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Eὐλογημένη, εἰρηνική, ὑγιεινή κατ’ 
ἄμφω καί καρποφόρος ἡ περίοδος 

τῆς Νηστείας τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς 
τῶν Χριστουγέννων. Νά μᾶς χαρίζῃ ὁ 
Πανάγαθος Κύριος καί Θεός μας μετά-
νοια, ἀνάνηψι πνευματική, ἀγωνιστική 
διάθεσι, εἰλικρινῆ ἀγάπη πρός τόν 
Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν, ἔνθεο ζῆλο 
διά τήν τήρησι τῶν Θείων ἐντολῶν καί 
τήν ἐφαρμογή τοῦ Θείου θελήματος, καί 
ἅγιο πόθο διά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς 
μας.

Ἑορτάσαμε τήν ἱερή μνήμη τοῦ 
ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρί-
ου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ 
θαυματουργοῦ, τοῦ ὁποίου συνεπληρώ-
θησαν 100 ἔτη ἀπό τῆς ὁσιακῆς κοιμή-
σεώς του (1920-2020).

Πρός τιμήν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θαυ-
ματοβρύτου Ἁγίου τοῦ 20οῦ αἰῶνος θά 
ἐρανισθοῦμε ἐπίλεκτα ἀποσπάσματα 
ἀπό τόν ἐμπνευσμένο καί θεοφώτι-
στο λόγο του περί Μετανοίας: « Ὅτι 
ὀφείλομεν νά σπεύδωμεν πρός μετά-
νοιαν», ἀφοῦ ἡ περίοδος τῆς Νηστείας, 
τήν ὁποία χάριτι Θεοῦ διανύουμε εἶναι 
ταυτόχρονα καί περίοδος μετανοίας. (Θά 
ἁπλουστεύσωμε τήν γλῶσσα τοῦ ἱεροῦ 
αὐτοῦ κειμένου τοῦ Ἁγίου μας διά τήν 
καλλίτερη κατανόησίν του).

Γράφει ὁ προσφιλέστατος εἰς τό Χρι-
στεπώνυμο Ὀρθόδοξο Πλήρωμα Ἅγιος 
Νεκτάριος: «Ἡ δική μας φροντίδα διά 
τήν σωτηρίαν μας εἶναι ἀνάγκη νά εἶναι 
ἔγκαιρη, ὁ δέ λόγος (πού ἐπιβάλλει νά 
εἶναι εἰς τόν καιρό της) εἶναι ὁ κίνδυνος 
τῆς ψυχικῆς μας σωτηρίας, πού πάντοτε 
εἶναι ὑπαρκτός. Αὐτός, πού δέν μεριμνᾶ διά 
τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του, διατρέχει δι-
πλό κίνδυνο· ἤ νά τόν ἁρπάξῃ ἀπροσδόκητα 
ὁ θάνατος ἤ νά ἐγκαταλειφθῇ ἀπό τήν Χάρι 
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100 χρόνια ἀπό τήν Ὁσιακή 
Κοίμηση τοῦ Αγίου Νεκταρίου

«Tήν σπουδήν ἡμῶν πρός ταχεῖαν ἐπιστροφήν καί μετάνοιαν  
ὑπαγορεύει καί ὁ κίνδυνος τῆς ἀνικανότητος πρός ἐπιστροφήν,  

διότι ἡ ἕξις πρός τό κακόν δύναται νά καταστήσῃ ἡμᾶς ἀνικάνους  
πρός μετάνοιαν, ὅπερ πρέπει νά φοβίζῃ ἡμᾶς λίαν».

(Ἁγίου Νεκταρίου, Μελέται περί Θείων Μυστηρίων,  
Περί Μετανοίας)
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τοῦ Θεοῦ. Καί εἰς τάς δύο περιπτώσεις τό 
κακόν εἶναι μεγάλο, διότι ἡ ζημία εἶναι ὁ θά-
νατος τῆς ψυχῆς. Διά τοῦτο ὁ θεῖος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος παραγγέλλει, λέγων· «Μήν 
ἀναβάλλῃς τό νά ἐπιστρέψῃς εἰς τόν Κύρι-
ον, οὔτε νά ἀναμένῃς ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα, 
μήπως, ὅπως ἐνδέχεται, ἀποκλεισθῆς (ἀπό 
τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ). Ἄγνωστο εἶναι λέ-
γει, καί δι’ αὐτό εἶναι ἄδηλο τό τέλος τοῦ 
ἀνθρώπου, διά νά ἔχῃς πάντοτε σπουδή καί 
ἐνδιαφέρον. Δι’ αὐτόν τόν λόγον «ὡσάν τόν 
κλέπτη μέσα εἰς τήν νύκτα, ἔτσι ἔρχεται ἡ 
ἡμέρα Κυρίου», ὄχι διά νά κλέψῃ, ἀλλά διά 
νά μᾶς κάμῃ πιό ἀσφαλεῖς. Διότι αὐτός, ὁ 
ὁποῖος προβλέπει τόν ἐρχομό τοῦ κλέπτη, 
ἀγρυπνεῖ καί ἀφοῦ ἀνάψῃ τό λυχνάρι ἔχει 
διαρκῆ ἐγρήγορσι. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἐσεῖς, 
ἀφοῦ ἀνάψατε τό φῶς τῆς πίστεως καί τῆς 
ὀρθῆς βιοτῆς καί πολιτείας, ἔχετε φαιδράς 
τάς λαμπάδας μέ συνεχῆ ἀγρυπνία. Διό-
τι, ἐπειδή δέν γνωρίζομεν πότε ὁ Νυμφίος 
ἔρχεται, πρέπει νά εἴμεθα προετοιμασμένοι 
πάντοτε, διά νά μᾶς εὕρῃ ἐν ἐγρηγόρσει ὅταν 
ἔλθῃ». Καί ὁ Θεολόγος Γρηγόριος λέγει· «Δέν 
πρέπει (ὁ Χριστιανός) νά ἀναμένῃ καιρόν, 
εὐκαιρίαν διά τήν διόρθωσιν τοῦ ἑαυτοῦ 
του, διότι δέν ἔχει κάτι τό ἐξασφαλισμένο 
διά τήν αὐριανή ἡμέρα. Γιατί πολλοί πολλά 
ἀφοῦ εἶχαν διαβουλευθῇ δέν ἔφθασαν εἰς τό 
αὔριο (διότι ἐκόπη τό νῆμα τῆς ζωῆς των)».

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐγκαταλείπει τόν 
ἀμετανόητο ἄνθρωπο, διότι αὐτός κα-
τεφρόνησε τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητος, 
τῆς ἀνοχῆς καί τῆς μακροθυμίας τοῦ 
Θεοῦ. Ἰδού τί λέγει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος πρός τόν ἐπιμένοντα εἰς τήν 
ἁμαρτία χριστιανό: «Ἀναλογίζεσαι αὐτό, 
ὦ ἄνθρωπε, ἐσύ πού κρίνεις ἐκείνους πού 
διαπράττουν τέτοιες ἁμαρτίες καί κάνεις τά 
ἴδια, ὅτι ἐσύ θά ξεφύγῃς τό κρίμα τοῦ Θεοῦ; 
ἤ καταφρονεῖς τόν πλοῦτο τῆς ἀγαθότητός 

Του καί τῆς ἀνοχῆς καί τῆς μακροθυμίας, 
μέ τό νά ἀγνοῇς ὅτι ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ 
σέ ὁδηγεῖ εἰς μετάνοιαν;».

Ἡ θεία μακροθυμία μεταβάλλε-
ται εἰς ἀγανάκτησιν, ἡ ἀνοχή εἰς κάτι 
τό ἀνυπόφορο καί ἡ ἀγαθότητα τοῦ 
Θεοῦ εἰς ἀποστροφήν. Διά τοῦτο καί ὁ 
κορυφαῖος τῶν Ἀποστόλων Πέτρος 
μᾶς συμβουλεύει νά μήν πλανώμεθα, 
φρονοῦντες ὅτι βραδύνει ἡ ἀνοχή τοῦ 
Θεοῦ καί ἡ μακροθυμία, διότι δέν βραδύ-
νει, ἀλλά μακροθυμεῖ ὁ Θεός, μή θέλων 
νά ἀπολεσθῇ κανένας ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά μετανοήσωμεν.

Ὅτι ὀφείλομεν νά σπεύσωμεν νά 
ἐπιζητήσωμεν τόν Κύριον, μᾶς τό λέ-
γει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· «Θά μέ ζητήσε-
τε καί δέν θά μέ εὕρητε». Ὅσον, λοιπόν, 
μᾶς προσκαλεῖ ἡ χάρις, ὀφείλομεν 
νά προσερχώμεθα, διότι ἴσως, ὅταν 
ἐπιζητήσωμεν τήν χάριν, δέν θά τήν 
εὕρωμεν, διότι ἀπεκλείσθη ἡ θύρα καί 
ὁ Νυμφίος (Χριστός) θά μᾶς ἀπαντήσῃ 
καθώς φωνάζομεν, ἄνοιξε, ἄνοιξέ μας, 
«δέν σᾶς γνωρίζω»… Ἐάν, λοιπόν, ἐν ὅσῳ 
ἔχομεν τόν Χριστόν νά μᾶς προσκαλῇ 
δέν μετανοήσωμεν, θά ἀποθάνωμεν μέ-
σα εἰς τήν ἁμαρτίαν μας, διότι θά τόν 
ἐπιζητήσωμεν, ἀλλά θά ἀποβῇ ματαία 
ἡ ἀναζήτησις. Διά τοῦτο εἶναι ἀνάγκη 
νά γνωρίσωμεν καλῶς, ὅτι ὀφείλομεν 
νά σπεύσωμεν, διότι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ 
μᾶς ἐγκαταλείπει καί διότι πολλές φορές 
οἱ ἁμαρτίες φέρουν σέ προώρους καί 
αἰφνιδίους θανάτους…

Τήν σπουδή μας πρός ταχεῖα 
ἐπιστροφή καί μετάνοια ὑπαγορεύει 
καί ὁ κίνδυνος τῆς ἀνικανότητος πρός 
ἐπιστροφήν, διότι ἡ ἕξις, ἡ κακή συ-
νήθεια πρός τό κακόν, ἠμπορεῖ νά μᾶς 
καταστήσῃ ἀνίκανους πρός μετάνοια, 

Μήνυμα του Πνευματικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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γεγονός τό ὁποῖο πρέπει πολύ νά μᾶς 
φοβίζῃ.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,
Ὁ Χαριτοβρύτης Ἅγιος Νεκτάριος, 

Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, μᾶς ἐδίδαξε 
μέ τόν θεοφώτιστο λόγο του τό μέγα 
καί πολύ σπουδαῖο μάθημα τῆς μετα-
νοίας καί τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας. 
Αὐτό τό μάθημα εἶναι λίαν ὠφέλιμο καί 
ἐποικοδομητικό εἰς τούς δυσχειμέρους 
καιρούς μας καί τήν μεγάλη δοκιμασία 
τῆς ἀνθρωπότητος ἐξ αἰτίας τῆς μάστι-
γος τοῦ κορωνοϊοῦ.

Οἱ σύγχρονοι καιροί μας εἶναι 
καιροί ἀποστασίας, ἀσεβείας καί 
ἀπομακρύνσεως ἀπό τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, τόν θεῖο νόμο καί τάς ἐντολάς 
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, πού 
ἀπορρέουν ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καί γενικώτερα τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, καί τήν Ἱερά Παράδοσι 
τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 
Ἐκκλησίας, τήν ὁποία παρελάβαμε 
μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν 
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ 
εὐλάβεια πρός τά Θεῖα, τά χρηστά ἤθη, 
οἱ χριστιανικές ἀρχές, ἡ εὐγένεια τῆς 
ψυχῆς, ὁ σεβασμός πρός τούς μεγαλυτέ-
ρους, ἡ συμμετοχή εἰς τήν Θεία Λατρεία 
καί τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου 
Χριστιανικῆς μας Πίστεως, ὅλα αὐτά 
εἶναι ὑποτονικά καί ὑποβαθμισμένα 
εἰς τήν δύσκολον καί ἀνήσυχον ἐποχήν 
μας. Ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν 
Τριαδικόν μας Θεόν καί τούς συναν-
θρώπους μας ἐψύγη, ὅπως τό προεῖπε 
ὁ Θεῖος Διδάσκαλος Ἰησοῦς Χριστός. 
Ἐψηφίσθησαν καί ψηφίζονται νόμοι σέ 
παγκόσμια κλίμακα ἀντιχριστιανικοί, 
προσκρούοντες ὄχι μόνον εἰς τήν χρι-
στιανικήν, ἀλλά καί εἰς τήν καθόλου 

ἠθικήν, εὐτελίζουν τήν ἀνθρώπινη 
ὑπόστασι, τήν ἀποδυναμώνουν καί 
τήν ἀποπροσανατολίζουν μέσα εἰς τάς 
ἀτραπούς τοῦ σκότους, τῆς πλάνης, τῆς 
ξέφρενης κοσμικῆς ἡδονικῆς ζωῆς καί 
τῆς ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Συνεχίζεται, δυστυχῶς, νά ῥέῃ διαρκῶς 
ὁ ποταμός ἀθῴου αἵματος ἑκατοντάδων 
χιλιάδων ἀθῴων ὑπάρξεων εἰς τήν 
Ἑλληνοροθόδοξη Πατρίδα μας μέ τά 
ἀπεχθῆ ἐγκλήματα τῶν ἐκτρώσεων, ἀλλά 
καί εἰς ὅλον τόν κόσμον.

