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Χριστός Ἀνέστη!
그리스도는 부활하셨습니다!

Christ is Risen!
Христос Воскресе!
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Παρακαλοῦμε ταχυδρομεῖστε  
τή μία 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.
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Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά˙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εὐδοκίᾳ καί Χάριτι τοῦ Σταυρωθέντος, Ταφέντος 

καί Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφθάσαμε εἰς τήν «κλητήν καί ἁγίαν 
ἡμέραν, τήν μίαν τῶν Σαββάτων, τήν βασιλίδα καί κυρίαν, 
τήν ἑορτῶν ἑορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων», τήν κο-
ρυφαίαν τῶν ἑορτῶν καί πανηγύρεων τῆς Ἁγίας ἡμῶν 
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ἀναφερόμενος εἰς τό Χριστιανικόν Πάσχα, κατά τό 
ὁποῖον «Χριστός ὁ Θεός ἐκ θανάτου πρός ζωήν, καί ἐκ γῆς 
πρός οὐρανόν, ἡμᾶς διεβίβασεν», ἀναφωνεῖ ἐν πνευματικῇ 
χαρᾷ καί εὐφροσύνῃ: Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα, τό 
ὁποῖον μᾶς χαρίζει ψυχικήν τέρψιν καί ἀγαλλίασιν 
καρδίας, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Πάσχα πανσεβά-
σμιον ἀνέτειλε δι’ ἡμᾶς τούς πιστούς Χριστιανούς, 
Πάσχα, κατά τό ὁποῖον μέ ἁγνή καί πηγαία χαρά θά 
περιπτυχθοῦμε τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας. Πάσχα, 
τό ὁποῖο μᾶς λυτρώνει ἀπό τήν λύπην, ἀφοῦ ἡ χαρά 
τῆς Ἀναστάσεως ἐπλήρωσε τάς ψυχάς τῶν ἁγίων Μυ-
ροφόρων Γυναικῶν καί ἐξαφάνισε τήν λύπην ἀπό τόν 
Σταυρικόν θάνατον τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τό ἐφετεινό  Ἅγιο Πάσχα, καθώς τό ἑορτάζουμε 
κάτω ἀπό διαφορετικές καί πρωτοφανεῖς συνθῆκες, 
χωρίς τήν παρουσία καί συμμετοχή τοῦ Λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας καί μάλιστα εἰς τήν 
προσφοράν τῆς λογικῆς καί ἀναιμάκτου Θυσίας τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας -γεγονός τό ὁποῖο ὑπενθυμίζει 
καί ὑπερβαίνει Κατοχικές περιόδους τῆς Πατρίδος 
μας καί ὁ ἐκκλησιαστικός ἱστορικός τοῦ μέλλοντος 
θά καταγράψη μέ μελανά γράμματα εἰς τάς δέλτους 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱστορίας- δέν βιώνεται ὅσο 
καί ὅπως θά ἔπρεπε ἀπό τόν Χριστώνυμο Λαό μας ἡ 
πνευματική καί λυτρωτική χαρά τῆς κοσμοχαρμοσύνου 
καί κοσμοσωτηρίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καί 
ἡ διάβασις «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν καί ἐκ γῆς πρός 
οὐρανόν». Παρεκωλύθη, δυστυχῶς, ἡ Θεία Λατρεία μέ 
νομικές διατάξεις καί αὐταρχική ἐπιβολή τῆς Κρατικῆς 
ἐξουσίας, ἀντιβαίνουσαν εἰς τούς Θείους καί Ἱερούς 
Κανόνας καί τά σχετικά ἄρθρα τοῦ Συντάγματος πε-
ρί ἐλευθέρας Θείας Λατρείας, ἐνῶ εἰς τάς ὁμοδόξους 
Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Σερβί-
ας, παρότι τηροῦνται ἐπακριβῶς τά προβλεπόμενα ὑπό 

τῆς Πολιτείας μέτρα δέν ἀνεκόπη οὐδ’ ἐπί στιγμήν ἡ 
λειτουργική καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἰς τούς 
Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς των.

Ἡ ραγδαία καί ἀστραπιαία ἐξάπλωσις τῆς ἐπιδημίας 
καί πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ εἰς ὅλον τόν κόσμον 
εἶναι ἕνα καταπληκτικό φαινόμενο καί συγκλονίζει ὅλην 
τήν ἀνθρωπότητα. «Κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος» καί διά 
τήν πλεονάζουσαν εἰς τόν σύμπαντα κόσμον ἁμαρτίαν, 
ἀνομίαν καί ἀποστασίαν ἀπό τοῦ θείου θελήματος 
τοῦ Ζῶντος Παναγίου Τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ, κατά 
Θείαν παραχώρησιν, μαστίζεται ὅλη σχεδόν ἡ γῆ καί 
οἱ κατοικοῦντες εἰς αὐτήν ἀπό τήν δεινήν αὐτήν μά-
στιγα καί «φαραωνικήν» πληγήν. Χιλιάδες τά θύμα-
τα τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ ἀνά τόν κόσμον καί 
ἑκατοντάδες χιλιάδες τά κρούσματα τῆς βαρείας αὐτῆς 
ἀσθενείας, γεγονότα τά ὁποῖα συγκλονίζουν ὅλο τό 
ἀνθρώπινο γένος. Εἰς τήν  Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα 
μας, τήν Χώρα τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων, τά θύματα 
καί τά κρούσματα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι, ἄς ἔχη δόξα 
ὁ Πανάγαθος Θεός, περιωρισμένης καί ἐλεγχομένης 
κλίμακος. Καί εἰς τό Παναγιοσκέπαστο νησί τῶν Κυθή-
ρων καί τό ἁγιοφρούρητο νησί τῶν Ἀντικυθήρων δέν 
ἔχουμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας κανένα 
κροῦσμα. «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Βαρειά καί δυσβάστακτη ἡ σύγχρονη αὐτή δοκι-
μασία τῆς ἀνθρωπότητος. Χρειάζεται ἡ ἐξ ὕψους δύ-
ναμις καί ὁ ἀπαραίτητος πνευματικός ὁπλισμός διά νά 
ὑπομείνωμε καί νά ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν ἐπελθοῦσα 
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«Πάσχα τό τερπνόν˙ Πάσχα Κυρίου, Πάσχα˙ Πάσχα 

πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε˙Πάσχα ἐν χαρᾷ ἀλλήλους 
περιπτυξώμεθα˙ ὦ Πάσχα λύτρον λύπης …».

 (Στιχηρόν τῶν Αἴνων τοῦ Πάσχα)

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



δεινή αὐτή συμφορά. Ἄς ἀκούσωμε τόν ἅγιο Ἰωάννη 
τόν Χρυσόστομο, τόν θεοφώτιστο αὐτό διδάσκαλο καί 
ἄς προσέξωμε τίς ἐμπνευσμένες συμβουλές καί νου-
θεσίες του.

«Γι’ αὐτό ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά αὐξηθοῦν τά δει-
νά, ἐπισημαίνει ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ, ὄχι γιά νά μᾶς 
καταποντίση μέσα σ’ αὐτά, ἀλλά γιά νά μᾶς κάνη πιό δόκι-
μους καί νά μᾶς χαρίση μεγαλύτερη ἀπόδειξι τῆς δυνάμεώς 
του» (Ε.Π.Ε. 6,670). «Οἱ δοκιμασίες εἶναι ἴδιον τῶν φίλων 
τοῦ Θεοῦ» (Ε.Π.Ε. 14, 176). «Οἱ θλίψεις καί οἱ δυσκολί-
ες τῆς ζωῆς εἶναι σάν τό ἀκόνι. Μᾶς τροχίζουν. Γι’ αὐτό 
οἱ φτωχοί, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, εἶναι πιό συνετοί ἀπό τούς 
πλουσίους, ἐπειδή ἀκριβῶς δέχονται πλήγματα καί κραδα-
σμούς ἀπό τά κύματα τῆς ζωῆς… Τό σίδερο, ὅταν παραμένη 
ἀχρησιμοποίητο, φθείρεται˙ ὅταν ὅμως δουλεύεται λάμπει. 
Ἔτσι καί ἡ ψυχή ὅταν κινῆται. Καί κίνησις τῆς ψυχῆς εἶναι 
οἱ δοκιμασίες της. Καί ἡ λύπη, ὅταν δέν εἶναι ὑπέρμετρη, 
εἶναι καλό, καλή καί ἡ φροντίδα, καλή καί ἡ φτώχεια. Γιατί 
μᾶς κάνουν δυνατούς καί τά καλά καί τά ἀντίθετα» (Ε.Π.Ε. 
16β, 270-272). «Ὁ Χριστός δίνει καί τήν ὑπομονή καί χα-
ρίζει σύντομα τήν ἀπαλλαγή, ὥστε νά γίνεται ὑποφερτή ἡ 
δοκιμασία» (Ε.Π.Ε. 18α, 80). «Ἄς μή τά χάνουμε στίς δοκι-
μασίες. Κοινωνός τοῦ Χριστοῦ δέν γίνεται ὅποιος ζῆ τρυφηλή 
ζωή, παραμένοντας ράθυμος καί χάνοντας τό θάρρος του. 
Κοινωνός του γίνεται ἐκεῖνος, πού ἀντιμετωπίζει θλίψεις 
καί δοκιμασίες. Ἐκεῖνος, πού στέκεται κοντά σ’ αὐτόν, πού 
βαδίζει τόν στενό δρόμο» (Ε.Π.Ε. 19, 26). «Τό νά πάσχη 
κανείς κάτι διά τόν Χριστόν, εἶναι γλυκύτερο ἀπό κάθε πα-
ρηγοριά» (Ε.Π.Ε. 20, 640). Καί «δένδρα, τά ὁποῖα δέρνουν 
οἱ ἄνεμοι, γίνονται ἰσχυρότερα» (Ε.Π.Ε. 31, 102).

Καί ὁ νεώτερος σύγχρονος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ὁ συμπαθέστατος  Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσο-
καλυβίτης, μᾶς συμβουλεύει στηρίζοντάς μας στίς δο-
κιμασίες καί θλίψεις τῆς ζωῆς μας: «Συμβαίνει πολλές 
φορές σήμερα ὁ ἄνθρωπος νά αἰσθάνεται θλίψη, ἀπελπισία, 
νωθρότητα, τεμπελιά, ἀκηδία κι ὅλα τά σατανικά. Νά εἶναι 
θλιμμένος, νά κλαίει, νά μελαγχολεῖ, νά μή δίνει σημασία 
στήν οἰκογένειά του, νά ξοδεύει ἕνα σωρό χρήματα στούς 
ψυχαναλυτές, γιά νά πάρει φάρμακα. Αὐτά οἱ ἄνθρωποι τά 
λένε «ἀνασφάλεια». Ἡ θρησκεία μας πιστεύει ὅτι αὐτά εἶναι 
πειρασμικά πράγματα.

 Ὁ πόνος εἶναι μία ψυχική δύναμη πού ὁ Θεός τήν 
ἔβαλε μέσα μας, μέ προορισμό νά κάνει τό καλό, τήν 
ἀγάπη, τή χαρά, τήν προσευχή. Ἀντ’ αὐτοῦ, ὁ διάβολος 
καταφέρνει καί παίρνει τήν ψυχική αὐτή δύναμη ἀπό 
τήν μπαταρία τῆς ψυχῆς μας καί τή μεταχειρίζεται γιά 
τό κακό, τήν κάνει κατάθλιψη καί φέρνει τήν ψυχή στή 
νωθρότητα καί στήν ἀκηδία. Βασανίζει τόν ἄνθρωπο, 
τόν κάνει αἰχμάλωτό του, τόν ἀρρωσταίνει ψυχικά. 
Ὑπάρχει ἕνα μυστικό˙νά μεταβάλετε τή σατανική ἐνέργεια 
σέ καλή. Εἶναι δύσκολο καί χρειάζεται καί κάποια προετοι-
μασία. Προετοιμασία εἶναι ἡ ταπείνωση. Μέ τήν ταπείνω-
ση ἀποσπᾶτε τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Δίνεσθε στήν ἀγάπη τοῦ 

Θεοῦ, στή λατρεία Του, στήν προσευχή. Ἀλλά κι ὅλα ἄν τά 
κάνετε, τίποτα δέν ἔχετε καταφέρει, ἄν δέν ἔχετε ἀποκτήσει 
ταπείνωσι» .

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Οἱ τρέχουσες δυσάρεστες συνθῆκες ἑορτασμοῦ τῶν 

Ἁγίων ἡμερῶν καί ἑορτῶν τοῦ Πάσχα ἄς μή μειώσουν 
καί ἄς μήν ἀφαιρέσουν ἀπό τήν ψυχή μας τήν θεία καί 
λυτρωτική χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ 
μας καί τῆς ἐν Χριστῷ Σταυρωθέντι καί Ἀναστάντι 
σωτηρίας μας. Ὁ Παντογνώστης καί καρδιογνώστης 
Κύριος καί Θεός μας, «ὁ ἑτάζων καρδίας καί νεφρούς», ὁ 
Ὁποῖος γνωρίζει τήν ἀγαθήν προαίρεσιν καί διάθεσιν 
τῆς καρδίας σας, τόν βαθύν πόνον καί τήν ὀδύνην τῆς 
ψυχῆς σας διά τόν πρωτόγνωρο ἀποκλεισμό τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λατρεία καί τό Ἅγιον Ποτήριον 
τῆς Ζωῆς θά ἀποδώση εἰς τόν κάθε πιστό κατά τήν καρ-
δίαν του. «Δώῃ σοι Κύριος κατά τήν καρδίαν σου καί πᾶσαν 
τήν βουλήν σου πληρώσαι» λέγει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ. 
    Ἄς ἀκούσωμε τήν προτροπή τοῦ Ἱεροῦ 
Ὑμνῳδοῦ: «Δεῦτε οὖν καί ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις 
συμπορευθῶμεν αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν … ἵνα καί συ-
ζήσωμεν αὐτῷ» τῷ Νυμφίῳ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰησοῦ 
Χριστῷ. Συμμετέχοντες καρδιακῶς εἰς τό σωτήριον 
Πάθος καί συμβαδίζοντες μετά τοῦ ἀναβαίνοντος εἰς 
τόν Γολγοθᾶν Του Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «τήν 
ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου» θά φθάσωμε μέ τήν Χάριν καί 
τήν Θείαν Του Δύναμιν εἰς τήν Ἁγίαν Του Ἀνάστασιν. 
     Ἡ σύντομη περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Ἑβδομάδος εἶναι μία πνευματική εὐκαιρία περισσοτέ-
ρας προσευχῆς, περισυλλογῆς, κατανύξεως καί μετανοί-
ας. Ἄς τήν ἀξιοποιήσωμε πνευματικά, παρακαλοῦντες 
θερμά τόν Κύριο καί Θεό μας, τήν Παναγία Μητέρα Του, 
τούς τοπικούς μας Ἁγίους καί ὅλους τούς Ἁγίους τῆς 
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας νά ὑπερκεράσουν 
τήν λύπη μας ἐκ τῆς στερήσεως τῆς Θείας Λατρείας 
εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας καί νά μή στερηθοῦμε τήν 
Θεία Χάρι καί εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.Καί 
τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί εὐδοκοῦντος νά παρέλθη 
ἀνεπιστρεπτί ἡ φοβερή αὐτή δοκιμασία καί συμφορά 
οὕτως, ὥστε νά ἐπανέλθωμε εἰς τόν κανονικόν ρυθμόν 
τῆς ζωῆς μας καί τῆς ἀπολαύσεως τῆς Θείας Λατρείας.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας πᾶσαν παρά τοῦ 
Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν εὐλογίαν καί 
θείαν δωρεάν εἰς ὅλους σας, καί εἰς τούς ἁπανταχοῦ 
τῆς γῆς ἱεραποστόλους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
μας, καί τήν συντομώτερη ἀπαλλαγή τῆς πατρίδος 
μας καί ὅλου τοῦ κόσμου ἀπό τήν θανατηφόρο παν-
δημία τοῦ κορωνοϊοῦ, διατελῶ,

Μέ Ἀναστάσιμες εὐχές καί εὐλογίες 
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.4



Αγαπητοί μου φίλοι και συνεργάτες 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,

Διαβαίνουμε μια από τις πιο 
δύσκολες περιόδους της εκκλησίας μας. 
Όλη σχεδόν τη Σαρακοστή μείναμε στα 
σπίτια μας χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς Θεία 
Λειτουργία, χωρίς Θεία Ευχαριστία. Μια 
Σαρακοστή φτωχή από τα παρηγορητική 
λόγια του Κυρίου μας «Λάβετε φάγετε… 
Πίετε εξ αυτού πάντες…». Μια Σαρακοστή 
γεμάτη πόνο και πίκρα στην ψυχή μας, 
γιατί εμείς οι εργαζόμενοι περιμέναμε την 
Κυριακή να μας ανακουφίσει ο Κύριος απ’ 
όλη την κούραση, σωματική και ψυχική, 
απ’ όλο το βάρος του αγώνα της εβδο-
μάδας. Περιμέναμε την Κυριακή για να 
συμπροσευχηθούμε με τους συνενορίτες 
μας για τα παιδιά όλου του κόσμου που 
βρίσκονται σε παραζάλη, για τα δικά μας 
παιδιά, για τον σύζυγό μας, για τους κε-
κοιμημένους μας, για τους αναγκεμένους 
αδελφούς μας, για την ιεραποστολή και 
τέλος, για τους εχθρούς μας, γι’ αυτούς 
που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη, για να 
τους ελεήσει και να ελεήσει κι εμάς τους 
ανήμπορους και αμελείς.

