζωή εδώ κυλούσε τόσο 
γρήγορα και όμορφα. Ήδη αντιλήφθηκε 
ότι ήταν ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία 
του. Έκανε καλούς φίλους. Αγάπησε αυ-
τή την αλλαγή. Δεν είχε, εξάλλου, άλλη 
επιλογή, αν ήθελε να ζήσει. Αυτή η νέα 
επιλογή του είχε μια ουσιαστική και σω-
τήρια κατάληξη. Συνεχιζόταν η ζωή του 
κανονικά. Εξάλλου, εδώ στη Σχολή μας 
δεν έχει κανείς χρόνο για άλλες ενασχο-
λήσεις. Είναι τέτοιο το πρόγραμμα της 
καθημερινής ζωής, που είναι κανείς υπο-
χρεωμένος να το ακολουθεί πιστά, για 
να μην χάσει τη σειρά των πραγμάτων. 
Ακολουθίες, μαθήματα, αθλοπαιδιές, χο-
ρωδίες και τα παρόμοια, ήταν μέσα στο 
πρόγραμμα της νέας του ζωής. Έβλεπε 
κανείς ότι με την υγιή πνευματική τροφή 
έβρισκε ξανά τις σωματικές και πνευμα-
τικές του δυνάμεις. Δεν ήταν και τόσο 
εύκολο. Από το ένα τελείως διαφορετικό 
περιβάλλον να φθάσει στο άλλο που ήταν 
τόσο άγνωστο και ασύνηθες, μέσα στο 
πρόγραμμα όλων αυτών των χρόνων της 
άσωτης και απερίγραπτης ζωής του.

Πέρασε ο πρώτος, ο δεύτερος και ο 
τρίτος χρόνος. Ήταν απίστευτο πώς έγινε 
αυτό το παιδί. Τελικά πήρε τη σωματική 
και πνευματική μορφή που του άξιζε. 
Ήταν πολύ κοντά μου. Τον έπαιρνα μαζί 
μου στις περιοδείες, ιδιαίτερα την πε-
ρίοδο των διακοπών. Δεν είχε εξάλλου 
ούτε συγγενείς ούτε φίλους. Όμως έκανε 
ιδιαίτερες σχέσεις με τους συμμαθητές 
του, που έμαθαν, πια, περισσότερα για 
την άθλια προηγούμενη ζωή του και κά-
ποτε τον προσκαλούσαν να πηγαίνει και 
να μένει μαζί τους, γνωρίζοντας έτσι κι 

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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άλλους κόσμους. [...]

Υπήρξε υπόδειγμα καλού μαθητή σε 
όλα. Συμμετείχε ενεργά σ’ όλες τις εκδη-
λώσεις της Πατριαρχικής Σχολής, όπως 
αναφέραμε πιο πάνω. Τούτο τον βοήθησε 
να δείξει τα ιδιαίτερα χαρίσματα, με τα 
οποία τον προίκισε ο Θεός, γι’ αυτό και 
τα αξιοποίησε, όταν έπρεπε. Έτσι, μπό-
ρεσε να ξαναβρεί τον εαυτό του και να 
χρησιμοποιήσει όλα τα τάλαντα που του 
χάρισε ο Θεός. Με άλλα λόγια ξεπέρασε 
όλες τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες 
και έγινε ξανά ένας φυσιολογικός άν-
θρωπος. Τώρα έβαλε ως στόχο του να 
βοηθήσει όσους ζούσαν σ’ αυτή την κα-
τάσταση που ο ίδιος δοκιμάστηκε τόσο 
πολύ, ταλαιπωρήθηκε, πληγώθηκε και 
τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η παραμονή του στη Σχολή ήταν 
το καλύτερο πανεπιστήμιο που του 
έδωσε ακαδημαϊκά και πνευματικά 
εφόδια αλλά περισσότερο τον δίδα-
ξε τι σημαίνει μετάνοια, επιστροφή, 
μεταμόρφωση, καταλλαγή, μεταστρο-
φή.

Τόση ήταν η αναγνώριση της αθλιότη-
τας του που σκέφτηκε τώρα και στο εξής 
ότι θα αφιερώσει τον εαυτό του σ’ όλους 
εκείνους που ακολουθούν τον δρόμο 
εκείνο που ο ίδιος διάλεξε και που ήταν 
η καταστροφή του, έτρεξε αμέσως να ψά-
ξει να βρει τους φίλους του μ’ αυτούς 
που έσμιξε τη ζωή του και γνώρισε τους 
σκοτεινούς δρόμους, που, κυριολεκτικά, 
τον διέλυσαν σωματικά και πνευματικά. 
Τελικά βρήκε μια μερίδα απ’ αυτούς. Τα 
χρόνια πέρασαν γρήγορα. Όμως μερικοί 
απ’ αυτούς ίσως να μην υπάρχουν πια 
στη ζωή. Ο ίδιος τους ήξερε, τους ανα-
γνώρισε στους ίδιους εκείνους χώρους, 
όπου σύχναζαν μαζί, καταστρέφοντας 
και διαλύοντας τους εαυτούς τους. Είχε 
να τους διηγηθεί πολλά και διάφορα. [...]

Οι άνθρωποι διαφέρουν. Δεν είναι εύ-
κολο να τους μεταστρέψει ή να αλλάξει 
την πορεία τους. Ο ίδιος ήξερε ότι η δική 
του περίπτωση είχε σχέση με τη θέληση 
και την αποφασιστικότητα τη δική του 
αλλά και το σχέδιο του Θεού που ήταν 

εκεί ακριβώς για να τον σώσει και να 
τον επανεντάξει στη χορεία των μετα-
νοημένων. Με τον τρόπο αυτό ο Θεός 
τώρα θα τον χρησιμοποιήσει μέσα 
από την πείρα και το χειροπιαστό 
παράδειγμά του να σώσει κι άλλους 
και να τους γνωστοποιήσει ότι πάνω 
από τους ανθρώπινους δήθεν υπερ-
φυσικούς δυναμισμούς υπάρχει κάτι 
ανώτερο, ο Θεός, ο Δημιουργός των 
πάντων, ο στύλος και το εδραίωμα 
της Οικουμένης, που κανείς δεν μπο-
ρεί να συγκριθεί μαζί Του ή να Τον 
ανταγωνιστεί. Είναι Εκείνος, που, 
με τη θεϊκή Του δύναμη, αναγεννά 
και αναμορφώνει τον άνθρωπο ολο-
κληρωτικά.

Ο Ν. ευτύχισε, ζώντας κοντά στον 
Επίσκοπό του, που τον αποκαλούσε πια 
πατέρα του, είχε την ευκαιρία να γευθεί 
και να έχει μια εμπειρική ζωντανή και 
αυθεντική σύμπραξη του ακατόρθωτου 
και του απλησίαστου και άφθραστου μ’ 
εκείνο που ξεπερνά όρους και φραγμούς, 
ώστε, στο τέλος, να βγει νικημένος και 
στεφανωμένος με το δίκαιο, την αλήθεια, 
την πραγματικότητα και την εξύψωση 
σε χώρους ιδανικούς και ξεχωριστούς, 
μοναδικούς και υπερβατικούς.

Όλα κύλησαν τόσο ωραία και έσβησαν 
εκείνες οι μαύρες μνήμες και οι κατα-
θλιπτικές αναμνήσεις. Όλα έδειχναν ότι 
ξεκινούσε μια νέα πορεία, άρχιζε ένας 
καινούριος δρόμος, με αισιόδοξα μηνύ-
ματα. Η ιστορία δεν τελειώνει. Συνεχί-
ζεται με νέες περιπέτειες και ανακατα-
τάξεις. Τώρα, ο Ν., αφού απέκτησε αυτή 
την ξεχωριστή εμπειρία, αναστημένος, 
πια, αισθάνεται ότι ακόμα είναι πολύ 
νέος και έχει τόσες δυνάμεις σωματικές 
και πνευματικές που πιστεύει ότι θα τις 
διοχετεύσει κάπου αλλού να μην χαθούν 
αλλά να τις χρησιμοποιήσει για να βοη-
θήσει κι άλλους.

Εντάσσεται λοιπόν στο στρατό. Από 
στρατιώτης του Χριστού και της Εκκλη-
σίας, τώρα, γίνεται στρατιώτης της πατρί-
δας του και υπερασπιστής των δικαίων 
του Έθνους και της χώρας του. Φαίνεται 

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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ότι ήταν και πάλι το σχέδιο του Θεού. 
Ήταν μια νέα εμπειρία που τον τροφο-
δότησε με νέα στοιχεία για την κατοπινή 
ζωή του. Σκληρή η ζωή στο στρατό, η 
εκπαίδευση εξίσου. Ταπεινώνεται κα-
θημερινά, γιατί έπρεπε να κάνει τυφλή 
υπακοή στους ανώτερους αξιωματικούς 
του. Παίρνει άλλα μαθήματα. Συνηθίζει 
εύκολα, γιατί, ήδη, τα όσα υπέφερε από 
μικρός και στη συνέχεια, ως νέος, απο-
τελούν καταστάσεις του παρελθόντος με 
πολλά μηνύματα αισιόδοξα. Δεν φοβάται 
ούτε στενοχωριέται. Τώρα πια, πίστεψε 
βαθιά στην άκρα του θεού αγάπη και συ-
γκατάβαση. Αληθινή επανάσταση μέσα 
του. Αγωνίζεται καθημερινά για να πα-
λέψει ενάντια στο κακό και την αμαρτία. 
Έφερε πολλούς νέους που υπηρετούσαν 
μαζί του στο στρατό. Ήταν τόσο πεπει-
σμένος για την πίστη του στον Χριστό 
που κάποια φορά μου έστειλε μέσω του 
κινητού τηλεφώνου το εξής μήνυμα: 
«αληθινά περπατώντας με τον Θεό 
είναι η καλύτερη περιπέτεια · ανα-
καλύπτοντας τον Θεό είναι το μεγα-
λύτερο κατόρθωμα και έχοντας τον 
Θεό σύντροφο-συνοδοιπόρο είναι η 
καλύτερη πηγή δυνάμεως». Θεέ μου, 
σκέφτηκα! Αισθάνθηκα, από τη μια, μία 
μεγάλη εσωτερική χαρά, γιατί έβλεπα ότι 
μπόρεσα έστω να σώσω μια ψυχή που 
χανόταν κυριολεκτικά και από την άλλη, 
θλίψη για τη δική μου αμαρτωλότητα και 
ατέλεια ψυχική. Πόσο, είπα στον εαυτό 
μου, πρέπει να είμαστε διακριτικοί και 
να βλέπουμε στους ανθρώπους που μας 
περιτριγυρίζουν σαν εικόνες Θεού, πλά-
σματα και ψυχές ξέχωρες και διαλεγμέ-
νες ακριβώς, που μπορούν στο τέλος, να 
μας διδάξουν και να κληρονομήσουν τη 
Βασιλεία του Θεού.

Ω, να μπορούσαμε να αισθανθού-
με όλοι μας την μεγαλοσύνη, το έλεος 
και την πολυευσπλαχνία και άκρα 
συγκατάβαση και φιλανθρωπία του 
Θεού προς κάθε ψυχή δημιούργη-
μα δικό Του. Πόσο πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί και ταπεινοί τη καρδία για 
να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, χωρίς 

να κάνουμε κακό στον διπλανό μας, τις 
σκέψεις και τα μηνύματα που μας έρ-
χονται εκεί που δεν το περιμένουμε. Γι’ 
αυτό χρειάζεται βαθιά εσωτερική προε-
τοιμασία και πολύ ευαίσθητη αντιμετώ-
πιση των διαφόρων καταστάσεων που 
παρουσιάζονται και οπωσδήποτε μια 
ξεχωριστή μεταχείριση με πολλή αγάπη 
και ταπείνωση. Αν μέσα μας έχουμε 
εκείνο που λέγεται φόβος Θεού, τότε 
θα μπορέσουμε, εύκολα, ν’ αποκτή-
σουμε την ταπείνωση και θα υπερ-
κυριαρχήσει μέσα μας η αγάπη. Με 
τον τρόπο αυτό δεν θα περιφρονούμε 

τον αδικημένο, τον αμαρτωλό, τον 
περιφρονημένο αλλά βλέπουμε όλους 
σαν εικόνες του Θεού και στα πρό-
σωπά τους αντικατοπτρίζουμε μόνο 
το καλό. Δείχνουμε τότε, στον πλη-
σίον μας μακροθυμία, υπομονή και 
διάθεση διακονίας, διακριτικότητα 
συνετή. Όλα αυτά τότε θα δικαιολογή-
σουν την στάση μας με την έμπρακτη 
αγάπη που θα εφαρμόσουμε πλούσια 
για να διώξουμε την κακία, το μίσος, τη 
μνησικακία και κάθε είδους κακοήθεια. 
«Μην μισήσεις τον αδελφό σου με τη 
σκέψη σου. Να τον ελέγξεις όμως, για 
να μην έχεις την αμαρτία που θα είχες, 
αν αδιαφορούσες για τη διόρθωσή του» 
(Λευίτ. 19/17).