Ἡ πορεία τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς 
Πατρίδος μας, τῆς Χώρας Ἁγίων καί 
Ἡρῴων, ἀλλά καί τῶν ἀρχόντων ὅλης 
τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ πορεία ὅλων 
αὐτῶν κατά κανόνα –πλήν ἐλαχίστων 
ἐξαιρέσεων– κατευθύνεται πρός τήν 
μεγάλην λεωφόρον τῆς Παγκοσμι-
οποιήσεως, μέ προοπτική τήν νέα 
ἐποχή καί τήν νέα τάξι πραγμάτων. 
Τά ρεύματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί 
τῆς πανθρησκείας παρασύρουν καί 
ἀποπροσανατολίζουν ἐκκλησιαστικούς 
ποιμένες καί ποιμαινομένους, ὅταν εἶναι 
ἀνερμάτιστοι ἀπό πλευρᾶς τῆς γνησί-
ας Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, τῆς 
Κανονικῆς τάξεως καί τοῦ Ὀρθοδόξου 
φρονήματος. Ἔτσι ἐξηγεῖται ὁ παρατει-
νόμενος διχασμός εἰς τάς Αὐτοκεφάλους 
κατά τόπον Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας ἐξ 
αἰτίας τοῦ καυτοῦ καί ἀκανθώδους 
προβλήματος τῆς ἀντικανονικῶς δο-
θείσης Αὐτοκεφαλίας εἰς σχισματι-
κούς, ἀφωρισμένους, καθῃρημένους 
καί ἀχειροτόνητους εἰς τήν Οὐκρανίαν, 
παραθεωρηθέντος τοῦ Κανονικοῦ Μη-
τροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας 
κ.Ὀνουφρίου καί τῆς περί αὐτόν 
Κανονικῆς Ἱεραρχίας. Πολύ μᾶς λυπεῖ 
καί ὁ πρόσφατος διχασμός εἰς τήν Ἱεράν 
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Σύνοδον τῆς Κύπρου ἐξ ἀφορμῆς τοῦ 
Οὐκρανικοῦ προβλήματος. Ὡσαύτως, 
μᾶς στεναχωρεῖ σφόδρα καί ἡ ἐπιμονή 
τοῦ Παναγ. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου, ἀποφαινομένου ὅτι εἶναι 
τετελεσμένον καί ἀδιαπραγμάτευτο γεγο-
νός ἡ οὕτω πως δοθεῖσα Αὐτοκεφαλία, 
ἐνῷ διαφωνοῦν καί ἀποστασιοποιοῦνται 
ἀπό τῆς ἀποδοχῆς καί ἐπικυρώσεως 
τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου 11 
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μέ ἀποτέλεσμα 
ἡ πληγή νά παραμένῃ χαίνουσα καί 
πυορροοῦσα.

Εἶναι πολύ θλιβερόν, ἐνῷ γίνονται 
ἀνοίγματα καί πορεῖες ἀγάπης πρός 
τό Βατικανό, τούς παπικούς καί τούς 
ἀλλοθρήσκους, νά μή δρομολογοῦνται 
προσπάθειες ἐπιλύσεως καί θεραπείας 
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἐν Πανορθοδόξῳ 
Συνόδῳ τοῦ βαθέος ρήγματος εἰς βά-
ρος τῆς ἑνότητος τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Μέσα εἰς αὐτήν τήν θλιβεράν εἰκόνα 
καί κατάστασιν τοῦ κόσμου καί τῶν δυ-
σαρέστων σχέσεων κοινωνίας καί συμ-
φωνίας τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ μεγάλη δοκιμα-
σία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τήν πληγή καί 
μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ ἔρχεται ὡς παι-
δαγωγική μέθοδος ἀπό τήν Πάνσοφον 
Θείαν Πρόνοιαν διά νά μᾶς συνεφέρῃ 
καί ἐπαναφέρῃ ἐν μετανοίᾳ εἰς τήν πνευ-
ματικήν καί κανονικήν ἐκκλησιαστικήν 
τροχιάν, λέγοντας τό: «ἡμάρτομεν, 
ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν Σου, 
οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, 
καθώς ἐνετείλω ἡμῖν…».

Ἡ ἀντικανονική, αὐθαίρετη καί ἄνευ 
προηγουμένου ἐπέμβασις τῆς Ἑλληνικῆς 
Πολιτείας εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας, καθ’ ὑπέρβασιν καί 

παραθεώρησιν τῶν σχέσεων συναλ-
ληλίας Ἐκκλησίας καί Κράτους καί δή 
ὁ ἀντισυνταγματικός ἀποκλεισμός τοῦ 
Χριστεπωνύμου Πληρώματος (τοῦ Λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ) ἀπό τήν Θεία Λατρεία, μέ ὅσα 
αὐτό συνεπάγεται, εἴθε τό συντομώτε-
ρο νά ἀναθεωρηθῇ καί νά ἀνακληθῇ. 
Ἀπό τόν περασμένο Μάϊο καί μέχρι 
τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου, πού οἱ 
συμπατριῶτες μας Ὀρθόδοξοι Χριστι-
ανοί ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογοῦσαν καί 
ἐλάτρευαν τόν Κύριον καί Θεόν μας, 
κοινωνοῦντες τῶν Ἀχράντων Μυστη-
ρίων κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες, δέν 
παρατηρήθηκε οὔτε ἕνα κροῦσμα ἀπό 
τήν συμμετοχή εἰς τήν Θείαν Λατρεί-
αν καί τήν Θείαν Κοινωνίαν. Καί αὐτό 
θά ἔπρεπε νά ἔχῃ διδάξει τούς πάντας 
καί οἱ κυβερνῶντες νά σεβασθοῦν τήν 
Ἐκκλησία μας καί τήν μυστηριακή της 
ζωή.

Ὑπ’ αὐτό τό πρῖσμα εἶναι πάντο-
τε, καί ἰδιαιτέρως εἰς τάς κρισίμους 
αὐτάς ἡμέρας τοῦ καθολικοῦ lockdown, 
ἐπίκαιρον τό μήνυμα τῆς μετανοίας, 
πού μᾶς ἐξέπεμψε ἡ θεόπνευστη διδα-
χή τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, 
Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τήν ὁποία 
παραθέσαμε.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό καρ-
δίας εὐλογημένην, εἰρηνικήν καί καλ-
λίκαρπον τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν 
τῶν Χριστουγέννων μέ ἀληθινήν καί 
ἔμπρακτον μετάνοιαν, μέ ἀναθεώρησιν 
λόγων, λογισμῶν καί πράξεων καί 
ἐναρμόνισιν τῆς ζωῆς μας πρός τό Θεῖον 
θέλημα «τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί 
τέλειον», διατελῶ,

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Μήνυμα του Πνευματικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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«Διάλογος» με τους συνεργάτες 
και Δωρητές του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Aγαπητοί μου συνεργάτες,
συνεχίζουμε να διανύουμε αυτή 

τη μεγάλη και δύσκολη περίοδο για την 
πατρίδα μας, αλλά και όλον τον κόσμο. 
Βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται 
γοργά και μεις απλοί θεατές, προσπα-
θούμε να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα, εν 
μέσω κορωνοϊού, πώς ένας τόσο μικρός 
οργανισμός, που φαίνεται μόνο στο μι-
κροσκόπιο μπορεί να αναστατώσει σε 
τέτοιο βαθμό όλον τον κόσμο.

Αγαπητοί μου, αυτά που γρά-
φω, τα γράφω κλεισμένη μέσα 
σ’ ένα δωμάτιο, απομονωμένη 
λόγω προσβολής μου από τον 
διάσημο κορωνοϊό. Είναι ήδη 10 
μέρες πολύ δύσκολες για μένα 
με όλα τα συμπτώματα του ιού. 
Δοξολογώ τον Θεό, γιατί αυτό 
το κλείσιμο στο «ταμείο» μου, με 
ανάγκασε να σκεφτώ πιο πολύ, 
να προσευχηθώ πιο πολύ, να 
καταλάβω, διαβάζοντας τους 
βίους μεγάλων ασκητών, όπως 
του Θείου Παϊσίου, του Οσίου 
Ιακώβου, πόσο μακριά βρισκόμαστε από 
τ’ αχνάρια των Οσίων Πατέρων, οι «της 
εκκλησίας» λεγόμενοι.

Εδώ αναφέρω δύο σκέψεις ενός ιερέα 
για το δεύτερο lockdown που μας επέ-
βαλε η πολιτεία μας: «Πόσοι από μας 
άραγε έτρεξαν σήμερα να ανάψουν 
το τελευταίο κεράκι τους στην εκκλη-
σία μας και να προσκυνήσουν τον 
Κύριό μας, την Παναγία μας και τους 
Αγίους μας πριν την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας; Πόσοι από εμάς σκέφτη-
καν να εξομολογηθούν στον πνευματικό 

τους και να λάβουν τη Θεία Κοινωνία, 
ώστε όλες αυτές τις ημέρες, να λάβουν 
ευλογία, φωτισμό, χάρη και δύναμη, βλέ-
ποντας τον εγκλεισμό που έρχεται;

Δυστυχώς, πλημμύρισαν τα εμπορικά 
καταστήματα, εκτός από τις εκκλησίες 
μας που αύριο η κυβέρνηση τις κλείνει. 
Τι φοβερό να ακούς, πάω για το τελευ-
ταίο μου καφέ ή το τελευταίο μου μανικι-
ούρ και όχι για το τελευταίο προσκύνημα 
πριν τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα.

Δυστυχώς αυτό είμαστε και γι’ αυτό ο 
Θεός επιτρέπει αυτή τη σκληρή δοκιμα-
σία. Τον βάλαμε τελευταία προτεραιότη-
τα στη ζωή μας. Για σκεφτείτε σήμερα να 
υπήρχαν ατελείωτες ουρές έξω από τους 
ιερούς Ναούς μας, όπως ήταν έξω από 
τα πολυκαταστήματα, τα κομμωτήρια και 
τα σούπερ μάρκετ. Ο Θεός να μας ελεεί 
και να μας φωτίζει» π. ΜΕ.

Αγαπητοί μου συνεργάτες και δωρη-
τές, είμαι πολύ ευγνώμων που μέσα σ’ 
αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρι-
σκόμαστε, εσείς μας εμπιστεύεστε και 
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έτσι κινείται το ταμείο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Η 
αγάπη σας, αλλά και η προσευχή σας 
είναι απαραίτητες για τη βοήθεια των 
αναξιοπαθούντων αδελφών μας. Παρ’ 
όλο λοιπόν που αυτό το διάστημα της 
μεγάλης επιδημίας, το οποίο είχε σαν 
αποτέλεσμα η ιεραποστολή στην Κυψέ-
λη να μείνει κλειστή και να μη γίνονται 
ούτε Δ.Σ., ούτε ο «κυριακάτικος ιεραπο-
στολικός καφές», ούτε οι κύκλοι μελέτης 
Αγ. Γραφής, ούτε το ετήσιο Ιεραποστο-
λικό Συνέδριο, ούτε συγκεντρώσεις με 
ομιλητές, ούτε επετειακές εορτές, εσείς 
δε σταματήσατε να βοηθάτε στο έργο 
της ιεραποστολής.

Όμως αδελφοί μου, πρέπει αυτή η 
περίοδος να είναι για όλους μας περίο-
δος πολλής, πολλής εγκάρδιας προσευ-
χής, να μας λυπηθεί ο Θεός μας για την 
αποστασία μας, γιατί τον βγάλαμε απ’ τη 
ζωή μας. Γίναμε άνθρωποι της καλοπέ-
ρασης και της ευκολίας. Όμως, η πνευ-
ματική ζωή είναι Σταυρός και Ανάσταση. 
Αγώνας και Ανάσταση και όπως λέει ο 
αγιορείτης π. Ρωμαίος «Η άρνηση των 
χριστιανών να σταυρώνονται στερεί 
την κοινωνία από αναστάσιμα μέλη, 
συντηρεί τη φθορά της και παρε-
μποδίζει την αναμόρφωσή της. Όσοι 
περισσότεροι δέχονται να σταυρω-
θούν «εν Χριστώ», τόσο πιο πολύ 
βάθος και πλάτος προστίθεται στην 
Ανάσταση όλων».

Αγαπητοί μου, είμαστε τόσο προσκολ-
λημένοι στα γήινα και στα εφήμερα, στις 
βιοτικές μέριμνες της ζωής και μας δια-
φεύγει πόσο πρόσκαιροι είμαστε. Αυτό 
που λένε οι Άγιοι Πατέρες μας «μνήμη 
θανάτου» για μας έχει καταντήσει ξένο. 
Έχουμε ξεχάσει ότι μόνο το τώρα μας 
ανήκει. Το αύριο δεν το ξέρει κανένας 

από μας. Να παρακαλούμε τον Κύριό 
μας Ιησού Χριστό δια της θερμής προ-
σευχής να μας δίνει μετάνοια, πίστη και 
ταπείνωση.

Τέλος πρέπει να καταλάβουμε αυτό 
που διαπιστώνουν οι νηπτικοί ασκητές 
Πατέρες μας: Πίσω από τις δοκιμασίες 
και τις ευλογίες, την εναλλαγή της 
χαράς με τον πόνο, κρύβεται μια βα-
θιά Σοφία και Παιδαγωγία του Θεού.

Μεγάλο παράδειγμα για τα παραπά-
νω είναι ο όσιος γέροντας Άγιος Παΐσι-
ος, τον οποίο τον ταλαιπωρούσαν πολλές 
ασθένειες. Έβλεπε τις ασθένειές του ως 
συμμετοχή στο Πάθος και στον Σταυ-
ρό του Χριστού. «Χαίρομαι που το έχω 
(ασθένεια καρκίνου), για να γίνω κι εγώ 
συμμέτοχος στα πάθη Του απ’ την πολλή 
μου αγάπη», έλεγε.

Αγαπητοί μου συνεργάτες και φίλοι της 
Ιεραποστολής,

Φτάνουν τα Χριστούγεννα, η φανέρω-
ση του Θεού «εν σαρκί», αυτή η γέννηση 
του Θεού ως ανθρώπου. ταπεινώθηκε 
«λαβών δούλου μορφή» για την άφα-
τον μακροθυμία Του και αγάπη για το 
πλάσμα Του. Αντί ευχής, παραθέτω ένα 
στιχηρό ιδιόμελο από την Χριστουγεν-
νιάτικη υμνολογία:

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης 
ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ 
τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν 
εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν 
ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι 
τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ 
σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ 
Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς 
ἐλέησον ἡμᾶς.

