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Πορεία πρός τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ

Χ

άριτι Θεοῦ ἐφθάσαμεν, ἀδελφοί μου
Χριστιανοί, εἰς τά πρόθυρα τῆς Ἁγίας
Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Ἀπό
αὔριον ἄρχεται ἡ ἱερά περίοδος τῆς νηστείας διά τήν πανεύσημον ἑορτήν τῆς
τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, τῆς Μητροπόλεως ὅλων τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῆς Ἁγίας
ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ τιμώμενοι σήμερον τρεῖς Ἅγιοι:
ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος ἕνας ἐκ τῶν
Δώδεκα Μαθητῶν καί Ἀποστόλων
τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
καί ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος
ὁ Ὑδραῖος μέ τήν ἁγίαν των μορφήν καί
τό φωτεινόν ὑπόδειγμά των μᾶς εἰσάγουν
εἰς τό ἱερόν αὐτό καί κατανυκτικόν
40νθήμερον στάδιον μετανοίας διά τῶν
ἁγίων καί θεοπειθῶν εὐχῶν των.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Φίλιππος
ἀπό τήν Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας, ἀφοῦ
ἐδέχθη ἀπό τόν Κύριον τήν Ἀποστολικήν
κλῆσιν μέ τό «ἀκολούθει μοι», εὑρίσκει
τόν Ναθαναήλ καί τοῦ λέγει : «ὅν ἔγραψε
Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καί οἱ Προφῆται,
εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τόν υἱόν τοῦ Ἰωσήφ
τόν ἀπό Ναζαρέτ». Καί ἀπαντῶν εἰς τήν
ἀπορίαν τοῦ Ναθαναήλ. «ἐκ Ναζαρέτ δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;» τοῦ εἶπε «ἔρχου καί
ἴδε». Αὐτό τό προσκλητήριο ἀπευθύνει εἰς
τόν καθένα ἀπό ἡμᾶς ὁ Ἅγιος Φίλιππος.
«ἔρχου καί ἴδε».
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, Ἀρχιεπίσκοπος
Θεσσαλονίκης, ὁ Παλαμᾶς, (14ος αἰών)
ὑπῆρξε ὁ θεμελιωτής τοῦ θεολογικοῦ
ἡσυχασμοῦ, ἡ μεγαλυτέρα θεολογική
προσωπικότης τῆς ὑστεροβυζαντικῆς περιόδου. Ἔζησε κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας Ἀνδρονίκου Β’ τοῦ Παλαιολόγου

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων
κ.κ. Σεραφείμ

καί ἀνετράφη κατά τά πρῶτα ἔτη του εἰς
τά ἀνάκτορα τοῦ Αὐτοκράτορος αὐτοῦ,
μετά τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ
εὐσεβεστάτου πατρός του Κωνσταντίνου,
ὁ ὁποῖος ἦτο συγκλητικός. Κατ’ αὐτόν τόν
καιρόν, ἔλαβε καί τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν καί τήν φιλοσοφικήν παιδείαν εἰς τήν
γενέτειράν του τήν Κωνσταντινούπολιν.
Ὅμως, ἀφοῦ περιφρόνησε τά ὑψηλά
ἀξιώματα, διά τά ὁποῖα τόν προήλειφαν
οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, καί, ἀφοῦ ἄφησε
ὅλον τόν κόσμον καί τά ἐν τῷ κόσμῳ καί
ἀπεδήμησε ἀπό τήν πατρίδα του πρός τό
Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω, ἀκολουθεῖ
τόν Mοναχικόν βίον. Ὡς Μοναχός
ὑποβάλλεται εἰς μεγάλους ἀσκητικούς
κόπους καί «μόνος μόνῳ Θεῷ» διάγων,
μέ ἄκραν ἡσυχίαν, κατέστη «θεοειδέστατον ἔσοπτρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί
ἀνῆλθε εἰς τό «ἀκρότατον τῆς πράξεως
καί τῆς θεωρίας», περισσότερον ἀπό
κάθε ἄλλον. Καί, ἀφοῦ κατηυγάζετο τήν
διάνοιαν μέ τάς θεοπτικάς ἐλλάμψεις τοῦ
Παναγίου Πνεύματος, ἀφήνει «σοφώτα-

4

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

τα καί θεολογικώτατα συγγράμματα»,
ὡς ἄλλην στήλην Ὀρθοδοξίας, εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.
Καί ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ἀφοῦ κατά τήν νεανικήν
του ἡλικίαν μετανάστευσε εἰς τήν Ρόδον
πρός ἀναζήτησιν βιοποριστικῆς ἐργασίας
καί προσελήφθη εἰς τό ἀρχοντικό τοῦ
Χασάν πασᾶ τῆς Ρόδου, ἐξομώτησε καί
ἐτούρκευσε. Ἐρχόμενος δέ ὡς Τοῦρκος
ἀξιωματοῦχος εἰς τήν Ὕδρα διά νά
ἐπισκεφθῇ τήν μητέρα του Μαρίνα καί
τούς συγγενεῖς του, καί ἀντιμετωπίζων
τήν ψυχράν καί ἀποκαρδιωτικήν στάσιν
τῶν συμπατριωτῶν του Ὑδραίων, ἀκόμη
δέ καί τῆς ἀναδόχου του καί αὐτῆς τῆς
μητέρας του, ἀνεχώρησε κατάθλιπτος
ἀπό τήν γενέτειράν του καί ἐπέστρεψε
εἰς τήν Ρόδον. Ἀπαρηγόρητος ἀπό τήν
ἀδυσώπητον συμπεριφοράν τῶν οἰκείων
καί τῶν συμπατριωτῶν του ἐν γένει, κατέφυγε εἰς τό ἀσκητήριον ἑνός ἁγίου Γέροντος τῆς Ρόδου. Καί, ἀφοῦ ἐξωμολογήθη
τήν βαρειά ἁμαρτία τῆς ἀλλαξοπιστίας
του, ὁ Γέροντας τοῦ συνέστησε νά φύγῃ
ἀπό τήν Ρόδον καί νά μεταβῇ εἰς τήν
Κριμαίαν τῆς Ρωσίας, εἰς τήν Ὀρθόδοξον
αὐτήν χώραν.
Πράγματι, ἀνεχώρησε ἀπό τήν Ρόδον
καί μετέβη εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν,
ὅπου ἐπεσκέφθη τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε’. Ὁ μαρτυρικός αὐτός Πατριάρχης τόν συνεβούλευσε νά ἐγκαταβιώσῃ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος
καί ἐκεῖ μέ τήν ἰσόβιον ἄσκησίν του νά
ἐξιλεώσῃ τό θεῖον καί νά συγχωρηθῇ τό
βαρύτατο ἁμάρτημα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ
του. Ἔφθασε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς
Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας τῶν Ἰβήρων
καί ἐκεῖ παρέμεινε ἐπί ἕνα διάστημα προσευχόμενος, ἀσκούμενος καί μετανοῶν
διά τήν βαρύτατη προδοσία του. Ὅμως,

ἐπειδή δέν ἀνεπαύετο πλήρως μέ τήν
ἰσόβιον παραμονήν του ἐν μετανοίᾳ εἰς
τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά εἶχε τόν πόθον νά
μαρτυρήσῃ διά τόν Χριστόν εἰς τόν τόπον,
ὅπου ἐπρόδωσε τήν πίστιν του, μετέβη μέ
τήν εὐχήν καί συγκατάθεσιν τοῦ Ἁγίου
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου εἰς Ρόδον καί
ἐνώπιον τοῦ πασᾶ ὡμολόγησε τόν Χριστόν καί τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν
Πίστιν. Καί ἀφοῦ ἐφυλακίσθη ἐπί πεντάμηνον περίπου καί ὑπέμεινε φρικτά βασανιστήρια ἐτελειώθη μέ ἀπαγχονισμόν
τήν 14ην Νοεμβρίου τοῦ 1800.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Οἱ τρεῖς προμνημονευθέντες καί
ἑορταζόμενοι σήμερον Ἅγιοι μᾶς δίδουν εὐκρινῶς τά μηνύματά των. Ὁ
Ἅγιος Ἀπόστολος Φίλιππος δίδει τήν
ὁμολογίαν ὅτι εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν
εἰς τό πρόσωπον τοῦ Σωτῆρος μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ
ἀδιαμφισβήτητος καί σῴζουσα ἀλήθεια
διά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Καί τό
προσκλητήριο «ἔρχου καί ἴδε» ἀπευθύνεται
εἰς τούς πνευματικούς θαλασσοπόρους,
εἰς ὅσους δέν ἔχουν ἀκόμη ἀποκτήσει
τήν βεβαιοπιστίαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός
εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Θεός
ἡμῶν, «ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων
καί Κύριος τῶν κυριευόντων», ὁ Θεῖος
Λυτρωτής καί Σωτήρ ἡμῶν.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,
Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, εἶναι
ὁ ἐμπειρικός Θεολόγος τῆς θεωρίας τοῦ
ἀκτίστου Θείου Φωτός καί τῆς μετοχῆς
τῶν «ἐν θεωρίᾳ διαβεβηκότων» καί
«θεουμένων» εἰς τάς ἀκτίστους θείας
ἐνεργείας, ὁ μύστης καί ἀπλανής διδάσκαλος τῆς νοερᾶς καί καρδιακῆς
προσευχῆς, ἡ ψυχή καί ὁ βασικός
μοχλός τοῦ ἡσυχαστικοῦ κινήματος.
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Ὑπῆρξε ὁ πολέμιος τῶν αἱρέσεων καί ὁ
διακριθείς εἰς τόν κατά τοῦ αἱρεσιάρχου
Καλαβροῦ Μοναχοῦ Βαρλαάμ ἀγῶνα
τῶν Ὀρθοδόξων, διακηρύξας ὅτι τούς
Ὀρθοδόξους χωρίζουν ἀπό τούς Λατίνους οὐσιώδεις διαφοραί καί ὄχι
ἀσήμαντα πράγματα ἤ ὀνόματα.
Τάς θεολογικάς ἀντιθέσεις καί διαφοράς ἐνέτεινε ἀργότερον ἡ διαφωνία
Ὀρθοδόξων καί Λατίνων (Παπικῶν)
περί τήν ἀσκητικήν μέθοδον. Τότε ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἐκπροσωπῶν
τούς ἡσυχαστάς, μετέβη εἰς Θεσσαλονίκην καί Κωνσταντινούπολιν διά τήν
ὑποστήριξιν τῶν νηπτικῶν θέσεών
του, αἱ ὁποῖαι ἐπεκυρώθησαν ὑπό τῆς
διπλῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου
τοῦ 1341.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης,
λοιπόν, προβάλλει σήμερον εἰς τούς χαλεπούς καιρούς μας ὡς κυματοθραύστης
ἔναντι τῶν παντοειδῶν αἱρέσεων καί
μάλιστα τοῦ ἀκράτου Οἰκουμενισμοῦ,
ὁ ὁποῖος φρυαττόμενος, ἐντός τοῦ κλίματος τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς «νέας
τάξης πραγμάτων», στοχεύει εἰς τό νά
ἰσοπεδώσῃ τά πάντα (Ἱερούς Κανόνας,
Ἱερά Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
Ἱεράν Παράδοσιν) καί νά ἐκβάλῃ τά πιστεύματά του εἰς τόν «ποταμόν» τῆς
Παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς Πανθρησκείας.
Καί ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ὁ ὁποῖος ὑπέπεσε εἰς
τό βαρύτατο ὀλίσθημα τῆς ἀλλαξοπιστίας
καί μετενόησε εἰλικρινῶς, θυσιασθείς
ὡς ἐθελόθυτο θῦμα εἰς τόν βωμόν τῆς
Χριστιανικῆς Πίστεως, εὔχεται δι’ ἡμᾶς
καί ὅλον τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
νά ὁμολογοῦμεν Χριστόν Σταυρωθέντα
καί Ἀναστάντα καί νά μήν ἀφιστάμεθα
ποτέ ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Πα-
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ράδοσιν καί ἀπό τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ
Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν.
Ἀδελφοί μου,
Οἱ τρεῖς αὐτοί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας: ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Φίλιππος,
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί ὁ
Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ
Ὑδραῖος μᾶς ἐφοδιάζουν μέ τάς ἁγίας
εὐχάς, ὑποθήκας καί πρεσβείας των
διά τήν διεξαγωγήν τοῦ προκειμένου
πνευματικοῦ ἀγῶνος.
Νά μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Πανάγαθος Κύριος καί Θεός μας νά εἴπωμεν βιωματικά μαζί μέ τόν Ἀπόστολον Φίλιππον
«εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τόν ἀπό Ναζαρέτ».
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διά τῶν
θεοπειθῶν εὐχῶν του καί τῶν εὐχύμων
διδαχῶν του ἄς μᾶς στερεώσῃ εἰς τήν
Ἁγίαν καί Ὀρθόδοξον Πίστιν καί ἄς μᾶς
ἐνδυναμώνῃ εἰς τόν ἀγῶνα κατά τῶν
αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν οὕτως, ὥστε
νά εἴμεθα ἀμετάθετοι καί ἀμετακίνητοι
ἀπό τήν Ἁγίαν Ὀρθόδοξον Καθολικήν
Ἐκκλησίαν, τήν Μητέρα καί Τροφόν ἡμῶν.
Καί ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Κωνσταντῖνος
ὁ Ὑδραῖος νά μᾶς ἱκανώσῃ ὥστε νά δίδωμεν τήν ὀρθόδοξον μαρτυρίαν «ἐν παντί
καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ» καί νά ὑφιστάμεθα
ἀγογγύστως τό ἰσόβιο μαρτύριο τῆς
συνειδήσεως. Νά μή λυγίσωμεν εἰς τάς
προκλήσεις τῶν δυσχειμέρων καιρῶν
μας, οἱ ὁποῖοι ἀποπνέουν σύγχυσιν, ταραχήν, ἀβεβαιότητα καί ἀνελευθερίαν,
ἀλλά νά εὑρεθῶμεν Χάριτι Θεοῦ ἑδραῖοι
καί ἀμετακίνητοι εἰς τήν Πίστιν, τήν
ἐλπίδα καί τήν ἀγάπην τοῦ Κυρίου
καί Θεοῦ ἡμῶν. Ἀμήν.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
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Χριστουγεννιάτικο μήνυμα