† Ο Ναϊρόμπι Μακάριος
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Η χάρις του Θεού οδήγησε τα βήμα-
τα μας μετά από μεγάλο διάστημα, 

στην κεντρική Νιγηρία και συγκεκριμέ-
να στην Πολιτεία Benue. Η περιοχή για 
περισσότερο από δυόμισι χρόνια δοκι-
μάστηκε σκληρά από την κάθοδο, την 
εισβολή των μουσουλμάνων νομάδων 
της φυλής Φουλάνι της βόρειας Νιγη-
ρίας. Αναζητώντας εύφορη γη για τα 
πολυάριθμα κοπάδια τους, κατευθύν-
θηκαν στην περιοχή αυτή. Τα κοπάδια 
τους προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στη 
γεωργική παραγωγή με επακόλουθο τις 
αιματηρές συγκρούσεις. Εκατοντάδες 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χωριά 
αφανίστηκαν, πληθυσμοί μετακινήθηκαν 
για να σωθούν. Κάποιες από τις ενορίες 
μας υπέστησαν σοβαρές ζημιές, θρήνη-
σαν θύματα, είχαν τραυματίες.

Με πολλή αυτοθυσία και αψηφώ-
ντας τους κινδύνους, οι 2 ιερείς που 
διακονούν στην περιοχή και οι βοηθοί 

κατηχητές τους συνέχισαν το έργο του 
ευαγγελισμού, λειτουργώντας, κηρύττο-
ντας, βαπτίζοντας νέα μέλη. Η περιοδεία 
μας διήρκεσε επτά ημέρες και ήταν μια 
πραγματική αποκάλυψη. Οι 5 ενορίες/
εκκλησιαστικές κοινότητες έχουν αυξη-
θεί στις 19. Ο αριθμός των κατηχητών 
στους 20.

Πρώτος μεγάλος σταθμός ήταν η 
νέα ενορία του Αγίου Αντωνίου. Εκεί 
συγκεντρώθηκαν αρκετοί πιστοί και από 
γειτονικές ενορίες. Ο ναός ένα πλινθό-
κτιστο οίκημα, χαμηλό, ζεστό και όπως 
πάντα ταπεινό. Δίπλα στέκει ένα ημιτε-
λές κτήριο, ο νέος ναός, χωρίς οροφή, 
με τεράστια παράθυρα λόγω της μεγά-
λης ζέστης της περιοχής. Προσφορά του 
υστερήματος κυριολεκτικά των απλών 
φτωχών αυτών αγροτών. Ανθρώπων μι-
ας από τις πλέον φτωχές και λιγότερο 
αναπτυγμένες πολιτείες της χώρας. Πα-
ραδίπλα στέκει, ημιτελές το πρεσβυτέριο 

και ιεραποστολικό κέντρο. Ο κό-
σμος ζεστός, ενθουσιώδης. Είχαν 
αγωνία, όπως και οι πιστοί άλλων 
νέων ενοριών να γνωρίσουν για 
πρώτη φορά τον επίσκοπό τους. 
Προσευχηθήκαμε μαζί, περιδια-
βήκαμε τους χώρους και τη γη 
που προτίθενται να μας εκχωρή-
σουν, αν υπάρξει δυνατότητα από 
μέρους μας για ανάπτυξη. Τα κύ-
ρια αιτήματά τους: σχολείο, πόσι-
μο νερό, αποπεράτωση του Ναού.

Δεύτερος μεγάλος σταθμός 

ΙΈΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ  
ΣΤΉΝ ΚΈΝΤΡΙΚΉ ΝΙΓΉΡΙΑ

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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η νέα ενορία του Αγίου Στεφάνου. 
Και εδώ ένα παλιό κτήριο, με πολλές ελ-
λείψεις, ανάγκη για σημαντικές επιδι-
ορθώσεις, ανάγκη για μόνιμο εφημέριο. 
Δεκάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν και μας 
περίμεναν υπομονετικά για την πρώτη 
Αρχιερατική Θ.Λειτουργία στη νέα αυτή 
ενορία. Μας υποδέχτηκαν με εκδηλώ-
σεις ενθουσιασμού, με χορούς, με φω-
νές, με τόση ανακούφιση ότι δεν είναι 
μόνοι τους. Η Θ.Λειτουργία, κάτω από 
φοβερή ζέστη ήταν μια έκπληξη ακόμα. 
Οι χορωδίες του ναού, μία στη γλώσσα 
της φυλής τους (Τιβ) και μία 
νεανική στα αγγλικά, απέδω-
σαν τους ύμνους της λατρείας 
στο δικό τους μουσικό ιδίω-
μα. Μεγάλη η ικανοποίηση 
να βλέπεις το Ευαγγέλιο του 
Χριστού και την Εκκλησία Του 
να ενδύονται την πολιτιστική 
σάρκα της κάθε συνάφειας. 
Δεκάδες πιστοί προσήλθαν 
στο μυστήριο της Θείας Ευ-
χαριστίας με φόβο Θεού και 
συγκίνηση. Μετά τη λειτουρ-
γία στον περίβολο του Ναού, 
πάλι χοροί, προσφωνήσεις και αντιφω-
νήσεις. Παρόντες οι φύλαρχοι, παρούσα 
και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και από αυ-
τούς πάλι αιτήματα για πόσιμο νερό, για 
σχολείο, για την επιδιόρθωση του Ναού, 
για εικόνες, σκεύη κλπ. Και ένα ακόμα 
αίτημα για την ειρηνική συνύπαρξη με 
τις άλλες εκκλησίες και θρησκεύματα, για 
τη συνεργασία σε θέματα ανθρωπιστικά, 
κοινωνικά. Στον δρόμο της επιστροφής 
σταματήσαμε στη γειτονική ενορία του 
Αγίου Ανδρέα. Ένα παμπάλαιο οίκημα 
ο Ναός, ανάμεσα σε τεράστιους πορτο-

καλεώνες μέσα στην απόλυτη ησυχία. 
Εκεί μας περίμεναν κάποιοι ενορίτες, μας 
ξενάγησαν στα μέρη τους, μας μίλησαν 
για τις προσπάθειές τους, για τα σχέδιά 
τους και ζήτησαν να τους θυμόμαστε και 
να τους στηρίξουμε.

Τρίτος μεγάλος σταθμός ήταν το 
χωριό Κάρμεμ, η ενορία του Χριστού, 
εκεί που με τη αρωγή της Αδελφότητας 
Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής 
χτίστηκε το πρώτο οίκημα του σχολείου 
μας. Παρόντες οι 300 μαθητές, οι δάσκα-
λοι, δεκάδες πιστοί, οι τοπικοί άρχοντες 

αλλά και αντιπροσωπεία μαθητών από 
γυμνάσιο της αγγλικανικής εκκλησίας. 
Μιά μεγάλη γιορτή είχε προετοιμαστεί 
από τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες, 
παραδοσιακοί χοροί, ποιήματα, σκετς, 
προσφωνήσεις. Θαυμάσαμε τη δουλειά 
που κάνουν ο εφημέριος της περιοχής, οι 
κατηχητές και φυσικά οι δάσκαλοι. Όπως 
συνέβη και στους άλλους σταθμούς μας, 
έτσι κι εδώ μας προσφέρθηκε η τοπική 
ενδυμασία, κάτι που αποτελεί την ύψιστη 
τιμή για έναν ξένο. Με την «ένδυση» αυ-
τή, επίσημα σε αναγνωρίζουν ως μέλος 

Ιεραποστολικές Εµπειρίες
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της φυλής τους. Στο τέλος της γιορτής 
προσευχηθήκαμε για τα παιδιά και τους 
δασκάλους τους, για τους δωρητές του 
σχολείου, για όλους όσοι συμπαρίστανται 
στο ιεραποστολικό έργο στην περιοχή 
αυτή, εκεί στα βουνά του Μπένουε, πίσω 
από τα οποία κανείς αντικρίζει το Καμε-
ρούν. Περιδιαβήκαμε το σχολείο και είδα-
με τις ζημιές που προκάλεσε η επιδρομή 
των μουσουλμάνων νομάδων και οι συ-
γκρούσεις. Κατεστραμμένα παράθυρα και 
πόρτες, ακόμα και το δάπεδο αρκετών 
αιθουσών. Την απογοήτευση της στιγμής 
την διαδέχθηκε η βεβαιότητα, η πίστη ότι 
ο Κύριος θα ανοίξει δρόμους όχι μόνο για 
την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και 
για την επέκταση του σχολείου.

Από κει κατευθυνθήκαμε στο Ναό 
του Αγίου Χαραλάμπους στην ενο-
ρία Adikpo. Εκεί υπάρχει ένας ωραίος 
Ναός χτισμένος από ένα ζευγάρι από το 
Ηράκλειο της Κρήτης. Συναντηθήκαμε με 
τον ιερέα, τους κατηχητές και τον κόσμο 
που μας περίμενε εκεί υπομονετικά. Και 
εδώ προσευχηθήκαμε μαζί, ακούσαμε τα 
προβλήματα τους και τα αιτήματα τους. 
Παρά το προχωρημένο της ώρας, ξε-
κινήσαμε για τον επόμενο σταθμό 
που ήταν η νέα ενορία του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ, σε ένα φτωχό χωριό 
μέσα στις φάρμες. Εκεί μας περίμε-
νε αρκετός κόσμος, δίπλα στην καλύβα 
που χρησιμοποιείται σαν Ναός. Κόσμος 
κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, με εμ-
φανή τα σημάδια των στερήσεων στα 
πρόσωπα τους, στο ντύσιμο τους. Ζεστή 
και εγκάρδια η μιας ώρας συνομιλία και 
γνωριμία μαζί τους. Και εδώ εξέφρασαν 
την παράκληση για καθαρό πόσιμο νερό 
για να πάψουν τις οδοιπορίες χιλιομέ-

τρων πριν εξασφαλίσουν λίγο νερό, όχι 
και τόσο καθαρό.

Ανάμεσα σε αυτές τις επισκέψεις, 
είχαμε την ευκαιρία πολύωρων συνα-
ντήσεων με τα ενοριακά συμβούλια, 
με τους ιερείς και τους κατηχητές. 
Έπρεπε να ακούσουμε τα προβλήματά 
τους στις πραγματικές τους διαστάσεις, 
να απευθυνθούμε επί μακρόν προς τους 
κατηχητές, να τους καθοδηγήσουμε, να 
τους ενισχύσουμε, αλλά πρώτιστα να γί-
νουμε κοινωνοί των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν στη διακονία τους.

Μετά από 18 ώρες ταξιδιού, μέσα 
από κατεστραμμένους δρόμους γυρίσα-
με στην έδρα της Μητρόπολης στο Λά-
γκος. Τα συναισθήματα ανάμεικτα. 
Έκπληξη και χαρά για τα όσα θαυμάσια 
επιτελεί εκεί ο Κύριος με τους εργάτες του 
Ευαγγελίου Του. Έντονος όμως και ο 
προβληματισμός για την επόμενη μέρα. 
Πώς θα διορθώσουμε τους Ναούς; Πώς 
θα προσφέρουμε νερό σε αυτούς τους 
ανθρώπους; Πώς θα στηρίξουμε τους 
Κατηχητές μας; Πώς θα μπορέσουμε να 
συντηρήσουμε τουλάχιστον 3 ακόμα κλη-
ρικούς που πρέπει να χειροτονήσουμε; 
Πού θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς 
θα μετακινηθούν; Πώς θα μπορέσουμε να 
υλοποιήσουμε τα σεμινάρια κατηχητών; 
Και πόσα άλλα ακόμα!