Όμως δυστυχώς, έκλεισαν τις εκκλη-
σίες μας, σιώπησαν οι καμπάνες μας και 
τα μεγάφωνα κι εμείς μείναμε απ’ έξω, 
χωρίς όλα αυτά. 

Δόξα τω Θεώ που άγιοι πατέρες της Εκ-
κλησίας μας μάς άφησαν παρακαταθήκες, 
όπως το βιβλίο του Τριωδίου, ένα βιβλίο 
γεμάτο έλεος, αγάπη και θυσία από τον 
Χριστό μας για μας τους αμαρτωλούς. Ένα 
βιβλίο που συγκινεί, κατανύγει και ανα-
κουφίζει τον πόνο απ’ την αμαρτία. Ένα 

βιβλίο που έκανε τον καθένα από μας να 
κλειστεί στο «ταμείο του» και να ζητήσει 
το έλεος του Θεού για τον εαυτό του, αλλά 
και για όλο τον κόσμο.

Να ξέρετε αγαπητοί μου ότι αυτός ο 
σταυρός που επέτρεψε ο Κύριος να σηκώ-
σουμε είναι μία σταγόνα, μπροστά στον 
Σταυρό του Κυρίου μας, που σήκωσε απά-
νω Του όλη την ασχήμια και την κακία του 
κόσμου τούτου. Και να μην ξεχνούμε, ότι 
μετά τον σταυρό έρχεται η Ανάσταση. «Ο 
σταυρός σου, Κύριε, ζωή και ανάστασις…».

Αγαπημένοι μου φτάνει η εορτή των 
εορτών, το άγιο Πάσχα, η Ανάσταση του 
Κυρίου μας. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε 
στην καρδιά μας το φως της Αναστάσεως;

Φέτος αυτός είναι ο σταυρός σου!
Να τον σηκώσεις... Να τον υπομείνεις!

Χριστέ μου...Χριστέ μου...
βοήθησέ με βοήθησέ με 
να ανέβω να ανέβω 

το Γολγοθά μου...το Γολγοθά μου...
Βοήθησέ με ναΒοήθησέ με να

αντέξω το βάρος αντέξω το βάρος 
τουτου

Σταυρού μου για να Σταυρού μου για να 
με οδηγήσεις με οδηγήσεις 

στην Ανάσταση καιστην Ανάσταση και
στην γλυκειά στην γλυκειά 
αγκαλιά |Σου...αγκαλιά |Σου...

ΑμήνΑμήν

Επίκαιροι προβληµατισµοί 5



Αντί άλλης ευχής, σας παραθέτω ένα 
κείμενο ενός ιερέα που έγραψε γι’ αυτές 
τις ημέρες:
Δεν θα είσαι σήμερα στο ναό.
Δεν θα είσαι καθόλου αυτή την εβδομάδα.
Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Φέτος αυτός είναι ο σταυρός σου.
Να τον σηκώσεις.
Να τον υπομείνεις.

Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς ακολουθίες;
Ναι. Χωρίς ακολουθίες αλλά όχι και χωρίς 
Νυμφίο.
Αυτόν μπορείς να Τον έχεις μέσα στην 
καρδιά σου.
Αυτόν, κανείς δεν μπορεί να στον πάρει.
Κανείς δεν μπορεί να σε χωρίσει από τον 
Χριστό εκτός από τον εαυτό σου.
Μεγάλη Εβδομάδα. Ημέρες Παθών.
Προδοσία. Ατίμωση. Σταυρός. Θάνατος.
Μα μη φοβάσαι, μη λιγοψυχείς.
Η Ανάσταση ζυγώνει. Έρχεται ταχύ.

Ανάσταση χωρίς Θεία Λειτουργία;
Ναι. Αυτή η Ανάσταση δεν θα σε βρει μέσα 
σε Ναό.
Μπορεί να σε βρει όμως μαζί με τον Χρι-
στό.
Ξέρει ο Χριστός γιατί βρίσκεσαι σπίτι σου.
Ξέρει ότι δεν Τον αρνήθηκες αυτή την 
φορά.
Ίσως Τον αρνήθηκες σε άλλες περιστάσεις.
Μα ετούτη την φορά δεν είναι κάτι που 
εσύ επέλεξες. Υπακοή κάνεις, γι’αυτό και 
δεν σου λογίζεται.

Μα θυμήσου τις άλλες φορές που Τον 
πρόδωσες και μετανόησε.
Άνοιξε την καρδιά σου διάπλατα σ’ Αυτόν.
Και θα δεις το Φως Του να λιτανεύεται 
μέσα στο σπιτικό σου. Η παρουσία Του 

να θωπεύει την ψυχούλα σου που ζητά 
συγχώρεση, Ουρανό και Αιωνιότητα.

Υπέμεινε, προσευχήσου.
Έχε τον νου σου στον Χριστό.
Κοίταξε Τον όπως σε κοιτά κι Αυτός.
Με αγάπη και κατανόηση, με απλότητα 
και αγαθότητα.

Δες Τον να φτάνει στην άκρα ταπείνωση.
Δες Τον να ανεβαίνει στο ύψος του Σταυ-
ρού της αγάπης Του.
Δες Τον και κλάψε για τις προδοσίες σου, 
για τα λάθη σου, για τις αμαρτίες σου.
Δες Τον και καμάρωσε την αρχοντιά της 
καρδιάς Του, την άδολη αγάπη Του, την 
άπειρη φιλανθρωπία Του.

Όλα κάποτε θα περάσουν.
Μα Αυτός θα παραμείνει εις τους αιώνας 
των αιώνων.
Αυτός είναι ο Νυμφίος σου.
Μαζί Του συσταυρώσου.
Μαζί Του συναναστήσου.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Μαρίνα Μπέκου
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Επίκαιροι προβληµατισµοί6



Με πόνο ψυχής παρακολουθούμε 
τα όσα συμβαίνουν στην χώρα 

μας αλλά και στην οικουμένη ολό-
κληρη με την ταχεία εξάπλωση του 
κορωνοϊού COVID-19 και επικοινω-
νούμε και πάλι μαζί σας για να σας 
ενημερώσουμε σχετικά.

1. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. 
Οι χριστιανοί, ως γνωστόν, ποτέ δεν 
πρέπει να σταματούν την επικοινω-
νία τους με τον Θεό, ιδιαιτέρως σε 
ώρες δύσκολες όπως κατά την παρού-
σα πανδημία, γιατί η προσευχή είναι 
το δυνατότερο όπλο που έχουμε για την 
αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό στην Ορθό-
δοξη Μητρόπολη Κορέας οργανώνουμε 
αυτόν τον καιρό, μέχρι να λήξει το πρό-
βλημα κορωνοϊού COVID-19, εκστρατεία 
προσευχής.

2. ΩΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. 
Κάθε βράδυ από 10:00 έως 10:15 κα-
θιερώσαμε ώρα κοινής προσευχής των 
μελών της Εκκλησίας μας. Όλοι μαζί την 
ίδια ώρα, ο καθένας από το σπίτι του, 
θα προσευχόμαστε για τα θύματα εκ του 
COVID-19, τους ασθενείς, τους συγγε-
νείς τους, αλλά και για τους γιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό, που με 
πολλές θυσίες προσφέρουν τόσα πολλά 
σε όσους υποφέρουν.

3. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ. Μέχρι το Σάββατο 
του Λαζάρου (11/4/2020) σας παρακα-
λούμε να μην έρχεσθε στον Ναό, αλλά 
να παραμένετε στα σπίτια σας προσευ-
χόμενοι. Έτσι δε θα υπάρχει ο κίνδυνος 
να γίνετε άθελά σας αιτία να αρρωστήσει 
κάποιος συνάνθρωπός σας, αλλά κι εσείς 
θα προφυλαχθείτε από τον πολύ επικίν-
δυνο COVID-19. Όλες οι ιερές Ακολουθί-
ες της Μ. Τεσσαρακοστής θα τελούνται 
από τους Ιερείς μας με τους βοηθούς 
τους στους Ιερούς Ναούς μας χωρίς την 
συμμετοχή των πιστών. Κατά τις ώρες 
των καθημερινών Ακολουθιών 9 το πρωί 
και 5 το απόγευμα, που θα τελούνται 
οι Ιερές Ακολουθίες του  Όρθρου, του 
Μ. Αποδείπνου και των Χαιρετισμών, 
συνιστούμε σε όσους μπορούν να προ-
σεύχονται από το σπίτι τους χρησιμο-

Νεώτερες οδηγίες για την ἀντιμετώπιση  
τοῦ κορωνοϊού COVID-19

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

ΟΜητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος, κατόπιν αιτήματός μας, απέστειλε δύο κεί-
μενα από τα πολλά που κυκλοφόρησε λόγω του κορωνοϊού, για την πνευματική 

στήριξη και ενημέρωση του Ορθόδοξου Ποιμνίου στην Κορέα. Σ’ αυτά φαίνεται ο 
τρόπος αντιμετωπίσεως του μεγάλου προβλήματος των ημερών μας. Να σημειωθεί 
ότι η Μητρόπολη Κορέας ήταν η πρώτη Ορθόδοξη Μητρόπολη και κοινότητα που 
επηρεάστηκε από αυτόν τον ιό.

Η Μητρόπολη Κορέας ήταν η πρώτη Ορθόδοξη 
κοινότητα που επηρεάστηκε από τον κορωνοϊό.
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Hδύναμη της Εκκλησίας τούτες τις 
δύσκολες και απρόσμενες μέρες και 

ώρες που περνά η ανθρωπότητα από τον 
αόρατο εχθρό του κορωνοϊού δεν βρίσκε-
ται στους παληκαρισμούς μερικών, που 
θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν οι ίδιοι, 
ούτε γίνονται κίνδυνος για τους άλλους 
όταν συνωστίζονται στους ναούς.

Ο Χριστός δεν ενέδωσε στον δεύτερο 
πειρασμό για να δείξει την δύναμή Του πέ-
φτοντας κάτω από το πιο ψηλό μέρος του 
ναού του Σολομώντος, αλλά του απάντησε: 
«Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου».

Η δύναμη της Εκκλησίας θα φανεί 
εάν τα παιδιά της από ευθύνη για την 
υγεία του κόσμου δεν εκκλησιάζονται αυ-

τή την κρίσιμη περίοδο, αλλά κάθονται 
προσευχόμενοι στο σπίτι τους. Υπάρχει 
συγκλονιστικότερη εικόνα από το να δεις 
τα μέλη μιας ολόκληρης οικογένειας να 
προσεύχονται μαζί γονατιστοί υπέρ της 
σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου;

Η δύναμη της Εκκλησίας θα φα-
νεί από το πόσες «κατ᾽ οἶκον» εκκλησίες 
λειτουργούν σε κάθε Ενορία. Πόσοι χρι-
στιανοί προσεύχονται κατ᾽ εντολή του 
Κυρίου «ἐν τῷ ταμιείῳ» και συνεχίζουν 
την μοναχική παράδοση της προσευχής 
«ἐν τοῖς κελλίοις». Είναι πολύ ωφέλιμο να 
ξαναθυμηθούμε τη δύναμη της προσευ-
χής της «κατ᾽ οἶκον» εκκλησίας «τῆς Μα-
ρίας, μητέρας τοῦ Ἰωάννη, ποὺ τὸν ἔλεγαν 

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

ποιώντας το ειδικό Προσευχητάριο που 
έχει εκδοθεί από τον Εκδοτικό Οίκο της 
Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας. Όσοι 
δεν μπορούν τις συγκεκριμένες ώρες ας 
προσεύχονται σε άλλες ώρες.

4. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ. Οι ιεροί ναοί μας θα 
παραμένουν ανοικτοί για όποιους επι-
θυμούν να τους επισκέπτονται για να 
προσευχηθούν προσωπικά. Σε επισκέ-
πτες που δε γνωρίζουμε δε θα επιτρέπε-
ται προς το παρόν η είσοδός τους στους 
ναούς μας. Επίσης, επίσκεψη προσκυ-
νητών στο Μοναστήρι δεν επιτρέπεται.

5. ONLINE BIBLE STUDY. Κάθε 
Κυριακή από 2:00 έως 3:00 θα γίνεται 
online μελέτη της Αγίας Γραφής για την 
πνευματική τροφοδοσία των μελών της 
Εκκλησίας μας.

6. ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. Εάν 
έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα μη διστά-
σετε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς ή 
με όποιο άλλο μέσο κοινωνικής δικτύω-

σης διαθέτετε, με τον ιερέα σας. Επίσης, 
εάν υπάρχει ειδική ανάγκη ο ιερέας σας 
μπορεί με τις κατάλληλες προφυλάξεις 
να σας επισκεφθεί στο σπίτι σας για την 
μετάδοση της Θ. Ευχαριστίας ή την τέ-
λεση κάποιας άλλης αγιαστικής πράξης.

7. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Με την πίστη 
μας στον Θεό, την αδιάλειπτη προσευχή 
μας και την αυστηρή τήρηση όλων των 
κανόνων υγιεινής θα ξεπεράσουμε το 
μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. 
Ελπίζουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός «θα 
λιγοστέψει τις μέρες των δεινών» (Μτ. 
24:22) και σύντομα θα ξαναβρεθούμε 
όλοι μαζί στους ιερούς ναούς μας, με-
τά από την προσωρινή αυτή σωματική 
αλλά όχι και πνευματική απομάκρυνση, 
για να Τον δοξολογήσουμε για όλα όσα 
επέτρεψε να συμβούν για τη σωτηρία 
μας. Καλή Ανάσταση!

Από την Ορθόδοξη Μητρόπολη Κορέας

Η δύναμη της Εκκλησίας
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καὶ Μάρκο» (Πρ. 12:12) στα Ιεροσόλυμα, 
που ελευθέρωσε τον αλυσοδεμένο στην 
φυλακή Απόστολο Πέτρο.

Η δύναμη της Εκκλησίας θα φανεί 
εάν υπάρχουν πιστοί που λαχταρούν να 
κοινωνούν συχνά κατά την περίοδο της 
Μ. Τεσσαρακοστής και όχι μόνον των 
Αχράντων Μυστηρίων, αλλά για την αγά-
πη τους προς την κοινωνία υπομένουν 
καρτερικά τη στέρησή τους. Ας ξαναθυ-
μηθούμε ότι στην παλαιά εποχή οι Μο-
ναχοί έφευγαν από τα κοινόβιά τους την 
αρχή της Μ. Τεσσαρακοστής κι έμεναν 
προσευχόμενοι και ασκούμενοι στα βάθη 
της ερήμου, επιστρέφοντας στα μοναστή-
ρια τους το Σάββατο του Λαζάρου για να 
κοινωνήσουν την Κυριακή των Βαΐων και 
να γιορτάσουν όλοι μαζί τη Μ. Εβδομάδα 
και το Πάσχα. Πόσοι ασκητές αγίασαν 
στερούμενοι της Θείας Κοινωνίας; Πόσα 
γυναικεία μοναστήρια λόγω ελλείψεως 
ιερέων δεν έχουν συχνή μυστηριακή ζωή;

Η δύναμη της Εκκλησίας θα φανεί 
εάν τα μέλη της είναι πρόθυμα να συν-
δράμουν εθελοντικά στις ανάγκες των συ-
νανθρώπων τους. Σε παρόμοιες δύσκολες 
περιστάσεις η Εκκλησία πάντα οργάνωνε 
φιλανθρωπικό έργο με διακόνους της κλη-
ρικούς, μοναχούς και λαϊκούς.