Μαρίνα Μπέκου 
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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1. Σεβασμιώτατε, θα θέλαμε να 
σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. αφενός γιατί δεχθήκατε 
να επικοινωνήσουμε με αυτό τον 
τρόπο και αφετέρου για το χρόνο 
που θα αφιερώσετε, ώστε να απα-
ντήσετε στις ερωτήσεις μας. Αρχι-
κά θα θέλαμε να μας πείτε, καθώς 
βρίσκεστε περίπου δύο χρόνια 
στην Μητρόπολη της Κανάγκα, 
τι σας παρακίνησε να ακολου-
θήσετε τον δύσκολο δρόμο της 
ιεραποστολής στην Αφρική;

Και εγώ σας ευχαριστώ από 
καρδιάς για την ευκαιρία που μου 
δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας 
και να κάνω μικρή αναφορά του 
ιεραποστολικού έργου της Κανά-
γκα. Συν Θεώ, έχω τεσσεράμισι 

χρόνια στην Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, από τα οποία τα δύο υπηρέτησα 
ως Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως 
Κινσάσας και τα υπόλοιπα στην Κανά-
γκα, αρχικά ως Πατριαρχικός Επίτροπος 
και στην συνέχεια ως πρώτος Μητρο-
πολίτης της νεοσυστάτου Μητροπόλεως 
Κανάγκας. Είναι αλήθεια πως δε σκε-

φτόμουν ποτέ την κατάβαση μου στον 
ιεραποστολικό αγρό της Αφρικής. Αλλά, 
όπως αποδεικνύεται πάντοτε, άλλα εί-
ναι τα σχέδια τα δικά μας και άλλα του 
Θεού. Ο πνευματικός των παιδικών μου 
χρόνων, όταν μαθήτευα στην Αθωνιάδα 
Σχολή, ο τότε π. Νικηφόρος, Σχολάρχης 
της Αθωνιάδος, εξελέγη Μητροπολίτης 
στο Κονγκό και με κάλεσε να τον βοη-
θήσω στο πολύπλευρο έργο του. Έτσι, 
κατόπιν προσευχής, ευχής από τον 
πνευματικό μου και από τον Μητρο-
πολίτη Πατρών, όπου υπηρετούσα ως 
κληρικός, και βεβαίως στην συνέχεια 
από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας

Συνέντευξη Μητροπολίτη Κανάγκας κ.κ. Θεοδοσίου

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεοδόσιος μιλάει στον «Ιεραποστολικό Ταχυ-
δρόμο» για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Κανάγκα, μέσα από προσωπικές 

εμπειρίες και μαρτυρίες, κατά την μέχρι σήμερα διακονία του και ποιμαντική 
του δράση ως Μητροπολίτης σε αυτή την περιοχή της Αφρικής.
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πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β΄, 
κατέβηκα στο Κονγκό για να συμβάλλω 
στο ιεραποστολικό έργο.

2. Θέλετε να μας πείτε μια πολύ 
χαρακτηριστική εμπειρία με τους 
Ορθοδόξους στο Κονγκό;

Οι εμπειρίες είναι πολλές, τι να 
πρωτοθυμηθώ!!! Επειδή μου το ζη-
τάτε θα σας αναφέρω κάτι. Φύγαμε 
πρωί πρωί με ένα από τα παλαιά 
αυτοκίνητα της ιεραποστολής για 
να πάμε σε ένα χωριό περίπου 70 
χιλιόμετρα από την Κανάγκα. Ο 
δρόμος όλο άμμο, κολλήσαμε αρ-
κετές φορές, πάλευαν οι άνθρω-
ποι με πολύ κόπο να ξεκολλήσουν 
το αυτοκίνητο. Μετά από 6 ώρες 
φθάσαμε στο χωριό Μουκάνια Κα-
λάμπα, όπου πανηγύριζε ο Ναός 
της Μεταμορφώσεως. Τελέσαμε 
την Θεία Λειτουργία, είδαμε τους 
πιστούς και πήραμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Στον δρόμο μια ομά-

δα πιστών, κρατώντας κλαδιά στα χέρια 
τους, μας παρακάλεσαν να τους ακο-
λουθήσουμε. Ήταν Ορθόδοξοι. Φθάσαμε 
στον χορτάρινο ναό τους. Μπήκαμε μέσα, 
προσκύνησα και τους απηύθυνα λόγους 
αγάπης. Βγαίνοντας από τον απλό ναό 
τους, έβλεπα τους πιστούς να κουβαλούν 
τεράστιες πέτρες στα κεφάλια τους από 
χιλιόμετρα μακριά, είχαν συγκεντρώσει 
αρκετές. Ο κατηχητής της ενορίας μου 
είπε: «Δέσποτα, βλέπεις με πόσο κόπο 
κουβαλάμε αυτές τις πέτρες προκειμένου 
να μας βοηθήσετε στη συνέχεια εσείς να 
κάνουμε έναν απλό ναό;». Τα μάτια μου 
είχαν βουρκώσει, η καρδιά μου χτυπούσε 
δυνατά. Αυτοί έκαναν αυτό που μπορού-
σαν με μαρτυρικό κόπο. Τώρα η σειρά 
μας. Μακάρι και σε αυτό το χωριό και σε 
άλλα πολλά να καταφέρουμε να χτίσουμε 
ναούς προς δόξα Θεού και σωτηρία των 
Κονγκολέζων αδελφών μας.

3. Αναλάβατε ένα από τα πρώτα 
ιεραποστολικά κλιμάκια στην Αφρι-
κή το οποίο μάλιστα είναι αρκετά 
οργανωμένο σε σχέση με άλλες Μη-

Συνέντευξη στο περιοδικό μας
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τροπόλεις. Τι θετικά και τι αρνητικά 
μπορεί να έχει αυτό;

Πράγματι στην Κανάγκα δούλεψαν 
μεγάλοι Ιεραπόστολοι (π. Χρυσόστομος 
Παπασαραντόπουλος, π. Χαρίτων Πνευ-
ματικάκης και ο Μητροπολίτης Πεντα-
πόλεως κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης, οι 
οποίοι τώρα βρίσκονται στην βασιλεία 
του Θεού), αλλά και ο σήμερα Μητρο-
πολίτης Κινσάσας κ. Νικηφόρος, όπου 
μέχρι πρότινος η Κανάγκα ανήκε στη 
δική του Μητρόπολη. Το θετικό είναι 
πως οικοδομήθηκαν Ναοί, σχολεία και 
το ιεραποστολικό κλιμάκιο, χειροτονήθη-
καν ιερείς, τοποθετήθηκαν κατηχητές. Το 
δύσκολο της υποθέσεως είναι τώρα η συ-
ντήρηση τους, καθώς και η μισθοδοσία 
των ιερέων, των εκπαιδευτικών και των 
υπαλλήλων. Επιπλέον, με την χάρη του 
Θεού έχω προέβη σε πολλές χειροτονίες, 
περίπου 15. Ταυτόχρονα ανοικοδομήσα-
με δύο Ναούς και ξεκινήσαμε τον τρίτο 
και επιπλέον μια πρόχειρη εγκατάσταση 
για μοναστήρι με 5 δοκίμους μοναχούς. 
Η κάθε ιεραποστολική περιοδεία για τον 
συντονισμό των ενοριών, όπου είναι πά-
νω από 200, απαιτεί κόπο, χρήματα και 

κατάλληλο αυτοκίνητο που δεν έχουμε. 
Ο αγώνας είναι όμορφος και δύσκολος.

4. Έχετε ειδική μέριμνα για τους 
νέους της Μητροπόλεώς σας;

Έχουμε συντονίσει τις ομάδες νέων 
των ενοριών οι οποίες κινούνται με πο-
λύ ζήλο, με ομιλίες, με συναντήσεις, με 
κοινές προσευχές και με αγαθοεργίες. 
Ενίοτε πραγματοποιούνται διευρυμένες 
συνάξεις και ομιλίες όλων των ενοριών 
της Κανάγκας και των περιχώρων, με τη 

Συνέντευξη στο περιοδικό μας
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δική μου παρουσία ή με την παρουσία 
του διευθυντού της Νεότητος της Ιεράς 
Μητροπόλεως.

5. Τι μπορεί να παρηγορήσει τους 
πιστούς αυτές τις δύσκολες και πρω-
τόγνωρες μέρες του κορωνοϊού που 
ζούμε;

Δεν νομίζω ότι οι Κονγκολέζοι χρή-
ζουν ανάγκης βοηθείας και παρηγοριάς 
στο θέμα του κορωνοϊού. Καταρχάς, δεν 
υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού στο 
Κονγκό. Υπήρξαν και υπάρχουν κάποια 
μέτρα από την πολιτεία, αλλά τώρα δό-
ξα τω Θεώ είμαστε σε καλό δρόμο. Οι 
Κονγκολέζοι συνεχίζουν να ζουν κανο-
νικά όπως και πριν. Το μοναδικό που 
τους στενοχώρησε ήταν το κλείσιμο των 
Ναών, όπως και των σχολείων για πέντε 
μήνες, αλλά βρίσκαμε τρόπους να τους 
υποστηρίζουμε πνευματικά. Τώρα πλέον 
εκκλησιάζονται όλοι τηρώντας τις απο-
στάσεις και κοινωνώντας του Αγίου Πο-
τηρίου χωρίς κανέναν ενδοιασμό, φόβο ή 
απιστία. Παρηγοριά γι’ αυτούς θα ήταν η 
παρουσία ιερέως στις ενορίες και στα χω-
ριά τους, αν όχι κάθε Κυριακή, έστω κάθε 
μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι η 
Μητρόπολη μας δεν μπορεί να υποστη-

ρίξει την μισθοδοσία τόσων κληρικών 
για την ώρα. Αυτή θα ήταν η καλύτερη 
παρηγοριά για τους πιστούς μας.

6. Κλείνοντας, τι μήνυμα έχετε 
να δώσετε στους αναγνώστες του 
περιοδικού μας και κυρίως στους 
νέους που έχουν ιεραποστολικά εν-
διαφέροντα;

Το ιεραποστολικό έργο δεν ανήκει 
μόνο σε αυτούς που βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της ιεραποστολής. Το ιε-
ραποστολικό μας έργο και η ιεραποστο-
λική μας Μητρόπολη ψάχνει, αναζητεί, 
αδημονεί και περιμένει συνεργάτες και 
φίλους να στηρίξουν το έργο μας από 
κοντά ή από μακριά. Ο Θεός πάντοτε ευ-
λογεί αυτούς που υπηρετούν κάθε δικό 
Του έργο, καθώς και της ιεραποστολής. 
Γι’ αυτό και μας διαβεβαιώνει «ἐάν τις 
ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ». Η 
οποιαδήποτε βοήθεια και συμπαράστα-
ση θα ευλογηθεί πλούσια από τον Θεό.

Σας ευχαριστώ για την συνέντευξη 
και για την τιμή. Παρακαλώ να με έχετε 
στις προσευχές σας.

Επιμέλεια:
Μαυρίδη Μαρία, Χημικός Εκπαιδευτικός

Μπέκου Βασιλική, Δασκάλα

Συνέντευξη στο περιοδικό μας



13Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι

Τὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο « Ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τῆς Θεοτόκου» στὴν παραγκούπολη  

Κροὺ Μπέι στὴ Σιέρρα Λεόνε

Ὁ πατὴρ Θεμιστοκλῆς Ἀδαμόπουλος 
εἶναι ὁ πρῶτος ἱεραπόστολος ποὺ 

ἔφερε τὴν ὀρθόδοξη πίστη τὸ 2008 στὴν 
κατεστραμμένη ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλε-
μο πάμπτωχη Σιέρρα Λεόνε, χώρα τῆς 
Δυτικῆς Ἀφρικῆς. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 

συνειδητοποίησε τὶς τεράστιες προκλή-
σεις ποὺ ἀντιμετώπιζε ἡ χώρα. Ἡ ρημαγ-
μένη οἰκονομία της καὶ τὸ διαλυμένο 
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ἀδυνατοῦσαν νὰ 
στηρίξουν τοὺς ἐξαθλιωμένους κατοί-
κους, ποὺ ἀντιμετώπιζαν σοβαρὸ πρό-
βλημα ἐπιβιώσεως.

Ἔκτοτε ἡ ἐπὶ σχεδὸν 13 ἔτη 
συνεχὴς διακονία τοῦ πατρὸς 
Θεμιστοκλῆ στὴν πολύπαθη Σιέρ-
ρα Λεόνε ἔχει φέρει μὲ τὴ χάρη τοῦ 
Θεοῦ θεαματικὰ ἀποτελέσματα. Ἡ 
ἔμπρακτη, ἀνιδιοτελής, συγχωρητικὴ 
καὶ ἐν πολλοῖς θυσιαστικὴ ἀγάπη μὲ τὴν 

ὁποία περιέβαλε τοὺς πονεμένους καὶ 
ἐνίοτε θυμωμένους ἀπὸ τὸν ἐξαθλιωμένο 
βίο τους ἀφρικανοὺς ἀδελφούς μας ἔθεσε 
στέρεα βάση γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 
πλέον τῶν 3.000 πιστῶν καὶ φέρει τὸ 

τιμητικὸ προσωνύμιο «Ἐκκλησία τῆς 
συγχωρήσεως», δηλωτικὸ τοῦ γνήσιου 
ὀρθόδοξου πνεύματος ποὺ καλλιεργεῖ.

Ὁ πατὴρ Θεμιστοκλῆς, ἀντιλαμβα-
νόμενος λόγω καὶ τῆς εὐρυτάτης παι-
δείας του τὴν καθοριστικὴ σημασία 
τῆς ἐκπαιδεύσεως γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ 
βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τῆς 
Ἀφρικῆς, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ δίνει 
ἔμφαση σὲ αὐτὸν τὸν τομέα. 

Ξεχωριστὴ θέση στὸ ὅλο ἐκπαιδευτικὸ 
πρόγραμμα καὶ τὸ σημαντικότερο αὐτὴ 
τὴν περίοδο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς 
ἀποτελεῖ τὸ νεόδμητο ὁμώνυμο δημο-

Τὸ σχολεῖο, τὰ ἀποχωρητήρια καὶ ἡ γέφυρα ἀπὸ ἀέρος
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τικὸ σχολεῖο «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεο-
τόκου» στὴν παραγκούπολη Κροὺ Μπέι 
(Kroo Bay) στὴν πρωτεύουσα Φρήτα-
ουν, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει διεξοδικὴ 
ἀναφορὰ στὰ προηγούμενα τεύχη τοῦ 
περιοδικοῦ. Ὁ συνοικισμὸς στὸν ὁποῖο 
βρίσκεται, μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐξαθλιωμένες 
περιοχὲς τοῦ πλανήτη μας, διασχίζεται 
ἀπὸ κατάμαυρο ἀπὸ λύματα ποταμό, τὸν 
Τζὼρτζ Μπρούκ. 

Τὸ σχολεῖο ἀνεγέρθηκε στὸ κέντρο 
τοῦ συνοικισμοῦ δίπλα στὴ γέφυρα τοῦ 
ποταμοῦ μὲ τὴν οἰκονομικὴ συνεισφορὰ 
ἑκατοντάδων Ἑλλήνων δωρητῶν, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων καὶ πάμπολλων μαθητῶν. 
Ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα 
ἀφενὸς τῆς τεράστιας δύναμης ποὺ 
ἔχει ὁ ταπεινὸς ὀβολὸς τοῦ καθενός 
μας, ὅταν δίνεται μὲ ἀγάπη (φασούλι 
τὸ φασούλι γεμίζει τὸ σακούλι λέει ὁ λαός 
μας), καὶ ἀφετέρου τῆς ἀφειδώλευτης 
χάρης ποὺ πλουσιοπάροχα δίνει ὁ 
Κύριός μας σὲ κάθε ἔργο ποὺ γίνεται 
ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν 
πασχόντων ἀδελφῶν μας.