Όλα αυτά τα αποθέτουμε στα πόδια 
του Τριαδικού Θεού, του όντως «απο-
στέλλοντος» με την βαθιά προσευχή να 
ευλογήσει αυτές τις προσπάθειες και να 
στηρίξει όλους αυτούς που εργάζονται 
για τη φανέρωση της Βασιλείας Του σ’ 
αυτή τη γειτονιά της γης.

† Ο Νιγηρίας Αλέξανδρος
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Δέν ὑπάρχει Ὀρθόδοξος Χριστιανός 
πού νά μή συγκινεῖται μέ τό ἔργο 

τῆς ἱεραποστολῆς. Τό ὅτι δηλαδή κά-
ποιες εὐλογημένες ψυχές διανύουν 
τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς γιά νά 
κηρύξουν τό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρί-
ας. Ζωηρή ἐντύπωση ἐπίσης προκαλεῖ 
σέ ὅλους μας καί ἡ ἀνταπόκριση τῶν 
ἀνθρώπων στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. 
Πῶς δηλαδή κάποιες ψυχές ἀκοῦνε τόν 
λόγο, πιστεύουν, βαπτίζονται κι ἔτσι προ-
στίθενται ὡς νέα μέλη στό Σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας.

Ὅμως, γνήσια, καρποφόρα καί 
κατά Χριστόν ἱεραποστολή ὑπάρχει 
ἐκεῖ πού βιώνεται ἡ Πεντηκοστή. 
Πρέπει πρῶτα ἡ ἐκκλησιαστική κοι-
νότητα, ἡ σύναξη τῆς Ἐκκλησίας νά 
βιώσει τήν ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος στό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα γιά 
νά παρουσιασθοῦν οἱ χαρισματικές 
ἀποστολικές μορφές πού θά βγοῦν 
καί θά διδάξουν «πλήρεις Πνεύματος 
Ἁγίου» τό καλό μήνυμα τῆς σωτηρίας 
στούς ἀνθρώπους.

Πόσες τέτοιες λατρευτικές συνάξεις 
ἔχουμε σάν ἐκείνη τοῦ ὑπερώου τήν ἡμέρα 
τῆς Πεντηκοστής; Ὅπου «ἦσαν ἅπαντες 
ὁμοθυμαδόν ἐπί τό αὐτό» (Πράξ. β΄ 1). Ὅλοι 
οἱ μαθητές μαζεμένοι. Ὅσοι εἶχαν πιστέψει 
στόν Κύριο. Ὅσοι ἦταν μάρτυρες, ὄχι μόνο 
τῶν γεγονότων τῆς δημόσιας ζωῆς του, 
ἀλλά καί τοῦ σταυροῦ, τῆς ἀναστάσεως καί 
τῆς εἰς οὐρανούς ἀνόδου του. Ἕνα λατρευ-
τικό Σῶμα συναγμένο. Μέ μιά ψυχή, μέ 
μιά καρδιά νά ἐκφράζουν τήν εὐχαριστία 
τους στόν σωτήρα τους, τόν σαρκωμένο 
Λόγο τοῦ Θεοῦ. 

Σ’ αὐτό τό Σῶμα ἔρχεται ἡ «βιαία πνοή» 
(Πράξ. β΄ 2), οἱ πύρινες γλῶσσες τοῦ Πνεύ-

ματος πού ἔρχονται καί κάθονται πάνω 
στίς κεφαλές τῶν μαθητῶν. Ὅλοι τους 
πλημμύρισαν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄρχισαν 
νά μιλοῦν ξένες γλῶσσες. Ἔλεγαν οὐράνια, 
θεόπνευστα λόγια πού τούς τά ἐνέπνεε τό 
Ἅγιο Πνεῦμα.

Βλέπετε πόσο βασική εἶναι ἡ Πε-
ντηκοστή πρίν τήν ἱεραποστολή. Δεῖτε 
τόν δυναμισμό τοῦ κηρύγματος τοῦ Πέ-
τρου. Ἕνας ἀπόστολος πλήρης Πνεύμα-
τος Ἁγίου κατόρθωσε σέ λίγη ὥρα μέ τό 
κήρυγμά του νά μεταστρέψει τρεῖς χιλιά-
δες ψυχές, οἱ ὁποῖες προστέθηκαν στήν 
Ἐκκλησία. Πόσοι κήρυκες ἀγωνίζονται 
δεκαετίες ὁλόκληρες, κάνοντας χιλιά-
δες κηρύγματα γιά νά ἀγρεύσουν ὅλες-
ὅλες κάποιες δεκάδες ἤ ἴσως καί λίγες 
ἑκατοντάδες ψυχές. 

Δέν σᾶς κάνει ἐπίσης ἐντύπωση 
ὅτι ἡ ποικιλία τῶν γλωσσῶν δέν 
ἀποτέλεσε πρόβλημα γιά τήν διάδο-
ση τῶν θεόπνευστων λόγων; Τό ἴδιο τό 
Ἅγιο Πνεῦμα ἔδωσε στούς ἀποστόλους τό 
χάρισμα νά μιλοῦν καί ἄλλες γλῶσσες γιά 
νά μεταδίδεται ἀπρόσκοπτα τό εὐαγγέλιο 
σέ λαούς φυλές καί γλῶσσες ἀδιάκριτα κι 
ἔτσι νά μαθητεύουν πάντα τά ἔθνη στήν 
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Μέχρι σήμερα 
ἕνα θαυμαστό σημεῖο τῆς ἐπινεύσεως τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος στούς ἱεραποστόλους 
εἶναι τό πόσο γρήγορα ἐξοικειώνονται 
στήν ἐπικοινωνία τους μέ ξένους λαούς 
πού ὁμιλοῦν ἄλλες γλῶσσες. Μάλιστα μετά 
ἀπό μερικές δεκαετίες κατορθώνουν νά 
ἔχουν μεταφράσει πλῆθος λατρευτικῶν 
καί λειτουργικῶν κειμένων στή γλώσσα 
τῶν ἰθαγενῶν.

Ἕνα ἐξ ἴσου θαυμαστό ἔργο τοῦ 
Πνεύματος εἶναι πῶς προετοιμάζει 
τίς ψυχές πού ἀκοῦνε τόν φωτισμέ-

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί
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νο λόγο. Πῶς τίς φωτίζει γιά νά δεχθοῦν 
τήν ἀλήθεια. Πῶς τίς γεμίζει μέ τό Ἅγιο 
Πνεῦμα. Θυμηθεῖτε τούς ἀνθρώπους πού 
ἄκουσαν τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Πέ-
τρου στό σπίτι τοῦ Κορνήλιου. Ἐθνικοί 
ἦταν. Ὅμως μαλάκωσε ἡ καρδιά τους ἀπό 
τό Ἅγιο Πνεῦμα. «Ἐπέπεσε τό Πνεῦμα ἐπί πά-
ντας τούς ἀκούοντας τόν λόγον» (Πράξ. ι΄ 44). 
Τό γεγονός δημιούργησε ἕνα μεγάλο θαυ-
μασμό στούς ἐξ Ἰουδαίων χριστιανούς «ὅτι 
καί ἐπί τά ἔθνη ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» 
(Πράξ. ι΄ 45). Καί πῶς ἔγινε ἀντιληπτή αὐτή 

ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τούς 
ἐθνικούς; Τούς ἄκουγαν, λέγει, νά μιλοῦν 
γλῶσσες πού πρίν δέν γνωρίζανε καί μέ 
τίς γλωσσες αὐτές νά δοξολογοῦν τόν Θεό. 

Ἔργο τοῦ Πνεύματος στήν χαρισμα-
τική ἐκκλησιαστική κοινότητα εἶναι 
καί ἡ ἐπιλογή τῶν ἱεραποστόλων. 
Θυμηθεῖτε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας μέ 
τίς τόσο μεγάλες ἐπιτυχίες της. (Οἱ μαθητές 
της πλήθυναν τόσο ὥστε νά εἶναι αἰσθητή 
ἡ παρουσία τους καί νά ὀνομάζονται «χρι-
στιανοί»). Τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν 
Ἀποστόλων μᾶς παρουσιάζει μιά δυνα-
μική ὁμάδα προφητῶν καί διδασκάλων 
τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς (τούς Βαρνάβα, Συμε-

ών, Λούκιο, Μαναήν, Σαῦλο). Λέει λοιπόν 
τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων: 
«λειτουργούντων δέ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καί νη-
στευόντων εἶπε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον· ἀφορίσατέ 
δή μοι τόν Βαρνάβαν καί τόν Σαῦλον εἰς τό 
ἔργον ὅ προσκέκλημαι αὐτούς» (Πραξ. ιγ΄ 2). 
Καί πάλι στή λειτουργική σύναξη, σέ ἕνα 
κλίμα νηστείας καί προσευχῆς, μίλησε τό 
Ἅγιο Πνεῦμα διά μέσου τῶν προφητῶν 
ἤ κάποιων χαρισματούχων, καί εἶπε: Ξε-
χωρίστε μου τόν Βαρνάβα καί τόν Σαῦλο 
γιά τό ἔργο στό ὁποῖο τούς ἔχω καλέσει 

καί τό ἔχω ἐμπνεύσει μέσα στίς καρ-
διές τους. Καί πάλι μετά ἀπό προ-
σευχή καί νηστεία «ἐπιθέντες αὐτοῖς 
τάς χεῖρας ἀπέλυσαν» (Πραξ. Ιγ΄ 3). 
Μέ τήν ἐπίθεση λοιπόν τῶν χειρῶν 
τούς ξεχώρισαν καί τούς καθιέρω-
σαν στό εἰδικό αὐτό ἔργο καί τούς 
ἀπέστειλαν. (Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη 
ἀποστολική περιοδία τοῦ Παύλου).

Ἀκόμα καί τούς προορισμούς 
τῆς ἱεραποστολῆς καθόριζε τό 
Ἅγιο Πνεῦμα. Θυμηθεῖτε τό ὅραμα 
τοῦ Παύλου στήν Τρωάδα πού ἕνας 
Μακεδόνας τόν προέτρεπε: «διαβάς 
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» (Πράξ. 

ιστ΄ 9). Ὁ Παῦλος θεωρεῖ ὅτι, ἀκόμα καί 
ὅταν κωλύεται νά βρεθεῖ κάπου, τό ἐμπόδιο 
εἶναι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού καθοδηγεῖ τά 
ἱεραποστολικά βήματά του καί πού ἐκείνη 
τή στιγμή τόν θέλει κάπου ἀλλοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα χαρισματι-
κό σῶμα πού δέχεται συνεχῶς τήν 
πνοή τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου. Καί 
ἡ ἱεραποστολή, ὡς μιά κίνηση πρός 
τά ἔθνη γιά νά μαθητεύσουν στή χρι-
στιανική πίστη καί ζωή, ἐπιτελεῖται, 
σ’ ὅλες τίς ἐπί μέρους ἐκφάνσεις της, 
μέσα στήν ἴδια πνοή τοῦ Πνεύματος.

