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«Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, 
τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»

 (Ματθ. ιθ’ 14)



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

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

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

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

• ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΟΣ: ὁδός Σκαρίμπα, Τ.Κ. 33200 
τηλέφωνα: (22650) - 34961 & 32703 
ὧρες λειτουργίας: 500 -700 μ.μ. καθημερινῶς  
ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς.
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ὉἈναστάσιμος χαιρετισμός, τό Χαί-
ρετε, ὁ ὁποῖος ἐξῆλθε ἀπό τά χεί-

λη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ 
ἡμῶν, μέ ἀποδέκτας τάς ἁγίας Μυρο-
φόρους γυναῖκας, ἐπλήρωσε ἀφάτου καί 
ἀνεκφράστου πνευματικῆς χαρᾶς καί 
εὐφροσύνης τάς θεοσεβεῖς καρδίας τῶν 
ἁγίων αὐτῶν Μαθητριῶν τοῦ Χριστοῦ. 
Ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής Ἀπόστολος 
Ματθαῖος σημειώνει: «αἱ δέ (ἅγιαι Μυ-
ροφόροι) προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τούς πόδας (τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου 
μας) καί προσεκύνησαν αὐτῷ», «… με-
τά φόβου δέ καί χαρᾶς μεγάλης ἕδραμον 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ», μετά τήν 
ὀπτασίαν τοῦ ἀγγέλου καί τό μήνυμα τῆς 
ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
παρατηρεῖ ὅτι: «ὅταν (αἱ Μυροφόροι 
γυναῖκες) ἐξῆλθον ἀπό τοῦ μνημείου 
(τοῦ Θείου Διδασκάλου) μετά φόβου 
καί χαρᾶς, τότε ὁ Ἰησοῦς τάς συνήντησε 
λέγων. Χαίρετε». Τήν σημασίαν καί τήν 
ἀξίαν τοῦ «Χαίρετε» κατανοεῖ κανείς, 
ὅταν λάβῃ ὑπ’ ὄψιν του τά αἰσθήματα 
φόβου, τρόμου καί ἐκστάσεως, ἀλλά 
καί τόν ὀχετόν τῶν δακρύων, τά ὁποῖα 
διακατεῖχαν τάς ἁγίας Μυροφόρους. Τό 
«Χαίρετε» τοῦ Ἀναστάντος θριαμβευτοῦ 
Κυρίου μας ἠλέκτρισε καί ἐτόνωσε δε-
όντως τάς πληγείσας ὑπό τοῦ βαθέος 
πόνου καί τῆς βαρείας θλίψεως καρδί-
ας τῶν διακονουσῶν Μυροφόρων τόν 
σαρκί ἐπιφανέντα Σωτῆρα Χριστόν. Καί 
ἐδώρισε εἰς αὐτάς τήν πνευματικήν καί 

ἀνεκλάλητον χαράν, τόν ἀγλαόν αὐτόν 
καρπόν τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί τό 
θεῖον δώρημα τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, τῆς 
εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.

«Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε». 
«Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται, τῆς 
Ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα», 
ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνῳδός τῆς Ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας.

3Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

«Χαίρετε»
«… καί ἰδού Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς  
(ταῖς Μυροφόροις) λέγων. Χ α ί ρ ε τ ε ».

Ο Σεβ. Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφείμ
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Τόν Ἁγιοπνευματικό καί χαρμόσυ-

νο αὐτόν χαιρετισμό, τό «Χαίρετε», τόν 
ἀπηύθυνε ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός 
μας σέ πληγωμένες ἀπό τήν λύπη καί 
τόν πόνο ψυχές, στίς ἅγιες Μυροφόρες 
Γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἐβίωσαν ἀπό κοντά 
τά ἅγια καί ἄχραντα Πάθη τοῦ Σωτῆρος 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θείου Διδασκά-
λου των, καί συνέπασχαν μέ τήν Ἁγνήν 
Θεομήτορα κατά τίς φρικτές ὧρες τῆς 
Σταυρώσεώς Του καί τοῦ ἐνταφιασμοῦ 
Του.

Τό «Χαίρετε» τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ 
μας ἦτο τό βάλσαμο τῆς πονεμένης 
καρδίας των καί ἐπέφερε τήν πνευμα-
τικήν ἀλλοίωσιν καί χαρίτωσίν των. 
Ὁ Ἀναστάσιμος ὕμνος: «Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ θεασάμενοι …» λέγει εἰς τήν 
συνέχεια. «…ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ 
Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ…», πε-
ριγράφων τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα 
τῆς ὑπερτάτης Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ 
Θεανθρώπου Κυρίου μας: τήν λαμπράν 
νίκην κατά τοῦ διαβόλου καί τῶν 
πονηρῶν πνευμάτων καί τήν κατα-
νίκησιν τοῦ θανάτου, τῆς ἁμαρτίας 
καί τῆς φθορᾶς. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυ-
ρίου μας ἀνεδείχθη «ὅπλον εἰρήνης, 
ἀήττητον τρόπαιον».

Εἰς τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν 
Ἀποστόλων διαβάζουμε ὅτι οἱ Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι Πέτρος καί Ἰωάννης, ἀφοῦ 
ἐφυλακίσθησαν διότι ἐκήρυττον τήν 
Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί 
ἐθεράπευσαν πολλούς ἀσθενεῖς, μετά δέ 
τήν θαυμαστήν ἀποφυλάκισίν των ἀπό 
τόν ἄγγελον Κυρίου ἐδάρησαν ἀνηλεῶς 
ἀπό τούς δημίους, «ἐπορεύοντο χαίρο-
ντες ἀπό προσώπου τοῦ (Ἰουδαϊκοῦ) συ-
νεδρίου ὅτι ὑπέρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 
(τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας) κατηξι-
ώθησαν ἀτιμασθῆναι» (Πραξ. ε΄, 41).

Ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε: 
«χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου» (Κολ. 
α΄, 24). Ἡ χαρά του ἦτο ὑπέρμετρη διά 
τά ὑπέρ τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
παθήματά του. Ὁ δέ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Ἀδελφόθεος γράφει εἰς τήν Καθολική του 
Ἐπιστολή: «Πᾶσαν χαράν ἡγήσασθε, 
ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς πε-
ριπέσητε ποικίλοις». Οἱ τρεῖς παῖδες 
τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι μέ διαταγήν 
τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος Ναβου-
χοδονόσορος δέν «ἐλάτρευσαν τήν κτίσιν 
παρά τόν Κτίσαντα (Κύριον καί Θεόν)», 
«ἀλλά πυρός ἀπειλήν ἀνδρείως πατήσα-
ντες χαίροντες ἔψαλλον. Ὑπερύμνητε, ὁ 
τῶν Πατέρων Κύριος καί Θεός εὐλογητός 
εἶ». Οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες 
στρατιῶται, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν εἰς 
τήν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβαστείας, 
μέ χαράν ἀπεδύθησαν τά ἐνδύματά 
των καί ἔσπευσαν νά εἰσέλθουν εἰς 
τήν λίμνην κράζοντες: «Δριμύς, ὁ χει-
μών, γλυκύς ὁ Παράδεισος». Καί τά 
ἑκατομμύρια τῶν ἁγίων Μαρτύρων 
τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας καί 
τῶν μετέπειτα χριστιανικῶν αἰώνων 
«ἀγωνιζόμενοι ὡς ἐν ἀλλοτρίοις σώ-
μασιν» ἔχαιρον χωροῦντες πρός τό μαρ-
τύριον.

Ἀδελφοί μου,

Ἀκούοντες «τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως 
κήρυγμα» καί τό θερμόν μήνυμα τοῦ 
Ἀναστάντος Κυρίου μας «Χαίρετε» 
ἐνδεχομένως νά ἀναλογίζεσθε ἄν καί 
κατά πόσον τά οὐράνια αὐτά σαλπί-
σματα συγκινοῦν καί ἔχουν τήν δύνα-
μιν νά ἐπιδράσουν καταλυτικῶς καί νά 
ἀναμορφώσουν τήν ἀνήσυχον ἐποχήν 
μας καί τούς τεταραγμένους καιρούς 
μας, πού πλήττονται ἀπό τό ἄγχος, τήν 

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ἀγωνία καί ἀβεβαιότητα διά τό αὔριον 
καί εὑρίσκονται ὑπό τήν δαμόκλειον 
σπάθην ἑνός κορωνοϊοῦ , καί δή με-
ταλλαγμένου.

Ὅμως, ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι καί τότε πού 
ἀκούσθηκε ἀπό τά χείλη τοῦ Ἀναστάντος 
Κυρίου μας τό «Χαίρετε» δέν ἦσαν κα-
λύτερα τά πράγματα. Ὁ σκληροπυρη-
νικός Ἰουδαϊσμός, ἡ εἰδωλολατρία, τό 
δωδεκάθεο, οἱ ἀνατολικές θρησκεῖες, οἱ 
ἀγωνίες, οἱ ἀβεβαιότητες, οἱ ἀναταραχές, 
οἱ ἀμφισβητήσεις, τά σκάνδαλα, καί ὅ,τι 
ἄλλο σκοτεινό καί ἐπικίνδυνο διά τό μέλ-
λον τῆς ἀνθρωπότητος, ἀναφαίνονταν 
στόν ὀρίζοντα. Τό «Χαίρετε», ὅμως, τοῦ 
Θείου Διδασκάλου διέλυσε τά σκότη τῆς 
ἀγνοίας, τῆς ἀγνωσίας τοῦ ἀληθινοῦ 
Θεοῦ καί τῆς εἰδωλομανίας. Ἔταμε τήν 
ἱστορία ἀποφασιστικά καί ὁριστικά εἰς 
τήν πρό Χριστοῦ καί τήν μετά Χριστόν 
ἐποχήν, τήν νέαν ἐν Χριστῷ ἐποχήν 
τῆς Θείας Χάριτος (καί ὄχι εἰς τήν πρό 
κορωνοϊοῦ καί τήν μετά κορωνοϊόν 
ἐποχήν, τήν ὁποίαν «εὐαγγελίζονται» 
οἱ τῆς νέας ἐποχῆς καί τῆς νέας τά-
ξεως πραγμάτων ἄνθρωποι). Ὅσοι 
ὁραματίζονται τό «ὅραμα» τῆς Παν-
θρησκείας καί τῆς Παγκοσμιοποίησης, 
τῆς μιᾶς παγκόσμιας Κυβέρνησης. Ὅσοι 
ἐμπλέκονται καί εἶναι ὀπαδοί καί φορεῖς 
τοῦ πνεύματος καί τῶν σκοτεινῶν σχε-
δίων καί στόχων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Ὅσοι δέν εἶναι πιστά καί ἀφοσιωμένα 
τέκνα τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ἁγίας 
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, 
ἀλλά θεωροῦν καί ἀποδέχονται τήν κά-
θε ἑτερόδοξη ὁμολογία ὡς μία ἀπό τίς 
πολλές «ἐκκλησίες», οἱ ὁποῖες σάν ἄλλο 
μωσαϊκό πρέπει νά «συγκολληθοῦν» 
γιά νά ἀποτελέσουν, κατά τήν πεπλα-
νημένη ἀντίληψι καί θεωρία τους, τήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γιατί γι’ αὐτούς ἡ 

Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας εἶναι 
ἐλλειματική καί δέν συγκροτεῖ τήν Μία 
Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία 
τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου Νικαίας – Κωνστα-
ντινουπόλεως. Οἰκτρά καί ζοφερά πλάνη. 
Γι’ αὐτό καί ἀπροϋπόθετα, χωρίς τήν 
λύσιν ὅλων ἐν γένει τῶν δογματικῶν, 
ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν 
διαφορῶν, προσβλέπουν εἰς τό κοινόν 
ἑορτασμόν Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν τό 
ἔτος 2025, πού θά ἑορτασθῇ ἡ ἱστορική 
ἐπέτειος τῶν 700 ἐτῶν ἀπό τῆς συγκλή-
σεως τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, ἀποβλέποντες, ἀπροϋποθέτως 
ἐπαναλαμβάνομεν, εἰς τό κοινόν ποτή-
ριον καί τήν ἕνωσιν.

Τό «Χαίρετε» τοῦ Ἀναστάντος 
Κυρίου μας, ἀδελφοί μου, ὅταν τό 
ἀποδεχθοῦμε καί τό ἐνστερνισθοῦμε 
«ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ» ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί 
τοῦ 21ου αἰῶνος, θά ἀποκτήσωμε τήν 
ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι πνευματικήν 
χαράν, τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην 
τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ, καί τήν στα-
θερή πίστι καί κραταιά ἐλπίδα εἰς 
τό μέγα ἔλεος, τήν φιλανθρωπία 
τοῦ Θεοῦ καί τήν κληρονομία τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς Ἐπουρανίου 
Βασιλείας.

Εὐχόμενος, ὅθεν, πλούσιες τίς Θεῖες 
εὐλογίες καί τά πνευματικά ἀγαθά τοῦ 
Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ μας, 
ἀλλά καί κάθε βιοτική καί ὑλική δω-
ρεά ἀπό τόν Θεῖο Δωρεοδότη σέ σᾶς, 
στίς οἰκογένειές σας, εἰς τήν Ἁγία μας 
Ἐκκλησία, τό  Ἔθνος μας καί εἰς τόν σύ-
μπαντα κόσμον, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς 
προσφιλεῖς μας ναυτικούς, διατελῶ,

Μετά Πασχαλίων εὐχῶν καί εὐλογιῶν

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Αναλογίζομαι σήμερα, ύστερα από πε-
ρισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, 

την άκρα μακροθυμία και συγκατάβαση 
του φιλάνθρωπου Κυρίου μας, όταν για  
πρώτη φορά πάτησα το πόδι μου στην 
ευλογημένη αυτή γη της αφρικανικής 
ηπείρου, σε μια εποχή αναζητήσεων, 
πολλών δοκιμασιών και συμφορών, σε 
παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η πανδημία 
του κορωνοϊού άλλαξε την πορεία 
του ανθρώπου και την πλήγωσε τό-
σο, ώστε δημιουργήθηκαν τέτοιες 
φοβερές καταστάσεις που ταλαιπώ-
ρησαν το ανθρώπινο πρόσωπο και 
την αξιοπρέπειά του. Δημιουργήθηκε 
ένα είδος εσωτερικού διχασμού ανάμεσα 
στους ανθρώπους όλων των ηπείρων, 
των λαών και των φυλών.