Ο Θεός εφανερώθει εν σαρκί

Α

γαπητοί φίλοι, συνεργάτες και δωρητές του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,
Φτάνουν τα Χριστούγεννα, η μέρα της
άφατης μακροθυμίας του Θεού, η μέρα
της υπέρ λόγου κένωσης του φιλάνθρωπου Θεού.
Παρά τη συνεχή και επίμονη ανθρώπινη άρνηση, χιλιάδες χρόνια τώρα, ο Χριστός
μας επιμένει να γεννιέται και να κρούει τη
θύρα της καρδιάς μας. Δυστυχώς χάσαμε
την πυξίδα μας και εθελοτυφλούμε μέσα
σε εφήμερες απολαύσεις και είδωλα που
έχουν αιχμαλωτίσει το νου μας και δεν
αφήνουμε τον Χριστό να μορφωθεί στην
καρδιά μας. Κατά συνέπεια, σβήνοντας τα
«φώτα» των Χριστουγέννων, αυτομάτως, το
κενό και το άδειασμα της ψυχής μας γίνεται
μεγαλύτερο. Και αυτό γιατί δεν επιτρέψαμε
στον εαυτό μας να κατανοήσει το θαύμα
της ενανθρώπισης του Θεού και να εισέλθει
αυτή η ανείπωτη χαρά μέσα στην ψυχή μας.
Όμως υπάρχει ελπίδα, γιατί ο Χριστός
μας στέκει εκεί και περιμένει, βρίσκει τρόπους να μας συναντήσει, όπως ο πατέρας
τον άσωτο. Η ελπίδα που εκπέμπει αυτό
το Άγιο Βρέφος από τη φάτνη, μπορεί να
αλλοιώσει την ψυχή μας και να μας κάνει
κοινωνούς του θαύματος, κοινωνούς της
ουράνιας χαράς. Μιας χαράς που θα μας είναι αδύνατο να την κρατήσουμε μέσα μας,
γιατί θα θέλουμε να την «κοινωνήσουμε»
παντού, σε όλον τον κόσμο. Όπως οι ιεραπόστολοι μας, που γεύτηκαν και γεύονται
αυτή τη χαρά και είναι αδύνατον σε αυτούς
να μη διακηρύξουν Χριστό γεννηθέντα.
Γράφει ο Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ:
«Κατανοώντας, αδελφοί μου, με ευγνωμοσύνη τη θαυμαστή οικονομία
της Αγάπης του Θεού στο διάβα της
τραγικής ανθρώπινης ιστορίας, καθώς
“πολυμερώς και πολυτρόπως” προσπα-

θεί να επαναφέρει τον άνθρωπο στο
πρωτόκτιστο κάλλος του, ας ευπρεπίσουμε τον εαυτό μας αυτά τα Χριστούγεννα να δοξάσουμε πραγματικά και
αληθινά τον Θεό, “εν τω σώματι και
εν τω πνεύματι ημών” με τον αγιασμό
μας. Ας δημιουργήσουμε πάνω στην
ταλαίπωρη αυτή γη ένα μικρό λείμμα,
τους απογόνους του Ιησού, τα τέκνα
του νέου Αδάμ, που θα μαρτυρούν με
τη ζωή τους ότι “ετέχθη ημίν Σωτήρ,
Ός εστίν Χριστός Κύριος”, ο Οποίος και
πάλι έρχεται “κρίναι την Οικουμένη
εν δικαιοσύνη”».
Εύχομαι αδελφοί μου, τα φετινά Χριστούγεννα να πορευθούμε σύμφωνα με
τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που μας παροτρύνει:
«Ας φυλάττουμε την προς τον Θεό
και προς αλλήλους ενότητα, που έχει
εντυπωθεί σ' εμάς από τον Θεό, δια
των δεσμών της αγάπης. Ας βλέπουμε
πάντοτε προς τον άνω γεννήτορα. Ας
υψώσουμε άνω προς Αυτόν τη καρδιά
μας. Ας παρατηρήσουμε το μέγα τούτο θέαμα, τη φύση μας να συνδιαιωνίζει αΰλως με το πυρ της Θεότητος,
και, αποβάλλοντας τους δερμάτινους
χιτώνες, που έχουμε ενδυθεί από τη
παράβαση, ας σταθούμε σε αγία γη,
αναδεικνύοντας ο καθένας μας τη δική
του γη αγία δια της αρετής και της
προς τον Θεό σταθερής αφοσιώσεως,
να φωτισθούμε και φωτιζόμενοι να
συνδιαιωνίσουμε σε δόξα της τρισηλίας Θεότητος».
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
Μαρίνα Μπέκου
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι
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Μιά ἐξομολόγηση ἐκ βαθέων

«Κουράστηκα μέ τίς ἁμαρτωλές πράξεις μου»

Α

ὐτό τόν καιρό ἰδιαίτερα τά αἰσθήματα
εἶναι στή ζωὴ μας, ἡ ψυχή μας. Εἶναι ἴσως
τῶν ἀνθρώπων λόγῳ καί τῆς πανδημίτό πολυτιμότερο δῶρο πού μᾶς χάρισε
ας τοῦ κορονοϊοῦ μεταφέρουν ἕνα διαφορεὁ Θεός καί Δημιουργός μας. Γι’ αὐτό κι
τικό μήνυμα καί εἰδικά σ’ αὐτούς πού γιά
ἀγωνιζόμαστε ὅλα τά χρόνια τῆς ἐπί γῆς
διαφόρους λόγους ἔδειξαν μιά ὑπεροχή στά
ζωῆς μας νά τήν διατηρήσουμε ἁγνή καί
κατορθώματά τους –κι’ ἄς ἦταν ἀρνητικά–
καθαρή γιά νά μπορέσουμε στό τέλος νά
καί φυσικά περιφρόνησαν τό σχέδιο τοῦ
γευθοῦμε τά καλά καί τίς χαρές τῆς ΒασιΘεοῦ καί τῆς Δημιουργίας Του.
λείας τοῦ Θεοῦ (...).
Οἱ ἐμπειρίες καί ἡ στενή ἐπαφή μέ ἀνθρώπους
ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί
ὅλων τῶν στρωμάτων
καί καταστάσεων πολλές
φορές γίνονται σχολεῖα
μαθητείας, κατήχησης
καί πρό παντός διδάσκουν σέ τέτοιο βαθμό
πού μπορεῖ κανείς ἄνετα
νά σκεφθεῖ καί νά πεῖ: «Ὁ
Κύριος γνωρίζει, μόνος
Ἐκεῖνος, τίς ἐσωτερικές
ἀνησυχίες, τούς πόθους,
τίς ἀπογοητεύσεις, τήν
ἐλπίδα καί τήν ἐν τέλει «Οἱ ἐμπειρίες καί ἡ στενή ἐπαφή μέ ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλικιῶν
ὁδηγία τῶν ψυχῶν στήν καί ὅλων τῶν στρωμάτων καί καταστάσεων πολλές φορές γίνονται
σχολεῖα μαθητείας καί κατήχησης»
σωτηρία καί τήν Βασιλεία
(Μητροπολίτης
Ναϊρόμπι Μακάριος)
τοῦ Θεοῦ».
Ἐπειδή κάθε μέρα συναναστρέφομαι καί συνομιλῶ συζητώντας
Νά ὅμως ἀκόμα ἐνῶ ποθοῦμε,
ὅλες τίς περιπτώσεις ὅλων τῶν ἀνθρώπων
ἐπιθυμοῦμε, σκεφτόμαστε γιά τό καλό μας
πού μέ ἐπισκέπτονται γιά ἐξομολόγηση ἤ
φυσικά τόν οὐρανό καί τήν ψυχή μας, ξαφἀκόμα γιά ἁπλῆ συζήτηση θά ἔλεγα ὅτι τά
νικά ὅλα παίρνουν ἄλλη στροφή. Οἱ πειγραφόμενά μου ἔχουν μιά αὐθεντικότητά
ρασμοί καί τό γλυκό χαμόγελο τοῦ σατανᾶ
πού κανείς δέν πρέπει νά ἔχει τήν παραμᾶς παρασύρουν. Εἶναι φυσικὰ δυνατὸς καί
μικρή ἀμφιβολία, ἀφοῦ ὅλα προέρχονται
ξέρει πώς νά παρασύρει ἄκομα καί τήν πιό
ἀπό τό ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου
ἀθῴα ψυχή στό κακό καί τήν ἁμαρτία (...).
χωρίς προσποίηση ἀλλά μέ καλοπροαίρετη
Μιλῶ αὐτή τήν στιγμή καί γράφω
εὐαισθησία.
ἀκριβῶς γιά νά τονίσω τήν τραγικότητα
Ὅλοι μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικὴ
τῶν περιστάσεων καί τῶν περιπτώσεων
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ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα νέων, πού ζοῦσαν
καί ἀπολάμβαναν ὅλες τίς χαρές καί τίς
εὐλογίες μιᾶς χριστιανικῆς ζωῆς. Μιᾶς
ζωῆς πού πραγματικά ἄνοιγε εὔκολα τόν
δρόμο γιά τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ὅσο κι’ ἄν φαίνεται ὑπερβολικό αὐτή
εἶναι ἡ πραγματικότητα καί τό ζοῦμε καθημερινά μέσα ἀπό τήν πεῖρα τῆς ἑξάσκησης
τῆς ταπεινῆς μας διακονίας στό χῶρο