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Μέ τήν κάθοδο τοῡ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν ἡμέρα 
τῆς Πεντηκοστῆς ἄνοιξε ἡ ὁδός γιά τή σωτηρία ὃλων 

τῶν ὰνθρώπων
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ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΡΧΙΈΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΣΥΜΦΈΡΟΥΠΟΛΈΩΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 

ΈΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΈΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
H εγγονή του Αγίου Λουκά του Ιατρού εξομολογείται

Συγκινεί με τα λόγια της η εγγονή του Αγίου Λουκά του Ιατρού όταν αναφέ-
ρεται στον μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, «Ο παππούς 

είχε εκπληκτικό χαμόγελο. Δεν γελούσαν μόνο τα χείλη του, έλαμπε 
ολόκληρο το πρόσωπό του. Πολλές φορές το γέλιο του ήταν μεταδοτικό. Συ-
νήθιζε να λέει αστείες ιστορίες με παιδιά ή ζώα. Κρίνοντας από τις φωτογραφίες 
του, πολλοί θεωρούν ότι ο Άγιος ήταν σοβαρός και αυστηρός. Αλλά δεν ήταν 
έτσι. Ήταν γλυκός, προσιτός, ευαίσθητος και συμπονετικός», δήλωσε πρόσφατα 
μεταξύ άλλων η Maya Prozovofskaya, εγγονή του Αγίου Λουκά, κρατώντας, με 
έκδηλη συγκίνηση, στα χέρια της εικονίτσες που απεικονίζουν τον σύγχρονο 
άγιο που άφησε μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη με τον θεάρεστο βίο του.

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr
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OΓέρων π. Απολλώ Δοχειαρίτης, 
έφυγε από κοντά μας. Εκοιμήθη 

εν Κυρίω στις 5 Μαΐου 2019, Κυριακή 
του Θωμά. Υπήρξε άνθρωπος γεμάτος 
πλούσια αγάπη, ακέραιος αγωνιστής 
της Πίστεως, ακριβής στα μοναχικά 
του καθήκοντα, ακάματος σε όλες τις 
χειρωνακτικές εργασίες και μέγας Ιε-
ραπόστολος.

Αξιοποίησε ένα ειδικό χάρισμα που 

του έδωσε ο Θεός: να είναι ένας από 
τους πρώτους και καλά καταρτισμένους 
ραδιοερασιτέχνες στην Ελλάδα. Μετά 
τις απαιτούμενες Κρατικές εξετάσεις, 
του αποδόθηκε το διεθνές χαρακτηρι-

στικό κλήσεως SV2ASP. 
Έφερε μέσω του ασυρμάτου του –κα-

τόπιν και μέσω διαδικτύου– πολλούς 
αλλοδόξους στην Ορθοδοξία από όλο 
τον Πλανήτη, ώστε αρκετοί εξ’ αυτών 
να βαπτισθούν, είτε στην Ιερά Mονή 
Δοχειαρίου, είτε στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού (π.χ. Ο 
DL5EBE δεν είναι πια προτεστάντης… 
Ραδιοερασιτέχνης Γερμανός βαπτίζεται 

στο Άγιο Όρος).
Πολύ σημαντική για την ιεραπο-

στολή και τον ραδιοερασιτεχνισμό 
υπήρξε και η συνεργασία του με την 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Λον-

Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι

ΑΓΙΟΡΈΙΤΉΣ ΓΈΡΟΝΤΑΣ Π. ΑΠΟΛΛΩ ΔΟΧΈΙΑΡΙΤΉΣ: 
ΈΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΉΣΥΧΑΣΤΉΣ  

ΚΑΙ ΙΈΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ

Ο Γέρων π.Απολλώ Δοχειαρίτης έφερε μέσω του ασυρμάτου του πολλούς αλλόδοξους  
στην Ορθοδοξία από όλο τον πλανήτη, ώστε αρκετοί εξ’ αυτών να βαπτισθούν.
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δίνου Veronica de la Dora, Iταλίδα που 
κατηχήθηκε από τον π. Απολλώ και 
βαπτίστηκε Ορθόδοξη στην άνω Ιερά 
Μονή στο Σοχό.

Χάρις στον Γέροντα οι Ρώσοι Κο-
σμοναύτες –και όχι μόνο– συνδέθη-
καν με το Άγιον Όρος και γνώρισαν 
καλύτερα τους Έλληνες Ορθοδόξους. 
Στήριξε με τις 
προσευχές, τις 
συμβουλές του, 
τα contacts, τα 
άρθρα του και 
άλλους  τρό-
πους αγάπης, 
πολλούς ραδι-
οερασιτέχνες 
SV2ASP sk και 
Συλλόγους τους, 
κι έγινε παγκο-
σμίως γνωστός.

Παρά τα σο-
βαρά προβλή-
ματα της υγεί-
ας του, έστελνε 
ακαταπόνητος 
κάθε εβδομάδα 
στους φίλους 
και εν Χριστώ 
αδελφούς του 
σε πολλές χώ-
ρες, ομαδικό E-
mail με πνευματικούς λόγους, που κατά 
κύριο λόγο ερμήνευαν το Ευαγγελικό 
ανάγνωσμα της ερχομένης, κάθε φορά, 
Κυριακής. Το τελευταίο ομαδικό e-mail, 
με Αναστάσιμες πνευματικές Διδαχές, 
το έστειλε λίγες ημέρες πριν την κοίμη-
σή του (27.4.2019), χωρίς να λογαριάζει 
την εξάντληση που είχε.

Την Αναστάσιμη αυτή πορεία του 
σεβαστού Γέροντα Απολλώ, δεν θα την 

ξεχάσουμε ποτέ. Θα θερμαίνει την ψυχή 
μας η πατρική του αγάπη, ο σεβασμός 
του στον συνάνθρωπο και η ενθάρρυν-
ση για κάθε καλό.

Οι κλήσεις του ασυρμάτου του τώρα 
θα ακούγονται καθαρότερα από τη Βα-
σιλεία του Θεού. Τώρα έχουμε ακόμη 

ένα μεσίτη προς τον Πανάγαθο Θεό, 
που θα μας στέλνει το QSL (= θετική 
απόκριση /ραδιοερασιτεχνικός όρος) 
στις προσευχές μας, καθώς εύχεται από 
Εκεί για τη μετάνοια και τη σωτηρία 
μας.

Ο Θεός να τον αναπαύσει με τους 
Αγίους Του!

Πηγή: https://tideon.org

Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι

Ο Γέρων π.Απολλώ Δοχειαρίτης υπήρξε ακάματος σε όλες τις χειρωνακτικές 
εργασίες αλλά και μέγας ιεραπόστολος. 
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ΟΑχμέτ γεννήθηκε και μεγάλωσε σε 
ένα χωριό στο Αφγανιστάν σε περίο-

δο πολέμου. Το παζλ των παιδικών του 
αναμνήσεων αποτελείται από σκόνη, 
φτώχεια, υποχρεωτική ισλαμική εκπαί-
δευση, πόλεμο, θάνατο. «Δεν θυμάμαι 
πια ποιός πολεμούσε με ποιόν, υπήρχε ένας 
συνεχής πόλεμος», λέει χαρακτηριστικά.

Για χρόνια βρισκόταν στους χώρους των 
ταλιμπάν. Φανατικός μουσουλμάνος ανήκε 
στο «ριζοσπαστικό» Ισλάμ. Μέχρι που απο-
φάσισε ότι δεν μπορούσε πλέον να αντέ-
ξει αυτό το είδος ζωής – τη δυστυχία, τη 
φτώχεια, τη βία, τον πόνο και τη μυ-
ρωδιά του θανάτου που έβλεπε παντού 
γύρω του. Στα 23 του ταξίδεψε στα αδιά-
βατα βουνά στο Πακιστάν και στη συνέχεια 
στο Ιράν. Εργάστηκε δύο χρόνια εκεί «χωρίς 
έγγραφα» και τελικά έφτασε στην ακτή της 
Μικράς Ασίας στην Τουρκία, η οποία γι’ αυ-
τόν ήταν η πύλη στον παράδεισο της Δύσης.

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ πριν από 
εννέα χρόνια, με ένα φουσκωτό στρώμα 
από αυτά που τα παιδιά παίζουν στις παρα-
λίες, με δύο κουπιά και τέσσερα μπουκάλια 
νερό, πήδηξε στη θάλασσα λίγο έξω από 
τη Λέσβο. «Η θάλασσα ήταν μαύρη,το κρύο 

τσουχτερό 
και φυσού-
σε πολύ. Δε 
γνώριζα κα-
λό κολύμπι, 
τα κύματα 
έ μ ο ι α ζ α ν 
βουνό. Μου 
πήρε περί-
που δέκα 
ώ ρ ε ς  ν α 

φθάσω στην απόκρυμνη ακτή με τα βράχια, 
ήμουν σε απόγνωση επειδή δεν ήξερα αν 
θα μπορούσα να αναρριχηθώ, ήταν πολύ 
κοφτερά …Τελικά ανέβηκα περπάτησα αρκε-
τά και ο πρώτο άνθρωπος που συνάντησα 
ήταν μια μαυροφορεμένη ηλικιωμένη γυ-
ναίκα με μαντήλι στο κεφάλι. Με νοήματα 
μου έδειξε το δρόμο προς έναν πλακόστρω-
το δρόμο και μου έδωσε μερικά νομίσματα 
για να πάρω το λεωφορείο προς την πόλη. 
Βρέθηκα σε ένα μικρό κέντρο υποδοχής 
για τους μετανάστες. Έμαθα ελληνικά 
και δούλεψα σε διάφορες δουλειές 
μέχρι να βρω μια κανονική δουλειά σε 
μια εταιρεία που τοποθετούσε ηλιακούς 
συλλέκτες. Με πλήρωσαν καλά, απέκτησα 
ασφάλιση και έκανα τα χαρτιά μου για πο-
λιτικό άσυλο. Εργάστηκα στην ίδια εταιρεία 
στην Αθήνα για έξι χρόνια. Όλα αυτά τα 
χρόνια μετά την εργασία πήγαινα στην 
εκκλησία – κάτι με τραβούσε εκεί. Μου 
χάριζε ηρεμία, ήθελα να μάθω περισσότερα 
για τον Χριστό. Βρήκα μια Καινή Διαθή-
κη. Άρχισα να το διαβάζω. Αποφάσισα ότι 
ήθελα να γίνω Χριστιανός. Έφυγα από την 
Αθήνα όταν η εταιρεία έκλεισε και πήγα 
στην επαρχία όπου απασχολήθηκα σε δι-
άφορες αγροτικές εργασίες. Λίγο πριν το 
Πάσχα το 2013, αποφάσισα να ζητήσω 
να γίνω Χριστιανός», λέει ο ίδιος.

«Ήταν Τετάρτη 5 Ιουνίου, όταν βρέθηκα 
στον Άθωνα να κοιτάζω προς την Σκήτη 
του Αγίου Ανδρέα και το απέραντο γαλά-
ζιο του Αιγαίου… Ήταν η μέρα που έγινα 
χριστιανός και πήρα το όνομα Αλέξαν-
δρος».

Πηγή: www.ekklisiaonline.gr

O ΠΡΩΉΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΉΚΈ 
ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
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Στην Ελλάδα του 2019, τα αδέσποτα ζώα αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού μας 

τοπίου. Τα βλέπουμε καθημερινά να ψάχνουν φα-
γητό σκαλίζοντας τα σκουπίδια, να πίνουν νερό 
από κάποια λακκούβα ή άλλα να περιφέρονται 
άσκοπα στους δρόμους. Φαίνονται με την πρώτη 
ματιά πως δεν ανήκουν σε κανέναν. Τα περισ-
σότερα είναι υποσιτισμένα και βρώμικα, ενώ η 
έλλειψη ανθρώπινης φροντίδας τα κάνει πολλές 
φορές επιθετικά.

Είναι πρόβλημα, χωρίς αμφιβολία, και τον τε-
λευταίο καιρό φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα 
την κοινή γνώμη. Οι φιλοζωικές οργανώσεις ξε-
προβάλλουν η μια μετά την άλλη, όχι μόνο στην 
Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Μεγάλα ποσά συγκεντρώνονται τόσο από τα 
κράτη όσο και από ιδιώτες για την κάλυψη των 
εξόδων της σίτισης και της υγειονομικής τους πε-
ρίθαλψης. Καμπάνιες ενημέρωσης για την προστα-
σία τους οργανώνονται σε όλες τις ανεπτυγμένες 
χώρες, ενώ ομάδες εθελοντών συγκροτούνται για 
τη φροντίδα τους. Ακόμη και ο νόμος, που ενώ 
για τους ανθρώπους πολλές φορές αδιαφορεί, για 
τα πλάσματα αυτά επιβάλλει τη φροντίδα και την 
προστασία τους. 