Τὸ σχολεῖο ἔχει 13 αἴθουσες σὲ δύο 
ὀρόφους, στὶς ὁποῖες θὰ φιλοξενηθοῦν 
περίπου 300 μαθητές. Διαθέτει τάξη νη-
πιαγωγείου καὶ γραφεῖο διδασκόντων. 
Στὰ νότια ἐκτείνεται εὐρὺ προαύλιο, 

ποὺ θὰ διαμορφωθεῖ σὲ δεύτερη φάση, 
καὶ στὴ δυτικὴ πλευρὰ θὰ ἀνεγερθεῖ ἡ 
ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου, στὴν ὁποία οἱ μαθητὲς θὰ ἔχουν 
τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν ἐλεύθερα 
τὴν ὀρθόδοξη λειτουργικὴ παράδοση. 

Στὸν χῶρο ἐπίσης ἔχουν κατασκευα-
στεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς διεθνεῖς κανόνες 
ὑγιεινῆς πέντε σύγχρονα ἀποχωρητήρια. 
Ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι πουθενὰ στὸν 

συνοικισμὸ δὲν 
ὑπάρχει ἀσφαλὴς 
τουαλέτα, ἀντιλαμ-
βανόμαστε τὴν τερά- 
στια σημασία τους  
γιὰ τὴν ὑγεία τῶν  
μαθητῶν. Ἀναλημμα-
τικὸς τοῖχος ὕψους 
1,5 μ. κατὰ μῆκος 
τοῦ ποταμοῦ προ-
στατεύει τὸ σχολικὸ 
συγκρότημα ἀπὸ 
τὶς καταστροφικὲς 
ὑπερχειλίσεις ποὺ  
γίνονται σὲ κάθε  

ἐποχὴ τῶν βροχῶν (Μάιο ἕως Ὀκτώβριο). 
Ξεχωριστῆς σημασίας ἔργο ἀπετέλεσε 

ἡ ἐπιδιόρθωση καὶ ριζικὴ ἀναμόρφωση 
τῆς ἡμικατεστραμμένης γέφυρας τοῦ 
ποταμοῦ, ποὺ συνδέει τὶς δύο πλευρές 
τοῦ συνοικισμοῦ καὶ ὁδηγεῖ στὸ χῶρο τοῦ 
σχολείου, μὲ εὐγενικὴ χορηγία τῆς φιλεύ-
σπλαχνης κ. Ἀπαλάκη ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Τὸ 
ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητας αὐτὸ ἔργο 
ἔχει ἤδη σώσει πολλὲς ζωὲς, κυρίως 
παιδιῶν, ἀπὸ τὸν κίνδυνο πνιγμοῦ κατὰ 
τὴν περίοδο τῶν φοβερῶν ὑπερχειλίσεων 
τοῦ ποταμοῦ τὸ περασμένο καλοκαίρι.

Ἡ μεγάλη παρέμβαση τῆς ὀρθό-
δοξης Ἱεραποστολῆς ἔχει ἤδη προ-
ξενήσει τὸν θαυμασμὸ ὅλων τῶν 
κατοίκων τοῦ συνοικισμοῦ καὶ ὄχι 
μόνον. Ἡ δραστήρια δήμαρχος τῆς πρω-
τεύουσας κ. Ἰβὸν Ἄκι-Σόιερ (Yvonne Aki-
Sawyerr) ἀναγνωρίζοντας τὴ σημασία 

Ἡ πλήρως ἀνακαινισμένη γέφυρα στήν παραγκούπολη 
Κροὺ Μπέϊ τῆς  πρωτεύουσας
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τῆς προσπάθειας τῆς Ἱεραποστολῆς ἔθεσε 
τὴν ὑπόθεση τῶν ὀρθόδοξων σχολείων 
ὑπὸ τὴν προστασία της. Τὸ ἔργο στὴν 
παραγκούπολη τράβηξε τὴν προσοχὴ 
τῆς κυβερνήσεως καὶ προβλήθηκε 
ἐκτενῶς ἀπὸ τὴν κρατικὴ τηλεόραση 
προξενώντας μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ 
τὴν ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ στὴ χώρα. 
Ἤδη πολλοὶ κάτοικοι τοῦ συνοικισμοῦ 
ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία τους νὰ 
γνωρίσουν τὴν Ὀρθοδοξία, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων καὶ πολλὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἤδη 
ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἔρχονται σὲ πρώτη 
ἐπαφὴ μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅπως 
μᾶς πληροφορεῖ ὁ γεμάτος εὐγνωμοσύνη 
πατὴρ Θεμιστοκλῆς, ὅταν βρεθοῦν 
χορηγοὶ γιὰ νὰ κτιστεῖ καὶ ἡ ἐκκλησία 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ δίπλα στὸ σχολεῖο, ὅλοι 
στὴν παραγκούπολη θὰ γίνουν ὀρθόδοξοι. 

Οἱ ἐργασίες στὸ κτήριο τοῦ σχολείου 
βρίσκονται πιὰ σὲ στάδιο ὁλοκληρώσεως. 
Ἀναμένεται σὺν Θεῷ μέσα στὸ τρέ-
χον σχολικὸ ἔτος τὸ πρότυπο γιὰ τὴν 
περιοχὴ ἐκπαιδευτήριο νὰ ὑποδεχθεῖ 
τοὺς μαθητὲς, ποὺ θὰ γεμίσουν τὸν χῶρο 
μὲ τὶς χαρούμενες φωνές τους. Ἐκκρεμεῖ 
ἡ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων 
γιὰ οἰκειοθελὴ ἀπομάκρυνση τριῶν 
οἰκογενειῶν καταπατητῶν, ἡ ἄμεση γειτ-
νίαση τῶν παραγκῶν τῶν ὁποίων μὲ 
τὸ σχολεῖο ἐμποδίζει τὴν ἀνέγερση τῆς 
κλίμακας ἀνόδου στὸν δεύτερο ὄροφο. 
Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ τὸ σχολικὸ συ-
γκρότημα μὲ τὴ διαμόρφωση τοῦ 
αὔλειου χώρου καὶ τὴν ἀνέγερση 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου θὰ ἀποτελεῖ πνευματικὴ 
ὄαση σ’ αυτὸ τὸ τόσο καταθλιπτικὸ 
περιβάλλον. 

Ὑποδιευθυντὴς τοῦ σχολείου ἔχει 
ὁριστεῖ ἀπὸ τὸν πατέρα Θεμιστοκλῆ ὁ 
δραστήριος πατὴρ Πατρίκος Ντήν, ὁ 
ὁποῖος ἔχει ἤδη ξεκινήσει τὸ ἔργο τῆς 
ἐκπαιδεύσεως τῶν τελειόφοιτων μαθητῶν 
προσωρινὰ στοὺς χώρους τοῦ Ὀρθόδοξου 

Χριστιανικοῦ Παιδαγωγικοῦ Κολεγίου 
στὴ γειτονικὴ ἕδρα τῆς Ἱεραποστολῆς. 

Ἡ νέα πρόκληση ποὺ ἀνοίγεται 
τώρα εἶναι ἡ λειτουργία καὶ ἡ συ-
ντήρηση τοῦ σχολείου. Ἡ ὀρθόδοξη 
Ἱεραποστολὴ, στὴν ὁποία ἀνοίκει, 
θὰ ἀναλάβει τὴ διοίκηση καὶ τὸ 
κόστος. Στόχος εἶναι νὰ προσφέρει 
ἐντελῶς δωρεὰν ποιοτικὴ μόρφωση σὲ 
ἕνα ὑγιεινὸ καὶ ἀξιοπρεπὲς περιβάλλον, 
μισθὸ στοὺς πάμπτωχους ἐννέα δασκά-
λους, καθὼς κι ἕνα πιάτο ζεστὸ φαγητὸ 
καθημερινὰ σὲ ὅλους τοὺς μαθητές. 

Τὸ κόστος εἶναι ὑψηλὸ καὶ ἡ 
ἐξασφάλιση σὲ σταθερὴ βάση τῶν 
ἀναγκαίων γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπὸ χρημάτων 
φαίνεται δύσκολος στόχος. Ὡστόσο, ἡ τό-
σο 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 βρίσκεται κάτω 
ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Πανα-
γίας.  Ἤδη ὁ Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ὅπως καὶ ἄλλα 
ἱεραποστολικὰ σωματεῖα ἐξ Ἑλλάδος, 
ἔχει συστρατευθεῖ στὸ πλευρὸ τοῦ 
πατρὸς Θεμιστοκλῆ γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό.

Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ καταστεῖ αὐτὸ 
τὸ σχολεῖο φωτεινὸς φάρος, ποὺ θὰ βοη-
θήσει τοὺς ἐξαθλιωμένους κατοίκους νὰ 
δοῦν τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία βιώνοντας 
ταυτόχρονα τὴν ἔμπρακτη, ἀνιδιοτελὴ 
ἀγάπη τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀς 
δώσουμε χαρὰ κι ἐλπίδα σ’ αὐτὰ τὰ 
παιδιά. Τὰ ἀδέλφια μας στὴ Σιέρρα Λε-
όνε προσεύχονται γιὰ μᾶς μὲ ἀπέραντη 
εὐγνωμοσύνη, ποὺ σπάνια συναντᾶς 
στὸν δυτικὸ κόσμο. Ἀς ἀφήσουμε τὶς 
καρδιές μας ἀνοικτὲς νὰ ἀφουγκραστοῦν 
τὸν πόνο, τὶς προσευχὲς καὶ τὴν ἀγάπη 
τους εὐχόμενοι ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ 
ὁδηγεῖ τὰ βήματά τους πρὸς τὴ μόνη 
Ἀλήθεια, τὸν Χριστό. Ἀμήν!

Ἰωάννης Μ. Περράκης
Θεολόγος

Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι
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ὉΧριστός πλέον κατευθύνει τόν 
ἄνθρωπον. Ὁ νοῦς πιστεύει 

εἰς τήν Θεότητα τοῦ Νηπίου τῆς 
Βηθλεέμ. Ἐπικοινωνεῖ μετ’ Αὐτοῦ 

διά τῆς κατ’ ἰδίαν 
Προσευχῆς καί τοῦ 
Ἐκκλησιασμοῦ, διά 
τῆς Προσευχῆς 
δηλαδή μετά τῶν 
λοιπῶν Χριστιανῶν 
ζώντων ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ. Σκέπτεται 
τόν Χριστόν. Ὁ νοῦς 
του εἶναι εἰς Αὐτόν 
καί σκέπτεται κα-
τά Χριστόν. «Ἡμεῖς 
ν ο ῦ ν  Χ ρ ι σ τ ο ῦ 
ἔχομεν» διεκήρυτ-
τεν ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος (Α΄ Κορ. 
β΄, 16).

Ἡ καρδία καθα-
ρίζεται διά τοῦ λου-
τροῦ τῆς Μετανοί-
ας καί τῆς Ἱερᾶς 
Ἐξομολογήσεως, 
διά τῆς ἐγκρατείας 
καί τῆς ἁγιότητος. 
Θερμαίνεται διά 
τῆς ἀγάπης. Τά Χρι-

«Ἀγών νά γεννηθῇ ὁ Οὐράνιος Ἐπισκέπτης
εἰς τάς καρδίας μας»

Ἁγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης (†1984)

«
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στούγεννα εἶναι Ἑορτή τῆς Ἀγάπης. 
«Ἐν άνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 
14). Θεία εὔνοια καί εὐλογία εἰς τούς 
άνθρώπους. Ἡ ἄπειρος ἀγάπη ἔφερε 
τόν Λυτρωτήν εἰς τήν ἁμαρτωλήν 
ἀνθρωπότητα. Ἡ καρδία γίνεται 
θρόνος τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ. 
Ὁλόκληρος ὁ χοϊκός ἄνθρωπος γίνε-
ται ἕνας μικρός ἥλιος σκορπίζων ὡς 
ἀκτίνας τάς ἀρετάς.

Τέλος ἔρχεται ὁ Ἀχώρητος πα-
ντί καί ἐγκαθίσταται εἰς τόν μικρόν 
ἄνθρωπον διά τῆς Θείας Κοινωνίας, 
κατά τήν ἀψευδῆ δήλωσιν Του: «ὁ 
τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων 
μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν 
αὐτῷ» ( Ἰωάν. στ΄, 56). Ἀκριβῶς, διά 
νά λάβουν οἱ Χριστιανοί τόν Χριστόν, 
προηγεῖται τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν 
Χριστουγέννων ἡ περίοδος τῆς νη-
στείας καί τῆς προσευχῆς, τῆς νη-
στείας ἀπό τροφάς καί ἁμαρτήματα. 
Μόνον εἰς καθαράν καρδίαν κατοικεῖ 
ὁ πάντων Άγίων Ἁγιώτατος Λόγος. 
Παλαιός Ἑρμηνευτής ἔλεγε: «Πᾶσα 
ψυχή... ἀπό πάσης ἐμπαθείας παρ-
θενεύουσα, συλλαμβάνει τόν λόγον 
τῆς ἀρετῆς καί γεννᾷ αὐτόν».

Ὅταν πλέον γεννηθῇ ἐντός τοῦ 
ἀνθρώπου ὁ Θεός, τότε ὁ μικρός 
ἄνθρωπος γίνεται πανευτυχής. Ὁ Συ-
μεών ὁ Νέος Θεολόγος λέγει: «Καλό-
τυχος εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ἰδῇ τό φῶς 
τοῦ κόσμου, ἤτοι τόν Χριστόν ὅτι 
ἐμορφώθη μέσα του· ὅτι αὐτός θέλει 
νομισθῇ Μήτηρ Χριστοῦ, ἔχων τόν 
Χριστόν μέσα του ὡσάν βρέφος, κα-

θώς αὐτός ὁ ἀψευδέστατος ὑπέσχετο· 
Μήτηρ μου καί ἀδελφοί μου καί 
φίλοι οὗτοι εἰσιν, οἱ ἀκούοντες 
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί ποιοῦντες 
αὐτόν.  Ὥστε ἐκεῖνοι πού δέν φυλάτ-
τουν τάς ἐντολάς του, ὑστεροῦνται 
θεληματικῶς ἀπό τήν τοιαύτην χά-
ριν».