Καταλαβαίνει κανείς αμέσως την τε-
ράστια ταραχή και σύγχυση που προ-
κλήθηκε εδώ στην αφρικανική ήπειρο. 
Εφ’ όσον εμάς τους προνομιούχους και 
«πολιτισμένους» μάς έχει αναστατώσει, 
αυτόματα διερωτάται κανένας ποια ήταν 
η εικόνα που παρουσίαζε η Αφρική όλο 

αυτό το διάστημα. Παρ’ όλα τα μέτρα 
αυστηρότητας και περιορισμού, η ζωή 
συνεχίζεται κανονικά σε τέτοιο βαθμό 
που μπορώ να πω απερίφραστα ότι οι 
άνθρωποι ούτε καν άλλαξαν το καθημε-
ρινό πρόγραμμά τους παρ’ όλη την πείνα 
που οπωσδήποτε μαστίζει τον τόπο μας.

Μια εικόνα διαφορετική, επειδή εδώ 
υπάρχει άμεση επαφή και όραση του 
ωραίου σχεδίου της δημιουργίας του 
κόσμου, του ορατού και του αόρατου. 
Περίεργα συναισθήματα! Η εικόνα αυτή 
της μακράς αποδημίας από τη μια μεριά 
της Κένυας στην άλλη φτιάχνει το πραγ-
ματικό μωσαϊκό. Γι’ αυτό και επιμένω 
για το μακρινό αυτό ταξίδι το οποίο δεν 
είναι μόνο ευαγγελικό αλλά και εξερευ-
νητικό. Σ’ όλα αυτά τα χρόνια της διακο-

νίας μου πάντα ήμουν έτοιμος για 
νέες εφευρέσεις, ανακαλύψεις και 
εμπειρίες, έτσι ακριβώς όπως έκα-
να όταν άρχισα τις έρευνές μου 
στην ιστορία και τον πολιτισμό. Γι’ 
αυτό είναι τόσο εντυπωσιακό 
το γεγονός της σποράς του Ευ-
αγγελίου, αλλά και της στήρι-
ξης των ανθρώπων, έτσι όπως 
ζουν γενεές γενεών χωρίς να 
θέλουν ή να  μπορούν να αλ-
λάξουν τον τρόπο ζωής τους.

Ενθυμούμαι έντονα ακόμα 
εκεί την πρώτη εξερευνητική αποστολή 
στην περιοχή που κατοικούσε η φυλή 
των Τουρκάνα και η συνάντησή μου μα-
ζί τους. Έβλεπαν για πρώτη φορά έναν 
λευκό Ευρωπαίο –πού να ήξεραν από 
πού ερχόμουν! – από το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης, ένα ακριβώς μήνα μετά 

Μια πρόσφατη εμπειρία με τους εν Χριστώ 
αδελφούς μας της φυλής Τουρκάνα

Επίκαιροι Ιεραποστολικοί Στοχασµοί
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την αποφοίτησή του, ντυμένος μ’ ένα 
λονδρέζικο κοστούμι και μια φανταχτε-
ρή γραβάτα, μ’ έναν διπλωματικό χαρ-
τοφύλακα με όλα τα απαραίτητα για το 
ταξίδι αυτό: ξυριστικά εργαλεία, σεντό-
νια, πετσέτες κ.τ.λ. που τελικά δεν χρει-
άστηκε καν να τα χρησιμοποιήσω. Πού 
να ήξερα ότι βρισκόμουν 
εκείνη την ώρα στην πιο 
απομακρυσμένη περιοχή 
με κατοίκους πρωτόγονους 
σε τέτοιο βαθμό που τα 
παιδάκια με αποκαλούσαν 
«animal» δηλ. ζώο, αφού 
φαντάζονταν ότι κατέβηκα 
από έναν άλλο πλανήτη! 
Καταλαβαίνει κανείς τη δική 
μου θέση, τις πρώτες εντυπώ-
σεις και συλλογισμούς. Θεέ 
μου, πού έφθασα; Πού βρίσκομαι; Τι κά-
νω; Λαός του Θεού περιούσιος, εκλεκτός, 
ξεχωριστός, αφού κρατούσαν ακόμα τις 
αρχαίες τους παραδόσεις, το ντύσιμό 
τους, τα στολίδια τους, τους χορούς και 
τα τραγούδια τους. Άνδρες και γυναίκες 
ημίγυμνοι, παιδάκια τελείως γυμνά, μια 
ξεχωριστή σκηνή για τον καλύτερο ζω-
γραφικό πίνακα! 

Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ ακριβώς 
πόσες μέρες έμεινα εκεί, σίγουρα καμιά 
δεκαπενταριά μέρες μέσα σ’ αυτές τις 
συνθήκες και τον πολιτισμό των «πρω-
τοπλάστων» αυτών δημιουργημάτων 
του Θεού. Δεν κάνω καμιά κριτική ούτε 
κανένα παράπονο. Θα έλεγα ότι έζησα 
μαζί τους όλες τις καλύτερες στιγμές της 
ζωής μου, γιατί ήταν μέρες πρωτοαπο-
στολικές. Για πρώτη φορά ακουγόταν ο 
λόγος του Ευαγγελίου. Κρατώ ακόμα ένα 
ολόκληρο τετράδιο με τις σημειώσεις 
ενός ιεροσπουδαστή που κατέγραφε τα 
μαθήματα κατηχητικής που τους έκανα 

και μετά τις ερωτήσεις που έκαναν και 
απαντούσα. Αυτό θα αποτελέσει μια μέ-
ρα ένα κειμήλιο ιστορικό, μια αυθεντική 
πηγή της θεωρίας και της πράξης της 
εξωτερικής ιεραποστολής για τον μέλλο-
ντα ερευνητή και ιστορικό. Βρισκόμαστε 
τώρα ακόμα στον 20ο αιώνα. 

Ύστερα από τέσσερις και τόσο δεκαε-
τίες μεταφερόμαστε τώρα στον 21ο αιώ-
να στην ίδια φυλή των Τουρκάνα, αλλά 
στην άλλη πλευρά της χώρας κοντά στα 
σύνορα της Αιθιοπίας, στην αχανή έρη-
μο. Το σκηνικό παραμένει το ίδιο όμως, 
όπως και τότε, έτσι οι κάτοικοι αυτής 
της φυλής ζουν και τώρα μέσα σ’ αυτόν 
τον παραδοσιακό τρόπο με τις αρχαίες 
συνήθειες, τις ενδυμασίες τους και τα 
τελετουργικά τους, με αποκορύφωμα τώ-
ρα την ανακάλυψη του μόνου αληθινού 
Θεού και Δημιουργού τους. Φυσικά, εδώ 
χρειάζεται ν’ ασχοληθεί κανείς ειδικά για 
τη βαθιά θρησκευτική τους παράδοση 
και συνήθειες που συνδέονται άμεσα με 
το θείο, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται 
και το ζουν, όσο κι αν προσπάθησε ο δυ-
τικός «πολιτισμός» να τους απορροφήσει 
χωρίς να τα καταφέρει. 

Μια γρήγορη ματιά μάς επιβεβαιώνει 
ότι όπως κι άλλες φυλές έτσι κι αυτή 
μέχρι σήμερα διατηρούν βαθιά την πί-
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στη των πατέρων τους και τις αρχαίες 
παραδόσεις που έμμεσα έχουν σχέση με 
τη χριστιανική, αφού τα παλαιά έθιμά 
τους συνοψίζουν κατά κάποιο τρόπο, το-
νίζοντας και καταλήγοντας στην άπειρη 
αγάπη του Θεού προς τον Δημιουργό 
και τη Δημιουργία Του. Είναι, από συ-
ζητήσεις που είχα με τους γέροντες της 

φυλής, σημαντικό το γεγονός της παρου-
σίας των μυστηρίων μέσα από τη δική 
τους προοπτική. Το ευχάριστο - και είναι 
αυτό που τους ενώνει και τους κάνει να 
αισθάνονται μια άνεση και οικειότητα 
μαζί μας - είναι ότι βλέπουν πολλά από 
τα μυσταγωγικά μας ήθη, έθιμα και πρα-
κτική να συμπίπτουν με τα δικά τους. 

Αυτές τις συγκλονιστικές μέρες 
που ζουν όλοι οι άνθρωποι στον 
πλανήτη μας, πρόσεξα ότι οι Τουρ-
κάνα ενεργούν τόσο βαθιά και ζουν 
την Ορθόδοξη πίστη τους με κατάνυ-
ξη και δέος, συμμετέχοντας σ’ όλα τα 
μυστήρια της Εκκλησίας μας, ιδιαί-
τερα εκείνο της Θείας Ευχαριστίας. 
Προσπάθησα να ερμηνεύσω τις κινήσεις 
και τις πράξεις τους για να σιγουρευτώ 

πως ό,τι κάνουν το νιώθουν και το αι-
σθάνονται. Δεν είναι εξωτερική και 
επιπόλαια η συμμετοχή τους, αλλά 
εσωτερική, βαθιά ανάγκη και βεβαι-
ότητα της παρουσίας του ίδιου του 
Θεού μέσα στη ζωή τους. Ο ναός εί-
ναι ασφυκτικά γεμάτος, ιδιαίτερα με 
νέους και παιδιά, συνωστισμός, και 
καθ’ όλη τη διάρκεια τόσο του όρ-
θρου όσο και της Θείας Λειτουργίας 
έψαλλαν όλοι μαζί στη διάλεκτο των 
Τουρκάνα. Και φυσικά πέρασαν όλοι 
και γεύτηκαν το αθάνατο φάρμακο του 
σώματος και αίματος του Κυρίου μας! 
Μετά από τόσα χρόνια, τόσες θυσίες 
και κόπους, στερήσεις και δοκιμασίες 
με τους πέντε ιερείς της ίδιας φυλής, 
το έργο του Ευαγγελίου προάγεται και 
συνεχώς γίνεται μέρος της ίδιας της ζω-
ής των Τουρκάνα, σε τέτοιο βαθμό που 
πια η εικόνα, ότι συνεχίζεται άνετα και 
συνειδητά το αρχαίο κάλλος της τοπικής 
με τη μυστηριώδη και μυστηριακή ζωή 
της Ορθοδοξίας μας, είναι γεγονός το 
οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψου-
με ή να παραγκωνίσουμε. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα και αυτό που ζήσαμε 
μαζί τους είναι μια επιβεβαίωση ότι οι 
μέλλοντες ιερείς, που ήλθαν και φοίτη-
σαν στην Πατριαρχική μας Σχολή και 
τώρα υπηρετούν τον πιστό λαό του Θε-
ού, μετέφεραν τις γνώσεις τους και την 
καλλιέργειά του Ορθόδοξου ύφους και 
ήθους στους κατοίκους της πρωτόγονης 
αυτής φυλής και δούλεψαν ουσιαστι-
κά και παραδειγματικά για τη σταθερή 
συνέχεια του Ευαγγελικού Λόγου στις 
ψυχές των αθώων αυτών πλασμάτων 
και δημιουργημάτων του Μεγάλου Αρ-
χιτέκτονα του σύμπαντος κόσμου. 

† Ο Ναϊρόμπι Μακάριος

Επίκαιροι Ιεραποστολικοί Στοχασµοί
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Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς ἐξωτερικῆς 
Ἱεραποστολῆς Χριστὸς Ἀνέστη.

Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐνημερώσω ἐν συντο-
μία διὰ τὴν πρόοδον τῆς ἱεραποστολικῆς 
μας προσπαθείας σ’ αὐτὴν τὴ δύσκολη πε-
ρίοδο τῆς κρίσεως καὶ τοῦ covid-19 ποὺ 
διανύουμε.

Ὅπως σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἔτσι κι 
ἐδῶ περνοῦμε δύσκολες ἡμέρες, διότι κι 
ἐδῶ τὰ μέτρα εἶναι αὐστηρὰ λόγῳ τῆς 
ἐντάσεως τῆς πανδημίας. Τὸ ἔργον ὅμως 
τῆς ἱεραποστολῆς δὲν πρέπει νὰ 
σταματήσει ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ, δι-
ότι ταχθήκαμε νὰ ὑπηρετήσουμε 
τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο στὶς 
μακρινὲς καὶ ἀπαραμύθητες 
αὐτὲς χῶρες. Ἀσφαλῶς ἔχουν 
μειωθεῖ οἱ πολλὲς δραστηριότη-
τες, ἀλλὰ ὅταν τὰ μέτρα χαλαρώ-
νουν βρίσκουμε τίς εὐκαιρίες νὰ 
ἐπισκεπτώμεθα τὰ χωριὰ εἴτε γιὰ 
βαπτίσεις, εἴτε γιὰ παροχὴ ὑλικῆς 
βοηθείας, εἴτε γιὰ παρακολούθη-
ση κτηριακῶν ἔργων.

Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ κατηχηταὶ προετοι-
μάζουν καταλλήλως τοὺς ἐπιθυμοῦντας 
νὰ προσέλθουν καὶ νὰ ἀσπαστοῦν 
τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἔτσι, πρὶν 
τὸ Πάσχα καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς 
Μ. Τεσσαρακοστῆς ἔγιναν ἀρκετὲς βα-
πτίσεις σὲ διάφορα χωριά. Ξεκινώντας 
ἀπὸ τὸ ἱεραποστολικὸ κέντρο μὲ ὅλα τὰ 
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν βάπτιση, φθάνουμε 
στὸ χωριό, ἄλλοτε εὔκολα καὶ ἄλλοτε μὲ 
δυσκολία λόγῳ τῶν καταρακτωδῶν βροχῶν 
καὶ τῶν δύσκολων δρόμων στὸ χωριό ποὺ 
προοριζόμεθα. Τὸ πέρασμα δύσκολων ση-
μείων εἶναι ὁλόκληρη περιπέτεια. Τὸ τζίπ 

βουλιάζει στὶς λάσπες καὶ χρειάζεται βοή-
θεια γιὰ τὸ ξεπέρασμα τοῦ δύσκολου ση-
μείου. Ἄνθρωποι τῶν γειτονικῶν χωριῶν 
μὲ ἀξίνες καὶ φτυάρια προσπαθοῦν νὰ ξε-
κολλήσουν τὸ αὐτοκίνητο. Δὲν εἶναι λίγες 
οἱ περιπτώσεις ποὺ ἄλλο ὄχημα διερχόμε-
νο μᾶς ρυμούλκησε βγάζοντάς μας ἀπὸ τὰ 
δυσκόλα σημεῖα. 

Ἐπιτέλους φθάνουμε στὸν ναὸ καὶ 
ἀρχίζει ἡ προετοιμασία τοῦ βαπτίσματος. 
Οἱ κατηχούμενοι ἐν ἄκρα σιγή, ντυμένοι 

τοὺς λευκοὺς χιτῶνες τους, παρακολουθοῦν 
τὰ τελούμενα καὶ τὰ ἀναγιγνωσκόμενα 
ὑπὸ τῶν ἱερέων. Ἡ ὥρα τοῦ βαπτί-
σματος ἔφθασε καὶ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν 
ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε» 
καὶ ἀναγεννημένοι ἐξέρχονται τῆς 
πνευματικῆς μητέρας τῆς κολυμβή-
θρας καὶ κατ’ ἐπέκταση τῆς Ἐκκλησίας. 
Οἱ καρδιὲς τῶν πάλλονται ἀπὸ χαρὰ καὶ 
ἀγαλλίαση καὶ τὰ πρόσωπα των λάμπουν, 
διότι κατηξιώθησαν νὰ γίνουν παιδιὰ τοῦ 
Θεοῦ κατὰ χάριν. Στό τέλος τοὺς δόθηκαν 
καὶ εἰκόνες μὲ τὶς κατάλληλες ὁδηγίες 
γιὰ τὴν περαιτέρω ζωὴ των. Ἡ ἀκολουθία 

Ἡ πανδημία καὶ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο  
στὴ Μαδαγασκάρη
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τοῦ βαπτίσματος συμπληρώθηκε μὲ τὸ 
ἑορταστικὸ γεῦμα ποὺ παρατέθηκε γιὰ 
ὅλους.

Πολὺ συχνὰ ἐπισκεπτόμεθα τοὺς 
χριστιανοὺς μας γιὰ ὑλικὴ βοήθεια. Ἡ περί-
οδος αὐτὴ τοῦ covid-19, ὄχι μόνον προσφέ-
ρεται, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται ἡ προσφορὰ κάθε 
ὑλικῆς βοηθείας στοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
δέν μποροῡν νὰ κινηθοῡν ἐλεύθερα καὶ νὰ 
ἐργασθοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται 
πολλὰ πράγματα. Ἡ ἐκκλησία μας, ποὺ 
εἶναι ἐκκλησία ἀγάπης, δὲν ὑστερεῖ σὲ 
ἔργα ἀγάπης, ἰδιαιτέρως τὴν περίοδο αὐτή. 
Πολλὲς εἶναι οἱ ἐπισκέψεις σὲ χωριά γιὰ 
παροχὴ ρούχων ποὺ φθάνουν ἕως ἐδῶ 
μὲ τὰ container ἀπὸ Ἑλλάδα, Κύπρο καὶ 
Αὐστραλία. Ἡ ἀγάπη τῶν συμπατριωτῶν 
μας φθάνει ἕως ἐδῶ, πλούσια σὲ ἰματισμὸ 

καὶ τρόφιμα. Ἐδῶ ὅλα ἀξιοποιοῦνται καὶ 
πιάνουν τόπο, κατὰ τή λαϊκή ἔκφραση. Οἱ 
ἄνθρωποι χαίρονται ποὺ λαμβάνουν λίγα 
ρούχα καὶ καλύπτουν λίγες ἀπὸ τὶς πολλὲς 
ἀνάγκες τους. Ἡ καταστάση ἰδιαιτέρως 
στὰ χωριὰ εἶναι τραγική. Βλέπει κανεὶς 
ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας νὰ φοροῦν παλιὰ 

καὶ φθαρμένα ροῦχα. Ἡ μόδα ἐδῶ δὲν ἔχει 
καμιὰ θέση. Τὰ φθαρμένα ροῦχα μὲ τὶς με-
γάλες τρύπες δὲν εἶναι συνοδοιπόροι τῆς 
μόδας, ἀλλὰ τῆς φτώχειας. Οἱ ἄνθρωποι 
τῶν χωριῶν, ταλαιπωρημένοι ἀπὸ τὴν 
ἀβιταμίνωση, τὴν ἔλλειψη πρωτεϊνῶν, τὴν 
στέρηση ὑγιοῦς καὶ ἀρκετῆς τροφῆς εἶναι 
λιπόσαρκοι καὶ σκελετωμένοι. Κάθε ἡμέρα 
τοὺς βλέπει κανεὶς μὲ τὶς ἀξίνες στὴν πλά-
τη, ὁδηγώντας τὰ βόδια στὰ χωράφια, νὰ 
ἐργάζονται γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί. Τὰ πρό-
σωπά τους ἡλιοκαμένα ἀπὸ τὸν καυτερὸ 
ἥλιο καὶ τὰ βήματά τους ἀργὰ-κουρασμένα 
προχωροῦν γιὰ τὶς συνηθισμένες ἐργασίες.

Σὲ ἀρκετὰ χωριά ἀλλὰ καὶ δήμους, ἡ 
ἐκκλησία μας καλὰ ὀργανωμένη, προσέφε-
ρε τὰ πλούσια δῶρα της, τρόφιμα, ὄσπρια, 
ἔλαιον, ζυμαρικά, γάλα κ.λπ. σὲ ἀνθρώπους 

ποὺ στεροῦνται τὰ πάντα. 
Αὐτὰ τὰ λίγα τρόφιμα εἶναι 
πολυτέλεια γιὰ τὸ μεγαλύτε-
ρο ποσοστὸ τῶν ἀνθρώπων. 
Στὸ τέλος, ὁ προεστὼς τοῦ 
χωριοῦ μᾶς εὐχαρίστησε 
γιὰ τὴ βοήθεια αὐτὴ καὶ 
μᾶς εὐχήθηκε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς 
εὐλογεῖ.

Μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴ συμπαράσταση τῶν 
φίλων τῆς ἱεραποστολῆς 
προσπαθοῦμε νὰ καλύψου-
με καὶ ἀνάγκες σὲ ναούς. 
Ἡ δίψα τῶν ἀνθρώπων 
γιὰ τὴν ὀρθοδοξία μᾶς 
προωθεῖ νὰ δημιουρ-

γήσουμε καινούριες ἐνορίες καὶ σὲ 
ἄλλες περιοχὲς ἐγγὺς καὶ μακράν. 
Ἔρχονται ἄνθρωποι φτωχοί, ξυπό-
λητοι, ἀτημέλητοι στὴν ἱεραποστολὴ 
γιὰ νὰ μᾶς παρακαλέσουν νὰ τοὺς 
ἐπισκεφθοῦμε, νὰ τοὺς μιλήσουμε γιὰ 
τὴν ὀρθοδοξία, ποὺ γιὰ πολὺ κόσμο 

Ὁ Μητροπολίτης Β.Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνάτιος σημειώνει:  
«Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τους νά ἀποκτήσουν ἕνα ναὸ δικὸ 

τους γιά νά προσεύχονται εἶναι μεγάλος»
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εἶναι ἄγνωστη στὴ χώρα αὐτή. Μέσα 
ἀπὸ ὅλα αὐτά, διακρίνει κανεὶς τὴ δίψα γιὰ 
τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη Του γιὰ τὴν 
ἐκκλησία. Οἱ ἄνθρωποι στὴν χώραν αὐτὴ 
θρησκεύουν κατὰ ἔνα μεγάλο ποσοστὸ 
καὶ ἐκκλησιάζονται πολὺ συχνά. Δὲν 
ὑπολογίζουν κόπο καὶ χρόνο. Περπατοῦν 
καὶ καλύπτουν μεγάλες ἀποστάσεις προ-
κειμένου να φθάσουν 
στὸν ναὸ τους καὶ 
νὰ προσευχηθοῦν. 
Ἡ  ἀ γ ά π η  κ α ὶ  ὁ 
ἐνθουσιασμὸς τους νὰ 
ἀποκτήσουν ἕνα ναὸ 
δικὸ τους γιὰ νὰ προ-
σεύχονται συχνὰ εἶναι 
ἐπίσης μεγάλος. Ὅταν 
ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέπει καὶ 
ἀρχίζει ἡ ἀνοικοδόμηση 
τοῦ ναοῦ γίνεται με-
γάλο πανηγύρι, διότι 
τὰ ὄνειρά τους ἔγιναν 
πραγματικότητα.

Ἤδη δύο ναοὶ πλη-
σιάζουν στὸ τέλος τῶν 
ἐργασιῶν τους καὶ στὸ 
τέλος τοῦ μηνὸς θὰ τεθοῦν σὲ λειτουργία 
πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν. Κάθε 
ἔργον εἶναι καὶ ἔνας ἆθλος στὴ χώρα 
αὐτή. Τίποτε δὲ γίνεται μὲ εὐκολία. Ὁ 
ἀγῶνας, ἡ ἀγωνία, ἡ ταλαιπωρία, ὁ 
κόπος, τὰ προβλήματα καὶ πολλὰ ἄλλα, 
εἶναι αὐτὰ ποὺ συνοδεύουν τὰ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ.

Μέσα σ’ αὐτὰ τὰ προβλήματα καὶ τὶς 
δυσκολίες κρύβεται ἡ κρυφὴ χαρὰ καὶ 
ἡ ἰκανοποίηση γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, τὸ 
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ 
πνευματικὴ μας μητέρα, ποὺ ἀναγεννᾶ 
τὰ παιδιὰ της μὲ τὸ μυστήριο τοῦ βαπτί-
σματος, εἶναι τὸ ἰατρεῖο ψυχῶν καὶ σω-
μάτων, εἶναι ὁ τόπος ποὺ οἱ νεοφώτιστοι 

συναντοῦν τὸν Θεὸ μέσω τῆς προσευχῆς.
Καὶ ὅταν ὁρισθεῖ ἡ ἡμέρα τῶν θυρα-

νοιξίων ἢ τῶν ἐγκαινίων, τότε πραγματικὰ 
γίνεται σωστὸ πανηγύρι. Συνεορτάζουν τὰ 
ἐπίγειά μὲ τὰ ἐπουράνια, οἱ ἄνθρωποι μὲ 
τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Χαίρεται 
ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, χαίρονται οἱ μικροὶ 
καὶ οἱ μεγάλοι, χαίρεται ἡ φύσις ὅλη. Ἐκεῖ 

διακρίνει κανεὶς τὸ βάθος τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν. Οἱ ἄνθρωποι 
δοξολογοῦν καὶ εὐχαριστοῦν τὸν Θεὸ γιὰ 
τὴ μεγάλη Του δωρεὰ καὶ εὐλογία ποὺ τοὺς 
χάρισε. Δοξάζουμε κι ἐμεῖς τὸν Θεὸ γιὰ ὅ,τι 
ἔργο γίνεται καὶ εὐχαριστοῦμε τὸν Μα-
καριώτατον Πάπαν καὶ Πατριάρχην γιὰ 
τὶς προσευχὲς του καὶ τὶς εὐλογίες του γιὰ 
κάθε ἔργο ποὺ γίνεται.

Ἂς εὐχηθοῦμε ὅλοι μας τὸ γεώργιον τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ἱεραποστολικὸς ἀγρός, νὰ αὐξάνει 
καὶ νὰ ἀποδίδει καρποὺς πρὸς δόξαν δικὴ 
Του καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του.

† Ὁ Βορείου Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

Τήν περίοδο αὐτὴ τοῦ covid-19 ἐπιβάλλεται ἡ προσφορὰ κάθε ὑλικῆς 
βοηθείας στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δέν μποροῦν νὰ κινηθοῦν ἐλεύθερα 

καὶ νὰ ἐργασθοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται πολλὰ πράγματα
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Θεωρήσαμε ὑποχρέωσή μας, στήν 
προσπάθεια, πού ἤδη ἔχει ξεκινήσει, νά 
ζωγραφίσουμε τό πορτραῖτο μιᾶς ἁγίας 
μορφῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ μητροπο-
λίτη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 
Κωνσταντίνου, νά προσθέσουμε καί μερικές 

πινελιές, ξεχωριστές καί διαφορετικές. Τῆς 
τοποθετήσεώς του, δηλαδή, καί τῆς θέσεώς 
του σέ σοβαρά ἐκκλησιαστικά ζητήματα πού 
βασάνισαν τό ἐκκλησιαστικό σῶμα καί τόν 
ἴδιο προσωπικά γιά δεκαετίες.