Στους ίδιους δρόμους και στις ίδιες πόλεις 
ωστόσο δε ζουν μόνο αδέσποτα ζώα αλλά και «αδέ-
σποτοι άνθρωποι». Ποιοι είναι αυτοί αναρωτιέσαι; 
Αν κοιτάξεις γύρω σου εύκολα μπορείς να τους 
διακρίνεις. Ψάχνουν κι εκείνοι το φαγητό τους 
στα σκουπίδια. Το βράδυ κοιμούνται στα παγκάκια 
ενώ την ημέρα περιφέρονται στους δρόμους και 
τα φανάρια. Κι εκείνοι κάποτε είχαν τη δική τους 
οικογένεια, το δικό τους σπίτι, τη δική τους χώρα. 
Τώρα όμως βρέθηκαν χωρίς τη ζεστασιά της οικο-

γένειας, του σπιτιού και κυρίως της αίσθησης ότι 
ανήκουν κάπου. Και είναι ένα μόνο κομμάτι των 
«αδέσποτων ανθρώπων» της κοινωνίας μας, το 
κομμάτι που φαίνεται. Πίσω όμως από τις κλειστές 
πόρτες των νοσοκομείων, των γηροκομείων, των 
ορφανοτροφείων, των φυλακών υπάρχουν ψυχές 
που λαχταρούν γι’ ανθρώπινη συναναστροφή. 
Ναι! Είναι ψυχές! Τσαλακωμένες, ταλαιπωρημέ-
νες, πονεμένες, που πάνω από την υλική βοήθεια 
χρειάζονται ψυχική φροντίδα. 

Θα περίμενε κανείς η προσπάθεια της πολιτεί-
ας για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των 
πολιτών της να είναι εντονότερη και μεγαλύτερη 
σε κλίμακα σε σχέση με τα μέτρα για τα αδέσποτα 
ζώα. Δυστυχώς όμως συμβαίνει το αντίθετο. Η υλι-
κή βοήθεια είναι περιορισμένη και όχι τόσο καλά 
οργανωμένη σε σύγκριση με εκείνη των αδέσπο-
των ζώων. Ένα φαινόμενο που συμβαίνει όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά παγκόσμια. Σε αναπτυγμένες 
χώρες και μη. 

Το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικό έργο 
πραγματοποιείται από άσημους ανθρώπους που 
όμως διαθέτουν μεγάλα ψυχικά αποθέματα ικανά 
να ζεστάνουν τις παγωμένες από την εγκατάλει-
ψη ψυχές. Είναι νοσοκόμες που αφιερώνουν τον 
λιγοστό χρόνο του διαλείμματος για να παίξουν 
με τα εγκαταλελειμμένα νεογνά. Είναι άλλοι που 
αφιερώνουν τη ζωή τους για να δημιουργήσουν 
ένα «Σπίτι», μια κανονική οικογένεια για τα παιδιά 
που η ζωή τους στέρησε τη δική τους. Είναι μό-
νο μερικά παραδείγματα από την ιερή-αποστολή 
που επιτελούν σε όλη την Ελλάδα, χωρίς θόρυβο, 
χωρίς προβολή, χωρίς να γίνονται αντικείμενο 
συγχαρητηρίων γνωρίζοντας μόνο εκείνοι και ο 
Θεός το έργο τους. Υπάρχουν επίσης κι εκείνοι που 
τολμούν να φύγουν ακόμη και από την ίδια τους 
τη χώρα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί που τα 
αυτονόητα όπως στέγη, τροφή και νερό αποτελούν 
καθημερινό αγώνα. 

Όλοι οι ιεραπόστολοι είτε εντός συνόρων 
είτε είναι εκτός μεταφέρουν το μήνυμα της 
ελπίδας: Καμία ψυχή «α-δέσποτη»! Όλοι οι 
άνθρωποι έχουμε έναν Κύριο τον Δεσπότη 
Χριστό! 

Μόνικα Παππά,  
Πολιτικός Μηχανικός - Μέλος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

ΑΔΈΣΠΟΤΈΣ ΖΩΈΣ
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Κυριακή της Πεντηκοστής  στον Ορθόδοξο Ναό Αναστάσεως  Κυρίου στο Λέϊκ Σεμπού, Φιλιππίνες.

Δραστηριότητες του Οµίλου.ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κυριακή της Πεντηκοστής στο 
Μπουρούντι. Οι πιστοί με ευλά-

βεια και κατάνυξη παρακολουθούν 
τα θεόπνευστα λόγια των ευχών 

της γονυκλισίας.

Κυριακή της Πεντηκοστής στην 

Ουγκάντα. Ο Ο Σεβ. Μητροπολίτης 

Γέρων Καμπάλας κ.Ιωνάς αναγι-

γνώσκει τις ευχές της γονυκλισίας.
Τριήμερο Πεντηκοστής  στη Κατάνγκα του Κονγκό.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Πρωί Κυριακής της Πεντηκοστής, 

16 Ιουνίου 2019, στον Ελληνορθόδοξο 
Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων 

Ταξιαρχών της πρωτεύουσας Μαπούτο 
της Μοζαμβίκης, λειτουργούντος 

του οικείου Ποιμενάρχου, 
Θεοφ. Επισκόπου Μοζαμβίκης 

κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου 
από τον Εφημέριο π. Χρήστο Σιτόε.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής στη Σουμάτρα γιόρ-
τασε κλήρος και λαός την εορτή της επιφοιτήσεως 

του Αγίου Πνεύματος επί τους Αγίους Μαθητάς και 
Αποστόλους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
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ΟΜΑΔΙΚΈΣ ΒΑΠΤΙΣΈΙΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΉ ΑΛΈΞΑΝΔΡΈΙΑΣ

Το Σάββατο 17η Μαΐου ε.ε., τέταρτη ημέρα της Ποιμαντικής περιο-
δείας στην Επαρχία της Ιεράς Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής 

Τανζανίας, η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, πλαισιούμενος από τον επιχώριο 
Επίσκοπο Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικο, τον Θεοφιλ. Επίσκο-
πο Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας κ. Σίλβεστρο και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο 
Μαλάουι κ. Φώτιο, ετέλεσε ομαδικές βαπτίσεις 350 ιθαγενών στο Ορθόδοξο 
ιεραποστολικό κέντρο στο Κινταμάλι.

Αμέσως μετά την συγκινητική τελετή των βαπτίσεων, ο Μακαριώτατος πραγ-
ματοποίησε Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Επισκοπής απευθύνοντάς τους 
λόγους παραινετικούς και ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν με ενθουσιασμό 
τα ιερατικά τους καθήκοντα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε Σύναξη των 
Επισκόπων, οι οποίοι ενημέρωσαν τον Πατριάρχη για την πρόοδο των Ιεραπο-
στολικών δραστηριοτήτων στις Επισκοπές τους.
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Πηγή: www.romfea.gr

Στιγμιότυπα από τις ομαδικές βαπτίσεις  των 350 ιθαγενών στην Τανζανία
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ΑΣΤΈΓΟΙ ΣΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ

Αγαπημένοι μας αδελφοί στη 
Ελλάδα, σας γράφουμε από το 

μακρινό Μαλάουι με την ευχή του 
επισκόπου μας κ. Φωτίου για ένα θέ-
μα πολύ καυτό, ένα θέμα που κρύβει 
πολύ πόνο μέσα του.
Σε αυτή την τριτοκοσμική χώρα που 

ζούμε, που η πρόοδος και η βελτίωση 
των συνθηκών και της ποιότητας της 
ζωής δεν είναι αξίες αυτονόητες για 
όλους, παρατηρείται ένα λυπηρό, κακό 
και απάνθρωπο φαινόμενο. Οι άστε-
γοι στο Μαλάουι αδελφοί μας, είναι 
ένα θέμα από πάντοτε ανοιχτό, που 
χρειάζεται επίλυση, αλλά τον τελευταίο 

καιρό έχει δυστυχώς αυξηθεί αντί να 
μειώνεται.

Οι άστεγοι εδώ είναι άνθρωποι 
κάθε ηλικίας. Μπορείς να βρεις αν-
θρώπους ηλικιωμένους, γεροντάκια ή 
γριούλες, που μέσα στα γεράματα και 
τις αρρώστειες τους σηκώνουν και τον 

σταυρό της αστεγίας. Ή μπορείς να βρεις 
νέους και παιδιά που κοιμούνται στους 
δρόμους, μη έχοντας πού αλλού να πάνε. 
Ή ακόμη και ολόκληρες οικογένειες που 
χάσαν τα σπίτια τους, όταν γκρεμίστη-
καν στις τελευταίες πάρα πολύ δυνατές 
βροχές που έπληξαν κάθε λασποκαλύ-
βα και διέλυσαν στην κυριολεξία πάρα 
πολλά σπιτικά. Είναι πολλές περιπτώσεις 
ανθρώπων που κατάγονται από χωριά 
και έχουν ξεμείνει στην πόλη όπου τους 
συναντούμε για διάφορους λόγους (άλ-
λοι ήρθαν για το νοσοκομείο από πολύ 
μακρινά χωριά, άλλοι χάσαν την δουλειά 
τους, άλλοι αναλώθηκαν σε πειρασμούς 

της πόλης), και απένταροι πια 
και άγνωστοι από προσώπου 
γης, μη μπορώντας να συγκε-
ντρώσουν το απαραίτητο ποσό 
για να επιστρέψουν, στα χωριά 
τους, περιφέρονται άσκοπα και 
διαβιούν σε απάνθρωπες συν-
θήκες.

Μα μέχρι να βρεθεί ένας 
σπλαχνικός άνθρωπος να τους 
νοιαστεί, μπορεί και να χρονί-
ζουν αυτές οι καταστάσεις που 
στην πορεία, φαίνεται να χάνεται 
η ελπίδα και η πίστη οτι μπο-
ρούν ακόμη να ανανήψουν και 

να επιστρέψουν στα μέρη της κα-
ταγωγής τους, και να πιάσουν το νόημα 
της ζωής και να κάνουν ένα νέο ξεκίνη-
μα, εφόσον εξασφαλίσουν τα πλέον απα-
ραίτητα. Μια γωνιά προστατευμένη από 
το κρύο της αφρικάνικης νύχτας, έστω 
μια λασποκαλύβα με αχυρένια σκεπή, αλ-
λά τουλάχιστον ανάμεσα στην θαλπωρή 

Οι άστεγοι στο Μαλάουι είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Μπλαντάϊαρ, 5/4/ 2019
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των δικών σου ανθρώπων.

Η ορθόδοξη ιεραποστολή μας από 
την αρχή βλέποντας αυτό το φαινό-
μενο συγκινήθηκε και παρόλο τις με-
γάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, 
αποφασίσαμε να μην κλείσουμε τα μάτια 
σε αυτήν την πονεμένη κατηγορία των 
ανθρώπων. Στην αρχή είχαμε νοικιάσει 
ένα σπίτι και περιθάλπαμε 10 παιδά-
κια του δρόμου, αλλά επειδή αυτό ήταν 
επικίνδυνο το σταματήσαμε και επικε-
ντρωθήκαμε όποτε έχουμε την 
δυνατότητα να τους βοηθάμε 
πιο άμεσα. Κάποτε σε κάποιες 
περιπτώσεις βγάζουμε κανένα 
εισιτήριο για το χωριό τους, αλ-
λά πιο συχνά, τους στέλνουμε 
φαγητό το οποίο το αρπάζουν 
στην κυριολεξία με λαχτάρα και 
ευγνωμοσύνη.

Εδώ να πούμε ότι στο Μαλά-
ουι όλες τις εποχές του χρόνου 
σκοτεινιάζει γύρω στις 6.οο η 
ώρα και είναι πολύ επικίνδυνο 
μετά τις 6.οο να κυκλοφορείς. 
Εννοείται οτι όλα τα σπίτια των 
πλουσίων, έχουν καλή περίφραξη 
και φυλάσσονται από φρουρούς. Δυ-
στυχώς δεν γίνεται αλλιώς γιατί υπάρ-
χει εγκληματικότητα. Αυτή όμως είναι 
η καλύτερη ώρα να επισκεφτείς τους 
αστέγους το δειλινό, γιατί θα τους βρεις 
μαζεμένους και αποκαμωμένους από τον 
κόπο της μέρας να ζητιανεύουν από τους 
περαστικούς, πεινασμένους και ταλαι-
πωρημένος.