Το παρακάτω παράδειγμα από την 
ζωή της αρχαίας Εκκλησίας είναι πολύ 
διδακτικό και για τους σημερινούς χρι-
στιανούς. Στην Αλεξάνδρεια του 4ο αιώνα 
παρουσιάστηκε φοβερή πανώλη και πέθαι-
ναν πολλοί. Στην πόλη διαδραματίζονταν 
σκηνές φρίκης. Οι άνθρωποι τρομαγμένοι 
εγκατέλειπαν τους συγγενείς τους και κα-
τέφευγαν στα βουνά και στις ερήμους για 
να σωθούν. Τότε, γράφει ο εκκλησιαστικός 
ιστορικός, έγινε ένα θαύμα. Εμφανίστηκαν 
στην πόλη … άγγελοι! Οι χριστιανοί της πό-
λης, ως άγγελοι, περιέθαλπαν τους αρρώ-

στους αψηφώντας την μεταδοτική ασθέ-
νεια. Και συνέβη να γίνουν καλά ασθενείς 
και να πεθάνουν κάποιοι χριστιανοί-άγγε-
λοι από την νόσο. Αυτή είναι η μαρτυρία 
της δύναμης της Εκκλησίας. Η θυσία για 
τον κόσμο! Αυτό είναι το ορθόδοξο ήθος. 
Αυτή την παράδοση παραλάβαμε από την 
Αρχαία Εκκλησία και τους βυζαντινούς 
προγόνους μας με την οργανωμένη από 
την Εκκλησία φιλανθρωπία και κοινωνική 
πρόνοια.

Και σήμερα οι άνθρωποι της Εκ-
κλησίας πρέπει να γίνουν το παρά-
δειγμα προς μίμηση. Ενώ κάποιοι δεν 
τηρούν τα κυβερνητικά προστατευτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της πανδημίας ή κάνουν άλλες πα-
ράτολμες και ανεύθυνες για την υγεία των 
συνανθρώπων τους πράξεις και νομίζουν 
ότι η ελάττωση των εργατοωρών είναι κα-
λή ευκαιρία για να διασκεδάζουν και να 
περιφέρονται στους δρόμους, στα πάρκα 
και στις παραλίες, οι χριστιανοί αντίθετα 
θα δίνουν το παράδειγμα καθήμενοι στο 
σπίτι τους προσευχόμενοι με πένθος και 
μετάνοια για τον κόσμο. Αυτή είναι η ζω-
οποιός δύναμη της Εκκλησίας.

Καλή Ανάσταση!

† Ο Κορέας Αμβρόσιος

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Ο Μητροπολίτης Κορέας κ.Αμβρόσιος 
στις 20/3/2020 υπέγραψε συμβόλαιο  

για την κατασκευή του Ι. Ναού «Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου» στη περιοχή Jeonju
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Eκεί που η πίστη των ανθρώπων δο-
κιμάζεται καθημερινά, η φτώχεια, οι 

επιδημίες και η έλλειψη στοιχειών αγαθών 
καθορίζουν την καθημερινότητα, η Πανδη-
μία των COVID-19 έρχεται να δυσχεράνει 
ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Σε πολ-
λές αφρικανικές χώρες οι εκκλησίες έχουν 
κλείσει για το ποίμνιο, και οι πιστοί «έχουν 
χάσει τη παρηγοριά τους».

Οι Ιεράρχες-ιεραπόστολοι στις Μητρο-
πόλεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 
έχουν πλέον ένα ακόμα δυσκολότερο έργο.

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεο-
δόσιος, ο οποίος βλέπει άδεια πλέον την 
εκκλησία που κάποτε έσφυζε από κόσμο, 
καλείται να εμψυχώνει το ποίμνιό του και 

λέει: «Δυστυχώς ο κορωνοϊός έφθασε και 
στη δική μας πόρτα και Μητρόπολη. Είναι 
γνωστό πως οι Κογκολέζοι αδελφοί μας 
είναι φιλακόλουθοι».

«Ο περιορισμός αυτός τους στοιχίζει και 
προσέρχονται καθημερινά με πόνο ψυχής 
να παρακαλέσουν να συμμετάσχουν στις 
ακολουθίες. Προσπαθούμε να τους παρη-

γορούμε μέσω του Ραδιοφωνικού σταθμού 
της ιεραποστολής της Μητροπόλεως με 
ακολουθίες και κηρύγματα» υπογραμμίζει 
ο Σεβασμιώτατος και προσθέτει: «Οι Κογκο-
λέζοι γνωρίζουν καλά πως δεν υπάρχει κίν-
δυνος από τη Θεία Μετάληψη. Το κλείσιμο 
των Ναών τους στερεί τη Θεία Κοινωνία».

» Μεταξύ των άλλων στην εγκύκλιο μου 
τους παροτρύνω αυτόν τον πειρασμό να 
τον σηκώσουν ως σταυρό με υπομονή, 
πίστη και αγάπη. Τους τόνισα πως μέσα 
στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας έχουμε 
μάρτυρες, ιεράρχες, ομολογητές που αρ-
κετοί από αυτούς στερήθηκαν για χρόνια 
τον εκκλησιασμό και τη Θεία Κοινωνία 
στις εξορίες και στις φυλακές. Με τα λίγα 
αυτά λόγια κλείνω με την ευχή του Αγίου 
Παϊσίου “μετά την μπόρα την δαιμονική 
θα λάμψει η λιακάδα η θεϊκή”» καταλήγει.

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 
ο Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεοδόσιος 
λειτούργησε κεκλεισμένων των θυρών στον 
παλαιό Ναό του Αγίου Ανδρέου Κανάγκας 
και ακολούθως ανέγνωσε την εγκύκλιο του, 
που μεταδόθηκε από το Ραδιόφωνο της 
ιεραποστολής.

Γράφει στο Facebook:
«Ούτε στην Ιερά Μητρόπολη Κανάγκας 

χτυπούν οι καμπάνες. Ο Επίσκοπος και οι 
ιερείς τελούν μόνοι τους τις ακολουθίες χω-
ρίς πρόσβαση πιστών στους Ναούς και με 
τις πόρτες κλειστές. Υπάρχει μια αντιγραφή 
των μέτρων και στο Κογκό. Εμφανίστηκαν 
τα πρώτα κρούσματα του κορωνοϊού. Πα-
ρακαλούμε καθημερινά το Θεό και με ιδιαί-
τερες δεήσεις να απομακρύνει τον φοβερό 
αυτόν ιό και να δωρίσει ξανά υγεία, ηρεμία 
και ευλογία σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Αφρική και COVID-19 
 Ιερά Μητρόπολη Κανάγκας

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως  
ο Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεοδόσιος  
λειτούργησε κεκλεισμένων των θυρών  

στον παλαιό Ναό Αγ. Ανδρέου Κανάγκας
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Ὅλα ξεκίνησαν στὶς 10 Ἰανουαρίου 
2018.  Ἤμασταν στὴ Σιέρρα Λεόνε, 

πάμφτωχη χώρα τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, προ-
σκεκλημένοι τοῦ ἀκάματου ἱεραποστόλου 
πατρὸς Θεμιστοκλῆ Ἀδαμόπουλου, ποὺ 
δραστηριοποιεῖται ἐκεῖ ἐδῶ καὶ δώδεκα χρό-
νια. Ἐπισκεφθήκαμε μαζί του μιὰ ἀπὸ τὶς πά-
μπολλες παραγκουπόλεις τῆς πρωτεύουσας 
Φρήταουν, τὸν συνοικισμὸ Κροὺ Μπέι μέσα 
στὸ κέντρο τῆς πόλεως.

Φτάνοντας βαριὰ μυρωδιὰ στὴν 
ἀτμόσφαιρα σὲ ἔκανε νὰ δυσφορεῖς. Ὁ 
συνοικισμὸς ἔμοιαζε μὲ ἐπίγεια κόλαση. 
Πλῆθος ἀπὸ παράγκες κατασκευασμένες ἀπὸ 
σκουριασμένες λαμαρίνες πάνω σὲ τόνους 
ἀπορριμάτων.  Ἕνας κατάμαυρος ἀπὸ λύματα 
χείμαρρος, ὁ Τζὼρτζ Μπρούκ, ἀνάμεσά τους 

δημιουργοῦσε ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα, ἐνῶ 
χοῖροι καὶ ἄνθρωποι περιφέρονταν μέσα στὰ 
σκουπίδια καὶ τὰ λύματα. Πλῆθος παιδιῶν 
ἔπαιζαν μὲ ἀπορρίμματα γιὰ παιχνίδια. 

Δίπλα στὴ γέφυρα τοῦ ποταμοῦ ἕνα 
καταθλιπτικὸ σὰν κρατητήριο κτήριο ἦταν τὸ 
Δημοτικὸ σχολεῖο, κτισμένο πρὶν χρόνια ἀπὸ 
φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση. Τὸ ἐξωτερικὸ περι-
βάλλον σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἄθλια κατάστα-
ση τοῦ ἐσωτερικοῦ μᾶς εἶχε ἀφήσει ἄφωνους. 
Σκεφτόμασταν τί μάθημα νὰ ἔκαναν σ’ αὐτὸ 

οἱ δύστυχοι μαθητές.
Ὁ πατὴρ Θεμιστοκλῆς κοιτώντας θλιμ- 

μένος γύρω του μονολογοῦσε: «Νὰ εἶχα 
χρήματα νὰ ἀναλάβει ἡ Ἱεραποστολὴ αὐτὸ 
τὸ σχολεῖο, νὰ δώσουμε σ’ αὐτὰ τὰ τόσο 
ἀδικημένα παιδιὰ ἐλπίδα. Νὰ νιώσουν ὅτι 

κάποιος τὰ σκέφτεται...!». Μὲ 
βαθὺ πόνο στὴν καρδιά του 
μᾶς λέει: «Θὰ μπορούσαμε νὰ 
κάνουμε κάτι γι’ αὐτὰ τὰ παι-
διά;» Αὐθόρμητα ἀπαντήσαμε: 
«Θὰ προσπαθήσουμε, πάτερ».

Τὸ θαῦμα ἔγινε. Μέσα σὲ 
πέντε μῆνες συγκεντρώθηκε 
ὅλο σχεδὸν τὸ χρηματικὸ ποσὸ 
ποὺ ἀπαιτοῦνταν γιὰ νὰ ξεκι-
νήσει τὸ ἔργο. Ἑκατοντάδες οἱ 

ἀφανεῖς δωρητές μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πά-
μπολλα παιδιά. Τί συγκινητικὸ νὰ βλέπεις 
μαθητὲς κάθε ἡλικίας νὰ προσφέρουν ἀπὸ 
τὸ ὑστέρημά τους γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς Ἀφρικῆς! 

Τὸ Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, ἕντεκα 
μῆνες ἀκριβῶς ἀπὸ τότε, μᾶς ἀξίωσε ὁ 
Θεὸς μέσα σὲ ἀπερίγραπτα πανηγυρικὴ 
ἀτμόσφαιρα νὰ παραστοῦμε στὴ θεμε-
λίωση τοῦ νέου Δημοτικοῦ Σχολείου «Ὁ 
Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» ἀπὸ τὸν μακα-

Ιεραποστολικές Εµπειρίες

Δημοτικὸ Σχολεῖο « Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» 
στὴν παραγκούπολη Κρου Μπέι στὴν πρωτεύουσα 

τῆς Σιέρρα Λεόνε

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος 
ἐπισκέπτεται μὲ τὸν Σεβ.Μητροπολίτη Γουϊνέας  
κ.Γεώργιο καὶ τὴ Δήμαρχο τῆς πρωτεύουσας 
τὴν παραγκούπολη καὶ θέτει τὸν θεμέλιο λίθο 

τοῦ νέου σχολείου 

Τὸ σχολεῖο
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Ιεραποστολικές Εµπειρίες

ριώτατο πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο.
Τὸ ἑτοιμόρροπο παλιὸ σχολεῖο ἀποτελεῖ 

παρελθόν. Κατεδαφίστηκε. Στὴ θέση του 
ἀνεγείρεται νέο σύγχρονο κτήριο. Σύμφω-
να μὲ τὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ τὸ σχολεῖο 
θὰ ἦταν μονώροφο μὲ 6 αἴθουσες γιὰ 
200 μαθητές. Οἱ πάμφτωχοι κάτοικοι τοῦ 
συνοικισμοῦ, ὡστόσο, θερμοπαρακαλοῦσαν 
νὰ κατασκευαστεῖ καὶ δεύτερος ὄροφος γιὰ νὰ 
μποροῦν νᾶ φοιτοῦν περισσότερα παιδιά. Ἡ 
πέραν κάθε προσδοκίας ἀνταπόκριση πολλῶν 
συνδρομητῶν ἐπέτρεψε τὴν ἱκανοποίηση 
αὐτῆς τῆς ἐπιθυμίας. Ἤδη ὁ δεύτερος ὄροφος 
ἔχει ἀνεγερθεῖ καὶ τοποθετεῖται ἡ στέγη. 

Τὸ σχολεῖο ἔχει 13 αἴθουσες σὲ δύο 
ὀρόφους (7 στὸ ἰσόγειο καὶ 6 στὸν ὄροφο) 
γιὰ 350 μαθητές. Θὰ διαθέτει τάξη νηπι-
αγωγείου καὶ γραφεῖο διδασκόντων. Στὰ 
νότια ἐκτείνεται εὐρὺ προαύλιο, ποὺ θὰ 
διαμορφωθεῖ σὲ δεύτερη φάση, καὶ στὰ δυτικὰ 
θὰ ἀνεγερθεῖ ἡ ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου, στὴν ὁποία οἱ μαθητὲς θὰ 
ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ἐλεύθερα 
τὴν ὀρθόδοξη λειτουργικὴ παράδοση. 

Στὸν χῶρο ἐπίσης θὰ κατασκευαστοῦν 
σύμφωνα μὲ τοὺς διεθνεῖς κανόνες ὑγιεινῆς 
5 σύγχρονες τουαλέτες (2 γιὰ τὰ ἀγόρια, 2 γιὰ 
τὰ κορίτσια καὶ 1 γιὰ τοὺς δασκάλους). Ἄν 
ἀναλογιστοῦμε ὅτι πουθενὰ στὸν συνοικισμὸ 
δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς τουαλέτα κι ὅτι ἡ συνή-

θης ἕως τώρα πρακτικὴ εἶναι ἡ ἀφόδευση τῶν 
κατοίκων στὸ ὕπαιθρο, ἀντιλαμβανόμαστε 
τὴν τεράστια σημασία τους γιὰ τὴν ὑγεία 
τῶν μαθητῶν. Ἀναλημματικὸς τοῖχος, τέ-
λος, ὕψους 1,5 μ. κατὰ μῆκος τοῦ ποταμοῦ 
προστατεύει τὸ σχολικὸ συγκρότημα ἀπὸ τὶς 
καταστροφικὲς ὑπερχειλίσεις τοῦ ποταμοῦ κά-
θε ἐποχὴ τῶν βροχῶν (Μάιο ἕως Ὀκτώβριο).

Οἱ ἐργασίες βρίσκονται σὲ πολὺ προχω-
ρημένο στάδιο καὶ τὸ σχολεῖο ἀναμένεται 
σὺν Θεῷ νὰ εἶναι ἕτοιμο κατὰ τὸ ἐρχόμενο 
σχολικὸ ἔτος νὰ ὑποδεχθεῖ τοὺς μαθητὲς, ποὺ 
θὰ γεμίσουν τὸν χῶρο μὲ τὶς χαρούμενες φω-
νές τους. Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ τὸ συγκρότημα 
θὰ εἶναι πραγματικὴ ὄαση μέσα σ’ αυτὸ τὸ 
τόσο καταθλιπτικὸ περιβάλλον.

Ἡ νέα πρόκληση ποὺ ἀνοίγεται τώρα 
μπροστά μας εἶναι ἡ λειτουργία καὶ ἡ συντή-
ρηση τοῦ σχολείου. Ἡ ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ, 
στὴν ὁποία ἀνοίκει, θὰ ἀναλάβει τὴ διοί-
κηση καὶ τὸ κόστος. Στόχος εἶναι νὰ προ-
σφέρει ἐντελῶς δωρεὰν ποιοτικὴ μόρφωση 
σὲ ἕνα ὑγιεινὸ καὶ ἀξιοπρεπὲς περιβάλλον, 
ἐκπαιδευτικὸ ὑλικό, καθὼς κι ἕνα πιάτο ζεστὸ 
φαγητὸ σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς. 