Ἀφοῦ ἔτσι τόν ἐπλασε ὁ Θεὸς καί τόν
προίκισε μέ ὅλες τίς σωματικὲς καί ψυχικὲς
δυνάμεις ὥστε νά ἀντιστέκεται στό κακό.
Δέν μπορεῖ νά ἐπιτρέψει στίς σατανικὲς
δυνάμεις πού τόν περικυκλώνουν καί νά
χάσει τήν ψυχή του, οὔτε νά διανοηθεῖ ὅτι
μπορεῖ νά ἐπιζήσει μέ τό νά ἐφαρμόσει
τό ἐγωϊστικό καί καταπιεστικό λογικό καί
νά βάλει τόν Θεό στό περιθώριο. μέ ἄλλα

«Ἡ ψυχή, αὐτός ὁ πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος θησαυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἐκεῖνο
πού στό τέλος θά τόν ὁδηγήσει στή σωτηρία, στήν ἀπελευθέρωση ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας
καί τῆς ἄμεσης ἑξάρτησης ἀπό τήν ὕλη καί τήν καταστροφή μέσα ἀπό τά πονηρά δολώματα
τοῦ πονηροῦ» (Μητροπολίτης Ναϊρόμπι Μακάριος)

τῆς ἱεραποστολής. Εἶναι ὁρισμένες φορές
πού τὸ τραῦμα εἶναι βαρὺ καί οἱ πληγές
πολλές ἀπό τήν μιά ἄκρη ὡς τήν ἄλλη
χωρίς ἐπιστροφή, ὅμως ἡ ἐλπίδα δέν
ἑξαφανίζεται.
Ὑπάρχει ἀγῶνας καί βαθιά θέληση. Τότε
ἡ κατάσταση μετριάζεται καί ὑπάρχει κάποια λιγοστή ἐλπίδα ὅτι ὁ ἄνθρωπος τελικά θά νικήσει καί θά βρεῖ τόν πραγματικό
προσανατολισμό καί τή σωστή θέση του
μέσα στήν κοινωνία. Εἶναι πάντα ἕτοιμος
γιά ἀγῶνες καί θυσίες.

λόγια νά θεοποιήσει τόν ἑαυτό του καί νά
πιστέψει ὅτι τάχα εἶναι πιό δυνατός κι’
ἀπό τόν Θεό...
Βασανίζεται, κουράζεται, ἀπελπίζεται καί
χάνει τόν καιρό του ἀφοῦ τελικά παρασύρθηκε ἀπό τά σατανικά σχέδια τῶν ἐχθρῶν
του πού προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο νά
τόν ὁδηγήσουν στήν αὐτοκαταστροφή τῆς
ψυχῆς καί τοῦ σώματος του (...).
Ἡ ψυχή του λοιπόν, αὐτός ὁ πολύτιμος καί ἀναντικατάστατος θησαυρός τοῦ
κάθε ἀνθρώπου, εἶναι ἐκεῖνος πού στό

Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι
τέλος θά τόν ὁδηγήσει στή σωτηρία, στήν
ἀπελευθέρωση ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας
καί τῆς ἄμεσης ἑξάρτησης ἀπό τήν ὕλη
καί τήν καταστροφή, μέσα ἀπό τά πονηρά
δολώματα τοῦ πονηροῦ.
Σ’ αὐτή τή φάση κατάλαβε τήν
ἀνυπολόγιστη ἀξία τῆς ψυχῆς του σέ συνδυασμό μέ τήν ἄκρα ταπείνωση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ πού ἀκριβῶς ταπεινώθηκε,
διώχθηκε καί τελικά σταυρώθηκε ἀκριβῶς
γιά να δώσῃ ζωή καὶ ἔλεος στὶς ψυχὲς τῶν
ἀνθρώπων. Ὅλα αὐτά τόν συγκινοῦσαν ἀπό
τίς ἱστορίες πού ἄκουγε ἀπό μικρό παιδί
στό κατηχητικό τῆς ἐνορίας του καί στή
συνέχεια ἀπό τό Γέροντά του καί Πνευματικό του πατέρα (...).
Ἔτσι, ἀφοῦ ἤξερε τήν ἀνυπολόγιστη
ἀξία καί τήν σημασία τῆς διατήρησης τοῦ
ἑξαγιασμοῦ δέν ἄργησε καί ὁ Θεός τόν
φώτισε νά πάει ν’ ἀνοίξει τήν καρδιά τῆς
ψυχῆς του καί νά μιλήσει στόν πνευματικό
του πατέρα (...). Καί ἰδού μπροστά στό γέροντα τοῦ ἄφησε νά μιλήσει ἡ ἀτιμία καί ἡ
ἀκολασία ἔτσι ὅπως τά ἔζησε χωρίς προβληματισμό καί βαθειά περίσκεψη (...). Τό σῶμα
καί ἡ ψυχή του ἦσαν πιά δοσμένα στό θάνατο μέ ψυχικά καί σωματικά τραύματα,
σοβαρά, ἑτοιμοθάνατος, καί ὄχι μακρυά ἀπό
τήν ἐξαφάνιση καί τήν αὐτοκαταστροφή.
Αὐτοελέγχω καί βλέπω μακρυά χωρίς
δισταγμό καί ματαιοπονία μέ τήν συνειδητή ἔκφραση πού ἐκπηγάζει μέσα ἀπό
τό πνεῦμα, τήν καρδιά, καί τήν σκέψη «ἐξ
ὅλης τῆς ψυχῆς, καρδίας καί διανοίας»
καί στέκομαι ἔκθαμβος μπροστά σ’ αὐτήν
τήν θεϊκή παρέμβαση καί οἰκονομία (...).
Σ’ αὐτή λοιπόν τήν στιγμή τήν ὥρα
πού ἔπρεπε νά πάρει τήν ἀπόφαση τῆς
ἐπιστροφῆς, τῆς μετάνοιας, θυμήθηκε
τούς λόγους τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ
«πορεύομαι πρός τόν Πατέρα... Πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον… οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς
ὀρφανούς … Ἔρχομαι πρός ὑμᾶς… «ταῦτα
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λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην
ἔχητε. Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ
θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». ( Ἰω.
ιδ΄12,2 18 ιστ΄ 33) (...). Ἔπρεπε νά σκεφθεῖ
βαθύτερα καί ν’ ἀνοίξει τήν καρδιά του
γιά νά ἀπελευθερωθεῖ, νά ἀποδεσμευθεῖ
ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας τοῦ κακοῦ καί
τῆς ἁμαρτίας ἀφοῦ γνωρίζει ὅτι ἡ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἐκτείνεται στή κάθε
ἀνθρώπινη ὕπαρξη πού ἀναζητᾶ (...).
Ἕτοιμος λοιπόν ν’ ἀνακαινίσει τόν ἑαυτό
του καί νά ἐμφυτεύσει μέσα του τό πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ, ἀπ’ ὅπου ἀπορρέει ἡ Θεία Χάρη
πού θεραπεύει τά πάντα καί δημιουργεῖ
προϋποθέσεις νά ζήσει κανείς αἰώνια καί
ἔχει προσβάσεις πρός τά οὐράνια.
Ἔτσι μπῆκε στό γραφεῖο τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα πού τόν ξέχασε γιά τόσα
χρόνια ἀφοῦ παρασύρθηκε καί ρίχτηκε μέ
τά μοῦτρα κυριολεκτικά στίς πράξεις ἐκεῖνες
πού τόν ὁδήγησαν ὁλοκληρωτικά στό σωματικό καί ψυχικό θάνατο. Ἀπό πού ν’
ἀρχίσει κι’ ἀπό πού νά τελειώσει. Θά χρειαζόταν ὁλόκληρο βιβλίο γιά νά περιγράψει
σέ ποιό σημεῖο καί βαθμό τόν ὁδήγησε ὁ
διάβολος. Ἦταν ὅμως ἀποφασισμένος. Στό
δεύτερο αὐτό βάπτισμα δηλαδή τήν ἱερά
ἐξομολόγηση δέν εἶχε λόγο γιά περισσότερη
ἀναβολή, «ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν
ὡς φοινικοῦν, ὡς χιόνα λευκανῶ»
( Ἠσαΐας 1,18) λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός διά
τοῦ Ἠσαΐα τοῦ Προφήτου. Ἡ διάρκεια τῆς
ἐξομολόγησης κράτησε μερικές ὧρες ἀφοῦ
ὁ νέος δέν ἄντεχε γιατί ἦταν συγκλονισμένος χύνοντας ποταμούς δακρύων γιά
τό κατάντημά του. Ὅμως ἤδη ἔκανε τήν
διάγνωση μόνος του καί τήν πνευματική
ἐμβάθυνση καί ἀνασκόπηση. Αὐτή ἡ ὥρα
ἦταν τό νέο ξεκίνημα τῆς ζωῆς του.
Ἀνανεωμένος καί ἀναγεννημένος,
ἀναστημένος…
† Ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος
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Ο μικρός Ετιέν
Μια ιστορία ιεραποστολικής πορείας

Ο

ι ιεραποστολικές περιοδείες στο
Βόρειο Καμερούν είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς ταξιδεύεις σε
ένα ανεπανάληπτο κράμα χρόνου παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Έτσι,
ακόμα και τα ασήμαντα που υποπίπτουν
στην αντίληψή μας, αναδεικνύονται όχι
μόνο σημαντικά, αλλά και μοναδικά.
Βέβαια, κάποια πράγματα αναδεικνύουν την τραγικότητα κάποιων καταστάσεων και καλούμεθα αυτόματα να
ανασύρουμε δυνάμεις πνευματικές και
ψυχικές, που να μας δώσουν το κουράγιο και τη δύναμη να τις αντέξουμε, για
να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε κατά
το μέτρο των δυνάμεών μας και αν όχι,
απλά να τις αναφέρουμε στον Κύριο του

Αμπελώνος και να τις αποθέσουμε στη
δική Του κρίση. Kαι τότε συμβαίνουν
πράγματα παράδοξα και μοναδικά.
Σε κάποια περιοδεία τράβηξε την
προσοχή μου ένα μικρό παιδί… Κάθε
μέρα το έβλεπα στο ίδιο σημείο σ’ ένα
δένδρο δίπλα στον δρόμο. Ένα πρωινό
σταμάτησα, το πλησίασα και του πρόσφερα μερικές καραμέλες. Τον έλεγαν
Ετιέν (Στέφανο). Δεν δυσκολεύτηκα να
καταλάβω ότι δεν μπορούσε να περπατήσει από το πρόβλημα της πολιομυελίτιδας. Την επομένη το πρωί αγοράσαμε
ένα καινούργιο τρίτροχο ποδήλατο και
του το προσφέραμε. Το παιδί μας ευχαρίστησε και έφυγε.
Το ίδιο βράδυ καθόμουν στον περί-

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριο με τον Ετιέν
την ημέρα που απόκτησε το τρίτροχο ποδήλατο.