Περιστασιακά λοιπόν, η ιεραποστολή 
μας, μια τέτοια ώρα περίπου επισκέπτε-
ται τους αστέγους στην περιοχή Λίμπι. 
Αυτό το δύσκολο καθήκον το έχουν 
επιφορτιστεί δύο καλοί και ευσυνεί-
δητοι κληρικοί μας. Οι ιθαγενείς , π. 

Νικόδημος και π. Καλίνικος παίρνουν το 
αυτοκίνητο της ιεραποστολής με τον οδη-
γό που ξέρει πολύ καλά τα μέρη και τους 
επισκέπτονται, έχοντας πότε λίγο γάλα, 
πότε λίγο ψωμί και λίγο καλαμποκάλευρο 
και τους το προσφέρουν. Πάντοτε όμως 
είναι λίγο και φεύγουν έχοντας μέσα στην 
καρδιά τους και μια χαρμολύπη... Χαρά 
γιατί βοήθησαν κάποιους και λύπη γιατί 
άφησαν απαρηγόρητους κάποιους άλ-
λους. Αν στο μέλλον είχαμε περισσότερη 

δύναμη, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα 
μόνιμο πρόγραμμα σίτισης των αστέγων 
και μακάρι ο Θεός να ευλογήσει σ’ αυτό. 

 Τώρα πλησιάζει χειμώνας και 
μερικοί δωρητές, είχαν την ευγενι-
κή καλοσύνη να μας προσφέρουν 
ολοκαίνουριες κουβέρτες που απο-
φασίσαμε να τις διαθέσουμε στους 
αστέγους. Με πόση χαρά παρέλαβαν το 
δώρο τους δεν μπορούμε να το περιγρά-
ψουμε. Για να φτάσουν οι κουβέρτες 
για όλους, δώσαμε μία σε κάθε οι-
κογένεια και έτσι ίσως με αυτή να σκε-
παστούν και τα παιδιά και οι γονείς τα 
κρύα βράδια του χειμώνα έχοντας σαν 

Ιεραποστολικά Mέτωπα

Διάθεση κουβερτών από την Ορθόδοξη εκκλησία στους 
άστεγους του Μαλάουι.
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κρεβάτι χαρτόκουτες για να γλιτώσουν 
λίγο από την υγρασία. Δεν φαντάζεστε 
τα γλυκά χαμόγελα παιδιών, τα γεμάτα 
ευγνωμοσύνη μάτια των μεγάλων και 
γενικά τα πολλά ευχαριστώ όλων προς 
την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Μας ξέρουν 
πια. Όταν οι δύο κληρικοί μας τους επι-
σκέπτονται, φορώντας πάντα το τιμημένο 
ράσο του κληρικού με έναν σταυρό για να 
ξεχωρίζουν και να ομολογούν την πίστη 
τους, λένε γεμάτοι χαρά, να ήρθε πάλι η 
Ορθόδοξη Εκκλησία να μας βοηθήσει και 
τους δέχονται με ανοιχτά χέρια αγάπης 
και ευγνωμοσύνης.

Στο γράμμα μας αγαπητοί μας αδελ-
φοί, σας στέλνουμε και λίγες φωτογραφί-
ες, (παρόλο που μας ήταν πολύ δύσκο-
λο), από το μοίρασμα των κουβερτών στο 
Λίμπι. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο σε 
αυτές τις στιγμές να βγάζουμε φωτογρα-

φίες όπως και στους φυλακισμένους. Εί-
ναι πολύ ευαίσθητοι τομείς. Στις φυλακές 
απαγορεύεται, ενώ οι άστεγοι πληγώνο-
νται, μια που οι φωτογραφίες αυτές δεν 
αφορούν κάποια φωτεινή στιγμή της 
ζωής τους, αλλά στιγμές δυσκολεμένες 
και τραγικές.

Ευχόμαστε ωστόσο να γίνει στο μέλ-
λον κάτι πιο οργανωμένο και προγραμ-
ματισμένο και μόνιμο προς αυτήν την 
κατεύθυνση με την συμπαράσταση όλων 
σας, υπό την έμπνευση και καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος, που εύχομαι ο κα-
θένας από μας να ποθεί και να αγωνίζε-
ται ανάλογα να έλξει...

Σας ασπάζομαι όλους με αγάπη Χρι-
στού.

Ιερέας Ερμόλαος Ιατρού
Greek Orthodox Church “ST. Nektarios”

Blantyre-Malawi Central Africa

Ιεραποστολικά Mέτωπα

ΟΜΑΔΙΚΉ ΒΑΠΤΙΣΉ 340 ΝΈΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΉΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Στον Ιερό Ναό του 
Αγίων Αρσενίου 

και Παϊσίου (να σημει-
ωθεί ότι είναι ο πρώτος 
Ναός που κτίσθηκε πα-
γκοσμίως από τον Σεβ. κ. 
Δημήτριο το 2005 προς 
τιμή του Αγίου Παϊσίου, 
με τις ευχές και ευλογί-
ες του Μακαριωτάτου 
Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και πά-
σης Αφρικής κ. Θεό-
δωρου Β´) στην πόλη 
MOROGORO, πραγ-
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ματοποιήθηκαν ομαδικές 
βαπτίσεις.

Συνολικά 340 Τανζα-
νοί έλαβαν το άγιο βά-
πτισμα κι έγιναν μέλη 
της Μίας, Αγίας, Καθο-
λικής και Αποστολικής 
(Ορθόδοξης Χριστιανι-
κής) Εκκλησίας. Προσήλ-
θαν, μετά από συστηματική 
κατήχηση, με υποδειγμα-
τική ευλάβεια αλλά και 
μεγάλη χαρά προς το άγιο 
βάπτισμα και την πρώτη 
Θεία Κοινωνία. Επίσης 
στο τέλος της Κυριακάτικης 
Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. κ. 
Δημήτριος τέλεσε την χει-
ροθεσία 3 νέων αναγνω-
στών, οι οποίοι θα διακονήσουν στις τρεις νέες ενορίες που ιδρύθηκαν το 2019 
γύρω από την περιοχή του Ιεραποστολικού Κέντρου στην πόλη MOROGORO, 
250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, στην ανατολική Τανζανία, ενώ τέλεσε και 
τον ομαδικό γάμο 7 νεοφωτίστων ζευγαριών.

Πηγή: ierapostoli.wordpress.com
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Ή ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΡΙΑΜΒΈΥΈΙ...

Ζωντανή κρατούν τη φλόγα 
της Ορθόδοξου πίστεως οι 

περίπου 300 πιστοί της Ορθόδο-
ξης Κοινότητας στην Ουγκάντα.

Ο νέος Επίσκοπος Γκού-
λου και Ανατολικής Ου-
γκάντας, κ. Σίλβεστρος, που 
χειροτονήθηκε τον περασμένο 
Δεκέμβριο από το Πάπα και 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας, υπη-
ρετεί σε μία από τις φτωχό-
τερες περιοχές της Αφρικής, 
και ήδη έχει φέρει μια νέα 
πνοή στους πιστούς.

Την Κυριακή 14 Απριλίου 
ετέλεσε Θεία Λειτουργία στην 
ορθόδοξη ενορία της Παναγί-
ας της Παραμυθίας στο Μου-
κονγκόρο της Ουγκάντας.

Πηγή: 
vimaorthodoxias.gr
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ΚΑΜΈΡΟΥΝ

Τρίτη της Διακαινησίμου, 30.04.2019. 
Εορτή του Αγίου Μάρκου. Θεία Λει-
τουργία στον μη ολοκληρωμένο Ναό 
του Αγίου Μάρκου της Εκκλησιαστι-
κής κοινότητος του χωριού Goala του 
Νοτίου Τσάντ, με σκοπό να ευλογηθεί 
η νέα Σπορά και να συγκεντρωθούν 
κάποια χρήματα για την αποπεράτω-
ση του Ναού.

Μάϊος 2019. Το Σχολείο που στεγάζεται 
στις δύο αίθουσες που παρεχώρησε η Ιερά 
Μητρόπολη Καμερούν στο χωριό Ντατσέκα 
(Datcheka) στην Εκκλησιαστική Κοινότητα 
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης 
στο Βόρειο Καμερούν.
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Αγαπητοί Αδελφοί και συνερ-
γάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι χαίρετε 

εν Κυρίω.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την 

ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας 
που αφορούσε το φτιάξιμο του δα-
πέδου της Εκκλησίας μας.

Η εργασία αυτή προχωράει κανονικά 
συν Θεώ. 

Ξεριζώθηκαν τα παλιά καθίσματα 
και ισιώθηκε το δάπεδο αφού πρώτα 
σκάφθηκε και ρίχθηκαν μπιτόνια νερού.
Κατόπιν τοποθετήθηκαν τα τούβλα τα 
οποία « δένονται» μεταξύ τους με τσι-
μέντο.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
λείπουν ακόμα τούβλα για να ολοκλη-
ρωθεί το εσωτερικό ( λίγα τούβλα στα 
πλαϊνά μέρη) και το εξωτερικό μέρος της 
Εκκλησίας περιμετρικά, ακόμα χρειάζε-
ται κι άλλο τσιμέντο και μπογιά για να 
βαφτούν τα ξύλινα καθίσματα. 

Επίσης πρώτα ο Θεός στις 2 Αυγού-
στου θα γίνει η χειροτονία του πατέρα 
του π. Αριστοτέλη ως διάκονος και μας 

ζήτησε ο Μητροπολίτης Ιωνάς να φτι-
αχτεί το τέμπλο του ναού έτσι ώστε να 
τοποθετηθούν οι εικόνες μπροστά στο 
τέμπλο και να μην είναι πίσω στο ιερό. 
Οπότε χρειάζεται ξυλεία για το τέμπλο. 
Γι' αυτό σας παρακαλούμε για επιπλέον 
οικονομική ενίσχυση ώστε να ετοιμα-
στεί ο Ναός για την χειροτονία.

Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ο Θεός να σας ευλογεί.

π. Αριστοτέλης Ασήμουε 
και πρεσβυτέρα 

Μαγδαληνή Νακανουάγκι

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΔΑΠΈΔΟΥ ΠΡΟΧΈΙΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΜΠΑΡΈ ΣΤΉΝ Ν.Δ. ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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Τ ο Σάββατο του Λαζάρου, σύμφω-
να με την αρχαία εκκλησιαστική 

τάξη, τελέστηκε στον Καθεδρικό Ιε-
ρό Ναό του Αγίου Νικολάου Σεούλ 
βαπτισματική Θεία Λειτουργία κατά 
την οποία εννέα αδελφοί και αδελ-
φές μας δια των μυστηρίων του Βα-
πτίσματος και του Χρίσματος έγιναν 
μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η Βάπτισή τους τελέστηκε στο βα-

πτιστήριο του Αγίου Μαξίμου του Γραι-
κού και κατόπιν ψάλλοντας το « Ὅσοι 
εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε…» μετέβησαν 
εν πομπή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό για 
την συνέχιση της βαπτισματικής Θείας 
Λειτουργίας.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας 
στην αίθουσα του Ιεραποστολικού Κέ-
ντρου δόθηκε διάλεξη περί Ορθοδόξου 
Εκκλησίας σε εκατό τριάντα περίπου ετε-
ρόδοξους φοιτητές και φοιτήτριες θεο-

λογίας, που επισκέφθηκαν την Εκκλησία 
μας στα πλαίσια ειδικού προγράμματος 
υπό την επωνυμία «Orthodox Day».

ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΙΚΉ ΘΈΙΑ ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΉΝ ΚΟΡΈΑ

Πηγή: www.ekklisiaonline.gr
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Κατά τη διάρκεια του εορτασμού του 
Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, τη δεύτε-

ρη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, 
στην Tuva (Τούβα) της νοτιοανατολι-
κής Σιβηρίας, κάτοικοι της περιοχής 
βαπτίστηκαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι!