Τὸ κόστος εἶναι ὑψηλό καὶ ἡ ἐξασφάλιση 
σὲ σταθερὴ βάση τῶν ἀναγκαίων γιὰ αὐτὸ τὸ 
σκοπὸ χρημάτων φαντάζει ἀρκετὰ δύσκολος 
στόχος. Ὡστόσο, ἡ τόσο ἔντονη παρουσία τῆς 
Θείας Χάρης κατὰ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, 
ποὺ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ προσπάθεια αὐτὴ, 
μᾶς δίνει τὴ στέρεη ἐλπίδα ὅτι τὸ ἔργο βρί-
σκεται κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῆς Παναγίας.

Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ καταστεῖ αὐτὸ τὸ 
σχολεῖο φωτεινὸς φάρος, ποὺ θὰ βοηθήσει 
τοὺς ἐξαθλιωμένους κατοίκους νὰ δοῦν τὸ 
μέλλον μὲ αἰσιοδοξία βιώνοντας ταυτόχρο-
να τὴν ἔμπρακτη, ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη τῆς 
ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀς «δώσουμε χαρὰ 
κι ἐλπίδα σ’ αὐτὰ τὰ παιδιά. Ἀμήν»!

Ἰ. Μ. Περράκης 
Θεολόγος

Μαθητές τοῦ σχολείου

12



«Αδελφοί μου, ευτυχώς που η Εκκλη-
σία μας δεν στηρίζεται στην λογική αλλά 
στο υπέρλογο. Γιατί η ίδια στηρίζεται στην 
υπέρλογη Ανάσταση του Κυρίου. Είναι η ίδια 
Ανάσταση που όλοι μας λέμε πως πιστεύ-
ουμε και προσδοκούμε. Αυτή η Ανάσταση 
μας αναγκάζει και μας οδηγεί να σκεφτούμε 
όχι λογικά αλλά υπέρ-
λογα. Γι’ αυτό τώρα 
είναι που ο γέροντας 
Γερβάσιος ανοίγει τα 
φτερά του ακόμη πιο 
πολύ, ώστε να πετάξει 
ακόμη πιο ψηλά. Τώρα 
είναι που ο γέροντας 
Γερβάσιος θα εισχω-
ρήσει ως ηλιαχτίδα 
ακόμη πιο βαθιά και 
θα αλώσει τις κλειδα-
μπαρωμένες καρδιές 
των κρατουμένων. Τώρα είναι που ο γέρο-
ντας Γερβάσιος θα μιλάει πιο έντονα, γιατί 
βρίσκεται πιο κοντά στο αυτί του Θεού. Τώρα 
είναι που ο γέροντας Γερβάσιος θα ευλογεί 
έτι περισσότερο τα παιδιά και το έργο του.

Μόνο, πολιέ και σεβαστέ, γέροντα, σε 
παρακαλώ και σου ζητώ κάτι. Σε παρακα-
λώ, τώρα που ανεβαίνεις ψηλά και χάνεσαι 
στο μεγαλείο του ουρανού, γράπωσε με τα 

αετίσια νύχια σου κι εμάς, ώστε να ανέβουμε 
μαζί σου…

Και ακόμη: Όταν ένας κρατούμενος απο-
φυλακίζεται, οι υπόλοιποι του εύχονται: Καλή 
κοινωνία. Γι’ αυτό ταπεινά ζητώ την ευχή 
σου, ώστε, όταν την ερχόμενη εβδομάδα επι-
στρέψω στην διακονία μου στις Φυλακές Γρε-

βενών, επίτρεψέ μου, 
να ανοίξω τα χέρια 
μου, όπως συνήθιζες, 
και να βροντοφωνάξω 
στους εν φυλακή αδελ-
φούς μας: “Αδέλφια 
μου φυλακισμένοι, 
σάρκα από την σάρκα 
μου και από την σάρ-
κα του Χριστού μας, 
ο γέροντα Γερβάσιος, 
ο άγιός σας, ανέβηκε 
στους ουρανούς, αλλά 

δεν μας άφησε ορφανούς. Είναι μαζί μας, μας 
ευλογεί, μας στηρίζει». Και τότε, σεβάσμιε 
γέροντα, οι κρατούμενοι των Γρεβενών, είμαι 
σίγουρος, θα σου φωνάξουν όλοι με μία 
στεντόρεια φωνή και μαζί με αυτούς και 
όλοι οι φυλακισμένοι της γης: “Καλή, 
ευλογημένη, αγιασμένη Θεία Κοινωνία, 
άγιέ μας, με Αυτόν που αγάπησες πιό-
τερο στην ζωή σου”».

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Aκολουθεί απόσπασμα από τον επικήδειο λόγο για τον μακαριστό π. Γερβάσιο από το πνευματικό 
του παιδί π. Χρήστο Κούρτη ο οποίος διακονεί ως υπεύθυνος ιερέας της Ι. Μητρόπολης Γρεβενών 

στις Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας Γρεβενών, ενώ διατελεί και Αρχηγός Αγοριών στην Κατασκήνωση 
«Θαβώρ».

O «ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ» ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ 
5 Μαρτίου 1978. Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω. Ὁ π. Γερβάσιος πραγματοποιεῖ τήν πρώτη 

του ἐπίσκεψη ἀγάπης στήν Ἀγροτική Φυλακή Κασσάνδρας.
5 Μαρτίου 2020. Ἡμέρα Πέμπτη. Ὥρα 11.52΄ μ.μ. Ὁ π. Γερβάσιος ἐκοιμήθη. 

Πραγματοποιεῖ τήν τελευταία του πορεία.
5 Μαρτίου 1978 - 5 Μαρτίου 2020: 43 χρόνια παρουσίας καί προσφορᾶς μέ-

σα στίς Φυλακές! 121 ἐπισκέψεις σέ Φυλακές μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα! 16.515 
ἀποφυλακίσεις ἀπό 90 χῶρες τοῦ κόσμου μέχρι τήν ὥρα τῆς ἐκδημίας του στήν αἰώνια 
πατρίδα!

«Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ!».

Ο π. Γερβάσιος ομιλεί στο 23ο Ιεραποστολικό 
Συνέδριο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., Αύγουστος 2018
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Είναι δυνατόν ένας αρνητής του Χρι-
στιανισμού να επιστρέψει στην Ορ-

θοδοξία; Και πόσο μάλλον να αφοσιώσει 
τη ζωή του υπηρετώντας τον πλησίον του 
σε όλες τις ηπείρους; Ο Κλάους Κένεθ, ο 
Γερμανός αναρχικός που έγινε ένας σύγ-
χρονος Απόστολος, είναι η απάντηση. 

Ο Κλάους Κένεθ γεννήθηκε στην 
Τσεχοσλοβακία το 1945, τη νύχτα που 
ο κόκκινος στρατός κατέλυε το Γ΄ Ράιχ. 
Η παιδική του ηλικία ήταν πολυτάραχη, 
καθώς οι κακουχίες και η έλλειψη μη-
τρικής αγάπης και πατρικής παρουσίας 
τον στιγμάτισαν. Το αποκορύφωμα όμως 
ήρθε όταν, όντας ακόμα σε νεαρή ηλικία, 
κακοποιήθηκε σεξουαλικά από έναν κα-
θολικό ιερέα ένα γεγονός που τον έκανε 
να αποστραφεί βαθιά τον Χριστιανισμό.  
Αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων ήταν 
διάφορες αντικοινωνικές και αναρχικές 
συμπεριφορές στις οποίες οδηγήθηκε 
κατά τη διάρκεια των εφηβικών του 
χρόνων, απότοκο των οποίων ήταν οι 
συχνές καταδίκες και φυλακίσεις του. 

Το 1965 αποφάσισε να ξεκινήσει τις 

σπουδές του στη Γερμανία στο Πανε-
πιστήμιο της Τυβίγγης, αλλά γρήγορα 
εγκατέλειψε τις σπουδές του και για 7 
χρόνια βυθίστηκε στον κόσμο των ναρ-
κωτικών. Η επιθυμία του να αναζητήσει 
την αλήθεια αλλά και τη δύναμη που 
εξουσιάζει τους ανθρώπους τον ωθεί 
σε μια περιπλάνηση στον κόσμο και τις 
θρησκείες. Γνωρίζει τον Ισλαμισμό, τον 
Βουδισμό και τον Ινδουισμό. Στο ταξίδι 
του στην Ινδία γνωρίζει τη Μητέρα Τε-
ρέζα. Τα λόγια της Μητέρας Τερέζας μί-
λησαν στην καρδιά του νεαρού Κλάους, 
αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να γυρίσει 
στον χριστιανισμό λόγω των τραυματι-
κών του εμπειριών. Αναφέρει: «Άκουσα 
πολλές φορές να προφέρουν το όνομα του 
Ιησού και άλλες τόσες φορές Τον απέρριψα 
και Τον αρνήθηκα. Δεν Τον είχα καθόλου 
ανάγκη, ή έτσι νόμιζα». Στην συνέχεια 
καταφεύγει στον λατινοαμερικάνικο 
αποκρυφισμό και τη μαγεία. Όμως μια 
απειλή κατά της ζωής του στην Κολομ-
βία το 1981 τον φέρνει αντιμέτωπο με το 
όριο της ζωής του. Τότε που κινδύνευε 
να χάσει τη ζωή του από τα πυρά των 
ιθαγενών όπου ήταν αιχμάλωτος, επικα-
λέστηκε τη βοήθεια όλων των θεών των 
θρησκειών που γνώριζε για να σωθεί. 
Δεν πήρε όμως καμία απάντηση από 
εκείνους και το τελευταίο δευτερόλεπτο 
πριν τον πυροβολήσουν επικαλέστηκε το 
όνομα του Χριστού και επήλθε το θαύμα 
της σωτηρίας του. Κατάφερε δηλαδή να 
ξεφύγει από τους διώκτες του. 

Το 1981, σε ηλικία τριάντα έξι ετών, 
επιστρέφει στην Ευρώπη, ξαναρχίζει 
τις σπουδές του και, ολοκληρώνοντάς 
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Κλάους Κένεθ - Ένας πρώην αναρχικός
σύγχρονος ιεραπόστολος
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τες, διορίζεται καθηγητής σε σχολείο. 
Τότε γνωρίζει τον Γέροντα Σωφρόνιο 
του Έσσεξ. Με τον Γέροντα Σωφρόνιο 
ανέπτυξαν μια πολύ στενή σχέση καθώς 
εκείνος έδειξε στον Κλάους τι θα πει ορ-
θόδοξος χριστιανισμός, σε τι διαφέρει 
από τα υπόλοιπα δόγματα του χριστιανι-
σμού και πως ουδεμία σχέση δεν έχουν 
κάποιοι διεστραμμένοι εκπρόσωποι του 
χριστιανισμού με τον ίδιο τον χριστιανι-
σμό σαν πίστη. Ο ίδιος για τον πατέρα 
Σωφρόνιο λέει: «Μου μίλησε με χιούμορ 
και όχι θεολογικά, έπεσε δηλαδή στο επίπε-
δο μου». Και αυτό γιατί αφιέρωσε τη ζωή 
του στο να βοηθά τους ανθρώπους να 
βρουν την πνευματική τους ισορροπία, 
κάτι το οποίο χρειαζόταν πολύ περισσό-
τερο ο Κλάους.

 Έτσι μεταστρέφεται στο χριστιανισμό 
το 1983 και βαπτίζεται Ορθόδοξος το 
1986. Ο ίδιος σε προσωπική συνέντευ-
ξη του αναφέρει πως διάφοροι ιερείς 
δεν δέχονταν να τον βαφτίσουν επειδή 
αρχικά ήταν ήδη Καθολικός. Η δυνατή 
προσευχή όμως του Πατέρα Σωφρονίου 
άλλαξε αυτή την κατάσταση και μπόρεσε 
να βαπτιστεί. 

Είναι καλό να είσαι σημαντικός, 
αλλά είναι πιο σημαντικό το να εί-
σαι καλός. 

O Kλάους Κένεθ κατά την διάρκεια 
της μεταστροφής του στον Χριστό πά-
λευε με τα πάθη που περιέγραφε ο άγιος 
Ιωάννης της κλίμακος. Αιωνίως, τα πο-
νηρά πνεύματα δεν έχουν πρωτοτυπία. 
Έπεφτε από την έπαρση στην κατάκριση, 
από τον εγωισμό για την πνευματική 
πρόοδο του στην απελπισία. Παραθέτου-
με τα λόγια του. «Από τον πατέρα Σωφρό-
νιο έμαθα πως μέσα από το κομποσκοίνι 
αν επικαλείσθε το όνομα του Χριστού θα 
σας φανερωθεί, κι αυτό δεν είναι θρησκεία. 

Αυτό είναι ζωή, είναι εμπειρία. Κι αυτό κά-
νει όλη την διαφορά». Να σημειωθεί ότι, 
από την βιογραφία του μαθαίνουμε ότι 
στη ζωή του τον πλησίασαν πιστοί από 
περισσότερες από είκοσι πέντε χριστι-
ανικές ομολογίες. Ο ίδιος θα πει πως 
κανείς δεν του είχε μιλήσει για την τα-
πείνωση που συνάντησε αργότερα στην 
Ορθόδοξη πίστη.

Θέλοντας να μοιραστεί το θαύμα της 
σωτηρίας του και της γνωριμίας του με 
τον Χριστό γίνεται ιεραπόστολος γυρί-
ζοντας τον κόσμο, μιλώντας και μετα-
φράζοντας πατερικά βιβλία. Μάλιστα η 
βιογραφία του έχει μεταφραστεί σε 12 
γλώσσες και τα έσοδα από τα βιβλία του 
πηγαίνουν όλα σε αγαθοεργίες.

Επιπλέον, μαζί με τη σύζυγο του ιδρύ-
ουν σχολεία και ιδρύματα στην Αφρική 
και προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές 
των ορφανών του πολέμου στη Σερβία 
και το Μαυροβούνιο. Περιοδεύει σε όλη 
την Ευρώπη μιλώντας για την Ορθοδο-
ξία και αφηγούμενος την προσωπική 
του πορεία σε συνέδρια, παρουσιάσεις, 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. 
Το 2000 ιδρύει την Ακαδημία του Βασι-
λέως Σολομώντα στην Κένυα, καθώς και 
το Ίδρυμα του Αγίου Σάββα στη Σερβία. 

Το 2005 συνταξιοδοτείται από την 
καθηγητική του εργασία και συνεχίζει 
μέχρι σήμερα να μιλά και να γράφει 
για το Χριστό. Μία από τις σημαντι-
κότερες στιγμές της ζωής του ήταν η 
συγγνώμη του προς τους ανθρώπους 
που τον πλήγωσαν, όπως η μητέρα του 
και ο καθολικός ιερέας. Μετά από αυτό, 
όπως δήλωσε σε ένα ταξίδι του στην 
Ελλάδα, ένιωσε ελεύθερος και ο πιο ευ-
τυχισμένος άνθρωπος στην Ευρώπη. Το 
βιβλίο «Χιλιάδες μίλια προς τον τόπο της 
καρδιάς – Από το σκοτάδι του μίσους 
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στον Γέροντα Σωφρόνιο» (Born to Hate 
– Reborn to Love), από τις εκδόσεις Εν 
πλω 2009, αφηγείται τη ζωή του και έχει 
μεταφραστεί σε επτά γλώσσες. Το βιβλίο 
αύτο είναι μια συγκλονιστική αυτοβιο-
γραφία, μια περιπέτεια της συνείδησης 
και της ανθρώπινης αναζήτησης. 

Ο Κλάους Κένεθ μιμούμενος τον 
απόστολο Παύλο από διώκτης του Χρι-
στιανισμού έγινε ένθερμος οπαδός και 
απόστολος. Η ζωή του μας θυμίζει ότι ο 
Χριστός δεν κτίζει την Εκκλησία Του με 
θύματα. Το πιο σημαντικό στην υπόθεση 
του ανθρώπου αυτού, δεν είναι ότι τον 
επισκέφτηκε ο Θεός – αυτό κάνει ο Θεός, 
αφού Θεός είναι. Το σημαντικό είναι, 
ότι ο ίδιος ο Κένεθ έπειτα ανέλαβε την 
ευθύνη της ύπαρξής του και των πρά-
ξεών του, ότι αποφάσισε να κτίσει ένα 

παρόν με Θεό, και να το υπηρετήσει στο 
μέτρο των δυνάμεών του. Κρίνεται όχι 
ως δίκαιος, αλλά ως διαρκώς μετανοών. 
Η ζωή του δεν είναι μόνο μαρτυρία της 
παρουσίας του Θεού, δίνει απαντήσεις 
στα πόθεν έσχες των διαφόρων δο-
ξασιών και πρακτικών, των ποικίλων 
«εμπειριών», που σήμερα διεγείρουν την 
περιέργεια πολλών νέων του δυτικού 
κόσμου... του κόσμου στον οποίον κι 
εμείς εδώ ανήκουμε.