«Χριστός γεννᾶται». Τήν πολύτι-
μον αὐτήν πληροφορίαν ἠκούσαμεν 
καί εἴπομεν πολλάκις. Ἀπό μικρᾶς 
ήλικίας μέχρι σήμερον πολλάκις 
ἑωρτάσαμεν τά Χριστούγεννα. Καί 
ὅμως δέν αἰσθανόμεθα τήν Ἑορτήν. 
Ἑορτάζομεν ἕν παλαιόν γεγονός καί 
ὄχι σύγχρονον. Ἑορτάζομεν τήν πρό 
εἴκοσι αἰώνων Γέννησιν τοῦ Κυρίου 
καί ὄχι τήν γέννησιν τοῦ Σωτῆρος 
εἰς τήν καρδίαν μας. Ἡ γέννησις τοῦ 
Χριστοῦ δέν εἶναι μόνον παρελθόν, 
ἀλλά καί παρόν. Χριστούγεννα δέν 
εἶναι ὁ θόρυβος τῶν ἑορτῶν, ἡ σω-
ματική ἀνάπαυσις, ἡ διακοπή τῆς 
ἐργασίας, ἡ κοσμική διασκέδασις. 
Αὐτά δέν εἶναι οὔτε καρπός, οὔτε 
φύλλα ἀκόμη τῆς κοσμοσωτηρίου 
Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἀγών λοιπόν καί προσπάθεια νά 
γεννηθῇ ὁ Οὐράνιος Ἐπισκέπτης εἰς 
τάς καρδίας μας. Νά ζήσωμεν τό γε-
γονός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Λυτρωτοῦ. Τό-
τε θά ψάλλωμεν: «Χριστός γεννᾶται». 
Ἐντός ἡμῶν ἐγεννήθη ὁ Κύριος ἡμῶν 
Ἰησοῦς Χριστός».

( Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 1978)
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Τ α φετινά Χριστούγεννα θα είναι τελεί-
ως διαφορετικά από τα Χριστούγεννα 

που έχουμε συνηθίσει», γράφει σε άρθρο 
της ελληνική εφημερίδα. «Θα είναι σαν το 
προηγούμενο Πάσχα», συνεχίζει, θέλοντας 
να περιγράψει εν συντομία τις αλλαγές στις 
συνήθειες μας που αναμένεται να ισχύσουν 
για τον φετινό εορτασμό των Χριστουγέν-
νων εξαιτίας των μέτρων ενάντια στην παν-
δημία. Κάθε αλλαγή ωστόσο δεν είναι ποτέ 
καλή ή κακή από μόνη της, αλλά εξαρτάται 
από την δική μας οπτική. Είναι η γνωστή 
ιστορία με το ποτήρι, που εμείς επιλέγουμε 
αν θα το δούμε μισοάδειο ή μισογεμάτο.

Σε κάθε τι που στέλνει ο Θεός στο 
δρόμο μας οφείλουμε να μην ξεκινάμε 
με ένα «γιατί;» αλλά με ένα «πώς;». Το 
«γιατί» μας βάζει στη θέση του δικαστή, 
που κρίνει τους πάντες και τα πάντα και 
περιμένει μάταια να βρει τις απαντήσεις για 
να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω. Το 
«πώς», από την άλλη, γίνεται εσωτερική κι-
νητήριος δύναμη που μας πάει μπροστά και 
μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες 
που μας παρουσιάζονται. Φέτος λοιπόν αντί 
να πούμε «Γιατί Θεέ μου έτσι;» ή «Γιατί Θεέ 
μου αλλιώς;» ας αναλογιστούμε καλλίτερα 
«Πώς μπορώ, με την κατάσταση που επι-
κρατεί, να ωφεληθώ και να ωφελήσω;».

Ιδέες, για να μας βοηθήσουν στο εγχεί-
ρημα μας αυτό, μπορούμε να αναζητήσου-
με μέσα από πληθώρα μέσων, όπως είναι 
ομιλίες ή άρθρα μοναχών, ιερέων, αλλά και 
λαϊκών ανθρώπων, που μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους. Μία από αυτές τις ομιλίες 
είναι και του Μητροπολίτη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, στις 15 Νοεμ-
βρίου του 2020 που δόθηκε στα πλαίσια 
των «Συνάξεων Νέων» της μητρόπολης 

του. Σε αυτή περιγράφει τρόπους προετοι-
μασίας της ψυχής μας, εκμεταλλευόμενοι 
τις 40 μέρες που προσφέρει η εκκλησία ως 
προετοιμασία για τα Χριστούγεννα.

Ξεκινώντας την ομιλία του, μας υπεν-
θυμίζει ότι αυτό που θα «χαθεί» φέτος 
θα είναι ο κοσμικός χαρακτήρας των 
Χριστουγέννων και όχι ο ουσιαστικός. 
Προτρέπει λοιπόν όλους μας να ακολου-
θήσουμε μικρά, αλλά ουσιαστικά βή-
ματα, που θα δώσουν στην ψυχή μας 
φτερά και θα την οδηγήσουν στην κο-
ρυφή, όπου θα μπορεί πλέον να αι-
σθανθεί το πραγματικό και βαθύτερο 
νόημα της γιορτής.

Πρώτο βήμα είναι η νηστεία. Αν κα-
ταφέρουμε να εφαρμόσουμε τη νηστεία όχι 
μόνο στο φαγητό, αλλά και σε άλλες εξαρ-
τήσεις μας, όπως είναι τα κινητά τηλέφω-
να, η τηλεόραση ή ο υπολογιστής, αμέσως 
κερδίζουμε μία μικρή δόση ελευθερίας. Αν 
μάλιστα καταφέρουμε και το επεκτείνουμε 
ακόμη περισσότερο, στις σκέψεις μας και 
στα λόγια μας τότε θα αισθανθούμε την 
ψυχή μας διαφορετική, πιο ανάλαφρη. Στε-
ρώντας της το κοσμικό και υλικό φαγητό 
την κάνουμε να διψάει για το Θείο.

Δεύτερο βήμα είναι η αλληλεγγύη 
και η αγάπη στον συνάνθρωπο, η οποία 
μπορεί να εκφραστεί με πολλούς διαφο-
ρετικούς τρόπους. Αν δεν είναι δυνατή η 
ελεημοσύνη που είχαμε συνηθίσει μέχρι 
πρότινος, με εράνους αγάπης και συσσίτια, 
μπορεί να γίνει και με ένα απλό τηλεφώ-
νημα σε κάποιον που είναι μόνος του ή 
χρειάζεται έναν λόγο παρηγοριάς ή όταν 
ούτε αυτό είναι δυνατόν, με μία προσευχή. 
Σε κάθε πρόσωπο πρέπει να βλέπουμε τον 
Χριστό και γνώμονας για κάθε μας πράξη 

Χριστούγεννα χωρίς «γιατί»... 
Χριστούγεννα με «πώς»

«
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πρέπει να είναι το «κατά Χριστόν» και όχι 
μία αφορμή για επαίνους. Αυτό που σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε 
είναι να εφησυχάζουμε, αλλά να ψάχνουμε 
καινούριους τρόπους να αναπληρώνουμε 
την βοήθεια που πρέπει να δώσουμε.

Το τρίτο βήμα είναι η εξομολόγηση. 
Όταν η εξομολόγηση σταματήσει να είναι 
αγγαρεία ή τυπική συνήθεια για να κοινω-
νήσουμε τα Χριστούγεννα, αλλά πάρει τη 
σωστή της μορφή, ως χειρουργείου των 
παθών μας, τότε τα αποτελέσματα ανα-
μένονται θεαματικά. Όταν ξεριζώσουμε 
τα ζιζάνια των παθών θα βρουν χώρο να 
αναπτυχθούν τα λουλούδια των αρετών και 
αυτά με τη σειρά τους θα προσελκύσουν 
τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ένα 
από αυτά τα χαρίσματα είναι και η ειρήνη. 
Δύο εκφράσεις αυτής είναι η ειρήνη των 
ανθρωπίνων σχέσεων και η ειρήνη της 
εμπιστοσύνης στο Θεό. Στην πρώτη μαθαί-
νουμε να συνυπάρχουμε με τους γύρω μας 
χωρίς προστριβές, κυρίως παραμερίζοντας 
τον εγωισμό μας, ενώ στη δεύτερη μαθαί-
νουμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον 
Θεό, παρά τις δικές μας δυνάμεις, για την 
επίλυση των προβλημάτων μας. Αυξάνει η 
πίστη μας και η ελπίδα μας όταν λέμε από 
τα βάθη της καρδιάς μας «Έχω εμπιστοσύ-
νη στο θέλημα Σου, ξέρεις καλύτερα Εσύ». 
Τέλος, υπάρχει και η ειρήνη της Χάριτος, 
η οποία ξεπερνά κάθε λογική (πάντα νουν 
υπερέχουσα) και δίνεται μόνο κατά χάριν 
από τον ίδιο τον Κύριο.

Αν παρόλα αυτά το μυαλό μας κολλήσει 
στο τι θα χάσουμε και όχι στο τι θα μείνει, 
δεν μένει παρά να αναλογιστούμε τους 
αδερφούς μας που ζουν σε κάποια όχι 
και τόσο μακρινή μας ήπειρο. Εκεί τα 
Χριστούγεννα είναι εντελώς διαφο-
ρετικά. Δεν επηρεάζονται από την 
πανδημία, γιατί για αυτούς οι μάχες 
με τις αρρώστιες και τον θάνατο είναι 

καθημερινότητα. Δεν ξέρουν τι θα πει 
lockdown, γιατί πολλοί δεν διαθέτουν 
ούτε καν στέγη. Δεν παραπονιούνται 
για τις 40 μέρες νηστεία, γιατί υπάρ-
χουν μέρες που δεν τρώνε καθόλου και 
τις υπόλοιπες το φαγητό είναι ελάχιστο. 
Δεν χρειάζεται να σκεφτούν τρόπους 
για να βοηθήσουν τους άλλους, γιατί 
πολύ απλά το κάνουν χωρίς σκέψη και 
με ό,τι μέσο διαθέτουν, όσο μηδαμινό 
μπορεί να φαίνεται σε εμάς. Ωστόσο, 
και αυτοί ίσως ανησυχούν για τον εκ-
κλησιασμό την ημέρα των Χριστου-
γέννων, όμως όχι για το κλείσιμο τους 
από την κυβέρνηση, αλλά για το κατά 
πόσο θα καταφέρουν να περπατήσουν 
ώρες σε επικίνδυνους δρόμους για να 
φτάσουν στην πλησιέστερη εκκλησία.

Μην αφήσουμε την ευκαιρία που μας 
παρουσιάζεται φέτος τα Χριστούγεννα να 
περάσει, αλλά να την αδράξουμε. Όταν 
όλα φαίνονται σκοτεινά, εμείς ας βρούμε 
το φως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά που να 
ψάξουμε. Μην μένουμε «παγιδευμένοι 
στο βαρυτικό πεδίο του εαυτού μας», 
αλλά παραμερίζοντας την κουρτίνα του 
εγωισμού ας κοιτάξουμε τους άλλους 
γύρω μας. Τέλος, μην ξεχνάμε πως για 
την ψυχική μας ευημερία δεν υπάρχουν 
συνταγές αλλά ευκαιρίες, ευκαιρίες που 
εμείς τις φτιάχνουμε.

Καλό στάδιο! Καλά Χριστούγεννα!

Μόνικα Παππά
Πολιτικός Μηχανικός 

Μέλος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=JPo8_
qh5lo4&ab_channel=%CE%99.%CE%9C%CE%
9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%
B1%CE%AF%CE%B1%CF%82%26%CE%9B%
CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%89%

CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%-
CE%99.%CE%9C.%CE%9C.%CE%9B
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Ιεραποστολή στην Ιερά Επισκοπή

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας καὶ Νοτίου Μαδαγασκά-

ρης κ. Πρόδρομος, κατὰγεται από την Σπάρτη. Τον Νοέμβριο 

του 2015 μετέβη στο Καμεροὺν και διακόνησε πλησίον του Σεβ. 

Μητροπολίτου Καμεροὺν κ. Γρηγορίου, ως Πρωτοσύγκελος της 

Μητροπόλεως, κυρίως στον τομέα της νεότητας και της κατηχήσε-

ως. Απὸ τον Μητρ. Καμεροὺν έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. 

Τον Νοέμβριο του 2018, εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος Τολιάρας 

& Νοτίου Μαδαγασκάρης και από τότε διακονεί με «πνεύμα μαρ-

τυρίας» και ακάματα τον πάμφτωχο λαό της Επισκοπής του. Ο 

ίδιος καταθέτει ότι «χωρίς προσευχή και δάκρυ δεν μπορείς να 

διακονήσεις στην Αφρική».

Οι ενδεικτικές μαρτυρίες του, που καταγράφονται με λόγο και 

εικόνα, αποτυπώνουν με γλαφυρότητα το έργο που επιτελεί στην 

Επισκοπή του.

Υπαίθρια Θεία Λειτουργία κατά την εσπερινή 

ώρα, διότι ο Επίσκοπος ταξίδευε όλη την ημέρα 

για να φτάσει σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα 

χωριά της περιοχής. «Η λαχτάρα αυτών των 

ανθρώπων, τα πύρινα μάτια τους, τα διψασμένα 

σώματα για Θεία Κοινωνία, για μετοχή σε Αυτό 

που λόγω απόστασης το απολαμβάνουν μια φο-

ρά το χρόνο, ήταν αισθητά παντού...» σημειώνει 

ο Επίσκοπος.

Ο Επίσκοπος αγαπά πολύ τα παιδιά και έχει ιδιαίτε-

ρη σχέση μ' αυτά. Πολύ συχνά, μετά τη λατρευτική 

σύναξη διοργανώνει ομαδικά παιχνίδια παίζοντας 

μαζί τους.

Πηγή: www.facebook.com/missioninsouth   Madagascar

Το αγαθό της δωρεάν παιδείας είναι στο επίκεντρο 

της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ιερά Επισκοπή 

Τολιάρας & Ν. Μαδαγασκάρης. Μοιράζεται καθη-

μερινά γραφική ύλη και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο στα 

πολυπληθή σχολεία της Ιεράς Επισκοπής.
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Πηγή: www.facebook.com/missioninsouth   Madagascar

Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης

Δραστηριότητες του Ομίλου.Ανοιχτό παράθυρο στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή

Χειροτονία του π. Πατρικίου ο οποί-

ος σαν βρέφος βυθίστηκε στην Ιερά 

Κολυμπήθρα από τα χέρια του Μα-

καριστού Νεκταρίου Κελλή (πρώ-

του Επισκόπου Μαδαγασκάρης). 

Σαν παιδί έμαθε να περπατάει και 

να ανασαίνει στην νεοφανή για τη 

Νότιο Μαδαγασκάρη Ορθόδοξη Εκ-

κλησία και γίνεται πλέον πατέρας. 