Ιεραποστολικοί Αντίλαλοι
βολο του Ιεραποστολικού Κέντρου του
Κατράνγκ και ξαφνικά ο φύλακας με
ειδοποίησε ότι κάποιος θέλει να με συναντήσει. Ήταν ο αδελφός του παιδιού,
που ήρθε κρατώντας στα χέρια του ένα
ζωντανό κοτόπουλο. Με πλησίασε με
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Από τότε που χαρίσαμε το ποδήλατο
στον Ετιέν, μπορούσες να τον βλέπεις σε
κάθε εκκλησιαστική σύναξη. Ξυπνούσε χαράματα και σιγά-σιγά έπαιρνε τον
δρόμο για την Εκκλησία που θα γιόρταζε
ή θα λειτουργούσε.
Ίσως κάποιοι
διαβάζοντας την
τελευταία φράση
θεωρήσουν ότι,
όλες οι εκκλησίες
θα βρίσκονταν σε
μια λογική απόσταση που θα
μπορούσε να διανύσει ένα παιδί
με ένα παρόμοιο
αμαξίδιο και προχωρώντας ουσιαστικά με την
δύναμη των χεριών του. Στην
περίπτωση όμως
του Ετιέν θα πρέΟ Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος ομιλεί σε συνεργάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. πει να υπολογίσει
το 2016 όταν είχε επισκεφθεί τον Όμιλό μας
αποστάσεις μέχρι
και δέκα χιλιόμεσεβασμό και με φωνή τρεμάμενη μου,
τρα σε κακοτράχαλους ή ανύπαρκτους
είπε: «Με στέλνει ο πατέρας μας… Να
χωματόδρομους και άλλα τόσα για να
τον συγχωρείτε, αλλά είναι μεγάλης
επιστρέψει σπίτι του.
ηλικίας και δεν μπορεί να περπατήσει
Όλοι, ουσιαστικά, θαυμάζουν αυτό το
παιδί για το θάρρος και τον αγώνα που
πολύ. Σας ευχαριστεί για το δώρο που
κάνατε στον μικρό μου αδελφό. Για μας
κάνει, για να δείχνει πάντα την ευγνωείναι κάτι πολύ μεγάλο. Σας παρακαλεί
μοσύνη του προς τον Θεό. Αυτές όμως
να δεχθείτε αυτό το μικρό δώρο… Δεν
είναι ουσιαστικά οι αλλαγές και οι διαέχουμε κάτι αντάξιο της αγάπης σας».
φορές που μπορεί να επιφέρει μόνον ο
Τον ευχαρίστησα και πήρα το δώρο
Ευαγγελικός Λόγος σ’ αυτόν τον κόσμο.
τους. Είναι συγκινητική και αξιοθαύμαΑυτόν τον Λόγο αγωνιζόμαστε να προστη, η αξιοπρέπεια και η ευγένεια με την
σφέρουμε στον κόσμο του Κυριωνύμου
οποία ο κόσμος που διακονούμε δέχεται
Αμπελώνος της Κεντρικής Αφρικής.
την κάθε ευεργεσία της εκκλησιαστικής
† Ο Καμερούν Γρηγόριος
φιλανθρωπίας.
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Ὁ ἁγιασμὸς καὶ τὰ ἐγκαίνια
τοῦ σχολείου μας στὴ Σιέρρα Λεόνε

T

ὴν Παρασκευή, 29 Ὀκτωβρίου
2021, ἔγινε σὲ ἰδιαίτερα ἑορταστικὴ
καὶ ἔντονα συγκινησιακὰ φορτισμένη ἀτμόσφαιρα ὁ ἁγιασμὸς τοῦ νέου
δημοτικοῦ σχολείου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς
τῆς Θεοτόκου» στὴν παραγκούπολη
Κρουμπέι τῆς πρωτεύουσας τῆς Σιέρ-

τοῦ σχολείου ἐξαίροντας τὴ μεγάλη σημασία τοῦ πρωτοποριακοῦ αὐτοῦ ἔργου
γιὰ τὸν συνοικισμό, ξεχώρησε αὐτὴ τοῦ
δημοτικοῦ συμβούλου κ. Μούρεϊ Κόντε (Murray A. Conteh), κατοίκου τοῦ
Κρουμπέι, ὁ ὁποῖος γεμάτος συγκίνηση δήλωσε πὼς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς
πιό εὐτυχισμένους
ἀνθρώπους στὸν
κόσμο, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ νὰ πραγματοποιεῖται τὸ ὄνειρο αὐτὸ ζωῆς καὶ
ἐξέφρασε τὴν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη
του πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή.
Ἀκολούθησε, τὴν
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, ἡ τελετὴ τῶν
ἐγκαινίων ἀπὸ τὸν
σεβασμιώτατο μηἚγινε ὁ ἁγιασμὸς τοῦ νέου δημοτικοῦ σχολείου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς
τ ρ ο π ο λ ί τ η Γο υ ιτῆς Θεοτόκου» στὴν παραγκούπολη Κρουμπέι τῆς πρωτεύουσας
νέας κ. Γεώργιο, ὁ
τῆς Σιέρρα Λεόνε Φρήταουν καί θά προσφέρει ἀξιοπρεπὴ μόρφωση
στὰ ἀδικημένα παιδιὰ τοῦ συνοικισμοῦ
ὁποῖος ἀποκάλυψε
τὴν ἀναμνηστικὴ
ρα Λεόνε Φρήταουν, παρουσίᾳ τῆς δηπλάκα, στὴν ὁποία μνημονεύονται οἱ
μάρχου τῆς πόλεως κ. Ὑβόν Ἄκι-Σώερ
παράγοντες ποὺ μὲ τὴν ταπεινὴ συνδροὌμπε (Yvonne Aki-Sawer Obe) καὶ τῆς
μή τους συνεισέφεραν στὴν ὑλοποίηση
Ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. Ἔμιλυ Γκόργκρα
αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν
(Emily K. Gorgra), τρία ἔτη μετὰ τὴν
ὁμιλία του δήλωσε ἐντυπωσιασμένος
θεμελίωσή του ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο
ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ ποιότητα τῶν ὑποδομῶν,
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο
συνεχάρη τοὺς ἀνθρώπους ποὺ συνέη
Β΄, τη 10 Νοεμβρίου 2018.
βαλαν καὶ προέτρεψε τοὺς μαθητὲς καὶ
Μεταξὺ τῶν πολλῶν ὁμιλητῶν, οἱ
τοὺς διδασκάλους νὰ ἀξιοποιήσουν τὴ
μεγάλη αὐτὴ εὐκαιρία ποὺ προσφέρει
ὁποῖοι στὴ συνέχεια ἐξέφρασαν τὴν
μεγάλη τους χαρὰ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση
ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ γιὰ νὰ δη-
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μιουργήσουν ἕνα
καλύτερο μέλλον
γιὰ τὴ νέα γενιά
τῶν κατοίκων τοῦ
συνοικισμοῦ.
Ὁ πατὴρ Θεμιστοκλὴς ἐκφράζοντας τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς
τοὺς πολυάριθμους
συνδρομητὲς τοῦ
θεάρεστου αὐτοῦ
ἔργου παραλλήλισε
τὸ νέο σχολεῖο μὲ
ἕνα ὄμορφο νησὶ
Τὸ σχολεῖο ἔχει 13 αἴθουσες σὲ δύο ὀρόφους γιὰ 350 περίπου μαθητὲς
μέσα σὲ ἕνα δάκαὶ ἠλεκτροδοτεῖται ἀπὸ ἐγκατεστημένη σὲ αὐτὸ γεννήτρια
σος φτώχειας καὶ
ἐξαθλιώσεως. Συσχολεῖο καὶ τὶς ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν
γκρίνοντας τὸ
ὑγεία τουαλέτες ἀπευθυνόμενος σὲ
νεόδμητο ἀσφαλὲς σύγχρονο κτήριο
ὅλους τοὺς δωρητὲς εἶπε χαρακτηρικαὶ τὰ πεντακάθαρα ὑγιεινὰ ἀποχωστικά: «μετατρέψατε μιὰ παγίδα κι
ρητήρια μὲ τὸ ἑτοιμόρροπο παλιό

Οἱ κάτοικοι τῆς παραγκουπόλεως συγκινημένοι ἀπὸ τὴ γενναιόδωρη προσφορὰ τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας ἐξέφρασαν τὴν μεγάλη εὐγνωμοσύνη τους δοξάζοντας τὸν φιλεύσπλαχνο Θεὸ
καὶ εὐχαριστούν τοὺς πάμπολλους δωρητές τοῦ ἔργου
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Τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ σχολείου
καὶ τῆς ὑπὸ συγκρότηση νέας ἐνορίας ἔχει
ἀναλάβει ὁ ταλαντοῦχος πατὴρ Πατρίκιος Ντήν,
ὡς ὑποδιευθυντὴς τοῦ σχολείου

ἕναν τόπο θανάτου σὲ τόπο ζωῆς. Ὁ
Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ».
Ὁ πρόεδρος τοῦ συνοικισμοῦ κ.
Πὰ Ἀλημάμυ Κάργκμπο (Pa Alimamy
Kargbo) ἐπαίνεσε τὴν Ὀρθόδοξη
Ἱεραποστολὴ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ
συμπαράστασή της στὴν κοινότητα,
ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς παραγκουπόλεως
συγκινημένοι ἀπὸ τὴ γενναιόδωρη
προσφορὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
ἐξέφρασαν τὴν μεγάλη εὐγνωμοσύνη