Ἔχουν ἐκδοθεῖ ἤδη σημαντικά στοιχεῖα, 
μετά τόν θάνατό του, γιά τήν ποιμαντι-
κή προσφορά του ὡς ἐπισκόπου τῆς 
καθολικῆς Ἐκκλησίας. Δυό ὀγκώδεις τόμοι 
μέ ἀτράνταχτα ντοκουμέντα προσπαθοῦν 
μέ λιτό τρόπο νά δώσουν ἕνα σύντομο δι-
άγραμμα τοῦ μεγέθους καί τῆς ποιότητας 
τῶν ἱεραποστολικῶν καί ποιμαντικῶν 
κόπων του: τίς προσπάθειές του γιά τήν 
ἱεραποστολή τόσο τήν ἐσωτερική  σέ πολλά 
σημεῖα τῆς Ἑλλάδας ὅπου ὁ ἴδιος ἐργάσθηκε 
ἱεραποστολικά (Ἀθήνα, Καρδίτσα, Θήβα, Λει-
βαδιά, Χρισσό, Ἄρτα)  ὅσο καί τήν ἐξωτερική. 
Τήν ποιμαντική προσπάθεια πρός τά παιδιά. 
Ἡ προσπάθεια αὐτή ξεκίνησε μέ τό μεγα-
λόπνοο ἔργο τῆς ὀρφανικῆς Στέγης “Ἁγία 
Ταβιθά”, ὅπου ἔβρισκαν τήν στοργή καί τήν 
ἀγάπη παιδιά πού στερήθηκαν, γιά ποικί-
λους λόγους, τήν πατρική τους οἰκογένεια. 
Στή συνέχεια ὅμως ἐπεκτάθηκε τό ἔργο του 
γενικότερα πρός τήν νεολαία τόσο σέ πλῆθος 
ὅσο καί σέ ποιότητα. Μέ τήν δημιουργία 
τῆς κατασκήνωσης (κοριτσιῶν δημοτικοῦ, 

«Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος 
καὶ Φαναριοφερσάλων Κωνσταντῖνος 
καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἀγῶνες του»

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Σπορὰ» κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο μέ τίτλο «Μητρο-
πολίτης Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων Κωνσταντῖνος καὶ οἱ 

ἐκκλησιαστικοὶ ἀγῶνες του» μέ ἐπιμέλεια Ἀρχιμ. Εἰρηναίου Μπουσδέκη, 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νέου Στουδίου Αὐλῶνος Ἀττικῆς. Πα-
ραθέτουμε τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου καὶ κάνουμε γνωστὸ ὅτι μπορεῖτε 
νά ἀπευθυνθεῖτε στόν Ὅμιλό μας σχετικά μέ τὴ διάθεση τοῦ βιβλίου.
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γυμνασίου, λυκείου, φοιτητριῶν), ἀλλά καί 
μέ πλῆθος ἄλλων εὐκαιριῶν καί ἑορτῶν 
κατά τή διάρκεια τοῦ χρόνου, ὁ ἐργάτης τοῦ 
εὐαγγελίου ἦλθε σέ ἐπαφή, βοήθησε καί 
καθοδήγησε πνευματικά, γιά πολλά χρόνια, 
πλῆθος νέων ἀνθρώπων.

Τό παράξενο εἶναι ὅτι ὁ ἄξιος ὑπηρέτης 
τοῦ Κυρίου, ὁ ταπεινός διάκονος τῆς 
Ἐκκλησίας προσέφερε ὅλους αὐτούς τούς 
πνευματικούς καρπούς ἐν διωγμῷ καί 
ἐξορίᾳ. Διώχθηκε ἄδικα αὐτός καί ἄλλοι 
ἕνδεκα ἀδελφοί του ἐπίσκοποι ἀπό τό 
σκληρό ἐκκλησιαστικό κατεστημένο μέ τή 
βοήθεια τῶν Συντακτικῶν Πράξεων τοῦ δι-
κτάτορα Ἰωαννίδη. Καί στή συνέχεια, γιά 33 
ὁλόκληρα χρόνια κρατήθηκε μακριά ἀπό 
τό ποίμνιό του πού τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τόν 
κατέστησε ποιμένα. Δύο Ἀρχιεπίσκοποι (ὁ 
Σεραφείμ γιά 24 χρόνια καί ὁ Χριστόδουλος 
γιά 9 χρόνια) κράτησαν τόν λύχνο μακριά 
ἀπό τόν λυχνοστάτη γιά νά μή μπορεῖ νά 
φωτίσει ὅλους ὅσους βρίσκονται στήν οἰκία 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖνος ὅμως, διωγμένος καί 
κατατρεγμένος, δέν ἔπαψε ποτέ νά ἐργάζεται 
στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Κάτι πού ἴσως δέν τονίζεται πολύ σέ 
τόσο μεγάλες προσωπικότητες, ὅπως τόν μα-
καριστό Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνο, εἶναι 
ἡ στάση του σέ ὅλες αὐτές τίς βίαιες παρα-
βιάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὑπάρχουν πλῆθος ντοκουμέντα, γραπτά κεί-
μενα τοῦ μητροπολίτη, πού δημοσιεύθηκαν 
σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά, πού ἀγγίζουν 
τίς πληγές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος 
καί γι’ αὐτό πονᾶνε πολύ. Ἀποτελοῦν μιά 
ἔντονη διαμαρτυρία γιά τήν αὐθαιρεσία καί 
τήν ἀντικανονικότητα πού ἐπικράτησε γιά 
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στήν 
Ἐκκλησία.

Ὅταν ἡ Ἐκκλησία σπαράσσεται ἀπό 
βίαιες, αὐθαί ρετες καί ἀντικανονικές 
ἐνέργειες κάποιου ἐκκλησιαστικοῦ διευ-

θυντηρίου, ἕνας ἐπίσκοπος δέν μπορεῖ νά 
παραμένει σιωπηλός παρατηρητής ἀλλά 
πρέπει νά εἶναι νηφάλιος ἐκκλησιαστικός 
ἀγωνιστής. Αὐτό ἦταν τό κύριο χαρακτη-
ριστικό τῆς ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ μητρο-
πολίτη Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου, οἱ 
ἐκκλησιαστικοί ἀγῶνες του. Μέ τόλμη, 
θάρρος καί ἁπλότητα ἔπαιρνε τό νυστέρι 
γιά νά κάνει τήν ἐπώδυνη ἐγχείρηση πού 
ἀποσκοποῦσε στή θεραπεία τοῦ σώματος. Ὁ 
ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θά διακρίνει, ἀπό 
τό πλῆθος τῶν ντοκουμέντων, γραμμένων 
ἀπό τό χέρι του, τόν ζῆλο καί τήν παρρησία 
τοῦ ἱεράρχη πού χωρίς φόβο ἔβαζε σέ κίν-
δυνο καί περιπέτειες τόν ἑαυτό του χάριν 
τῆς Ἐκκλησίας.

Θά περιοριστοῦμε ἐδῶ σέ ἐπιστολές τῆς 
τελευταίας περιόδου τῆς ζωῆς του. Θά δι-
ακρίνουμε στά κείμενα τήν γαλήνη καί τήν 
ἡρεμία τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου πού τοῦ 
τά χάριζε ἡ ἕνωσή του μέ τόν Κύριο. Θά πα-
ρατηρήσουμε τήν ἀποστασιοποίησή του ἀπό 
ἐπιδιώξεις γιά ἀπόκτηση ἐκκλησιαστικῆς 
ἐξουσίας καί δύναμης, καί τήν ἐπικέντρωση 
τῆς προσοχῆς του στήν ὑπεύθυνη ἄσκηση 
ἱεραποστολῆς καί ποιμαντικῆς μέσα στήν 
Ἐκκλησία. Θά θαυμάσουμε ἐπίσης καί τήν 
συναίσθηση εὐθύνης καί τήν τόλμη του 
νά ἀσκεῖ δριμύ ἔλεγχο ἀκόμα καί στόν ἴδιο 
τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀλλά καί σέ φίλους του 
ἀγαπητούς ἐπισκόπους πού παρεκτρά-
πησαν ἀπό τήν εὐθεία τῶν Κανόνων τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σέ ἄλλους φίλους καί 
γνωστούς.

Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως θέτοντας ὡς Πρό-
λογο ἕνα κείμενο νεκρολογία τοῦ μητροπολί-
τη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου, πού 
ἔγραψε καί δημοσίευσε ὅταν ὁ ἀγαπητός 
ἀδελφός του Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος 
κοιμήθηκε.

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Με ιδιαίτερη τιμή έγινε δεκτός στο 
Κυβερνείο της Μεγάλης Πόλεως 

της Αλεξάνδρειας, η Α.Θ. Μακαριότης, 
ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, 
τη Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021.

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, τον 
Αλεξανδρινό Προκαθήμενο, ο οποίος 
συνοδευόταν από τον Πατριαρχικό Επί-
τροπο Αλεξανδρείας Σεβ. Μητροπολίτη 
Ναυκράτιδος κ. Νάρκισσο, υποδέχθηκε 
ο Κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας κ. Μο-
χάμεντ Αλ Σερίφ.

Ο Κυβερνήτης κ. Αλ Σερίφ, εκφρά-
ζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή 
του προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, 

αναφέρθηκε με θαυμασμό στην πολυετή 
διακονία του Μακαριωτάτου στην πόλη 
της Αλεξάνδρειας, ο οποίος ηγείται του 
ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξαν-
δρείας και πάσης Αφρικής, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά πως, η εμβληματική πό-
λη της Αλεξάνδρειας είναι εκ συστάσεώς 
της μια ελληνική πόλη, όπου διατηρεί 
εδώ και 2.000 χρόνια το ιστορικό Πα-
τριαρχείο την Έδρα του.

Δήλωσε επίσης, πως θα βρίσκεται 
πάντοτε στο πλευρό του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας.

Ο Κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας, με 
την πρέπουσα τάξη, απένειμε στον Πά-
πα και Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρο Β΄, την 

Αίγυπτος: Στα χέρια του Πατριάρχη
Αλεξανδρείας το χρυσό κλειδί της πόλης

Τιµή στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας
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ανώτατη τιμητική διάκριση, το χρυσό 
κλειδί της Πόλεως, ως έκφραση και έν-
δειξη απείρου σεβασμού, αγάπης και 
αναγνώρισης στο ακαταπόνητο και πο-
λύπλευρο ιεραποστολικό του έργο.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης, με έκ-
δηλη τη συγκίνηση και τη χαρά ευχαρι-
στώντας τον Κυβερνήτη για τη φιλοξε-
νία, αλλά κυρίως για τη μεγάλη τιμητική 
διάκριση, ανταπέδωσε με δώρα αγάπης, 
εκφράζοντας τη μεγάλη του ευγνωμο-
σύνη, τον σεβασμό και την αγάπη του, 
τονίζοντας τους μακροχρόνιους δεσμούς 
που τους συνδέουν, όταν ο κ. Αλ Σερίφ 
υπηρετούσε σε διάφορες διοικητικές 
θέσεις της πόλης.

Στη συνέχεια, αντάλλαξαν απόψεις 
και συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, κυρίως αναφορικά για 

το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας και το έργο προσφοράς του στην 
Μεγάλη Πόλη και γενικότερα σε όλη την 
Αίγυπτο.

Ο Μακαριώτατος συνεχάρη και ευχή-
θηκε καλή δύναμη σε όλα τα έργα που 
πραγματοποιεί ο Κυβερνήτης και το επι-
τελείο του, τα οποία ο Πατριάρχης με 
ενδιαφέρον προσωπικά παρακολουθεί 
και θαυμάζει.

Τέλος, ο Κυβερνήτης ευχαρίστησε τον 
Πατριάρχη για το έργο του και την πα-
ρουσία του σε όλες τις χώρες της Αφρι-
κής, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η 
χώρα του τον θεωρεί έναν Πρεσβευτή 
της Αιγύπτου στην Αφρικανική Ήπειρο.

Πηγή: Κοινότητα «Στα Ίχνη του Πατροκοσμά» στο Viber

Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Η12η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 
1965 ως Παγκόσμια Ημέρα Νοση-

λευτικού Προσωπικού. Θα ήταν ψέμα αν 
πούμε πως δεν έχουμε ακούσει τίποτα για 
τη δουλειά και το έργο των νοσηλευτών 
και νοσηλευτριών τον τελευταίο ενάμι-
σι χρόνο. Πιθανότατα για πολλούς από 
εμάς να είναι μέλη του στενού ή ευρύ-
τερου οικογενειακού μας περιβάλλοντος 
και έτσι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις 
δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα και συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν. Δυσκολίες που 
αφορούν την καθημερινή περάτωση των 
νοσηλευτικών πράξεων, αλλά και τη δια-

Στην «πρώτη γραμμή»
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τήρηση της προσωπικής τους υγείας. Το 
νοσηλευτικό προσωπικό ανέκαθεν αποτε-
λούσε την «πρώτη γραμμή» ανιδιοτελούς 
προσφοράς και φροντίδας των ασθενών. 
Με την εμφάνιση της πανδημίας, ο ρόλος 
αυτός αναγνωρίστηκε από την παγκόσμια 
κοινωνία ενισχύοντας τον χαρακτηρισμό 
ότι αποτελεί λειτούργημα!

 Νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, όμως, 
δεν είναι μόνο εκείνοι που εργάζονται 
στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, 
αλλά είναι και όλοι οι άνθρωποι που προ-
σφέρουν υγειονομική περίθαλψη χωρίς 
ανταμοιβές. Τέτοιοι είναι οι νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες που διακονούν στα δι-
άφορα κλιμάκια της Ιεραποστολής ανά 
τον κόσμο. Είναι άνθρωποι που βοηθούν 
στην έμπρακτη εφαρμογή της Ευαγγελι-
κής αλήθειας, αναπόσπαστο κομμάτι του 
ιεραποστολικού έργου, μέσω της παροχής 
ιατρικής φροντίδας σε οργανωμένες ή μη 
εγκαταστάσεις. Για τους περισσότερους 
από αυτούς, ειδικά στην Αφρική, δεν είναι 
η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι 

με μια πανδημία και έχουν απόλυτη αί-
σθηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθε-
νται. Παρόλο που οι συνθήκες στις οποίες 
επιτελούσαν το έργο τους ήταν πάντοτε 
δυσχερείς, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, σήμερα εξαιτίας της ραγδαίας έξαρ-
σης του SARS-CoV-2 (Covid 19) καλούνται 
να αντιμετωπίσουν ακόμα δυσκολότερες 
καταστάσεις φέρνοντας, έτσι, τη δική 
τους υγεία σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Εκεί-
νοι, αψηφώντας όλα αυτά, συνεχίζουν να 
προσφέρουν ταπεινά τη βοήθειά τους σε 
όσους τη χρειάζονται και αφήνουν τη ζωή 
τους με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού.

 Η περίοδος αυτή αποτέλεσε αφορμή 
να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε για 
ακόμη μια φορά το σπουδαίο έργο του 
νοσηλευτικού προσωπικού που αδιάκοπα 
εργάζεται σε όλες τις υγειονομικές μονά-
δες της πατρίδας μας και ολόκληρου του 
κόσμου. Ας μην ξεχνάμε ότι, πολλοί από 
αυτούς στέκονται δίπλα στους ασθενείς 
όχι μόνο ως επαγγελματίες υγείας, αλλά 
και ως άνθρωποι με τους οποίους μπο-
ρούν να μοιραστούν τον πόνο τους και 
να πάρουν δύναμη, καθώς δε δύνανται 
να έρθουν σε επαφή με συγγενικά τους 
πρόσωπα. Σκεπτόμενοι, λοιπόν, αυτόν τον 
μεγάλο αγώνα, ο νους μας ας τρέχει και 
στους ανθρώπους που προσφέρουν την 
επιστήμη τους για την διάδοση του Ευαγ-
γελίου δίνοντας τον δικό τους αγώνα στα 
ιεραποστολικά κλιμάκια. Ας είναι φωτεινά 
παραδείγματα θυσιαστικής αγάπης, ανι-
διοτέλειας και πίστης στον Θεό για τον 
καθέναν μας! 

Τσεκούρα Λαζαρούλα
Τελειόφοιτη Μαιευτικής

Πηγή Φωτογραφιών: https://www.monopoli.gr/ 
2020/05/12/istories/photo-stories/389335/pagkosmia-

imera-nosileyton-otan-i-texni-apotheonei-tous-nosileytes/



17Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ένας ακόμη Ιερός Ναός παραδόθηκε στους πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως 
Βορείου Μαδαγασκάρης σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης. Η Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος αποτελεί 
ένα ακόμα τάμα που ολοκληρώθηκε για τους Ιεραπόστολους και τους πιστούς 
της Μαδαγασκάρης.

Δείτε πώς ξεκίνησε η Εκκλησία και πώς έγινε:

Έτοιμος ο Ναός της Αγίας Φωτεινής
της Σαμαρείτιδος στη Β. Μαδαγασκάρη
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Από σήμερα 16 Μαῒου 2021, τα παιδιά 
μας, οι δόκιμοι μοναχοί μας, απέκτη-

σαν Ναό για να μπορούν ως μοναχοί να 
τελούν όλες τις ακολουθίες και τις Θείες 
Λειτουργίες έχοντας ως πνευματικό τους 
δάσκαλο τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. 
Εύχεσθε αδελφοί μου τα αφρικανάκια μας 
να ζουν τη μοναχική ζωή, την ασκητική 
ζωή, όπως την έζησε ο Όσιος Παΐσιος 
και να αποτελέσει το μοναστήρι αυτό τό-
πο αγιασμού, τόπο ασκήσεως, νέο Άγιον 
Όρος και περιβόλι της Παναγίας. Ευχα-
ριστούμε από καρδιάς τους δωρητές και 
τους συνδρομητές της Μονής, που ακόμη 
βρίσκεται στα σπάργανα, καθώς υπολεί-

πονται βασικοί χώροι για να οργανωθεί 
ένα μοναστήρι. Πιστεύουμε ακράδαντα 
πως η Παναγία, ο Άγιος Παΐσιος και όλοι 
οι Άγιοι θα κάνουν το θαύμα τους και το 
πρώτο μοναστήρι μας στην Μητρόπολη 
Κανάγκας θα λάβει σάρκα και οστά. Θα 
στείλει ο Θεός τους ανθρώπους του και 
θα προχωρήσουν τα έργα συγκαταλέγο-
ντας όλους αυτούς τους αδελφούς στους 
κτήτορες της Μονής της Παναγίας μας. 
Υπεραγία Θεοτόκε και Όσιε Παΐσιε πρε-
σβεύσατε υπέρ των δωρητών και συνδρο-
μητών της Μονής μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκας

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Θυρανοίξια του πρώτου παρεκκλησίου 
της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου 
Κανάγκας επ’ ονόματι του Οσίου Παϊσίου 

του Αγιορείτου

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή 
Εισοδίων της Θεοτόκου Κανάγκας 
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Κατά τον αναστάσιμο εσπερινό του 
Σαββάτου 05 Ιουνίου 2021, στον πα-

λαιό Ναό του Αγίου Ανδρέου Κανάγκας 
έλαβε χώρα η κουρά του δόκιμου μο-
ναχού Ανδρέα ο οποίος έλαβε το όνομα 
Νικηφόρος εις τιμήν, κατά πρώτον του 
Αγίου Μάρτυρος Νικηφόρου και κατά 
δεύτερον του Μητροπολίτου Κινσάσας 
κ. Νικηφόρου, πρώτου πνευματικού 
πατρός του Μητροπολίτου Κανάγκας 
κ. Θεοδοσίου και μέχρι πρότινος Ποι-
μενάρχου και της Κανάγκας, ο οποίος 
κοσμείται με πολλές αρετές και αγιότητα 
βίου. Κατά την κουρά ο Μητροπολίτης 
Κανάγκας τόνισε τα εξής: «Η ζωή του 
μοναχού πρέπει να είναι Χριστομίμη-

τη. Βασική αρετή είναι η αποταγή που 
κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη είναι 
τριπλή: η αποταγή πραγμάτων και προ-
σώπων, το κόψιμο του ιδίου θελήματος 
και το κόψιμο της κενοδοξίας. Ο μονα-
χός πρέπει να αγαπήσει την φιλοπονία 
δηλαδή τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες, τις 
νηστείες, τις αποδοκιμασίες. Να αγαπή-
σει την ησυχία και την προσευχή. Να 
αποφεύγει τους κινδύνους και τις πα-
γίδες του διαβόλου». Ο Μητροπολίτης 
Κανάγκας κ. Θεοδόσιος μετέφερε στον 
νέο μοναχό τις ευχές του Πατριάρχου 
και τις ευλογίες του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκας

Κουρά Μοναχού στην Μητρόπολη Κανάγκας

Ο Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεοδόσιος τελεί την Κουρά του μοναχού Νικηφόρου
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ   ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ

Δραστηριότητες του Οµίλου.Ανοιχτό παράθυρο στην Ιερά Επισκοπή Μπουκόµπα

Στις 9 Οκτωβρίου 2019 η Σύνοδος της Ιεραρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρεί-
ας αποφάσισε να ανυψώσει την Μπουκόμπα της Τανζανίας σε Επισκοπή. Για 

την οργάνωσή της τοποθετήθηκε Πατριαρχικός  Έξαρχος ο Αρχιμ. π. Χρυσόστομος 
Μαϊδώνης ο επί 38 χρόνια Πρωτοσύγκελος και Ιεροκήρυκας της Ι. Μητρόπολης 
Ιερισσού και αρκετά γνώριμος στον  Όμιλό μας από τη συμμετοχή του ως ομιλητής 
στα ιεραποστολικά Συνέδρια του Π.Χ.Ο.Ο.Ι..  Όπως μας πληροφορεί, υπάρχουν  
πολλές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα. 

«Tά Ὀρθόδοξα παιδιά μας εἶναι σκόρπια στά σχολεῖα ἀνάμεσα στήν πλειοψηφία 
τῶν μουσουλμάνων, καθολικῶν καί προτεσταντῶν μαθητῶν. Σχολεῖα δέν ἔχουμε 
γιά νά συγκεντρώσουμε τά παιδιά μας. Μεγάλο τό πρόβλημα καί μέ τούς νέους μέ 
τούς μικτούς γάμους. Τά περισσότερα κορίτσια μας παντρεύονται μουσουλμάνους.

Στο Κασίκιζι φτιάχνουμε τό Κέντρο Φιλοξενίας παιδιῶν καί Νέων καί τό 
ὀνομάσαμε “ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ”.

Γιά τή διαμόρφωση τῶν χώρων τοῦ Κέντρου καί γιά τά ἔξοδα φιλοξενίας τῶν 
παιδιῶν καί τῶν νέων θέλουμε τή βοήθεια καί τή συμπαράστασή σας.

Ἔχουμε ἀνάγκη προσευχῆς, στελεχῶν καί οἰκονομικῶν». 

«Κύριε... τά ἐσκορπισμένα 
ἐπισυνάγαγε!»
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ   ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ

Επιμέλεια Μ.Σ. 

«Κύριε... τά ἐσκορπισμένα 
ἐπισυνάγαγε!»

«Η ΚΙΒΩΤΟΣ» ποῦ θὰ αγκαλιάσει 

τὰ παιδιὰ κτίζεται στήν Μπουκόμπα χάρη 

στήν ἀγάπη δωρητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
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Το Σάββατο 22/05/2021 εξερράγη το 
ηφαίστειο Νιραγκόνγκο, κοντά στην 

πόλη Γκόμα, στην ανατολική Λαϊκή Δη-
μοκρατία του Κονγκό, προκαλώντας πα-
νικό στους κατοίκους, πολλοί από τους 
οποίους προσπάθησαν να φύγουν στη 
γειτονική Ρουάντα για να προστατευ-
θούν.

Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας του Κονγκό ενεργοποίησε το σχέδιο 
εκκένωσης της πόλης Γκόμα. Το ηφαί-
στειο Νιραγκόνγκο απέχει περίπου 10 
χιλιόμετρα βορείως της Γκόμα.

Ο Πατριαρχικός Επίτροπος Γκόμας 
Αρχιμ. Χαρίτων μεταδίδει εκείνες τις δύ-
σκολες στιγμές που ξεκίνησαν οι εκρή-
ξεις του ηφαιστείου:

«Αδελφοί και πατέρες, όλοι φεύγουν 
στην πόλη Μπουκάβου για να γλιτώσουν. 

Δεν μένει τίποτα στην Γκόμα. Από πουθενά 
ελπίδα.

2.000 σπίτια στην Γκόμα βρίσκονται 
κάτω από το ηφαίστειο, 1.200 σπίτια στην 
Ρουάντα κατεστράφησαν από το σεισμό, 
170 παιδιά εξαφανίστηκαν, 150 παιδιά 
που ψάχνουν τους γονείς και δεν ξέρουν αν 
ζούνε ή πέθαναν. Και όλοι κοιμούνται έξω 
από τα σπίτια, τρόμος και φόβος. Ο κόσμος 
έχασε την ελπίδα του. Τα πρόσωπα όλων 
μόνο απελπισία.

Το τηλέφωνό μου δεν αντέχει πια. Κα-
νένας δεν μου δίνει ελπίδα, όλοι κλαίνε για 
μένα και μου λένε: «Πάτερ δεν είναι αμαρ-
τία να φύγεις για λίγο επειδή ο κίνδυνος 
είναι μεγαλύτερος. Θα πεθάνετε στον ύπνο 
σας όπως οι άλλοι, θα σου πέσει το σπίτι 
επάνω...».

Τους απαντώ: «Δεν πάω πουθενά, ο 
Θεός που με έστειλε εδώ τα ξέρει όλα και 
καλύτερα από μας, ξέρει γιατί γίνονται όλα 
αυτά. Ο θάνατος είναι ένα μεγάλος ύπνος, 
δε χάνεις τίποτα όταν πεθάνεις. Ήρθα εδώ 
με την βοήθεια του Θεού, βάπτισα 70 ψυχές, 

Δραματικές στιγμές στο Ανατολικό Κογκό 
από την έκρηξη του ηφαιστείου 

και τους συνεχείς σεισμούς

Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο κοντά στην πόλη 
Γκόμα εξερράγη τον Μάιο

Πανικόβλητοι οι κάτοικοι της πόλης Γκόμα προ-
σπαθούν να φύγουν στη γειτονική Ρουάντα για 
να προστατευθούν μόλις εξερράγη το ηφαίστειο
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βρίσκονται στο λαιμό μου, πρέπει να μείνω 
κοντά τους ιδιαίτερα τώρα που υποφέρουν. 
Δεν έχω λεφτά να τους δώσω, έχω μόνο να 
τους χαρίζω την παρουσία μου ανάμεσα 
τους. Η μεγαλύτερη αμαρτία που θα κάνω 
είναι να τους αφήσω.

Και όλοι γίναμε φύλακες του σπιτιού, 
κοιμόμαστε έξω όλο το βράδυ, κοιτάμε τα 
σπίτια μην πέσει κάτι στο κεφάλι μας. Αλλά 
μένει μόνο μια ελπίδα: η Παναγία μας, η 
οποία πάντα μας φιλάει και έγινε φύλακας 
όλων των ψυχών και της ζωής μας».