Βιβλιογραφία:

www.oodegr.com
www.ekklisiaonline.gr

Ηλιάνα Ευθυμίου
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

Στα 63 του, μετά από ένα τάμα που έκα-
νε λόγω ενός οικογενειακού ζητήματος 

υγείας, χειροτονήθηκε ιερέας και έφτασε 
μέχρι τη μακρινή Μαδαγασκάρη, σπεύ-
δοντας να συνδράμει στους φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς της εκεί Μητρόπολης. «Η 
βρωμιά που αντίκριζα παντού γύρω μου 
τις πρώτες μέρες ήταν απερίγραπτη, ωστό-
σο ο Μητροπολίτης μου έλεγε ότι αυτή 
ήταν μια πεντακάθαρη εκδοχή της πόλης, 
αφού μετά τα Χριστούγεννα και την επέ-
λαση της πανούκλας απολυμάνθηκε απ’ 
άκρη σ’ άκρη». Πώς όμως πήρε μια τόσο 
μεγάλη απόφαση; Ο ίδιος παραδέχεται 

Ο κτηνίατρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου 
έγινε ιεραπόστολος στη Μαδαγασκάρη

για να προσφέρει αγάπη*

* Απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Λιακογκόνα στις 11.5.2018
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ότι δεν ήταν εύκολο και κάνει λόγο για 
οριστικό και τετελεσμένο γεγονός. «Έτυχε 
να γεννήσει η κόρη μου πρόωρα δίδυμα, 6 
μηνών, οι γιατροί μας έλεγαν ότι τα παιδιά 
δε θα ζήσουν, κι αν ζήσουν θα έχουν χιλι-
άδες προβλήματα, από το να μην μιλούν 
μέχρι το να μην περπατούν. Όμως, επει-
δή βρισκόμουν κοντά στην Εκκλησία, και 
έπειτα από πολλές προσευχές, τον αριθμό 
των οποίων ούτε που θυμάμαι, αποφάσισα 
να κάνω τάμα. Όσο κι αν αυτό ακούγεται 
γραφικό, η δύναμη της προσευχής είναι 
ανεξέλεγκτη και εξαιρετική. Δεν μπορείς 
να την υπολογίσεις. Όταν μάλιστα προ-
σεύχεσαι πιστεύοντας πραγματικά, αυτή η 
δύναμή της πολλαπλασιάζεται και μετατρέ-
πεται σε κινητήρια». Από τη στιγμή εκείνη, 
εξηγεί, σφηνώθηκε στο μυαλό του η ιδέα. 
«Είπα ότι αν τα παιδιά ζήσουν, θα πρέπει 
να ασχοληθώ με τα Θεία. Σκέφτηκα ότι αν 
μου την κάνει αυτή τη χάρη ο Θεός, να εί-
ναι δηλαδή τα εγγόνια μου γερά, θα δώσω 
ό,τι μπορώ σε ενέργεια και σε δυνάμεις, σε 
ψυχική δύναμη αλλά και οικονομικά, ώστε 
να βοηθήσω την Εκκλησία» [...].

Εξομολογήθηκε ότι από μικρός ζήλευε 
όλους αυτούς που συμμετείχαν σε ιερα-
ποστολές, αλλά δείλιαζε. «Πάντα τρελαι-
νόμουν για την κτηνιατρική, και τώρα 
ακόμα είμαι ενεργός, αλλά να που έφτασα 
στα 63 μου και έγινα ιεραπόστολος. Με 
εκστασίαζε το γεγονός της ιεραποστολής. 
Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς αυτοί 
οι άνθρωποι αφήνουν τη ζωή τους και 
αφιερώνονται σε ένα σκοπό: να μεταδώ-
σουν την πίστη σε μία θρησκεία, αλλά και 
ουσιαστική βοήθεια σε βασικά αγαθά. Δεν 
είναι λίγο πράγμα να ταΐζεις ανθρώπους 
που δεν έχουν γευτεί ποτέ τους καθαρό 
νερό και φαγητό». Όπως εξηγεί, η Μαδα-
γασκάρη επελέγη τυχαία σαν προορισμός. 
«Βρέθηκα με τον σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη Ιγνάτιο, ο οποίος είναι μια εξαιρετι-

κή περίπτωση ανθρώπου και επισκόπου. 
Αντιμετωπίζει ακόμη και τα δυσκολότε-
ρα ζητήματα με χαμόγελο. Αυτός λοιπόν 
άκουσε την ιστορία μου και μου είπε ότι 
θα με χρίσει ιεραπόστολο εκεί, αναθέτο-
ντάς μου συγκεκριμένα καθήκοντα. Έγι-
να ιερέας τον περασμένο Νοέμβριο, και 

πήγα για πρώτη φορά την πρωτοχρονιά 
που μας πέρασε παραμένοντας 25 ημέ-
ρες. Σχεδιάζω να ταξιδέψω πάλι εκεί τον 
Ιούνιο». Τι κάνει, όμως, ένας ιεραπό-
στολος στη Μαδαγασκάρη; Όπως λέει, 
στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται και το 
να λειτουργεί κανονικά σε κάποιους από 
τους 120 ναούς. «Στο πρώτο μου ταξίδι 
έκανα λειτουργία στα Θεοφάνια. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει συγκεκριμένη σύμβαση ή συ-
νεννόηση, ο καθένας βοηθά εθελοντικά 
όπως μπορεί και όσο αντέχει. Εννοείται 
ότι δεν αμείβομαι και μάλιστα βάζω χρή-
ματα και από την τσέπη μου σε αυτή την 
ιστορία. Προσωπικά, βοηθώ μεταξύ άλλων 
και στην τακτοποίηση του φαρμακείου, 
αλλά και στη φροντίδα και την επιστασία 
κάποιων από τους ναούς». Περιγράφει τις 
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συνθήκες που βιώνει εκεί. Μιλά για μια 
βρώμικη πόλη στην οποία όλοι περπατούν 
ξυπόλητοι. «Τα μαγαζιά, τα κρεοπωλεία για 
παράδειγμα, είναι γεμάτα έντομα. Στους 
δρόμους πουλάνε παντού ένα έδεσμα πα-
ραδοσιακό, ένα είδος λουκουμά γεμιστού 
με μπανάνα, το οποίο πωλείται μέσα από 
δοχεία γεμάτα με μύγες. Η μετακίνησή μας 
γίνεται αυστηρά με τζιπ, αφού οι δρόμοι 
δεν είναι προσπελάσιμοι με απλό αυτοκί-
νητο, σχεδόν ούτε για τους ξυπόλητους 

πεζούς. Τον Ιανουάριο ήταν και η εποχή 
των μουσώνων, οπότε δυσκολευόμασταν 
στη μεταφορά, ενώ δεν αποφύγαμε ούτε 
τους κυκλώνες». 

Ο πατέρας Παναγιώτης επιμένει, όμως, 
ότι δεν νιώθει καθόλου κούραση. «Σε απο-
ζημιώνει αυτό που κάνεις. Βλέπεις την ευ-
γνωμοσύνη που καθρεφτίζεται στα μάτια 
των ανθρώπων εκεί». Συναναστρέφεται 
και συζητά με τα παιδιά που βοηθά, και 
αυτό τον συναρπάζει, γεγονός που φαί-
νεται και στις αφηγήσεις του. [...] Όπως 
λέει, στη Μαδαγασκάρη, το προσδόκιμο 
ζωής για ένα στα τέσσερα παιδιά δεν ξε-
περνάει τα 2,5 χρόνια ζωής εξαιτίας της 
πείνας και των ασθενειών. «Οι άνθρωποι 
εκεί εκστασιάζονται, βλέπουν το ράσο και 
σου σφίγγουν το χέρι. Όμως, παρά τα όσα 
περνούν, είναι μέσα στο χαμόγελο, δε θα 
τους ακούσεις να νευριάζουν ποτέ, είναι 
πανευτυχείς μέσα στη μιζέρια τους. Εμείς 
που τα έχουμε (αναλογικά) όλα, εδώ «τρω-

γόμαστε» με τον ίδιο μας τον εαυτό. Με 
τα ίδια μας τα νύχια γδέρνουμε το δέρμα 
μας» λέει, πάντα χαμογελώντας. Στην επι-
σκοπή κάθε πρωί έμπαιναν 600 με 700 
παιδιά από 2 έως 15 ετών για να πάρουν 
το πρωινό τους, το οποίο είναι γάλα και 
δύο μπισκότα για το καθένα, προσφορά της 
Μητρόπολης. «Εξ όσων γνωρίζω για πολλά 
από αυτά τα παιδιά ήταν και το μοναδικό 
γεύμα της ημέρας. Για να γίνει κατανοητή 
η διαφορά των οικονομικών μεγεθών, να 
υπογραμμίσουμε ότι με ένα μόνο ευρώ 
καλύπτεται εκεί μηνιαίως το πρωινό (γάλα 
και δύο μπισκότα) για ένα παιδί. Με ένα 
ευρώ την ημέρα καλύπτεται και ο μισθός 
ενός δασκάλου». 

[...] «Γελάω με τους σοβαροφανείς, με 
αυτούς που πλήττουν, και με τη φράση 
«όμως ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, 
δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα»». 

Αποκαλύπτει ότι αυτή την περίοδο γρά-
φει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Στον καναπέ 
του κτηνιάτρου», που όπως λέει είναι ένα 
μωσαϊκό ιστοριών από τους κατά καιρούς 
πελάτες του. «Ο κτηνίατρος έχει ψυχανα-
λυτικό ρόλο και γι’ αυτό οι περισσότεροι 
δεν πάνε εύκολα σε άλλον. Υπάρχουν πολ-
λοί που τους αρέσει να ανοίγονται, να μι-
λούν για τη ζωή τους όταν φέρνουν το ζώο 
τους». Με αυτό το βιβλίο, ωστόσο, θα κλεί-
σει τον συγγραφικό του κύκλο, αφού θέλει 
να γράφει πλέον κείμενα που αφορούν τα 
Θεία, σε όσα βιώνει με την ιεραποστολή, 
αλλά και όσα εισπράττει από την εμπειρία 
του αυτή. [...] Στην ερώτηση τι ήταν αυτό 
που τον έσπρωξε στην ιεραποστολή, 
πέρα από το τάμα, απαντά: «Ήθελα να 
προσφέρω αγάπη. Αυτή την αγάπη που 
έλαβα από μικρός από τον κόσμο, από την 
ίδια τη ζωή, ήθελα κάπου να την επιστρέ-
ψω» [...].

Πηγή: www.lifo.gr
Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
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Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Κορωνοϊός ή Έμπολα; Μία πνευματική 
ευκαιρία την περίοδο της «κρίσης»

Συνέχεια στη σελ. 22

Το νέο έτος δε μας «έφερε» τα δώρα που 
αναμέναμε, δηλαδή ευημερία, ευδαιμο-

νία, γαλήνη, ειρήνη και προ παντός υγεία. 
Μας «έφερε» κάτι άλλο…τον κορωνοϊό ή 
Covid-19 και μαζί τον φόβο, τον πανικό 
και τον εγωισμό. Όπως σε κάθε κρίση έτσι 
και τώρα μπροστά στην ασθένεια αυτή, η 
οποία δεν κοιτάζει σύνορα, οι ειδικοί έτει-
ναν να συμβουλεύσουν τρόπους προστασίας 
ενάντια στον ιό, από 
την ενδελεχή υγιεινή 
έως την καραντίνα 
για τον περιορισμό 
των περιττών και 
άσκοπων μετακινή-
σεων, εντός ή εκτός 
συνόρων.

Ανάμεσα στους 
«ειδικούς» υπήρχαν 
και υπάρχουν πολ-
λοί, οι οποίοι έσπευ-
σαν να συμβάλλουν 
στην επίλυση του 
προβλήματος και να 
παραθέσουν προτά-
σεις, κινούμενοι πάντα από «αγνές» προθέ-
σεις. Στα πλαίσια λοιπόν της καραντίνας οι 
εκκλησίες έπρεπε να κλείσουν για να μην 
συνωστίζονται οι πιστοί (=εν δυνάμει φο-
ρείς). Πέραν τούτου, δεν ήταν λίγοι εκείνοι 
που κατηγόρησαν τη Θεία Κοινωνία ως ένα 
μέσο εξάπλωσης του ιού. Βεβαίως για να 
μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι στο ελληνικό 
βίωμα, μιας και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες 
όπως εκείνης του Μαυροβουνίου έλαβε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να 
πραγματοποιούνται Θείες Λειτουργίες [1] 
[2].

Μήπως όμως όλοι αυτοί που αγωνιούν 
για την υγεία του κόσμου και του ελληνι-
κού λαού έχουν δίκιο; Μήπως ο κορωνοϊός 
είναι πιο επικίνδυνος από όσους ιούς έχου-
με συναντήσει μέχρι στιγμής παγκοσμίως; 
Για του λόγου το αληθές: «Δεν ξέρω», όμως 
μία «λογική» απάντηση προς τους αγωνι-
ούντες είναι μία αντίστοιχη περίπτωση ιού, 
του Έμπολα, ο οποίος έπληξε την Αφρική 

το 2014, απείλησε 
την Ευρώπη και την 
Αμερική, μιας και 
δεν περιορίζεται από 
τα σύνορα, αλλά δεν 
έπληξε το ορθόδοξο 
κλιμάκιο της ιεραπο-
στολής στη Σιέρρα 
Λεόνε. Αλλά ας πά-
ρουμε τα πράγματα 
από την αρχή.

Οι δύο ιοί έχουν 
πολλά κοινά σημεία: 
(α) προήλθαν από κά-
ποιο μολυσμένο ζώο 
όπως νυχτερίδες, (β) 

ο χρόνος επώασης είναι 2-14 και 2-21 
ημέρες για τον κορωνοϊό και τον Έμπολα, 
αντιστοίχως, (γ) μεταδίδονται εύκολα από 
άνθρωπο σε άνθρωπο (δ) αποτελεσματική 
λύση απέναντι και στους δύο ιούς είναι η 
σωστή υγιεινή και η λεπτομερής καθαριότη-
τα (χεριών ή μολυσμένων ρούχων) και (ε) η 
καραντίνα. Μία από τις διαφορές τους είναι 
το ποσοστό θνησιμότητας. Η πιθανότητα να 
πεθάνεις από ιό Έμπολα, εάν μολυνθείς εί-
ναι 20-90% [3] ανεξαρτήτως ηλικίας ενώ για 
τον κορωνοϊό μέχρι 14,8% [4] κυρίως για τα 
άτομα μεγάλης ηλικίας (άνω των 80 ετών).

Σιέρρα Λεόνε 2014, ο θανατηφόρος ιός Έμπολα 
πλήττει την χώρα αλλά ο ορθόδοξος ιεραπόστολος 
π.Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος δεν εγκαταλείπει το 

ποίμνιό του
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Δραστηριότητες του Οµίλου.Ανοιχτό παράθυρο στην Ορθόδοξη

    Ανοικοδόμηση Σχολείου στην  παραγκούπολη του Κρού Μπέι

Στη συνοικία Κρου Μπέι της πρωτεύουσας της 

Σιέρρα Λεόνε Φρήταουν, στη Δυτική Αφρική 

κτίζεται το σχολείο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» 

από την Ορθόδοξη ιεραποστολή που πρωτοστατεί ο 

ακάματος ιεραπόστολος π.Θεμιστοκλής Αδαμόπου-

λος.Το έργο ξεκίνησε και προχωρά με την αρωγή 

πάμπολων φιλεύσπλαχνων ανθρώπων κάθε ηλικίας.

Το έργο τώρα φτάνει περίπου στην ολοκλήρωσή του 

- το σχολείο αναμένεται να λειτουργήσει το ερχόμενο 

σχολικό έτος - θα χρειασθεί η οικονομική συνδρομή 

όσο το δυνατόν περισσότερων ευαισθητοποιημένων 

στον ανθρώπινο πόνο δωρητών για την κάλυψη του 

ετήσιου λειτουργικού κόστους του σχολείου.