Το Μυστήριο τελέστηκε στον Καθε-
δρικό Ναό της Αγίας Τριάδας από τον 
π. Alexei Parkachev. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κοντά 
στην Κίνα και στη Μογγολία, οι κύ-
ριες θρησκείες είναι ο Βουδισμός και 
ο Σαμανισμός ωστόσο όλο και πε-
ρισσότεροι ασπάζονται καθημερινά 
την Ορθοδοξία.

ΣΙΒΉΡΙΑ: ΜΑΖΙΚΈΣ ΒΑΠΤΙΣΈΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Πηγή: www.ekklisiaonline.gr
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Σε νέο Ναό εγκαταστάθηκε η νεο-
ϊδρυθείσα Ορθόδοξη ενορία των 

Αγίων Ιακώβου και Παρασκευής 
στην Χάγη της Ολλανδίας. Η εν λό-
γω ενορία ιδρύθηκε στην Ολλανδική 
μεγαλούπολη, την τρόπον τινά διοικη-
τική πρωτεύουσα του κράτους, όπου 
βρίσκονται όλες οι ξένες πρεσβείες και 
τα κυβερνητικά υπουργεία της χώρας, 
όπως επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο και 
πολλοί διεθνείς οργανισμοί, με σκοπό 
να διακονήσει τους διαμένοντες Ορθό-
δοξους κάθε καταγωγής. Για τον λόγο 
αυτό η Θεία Λειτουργία τελείται, κυρίως, 
στα Ολλανδικά, τα Ελληνικά και διάφο-
ρες άλλες γλώσσες. Ο Μητροπολίτης 
Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και 
Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας θέλησε 
να αφιερώσει την νέα αυτή ενορία της 
Μητροπόλεως στον προστάτη της πό-
λεως της Χάγης Άγιο Απόστολο Ιάκωβο, 
αλλά και στην λαοφιλή Αγία Παρασκευή 
την Επιβατική.

Με τις προσπάθειες του Μητρο-

πολίτου Αθηναγόρου, του ιερατικώς 
προϊσταμένου της ενορίας Πρωτοπρε-
σβυτέρου Willibrord van Ulft, Ολλαν-
δού στην καταγωγή, και των πιστών 
της ενορίας μισθώθηκε Ναός, σε κε-
ντρικό σημείο της πόλης, ο οποίος 
θα αποτελέσει εφεξής λειτουργικό 
κέντρο, σημείο δράσεων και βάση 
του ποιμαντικού έργου της ενορίας.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία στον 
νέο Ναό τελέστηκε το Σάββατο 15 
Ιουνίου 2019, Ψυχοσάββατο της Πε-
ντηκοστής, με προεξάρχοντα τον Σεβα-
σμιώτατο, συνοδευόμενο από κληρικούς 
της Μητροπόλεως. Μετά το τέλος της 
Θείας Λειτουργίας και την τέλεση του 
Μνημοσύνου, ο Μητροπολίτης Αθηνα-
γόρας ευχαρίστησε τον π. Willibrord και 
τους στενούς του συνεργάτες για τον 
ζήλο και τις δράσεις τους, ενώ ευχήθη-
κε κάθε καλό στην οργάνωση και στην 
ανάπτυξη της ενορίας, ώστε αυτή να 
αποτελέσει πόλο έλξης όλων των Ορθο-
δόξων της περιοχής.

ΝΈΟΣ ΝΑΟΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΡΘΟΔΟΞΉ ΈΝΟΡΙΑ 
ΤΉΣ ΧΑΓΉΣ

Πηγή: http://www.diakonima.gr
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ΧΑΙΡΈΤΙΣΜΟΣ ΤΉΣ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΈΛΛΉΝΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΉΝ ΈΚΔΉΛΩΣΉ  
«ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥ» 

Σεβαστοί πατέρες, σεβαστή αδελφή Θεμιστοκλεία, αγαπητοί συνεργάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
Μέσα στο φως της Ανάστασης του Κυρίου μας, το υπερφυές αυτό γεγονός, κληθήκαμε 

όλοι μας να τιμήσουμε μια δεύτερη Ανάσταση, την Ανάσταση της κόρης της Ιόππης της Ταβιθά, 
της μετέπειτα Αγίας Ταβιθά προστάτιδας του σπιτιού που μας φιλοξενεί στο χώρο του, στον 
ανοιξιάτικο αυτό λόφο του Παρνασσού ανάμεσα στα δένδρα, στα πουλιά και στα λουλούδια.

Στην ουσία, μας συγκέντρωσε ο μακαριστός πνευματικός μας πατέρας κυρός Κωνσταντίνος 
για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το «Καινόν Πάσχα» και να τσουγκρίσουμε το πατροπαράδοτο 
κόκκινο αυγό!

Πλούσια τα μηνύματα αυτής της περιόδου. Μέσα από το βιβλίο της Καινής Διαθήκης, οι 
Πράξεις των Αποστόλων, της περιόδου μετά το Πάσχα, φανερώνεται η δυναμική της Ανάστασης 
του Κυρίου μας που εμπνέει και κινεί την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία και τον Ευαγγελισμό 
«Αυτής» από τους Αγίους Αποστόλους, από την Ιουδαία έως τη Ρώμη, ενώπιον του Καίσαρα.

Σήμερα στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ένα πρότυπο διακονίας και εσωτερικής 
ιεραποστολής με πνεύμα δοτικό και ταπεινό. Αυτή ήταν η Ταβιθά απ’ την Ιόππη τη σημερινή 
Γιάφα.

Το έργο της μεγάλο, σημαντικό, αξιοθαύμαστο, ζωντανό παράδειγμα δύναμης και δυναμικής 
που είχε η πρώτη εκκλησία στο φιλανθρωπικό της άνοιγμα στον κόσμο και αυτό το παράδειγμα 
έπρεπε να παραμείνει ζωντανό ενώπιων των αδελφών αλλά και των Ιουδαίων και των εθνών.

Έτσι με την παρέμβαση του Αποστόλου Πέτρου, η Ταβιθά επανέρχεται πάλι στη ζωή για 
να συνεχίσει το φιλανθρωπικό και συνάμα το ιεραποστολικό της έργο.

Αντίστοιχο έργο ιεραποστολής κάνει και το σπίτι της Αγίας Ταβιθά και εμπνεόμενο από 
την Αγία του, έχει γίνει πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσμο. Είναι λοιπόν για μας, ένα ζωντανό 
παράδειγμα η Αγία Ταβιθά, ταπείνωσης, φιλανθρωπίας, Ιεραποστολής.

Μόνο αν ταπεινωθούμε, χωρίς εγωισμούς και πρωτοκαθεδρίες, θα μπορούμε να κάνουμε 
ιεραποστολή και να ευδοκιμήσει το τεράστιο έργο που έχουμε επωμιστεί.

Μόνο με προσευχή και διάκριση μπορεί να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο έργο που λέγεται 
ιεραποστολή, που κληθήκαμε όλοι εμείς να το υπηρετήσουμε.

Μόνο με ταπείνωση και υπακοή στην εμπειρία του πνευματικού μας πατέρα Σεβασμιω-
τάτου μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, μπορεί να τελεσφορήσει το έργο 
αυτό και να δώσει καρπούς.

Βλέποντας ο κόσμος την ταπείνωσή μας θα συρρέει να βοηθήσει τους αδελφούς μας που 
το έχουν τόση ανάγκη.

Κλείνω με μια παράγραφο από την ομιλία του πατρός Εφραίμ από την Αριζόνα προς οικο-
δομή όλων μας: «Να πορευόμεθα χωρίς υψηλόφρονα διάθεση. “Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πράος 
καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ, καί εὑρήσετε ἀνάπαυση τές ψυχές ὑμῶν”».

Αν δεν ταπεινώσουμε το φρόνημα και δεν σκύψουμε το κεφάλι και αν δεν πιστέψουμε 
ακράδαντα ότι είμεθα ένα μηδενικό και δεν πιστέψει ο καθένας μας ότι είναι ο τελευταίος 
άνθρωπος, ο πιο αμαρτωλός, δεν πρόκειται να νιώσουμε την ιδιαίτερη χαρά της Αγίας Αναστά-
σεως και να γιορτάσουμε μυστικά και απόρρητα μέσα στην καρδιά το Πάσχα του Χριστού μας.

Μαρίνα Μπέκου
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 το απόγευμα είχαμε τη χαρά και την ευλογία στα 
πλαίσια των Ιεραποστολικών Συνάξεων των Νέων να δεχτούμε στον Σύλλογο 

μας (Τρυγόνος 3, Κυψέλη), τον Μητροπολίτη Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας κ.κ. 
Γεώργιο.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους νέους για το ιεραποστολικό έργο που 
επιτελεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Τσεχίας και της Σλοβακίας.

Δραστηριότες του Οµίλου

ΙΈΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΉ ΣΥΝΑΞΉ ΝΈΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας

Αρ. Πρωτ. 104/2015

Προς τον
Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο Ορθοδόξου Ιεραποστολής,
Κυψέλη, Αθήνα, Ελλάδα

Εν Michalovce, 8η Απριλίου 2019
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την ωραία συνάντηση στην έδρα 
σας και για την δωρεά σας. Ο Ελεήμων Δωρητής του κάθε καλού, ταις πρεσβίαις του αγί-
ου νέου ιερομάρτυρος Στανισλάβου Νασαντίλ του Τσέχου να σας χαρίσει όλους καλό και 
ευλογημένο Πάσχα!

Μεθ’ ευχών και ευλογιών.
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Στα παράρτήματα Λιβαδειάς και Θη-
βών του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,όπως είναι γνω-

στό από ιδρύσεώς τους, λειτουργούν ορ-
γανωμένα ιεροραφεία. Με προσήλωση 
στην ορθόδοξη παράδοση τα εργαστήρια δι-
ακονούν ευλαβείς κυρίες του συλλόγου μας. 
Με πολλή αγάπη στο αντικείμενο ράβουν 
ιερατικά άμφια, καλύματα Αγίας Τραπέζης 
και χιτώνες βάπτισης για τις ανάγκες της 
Εξωτερικής ιεραποστολής όπου γίνεται έργο 
ευαγγελισμού ψυχών. Οι ιεραπόστολοι που 
καταφθάνουν στον Όμιλό μας με πολλή χαρά 
και ενθουσιασμό παραλαμβάνουν αυτά τα 
ενδύματα, δώρα αγάπης, και μας δηλώνουν 
ότι ξεχωρίζουν για την κατασκευή τους και 
την ποιότητά τους. Κι αυτό γιατί η πολυετής 
εμπειρία των κυριών του Ομίλου μας στο 
ράψιμο αλλά και η καλή ποιότητα των υλικών 
που χρησιμοποιούν, αποτελούν εγγύηση για 
το τέλειο αποτέλεσμα.

Την φετινή ιεραποστολική χρονιά εδόθη-
σαν στον Σεβασμιώτατο Γουινέας κ.Γεώργιο 
ιερατικές στολές για νεοχειροτονηθέντες 
ιερείς που κατέστησε στην Μητροπολιτι-
κή του περιφέρεια αλλά και για ιερείς που 

επισκέφθηκε σε ποιμαντική περιοδεία στην 
Μητρόπολη Ζιμπάμπουε. Επίσης εδόθησαν 
ιερατικές στολές στον π.Αριστοτέλη στο Ρου-
μπάρε της Ουγκάντας, στον Σεβασμιώτατο 
Μιχαλουπόλεως & Κασσοβίας κ.Γεώργιο και 

στον π.Ιωνά που διακονεί την ορ-
θόδοξη ιεραποστολή στη Ταϊβάν. 
Παιδικοί βαπτιστικοί χιτώνες αλλά 
και ενηλίκων καθώς και εσώρασα 
αποστέλλονται με συνεργάτες σε 
αρκετά ιεραποστολικά κέντρα στην 
Αφρική και στην Ασία όταν μας 
ζητηθούν.