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας με 
επίκαιρη ανάρτηση στα Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης ζητεί την προσευχή 
των πιστών, καθώς μετά τα χρόνια του 
εμφυλίου πολέμου η φυσική καταστρο-
φή της περιοχής από το ηφαίστειο θα 
προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα.

Να σημειωθεί ότι η Ιερά Επισκο-
πή Γκόμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό ιδρύθηκε τη Δευτέρα 26 Nοεμ-
βρίου 2018 από την Ιερά Σύνοδο του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής. Η Ιερά Επισκοπή είναι νέα 
εκκλησιαστική οντότητα και δεν μπο-
ρεί να ανταπεξέλθει στην έκτακτη αυτή 
ανάγκη. Η ίδια η Επισκοπή δεν έχει 
υποδομές. Το σπίτι που ενοικιάζεται, 
όπου μένει ο πατήρ Χαρίτων, Πατριαρ-
χικός Επίτροπος της Ιεράς Επισκοπής 
έχει γίνει τόπος φιλοξενίας για τους 
πιστούς της περιοχής. Επισημαίνουμε 
ότι οι καταστάσεις είναι τραγικές και 
όποιος μπορεί ας βοηθήσει μέσω του 
Ομίλου μας τον π. Χαρίτωνα αυτή τη 
δύσκολη ώρα που κι ο ίδιος παλεύει 
για να επιβιώσει.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

Ο Πατριαρχικός Επίτροπος Γκόμας π.Χαρίτων σε παλαιότερες στιγμές με το ποίμνιό του 
καθώς τελεί βαπτίσεις
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Ένα χρόνο, περίπου, πριν και φωνά-
ζαμε: «Χριστός Ανέστη», με μονα-

δική απάντηση τον αντίλαλο από τους 
άδειους ναούς. Κι όμως, η Ανάσταση 
ήταν εκεί και ο θάνατος απών ως νε-
κρός. Πάρα ταύτα κάτι έλειπε. Το πρόσω-
πο του άλλου να φωτίζεται από το κερί. 
Η ζεστή φλόγα στις καρδιές, ο ασπασμός, 
ακόμα-ακόμα κι αυτή η κοσμικότητα 
που τόσο κατηγορούμε, η οποία όμως 
μοιάζει να διασώζει μια σχέση –χαλαρή 
μεν, σχέση δε– με τον Θεό. Η ζύμωση 
με την παρουσία του άλλου. Για να θυ-

μηθώ τα ασκητικά: «Τι είναι 
κόλαση; Το μέρος όπου δε 
βλέπει ο ένας το πρόσωπο 
του άλλου!».

Φέτος κάτι άλλαξε. Το 
«Χαίρετε» του Κυρίου ακού-
στηκε και πρόσωπα, ολίγα 
τον αριθμό ικανά όμως για 
να αλλάξουν όλο το μείγμα 
του κόσμου, απάντησαν με 
χαμόγελα και κόμπους δα-
κρύων. Φωνές σπασμένες, 
«Χριστός Ανέστη...», ένοχοι 
ασπασμοί, μη μας δει κανείς 
δίχως μάσκα, ή και πάνω 
από αυτή. Λαμπάδες περσι-
νές που περίμεναν υπομονε-
τικά να πάρουν φωτιά. Και 
όλοι μαζί, ως Σώμα, να ζούμε 
αυτό που πλέον δεν είναι αυ-
τονόητο.

Όντως Ανέστη! Και μοιάζει 
να σήκωσε για λίγο το πτώμα 
της ανθρωπότητας. Αμήχανα, 
διστακτικά κι όμως κάτι άλλα-
ξε σήμερα. Σχεδόν το είδα ως 
όραμα να συμβαίνει.

Αληθώς Ανέστη! Και κάθε χρόνο 
πιο σφοδρή Ανάσταση, έως ότου να 
μη μείνει κανείς στον Άδη, στον έρ-
μο τον πραγματικό ή στον φαντασι-
ακό του καθενός μας.

Αληθώς Ανέστη, και θα το φωνάζου-
με στα πέρατα της οικουμένης, θα το 
γράφουμε στην άμμο, στις καρδιές και 
στο νου, και κάθε μέρα θα Σε παρακα-
λούμε: «δίδου ημίν εκτυπώτερον, σου 
μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της 
βασιλείας σου».

Διαμαντάκια του διαδικτύου
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Ντόπιος: Σήμερα, για ακόμα μια φο-
ρά, μέσα σε μια βάρκα όλο κάπου πάμε. 
Οι υπόλοιποι τουλάχιστον ταξιδεύουν για 
να βρουν δουλειά, φαγητό, για να ζήσουν. 
Εμείς τι κάνουμε;

Ιεραπόστολος: Εμείς πεθάναμε! Πλέ-
ον ταξιδεύουμε για να ζήσουν οι άλλοι.

Ντόπιος: Πώς θα ζήσουν οι άλλοι; Το 
μόνο που κάνετε είναι να Λειτουργείτε.

Ιεραπόστολος: Αυτό φτάνει και πε-
ρισσεύει για να Ζήσει ο κόσμος.

Ντόπιος: Και πρέπει να τρέχουμε 
τόσο μακριά γι' αυτό;

Ιεραπόστολος: Σήμερα τρέχουμε 
εμείς για να γευθούν οι άνθρωποι πρώ-
τη φορά τη Ζωή. Αύριο θα τρέχουν αυτοί 
πίσω από το Ποτήριο για να χορτάσουν 
Χριστό.

Πηγή: Ιεραποστολή στην Επισκοπή Τολιάρας 
και Νοτίου Μαδαγασκάρης (σελίδα στο Facebook)

Διάλογοι στην Αφρική

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Ἡπεριοδεία τοῦ Πατριαρχικοῦ 
Ἐπιτρόπου π. Χρυσοστόμου Μα-

ϊδώνη στήν Γκέϊτα ξεκίνησε μέ τήν 
ὁλιγόωρη στάθμευση στήν Κίτουα. 
Ὁ π. Ἰάκωβος ἀπό 
τήν Ἐνορία τοῦ 
Ἁγίου Ραφαήλ τοῦ 
Κιτέμε  ἅπλωσε 
τήν παρουσία τῆς 
Ὀρθοδοξίας μέ τό 
Ἱεραποστολικό του 
ἔργο στήν Κίτουα 
τῆς Μπουλέμπας. 
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν 
μετά ἀπό κατήχηση 
νά βαπτισθοῦν 120 

νέοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Μόνοι 
τους οἱ νεοφώτιστοι ἔφτιαξαν ἕνα 
Ναό ἀπό κλαδιά καί συγκεντρώθη-
καν γιά πρώτη φορά μέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἐπίσκεψης τοῦ πνευματικοῦ 
τους πατέρα. Μετά τήν ἐνθουσιώδη 
ὑποδοχή, τελέσθηκε Μ. Ἁγιασμός, 
ἀκολούθησε κατηχητικός λόγος καί 
μοιράσθηκαν εἰκόνες καί ἐπιστήθιοι 
σταυροί στούς νέους χριστιανούς. Ἐκεῖ 
ἀνακοινώθηκε ἡ ἀφιέρωση τοῦ νέου 
Ναοῦ, πού θά ἀναγερθεῖ πρός τιμήν 
τοῦ Ἁγίου Ἱακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 
Ἀκολούθησε γιορτή μέ χορούς, τρα-
γούδια καί φαγητό, πού ἐτοίμασαν οἱ 
νέοι ὀρθόδοξοι. Ἦταν συγκλονιστική 
ἡ προσευχή ὄλων, πού γονατιστοί ζή-
τησαν ἀπό τόν Τρισάγιο Θεό, μέ τίς 
πρεσβεῖες τοῦ Ἀδελφοθέου Ἀποστόλου, 
τήν στερέωση τῆς νέας ὀρθόδοξης κοι-

νότητας. Ἐλπίζουμε, ὅτι δέ θά ἀργήσει 
ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου Ναοῦ.

Μιά νέα Ὀρθόδοξη Κοινότητα 
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου 

τῆς Κίτουα στή Μουλέμπα τῆς Τανζανίας

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Νά γίνετε ἀγγελιοφόροι τοῦ μηνύματος τῆς Ὀρθοδοξίας» τόνισε ὁ Πατριαρ-
χικός Ἐπίτροπος Μπουκόμπας Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μαϊδώνης κατά 

τήν τελετή τῆς παράδοσης τῶν πίκι-πίκι (ἔτσι ὀνομάζονται στήν τοπική διάλεκτο 
τά δίκυκλα μηχανοκίνητα ὀχήματα) στούς Ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς. «Εὐχαριστῶ 
γιά τή βοήθεια καί συμπαράσταση. Ἰδιαίτερα τούς ὀρθόδοξους ἀδελφούς τοῦ 
Ντουμπάϊ, τῆς Καλιφόρνιας, τῆς Ἀρναίας. Σᾶς εύχαριστῶ!».

Δόξα τῷ Θεῷ! Ὁλοκληρώθηκε ἡ παράδοση 
τῶν πίκι-πίκι στούς ἱερεῖς τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας

«
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Μέσα ἀπό τό φακό τῆς συνεργάτιδας μας Κωνσταντίνας Κανελοπούλου. 
Μοναδική ἐμπειρία ἱερατικοῦ συλλείτουργου στήν λασποκαλύβα – Ἁγία 

Παρασκευή τοῦ Ὁμουκιτσούτσου Κυέρουας.

« Ἐλάτε μαζί μας σέ Θεία Λειτουργία  
σέ λασποκαλύβα! Ἐμπειρία μοναδική!»

Βαπτίσεις στη λασποκαλύβα

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας
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Νέα από την ενορία Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας Ρουμπαάρε Ουγκάντας

Δόξα τον Θεό, μπορέσαμε και γιορτάσαμε το Πάσχα μετά τα γεγονότα του 
covid-19.

Ήταν μεγάλη ευλογία και οι ενορίτες το χάρηκαν ιδιαίτερα. Ο πατήρ Αριστο-
τέλης τους έκανε κατήχηση πάνω στην εικόνα της Αναστάσεως την οποία είδαν 
για πρώτη φορά και εντυπωσιάστηκαν. Όλα ήταν ωραία μέχρι στιγμής.

Δυστυχώς, όμως, η πανδημία επιδεινώθηκε στην Ουγκάντα με αποτέλεσμα 
ο πρόεδρος της Ουγκάντα να κηρύξει ξανά lockdown. Σχολεία, εκκλησίες, κ.λπ. 
θα είναι κλειστά από την Κυριακή 23 Ιουνίου για 42 ημέρες. Ο Θεός να βάλει 
το χέρι Του! Να εύχεσθε!

π. Αριστοτέλης και πρεσβυτέρα Μαγδαληνή
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ 
ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2021

«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, 
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»

Αυτός ο αναστάσιμος παιάνας ψάλλεται και ξαναψάλλεται την νύχτα της 
Αναστάσεως, εξήντα περίπου φορές, όσο κανένας άλλος ύμνος της Εκκλησίας, για 
να διακηρύξουμε οι πιστοί ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος, 
νικήθηκε από τον Θεάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστό, με την ένδοξη Ανάστασή Του.

Είναι εντυπωσιακό το ότι στη μεγαλύτερη γιορτή της Εκκλησίας μας, γιορτή 
ανεκλάλητης χαράς, επαναλαμβάνονται λέξεις, που κάποιοι άνθρωποι μόνον που 
τις ακούνε, παθαίνουν μελαγχολία: «νεκροί», «θάνατος», «μνήματα»! Είναι αλήθεια ότι, 
πριν από την Ανάσταση του Κυρίου, οι έννοιες αυτές ήταν φοβερές! Προκαλούσαν 
τρόμο, ψυχοπλάκωμα, μελαγχολία, απελπισία! Όμως, με την Ανάστασή Του ο Κύριος 
μετέβαλε τελείως την έννοιά τους!

Με τον θάνατό Του ο Κύριος «ἐπάτησε» τον θάνατο, όπως τον βλέπουμε στην 
εικόνα της Αναστάσεως· κάτω από τις πύλες του Άδη που έσπασε ο Χριστός, απει-
κονίζεται μέσα σε ένα μαύρο χάσμα ένας γέρος αναμαλλιασμένος και γυμνός, δε-
μένος με αλυσίδες και έντρομος! Εκεί κατάντησε ο θάνατος. Το κεντρικό γεγονός 
του Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη που καταργεί τον θάνατο. Αυτό 
το γεγονός κάνει τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο να αναφωνεί θριαμβευτικά: «Ποῦ 
σου θάνατε το κέντρον;» το δηλητηριώδες καρφί με το οποίο θανάτωνες τους 
ανθρώπους; «Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι... Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός 
οὐδείς ἐν τῷ μνήματι... Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων 
ἐγένετο» (Κατηχητικός Λόγος τοῦ Πάσχα, Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου).

Θάνατος δεν υπάρχει πλέον, κατανικήθηκε, παροπλίστηκε. Τις βαριές πλάκες 
των τάφων που σκέπαζαν τους νεκρούς τις έσπασε ο Χριστός· και όπως ο Χριστός 
βγήκε ζωντανός από τον Τάφο, έτσι και οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μαζί Του, 
διά της πίστεως, θα αναστηθούν. Προανάκρουσμα αυτού, είναι το γεγονός που 
αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «έσπασαν οι ταφόπετρες κι άνοιξαν τα μνήματα· 
πολλοί άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα, και μετά την 
ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην αγία πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς 
ανθρώπους» (Ματθ. 27, 52-53).

Για σκεφθείτε, αν με την Ανάσταση του Χριστού, ερχόταν η απρόσμενη είδηση, 

Mήνυμα του Μητροπολίτη Πισιδίας κ. Σωτηρίου

Επιστολές Ιεραποστόλων στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ότι τα εκατομμύρια των συνανθρώπων μας που απεβίωσαν από τον COVID-19 
αναστήθηκαν! Πόσο θα χαιρόμαστε όλος ο κόσμος και μάλιστα οι θλιμμένοι συγ-
γενείς τους! 