Ο π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος 

βλέποντας την καταθλιπτική 

κατάσταση του παλιού σχολείου 

αποφασίζει να αναλάβει 

η Ιεραποστολή την ανακαίνισή 

του εκ θεμελίων.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄ θεμελιώνει το σχολείο

 Οι αίθουσες 

του παλιού σχολείου

Η κάτοψη του σχολικού  συγκροτήματος

Το φωτογραφικό υλικό εδόθει στον Όμιλό μας από τον κ.Ιωάννη Μ. Περράκη
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    Ανοικοδόμηση Σχολείου στην  παραγκούπολη του Κρού Μπέι

Δραστηριότητες του Οµίλου.Ιεραποστολή στην Σιέρρα Λεόνε

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄ θεμελιώνει το σχολείο

Το σχολείο βρίσκεται δίπλα από τον ποταμό Τζώρτζ Μπρούκ, ο οποίος είναι κατάμαυρος από λύματα και τόνους απορριμάτων  

Η ανέγερση του σχολείου

Η κάτοψη του σχολικού  συγκροτήματος

Το φωτογραφικό υλικό εδόθει στον Όμιλό μας από τον κ.Ιωάννη Μ. Περράκη
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Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Φανταστείτε λοιπόν έναν ιό σαν τον 
Έμπολα, 4 φορές πιο θανατηφόρο από τον 
covid-19, να «χτυπήσει» μια ήπειρο σαν 
την Αφρική η οποία δε χαρακτηρίζεται ούτε 
για τα νοσοκομεία της, ούτε για το καθαρό 
νερό ή το φαγητό, ούτε για τις στοιχειώ-
δεις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής και 
εσείς να βρίσκεστε σε μία από τις χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο (Σιέρα Λεόνε, 
Λιβερία, Γουινέα). 
Το να παραμείνεις 
εκεί, θα πρέπει να 
ακούγεται τρελό. 
Πόσο μάλλον να 
βοηθήσεις κόσμο 
μολυσμένο και 
αμόρφωτο, όσο 
αφορά σε ιατρικές 
πρακτικές της Δύ-
σης. Για το θέμα 
του συνωστισμού 
και της Θείας 
Κοινωνίας, ούτε 
λόγος. Και όμως 
βρέθηκε άνθρω-
πος, ο π. Θεμιστο-
κλής Αδαμόπουλος, οποίος αν και μπορούσε 
να φύγει, δεν το έκανε [5]. Θα ήταν σαν να 
εγκαταλείπει το ποίμνιό του είπε, και αυτό 
δεν συνάδει με τον Χριστό και τη συνείδησή 
του ως ιερέα [6]. 

Και ποιο το αποτέλεσμα μέσα στο χάος 
αυτό; Αν και η διεθνής βοήθεια άργησε να 
έρθει, ο καλός ιεραπόστολος πάλεψε μαζί με 
το ορθόδοξο κλιμάκιό του αυτή την άνιση 
μάχη. Σε συνέντευξή του έχει πει ότι ο Θεός 
του έδινε δύναμη, για να παραμείνει [7]. 
Και ο Θεός αντάμειψε την Πίστη του και 
αυτή των συνεργατών του. Κανένας από 
το ιεραποστολικό κλιμάκιο ούτε ο ίδιος δε 
μολύνθηκαν από τον Έμπολα, παρ’ όλο που 

βοηθούσαν και κοινωνούσαν των Αχράντων 
Μυστηρίων [8]. Τυχαίο; Ας απαντήσουν οι 
«λογικοί». 

Τα λόγια είναι περιττά όταν ο Θεός μας 
τροφοδοτεί. Τα «τρελά» έργα του π. Θεμι-
στοκλή τα έχουν πράξει και άλλοι, όπως η 
γερόντισσα Γαβριηλία που έπιανε με γυμνά 
χέρια τους λεπρούς για να μην αισθάνονται 
σα μιάσματα, ο π. Ευμένιος Σαριδάκης που 
κοινωνούσε τους λεπρούς ή ο Άγιος Άνθιμος 
της Χίου που έκανε το ίδιο και τόσοι άλ-

λοι. Το μήνυμα 
είναι ξεκάθαρο, 
σε αυτούς τους 
ανθρώπους: « 
Ζῶ δὲ οὐκέτι 
ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν 
ἐμοὶ Χριστός» 
(Γαλ.2:16-20) και 
ο Χριστός ως θε-
ραπεία των πά-
ντων δε γίνεται 
να είναι πηγή 
ασθενείας. Ας 
αναθαρρήσου-

με αδελφοί στον 
δρόμο προς την 
Ανάσταση (την 

επίγεια και ουράνια). Πίστη, προσευχή και 
νηστεία είναι τα όπλα μας απέναντι στον 
κάθε ιό. Ας μετατρέψουμε το σπίτι μας σε 
κατ’ οίκον Εκκλησία και μη χάσουμε τον 
Χριστό [8].

Φιλοθέη Παππά
Φυσικός – Διδάκτωρ ΕΜΠ

[1] https://www.orthodoxianewsagency.gr
[2] https://www.orthodoxianewsagency.gr
[3] https://web.archive.org/web
[4] https://www.medicalland.gr
[5] https://world.greekreporter.gr
[6] https://orthodoxia.online/ekklisia
[7] https://www.newgreektv.com
[8] https://www.youtube.com

Συνέχεια από τη σελ. 19

Σιέρρα Λεόνε 2014, ο ιεραπόστολος π.Θεμιστοκλής 
πάλεψε μαζί με το ορθόδοξο κλιμάκιό του στην άνιση 

μάχη με τον ιό Έμπολα και κανένας από το ιεραποστολικό 
κλιμάκιο ούτε ο ίδιος μολύνθηκαν από τον ιό.
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Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Αν αγάπησα κάτι περισσότερο από 
εσένα, Θεέ μου, αυτό είναι η Παρά-

δοση του Σώματος σου. Η Εκκλησία μας 
που θέλει κάθε ένα από εμάς να είναι ει-
κόνα Σου. Εικόνα λευκή, μαύρη, κίτρινη, 
κόκκινη. Κι αν κάτι με πονά περισσότερο 
αυτές τις μέρες είναι η στέρηση της ζω-
ής αυτής της Παράδοσης.

Δυστυχώς, αδελφοί μου, στη Μαδα-
γασκάρη μας υπάρχουν ήδη τα πρώ-
τα κρούσματα της νέας πανδημίας. Ο 
διάσημος κορονοϊός (COVID-19) είναι 
παρών σε μια χώρα που λόγω υποδομών 
δεν δύναται να αντιδράσει. Η πρόληψη 
είναι κάτι το απίθανο. Αχανή κομμάτια 
γης, χωριά και πόλεις με προβλήματα 
λειψυδρίας, απομακρυσμένες κοινότη-
τες με διαθέσιμο μόλις ένα ποτήρι νερό 
καθημερινά ανά κάτοικο. Το σαπούνι 
άγνωστη λέξη. Άνθρωποι που δυσκο-
λεύονται να πάρουν ασπιρίνη γιατί δεν 
γνωρίζουν τι είναι τα χάπια και πώς τα 
πίνεις. Το μόνο επίσημο μέτρο η απομό-
νωση. Κλειστά σύνορα, κλειστά σπίτια, 

κλειστές εκκλησίες, χαμένες διαπρο-
σωπικές σχέσεις. Παιδιά που θα κάνω 
μέρες να αντικρίσω, ορφανά που δε θα 
καταφιλήσω τα πληγωμένα χέρακια τους 
για καιρό, ηλικιωμένοι που ίσως δε ξανά 
δω ποτέ. Εικόνες Θεού που δε θα προ-
σκυνήσουμε για να τις σώσουμε.

Περιμένω καρτερικά την ευλογία πί-
σω από τον μεγάλο πειρασμό.

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολι-
άρας & Νοτίου Μαδαγασκάρης 

κ.Πρόδρομος

Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας
και Νοτίου Μαδαγασκάρης

«Και τώρα τι εικόνες θα προσκυνάμε;»
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22 Μαρτίου, 2020

Στο Μαυροβούνιο έσπασαν τα μέτρα 
σε συνεργασία με τις αρχές και οι 

πιστοί εκκλησιάστηκαν σε απόσταση 
ασφαλείας.

Μετά τη συνεννόηση του Μητροπολί-
τη Μαυροβουνίου κ. Αμφιλοχίου με τον 
Πρωθυπουργό Κ. Μάρκοβιτς, τον υπουργό 
δικαιοσύνης κ. Πάζιν και τον αρχηγό της 
Αστυνομίας κ. Βέλιοβιτς, επέτρεψαν να 
γίνει Θεία Λειτουργία στους ναούς, ξεπερ-
νώντας τα μέτρα που είχαν αρχικά παρθεί 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Η παράκληση του Μητροπολίτη 
κ. Αμφιλοχίου ήταν να επιτρέψουν 
να τελείται η Θεία Λειτουργία τις 
Κυριακές με ειδικές συνθήκες ώστε 
να μην μένουν οι πιστοί χωρίς Θεία 
Λειτουργία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται όλες τις 
διατάξεις της Κυβέρνησης σχετικά με την 
προστασία από τον Covid-19 , προσπαθεί 
όμως να στηρίξει και πνευματικά τον κό-
σμο που έχει ανάγκη τη Θεία Λειτουργία 
και τη Θεία Μετάληψη.

Σε συνεργασία λοιπόν με την πολι-
τεία δόθηκαν οι οδηγίες για ασφαλή 
παρουσία των ανθρώπων μέσα στον 
Ναό και εκτός αυτού.

Η Εκκλησία ανέλαβε την ευθύνη για τη 
σωστή και ασφαλή τήρηση των οδηγιών 
σχετικά με την απόσταση και τον αριθμό 

των παρόντων. Οι πιστοί παρέμειναν στις 
θέσεις τους κατά τη διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας και ο Ιερέας τη στιγμή της 
Θείας Κοινωνίας προσερχόταν στον καθέ-
να χωριστά στη θέση του για να κοινωνή-
σει. Αμέσως οι πιστοί αποχωρούσαν από 
το Ναό ή τον προαύλιο χώρου του.

Οι Ναοί επίσης εξασφάλισαν την ηχη-
τική κάλυψη της Θείας Λειτουργίας για 
τους πιστούς που βρίσκονταν έξω από τον 
Ναό για λόγους ασφαλείας.

Σε κάποιες ενορίες η Θεία Λειτουρ-
γία τελέστηκε στον προαύλιο χώρο του 
Ναού με τους πιστούς να κλαίνε από τη 
συγκίνηση για τις στιγμές που βίωναν.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ιεραποστολή στο Μαυροβούνιο
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ΗΙερά Σύνοδος της Εκκλησίας Τσεχί-
ας και Σλοβακίας, έχουσα υπόψη τη 

μακροχρόνια τιμή τόσο στην Τσεχία όσο 
και στο εξωτερικό, της οποίας απολαμ-
βάνουν οι στενοί συνεργάτες του Αγίου 
Νέου Ιερομάρτυρος Γκοράσδου (Pavlík), 
Επισκόπου Βοημίας και Μοραβίας 
- Σιλεζίας († 4.9.1942 στην Πράγα 
από το γερμανικό ναζιστικό κατο-
χικό καθεστώς), αποφάσισε στην 
συνεδρίασή της στις 10 Οκτωβρίου 
2019 την εγγραφή των ονομάτων 
των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πί-
στεως και ελευθερίας της πατρίδος 
μαρτυρικώς τελειωθέντων δούλων 
του Θεού, Βλαδιμίρου Petřek και 
Βατσλάβου Čikl των πρεσβυτέρων, 
Ιωάννου Sonnevend (λαϊκού - εκκλ. 

επιτρόπου), καθώς και των συγγενών 
και άλλων συνεργατών τους (Πράγα, † 
4.-5.9.1942, στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Mauthausen, Οκτώβριος 1942), στο αγι-
ολόγιο της Εκκλησίας Τσεχίας και Σλο-
βακίας, ορίζουσα την λειτουργική τους 

μνήμη για την 5η Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους.

Η επίσημη εγγραφή των 
ονομάτων των αγίων Τσέχων 
νεομαρτύρων τελέστηκε κατά 
τη διάρκεια της πανηγυρικής 
Θείας Λειτουργίας στον ιερό 
καθεδρικό ναό Αγίου Κυρίλ-
λου και Μεθοδίου Πράγας 
το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 
2020.

Στη Θεία Λειτουργία προε-
ξήρχε, εντολή του Μακαριωτά-
του Μητροπολίτου Πρέσοβ και 
Αρχιεπισκόπου πασών χωρών 
Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Ραστι-
σλάβου, ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Πράγας και Τσεχίας κ. Μι-

Αγιοκατάξεις Νεομαρτύρων
στην Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας
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Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

χαήλ, συλλειτουργούντων του Σεβ. 
Μητροπολίτου Μιχαλουπόλεως και 
Κασσοβίας κ. Γεωργίου και του Θε-
οφ. Επισκόπου Μοχάτς κ. Ησυχίου 
(Εκκλ. Σερβίας), καθώς και αρκετού αριθ-
μού ιερέων και διακόνων.

Τον τόμο αγιοκατατάξεως υπέγραψαν, 
μεταξύ άλλων, και οι απόγονοι των αγί-
ων νεομαρτύρων.

Ταις πρεσβείαις των Αγίων Τσέ-
χων νεομαρτύρων, Κύριε Ιησού Χρι-
στέ, ελέησον ημάς!

Πηγή: Romfea.gr

Κατά την ευλογημένη Κυριακή της 
Ορθοδοξίας ο Καθεδρικός Ναός Ευ-
αγγελισμού στην Αγκουακάτη της Γου-
ατεμάλα γιόρτασε τον θρίαμβο της Ορ-
θοδοξίας μαζί με την ομάδα ιατρικής 
αποστολής που επισκέφθηκε για να 
υπηρετήσει στην Ορθόδοξη Ιατρική 
Κλινική.

Νέα από τη Γουατεμάλα
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Η Ορθόδοξη Ιατρική Κλινική στη 
Γουατεμάλα διοργανώνει ομάδα 
επαγγελματιών υγείας αυτή την 
εβδομάδα (11 Μαρτίου). Υπάρχει 
οδοντιατρική περίθαλψη, φροντί-
δα ματιών και ιατρικές συμβουλές 
(καθώς και ένα μικρό τμήμα "τε-
χνητών" που κάνουν βελτιώσεις 
στην κλινική). Όλα αυτά πραγμα-
τοποιούνται σε έναν τομέα όπου 
η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη 
είναι χαμηλή – το πλησιέστερο νο-
σοκομείο της Γουατεμάλας απέχει 
τέσσερις ώρες. Η κλινική λειτουρ-
γεί υπό την ευλογία του Σεβασμιω-
τάτου Αθηναγόρα του Μεξικού και 
της ηγεσίας του Αρχιμανδρίτη Ευ-
αγγελίου, εφημέριου της Γουατεμά-
λας. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις 
τόσους ανθρώπους να λαμβάνουν 
σφραγίσματα και καθαρισμούς δο-
ντιών, γυαλιά και φάρμακα! Δόξα 
τω Θεώ!
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Δραστηριότητες του Οµίλου µας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ο Όμιλός μας πραγματοποίησε τον 
Ιανουάριο εκδήλωση κοπής της 

βασιλόπιτας στην αίθουσα τελετών του 
Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Πλήθος 
συνεργατών και φίλων της ιεραποστο-
λής προσήλθε με χαρά. 

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης 
ήταν ο κος Δημήτριος Τσελεγγίδης, 
Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. στον τομέα Δογματι-
κής. Στον Όμιλό μας είναι αρκετά γνω-
στός γιατί έχει λαβει μέρος και σε ιε-
ραποστολικά Συνέδρια στην Αράχωβα,  
όπου μας έχει κάνει ομιλίες με θέματα 
που άπτονται της ειδικότητάς του. Στη 
συγκεμεριμένη εκδήλωση ανέπτυξε το 
θέμα: «Η Ιερά Αποστολή της Εκκλη-
σίας». Η ομιλία του κου Καθηγητή έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου: 
www.ierapostoli.gr.

Η πρόεδρος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα 
Μαρίνα Μπέκου – Μαυρικάκη, Νοση-

λεύτρια, πολύτεκνη μητέρα, απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό στο κατώφλι του  
νέου χρόνου.     

Η νεανική χορωδία του Ομίλου 
μας διάνθισε την εκδήλωση  με πρωτο-
χρονιάτικα κάλαντα και ιεραποστολικά 
τραγούδια. Τη χορωδία αποτελούν καλ-
λίφωνες μαθήτριες, φοιτήτριες και νέες 
εργαζόμενες επιστήμονες από όλη την 
Αττική, όλες εθελόντριες συνεργάτιδες 
του Συλλόγου μας.  