τους δοξάζοντας τὸν φιλεύσπλαχνο Θεὸ
καὶ εὐχαριστώντας τοὺς πάμπολλους
δωρητές, ποὺ μὲ τὸν ὀβολό τους συνέβαλαν στὴν ὑλοποίηση τοῦ σημαντικοῦ
αὐτοῦ ἔργου.
Ἡ ἀνέγερση τοῦ σχολείου ἀποτελεῖ
χειροπιαστὴ ἀπόδειξη τῆς πρόνοιας τοῦ
πανάγαθου Θεοῦ γιὰ τοὺς ἐξαθλιωμένους
κατοίκους τοῦ συνοικισμοῦ, ἐφόσον
ἀποτελεῖ πραγματικὸ θαῦμα ἡ συγκέντρωση τῶν ἀπαραίτητων κονδυλίων
γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πρώτης φάσεως τοῦ ἀπαιτητικοῦ αὐτοῦ ἔργου.
Ὅταν, ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσεως, ὁ
πατὴρ Θεμιστοκλῆς ἐξέφρασε, συγκλονισμένος ἀπὸ τὶς οἰκτρὲς συνθῆκες ζωῆς
τῶν κατοίκων τῆς παραγκουπόλεως, τὴν
ἐπιθυμία του νὰ ἱδρύσει ἕνα σχολεῖο
γιὰ νὰ προσφέρει ἀξιοπρεπὴ μόρφωση στὰ ἀδικημένα αὐτὰ παιδιὰ, κανεὶς
δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ τό, πολλαπλάσιο τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ,
ὕψος τοῦ ποσοῦ ποὺ θὰ συγκεντρωνόταν ἐπιτρέποντας τὴν ἀνέγερση ἑνὸς
πολὺ μεγαλύτερου καὶ ποιοτικότερου
σχολικοῦ κτηρίου.
Τὸ σχολεῖο ἔχει 13 αἴθουσες σὲ δύο
ὀρόφους (7 στὸ ἰσόγειο καὶ 6 στὸν
ὄροφο) γιὰ 350 περίπου μαθητές. Διαθέτει τάξη νηπιαγωγείου καὶ Γραφεῖο
Διδασκόντων καὶ ἠλεκτροδοτεῖται ἀπὸ
ἐγκατεστημένη σὲ αὐτὸ γεννήτρια. Στὰ
νότια ἐκτείνεται εὐρὺ προαύλιο, ποὺ θὰ
διαμορφωθεῖ σὲ δεύτερη φάση, δίπλα
ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἀνεγερθεῖ ἡ ἐκκλησία
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Τὴν
πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ σχολείου
καὶ τῆς ὑπὸ συγκρότηση νέας ἐνορίας
ἔχει ἀναλάβει ὁ ταλαντοῦχος πατὴρ Πατρίκιος Ντήν, ὡς ὑποδιευθυντὴς τοῦ
σχολείου, τὸ ὁποῖο θὰ βρίσκεται ὑπὸ τὴ
διεύθυνση τοῦ κ. Μπούντου Καμάρα.
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Τὴ μισθοδοσία τῶν διδασκάλων καὶ
κιγκλιδώματα καθ’ ὅλο τὸ μῆκος της καὶ
ὅλα τὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τοῦ σχολείου
διαμορφώθηκαν οἱ προσβάσεις σὲ αὐτὴν
καθιστώντας την ἀπόλυτα ἀσφαλὴ γιὰ
θὰ ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ὀρθόδοξη
Ἱεραποστολή, ἡ ὁποία θὰ προσφέρει
τὴ διέλευση τῶν μαθητῶν ἀλλὰ καὶ τῶν
πολυάριθμων κατοίκων ποὺ τὴ διασχίἐπίσης καθημερινὰ ἕνα πιάτο ζεστὸ
φαγητὸ στοὺς μαθητές.
ζουν καθημερινά.
Στὸν χῶρο λειτουργοῦν, σύμφωνα μὲ
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ
τοὺς διεθνεῖς κανόνες ὑγιεινῆς, 5 σύγἐλπίζουμε νὰ συνεχίσουμε τὸν
χρονες τουαλέτες (2 γιὰ τὰ ἀγόρια, 2 γιὰ
ἀγώνα γιὰ τὴν στήριξη τοῦ σχολείτὰ κορίτσια καὶ 1 γιὰ τοὺς διδασκάλους).
ου καλύπτοντας τὶς λειτουργικές του
Ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι πουθενὰ στὸν
δαπάνες, παρέχοντας καθημερινὸ
συνοικισμὸ δὲν
ὑπάρχει ἀσφαλὲς
ἀποχωρητήριο,
ἀντιλαμβανόμαστε
τὴν τεράστια σημασία τους γιὰ
τὴν ὑγεία τῶν
μαθητῶν. Ἀναλημματικὸς τοῖχος, τέλος, ὕψους 1,5 μ.
κατὰ μῆκος τοῦ
ποταμοῦ Τζώρτζ Μπρούκ, ποὺ
διασχίζει τὸν συνοικισμό, προσταΟἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐξέφρασαν τὴν μεγάλη τους χαρὰ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση
τεύει τὸ σχολικὸ
τοῦ σχολείου ἐξαίροντας τὴ μεγάλη σημασία τοῦ πρωτοποριακοῦ
συγκρότημα ἀπὸ
αὐτοῦ ἔργου γιὰ τὸν συνοικισμό καί τὴν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη τους
τὶς καταστροφικὲς
πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή
ὑπερχειλίσεις ποὺ
συμβαίνουν κάθε
χρόνο κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν βροχοπτώσυσσίτιο στὰ ἄπορα αὐτὰ παιδιὰ καὶ
σεων (Μάϊος - Ὀκτώβριος).
πραγματοποιώντας τὴν ἀνέγερση
τοῦ ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ΘεἩ πρόσβαση στὸν χῶρο τοῦ σχολείου γινόταν ἕως τώρα ἀπὸ μιὰ παλιὰ
οτόκου κοντὰ σὲ αὐτό, ὥστε νὰ ἔχουν
οἱ μαθητὲς τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν
μισοκατεστραμμένη στενὴ γέφυρα,
ἐλεύθερα τὴν ὀρθόδοξη λειτουργικὴ παἡ ὁποία συνδέει τὰ δύο τμήματα τοῦ
συνοικισμοῦ ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ
ράδοση.
Τζὼρτζ Μπρούκ (ποταμός των κροκοδείλων παλαιότερα). Μὲ τὴ γενναιὀδωρη
Ἰωάννης Μ. Περράκης
προσφορὰ χορηγοῦ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἡ
γέφυρα ἐνισχύθηκε, ἀπέκτησε στερεὰ
Θεολόγος
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Το υπέρτατο δώρο

E

δώ και αρκετό καιρό δεν τολμάμε να
ανοίξουμε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και κατακλυζόμαστε από δυσάρεστες ειδήσεις σχετικά με την άσχημη
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
ο όμορφος πλανήτης μας. Ξηρασίες,
πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ. έχουν
γίνει πλέον σύνηθες άκουσμα και για όλα
αυτά, όπως καταλήγουν οι επιστήμονες, ευθύνονται οι άνθρωποι και ο μεγάλος τους αριθμός. Προκειμένου να
σωθούμε, η μείωση του πληθυσμού
φαντάζει, γι’ αυτούς, μονόδρομος.

«Το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στο
πρώτο σας παιδί είναι να μην αποκτήσετε άλλο»

Πάνω σε αυτή την αντίληψη έχει
συσταθεί ένας διεθνής οργανισμός με
ονομασία «World Population Balance»,
σε ελεύθερη μετάφραση «Παγκόσμια
Πληθυσμιακή Ισορροπία». Ο εν λόγω
οργανισμός έχει ξεκινήσει μία καμπάνια
στον Καναδά και σε ορισμένες περιοχές
των Η.Π.Α. με σύνθημα « Ένας πλανήτης,
Ένα παιδί». Σκοπός της εκστρατείας είναι
να πείσει τα νέα ζευγάρια, είτε να μην
αποκτήσουν καθόλου παιδιά είτε να μείνουν μόνο στο ένα. Με αυτό τον τρόπο,
υποστηρίζουν, μειώνουν τους μελλοντικούς καταναλωτές και καθυστερούν την
καταστροφή του πλανήτη μας.

Η δημιουργία ενός οργανισμού σαν
αυτόν είναι πρωτίστως τρομακτική, σίγουρα αντιχριστιανική και πέρα ως πέρα
λάθος. Πώς είναι δυνατόν να λογίζεται η καινούρια ζωή ως «ληστής» του
μέλλοντος; Σε τι μέτρα έχει φτάσει η
αλαζονεία τους, που πιστεύουν πως
γνωρίζουν τι είναι καλύτερο για εμάς
από Εκείνον που μας δημιούργησε;
Πώς μπορούν να προβλέπουν το μέλλον
της ανθρωπότητας όταν δεν γνωρίζουν
ούτε το δικό τους αύριο; Γιατί η καμπάνια
αυτή δε στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος που είναι οι καταναλωτικές μας συνήθειες και ο λανθασμένος τρόπος ζωής
μας; Δεν ξέρω αν την θεωρούν ως την
ευκολότερη λύση, πάντως δεν μπορεί να
είναι η σωστή. Αυτό που πραγματικά
πρέπει να μάθουμε είναι το πώς να
ζούμε με λιγότερα, πιο κοντά στη φύση και πώς, αντί να καταστρέφουμε,
να δημιουργούμε και να προστατεύουμε.
Όλοι όσοι πρεσβεύουν τη στρεβλή αυτή πραγματικότητα δεν έχουν παρά να
κοιτάξουν τη ζωή των συνανθρώπων
μας στην Αφρική για να παραδειγματιστούν. Εκεί, αν και καμία συνθήκη δεν είναι ευνοϊκή (εμφύλιοι πόλεμοι,
θανατηφόρες αρρώστιες, λιμοί, κ.λπ),
εντούτοις το θαύμα της ζωής δε σταματά.
Επειδή εκεί ο θάνατος είναι παρών,
ξέρουν καλύτερα απ’ όλους την αξία
της ζωής. Αν και οι πόροι τους είναι
ελάχιστοι δε διστάζουν να κάνουν μέλος της οικογένειας τους ένα παιδί που
ορφάνεψε. Ακόμη και όταν η μικρή μερίδα φαγητού, που με το ζόρι χωριζόταν
στα τέσσερα, τώρα χωρίζεται στα πέντε,
δεν τους αποθαρρύνει, γιατί έχουν μάθει
να μοιράζονται, τόσο τα καλά όσο και
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Κλιματική κρίση;

Επιλέγουμε χωρίς παιδί. Επιλέγουμε ένα (παιδί).

τα άσχημα. Είναι, λοιπόν, εκείνοι που οι
άλλοι τους αποκαλούν «απολίτιστους»,
να δίνουν μαθήματα «πολιτισμού» στον
υπόλοιπο κόσμο και πάνω απ’ όλα ένα
μάθημα ανθρωπιάς.
Κάθε ζωή που έρχεται πάνω στη
γη είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο και μόνο έτσι πρέπει να τη
βλέπουμε. Είναι ευλογία, είναι χαρά, είναι
ελπίδα, είναι ένα μέσο για τη σωτηρία μας.
Πάντοτε η ανθρωπότητα πέρναγε από
κρίσεις, και θα περάσει σίγουρα και
στο μέλλον. Ακόμη όμως και όταν το
μέλλον φαντάζει ζοφερό, η ελπίδα δε
σταματά. Η ελπίδα αυτή είναι η νέα
γενιά. Μπορεί να είναι οι επιστήμονες
που θα λύσουν το πρόβλημα της ενέργειας
ή οι γιατροί που θα θεραπεύσουν τις ασθένειες ή απλά μπορεί να είναι καθημερινοί
άνθρωποι που με την ύπαρξή τους και
μόνο κάνουν αυτόν τον κόσμο ομορφότερο, όπως οι Άγιοι μας. Στερώντας τους
λοιπόν το δικαίωμα να ζήσουν, στερούμε
την ελπίδα από το μέλλον μας.
Η αλήθεια είναι ότι μόνο ο Θεός
γνωρίζει πότε, πώς και αν θα λυθούν τα
προβλήματα αυτά ή θα επιτρέψει την καταστροφή μας. Εμείς, το μόνο που έχου-

17
με να κάνουμε είναι να ελπίζουμε
στην Πρόνοιά του,
να τηρούμε τις
εντολές Του προστατεύοντας την
Κτήση που μας
εμπιστεύθηκε και
να προσευχόμαστε: «Κύριε ὁ Θεὸς
ἡμῶν, σῶσον τὸν
λ α όν σ ο υ κ α ὶ
εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν
σου».

Η ζωή των συνανθρώπων μας στην Αφρική μας
παραδειγματίζει: είναι εκείνοι που οι άλλοι τους
αποκαλούν «απολίτιστους», όμως δίνουν μαθήματα «πολιτισμού» στον υπόλοιπο κόσμο και
πάνω απ' όλα δίνουν ένα μάθημα ανθρωπιάς
Μόνικα Παππά
Μέλος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Πρόγραμμα εμβολιασμού στην Τανζανία

Μ

έσα στις δύο πρώτες
εβδομάδες του Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού ανεμοβλογιάς
2.000 παιδιών στην Τανζανία.
Μας γράφει ο Σεβασμιώτατος Ειρηνουπόλεως κ.
Δημήτριος στις 10.11.2021:
«Αδελφοί μου, δόξα τω Θεώ
ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί των 2.000 παιδιών,
χωρίς διακρίσεις, που με τη
δική σας βοήθεια θα σωθούν από τον θάνατο και σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!! Αυτά τα
παιδιά δεν έχουν απλώς την ανάγκη μας, πεθαίνουν γι’ αυτήν».
Και στις 13.11.21: «Αδελφοί μου, δόξα τω Θεώ ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός
και το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι λίγο!!!» «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ... ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ»,
φώναξαν τα παιδιά μας και τους άκουσε ο ουρανός! Να ευλογεί η Παναγία μας
εσάς, τις οικογένειές σας, τους κόπους και τα έργα σας».

Ιερά Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως
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Επισκοπή Νιέρι Κένυας
Α) Φτιάχνουν με τα χέρια τους εκκλησία
του Αγίου Βαρνάβα

Μ

ία εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα κατασκευάζουν με τα ίδια τους τα χέρια
οι ευλαβείς πιστοί στην Αφρική, όπως αποκαλύπτει σε επίκαιρη ανάρτησή του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Νεόφυτος.
«Προσευχηθείτε για όλους εμάς, ώστε να δώσουμε στους πιστούς τη στέγη
και τον ναό που τους αξίζει», παρακαλεί ο Θεοφιλέστατος.