Αδελφοί μου, η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει μια ακόμη πιο χαρούμενη εί-
δηση: όχι μόνο ένα-δυό εκατομμύρια, αλλά όλοι όσοι έζησαν και θα ζήσουν πάνω 
στη γη αυτή, και θα έχουν πιστεύσει στον αληθινό Θεό θα αναστηθούν.

Τα νεκροταφεία, με την Ανάσταση του Χριστού, μεταβλήθηκαν σε Κοιμητήρια 
και θα έλθει η ώρα που θα ξυπνήσουν τα σώματα, θα εξέλθουν από τους τάφους 
για να ξαναενωθούν με τις αθάνατες ψυχές τους, σε μια αιώνια δόξα! Όπως 
αναγράφεται σε μία Ευχή της Πεντηκοστής: «Οὐκ ἔστιν, Κύριε, τοῖς δούλοις Σου 
θάνατος, ἐκδημούντων ἡμῶν ἀπό τοῦ σώματος, καί πρός Σέ τόν Θεόν ἐνδημούντων, αλλά 
μετάστασις ἀπό τῶν λυπηροτέρων ἐπί τά χρηστότερα καί θυμηδέστερα, καί ἀνάπαυσις καί 
χαρά» (Πρό τελευταία Ευχή Γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς). Αυτή τη χαρά βιώνουμε 
οι πιστοί με την Ανάσταση του Χριστού: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν» ψάλλουμε 
πανηγυρικά. «Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν 
Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν» (Κανών Πάσχα).

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, όπως βλέπουμε και στους αναστάσιμους 
ύμνους, η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι κάποιο ευχάριστο συμβάν που εμείς 
το βλέπουμε από κάποια απόσταση. Αφού με το Άγιο Βάπτισμα «ενδυθήκαμε» τον 
Χριστό, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, και με τη Θεία Κοινωνία ενωνόμαστε με 
τον Χριστό, η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι και δική μας Ανάσταση. Μετέχουμε 
κι εμείς της δικής Του Αναστάσεως! Γι’ αυτό η Εκκλησία πάλι μας προτρέπει: 
«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν»· Ελάτε να πιούμε ένα καινούριο νερό, που πηγάζει από 
τον Πανάγιο Τάφο και μας χαρίζει αφθαρσία και ασφάλεια. Το αθάνατο νερό, που 
αναζητείται στις λαϊκές παραδόσεις, για μας είναι πραγματικότητα. Πίνουμε το 
αθάνατο νερό, για το οποίο είχε μιλήσει ο Κύριος στην Σαμαρείτιδα (Ιωάν. 4,14) 
και αποκτούμε αθανασία, αφθαρσία και ζωή αιώνια!

Για όλα αυτά που μας χάρισε ο Κύριος με την Ανάστασή Του χαιρόμαστε. 
Χαιρόμαστε μια χαρά αληθινή, πνευματική, που φθάνει στα τρίσβαθα της καρδιάς 
μας. Μιά χαρά που τίποτε δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει: ούτε φτώχια, ούτε 
αρρώστια, ούτε κίνδυνοι, ούτε όλες οι δυσκολίες της ζωής, όπως άλλωστε μας το 
είπε ο Ίδιος ο Κύριος: «αυτή τη χαρά σας κανείς δε θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει» 
(Ιωάν. 16,22).

Εύχομαι, λοιπόν, σε όλους και όλες σας, αυτή η χαρά του Αναστάντος Κυρίου 
μας να κυριαρχεί στις καρδιές σας καθόλη την αναστάσιμη περίοδο και σε όλη 
σας τη ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Με ολόθερμη πατρική αγάπη

† Ο Πισιδίας Σωτήριος
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΠΟΥΚΟΜΠΑΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 23 14 Μαΐου 2021

Πρός τόν Πανελλήνιο Χριστιανικό Ὅμιλο
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Τρυγόνος 3 Ἄνω Κυψέλη
11364 Ἀθήνα

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί            ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἐνθυμούμενος τήν παλαιότερη συνεργασία, τή συμμετοχή στά Ἱεραποστολικά Συνέδρια 
τῆς Ἀράχωβας καί μιά ὁμιλία μου στά γραφεῖα τοῦ Ὁμίλου, παίρνω τό θάρρος νά σᾶς ζη-
τήσω τή βοήθεια σας στό Ἱεραποστολικό ἔργο πού ἔχει ξεκινήσει στή Μπουκόμπα μέ τήν 
Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου μας.

Αὐτή τή στιγμή θέλουμε τήν οίκονομική βοήθεια σας στήν προσπάθεια ὀργάνωσης τῆς 
Κατασκήνωσης στό Κασίκιζι. Εκεῖ λειτουργοῦσε παλαιότερα ἡ Ἱερατική Σχολή. Τώρα θέλουμε 
ἐκεῖ νά γίνει Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιῶν καί Νέων τῆς Ἐπισκοπῆς μας. 

Θεωροῦμε ἀπαραίτητο αὐτό τό ἔργο για να συμμαζέψουμε Ὀρθόδοξα παιδιά μας, πού εἶναι 
σκόρπια μέσα στήν πλειοψηφία τῶν μουσουλμάνων, τῶν καθολικῶν καί τῶν προτεσταντῶν, 
ἀφοῦ αὐτή τή στιγμή δέν μποροῦμε νά ἱδρύσουμε σχολεῖα.

Ἐκεῖ θά γίνεται ὁλοήμερη κατήχηση στήν ὀρθόδοξη πνευματική ζωή καί θά εἶναι μιά 
ἀνεξίτηλη ἐμπειρία γιά τά φτωχά παιδιά μας.

Γνωρίζετε καί σεῖς τήν ὠφέλεια τῶν Κατασκηνώσεων ἀπό τήν ἐπιτυχημένη πορεία τῶν 
Κατασκηνώσεων τῆς Ἀράχωβας. Προσθέτουμε τούς ἀπαραίτητους χώρους πού μποροῦν 
νᾶ φιλοξενηθοῦν 120 παιδιά καί νέοι σέ κάθε περίοδο.

Καί γιά τά ἔργα ὑποδομῆς καί γιά τή λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων θέλουμε τἠ βοήθεια 
σας. Φέτος ἐαν εὐλογήσει ὁ Κύριος καί ἔχουμε τά ἀπαραίτητα μέσα προγραμματίζουμε νά 
φιλοξενήσουμε 620 παιδιά Δημοτικοῦ-Γυμνασίου καί 960 νέους 18-25 ἐτῶν. Τόν Ἰούνιο 
καί Δεκέμβριο θά φιλοξενηθοῦν τά παιδιά, τόν Ἰούλιο, Νοέμβριο καί Δεκέμβριο οἱ νέοι.

Θἐλουμε βέβαια καί ἀνθρώπους ἀπό Ἑλλάδα γιά στελέχη, πού εὐχαρίστως θά δεχθοῦμε 
νά μᾶς βοηθήσουν. Ἀρχηγός θά εἶναι ἡ Εὐδοκία Ταμβάκη γνωστή καί σέ σᾶς ἀπό τίς Κατα-
κηνώσεις στήν Οὐγκάντα, πνευματικό παιδί τοῦ Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί ἡ γνωστή 
καί σέ σᾶς Κωνσταντίνα Κανελοπούλου, πού ἔρχεται γιά στέλεχος στίς 17/5.

Γιά νἀ καταθέσετε χρηματικό ποσό μπορεῖτε στό Λογαριασμό Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς 
Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ» ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΙΒΑΝ 1701103260000032660421630. 

Θά δοθεῖ ἀπόδειξη καί ἀπό τήν Ἀδελφότητα καί ἀπό τήν Ἐπισκοπή.
Ἐλπίζω στήν ἀγάπη καί τἠ βοήθεια σας.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μπουκόμπας

Mήνυμα τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μπουκόμπας
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7-4-2021
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Διά τήν εὐγενῆ προσφοράν σας διά τό Ἱεραποστολικόν κλιμάκιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς μας στό Kolwezi τῆς Ἀφρικῆς, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά. Ἤδη, τό 
ποσόν τους τό ἔχουμε ἀποστείλει, κι᾿ ἔχει ἀξιοποιηθῆ καταλλήλως, διά τίς 
ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, πού εὑρίσκεται στό προ-
άστειο TSABULA τοῦ Kolwezi, καί ἀριθμεῖ 10 πατέρες (ἀφρικανούς).

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε, μπορεῖτε νά μᾶς δώσετε τά ὀνόματα τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. γιά 
νά σᾶς μνημονεύουν στήν Ἱερά Μονή κατά τήν Θεία Λειτουργία.

Μετά πολλῶν εὐχῶν, Διά τήν Ἱεραποστολήν,

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου - Ἅγιον Ὄρος
The Holy Monastery of St.Gregorios - Mount Athos

Εὐχαριστίες ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου 
Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εάν «ο Θεός είναι αγάπη», αυτό σημαίνει ότι Εκείνος μας αγάπησε και μας 
αγαπά αληθινά πολύ. Και εάν μας αγαπά τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως 
υπέφερε φρικτό πόνο πάνω στο Σταυρό, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος 
πόνος από το να σε προδίδουν και να σε βασανίζουν εκείνοι που αγαπάς 
και για τους οποίους έχεις κάνει τόσο πολλά. Παρ’ όλα αυτά, ο Χριστός 
διάλεξε συνειδητά να υποφέρει από μας, για μας. Και ο πόνος του έφερε 
τον θρίαμβο επάνω στον Θάνατο και στον Διαβόλο. Έτσι και εμείς, όπως 
ο Κύριος μας, ας προτιμήσουμε καλύτερα να υποφέρουμε κάνοντας το 
καλό, διότι γνωρίζουμε πως αυτό θα έχει μία μεγάλη ανταμοιβή. Και αυτή 
θα είναι η νίκη ενάντια στο κακό, το σκοτάδι και στον θάνατο.

Καλή Ανάσταση!

Ας συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, με τη δύναμη, 
τη χαρά και την ελπίδα της Αναστάσεως!

Με την ευλογία του Θεού,
Ο Απολλωνίας & Φίερ,

† Νικόλαος
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Την Κυριακή 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση της 
νεανικής χορωδίας του Ομίλου μας. Μαθήτριες, φοιτήτριες και νέες εργαζό-

μενες συναντηθήκαμε… εξ’ αποστάσεως ξανά μετά από πολύ καιρό! Είναι γεγονός 
ότι με την πανδημία οι εργασίες και οι συναντήσεις της χορωδίας μας είχαν 
διακοπεί, με αποτέλεσμα αυτή η όμορφη συντροφιά να λείπει σε όλες μας. Έτσι, 
μέσα από αυτή τη συνάντηση βρήκαμε την ευκαιρία ν’ ανταλλάξουμε τα νέα μας, 
να διασκεδάσουμε παίζοντας, να αναπολήσουμε όμορφες στιγμές που έχουμε 
ζήσει ως ομάδα, να δούμε μέσα από βίντεο παλαιότερες εκδηλώσεις, αλλά και 
να οργανωθούμε για τις επόμενες δράσεις της χορωδίας. Παρά την αποξένωση 
που έφερε η πανδημία, η όρεξη και ο ενθουσιασμός σε αυτή την ομάδα δεν έχει 
μειωθεί ούτε στο ελάχιστο και όλες ανυπομονούμε για τις δραστηριότητες που 
σχεδιάσαμε! Ευελπιστούμε κι ευχόμαστε να δώσει ο Θεός και η Αγία Φιλοθέη 
να συναντηθούμε σύντομα όλες μαζί από κοντά!

Β.Μ. & Μ.Μ.

Ηλεκτρονικό αντάμωμα της χορωδίας
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Δραστηριότητες του Οµίλου
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Στις 13 Ιουνίου 2021, ο Σύλλογός μας ως Αναγνωρισμένο Σωματείο Μη Κερδοσκο-
πικού Χαρακτήρα, πραγματοποίησε στα γραφεία του στην Άνω Κυψέλη  Έκτακτη  

Γενική Συνέλευση  τηρώντας όλα τα μέτρα για την υγειονομική προστασία των μελών. 
Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτοπής του Σωματείου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. που προέκυψε από τις 
εκλογές είναι η εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΑΜΟΥΙΜΠΟΥΑ ΡΟΥΘ
 ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΜΕΛΗ: ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΩΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γενική Συνέλευση του Ομίλου μας
και Αρχαιρεσίες

Ξεκινᾶ ἡ Ἱεραποστολή...τήν Πεντηκοστή

Τίς γλῶσσες τῶν διαφόρων ἐθνῶν πρόσφερες 
στούς μαθητές Σου Χριστέ, ὥστε μ’ αὐτές 

νά κηρύξουν Ἐσένα τόν ἀθάνατο Λόγο καί Θεό, 
πού παρέχεις στίς ψυχές μας τό μεγάλο ἔλεος.
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Ύστατο «αντίο» στην αείμνηστη αδελφή μας 
και συνεργάτιδα

Hαδελφή Χαριτίνη 
υπήρξε Πρόεδρος 

της «Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Αγία 
Μαγδαληνή» και δια-
κόνησε για 40 και πλέ-
ον χρόνια στη μεγάλη 
οικογένεια της «Αγίας 
Ταβιθά» που ίδρυσε ο 

μακαριστός Σεβασμιώτατος κυρός Κωνστα-
ντίνος, έχοντας υπόψη του την εσωτερική 
ιεραποστολή πριν ιδρύσει τον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.. Η 
αδελφή Χαριτίνη ήρθε στο "Σπίτι" της Αγίας 
Ταβιθά από πολύ μικρή μαζί με την αδελφή 
της, όταν ορφάνεψαν και μετά την ενηλι-
κίωσή της, αφιέρωσε τη ζωή της στον Θεό 
και κατά συνέπεια στη σωματική και πνευ-
ματική πρόοδο των παιδιών του «Σπιτιού». 
Τα δύο σωματεία Π.Χ.Ο.Ο.Ι. και Φιλόπτωχος 
Αδελφότητα Αγία Μαγδαληνή συνδέονται 
μεταξύ τους, με κοινό πνευματικό πατέρα 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ και έχουν 
κοινό σκοπό τη βοήθεια των αναγκεμένων 
αδελφών μας.