Πατέρας πολλών, πατέρας αναγκών 

και οδηγός ψυχών.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. 
Πρόδρομος θέτει τον θεμέλιο λίθο 
της πρώτης ανδρώας Ιεράς Μο-
νής στη γη της Μαδαγασκάρης. 
Είναι ο πρώτος Ιερός Ναός του 
Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού στη 
Μαύρη Ήπειρο.

Βάπτιση στο ναό σε πλαστική πισίνα. «Μία Εκκλη-
σία ως μετοχή στον  Έναν και συνάμα πολλές, όσες 
οι καρδιές των νεοφώτιστων που μετατρέπονται 
σε κατοικητήρια του Παρακλήτου» συλλογίζεται 
ο Επίσκοπος.

Το αγαθό της δωρεάν παιδείας είναι στο επίκεντρο 

της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ιερά Επισκοπή 

Τολιάρας & Ν. Μαδαγασκάρης. Μοιράζεται καθη-

μερινά γραφική ύλη και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο στα 

πολυπληθή σχολεία της Ιεράς Επισκοπής.
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Η Α. Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 

πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, την 
Κυριακή 22 Νοεμβρίου ε.ε., προεξήρχε 
της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας 
στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, στην 
περιοχή Καγκίρα, της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ναϊρόμπι. Ο Ιερός Ναός του 
Αγίου Παύλου είναι ο πρώτος ναός που 
έχτισε στην Κένυα ο πρωτοπόρος Ιερα-
πόστολος π. Χρυσόστομος Παπασαρα-
ντόπουλος με χρήματα που 
προσέφερε ο τότε Βασιλέας 
των Ελλήνων Παύλος.

Εκεί ξεκίνησε να λειτουρ-
γεί το πρώτο Θεολογικό Σε-
μινάριο το οποίο και επισκέ-
φθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου Μακάριος Γ΄ και μετά 
από την επίσκεψη πήρε την 
απόφαση να προχωρήσει 
στην ανέγερση πρότυπου 
σεμιναρίου στην Ριρούτα.

Ο Μακαριώτατος κατά 

την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας προ-
σευχήθηκε για την άμεση αποκατάσταση 
της υγείας των Μακαριωτάτων Αρχιεπι-
σκόπων Αθηνών κ. Ιερωνύμου και Τιρά-
νων κ. Αναστασίου και όλων όσων δοκι-
μάζονται από την πανδημία και επίσης 
προσευχήθηκε για την ανάπαυση του 
Πατριάρχου Σερβίας κυρού Ειρηναίου.

Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, ο 
Αλεξανδρινός Προκαθήμενος αναφέρ-
θηκε στους αγώνες και τους κόπους 

των πρώτων Ιεραποστόλων 
στην Κένυα, που πριν από 
πολλές δεκαετίες αψήφη-
σαν τις δυσκολίες των και-
ρών και ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα των εκάστοτε 
Πατριαρχών Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής να κα-
τέβουν στην Κένυα και να 
κηρύξουν το Ευαγγέλιο του 
Κυρίου και να συνεχίσουν 
έτσι το έργο που ξεκίνησε 
ο Απόστολος Μάρκος που 
έθεσε τα θεμέλια του Χρι-

«Το Πατριαρχείο ήταν, είναι και θα είναι 
πάντοτε δίπλα στα παιδιά του»

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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στιανισμού στην πύλη της Αφρικής που 
είναι η Αλεξάνδρεια.

Αναφέρθηκε στην πανδημία και τις σο-
βαρότατςες επιπτώσεις της στις κοινωνίες 
των εθνών και διαβεβαίωσε πως το Πα-
τριαρχείο Αλεξανδρείας ήταν, είναι και θα 
είναι πάντοτε δίπλα στα παιδιά του, θα τα 
στηρίζει ποικιλοτρόπως και θα αγωνίζεται 

για την πνευματική τους πρόοδο και την 
ευημερία τους, τονίζοντας πως κανένα 
φτωχικό σπιτικό στην Αφρική δε θα μείνει 
χωρίς τα απαραίτητα προς το ζειν.

Τέλος, ευχαρίστησε τον Γέρων Μη-
τροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο για 
την πολυετή προσφορά του στην Κέ-
νυα, αφού με τους αγώνες του και 
την πολύ σκληρή δουλειά έβαλε την 
δική του σφραγίδα στην ιστορία της 
Ορθοδοξίας στην χώρα.

Στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία 
συλλειτούργησαν με τον Μακαριώτατο 
οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Ναϊρόμπι 
κ. Μακάριος και Γουινέας κ. Γεώργιος, 
οι Θεόφιλ. Επίσκοποι Νυέρι και Όρους 

Κένυας κ. Νεόφυτος, Γκούλου κ. Σίλβερ-
στος και Κισούμου κ. Μάρκος, καθώς 
και Αφρικανοί Ιερείς.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας επισκέφθηκε το Πατριαρχικό Σε-
μινάριο στην Ριρούτα και αφού προσκύ-
νησε τον Ιερό Ναό του Αγίου Μακαρίου, 
διένειμε τρόφιμα στις μητέρες των μαθη-

τών των Ορθοδόξων σχολείων της Ριρού-
τας, αφού τα σχολεία είναι κλειστά από 
τον Μάρτιο και τα παιδιά δεν μπορούν 
να συμμετέχουν στο καθημερινό σχολικό 
συσσίτιο που προσφέρει η Εκκλησία.

Οι μητέρες με μεγάλη συγκίνηση 
ευχαρίστησαν των Μακαριώτατο, που 
παρά την πανδημία ήρθε κοντά τους να 
τις στηρίξει με λόγια αγάπης και με την 
προσφορά των τροφίμων, τα οποία προ-
σφέρονται σε εβδομαδιαία βάση.

Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
22/11/2020

Πηγή: romfea.gr
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Tο Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου 
2020 πραγματοποιήθηκε στην ενο-

ρία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 
πόλη Jeonju κατηχητικό διήμερο για τα 
παιδιά της ενορίας. 
Το θέμα συζήτησης 
του διημέρου ήταν: 
«Η εν Χριστώ ελευθε-
ρία μας».

Το πρόγραμμα ξε-
κίνησε το Σάββατο 
με την πρωινή Ακο-
λουθία στον ιερό ναό. 
Κατόπιν, ακολούθησε 
η πρώτη συζήτηση 
γύρω από το θέμα 
του κατηχητικού δι-
ημέρου.

Στην συνέχεια τα 
παιδιά διασκέδασαν με παιχνίδια εσω-
τερικού χώρου μέχρι το μεσημεριανό, 
και κατόπιν με τα στελέχη τους επισκέ-
φθηκαν τον υπό ανέγερση ιερό ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του πα-
ράπλευρου πνευματικού κέντρου. Κατά 

την ξενάγησή τους, είχαν την ευκαιρία 
να δουν την πρόοδο του έργου και να 
κάνουν σκέψεις για την λειτουργία του 
νέου ναού τους στο προσεχές μέλλον.

Κατόπιν, σ᾽ ένα από το μεγαλύτερα 
πάρκα της περιοχής, τα παιδιά έκαναν 
ασκήσεις αναρρίχησης και έπαιξαν πο-
δόσφαιρο. Μετά το παιχνίδι επέστρεψαν 
στην αίθουσα της ενορίας για λίγη ξεκού-
ραση. Αργότερα, μέσα στον ιερό ναό, τα 

λόγια του αποστόλου 
Παύλου: «Ο Χριστός 
μας απελευθέρωσε για 
να είμαστε ελεύθεροι. 
Παραμένετε, λοιπόν, 
σταθεροί στην ελευθε-
ρία και μην ξαναμπαί-
νετε κάτω από ζυγό 
δουλείας» (Γαλ. 5:1), 
έγιναν αφορμή για 
περαιτέρω συζήτηση 
γύρω από το θέμα της 
εν Χριστώ ελευθερίας 
μας.

Κατηχητικό διήμερο στο Jeonju Κορέας
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Ιδιαιτέρως τα παιδιά χάρηκαν όταν, 
για πρώτη φορά στην ζωή τους, άνα-
ψαν όλα τα καντήλια του Ιερού Βήμα-
τος και του κυρίως ναού, στα πλαίσια 
μαθήματος περί προετοιμασίας του 
ιερού ναού πριν από τον Εσπερινό. 
Μετά τον Μεγάλο Εσπερινό για την 
Σύναξη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

και το κήρυγμα για το 
έργο των Αγίων Αγγέ-
λων, ακολούθησε το 
δείπνο και έτσι έλη-
ξε η πρώτη μέρα του 
προγράμματος.

Την επομένη, τα 
παιδιά συμμετείχαν 
στον Όρθρο και στην 
κυριακάτικη Θεία 
Λειτουργία. Κατόπιν, 
διάβασαν όλα μαζί 
και σχολίασαν το με-

ταφρασμένο στα κορεάτικα βιβλίο του 
Χρήστου Γουσίδη: «Η επίσκεψη στο 
πατάρι», που αναφέρεται στην παιδική 
ηλικία του Αγίου Νεκταρίου εξ αφορ-
μής της εορτής του την άλλη μέρα.

Με το κοινό γεύμα αγάπης και την 
συζήτηση που ακολούθησαν έληξε, με 
την βοήθεια του Θεού, το κατασκηνω-
τικό διήμερο στο Jeonju.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας

Τα παιδιά που συμμετείχαν στο κατηχητικό διήμερο στο Jeonju επισκέ-
φθηκαν τον υπό ανέγερση ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου 

ξεναγήθηκαν και είχαν την ευκαιρία να δουν την πρόοδο του έργου
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Στην κατάσταση της γκρίνιας και 
της μιζέριας που ζούνε σήμερα 

αρκετοί άνθρωποι, ένα όμορφο χαμό-
γελο από παιδιά μίας άλλης ηπείρου, 
έγχρωμης, αλλά με κοινό προορισμό, 
αξίζει να μας προβληματίσει.

Πόσα διδάγματα μπορούν να μας 
στείλουν αυτά τα παιδιά βλέποντάς 
τα χαρούμενα.

Είναι πάμπτωχα, άλλα ρακένδυτα 
και άλλα ορφανά. Όμως, το χαμόγελο 
δεν λείπει από τα χείλη τους.

Κάποια από αυτά μπορεί να μην 
τα ξαναδούμε μετά από λίγες μέρες, 
λίγους μήνες, λίγα χρόνια. Γιατί; Δι-
ότι θα έχουν πεθάνει. Είτε από ασθέ-
νεια, είτε ως εργάτες των ορυχείων, 
είτε από συμμορίες, οι οποίες θα τους 
ληστέψουν ή θα τους σκοτώσουν, άλλα 
ίσως τα εκμεταλλευτούν κάποιοι σω-
ματέμποροι, οι οποίοι θα πουλήσουν 
τα όργανά τους και κάποια άλλα θα 
πεθάνουν από κάποια άλλη αιτία.

Το σημαντικότερο είναι ότι 
μπορεί να είναι πάμπτωχα, αλλά 
είναι χαρούμενα. Το χαμόγελο είναι 
ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους συ-
νεχώς. Δεν λείπει από τα χείλη τους.

Ζούνε με ελάχιστα πράγματα. Τρώ-
νε μία φορά τη μέρα. Δουλεύουν από 
το πρωί έως αργά το απόγευμα κι 
όμως δεν απελπίζονται. Δεν τα πα-
ρατάνε. Συνεχίζουν την επόμενη μέρα 
το ίδιο πρόγραμμα.

Μαθήματα ζωής από τα πάμπτωχα
και ρακένδυτα παιδιά της Αφρικής

Γράφει ο π. Κοσμάς Θασίτης, Ιερά Μητρόπολη Κατάνγκας 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό



27Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Παραδείγματα ζωής για όλους εμάς 
που συνεχώς γκρινιάζουμε για το φα-
γητό, για τα ρούχα, για τα παπούτσια, 
για τα κινητά τηλέφωνα που δεν είναι 
της μόδας κ.π.α.

Ας είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι 
όσο μπορούμε. Εξάλλου, η χαρά είναι 
δώρο του Αγίου Πνεύματος.

Να έχουμε αισιοδοξία μέσα μας κι ας 
μην μας πιάνει πανικός και απογοήτευ-
ση σε κάποια δυσκολία μας.

Η ζωή είναι ωραία, ας εκμεταλλευ-
τούμε το χρόνο που έχουμε στη ζωή μας, 
όσο μας το επιτρέπει ο καλός Θεός.

Ας δίνουμε χαρά στους γύρω 
μας. Πόσοι περιμένουν από εμάς να 
ακούσουν ένα καλό λόγο, παρηγο-
ρητικό, επαινετικό. Δεν μας κοστίζει 
τίποτα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε 
χρήματα. Χρειάζεται μόνο να δώ-
σουμε ΑΓΑΠΗ και καλοσύνη.

Ας μοιραστούμε με τους γύρω μας 
το Θεό που πιστεύουμε, κυρίως με το 

παράδειγμά μας και λιγότερο με τα λό-
για μας.

– Μας έμαθε να αγαπάμε.
– Μας έμαθε να συγχωρούμε.
– Μας έμαθε να κοινωνάμε το Σώμα 

Του και το Αίμα Του.
– Μας έμαθε να χαιρόμαστε στη χα-

ρά του άλλου και να συμπάσχουμε στο 
πόνο του.

– Μας έμαθε να γνωρίσουμε τον εαυ-
τό μας.

– Μας έμαθε να μοιράζουμε τα υπάρ-
χοντά μας, γιατί εκεί κρύβεται η αληθινή 
χαρά.

Μην αφήνεις τη μέρα να περάσει 
χωρίς να χαμογελάς.

Το χαμόγελο είναι τα φτερά της 
ψυχής. Ας μην το στερούμε από τον 
εαυτό μας και από τους άλλους, γιατί 
ίσως γίνουμε αιτία να σώσουμε έναν 
άνθρωπο από την απώλεια!!!

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr
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H ιεραποστολή σιγά-σιγά προχωρά 
μέσα στην πρωτεύουσα του Κονγκό, 

την Κινσάσα των 15 εκατομμυρίων αν-
θρώπων.

Στο Κινγκασάνι, μια από τις πιο πυ-
κνοκατοικημένες συνοικίες, που βρίσκε-
ται στον δρόμο πηγαίνοντας για το αε-
ροδρόμιο της Κινσάσας, δημιουργήθηκε 
μια νέα ενορία από τον ευλαβή κληρικό, 
πτυχιούχο της θεολογικής Σχολής του 
Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στο Κονγκό, 
τον π. Κύριλλο.