(Συνέχεια στη σελίδα 22)
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Δραστηριότητες
τουΙεραποστολή
Ομίλου.
Ανοιχτό
παράθυρο στην

Τον Οκτώβριο πραγματοποίησε Ποιμαντική
η Α.Θ.Μ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Επίσκοποι Αρούσας
Διακρίνονται οι Θεοφ.
ς κ. Αγαθόνικος, Γκούλου
και Κεντρικής Τανζανία
ντας κ. Σιλβέστρος
και Ανατολικής Ουγκά
Πανοσιολ.
ος
ίτροπ Μπουκόμπας
και ο Πατριαρχικός Επ
ς.
νη
Μαΐδώ
Αρχιμ. π. Χρυσόστομος

«Απίστευτο! Α
πουθενά κα
σαν την
στο Κα

,
ιοχή Ικίμπα
ης στην περ
ρχ
ιά
ίς
τρ
α
ρε
Π
Ιε
Ο
οι
οδέχθηκαν
όπου τον υπ
ιοχής,
ερ
π
ς
τη
οι
ικ
και οι κάτο
κηνώσεων
σ
τα
ια των Κα
ίν
α
κ
εγ
ΡΙΣΤΟΥ».
τα
ί
τελε
ΑΡΑ ΤΟΥ Χ
Χ
Ι
Α
Κ
Η
Ν
ΙΡΗ
Κασίκιζι «Ε

Τον Οκτώβριο του 20
16 είχε ξαναεπισκεφ
Πατριάρχης Αλεξανδ
ρείας κ. Θεόδωρος
το Γυ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στ
ην Καγιάγκα του Κα
ράγκ
είχαν νερό. Τότε ο Πα
τριάρχης επικαλέσθη
κε τ
ους Παΐσιο και Πορφ
ύριο και έριξε τη ρά
βδο
είπε: «Σκάψτε στο ση
μείο αυτό». Πράγμα
τι έσ
και σε βάθος 90 μέ
τρων βρήκαν πόσιμ
ο νερό,
οποίο πίνουν τα πα
ιδιά του Σχολείου.
Σε ανάμ
της θαυμαστής ευρέ
σεως του νερού στήθ
ηκε α
Σχολείο αυτή η αναμ
νηστική πλάκα.

Το φωτογραφικό υλικό εστάλη στον Όμιλό μας απο τον Πατριαρχικ
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Δραστηριότητες
τουΙεραποστολή
Ομίλου.
Ανοιχτό
παράθυρο στην

επίσκεψη στην Επισκοπή Μπουκόμπας
και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄
Ο Μακαριώτατος θε
μελιώνει
την Ιερατική Σχολή
«Ευαγγελιστής Μάρ
κος».

ν ξανάγινε
τοια υποδοχή δε
Απερίγραπτο! Τέ
χείας μου
χρόνια Πατριαρ
αι ποτέ στα 17
όξων
ασσα των Ορθοδ
αποψινή λαοθάλ
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κουε. Δεν
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, απ' το
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από το
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όμ
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Μ
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ν
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τη
ς
ό
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ακολουθία
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ς
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ς
ν
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Μακρί
ας κελιώ
Ιερά Μονή Αγίας
ό της νέας πτέρυγ
από την
ν και τον αγιασμ
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ς
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ς
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τη
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νται αποκ
πως το Μον
τα οποία κατοικού
ζει να σημειωθεί,
ά
ρι
ραποΙε
χω
ει
ία
άβ
τρ
αλ
ς,
αν
ία
ς Τανζαν
οποίων έχει
ν
τω
η
ωσ
ρφ
«Σπιναλόγκα» τη
μό
τη
εκπαιδευτικούς.
, τη φροντίδα και
από ιατρούς και
νο
με
ού
ασθενείς του AIDS
ελ
οτ
απ
της Επισκοπής,
στολικό κλιμάκιο

κό Επίτροπο Μπουκόμπας, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Μαϊδώνη.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 19)

Β) Συγκινεί η εκκλησία απο τσίγκους
και ξύλα στην Κένυα

Τ

ο Nanyuki είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία
Laikipia της Κένυας που βρίσκεται βορειοδυτικά του όρους
Κένυα. Κοντά εκεί, οι ευλαβείς πιστοί, υπό την ευλογία
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νιέρι και Όρους Κένυας
κ. Νεοφύτου, προσπαθούν
να ασκήσουν τα πνευματικά
καθήκοντά τους εντός μίας
εκκλησίας σε πρόχειρη κατασκευή από τσίγκους, όπως αυτή αποτυπώνεται στα επίκαιρα
φωτογραφικά στιγμιότυπα.
Κυριολεκτικά, συγκλονίζει η λαχτάρα αυτών των ανθρώπων να λατρέψουν
τον αληθινό Θεό στον οίκο Του και η αγαθή προσπάθεια και προαίρεσή τους να
τελούν τα ιερά μυστήρια κάτω απο μία στέγη, έστω κι αν αυτή συνίσταται από
πρόχειρα υλικά.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:
«Τοῦτον τὸν Οἶκον, στερέωσον Κύριε»

Τ

ην Τετάρτη 13
Οκτωβρίου 2021,
η Α.Θ.Μ. ο Πάπας
και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, επισκέφθηκε
την Ιερά Μονή Αγίας
Αικατερίνης, της Ιεράς
Μητροπόλεως Καμπάλας, στην ανοικοδόμηση της οποίας συνέβαλε έμπρακτα ένας
Ρουμάνος εφοπλιστής.
Κατά την παραμονή
του στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης,
στην περιοχή Κυήντι, ετέλεσε μέσα
σε κλίμα συγκινήσεως την κουρά της
Μοναχής Θαβωρίας, την οποία όρισε
προεστώσα της Μονής και στην οποία
ευχήθηκε η χάρις του Αγίου Πνεύματος
να την στηρίζει και να την καθοδηγεί.
Την 14η του ιδίου μηνός, ο Αλεξαν-

δρινός Προκαθήμενος, ετέλεσε την
ακολουθία των εγκαινίων του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μπουσάνα Ουγκάντας, και εν
συνεχεία προεξήρχε της Πατριαρχικής
Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων
του Σεβ. Γέροντος Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακαρίου, καθώς και των Θεοφ.
Επισκόπων Νιέρι και Όρους Κένυας κ.
Νεοφύτου και Γκούλου
και Ανατολικής Ουγκάντας κ. Σιλβέστρου.
Παρόντες στην Ευχαριστιακή Σύναξη ήταν
και ο Πανοσιολ. Αρχιμ.
Χρυσόστομος Κουλουργιώτης, Ηγούμενος της
Ιεράς Μονής Μαζίου
Μεγάρων Αττικής, ο
κλήρος της Μητροπόλεως και πλήθος πιστών.
Ο Μακαριώτατος με
μεστό θεολογικό λόγο μί-
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λησε στο εκκλησίασμα για την ιστορική
αυτή ημέρα των Εγκαινίων της Ιεράς
Μονής Αγίας Παρασκευής, καθώς και
για την σημασία των τελουμένων κατ’
αυτήν.
Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος προεχείρισε
σε Αρχιμανδρίτη τον προεστό της Ιεράς
Μονής π. Πρόδρομο Λουμπέκα, ενώ
αμέσως μετά τον ενθρόνησε ως πρώτο Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας
Παρασκευής.
Στον λόγο του προς τον Νέο Καθηγούμενο της Μονής, ο Πατριάρχης συγκινημένος του ζήτησε να διδάξει στα
παιδιά την επιστήμη των επιστημών
και την τέχνη των τεχνών, τον μοναχισμό.

«Πατέρα Πρόδρομε, μίλησε στα παιδιά για τον μοναχισμό. Πες τους ότι
είναι η επιστήμη των επιστημών και
η τέχνη των τεχνών. Με την ευχή, την
νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ
ελέησόν με» και το κομποσχοίνι, θα
βρίσκεστε πάντοτε κοντά στον πνευ-

ματικό σας Πατέρα, τον
Πατριάρχη σας».
Τέλος, ο Μακαριώτατος, απευθυνόμενος
προς τον Καθηγούμενο
της Ιεράς Μονής Αγίας
Παρασκευής Μαζίου
Αρχιμ. Χρυσόστομο,
εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του Παλαιφάτου και
Αποστολικού Θρόνου
του Ευαγγελιστή Μάρκου, για την εξ ολοκλήρου δωρεά που προσέφερε το μοναστήρι του
π. Χρυσοστόμου, για την ανέγερση της
Μονής στα βάθη της Αφρικής.

Πηγή: Κοινότητα
«Στα Ίχνη του Πατροκοσμά» στο Viber

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Ιερά Μονή Εισοδείων της Θεοτόκου

Σ

υνεχίζονται τα έργα ανοικοδόμησης της Ιεράς Μονής
Εισοδίων της Θεοτόκου Κανάγκας. Σε λίγο καιρό οι μοναχοί
μας θα έχουν τους δικούς τους
χώρους για μια αξιοπρεπή και
καλογερική εγκαταβίωση, έτσι
ώστε να δοξάζεται ο Θεός και οι
ίδιοι να αγωνίζονται πνευματικά
προς πνευματική οικοδομή των
ιδίων, αλλά και να προσεύχονται
και υπέρ όλου του κόσμου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκας

Αμηχανία...

Π

ρωινή εξόρμηση στο κέντρο της χώρας.
Φορτηγό γεμάτο σακιά ρύζι. Κούραση,
ζέστη, λακκούβες, ζαλάδα και οι παράγκες
ξεπροβάλλουν. Κόσμος τρέχει κατά πάνω
μας. Γνώριμη αίσθηση. Αγωνία για να μοιράσουμε δίκαια, μη φύγει κανείς δίχως να
πάρει, μην υπάρξουν εντάσεις για ένα κιλό
ρύζι. Η πείνα κάνει τον άνθρωπο να σβήνει
πολλά από αυτά που μυρίζουν ευγένεια. Κατεβήκαμε από το όχημα, ανοίξαμε την πόρτα και εμφανίστηκε το φορτίο. Παγωμένη
ατμόσφαιρα. Ούτε φωνές, ούτε σπρώξιμο,
ούτε τίποτα. Σάστισα. Ρωτώ τον πρόεδρο τι
συμβαίνει. «Τίποτα!», απάντησε. «Και τότε
γιατί δεν πλησιάζει κανείς;», συνεχίζω εγώ.
«Διότι, εδώ και μήνες το ρύζι είναι άχρηστο τρόφιμο, δεν υπάρχει νερό για να
βράσει!». Αμήχανη σιωπή. Τηλεφώνημα στην υδροφόρα να σπεύσει στην περιοχή. Το άχρηστο φορτίο μπήκε στην αποθήκη. Ζήτησα από όλους συγγνώμη.
Δεν περίμενα στη ζωή μου ότι για κάποιους αδελφούς υπάρχει χειρότερο βιοτικό
πρόβλημα από την έλλειψη φαγητού.
† Ο Τολιάρας & Ν. Μαδαγασκάρης Πρόδρομος
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Δόξα τῷ Θεῷ! Ἐπιστροφή ἀπό τό σχίσμα
ὕστερα ἀπό 20 χρόνια!