Προβλήθηκε video που είχε ετοι-
μάσει η παρέα των επτά νέων μελών 
του Ομίλου μας που πραγματοποίησαν 
τον περασμένο Αύγουστο ταξίδι – εξόρ-
μηση στην ενορία του Ρουμπάρε (ΝΔ 
Ουγκάντα) και μας μετέφεραν εντυπώ-

Ο πνευματικός του Ομίλου Σεβ. Κυθήρων 
& Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ ευλογεί 

και κόβει την βασιλόπιτα 

Ο κ. Δημ. Τσελεγγίδης
στο βήμα του Πολεμικού Μουσείου
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σεις από την πρωτόγνωρη εμπειρία 
που έζησαν στην ορθόδοξη ενορία του 
Ρουμπάρε όπου λειτούργησαν παιδική 
κατασκήνωση με την συμμετοχή πάνω 
από 150 παιδιά από το Ρουμπάρε και 
τα γύρω χωριά. Ο Όμιλός μας στήριξε 
αυτή την προσπάθεια παρέχοντας γρα-
φική ύλη και τα υλικά για τις δραστη-
ριότητες της κατασκήνωσης καθώς και 
φαρμακευτικό υλικό πρώτης ανάγκης.  

Την εκδήλωση έκλεισε ο πνευμα-
τικός του Ομίλου Σεβασμιώτατος  Κυ-
θήρων & Αντικυθήρων κ.κ.Σεραφείμ, ο 
οποίος ευλόγησε και έκοψε την βασιλό-
πιτα και απηύθυνε νουθεσίες πνευμα-
τικής αφύπνισης για να διαμορφωθούν 
πνευματικοί στόχοι και προγραμματι-
σμοί για τη νέα χρονιά με κυριότερο 
στόχο: Χριστό στην καρδιά και στο 
μυαλό! 

 

Η νεανική χορωδία του Ομίλου μας διάνθισε την εκδήλωση  με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα 
και ιεραποστολικά τραγούδια

Η συνεργάτιδα και μέλος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
κα Στυλιανή Καραχάλιου κέρδισε το φλουρί 

της βασιλόπιτας
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓIAS ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Προβολή ταινίαw «Κανάνγκα» 

Ό πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο 
Όμιλός μας γιόρτασε με εκκλησι-

αστική τάξη και κατάνυξη την προστά-
τιδά μας Αγία Φιλοθέη στην ομώνυμη 
κρύπτη της στο υπόγειο της Ιεραπο-
στολής. Την Τρίτη 18/02/2020 στον 
εσπερινό αλλά και ανήμερα στη Θεία 
Λειτουργία χοροστάτησε και λάμπρυνε 
με την παρουσία του ο Πνευματικός 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ο Σεβ. Μητροπολίτης  
Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ.

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου είχαμε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσου-

με το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ 
«Κανάνγκα», παρουσία του Έλληνα 
σκηνοθέτη του κ. Παύλου Τριποδάκη.

Η Κανάνγκα είναι η 3η μεγαλύτε-
ρη πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Κονγκό. Είναι ένας τόπος που βρίσκεται 
στο επίκεντρο μίας τεράστιας ανθρωπι-
στικής κρίσης λόγω εμφυλίων πολέμων, 
ακραίων συνθηκών υπερπληθυσμού, 

φτώχειας και πολιτικής αστάθειας, στον 
οποίο όμως περισσεύει η αισιοδοξία, η 
ελπίδα, τα χαμόγελα και η δοξολογία 
προς τον Θεό.

Το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο 
στα παιδιά της Αφρικής και ιδιαίτερα 
του Κονγκό, τα οποία με τα τραγούδια 
τους και τα πλατιά και αληθινά χαμό-
γελά τους μας συγκίνησαν. Εκφράζουν 
συνεχώς την ευγνωμοσύνη τους απένα-
ντι στον Θεό και σε όλους τους ιεραπο-

"ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ"

Ο σκηνοθέτης της ταινίας κ.Παύλος Τριποδάκης παρέστη στην εκδήλωση και συζήτησε 
με τους νέους
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στόλους που τα βοηθούν. Είναι τόσο 
βαθιά η πίστη τους, που διασχίζουν 
εκατοντάδες χιλιόμετρα περπατώντας 
για να βαπτισθούν, να λειτουργηθούν 
και να κοινωνήσουν. Δεν λογαριάζουν 
ούτε τον πόλεμο, ούτε άλλες αντίξοες 
συνθήκες. Οι αγγελικές τους φωνές και 
ψαλμωδίες γεμίζουν την εκκλησία και 
οι αγνές τους προσευχές τον ουρανό. 

Μία από τις πιο συγκινιτικές εικό-
νες είναι εκείνη της ημέρας της Ανα-
στάσεως. Όλοι οι πιστοί βρίσκονται 
συγκεντρωμένοι στη μεγάλη κίτρινη 
Ορθόδοξη Εκκλησία, στο κέντρο της Κα-
νάνγκα. Προσεύχονται, περιμένοντας 
με ανυπομονησία το Άγιο Φως από τον 
Σεβασμιώτατο Ιγνάτιο. Στο άκουσμα 
του «Χριστός Ανέστη» τα πρόσωπα μι-

κρών και μεγάλων γεμίζουν δάκρυα! 
Δάκρυα χαράς! Αναστήθηκε ο Σωτή-
ρας Χριστός! Όλη η εκκλησία γεμίζει με 
ψαλμωδίες: Ζει Κύριος ο Θεός! Ζει και 
εδώ… στην μακρινή Κανάνγκα!

Το ντοκιμαντέρ τελειώνει δείχνοντας 
τέσσερα παιδιά που κατευθύνονται στο 
ψηλό καμπαναριό της κίτρινης εκκλη-
σίας και χτυπούν τις καμπάνες για να 
ακουστούν ως τα πέρατα της Γης. Αυτή 
ήταν και είναι η ευχή των ιεραποστό-
λων πατέρων: «Οι καμπάνες της Ορθο-
δοξίας να χτυπούν σε όλη την Αφρική, σε 
όλο τον κόσμο!»

Νίκη Μαυρίδη
Γεωπονικό Πανεπ/μιο Αθηνών, 

Τμήμα Βιοτεχνολογίας

Ορθόδοξη Μαρτυρία στη Μ.Ασία

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 - Α΄ 
Νηστειών (Ορθοδοξίας), στην αί-

θουσα του Ομίλου μας στην Κυψέλη, 
η κα Αναστασία Αρπατζή , Εκπαι-
δευτικός-Μεταφράστρια, πρόβαλε 
οπτικοακουστικό υλικό με θέμα: «Αν 
αυτοί σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξο-
νται» (Λουκ. 19, 40) προσεγγίζοντας 
την Ορθόδοξη Μαρτυρία στην 
Μ. Ασία του σήμερα. Η κα Αρ-
πατζή είναι γεννημένη στην 
Κωνσταντινούπολη αλλά μένει 
στην Αθήνα, είναι συνεργάτης 
της Εταιρείας Μεσογειακού Πο-
λιτισμού που αγωνίζεται για τη 
διάσωση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς της Μικράς Ασίας και 
μέλος του επιτελείου του Μητρο-

πολίτη Πισιδίας Σωτήριου Τράμπα. 
Οργανώνει προσκυνηματικές εκδρομές 
στη Μικρά Ασία και είναι υπεύθυνη 
δύο τουρκόφωνων ιστοσελίδων τις 
οποίες ενημερώνει καθημερινά μα-
ζί με τους συνεργάτες της. (Ορθόδο-
ξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας και 
Ortodoklar Topluluğu).
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Η ομάδα των νέων του Ομίλου μας, 
που το περασμένο καλοκαίρι 

πραγματοποίησε εξόρμηση στη μα-
κρινή Ουγκάντα, προσκλήθηκε από 
τον Επικεφαλή του Παραρτήματος του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Λιβαδειάς, κ. Σωτήριο Σανι-
δά, για να μοιραστεί τις εμπειρίες της 
με τους συνεργάτες και φίλους του πα-
ραρτήματος. Η ομάδα παρουσίασε με 
οπτικοακουστικό υλικό τις δραστηριό-
τητες τις οποίες διοργάνωσε στην ενο-
ρία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας 
στο Ρουμπαάρε. Ακόμη, μετέφερε τις 

ευχάριστες στιγμές αδελφοσύνης που 
έζησε με την οικογένεια του ιερατικού 
ζεύγους, με την οποία τους συνδέουν 
φιλικοί δεσμοί ήδη από την Ελλάδα, 
καθώς η πρεσβυτέρα Μαγδαληνή προ-
έρχεται από τη μεγάλη οικογένεια του 
ιδρύματος "Αγία Ταβιθά" στη Λιβαδειά.

Επίσης, από συνεργάτες του παραρ-
τήματος παρουσιάστηκαν τα συμπερά-
σματα από το Ιεραποστολικό Συνέδρίο 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. τον Αύγουστο του 2019 
και μέσω μιας απαγγελίας δόθηκαν ιε-
ραποστολικά μηνύματα.

Το Παράρτημα Χρισσού Φωκίδος του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. πραγματοποίησε αρχές 

Φεβρουαρίου εκδήλωση για την ευλο-
γία της πατροπαράδοτης Αγιοβασιλιά-
τικης πίτας.  Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
στην Αίθουσα τελετών του Δημοτικού 

Σχολείου Χρισσού που ευγενικά πα-
ραχώρησε ο Δήμος Δελφών.  Την εκ-
δήλωση παρακολούθησαν συνεργάτες, 
δωρητές και φίλοι της Ιεραποστολής 
από Άμφισσα, Δελφούς, Ιτέα, Γαλαξείδι, 
Δαύλεια και φυσικά το Χρισσό. 

Νέα από τα Παραρτήµατά µας 

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Παράρτημα Λιβαδειάς

Παράρτημα Χρισσού

Η ομάδα των νέων του Ομίλου μας που παρουσίασε στη Λιβαδειά & στο Χρισσό 
τις ιεραποστολικές της εμπειρίες από την Ουγκάντα
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Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλ-
λόγου «Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτέ-

νης» στη Θήβα Βοιωτίας, το Παράρτη-
μα Εξωτερικής Ιεραποστολής Θηβών 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. πραγματοποίησε αρχές 
Φεβρουαρίου 2020 εκδήλωση κοπής 
βασιλόπιτας σε συνδυασμό με αφιέρω-
μα στην γιορτή της μητέρας, την οποία 
η Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέει με την 
εορτή της Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). 
Κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η 
Θηβαία κοινωνιολόγος Ειρήνη Λύ-
κου η οποία ανέπτυξε το θέμα «Πηγές 

δύναμης για τη σύγχρονη μητέρα». 
Επίσης το Παράρτημα Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στη 

Θήβα απέστειλε στα κεντρικά Αθηνών 
για να προωθηθούν στα ιεραποστολικά 
κλιμάκια 40 φιάλες νάμα και ιερατικές 
στολές τις οποίες ετοίμασαν εθελόντριες 
κυρίες που διακονούν στο ιεροραφείο του 
Παραρτήματος. Τα δώρα αυτά αγάπης 
του Παραρτήματος Θηβών αποτελούν 
για τους ιεραποστόλους πολύτιμα αγαθά 
για τη τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η 
οποία αποτελεί το κορυφαίο λατρευτικό 
γεγονός της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Το πρόγραμμα της εορτής περιελάμ-
βανε τον καθορισμένο ετήσιο απολογι-
σμό από τον Επικεφαλή του Παραρτή-
ματος κ. Ευστάθιο Σταυριανό και πλού-
σιο πρωτοχρονιάτικο και ιεραποστολι-
κό πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας 
του Ομίλου κ. Κατερίνα Παπακων-
σταντίνου, θεολόγος, μετέφερε χαιρε-
τισμό από το Δ.Σ. Αθηνών και ανέπτυξε 
το θέμα: «Η Ιεραποστολική δράση των 
τριών Ιεραρχών». Επισημάνθηκε ότι οι 
τρεις Ιεράρχες, αυτή η «επίγεια τριάδα», 
έδωσαν μαρτυρία της ορθοδόξου πίστε-
ως με τη θεόπνευστη γραφίδα τους και 
με την άγια βιωτή τους. Αυτοί οι φω-
στήρες της Εκκλησίας διέδωσαν σε όλη 
την γη το φως της αληθινής πίστεως, 
αψηφώντας κινδύνους και διώξεις, και 
άφησαν σε μας τους απογόνους τους 
αυτή την ιερή κληρονομιά, μέσω της 
οποίας μπορούμε και εμείς να φθάσου-
με στην υπέρτατη μακαριότητα και την 
αιώνια ζωή. 

Επίσης, ομάδα νέων, αρκετοί εκ 

των οποίων κατάγονται από το 
Χρισσό, παρουσίασαν οπτικοακου-
στικό υλικό με τις εμπειρίες τους από 
πρόσφατη εξόρμησή τους στο νεόφυτο 
ιεραποστολικό κλιμάκιο της ενορίας του 
Ρουμπάρε στην Ουγκάντα της Αφρικα-
νικής ηπείρου. Τμήμα της νεανικής 
χορωδίας των Κεντρικών του Ομίλου 
μας τραγούδησαν  πρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα και ιεραποστολικά τραγούδια.  
Την πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του 
χωριού π. Δημήτριος Ευσταθίου και 
ευχήθηκε επίκαιρα και πατρικά στους 
παρευρισκόμενους. 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι έφυγαν ευ-
χαριστημένοι και αναπαυμένοι ψυχικά 
από την εκδήλωση αλλά και βαθύτατα 
προβληματισμένοι όσον αφορά την 
πνευματική πορεία τους τη νέα χρονιά 
ώστε οι ώρες, οι μέρες, οι μήνες αυτού 
του νέου χρόνου να είναι μια προσφορά 
στον Κύριο, να είναι μια θυσία αγάπης, 
ένα αντίδωρο ευγνωμοσύνης.

Παράρτημα Θηβών
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ

Επιστολές Ιεραποστόλων

Μεντάν, 02 Απριλίου 2020

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Panhellenic Christian Association
Orthodox Mission
3rd Trigonos Street, Kipseli
GR 113 64, Athens, GREECE.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Αδελφοί μου, είναι γνωστά και σε σας τα νέα του COVID 19. Στην Ινδονησία αυτή 
η πανδημία μας φέρνει φόβο, τρόμο και περνάμε δύσκολες στιγμές ζώντας πρω-
τόγνωρες καταστάσεις. Η κοινωνία μας έχει χαλάσει, βλέπουμε τον συνάνθρωπο 
μας σαν να είναι η πηγή δυσάρεστων πραγμάτων. Κάποιος έχει πυρετό, αμέσως 
λέγεται ότι έχει COVID 19 και πρέπει να πάει στο ειδικό νοσοκομείο. Παραμένω 
στο ναό, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου για να μπορέσω να λειτουργήσω, διότι 
δεν μπορούμε να βγούμε έξω στο δρόμο.

Τα σχολεία, οι εκκλησίες, τα τζαμιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, γιατί 
ο κόσμος δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Σχεδόν η πόλη είναι άδεια, εκτός από τα 
ελάχιστα σούπερ μάρκετ που ανοίγουν. Ο κόσμος υποφέρει πολύ διότι η κυβέρνηση 
λέει ότι θα μείνουμε στο σπίτι μέχρι το τέλος του Μαΐου 2020 ή μπορεί και μέχρι 
τον Ιούνιο 2020. Αδελφοί μου, η κατάσταση αυτή είναι δύσκολη διότι τα εισοδή-
ματα των ιερέων είναι από τα Σχολεία μας και τις μικρές κοινότητες. Τώρα όμως 
με τον COVID 19 είναι κλειστά όλα με αποτέλεσμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να 
αγοράσουμε φαγητά. Αδελφοί μου, εμείς οι ιερείς εδώ στην Ινδονησία δεν έχουμε 
άλλα εισοδήματα. Έτσι ζητούμε τις προσευχές και τη συμπαράστασή σας σε μας 
για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Ινδονησίας ούτως ώστε να περάσουμε τις 
δύσκολες αυτές καταστάσεις. ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.-

Με πολλές ευχές,

π. Χρυσόστομος Μανάλου

Ecumenical Patriarchate
Orthodox Metropolitanate of Singapore

Gereja Orthodox di Indonesia
Paroikia "Agios Demetrios" Medan

Proistamenos:
Pater Chrysostomos P. Manalu
Telp. (061 - 8368741 HP 0812 601 5121)
E-mail: fr.chrysostomos@yahoo.com
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Εξόδιοι Λόγοι – Κοιµηθέντες

Προσφάτως μετέστησαν προς Κύ-
ριον δύο σύγχρονες πνευματικές 
μορφές της Εκκλησίας μας, οι 

οποίες έθεσαν την πνευματική τους σφρα-
γίδα στη νεωτέρα εκκλησιαστική ιστορία. 
Πρόκειται για τον Αρχιμανδρίτη π. Ηλία 
Μαστρογιαννόπουλο και τον Πρωτο-
πρεσβύτερο π. Γεώργιο Μεταλληνό, 
Ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο πολιός και σεβαστός Αρχιμανδρί-
της π. Hλίας Mαστρογιαννόπουλος 
γεννήθηκε το 1919 στην Αθήνα, όπου 
και σπούδασε Θεολογία.Από νεαρή 
ηλικία είχε ανάψει στην καρδιά του ο 
θερμὸς πόθος της αφιερώσεως στον 
Κύριο και σε όλη την επίγεια ζωή του 
υπήρξε άνθρωπος του Θεού «πορευό-
μενος ἐν ἀληθείᾳ» και κηρύττων «οὐ 
λόγοις μόνοις, ἀλλά καί ἔργοις καί πρά-
ξεσι» το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. 