Αγαπητές κυρίες συνεχίστε να 
εργάζεστε με μεράκι και φροντίδα 
στα ιεροραφεία του Ομίλου μας 
αξιοποιώντας την πείρα και την 
τεχνογνωσία σας και οι όπου γης 
ιεραπόστολοι και νεοφώτιστοι 
αδελφοί μας θα προσεύχονται 
να έχουν υγεία τα ευλογημένα 
χέρια σας!

Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

ΙΈΡΟΡΑΦΈΙΑ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ιερατική στολή από τα ιεροραφεία του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. προσφέρει 
ο Σεβ. Γουϊνέας κ.Γεώργιος σε ιερέα στη Ζιμπάμπουε.

Ο Σεβ. Μιχαλουπόλεως & Κασσοβίας 
κ.Γεώργιος παραλαμβάνει με χαρά ιερατική 

στολή από τον Όμιλό μας.
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ΠΈΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2019 ΈΩΣ 31/03/2019
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  

από 01/01/2019 έως 31/03/2019 Ποσό

Αγγέλη Βάνα 20,00 €

Αγοραστού Δήμητρα 25,00 €

Αλεξανδρή Ρούλα 20,00 €

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 20,00 €

Αναγνωστοπούλου Βαρβάρα 50,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 15,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 18,80 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 70,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 12,00 €

Αρβύθας Ηλίας 100,00 €

Βενιζέλος Δημήτριος 50,00 €

Βλατάκης Συμεών 50,00 €

Βρεττού Σοφία 50,00 €

Γανωτής Κωνσταντίνος 20,00 €

Γιαλαμά Ειρήνη 20,00 €

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 20,00 €

Γκίκας Κωνσταντίνος 15,00 €

Γκίνη Μαρίνα 90,00 €

Δάφνη Ναυσικά 100,00 €

Δαφνής Σωτήριος 50,00 €

Δούκα Βασιλική 10,00 €

Δούση Θεοδώρα 50,00 €

Ζαβιτσάνου Αλεξάνδρα 50,00 €

Ζήσιου Μερσύνη 15,00 €

Ζούγρου Δήμητρα 10,00 €

Θαλασσινός Γεώργιος 50,00 €

Θεοδωρακοπούλου 20,00 €

Θεοδωρίδου Μαρία 50,00 €

Θεοδωρόπουλος Σταύρος 50,00 €
Ι.Ν. Κοιμήσεως  
ΘΤΚ Χρυσοσπηλαιωτίσσης Αθηνών

20,00 €

Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Γαλατάκη 30,00 €

Ιερά Μονή Καρακάλου Α.Ο. 30,00 €

Ιερά μονή Οσίου Γρηγορίου Α.Ο. 50,00 €

Καβουλάκης Βασίλειος 60,00 €

Καλαθά Φωτεινή 50,00 €

Καραγιάννη Ελπίδα 100,00 €

Καραθανάση Μαρία 60,00 €

Καραλής Βύρων 30,00 €

Καρύδης Προκόπιος 80,00 €

Κατηφόρη Ελένη 20,00 €

Κατσαδούρης Παναγιώτης 30,00 €

Κατσίβαλης Ευστάθιος 10,00 €

Καττή Ασημίνα 50,00 €

Κολιαστάσης Κωνσταντίνος 10,00 €

Κοντούλη Ευμορφία 50,00 €

Κορδεράς Ιωάννης 10,00 €

Κορίκης Νικόλαος 50,00 €

Κοτσύφη Σταματίνα 50,00 €

Κουράτορας Ανδρέας 50,00 €

Κουρκουμπάς Κωνσταντίνος 23,37 €

Κουτάντου Όλγα 30,00 €

Κουτσούκος Παναγιώτης 50,00 €

Κουτσούρης Αναστάσιος 50,00 €

Κυριακοπούλου Ασημίνα 50,00 €

Κωνσταντινιάδου Σοφία 50,00 €

Κωνσταντινίδου Ελεούσα 50,00 €

Λαγογιάννης Παναγιώτης 25,00 €

Λάμπρου Χρυσούλα 50,00 €

Λέκκος Ευάγγελος 50,00 €

Λυρίτση Γεωργία 80,00 €

Μάκαρης Αντώνιος 50,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα 100,00 €

Μαρκέλλα Γλύκα 20,00 €

Μαρμαράς Χρυσοβαλάντης 50,00 €

Ματσίρας Ιωάννης 20,00 €

Μουτεβελή Αιμιλία 20,00 €

Μπακάλης Λουκάς 20,00 €

Μπουρναβέα Αθανασία 30,00 €

Νταλάκα Βασιλική 50,00 €

π. Αθανάσιος Πίττας 100,00 €
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π. Ανδρέας Σκούλικας 500,00 €

π. Γεώργιος Σχοινάς 50,00 €

π. Ελευθέριος Χαβάτζας 150,00 €

π. Ιωάννης Κατσογρεσάκης 25,00 €

π. Λαυρέντιος Βούτσας -  
Ιερά Μονή Προυσσού

20,00 €

π. Παντελεήμων Σχιζογιάννης 50,00 €

π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 100,00 €

Παπαγεωργίου Χρήστος 20,00 €

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 20,00 €

Παπαγιαννοπούλου Χρύσα 10,00 €

Παπαδάκη Σοφία 150,00 €

Παπαδημητρίου Γεωργία 50,00 €

Παπαδόπουλος Εμμανουήλ 50,00 €

Παπαδόπουλος Καλλισθένης 50,00 €

Παπαναγιώτου Κλεανθία 30,00 €

Παπανδρέου Βασίλειος 20,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 40,00 €

Πεδιαδίτη Αικατερίνα 10,00 €

Πέρου Άννα 20,00 €

Ράπτης Δημήτριος 30,00 €

Ριζογιάννη Κωνσταντίνα 10,00 €

Ρουμπάλα Σεβαστία 200,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 20,00 €

Σιεράκη Ευαγγελία 20,00 €

Σιμόπουλος Γεράσιμος 30,00 €

Σοβατζόγλου Βασιλική 20,00 €

Σουρτζή Χρυσούλα 23,50 €

Σπίθα Μαρία 50,00 €

Σπυροπούλου Μερώπη 100,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00 €

Σωτηροπούλου Δήμητρα 35,00 €

Τετράδης Στέφανος 10,00 €

Τόγια Μάρω 30,00 €

Τουρμούζη Μαρία 20,00 €

Τσεβά Παναγιώτα 150,00 €

Τσεπελογιάννη Κυριακή 10,00 €

Τσίρη Μαρία 10,00 €

Τσιτσιλιάνη Πολυξένη 10,00 €

Τσιτσώνης Δ. Στέργιος 10,00 €

Τσολάκης Θωμάς 30,00 €

Φραγκιαδάκη Ευφροσύνη 10,00 €

Ψυχομάνη Παναγιώτα 20,00 €

Ώττα Αικατερίνα 40,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  
από 01/01/2019 έως 31/03/2019 Ποσό

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Βάγγου Σπυριδούλα 20,00 €

Βασιληά Παρασκευή 20,00 €

Βασιληάς Γεώργιος 20,00 €

Γαϊτανάρη Μαίρη 50,00 €

Δήμου Ουρανία 10,00 €

Ευθυμίου Απόστολος 62,66 €

Ζώνας Μενέλαος 50,00 €

Ιερά μονή Αγ. Παρασκευής 100,00 €

Καλλή Δήμητρα 10,00 €

Καλλιαντάση Ευμορφία 10,00 €

Καρλαύτη Ειρήνη 10,00 €

Λουπάκης Αθανάσιος 20,00 €

Μιχαήλ Μαίρη 31,33 €

Νταβέλη Γεωργία 31,33 €

Παπακωνσταντίνου Μαρία 10,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 30,00 €

Ράπτη Μήνα 20,00 €

Σανιδάς Νικόλαος 100,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €

Σύρου Βασιλική 20,00 €

Υφαντής Χαράλαμπος 100,00 €

Φούφουλας Άγγελος 20,00 €

Εις Μνήμην  
από 01/01/2019 έως 31/03/2019 Ποσό

Ανώνυμος εις μνήμην συζύγου Αντωνίου 20,00 €

Δασκαλάκη Ελένη εις μνήμην γονέων 
Δημητρίου - Ευριδίκης

50,00 €

Δημάκη Αλεξάνδρας εις μνήμην  
αδελφού Αντωνίου

40,00 €

Καραχάλιου Αλεξάνδρα εις μνήμην  
Χριστίνης Γαλανοπούλου

50,00 €

Κοντοδήμου Κυράννα Φαίδρα εις μνήμην 
Βούλας Ρούνη Παπαντωνίου

100,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην  
συζύγου Ιωάννου

50,00 €

Μικελάτου Ευτυχία εις μνήμην  
γονέων & αδελφών

20,00 €

Μπλέτσιος Ευάγγελος εις μνήμην  
συζύγου Βασιλικής & θυγατρός Ευανθίας

50,00 €

Νικολαΐδου Ελένη εις μνήμην  
συζύγου Παύλου

50,00 €

Πέτρου Ελένη εις μνήμην συζύγου 30,00 €

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  
από 01/01/2019 ΕΩΣ 31/03/2019 1.460,00 €

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ)

Εξόδιοι Λόγοι - ΚοιµηθέντεςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ

24ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΜΙΛΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΝ ΑΓΙΑΣ ΤΑΒΙΘΑ ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΘΕΜΑ: 

«Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς» 
Προσφιλεῖς ἀδελφοί καί συνεργάται τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. , ἡ Πρόεδρος καί τά μέλη τοῦ Δ.Σ.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ
εἰς τό 24ο Συνέδριον πού ὀργανώνει ὁ  Ὅμιλος μας ἀπό 23ης ἕως 25ης Αὐγούστου 2019 
(Παρασκευή, Σάββατο καί Κυριακή).

Τό Δ.Σ. καθώς καί ἡ ἐπιτροπή ὀργανώσεως τοῦ Συνεδρίου μέ ἔμπειρους 
εἰσηγητάς, θά προσπαθήσουν ὥστε τό τριήμερον Ἱεραποστολικόν Συ-
νέδριον νά βοηθήσει τούς Συνεργάτες μας μέ πνεῦμα μαθητείας καί 
ἀγάπης νά ὠφεληθοῦν πνευματικά. 

Ὁ περιωρισμένος ἀριθμός κατασκηνωτικῶν δωματίων ἐπιβάλλει 
ὥστε ἡ παροῦσα πρόσκλησις νά θεωρηθῇ αὐστηρῶς προσωπική.  Ὅσοι 
δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλοῦνται νά ἔχουν μαζί τους τά προσω-
πικά τους εἴδη, καθώς καί σεντόνια, πετσέτες κλπ. Ἐπιπλέον, ἐάν εἶναι 
δυνατόν, μαγνητόφωνο γιά τίς εἰσηγήσεις καί φωτογραφική μηχανή γιά 
τά ἀξιοθέατα τοῦ Παρνασσοῦ καί τοῦ κατασκηνωτικοῦ μουσείου.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ: Νά δηλώσετε ἐγκαίρως τήν συμμετοχήν σας εἰς τά τηλέφωνα:
1. κα Μαρίνα Μπέκου 6976632536
2. κα Ἀργυρῶ Σώχου 2108650348   ἤ   6978738331 
3. κα Θεοδώρα Σκορδά 2108650759   ἤ   6988342744
4. κα Εὐτυχία Χρηστίδου 2109885542   ἤ   6945644654
5. Κατασκηνώση «Ἁγία Ταβιθᾶ» 2267031290   ἤ   2261023516

Σᾶς περιμένουμε μέ ἀδελφική καί ἱεραποστολική χαρά.

  ΔΙΑ ΤΟΝ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ
 Ἡ Πρόεδρος  Ἡ Γεν. Γραμματεύς ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
 Μαρίνα Μπέκου  Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου Ἡ Ἀδελφότητα «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ

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

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ: Ὁδός Τρυγόνος 3 (Ἄνω Κυψέλη) 113 64 Ἀθήνα
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ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΊ ΤΟΝ «ΊΕΡΑΠΟΣΤΟΛΊΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» ΔΏΡΕΑΝ.
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