Ἀ

κόμη μιά πληγή τοῦ σχίσματος
ἐπουλώθηκε μέ τήν ἐπανένταξη
τῆς Ἐνορίας Κυαντάλε τῆς Μουλέμπας.
Μετά ἀπό κοπιῶδες ταξίδι 2,5 ὡρῶν
πήγαμε στις 24 Οκτωβρίου καί λειτουργήσαμε στή λασποκαλύβα τοῦ Κυαντάλε. Εἶχε προηγηθεῖ ἱεραποστολική προσπάθεια ἀπό τόν π. Ελευθέριο καί τόν
π. Πέτρο, πού δόξα τῷ Θεῷ ἀπέδωσε.
Ἡ ἐνορία αὐτή πού ἱδρύθηκε τό 1994,
ἀποσχίσθηκε τό 1999 στή σχισματική
ψευτοεκκλησία «ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τοῦ περίφη-

μου ψευτοπροφήτη Ἡλία. Μετά ἀπό
συστηματική προσέγγιση, τό Ἅγιο
Πνεῦμα «τούς κάλεσε σέ ἑνότητα» μέ
τήν κανονική Ἐκκλησία, τό Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας. Ἔγινε κατήχηση καί τό
μυστήριο τοῦ Χρίσματος. Κτίσθηκε ναός-λασποκαλύβα καί σήμερα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία, πού ἀπετέλεσε τό
ἐπισφράγισμα τῆς ἐπιστροφῆς καί τῆς
ἑνότητος. Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος τόνισε ὅτι, «ὁ
ἐχθρός μας διάβολος δέν θέλει τήν
ἐνότητα καί τήν ἀγάπη καί βάζει διχα-

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα

σμούς, ἀκόμη καί μέσα στήν Ἐκκλησία.
Δέ θέλει οἱ ἄνθρωποι νά ἀγαπιοῦνται
γιά νά μή σωθοῦν. Δέν ἀγαπᾶς δέ σώζεσαι. Δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες στήν
ἔλλειψη ἀγάπης. Δέν ἔχεις ἀγάπη, δέν
ἔχεις τήν ἀλήθεια. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
μία. Ἡ ἑνότητα εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος». Μοίρασε σταυρούς καί
μίλησε γιά τή σημασία καί τή δύναμη
τοῦ Σταυροῦ. Μοίρασε κομποσχοίνια, πού ἔκανε ἡ κυρά Δόμνα ἀπό τήν
Ἀμμουλιαννή καί τούς ἔμαθε πῶς νά
κάνουν ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή.
Ἔδωσε μιά Ἁγία Γραφή καί παρεκάλεσε
τόν Κατηχητή μιά φορά τήν ἑβδομάδα
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νά μαζεύονται οἱ χριστιανοί καί τά παιδιά καί νά τούς διαβάζει. Ἄφησε Ἱερές
Εἰκόνες καί Ιερά σκέυη, πού θά εἶναι
προίκα τοῦ Ναοῦ γιά τήν ἐπιστροφή
τους. Τόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο συνόδευαν Ἱερασπουδαστές ἀπὀ τήν
Ἱερατική Σχολή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ», οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν, διηκόνησαν τό Ἱερό καί ἔκαναν τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν μετά τή Λειτουργία.
Ἔτσι θά ἐκπαιδεύονται πρακτικά στήν
Ἱεραποστολή, πού θά ἀναλάβουν, ὡς
Ἱερεῖς, σύν Θεῶ, στό μέλλον. Ἡ ὅλη ποιμαντική ἐπίσκεψη ὁλοκληρώθηκε μέ
χορούς, τραγούδια, ὁμιλίες καί δῶρα.

Δῶρο στήν Ἐνορία τοῦ Κυαντάλε.
Ἡ ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Ναοῦ
Σάν δῶρο γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ Κυαντάλε, ἦταν ἡ ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου μέ
90 εὐρώ. Ὁ π. Χρυσόστομος παρέδωσε τά χρήματα στόν Ἐφημέριο καί τήν
Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή γιά νά γίνουν

τά συμβόλαια καί νά ἔλθει τό οἰκόπεδο
στήν ἰδιοκτησία τῆς Ἐπισκοπῆς. Ὅταν
θά βρεθεῖ κτήτορας ἀπό τήν Ἑλλάδα, θά
γίνει καί ἡ αφιέρωση στόν Ἅγιο, πού
ἐπιθυμεῖ ὁ δωρητής.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπα
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Χαρά στόν οὐρανό καί στή γή ἡ ἐπανένωση
τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου

Ἐ

πανένωση ὕστερα ἀπό 20 χρόνια
σχίσματος μέ τό μυστήριο τοῦ
Χρίσματος καί αὔξηση μέ τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος στήν Ἐνορία τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου στό Μπουτούντουε
τῆς Γκέϊτας. Τό Σάββατο 6/11 ἤλθαμε
νά ἑνώσουμε τή μέχρι πρότινος σχισματική αὐτή Ἐνορία μέ τή μητέρα
Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς τό Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας καί τήν Ἐπισκοπή
Μπουκόμπας. Στά ταραχώδη χρόνια
ἕνας κατηχητής αύτοχειροτονήθηκε
ἱερεύς καί ἑνώθηκε μέ μιά σχισματική ὁμάδα ἀπό τήν Κένυα. Μέ
τήν ἀνάθεση τῆς Ἐπισκοπῆς πρίν
ἕνα χρόνο, μεταφέραμε τό μήνυμα
τοῦ Πατριάρχου γιά ἑνότητα καί
ἐπιστροφή. Ἡ Ἐνορία αὐτή, πού
εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἰωνᾶ τό 1994, ἐπέστρεψε μέ
τήν πρωτοβουλία τοῦ ἀρχηγοῦ
τῆς ἀποστασίας. Ἔγινε κατήχηση
ἀπό τόν π. Ἰωάννη καί τό Σάβ-

βατο ἔγινε χρῖσμα σ' ὅλα τά μέλη τῆς
σχισματικῆς αὐτῆς ὁμάδος. Στή συνέχεια τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία γιά
τήν ἐπικύρωση τῆς ἑνότητος.
Ἡ πρώτη χαρά τῆς ἐπανένωσης
ξεχύλησε μέ τίς 33 βαπτίσεις, πού
ἀκολούθησαν μετά τήν Θεία Λειτουργία.
Δοξάζουμε τόν Κύριο γιά τήν
ἀγάπη Του στά πλάσματα Του καί
εὐγνωμονούμε τόν Ἅγιο Νεκτάριο, πού
μέ τή δική του παρέμβαση ἔγινε αὐτό
τό μεγάλο θαῦμα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπα
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«Τά γαϊδουράκια τοῦ Χριστοῦ»
Τά ποδήλατα στούς κατηχητές

Σ

τούς Ἱερεῖς δόθηκαν ἀπό τήν
Ἐπισκοπή Μπουκόμπας μοτοσυκλέττες (πίκι-πίκι) καί στούς Κατηχητές ποδήλατα, γιά νά μποροῦν νά
κάνουν πιό ἄνετα τήν κατήχηση καί
τήν Ἱεραποστολή. Μεγάλη ἡ προσφορά
τῶν Κατηχητῶν στή ζωή τῆς Τοπικῆς
Ἐκκλησίας Μπουκόμπας. Οἱ κατηχητές εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή φροντίδα
τοῦ Ναοῦ, διευθύνουν τό ψαλτήρι καί
τη συμψαλμωδία, πού ἐφαρμόζεται σ'
αὐτή τήν Ἱεραποστολική Ἐπισκοπή καί
κάνουν τίς κατηχήσεις μεγάλων καί
μικρῶν. Ὅπου δέν ὑπάρχει ἱερεύς συγκεντρώνουν τόν λαό καί τελοῦν ἀκολουθία
μέ ἀναγνώσματα καί κατήχηση. Τήν Κυριακή 7/11 τελέσθηκε Ἁγιασμός ἀπό τόν
Πατριαρχικό Ἐπίτροπο καί ὐπεύθυνο

τῆς Ἱεαραποστολῆς Ἀρχιμ. Χρυσόστομο καί παραδόθηκαν στούς κατηχητές
τῆς Γκέιτα. Στήν ὁμιλία του τά ὀνόμασε
«τά γαϊδουράκια τοῦ Χριστοῦ», πού θά
τούς διευκολύνουν στό Ἱεραποστολικό
ἔργο τους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπα
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Μία ορθόδοξη μοναχή διδάσκει Ελληνικά
στην Αιθιοπία

Γ

ια δεύτερη ακαδημαϊκη χρονιά,
ξεκίνησαν τα μαθήματα του
«Κέντρου Εκμάθησης Ελληνικής
Γλώσσας & Πολιτισμού» της Ιεράς
Μητροπόλεως Αξώμης, στην Αντίς
Αμπέμπα της Αιθιοπίας. Το Κέντρο
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Αξώμης κ. Δανιήλ και λειτουργεί
χάρη στις άοκνες προσπάθειές του.
Παρέχει δωρεάν μαθήματα ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας, από την
εκπαιδευτικό Μοναχή Στυλιανή,
η οποία διδάσκει αφιλοκερδώς. Οι
συμμετέχοντες είναι νεαροί Αιθίοπες ελληνικής καταγωγής και Αιθίοπες που αγαπούν την Ελλάδα και
επιθυμούν να
την γνωρίσουν καλύτερα, μαθαίνοντας την ελληνική
Γλώσσα και Ιστορία.Τα μαθήματα στους ενήλικες Αιθίοπες προσφέρονται εντός του Μητροπολιτικού Οίκου.
Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά
τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου
πολιτισμού.
Πηγές: vimaorthodoxias.gr
orthodoxianewsagency.gr

Ενημερώνουμε τους φίλους και δωρητές
της ιεραποστολής ότι μπορούν να απευθύνονται
για δωρεές και στα Επαρχιακά Παραρτήματα
του Ομίλου μας τα οποία διατηρούν
μπλοκ Αποδείξεων Είσπραξης.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα
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Μία Κορεάτισσα η πρώτη διδάκτορας Ορθοδόξου Θεολογίας στην Εκκλησία της Κορέας
«

Η

Ορθόδοξη Εκκλησία της Κορέας σεμνύνεται, διότι σήμερα απέκτησε τον
πρώτο διδάκτορα Ορθοδόξου Θεολογίας και
είναι γυναίκα», δήλωσε με ικανοποίηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος, όταν τελείωσε η δημόσια διαδικτυακή
υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, την Τρίτη
9.11.2021, με τίτλο «Το ορθόδοξο μήνυμα στην
Κορέα. Μετάδοση και πρόσληψη». Συγγραφέας της είναι η κ. Hye Won (Ελένη) CHO,
που σπούδασε Κορεατική και Ρωσική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ
και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στο Τμήμα Θεολογίας του
Α.Π.Θ., με ειδίκευση στο γνωστικό πεδίο της
Ομιλητικής. Στην εξίσου ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή της εργασία (2018) είχε συγκρίνει
το μήνυμα των Χριστουγέννων του 2016 από
ομιλίες που εκφώνησαν οι επικεφαλής οκτώ
χριστιανικών παραδόσεων στην Κορέα. Στη
διατριβή της επικεντρώθηκε στην ανάλυση
109 ορθοδόξων ομιλητικών κειμένων. Συγχρόνως, εξέτασε τη διαδρομή της ορθόδοξης
μαρτυρίας στην Κορέα από τις αρχές του 20ου
αιώνα και εξής, τις ιστορικές και κοινωνικές
συνθήκες, το πολιτιστικό περιβάλλον και τις
ιδιαιτερότητες των αποδεκτών.
Στη Νότιο Κορέα επιβιώνουν παλαιότατες
θρησκείες (Κομφουκιανισμός και Βουδισμός)
και μαγικές θεραπευτικές πρακτικές (Σαμανισμός), ενώ ο παραδοσιακός χαρακτήρας
της κοινωνίας δέχεται πιέσεις από τα δυτικά
πρότυπα ζωής. Ο πληθυσμός της υπολογίζεται
περίπου 52,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων
15% είναι Βουδιστές, 25% Χριστιανοί όλων
των ομολογιών και τα υπόλοιπα 26 εκατομμύρια δηλώνουν άθεοι. Η «μικρά ζύμη» των
Ορθοδόξων αριθμεί 5,5 χιλιάδες μέλη της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κορέας υπό τη
δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η κ. Hye Won (Ελένη) CHO, ανήκει σε ορθόδοξη οικογένεια Κορεατών από την εποχή