Κάθε Παρασκευή μαζεύει σε ένα 
δωμάτιο ενός σπιτιού και εκεί τους δι-
δάσκει την Ορθόδοξο πίστη, ενώ την 

Κυριακή τελεί την Θεία Λειτουργία. 
Δεν έχουν Ιερό Ναό αλλά με πολύ 

ευλάβεια συγκεντρώνονται οι πιστοί 
με τους κατηχούμενους και μέσα σε 
αυτό το χώρο ψάλλουν τις ακολου-
θίες τους. 

Φτωχοί άνθρωποι είναι, δεν έχουν τα 
χρήματα να αγοράσουν ένα οικόπεδο, 
ώστε να χτίσουν την Εκκλησία τους. 

Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, 
χιλιάδες κόσμος, ίσως και εκατοντάδες 
και ακριβά τα οικόπεδα. 

Η Μητρόπολη δεν έχει οικονομική 
δυνατότητα να βοηθήσει να τους αγο-
ράσει και όμως, αν εκεί γινόταν Ιερός 

Νέα ενορία σε μια από τις πιο  
πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Κινσάσας
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Ναός πολλοί άνθρωποι θα γνώριζαν τον 
αληθινό Θεό, πολλοί θα σωζώνταν, πολ-
λοί θα ερχόταν στην Ορθοδοξία. 

Κατοικούν σε αυτή την γειτονιά χι-
λιάδες άνθρωποι.

Πού όμως θα χτιστεί 
ο Ναός, πού θα συγκε-
ντρωθούν οι άνθρωποι 
για κατήχηση, πού θα 
βαπτιστούν;

Προσπαθήσαμε να 
βρούμε οικόπεδο, αλλά 
όλα ακριβά με χιλιάδες 
δολάρια και πού να βρε-
θούν τόσα χρήματα.

Ποιοι μπορούν να 
βοηθήσουν, ώστε να συ-
γκεντρωθεί το ποσό να 
αγοραστεί ο χώρος που 
θα χτιστεί η Εκκλησία και 
θα γίνει Ιεραποστολικό κέντρο στην πιο 
πυκνοκατοικημένη περιοχή του Κονγκό, 
που περισσότεροι από εκατό χιλιάδες 
φτωχοί ιθαγενείς περιμένουν να γνω-
ρίσουν την Ορθοδοξία;

Ήδη οι πρώτες ομαδικές βαπτίσεις 
έγιναν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Επειδή όμως δεν έχουν ιερό Ναό 
ούτε και βαπτιστήριο πήγαν στην 

ενορία των Αγίων Αρχαγγέλων, στην 
κοινότητα Kinkole, όπου και βαπτί-
σθηκαν δέκα έξι κατηχούμενοι.

Πηγή: Romfea.gr
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Mε αισθήματα εθνικής υπερηφάνει-
ας και θρησκευτικής κατάνυξης 

γιορτάστηκε φέτος λιτά, λόγω των αυ-
ξημένων μέτρων προστασίας από τον 
κορονοϊό, η εθνική επέτειος της 28ης 

Οκτωβρίου 1940, στην 
Αιθιοπική πρωτεύουσα 
Αδδίς Αμπέμπα.

Της πανηγυρικής Αρ-
χιερατικής Θείας Λειτουρ-
γίας και της επίσημης Δο-
ξολογίας στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό Αγίου Φρουμε-
ντίου προεξήρχε ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Αξώμης κ. 
Δανιήλ, με την παρουσία 
της Εξοχ. Πρέσβεως της 
Ελλάδος στην Αιθιοπία κ. 
Άννας Φάρρου, του Εντιμ. 
Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας 
Αδδίς Αμπέμπα κ. Δημητρίου Συκά, 
εκπροσώπων Ελληνικών Ενώσεων, εκ-
παιδευτικών, μαθητών και πολλών πι-
στών Ορθόδοξων ομογενών, Αιθιόπων, 
Ρώσων, Σέρβων, Καναδών.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του 
μετέφερε την πατρική αγάπη και τις 

θερμότατες ευχές, του Αλεξανδρινού 
Προκαθημένου Πάπα και Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. 
Θεοδώρου Β, ενώ αναφέρθηκε στην 
επέτειο εστιάζοντας στα πολλαπλά και 

σπουδαία για την εποχή μας ιστορικά 
μηνύματα, που χρειάζεται να πάρουμε 
όλοι μας, για να ατενίζουμε με ελπίδα το 
μέλλον του οικουμενικού Ελληνισμού.

Μετά το πέρας της επίσημης Δοξολο-
γίας πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη 
δέηση στο προαύλιο του Ιερού Ναού 
ενώπιον του προσωρινού μνημείου 
πεσόντων, ενώ ευθύς αμέσως η Εξοχ. 
Πρέσβης κ.Φάρρου ανέγνωσε το μήνυμα 
του Εξοχ. Υφυπουργού Εξωτερικών της 
Ελλάδος κ. Κώστα Βλάση.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι 
θρησκευτικές εκδηλώσεις, παρετέθη εόρ-
τια δεξίωση υπό της Ελληνικής Πρεσβείας 
προς όλους του παρευρισκόμενους.

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr/
patriarxeia/patriarxio_aleksandrias

Ο Ελληνισμός της Αιθιοπίας
τίμησε την επέτειο του «ΟΧΙ»
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Mε την ευλογία του Θεού πραγματο-
ποιήσαμε μια ιεραποστολική μονοή-

μερη περιοδεία σε ακτίνα 120 χιλιομέτρων 
από την Κανάγκα, προκειμένου να κατα-
γράψουμε τις ανάγκες για τα εγκαίνια του 
Νέου Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού στην 
Bilomba. Το ταξίδι δύσκολο μέσα στην άμ-
μο. Δέκα φορές χάλασε το αυτοκίνητο και 
προσπαθούσαμε να το φτιάξουμε. Στο τέ-
λος δεν μπορούσαμε να φουσκώσουμε το 
λάστιχο. Γυρίσαμε ξημερώματα. Το θετικό 
είναι ότι σε πολλά σημεία που χαλούσε 
το αυτοκίνητο ιδρύσαμε ενορίες. Τους 

μιλήσαμε για την Ορθοδοξία. Μας άκου-
γαν με μεγάλη προσοχή. Μας έφεραν τις 
καρέκλες τους προκειμένου να καθίσουμε 
και να τους μιλήσουμε. Τους μιλήσαμε για 
τις διαφορές με τα άλλα χριστιανικά δόγ-
ματα. Για την παράδοση της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Το ενδιαφέρον μεγάλο. Δοξά-
σαμε τον Θεό που μας επέτρεψε αυτές 
τις ταλαιπωρίες προκειμένου να ιδρύ-
σουμε Ορθόδοξες ενορίες. Ξημερώματα 
επιστρέψαμε στην Κανάγκα.

† Ο Κανάγκας Θεοδόσιος

Νέα από την ιεραποστολή στην Κανάγκα
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α γαπητοί φίλοι της Ορθόδοξης Ιερα-
ποστολής, Χαίρετε εν Κυρίω!

Εύχομαι να είστε όλοι καλά, γεμάτοι 
από ψυχική και σωματική υγεία και η 
Χάρις του Πανάγαθου Θεού, του γλυκύ-
τατου Ιησού μας και της Υπερευλογη-
μένης Μητέρας Του, να σας σκεπάζουν 
πάντα.

Σας γράφω αυτή την επιστολή για 
δύο λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι για να σας 
εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμο-
σύνη μου, για την μέχρι τώρα σημα-
ντικότατη προσφορά σας και βοήθειά 
σας, όλα αυτά τα χρόνια που υπηρε-
τούσα στην Ιεραποστολή στο Μαλάουι.

Σας εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί 
χωρίς εσάς δε θα μπορούσε να γίνει 
το ταπεινό έργο της διακονίας των συ-
νανθρώπων μας στον τόπο που δια-
κονούσα.

Ο δεύτερος λόγος που σας γρά-
φω, αγαπητοί μου φίλοι κι αδελφοί, 
είναι για να μοιραστώ μαζί σας τα 
νέα και τα σχέδιά μου για το μέλλον.

Γνωρίζετε, ότι με την Χάρη Του Θε-
ού, αξιώθηκα να υπηρετήσω στην 
Ορθόδοξη Ιεραποστολή του Μαλά-
ουι, 14 χρόνια.

Παρόλη την αναξιότητά μου, προ-
σπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, 
να βοηθήσω τούτη την τριτοκοσμική 
χώρα τόσο στον πνευματικό, όσο και 
στον φιλανθρωπικό τομέα. Έτσι χάρη 
και στην βοήθειά σας, έγιναν λίγα 

πράγματα και η Ορθοδοξία, έλαμψε 
και εδώ στο Μαλάουι. Προσπάθησα, 
και αυτό είναι το κυριότερο, να σεβα-
στώ την Αγία Πίστη μας, και την Ιερή 
Παράδοσή μας και να τις μεταδώσω 
προς τους ιθαγενείς, ακριβώς όπως τις 
διδάσκει η Εκκλησία μας, χωρίς αλλα-
γές και χωρίς παραχωρήσεις.

Δε συμμετείχαμε ποτέ σε καμία οι-
κουμενιστική κίνηση, δε συμμετείχαμε 
σε καμία συμπροσευχή με αιρετικούς 
και τηρήσαμε αυτά που αποφάσισαν 
οι Επτά (7) Οικουμενικές Σύνοδοι και 
διδάσκει η Ιερή μας Παράδοση.

Μέσω του μεταφραστικού έργου όλων  
των λειτουργικών βιβλίων χιλιάδες κάτοικοι 

του Μαλάουι προσέρχονται
στην Ορθόδοξη Πίστη
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Δίδαξα, στους 25 ιθαγενείς κληρι-
κούς μας, ακριβώς αυτό το πνεύμα και 
τους μεταλαμπάδευσα την αγάπη στην 
Ορθοδοξία και την αγάπη στην τήρηση 
των εντολών του Χριστού.

Τώρα το Μαλάουι Δόξα τον Θεό, 
έχει 25 ιερείς, έχει μόνιμο επίσκοπο, 
αρκετές εκκλησίες, σχολεία, και γενικά 
αποτελεί σημαντική πνευματική δύνα-
μη σε όλο τον χώρο της Αφρικής.

Τελευταία, αξιωθήκαμε μετά από 
14 έτη έντονης προσπάθειας, στις 
μεταφράσεις, να ολοκληρώσουμε 
όλα τα Μηναία και όλα τα Λει-
τουργικά Βιβλία μας και να τα με-
ταφράσουμε στην ντόπια γλώσσα, 

που είναι τα τσιτσέουα. Τα εκδώσαμε 
λοιπόν και τα τοποθετήσαμε σε όλες τις 
Εκκλησίες μας.

Αυτό είναι μεγάλο και ιστορι-
κό γεγονός και θα δώσει μεγάλη 
πνευματική ώθηση στην Ιεραπο-
στολή, διότι επιτέλους, οι ιθαγενείς θα 

καταλαβαίνουν στη δική τους παρα-
δοσιακή γλώσσα που μιλάνε (και που 
καταλαβαίνουν), όλες τις ορθόδοξες 
ακολουθίες μας. Έτσι στο Μαλάουι, 
τελούνται πια κανονικά, Όρθρος, Εσπε-
ρινός, Απόδειπνο, Χαιρετισμοί, Παρά-
κληση Παναγίας, Θεία Λειτουργία κ.ά. 
σε κάθε Εκκλησία, όλα στα τσιτσέουα. 
Ο κόσμος καταλαβαίνει, θαυμάζει και 
γεμίζει από το Άγιο Πνεύμα που είναι 
κρυμμένο μέσα σε όλα τα λειτουργικά 
βιβλία μας. Με το πέρασμα του χρό-
νου, πιστεύω χιλιάδες θα έρθουν 
προς τους ναούς μας και θα ζητούν 
να βαπτιστούν, διότι θα θαυμάζουν 
τις προσευχές μας.

Έτσι λοιπόν, τώρα πια, νιώθω ότι 
έχω εκπληρώσει ως ένα βαθμό, το κα-
θήκον μου εδώ στο Μαλάουι, μια που 
τώρα όπως είπα, υπάρχουν εδώ πολλοί 
ιθαγενείς κληρικοί και Έλληνας επίσκο-
πος που διακονούν όλο αυτό το έργο.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη στον 

Ο π. Ερμόλαος Ιατρού διακόνησε την Ιεραποστολή στο Μαλάουι για 14 χρόνια 
και μετέδωσε την Πίστη σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων
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Θεό και σε σας που ήσασταν συνεργάτες 
Του στο όλο έργο και συγχρόνως, αφου-
γκραζόμενος την ιερατική μου συνείδη-
ση βάση της οποίας οφείλω να κινούμαι, 
ως κληρικός του Υψίστου, οδηγήθηκα να 
πάρω κάποιες νέες αποφάσεις τις οποίες 
και μοιράζομαι μαζί σας...

Με την ευχή φυσικά του Πατρι-
άρχου και του Επισκόπου, ζήτησα 
να μετατεθώ σε μια περιοχή της 
Τανζανίας που λέγεται Μπέια και 
βρίσκεται μέσα στην Επισκοπή του Σε-
βασμιωτάτου κ.κ. Αγαθονίκου.

Εκεί δεν υπάρχει ούτε ένας ορ-
θόδοξος βαπτισμένος, ούτε μία ορ-
θόδοξη εκκλησία και αυτό ασφαλώς 
είναι κάτι που με ελκύει πολύ, διότι 
και πάλι και με την δική σας βοήθεια 
και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αγα-
θονίκου, ευελπιστώ να διακονήσω σ' 

αυτήν την περιοχή και μακάρι ο Πανά-
γαθος Θεός να ευλογήσει την ταπεινή 
μου προσπάθεια...

Κι εκεί θα κρατήσω τις ίδιες αρχές, 
δηλαδή θα σεβαστώ την Πίστη μας, 
και θα την μεταδώσω σύμφωνα με 
την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. 
Και πιστεύω παρόλο την αναξιότητά 
μου, αυτό θα συντελέσει και πάλι να 
ευλογηθεί το έργο προς Δόξαν Θεού 
και σωτηρία των ψυχών.