Αγαπημένη μου Χαριτίνη,
Σε πρωτοείδα, όταν μικρή, παιδί του 

γυμνασίου, μία Κυριακή με προτροπή του 
μακαριστού Σεβασμιωτάτου κυρού Κωνστα-
ντίνου ήρθα στο «Σπίτι» σας, μαζί με τους 
αείμνηστους γονείς μου Δημήτριο και Βασι-
λική για να σας γνωρίσουμε πριν την έναρξη 
της κατασκήνωσης.

Μου άνοιξες την πόρτα του σπιτιού σας 
χαμογελαστή, φορώντας ένα άσπρο πουκά-
μισο και μία λουλουδάτη φούστα με σούρα. 
Μου έκανες φοβερή εντύπωση, αφού ακόμα 
θυμάμαι τη στιγμή εκείνη. Είχες μια γλυκύ-
τητα και ευγένεια στη μορφή. Μία ντροπα-
λότητα, συνάμα και αθωότητα. Από τότε και 
κάθε χρόνο ήμουνα εκεί… Κατασκηνώτρια 
στον ευλογημένο λόφο της Αράχωβας, στο 
«εξοχικό» σας, στην κατασκήνωση της «Αγίας 
Ταβιθά».

Τόσο εσύ, όσο και η αδελφές σου, με κά-
νατε να νιώσω σαν μέρος της ευλογημένης 
οικογενείας σας, σαν οικεία στο σπίτι σας. 
Εκεί μέσα στην αγκαλιά του Θεού, στον επί-
γειο παράδεισο, που πραγματικά δε χορταίνε-
ται, θυμάμαι τις πνευματικές συζητήσεις που 
κάναμε. Μου έκανε εντύπωση η ατόφια πίστη 
σου στον Θεό και η αυστηρότητά σου στην 
πνευματική ζωή σύμφωνα με τη παράδοση 
των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ήσουν για 
μένα, όπως και οι αδελφές σου, η δεύτερη 
οικογένειά μου. Ένιωθα τόσο άνετα μαζί σας, 
λες και από μικρή είχα μεγαλώσει στο σπίτι 
σας. Τη «μητέρα» σας, τη μακαριστή γερόντισ-
σα Άννα, την ένιωθα σα δεύτερη μητέρα μου.

Χαριτίνη μου, όταν έμαθα ότι αρρώστη-
σες πόνεσα πάρα πολύ. Με πήρε η αδελφού-
λα σου η Χρυσούλα που τόσο σε αγαπούσε 
και έκλαιγε λέγοντάς μου ότι είσαι διασω-
ληνωμένη στη Λάρισα. Πίστευα ότι θα το 
ξεπερνούσες. Όπως έμαθα από τις αδελφές 
σου, είχε δοθεί το όνομά σου για προσευχή 
παντού. Σε μοναστήρια, στο Άγιο Όρος, σε 
γέροντες… Όμως Χαριτίνη μου, επέτρεψε ο 
Πανάγαθος και Πολυεύσπλαχνος Θεός μας 
να σε πάρει κοντά Του. Να πάρει κοντά Του 
αυτή την αγαθή, ακέραια και ευαίσθητη ψυ-
χή σου. Έδωσες τη ζωή σου σε Αυτόν και 
κατά συνέπεια σε όλους μας. Κυρίως όμως 
στις αδελφές σου.

Τα τελευταία χρόνια δε, ήσουν η «μανού-
λα» στις μικρούλες του «Σπιτιού». Σε έβλεπα 
στην κατασκήνωση πόσο τις περιποιόσουνα, 
τις έντυνες, τις χτένιζες και εκείνες πόσο σε 
αγαπούσανε. Συνέχεια ήταν μαζί σου, «κολ-
λημένες» κυριολεκτικά πάνω σου. Πόσο πολύ 
τους λείπεις τώρα!

Χαριτίνη μου, όσα και να πω και να γρά-
ψω είναι λίγα για σένα. Ο Θεός μας, ο Θεός 
της αγάπης, να αναπαύσει την ψυχή σου.

Χριστός Ανέστη Χαριτίνη μου! 

Μπέκου Μαρίνα
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  

από 01/01/2021 έως 31/03/2021 Ποσό

Αγγελή Αθανασιάδου Σύλβια 20,00 €

Αγγέλου Άννα 50,00 €

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος 25,00 €

Ανδριανού Αφροδίτη 150,00 €

Αντωνακόπουλος Αθανάσιος 70,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 150,00 €

Ανώνυμος 47,46 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Αρβυθάς Ηλίας 80,00 €

Αργυρόπουλος Βασίλειος 50,00 €

Αρμακά Δημητρούλα 20,00 €

Βάγγου Σπυριδούλα 20,00 €

Βάθη Αικατερίνα 30,00 €

Βασιλείου Λουκάς 50,00 €

Βιγγοπούλου Μυρσίνη 50,00 €

Βίτσιος Δημήτριος 40,00 €

Βλάχου Μαρία 50,00 €

Γεωργοπούλου Αθανασία 250,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 50,00 €

Γιαννόπουλος Φώτιος 15,00 €

Γκίκας Κωνσταντίνος 20,00 €

Γκίνη Μαρίνα 30,00 €

Γκότσης Χρήστος 30,00 €

Δαΐκος Γεώργιος 400,00 €

Δαΐρη Μαρία 10,00 €

Δάφνη Ναυσικά 100,00 €

Διαμάντη Ευαγγελία 200,00 €

Διονυσάτου Αγγελική 10,00 €

Δουβλής Αριστείδης 30,00 €

Ευριπίδης Καινούργιος 20,00 €

Θεοδωρακοπούλου Κωνσταντίνα 15,00 €

Θεοδωροπούλου Δήμητρα 30,00 €

Ι. Μητρόπολη Χίου Ψαρρών & Οινουσσών 40,00 €

Ι. Μονή Αγ. Γεωργίου Μελάνθιον 10,00 €

Ι. Μονή Αγ. Παρασκευής Αλιάρτου Βοιωτίας 200,00 €

Ι. Μονή Αγ. Ιωάννου Καρέα 30,00 €

Ι. Μονή Βηθλεέμ - Κορωπίου 40,00 €

Ι. Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 20,00 €

Ιερομόναχος Γρηγόριος 50,00 €

Καλδίρη Κωνσταντίνα 50,00 €

Καλογιάννη Ειρήνη 20,00 €

Καραβοκύρης Αριστοτέλης 5,02 €

Καρυτινός Αλέξιος 10,00 €

Κατσαδούρης Παναγιώτης 30,00 €

Κατσογρεσάκης Ιωάννης 25,00 €

Καφαντάρη Δέσποινα 40,00 €

Κιαμπέσης Αναστάσιος 50,00 €

Κόγια Δώρα 30,00 €

Κοκκινάκης Ιωάννης 50,00 €

Κουράτορας Ανδρέας 50,00 €

Κουτσούρης Αναστάσιος 20,00 €

Κρυσταλλογιάννη Έλλη 150,00 €

Κτιστάκη Αναστασία 30,00 €

Κυριάκου Λουκάς 30,00 €

Κωνσταντάκη Αγγελική 10,00 €

Κωνσταντινίδου Ελεούσα 50,00 €

Κωστούλα Παναγιώτα 20,00 €

Κωστούλας Χρήστος 50,00 €

Λαγκουβάρδος Εμμανουήλ 50,00 €

Λεοντιάδου Αναστασία 20,00 €

Λιάσκος Κωνσταντίνος 50,00 €

Λίγκα Νίκη 20,00 €

Λώλης Ιωάννης 50,00 €

Μάινας Χάρης 50,00 €

Μαλαγάρη Αγγελική 20,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα 50,00 €

Μαρμαράς Χρυσοβαλάντης 50,00 €

Μαχαλιώτη Μαρία 40,00 €

Μέμτζα Μαρία 50,00 €

Μεσσηνιώτης Σπύρος 200,00 €

Μιχαλακίδου Αγγελική 50,00 €

Μιχαλού Ειρήνη & Φραντζεσκάκη Μαριάνα 40,00 €

Μουμτζής Πελοπίδας 50,00 €

Μπακάλης Λουκάς 20,00 €

Μπουλιώτη Ανδριάνα 20,00 €
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Μυτιληναίος Αλέξανδρος 200,00 €

Νικολαΐδου Ελένη 50,00 €

Οικονόμου Χαρίκλεια 10,00 €

Ορτεντζάτου Λασκαρώ 20,00 €

π. Κωνσταντίνος Γκέλης 50,00 €

π. Χερουβείμ Σουτόπουλος 50,00 €

Παγκάλου Αγγελική 30,00 €

Παγουρτζής Ιωάννης 15,00 €

Παλαιοκαστρίτης Γεώργιος 50,00 €

Παναγιωτόπουλος Θεοφάνης 2,00 €

Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων 100,00 €

Παπαγεωργίου Χρήστος 20,00 €

Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος 10,00 €

Παπαϊωάννου Δημήτριος 20,00 €

Πασούλη Ρουμαλιώτη Ιωάννα 50,00 €

Πεδιαδίτη Αικατερίνα 20,00 €

Πίττας Αθανάσιος 180,00 €

Πλιάκου Ζωή 30,00 €

Πρέκας Χριστόδουλος 20,00 €

Ριζογιάννης Κωνσταντίνος 20,00 €

Ρουπακιώτης Δημήτριος 30,00 €

Σκαμάκης Ευάγγελος 50,00 €

Σουλιώτης Κωνσταντίνος 20,00 €

Σοφαπλάκου Αγλαΐα 20,00 €

Συνεσίου Άννα 20,00 €

Τζανετής Στυλιανός 20,00 €

Τζεμπετζή Πηνελόπη 50,00 €

Τριάντη Θεοδοσία 10,00 €

Τσάκωνα Ελένη 50,00 €

Τσεβά Παναγιώτα 150,00 €

Τσιρακίδου Ελισσάβετ 30,00 €

Τσίρης Βασίλειος 20,00 €

Τσολάκης Παναγιώτης 30,00 €

Τσοπελογιάννη Κυριακή 80,00 €

Φιλοσοπούλου Βασιλική 30,00 €

Φιολιτάκη Ειρήνη 50,00 €

Φούφουλα Ασημίνα 10,00 €

Χριστοπούλου Ιουστίνη 20,00 €

Χρυσοστόμου Γεώργιος 50,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι. Ναών  
από 01/01/2021 έως 31/03/2021

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσσης  
Ουγκάντας: Ποσό

Ανώνυμη 100,00 €

Βασηλιά Παρασκευή 20,00 €

Βασηλιάς Γεώργιος 20,00 €

Δήμου Ουρανία 20,00 €

Ζώνα Σταυρούλα 40,00 €

Καλλιαντάση Ευμορφία 10,00 €

Κωτσαδά Μαρία 10,00 €

Λουπάσης Αθανάσιος 20,00 €

Οικονόμου Νικολέττα 15,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 30,00 €

Πασά Δέσποινα 25,00 €

Πολυτάρχου Χριστίνα 20,00 €

Στάμου Αναστασία 10,00 €

Στριμητής Δημήτριος 50,00 €

Τρακανιάρη Αναστασία 100,00 €

Υφαντής Χαράλαμπος 50,00 €

Εις Μνήμην  
από 1/01/2021 έως 31/03/2021 Ποσό

Μαυροπάνου Άννα εις μνήμην  
Χρυσούλας Μαυροπάνου 200,00 €

Λιάπη Πηνελόπη εις μνήμην μητρός της 400,00 €

Καραδήμου Κωνσταντίνα εις μνήμην  
Κωνσταντίνας Σανιδά 30,00 €

Αποστόλου Δήμητρα εις μνήμην  
Κωνσταντίνας Σανιδά 20,00 €

Σανιδάς Σωτήριος εις μνήμην  
Κωνσταντίνας Σανιδά 50,00 €

Σανιδάς Νικόλαος εις μνήμην  
Κωνσταντίνας Σανιδά 50,00 €

Συνδρομές μελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι.  
από 1/01/2021 έως 31/03/2021 650,00 €

Φωτογραφία εξωφύλλου  
και οπισθόφυλλου: 

Από την Ιερά Επισκοπή Μπουκόµπας
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KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ  
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

www.ierapostoli.gr
Το Ε-mail της Ιεραποστολής είναι:

mail.ierapostoli@gmail.com

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΡΥΓΟΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ)

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

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

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

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

Kωδικός: 01-3914

PRESS POST

PR
ESS POST

X+7

Kύριε!...
Το Όνομά Σου είναι Αγάπη;

Μη με αποδοκιμάσεις για τις αμαρτίες μου.
Το Όνομά Σου είναι Δύναμη;

Ενίσχυσέ με για να μην πέφτω στο κακό.
Το Όνομά Σου είναι Ειρήνη;

Ὅταν τά χέρια μου δέν μποροῦν νά φτάσουν 
ἀνθρώπους πού ἐπιθυμεῖ ἡ καρδιά μου, τούς 

ἀγκαλιάζω πάντα μέσα ἀπό τίς προσευχές μου...