Από το 1938 εισήλθε στην Αδελ-
φότητα Θεολόγων «η Ζωὴ» και έκτοτε 
άρχισε να εργάζεται ιεραποστολικά μετ’ 
ενθέου ζήλου και πλήρους ανιδιοτε-
λούς προσφοράς.Διετέλεσε Προϊστάμε-
νος της Αδελφότητος απὸ το έτος 1959 
έως το 1966.

Απλός στην εμφάνιση, σεμνότα-
τος στους τρόπους, καλλιεργημένος 
με την θύραθεν χριστιανικὴ παιδεία, 
ευγενὴς από αρχοντική ευσεβή οικο-
γένεια, ακαταπόνητος, φλογερὸς όχι 
μόνο στα συναισθήματα αλλὰ και τους 
οραματισμούς. Ηταν προικισμένος απὸ 

τον Θεὸ με πολλά τάλαντα, τα οποία 
βέβαια και αξιοποίησε μόνον πρoς δό-
ξαν του Θεού Πατρός, προσφέροντας 
μάλιστα όλην την περιουσία του στὸ 
ιεραποστολικὸ έργο του Θεού. Υπήρ-
ξε πολυγραφότατος. Πάνω από μισό 
αιώνα στήριξε, ενέπνευσε και προσα-
νατόλισε, με το εύρος των θεολογικών 
του αναζητήσεων, πλήθος θεολόγων 
στις έρευνες και τις σπουδές τους, ενώ 
η καθημερινότητα του μακαριστού π. 
Ηλία χαρακτηριζόταν από την έντονη 
λειτουργική ζωή, την έντονη κηρυκτι-
κή δράση, την πλούσια ιεραποστολή.
Είχε αναπτύξει πνευματικό σύνδεσμο 
με τον μακαριστό ιδρυτή του Ομίλου 
μας Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων κυρό Κωνσταντίνο 
Σακελλαρόπουλο και μέχρι την τελευ-
ταία του πνοή αγαπούσε και στήριζε 
το έργο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ασκώντας την 
φιλανθρωπία «εν κρυπτώ».

"Μακάριοι οἱ νεκροί, οἱ έν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες..."

π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος
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Εξόδιοι Λόγοι – Κοιµηθέντες

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος 
Μεταλληνός Κερκυραίος στην καταγω-
γή, υπήρξε εκλεκτός λευίτης και διάκο-
νος στον Αμπελώνα του Κυρίου, αλλά 
και αγωνιστής πατριώτης που πάλευε 
ως τέλους για τα δίκαια του Ελληνισμού. 
Διακρίθηκε για το ήθος του, την αγάπη 
του για την Θεολογία και την Ιστορία, 
για τη μαχητικότητά του στον αγώνα 
υπέρ των ιερών και των οσίων του γέ-
νους μας. «Υπερασπιστὴς των πατρώ-
ων», προσωπικότητα ανάλογης εμβέ-
λειας με τους περίφημους λόγιους του 
Γένους Ευγένιο Βούλγαρη και Νικηφόρο 
Θεοτόκη. «Εκοιμήθη ο τελευταίος μεγά-
λος Ρωμιός και Δάσκαλος του Γένους» 
σωστά ειπώθηκε για τον μακαριστό!

Ο αοίδιμος π. Γεώργιος υπήρξε σπου-
δαίος Καθηγητής Θεολογίας και συγ-
γραφέας δεκάδων θεολογικών βιβλίων. 
Διετέλεσε Κοσμήτορας της Θεολογικής 
Σχολής από το 2004 έως το 2007, οπότε 
και αφυπηρέτησε, όντας Ομότιμος Καθη-
γητής της Σχολής. Αξιόλογη ποιμαντική 
δραστηριότητα ανέπτυξε επί σειρά ετών 
στον πανεπιστημιακό Ναό του Αγίου 
Αντίπα στον χώρο της Οδοντιατρικής 
Σχολής, ενώ συμμετείχε είτε ως πρόε-
δρος ή μέλος ακαδημαϊκών και οργα-
νωτικών επιτροπών ή ως εισηγητής σε 
πλήθος συνεδρίων τόσο στο  εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό. 

Ο π.Γεώργιος είχε συμμετάσχει ως 
ομιλητής στην Εκδήλωση Μνήμης - 
Ημερίδα που είχε διοργανώσει ο Όμιλός 
μας τον Νοέμβριο του 2014, πρός τιμήν 
του μακαριστού Γέροντος Φιλοθέου Ζερ-
βάκου, Ηγουμένου της ιστορικής Μονής 
Λογγοβάρδας Πάρου. Η εκδήλωση είχε 
πραγματοποιηθεί στήν Αίθουσα Τελετών 

του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών και 
είχε αναπτύξει το θέμα: «“Τέκνα” τῶν 
Ἁγίων οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας».

Σεβαστοί π. Ηλία και π.Γεώργιε να 
δέεστε για εμάς στο ουράνιο θυσιαστή-
ριο, κι’ ας έχουμε για πάντα την ευχή 
σας και τη θύμησή σας.

Αιωνία η μνήμη!

Συνεργάτης του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

π. Γεώργιος Μεταλληνός
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής 

από 01/10/2019 έως 31/12/2019 Ποσό

Αγγέλη Βασιλική 20,00
Αγγελίδου Ελένη 30,00
Αγοραστού Δήμητρα 20,00
Αδαμοπούλου Ευαγγελία 30,00
Αλτιπαρμάκης Μιχαήλ 5,00
Αντύπας Σπύρος 10,00
Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος 25,00
Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος 20,00
Ανώνυμος 10,00
Ανώνυμος 10,00
Ανώνυμος 40,00
Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος 10,00
Ανώνυμος 15,00
Ανώνυμος 30,00
Ανώνυμος 30,00
Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος 30,00
Ανώνυμος 75,00
Ανώνυμος 20,00
Ανώνυμος 20,00
Ανώνυμος 10,00
Ανώνυμος 80,00
Ανώνυμος 40,00
Αποστολόπουλος Νικόλαος 25,28
Αραβύθας Ηλίας 180,00
Αρχ/της π. Γαβριήλ Εμμανουηλίδης 40,00
Αρχ/της π. Κοσμάς Σιώζος 50,00
Αρχ/της π. Παΐσιος Ι.Μ. Χριστοφόρου 
Αρναίας 20,00

Αρχ/της π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00
Βάθη Αικατερίνα 20,00
Βάνα 20,00
Βασιλείου Λουκάς 40,00
Βιολάκης Εμμανουήλ 10,00
Βλαστού Ζωή & Στυλιανός 30,00
Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00
Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00
Βότσικα Ουρανία 50,00
Γαλιζή Μαρίλη - Μαρία 81,00
Γεροχρήστου Παρασκευή 40,00
Γιαννής Δημήτριος 20,00
Γιαννόπουλος Ιωάννης 20,00
Γκίκας Κωνσταντίνος 15,00
Γκίνη Μαρία 60,00
Γκίνη Μαρίνα 90,00
Γκότση Ελένη 40,00
Δαίκος Γεώργιος 200,00
Δαλετού Γεωργία 30,00
Δέδε Ευσταθία 100,00

Δεσποτάκη Λίτσα 50,00
Δημάκης Βασίλειος 30,00
Διαμάντης Ευάγγελος 100,00
Δούβλης Αριστείδης 10,00
Δρεπανόπουλος Δημήτριος 20,00
Ζαφειριάδης 5,00
Ζάχου Σωτηρία 20,00
Ζήσιου Μερσίνη 20,00
Θεοδωρόπουλος Σταύρος 50,00
Θεοδώρου Αντώνιος 30,00
Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου Μελανθίου 10,00
Ι.Μ. Κοιμήσεως ΘΤΚ Σταγιάδων 
Καλαμπάκας 40,00

Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού Γκύζη 60,00
Καβουλάκης Βασίλειος 60,00
Καζάκος Βασίλειος 346,00
Καλαθά Φωτεινή 50,00
Καλογεροπούλου Μαγδαληνή 20,00
Κανάκη Ελένη 20,00
Κάντα Αικατερίνα 68,97
Καραδήμα Χαρά 10,00
Καραθανάση Μαρία 30,00
Καραντζίκου Σταυρούλα 50,00
Καραστάθης Κωνσταντίνος 25,00
Καραχάλιου Αλεξάνδρα 100,00
Καρύδης Προκόπιος 40,00
Καραθανάση Μαρία 30,00
Κατερινόπουλος 200,00
Κατιρτζόγλου Μαρία 200,00
Κοκκόρου Χρυσούλα 50,00
Κοψίνης Κωνσταντίνος 150,00
Κοψίνης Χρήστος 200,00
Κυριαζή Ευθυμία 5,00
Κυριακούλη Ιωάννα 10,00
Κωνσταντζόγλου Μαρία 20,00
Κωνστναινίδου Ελεούσα 60,00
Κωτσιόπουλος Παναγιώτης 30,00
Λαμπαρδάκης Στυλιανός 50,00
Λεοντιάδη 250,00
Λεοντιάδης Νικόλαος 150,00
Λώλης Ιωάννης 50,00
Μαθέση Κωνσταντίνα 100,00
Μάνου Φωτεινή 20,00
Μανωλάκη Μάγδα 250,00
Μαριάτου Γεωργία 30,00
Μαστροκώστα Ζωγούλα 20,00
Ματσούκα Παναγιώτα 20,00
Ματσούκα Παναγιώτα 20,00
Μαυροπάνου Άννα 100,00
Μαυροπούλου Χριστίνα 50,00
Μελισσόπουλος Απόστολος 50,00
Μέρμηγκα Ασημίνα 20,00
Μεσσηνιώτης Σπυρίδων 200,00
Μεταξάκη Ελένη 20,00
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μηλίτσης Γεώργιος 50,00
Μικελάτου Ευτυχία 20,00
Μιτζάλης Αναστάσιος 20,00
Μιχαλακίδου Αγγελική 10,00
Μοσχονά Αικατερίνα 20,00
Μόσχου Γκόλφω 150,00
Μπακάλης Λουκάς 20,00
Μπαρτά Μαρία 10,00
Μπασάνου Ασημούλα 5,00
Μπινίκος Νικόλαος 10,00
Μπόγρη Χρυσούλα 57,70
Μπόμπολα Ευσταθία 20,00
Μπόμπολα Σοφία 10,00
Μπουλιώτη Ανδριάνα 20,00
Μυλωνά Ευσταθία 20,00
Νεοπτόλεμος Βαρλάμης 20,00
Οικονόμου Χαρίκλεια 20,00
Ορτεντζάτου Λασκαρώ 20,00
π. Ανδρέας Σκούλικας 400,00
π. Αντώνιος Ρωμαίος Γρηγοριάτης 50,00
π. Δενδρινός Θεοδόσιος 20,00
Παγκάλου Αγγελική 20,00
Παναγιωτακοπούλου Αφροδίτη 200,00
Παντελής Αλέξανδρος 50,00
Παπαϊωάννου Ελένη 20,00
Παπανικολάου Παναγιώτης 30,00
Παπαχατζή Μαριέτα 171,00
Παπαχρήστος Σταύρος 10,00
Πεταλιώτη Φωτεινή 20,00
Πιλιλίμη Μαρία 20,02
Πολυσίδου Χρυσούλα 50,00
Ράπτης Δημήτριος 50,00
Σαΐτη Ιωάννα 30,00
Σαμαρτζής Παύλος 30,00
Σέββα Χρυσούλα 20,00
Σιμόπουλος Γεράσιμος 30,00
Σιμόπουλος Χρήστος 20,00
Σκλαβενίτη Αριστέα 30,00
Σοφράς Χρήστος 20,00
Σπυρόπουλος Παναγιώτης 10,00
Σπύρου Χριστίνα 50,00
Σταυριανός Ευστάθιος 15,00
Στεργιούλης Βασίλειος 50,00
Τετράδης Στέφανος 197,30
Τσατσάνη Μαρία 10,00
Τσατσάνης Αθανάσιος 15,00
Τσέβα Παναγιώτα 150,00
Τσέλου Μαρία 100,00
Τσέλου Μαρία 100,00
Τσίγκα Γιούλα 20,00
Τσίγκα Κωνσταντίνα 25,00
Τσίγκας Γρηγόριος 5,00
Τσιλίκα Θεοδώρα 20,00
Τσιρακίδου Αλεξάνδρα 30,00
Τσιτίνης Κωνσταντίνος 100,00
Τσολάκη Μαρία 30,00
Τσοπελογιάννη Κυριακούλα 20,00
Φιλανθρωπικό σωματείο 
«Άγιος Χαραλάμπης» 300,00

Φιλίππου Μαρία 20,00

Χατζημιχάλης Μιχαήλ 100,00
Χριστογεωργάκης Χρήστος 30,00
Χριστοδούλου Βαρβάρα 250,00
Ώττα Αικατερίνα 40,00

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  
από  01/10/2019 έως 31/12/2019 Ποσό

Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος 20,00
Ανώνυμος 300,00
Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος 20,00
Ανώνυμος 50,00
Ανώνυμος (δια χειρός Κυπαρισάκη Γ.) 40,00
Βάγγου Σπυριδούλα 20,00
Διαμαντοπούλου Παπαδήμα 20,00
Ζώνας Μενέλαος 20,00
Κεράστας Σπυρίδων 20,00
Κοντού Άννα 50,00
Κουτσαβδής Λάζαρος 20,00
Μπούκιος Κωνσταντίνος 20,00
Οικονόμου Νικολέττα 15,00
Παπακωνσταντίνου Μαρία 20,00
Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00
Ράπτη Μήνα 20,00
Σανιδάς Σωτήριος 50,00
Σανιδάς Χαράλαμπος 50,00
Σιδηράς Ευστάθιος 10,00
Στάμου Ασπασία 20,00
Στίγκας Σάββας 50,00
Στριμπής Δημήτριος 30,00
Σύρου Βασιλική 20,00
Σύρου Ελένη 20,00
Σωτήρχου Αικατερίνα 20,00
Τόγια Μάρω 30,00
Τρακανιάρη Αναστασία 150,00
Τσεκούρας Ναπολέον 20,00
Υφαντής Χαράλαμπος 100,00

Εις Μνήμην 
από  01/10/2019 έως 31/12/2019 Ποσό

Μεθυμάκη Ηρώ εις μνήμην 
Βασιλικής Μπέκου 50,00

Ανώνυμος εις μνήμην 
Δημητρίου Γεωργούλα 20,00

Γιαννακοπούλου Μαρία εις μνήμην 
Αναστασίας αδελφής 50,00

Διλιντά Ειρήνη εις μνήμην 
Αναστασίας Χωραΐτου Διλιντά 100,00

Δούση Θεοδώρα εις μνήμην 
Δημητρίου Γεωργούλα 50,00

Καραχάλιου Στυλιανή εις μνήμην 
Ευδοκίας & Ιωάννου 50,00

Κουτρέτση Κυριακή εις μνήμην 
Δημητρίου 10,00

Λαζανάς Ιωάννης εις μνήμην 
Αλεξάνδρας 50,00

Μεθυμάκη Ηρώ εις μνήμην 
Γεωργίου συζύγου 50,00

Μπέκος Κωνσταντίνος εις μνήμην 
Δημητρίου Γεωργούλα 20,00

Ξένου Ελένη εις μνήμην γονέων 50,00
Σκορδά Θεοδώρα εις μνήμην Πατρόκλου 50,00

Συνδρομές Mελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
από 01/10/2019 έως 31/12/2019 10,00
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