Γι’ αυτό αδελφοί μου σας ενημε-
ρώνω και σας παρακαλώ, μείνετε στο 
πλευρό μας, διότι η Ιεραποστολή δεν 
είναι υπόθεση ενός, αλλά όλων μας. 
Στηρίξτε με, παρακαλώ, στην και-
νούρια αρχή. Ας χτίσουμε εκκλησίες. 
Ας βαπτίσουμε τους ανθρώπους αυ-
τούς. Ας ξεκινήσουμε μαζί, ως συνερ-
γάτες, αυτή τη διακονία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Μαλάουι τώρα έχει 25 ιθαγενείς ιερείς και μόνιμο Επίσκοπο, 
αποτελώντας σημαντική πνευματική δύναμη σε όλο τον χώρο της  Αφρικής
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Πάνω απ' όλα να προσεύχεστε για 
μας. Τώρα στην αρχή, δε θα έχω ούτε 
έναν ναό να λειτουργήσω και θα γί-
νονται οι Θείες Λειτουργίες στο σπίτι 
μου, που κι αυτό θα το νοικιάζω. Χωρίς 
Ναό, χωρίς σκεπή, χωρίς τίποτα, μόνο 
κρεμάμενος στην κυριολεξία στο έλε-
ος του Θεού. Και θα νικήσουμε. Διότι 
όπως έλεγε και ο μακαριστός επίσκο-
πος Αυγουστίνος Καντιώτης, που τόσο 
ευλαβούμαι: «εμείς είμαστε το μηδέν 
(0). Εάν όμως κοντά στο μηδέν βάλεις 
τον Ένα (1) (που είναι ο Χριστός) τότε 
το μηδέν παίρνει αξία και γίνεται 10». 
Δηλαδή έχουμε το Παν. Από το Χριστό 
είναι όλα και το θέλειν και το ενεργείν, 
δικά Του είναι όλα. Δεν το ξεχνάμε ποτέ 
αυτό. Όλα προς Δόξαν Του, χωρίς κα-
μία διάθεση φιλοδοξίας ή προβολής. Η 
δική σας όμως προσφορά, επειδή είστε 
στην αφάνεια, είναι πολύ μεγαλύτερη 
και αξιέπαινη.

Παρακαλώ λοιπόν: προσεύχεσθε – 
προσεύχεστε – προσεύχεστε με πόνο 
θέρμη και αγάπη κι ο Θεός θα σας βλέ-
πει, θα συγκινηθεί και θα μας ευλογεί 
και εμάς εξαιτίας σας.

Θα ήθελα να γράψω και κάτι σχετικά 
με τις οικονομικές ενισχύσεις.

Καταρχήν, όπου βοηθάει κανείς 
είναι αξιέπαινο κι ευλογημένο. Η 
Ορθόδοξη Ιεραποστολή δεν είναι 
μόνο στην Μπέϊα της Τανζανίας, 
αλλά είναι παντού σε κάθε χώρα, 
του πλανήτη μας. Όπου μπορείτε, 
να βοηθάτε. Και όσοι θέλετε, πάλι 
ευλογημένο και ευάρεστο είναι να συ-
νεχίσετε να βοηθάτε το Μαλάουι που 
υπηρετούσα μέχρι τώρα και που εξα-
κολουθώ να το αγαπώ πολύ.

Όσοι όμως θέλετε να με στηρί-

ξετε στην καινούρια ιεραποστολή 
όπου θα υπηρετώ, μπορείτε το πρώ-
το διάστημα, να με συνδράμετε στις 
μεγάλες ανάγκες.

Από τα πιο βασικά και πρωταρχικά 
έξοδα, θα είναι να καλύπτω κάθε μήνα 
το ενοίκιο του σπιτιού που θα το χρησι-
μοποιώ και για κατοικία και για τέλεση 
Θείας Λειτουργίας. Επίσης επιτακτική 
ανάγκη είναι η αγορά αυτοκινήτου, για 
να ξεκινήσω να πηγαίνω στα χωριά για 
κατηχήσεις και βαπτίσεις.

Αργότερα θα προσπαθήσουμε να 
χτίσουμε τον πρώτο Ναό, ο οποίος θα 
ήθελα να είναι δισυπόστατος και να 
αφιερωθεί στον Άγιο Μάρκο τον Ευ-
γενικό και τον Μέγα Φώτιο, ώστε να 
τραβήξουμε την Χάρη και την βοήθεια 
των αγίων, αλλά και για να στείλουμε 
παντού ένα μήνυμα του τι πρεσβεύουμε 
και του τι πιστεύουμε. Ειδικά στις μέρες 
μας αυτό επιβάλλεται, ο καθένας μας να 
πάρει θέση. Μαζί με τον Ναό θα θέλαμε 
να χτίσουμε Θεού θέλοντος ένα μεγάλο 
Ιεραποστολικό Κέντρο (συγχρόνως να 
λειτουργεί και ως μοναστηριακό κέ-
ντρο), που θα χρησιμεύει να εξαπλωθεί 
ευκολότερα η πίστη μας παντού.

Εδώ κλείνω την επικοινωνία μου 
μαζί σας.

Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα 
στήριξη και εμπιστοσύνη σας. Ευχα-
ριστώ το Θεό που μας καλεί προσωπι-
κά και μας ενώνει μυστικά γύρω Του, 
εργαζόμενους ταπεινά, μέσα στην Εκ-
κλησία Του.

Σας ασπάζομαι αδελφικά!
Με αγάπη Χριστού

Ιερέας Ερμόλαος Ιατρού
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Αγιασμό στις 12 Οκτωβρίου 2020 
για την έναρξη του νέου εκκλησι-

αστικού – ιεραποστολικού έτους, τέλε-
σε ο πνευματικός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & 
Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, στο χώρο 
του Ομίλου μας στην Κυψέλη. Λόγω 
της επιδημίας του κορωνοϊού και των 
περιοριστικών μέτρων στις συναθροί-
σεις, η τελετή έγινε με παρουσία μόνο 
των μελών του Δ.Σ.

Ο Σεβασμιώτατος αγίασε τον χώρο 
και ευχήθηκε για όλους τους συνεργά-
τες που διακονούν παντοιοτρόπως την 
Ιεραποστολή μέσω του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., να 
έχουν ευλογημένο, ειρηνικό, υγιεινό 
και πολύκαρπο εκκλησιαστικό έτος με 
την άνωθεν παρά Κυρίου ενίσχυση και 
κραταιά βοήθεια στους δυσχειμέρους 
καιρούς που ζούμε. Επίσης, τόνισε ότι 
ενόψει των εξελισσόμενων και επιδει-
νούμενων γεγονότων από την εξάπλω-
ση της επιδημίας του κορωνοϊού, ο 
καταιγισμός των ειδήσεων και πληρο-
φοριών από τα Μ.Μ.Ε., που ενίοτε είναι 
διογκωμένες και ανακριβείς, δημιουργεί 
ένα καταθλιπτικό και μελαγχολικό κλίμα 
στις ψυχές των ανθρώπων. Χριστιανικό 

χρέος και καθήκον όλων μας είναι να 
αντισταθούμε σε ότι αντιχριστιανικό και 
αντιπατριωτικό - ανθελληνικό τεκταί-
νεται και να συνεχίσουμε με σύνεση 
και ασφάλεια τις δραστηριότητες του 
Ομίλου. Όλος ο πνευματικός αγώνας 
μας ας είναι το αντιστάθμισμα της 
προκαλούμενης καθημερινώς ψυχι-
κής πιέσεως και απελπισίας. 

Τέλεση αγιασμού του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
για την νέα ιεραποστολική χρονιά

Το Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. εύχεται σε όλους τους ιεραποστόλους όπου γης, 
καθώς και στους συνεργάτες και φίλους της Ιεραποστολής, 

το Άγιο Δωδεκαήμερο να το περάσουν με υγεία, χαρά, ευγνωμοσύνη 
και ευχαριστία στον Θεό μας, για την απερίγραπτη ευσπλαχνία Του 
που βρίσκεται μέσα στην ενανθρώπησή Του. Η  άμετρη φιλανθρωπία 

του Κυρίου μας, προσκαλεί την ανθρώπινη φύση 
και προσφέρει σ' αυτή τη ζωή Του.

Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα!
Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  
από 01/04/2020 έως 30/06/2020 Ποσό €

Αγγέλου Σταματίνα 40,00

Αγοραστού Δήμητρα 20,00

Αθανασίου Παρασκευή 79,00

Αλαμπάνου Στυλιανή 25,00

Ανδριανού Αφροδίτη 271,00

Ανώνυμος 5,00

Ανώνυμος 720,00

Ανώνυμος 100,00

Ανώνυμος 25,00

Ανώνυμος 18,00

Ανώνυμος 20,00

Ανώνυμος 50,00

Ανώνυμος 100,00

Ανώνυμος 50,00

Ανώνυμος 50,00

Ανώνυμος 20,00

Ανώνυμος 50,00

Αποστολόπουλος Νικόλαος 20,78

Αρχ/της π. Θεόκλητος 100,00

Αρχ/της π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00

Βελώνα Βασιλική 200,00

Βενιζέλος Δημήτριος 50,00

Βεντουράτος Βασίλειος 200,00

Βιγγοπούλου Μυρσίνη 50,00

Βίτσιου Αναστασία 50,00

Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00

Γανωτής Κωνσταντίνος 50,00

Γιαννοπούλου Χαρίκλεια 40,00

Γκίνη Μαρία 120,00

Γκουρνά Ευαγγελία 100,00

Δαλέτου Γεωργία 30,00

Δελάκου Ιωάννα 80,00

Δουβλής Αριστείδης 20,00

Δρόσου Λεμονιά 55,00

Ζαχαριάδης Χρήστος 120,00

Ζούμπας Δημήτριος 100,00

Ζούμπου Παναγιώτα 100,00

Θεοδωρακοπούλου Σταυρούλα 50,00

Ι.Μ. Κοιμήσεως ΘΤΚ πόλεως Αχαρνών 30,00

Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Σιατίστης 250,00

Καινούργιος Ευριπίδης 20,00

Καλαθά Φωτεινή 50,00

Καλλιαντάσης Ηλίας 30,00

Κανάκη Ελένη 20,00

Καραφωτιάς Νικόλαος 50,00

Καρύδης Προκόπης 50,00

Κατηφόρη Ελένη 76,49

Κατηχητικά Σχολεία 40,00

Κοντούλα Ευμορφία 50,00

Κουρκουμπάς Κωνσταντίνος 20,00

Κωνσταντίνου Βασιλεία 100,00

Λαγογιάννης Παναγιώτης 20,00

Λαγός Δημήτριος 10,00

Λεοντιάδης Νικόλαος 300,00

Λεοντιάδου Τασία 402,20

Λουτσίδου Αριάδνη 100,00

Μάινας Χάρης 50,00

Μακρυά Ευαγγελία 20,00

Μανδηλαρά Ευαγγελία 27,50

Μανέτου Ελισάβετ 50,00

Μανουσάκη Πιερρίνα 50,00

Μανωλάκη Μάγδα 200,00

Μαραβέλια Σωτηρία 20,00

Μαρμαράς Χρυσοβαλάντης 50,00

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/04/2020 ΕΩΣ 30/06/2020
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Μεθυμάκης Ιωάννης 150,00

Μούλτος Γεώργιος 10,00

Μουμτζής Πελοπίδας 50,00

Μπάλιος Ιωάννης 60,00

Μπόγας Ανδρέας 20,00

Μποροτούλας 100,00

Μυλωνά Ευσταθία 20,00

Μωραΐτη Μουζακίτη Μαρία 50,00

Ναυσικά Δάφνη 200,00

Νικολαΐδου Άννα 25,00

Ντόβα Αλεξάνδρα 75,00

Παλαιοκαστρίτης Γεώργιος 50,00

Παλιάκη Στεργιανή 10,00

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 200,00

Παπαγεωργίου Χρήστος 20,00

Παπαδοπούλου Ευαγγελία 20,00

Παπαδοπούλου Ιουλία 100,00

Παπαπαναγιώτου Ελένη 30,00

Πεταλωτής Χαράλαμπος 20,00

Ρούσσος Αλέξανδρος 50,00

Σαμαρτζής Παύλος 30,00

Σκλαβενίτη Αριστέα 30,00

Σκόντζος Παναγιώτης 45,00

Στεργιούλης Βασίλειος 50,00

Τσεβά Παναγιώτα 100,00

Τσέλου Μαρία 100,00

Τσιτίνης Κωνσταντίνος 50,00

Χατζηχρόνογλου Ελένη 100,00

Ώττα Αικατερίνα 20,00

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  
από 01/04/2020 έως 30/06/2020 Ποσό €

Ανώνυμη 20,00

Βασιληάς Γεώργιος 40,00

Ράπτη Μίνα 20,00

Λούσκος Ανδρέας 20,00

Σιδηράς Ευστάθιος 10,00

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής 200,00

Σανιδάς Σωτήριος 50,00

Οικονόμου Νικολέτα 10,00

Ανώνυμος 20,00

Βασιληά Παρασκευή 20,00

Κωσταδάμ Μαρία 10,00

Καλιαντάκη Ευμορφία 10,00

Στρίμπης Δημήτριος 50,00

Δήμου Ουρανία 20,00

Στάμου Ασπασία 10,00

Εις Μνήμην  
από 01/04/2020 έως 30/06/2020 Ποσό €

Αντωνοπούλου Ιωάννα εις μνήμην 
συζύγου Σεραφείμ 71,20

Ανώνυμος εις μνήμην Ευγενίας 20,00

Μανουσάκη Πιερρίνα εις μνήμην 
συζύγου Ιωάννου 100,00

Ορτεντζάτου Λασκαρώ εις μνήμην
Παρασκευής Παυλάκου 50,00

Παλιάκη Στεργιανή εις μνήμην 
Παρασκευής Παυλάκου 20,00

Παπακωνσταντίνου Αικατερίνα 
εις μνήμην Παρασκευής Παυλάκου 30,00

Μπέκος Κωνστ/νος εις μνήμην 
Παρασκευής Παυλάκου 20,00

Ανώνυμος εις μνήμην Δημητρίου 60,00

Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρου Υγείας 
Λιβαδειάς εις μνήμην Μενελάου Ζώνα 120,00

Ζώνα Κωνσταντίνα 
εις μνήμην Μενελάου 50,00

ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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Διάλογοι στην Αφρική
Ντόπιος: Γιατί βαδίζουμε μέσα στην Εκκλησία;

Ιεραπόστολος: Γιατί είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας που γνωρίζουμε!

Ντόπιος: Και όσοι είναι εκτός Εκκλησίας;

Ιεραπόστολος: Εμείς ξέρουμε και περπατάμε τον ένα και σίγουρο 
δρόμο που μας αποκάλυψε ο Θεός, όλους τους άλλους τους γνωρί-
ζει Εκείνος.

Ντόπιος: Και όσοι είναι αδιάφοροι, όσοι δεν περπατούν καθόλου;

Ιεραπόστολος: Έχει κι ο Χριστός πόδια! Προς σ' αυτούς βαδίζει κάθε 
μέρα της ζωής τους.

Επίκαιρο κείμενο, το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα «Ιεραποστολή  
στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης» του κοινωνικού δικτύου Facebook