Η νεαρή διδάκτορας κ. Hye Won (Ελένη) CHO
με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο όταν τον ακολούθησε ως
προσωπική διερμηνέας του κατά την τέταρτη
επίσκεψή του το έτος 2018 στη Ν. Κορέα

των Ρώσων ιεραποστόλων. Κατηχήθηκε από
τον Μητροπολίτη τότε Κορέας κ. Σωτήριο και
από το έτος 2012 συνεργάζεται στον μεταφραστικό και εκδοτικό τομέα της Εκκλησίας και
στο τμήμα της νεολαίας. Υπήρξε υπότροφος
του Ι.Κ.Υ. για την εκμάθηση της ελληνικής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και της Εκκλησίας
της Ελλάδος για τις θεολογικές σπουδές. Κατά
την υποστήριξη της εργασίας της απάντησε
με άψογη ελληνομάθεια και πλήρη γνώση του
θέματός της στις ερωτήσεις των μελών της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Βαθμολογήθηκε παμψηφεί με «άριστα»
και στο εξής, νεόνυμφη μαζί με τον σύζυγό
της μηχανολόγο κ. Ανδρέα Χαμάλη θα συνεργήσουν στις πολλαπλές ιεραποστολικές
προσπάθειες της τοπικής Εκκλησίας.
Όμως, η νεαρή διδάκτορας βαθμολογήθηκε εκθύμως με «άριστα» και από τον
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο, όταν τον ακολούθησε ως προσωπική διερμηνέας του κατά την τέταρτη
επίσκεψή του το έτος 2018 στο νότιο τμήμα
της διηρημένης κορεατικής χερσονήσου.
Πηγή: fosfanariou.gr
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Μία σπάνια προσωπικότης
Μαρούλα Κατσίμπρα

Τ

ην 5η Οκτωβρίου 2021 έφυγε για τον Παράδεισο η Μαρούλα Κατσίμπρα η μητέρα
των κωφαλάλων. Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου
με την συμμετοχή του Μακαριωτάτου Τιράνων,
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, του Σεβ. Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, κ. Γεωργίου, του
Σεβ. Μητροπολίτου Αμαντίας κ. Ναθαναήλ
και αρκετών άλλων κληρικών. Γεννήθηκε στο
Μεσολόγγι και ήταν το τρίτο παιδί πολυμελούς οικογενείας. Οι γονείς της, Γεώργιος και
Αγγελική, ήταν άνθρωποι πολύ κοντά στην
Εκκλησία και μαθητές του π. Ευσεβίου, του
ιδρυτού της Αδελφότητος Θεολόγων «ΖΩΗ».
Από νωρίς ασχολήθηκε με τη ραπτική και ήταν
περιζήτητη μοδίστρα. Χαμογελώντας κάποτε μας περιέγραφε τη ζωή της, λέγοντάς μας
πως από τα δεκαέξι της χρόνια κέρδιζε αρκετά
χρήματα από τη ραπτική της, βοηθώντας την
οικογένειά της.
Από το 1950 αφιερώθηκε στην ιερορραπτική. Όπως μας ενημέρωσε ο Σεβ. Πισιδίας
κ. Σωτήριος, εκτός από το κύριο έργο της στο
ιερορραφείο της Αδελφότητος είχε και την

επιμέλεια του ιματισμού των πλέον των 100
μελών της. Σε όλη τη ζωή της υπηρέτησε
δύο αγάπες: Την ευπρέπεια του οίκου του
Θεού και των λειτουργών του, και τους
«μογγιλάλους» και «την τρανή γλώσσα»
τους, που υπήρξαν οι αγάπες στις οποίες
η Μαρούλα αφιέρωσε τη ζωή της και με
αυτές υπηρέτησε τη πρώτη μεγάλη αγάπη της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεκάδες μοναστήρια και μοναχές έμαθαν την
ιερορραπτική από τη Μαρούλα. Μάλιστα για
να συμβάλλει στη διάδοση της σωστής ιερορραπτικής, με την παρότρυνση του μακαριστού
θεολόγου της Αδελφότητος «ΖΩΗ» Αλέξανδρου
Βάμβα, εξέδωσε εγχειρίδιο ιερορραπτικής! Σε
συγγενή της Μαρούλας, ο οποίος συνομίλησε
με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο πρώην
Αμερικής π. Δημήτριο Τρακατέλλη για να του
γνωστοποιήσει την κοίμησή της, ο Αρχιεπίσκοπος είπε: «Ποτέ δεν ξεχνώ τη Μαρούλα,
γιατί τα ράσα που φοράω τα έχει ράψει
αυτή και μάλιστα τα κοντόρασα που μου
έφτιαξε με εξυπηρετούν θαυμάσια στην
καθημερινή εργασία μου». Δεκάδες είναι
οι ιερείς και αρχιερείς που φόρεσαν τα ράσα
και τα άμφια που έραψε η Μαρούλα. Γράφει
ο σεβασμιώτατος Πισιδίας: «Τη Μαρούλα
τη συνάντησα και σε μια επίσκεψή μου
στην Κατασκήνωση των Κωφαλάλων στην
Αίγινα. Ήταν πάντα μια φλόγα αγάπης και
χαράς που την σκορπούσε παντού. Την ίδια
ευεργετική παρουσία διαπίστωσα πως είχε η
Μαρούλα και στην μόνιμη Κατασκήνωση των
Νέων “ΦΑΡΟΣ” στην Πρέβεζα, την οποία μάλιστα είχε ιδρύσει ο αδελφός της, πασίγνωστος
για τις δραστηριότητές του κ. Ασημάκης. Όταν
το 2000 η Εκκλησία της Κορέας γιόρταζε
τα 100 χρόνια από της ιδρύσεώς της, η
Μαρούλα με την αείμνηστη Κλεάνθη Γαλέτα ταξίδευσε στη Σεούλ της Κορέας και για

Γυναικεία Διακονία στην Ιεραποστολή
δύο περίπου μήνες έραψαν δεκάδες ράσα,
άμφια, καλύμματα Aγίας Τραπέζης και
Aγίου Ποτηρίου, ώστε ο εορτασμός, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου, να
είναι λαμπρός. Πράγματι, το αποτέλεσμα της
εργασίας της Μαρούλας ήταν καταπληκτικό,
όπως σημειώνει ο σεβ. Πισιδίας και όλοι το χάρηκαν. Η Μαρούλα, όμως, πάντοτε ανοικτή
και δοτική, εκδίπλωσε την αγάπη της και
στον τομέα της διδασκαλίας, διδάσκοντας
όσον καιρό έμεινε στην Κορέα τις Ορθόδοξες Κορεάτισσες τα μυστικά της Ιερορραπτικής». Ήταν νεαρή κοπέλα όταν το 1947 ο
Αρχιμανδρίτης της Αδελφότητος «ΖΩΗ», που
ήταν πνευματικός της, π. Πολύκαρπος Ανδρώνης, την έστειλε να βοηθήσει τον πνευματικό
πατέρα των κωφαλάλων αρχιμανδρίτη τότε και
μετέπειτα Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας
π. Νικόδημο Γραικό. Και η Μαρούλα ήταν η
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πρώτη Ελληνίδα έμαθε από τους κωφαλάλους
«την τρανή γλώσσα των μογγιλάλων» και ανέλαβε το κατηχητικό για τα κωφάλαλα κορίτσια.
Έκτοτε με την έμπνευση, καθοδήγηση και την
ευθύνη του π. Νικοδήμου Γραικού έγινε η
αδελφή και η μητέρα των κωφαλάλων. Μαζί
με τον π. Νικόδημο αγωνίσθηκε να συνδέσει
τους κωφαλάλους με τον Χριστό, να τους βγάλει
από το κοινωνικό περιθώριο και να τους φέρει
στο προσκήνιο της ζωής.
Η Μαρούλα υπηρέτησε με πίστη, με όλη
της την αγάπη και θείο ζήλο τους αδελφούς
της τους κωφαλάλους και τη ιερορραπτική με
ιεραποστολικό πνεύμα και αφοσίωση.
Είθε τώρα να αγάλλεται με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους στη Βασιλεία
του Θεού.
Επιμέλεια
Ευαγγελία Μορφοπούλου-Γεωργουλέα

«Αυτά που σώζουν τον άνθρωπο
είναι τα έργα τα καλά του Θεού,
η ταπείνωση, η υπακοή, η αγάπη,
η ελεημοσύνη».
Εάν κάνετε έργα καλά, θα έχετε μεγάλο
μισθό από τον Θεό.
Θα αξιωθείτε να δείτε θαύματα
και στην άλλη ζωή θα έχετε απέραντη
αγαλλίαση.
Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης
(4 Νοεμβρίου)
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Επιστολές Ιεραποστόλων στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Προς
Πανελλήνιο Χριστιανικό Όμιλο
Ορθοδόξου Ιεραποστολής
Κυψέλη – Αθήνα

Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Εκ βάθους καρδίας από την μακρινή και δεινοπαθούσα Τανζανία θέλω να
σας ευχαριστήσω για την ευγενική οικονομική προσφορά σας, ως βοήθεια στο
πρόγραμμα εμβολιασμού για την ανεμοβλογιά προς τα παιδιά της Τανζανίας!!!
Είναι αλήθεια ότι κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά στην Αφρική πεθαίνουν από
ασθένειες, οι οποίες στην Ευρώπη έχουν πια εξαλειφθεί, όμως στη δεινοπαθούσα Αφρική τα παιδιά πεθαίνουν για 3€!!! Τόσο κοστίζει το εμβόλιο της
ανεμοβλογιάς!!!
Με τη βοήθεια του Θεού, προσπαθούμε ταυτόχρονα με το πνευματικό ιεραποστολικό έργο να προσφέρουμε και τη ζωή σε αυτά τα παιδιά «που δεν έχουν
απλώς την ανάγκη μας, αλλά πεθαίνουν για αυτή»!!!
Θέλω για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους τους αδελφούς εν Χριστώ
που προσφέρουν το περίσσευμα ή το υστέρημά της αγάπης τους για το έργο μας!!!
Εύχομαι εκ βάθους καρδιάς πάντοτε το άρωμα της αγάπης σας αδελφοί μου
να φτάνει στα πέρατα της γης, στα παιδιά της Αφρικής!!!
Μετ’ ευχών εγκάρδιων.
† Ο Ειρηνουπόλεως Δημήτριος

Ο Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως, Yπέρτιμος και Έξαρχος
Ανατολικής Τανζανίας και Σεϋχελλών κ. Δημήτριος
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Επιστολές Ιεραποστόλων στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Yaounde le 24/ll/2021
Πρός: «
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.
Διά τῆς παροῦσης θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ βάθους καρδίας διά τήν οἰκονομικήν
σας προσφοράν, ἡ ὁποία κατετέθη τήν 08nv/11ου/2021 εἰς τό ταμεῖον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Καμερούν προοριζομένη διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ στό χωρίον Γκιντιγκίς τοῦ Β. Καμερούν.
Εὐχαριστοῦμε τήν ἀγάπη σας καί τήν γενναιοδωρία τῆς δωρητρίας, ἀλλά καί διά τήν
ὑμετέραν συμβολήν εἰς αὐτήν τήν δωρεάν.
Ταπεινῶς σᾶς μνημονεύουμε εἰς ὅλας τάς εὐχαριστιακάς συνάξεις.
Εὐχαριστοῦμεν διά τούς, ἐπί σειρά δεκαετιῶν, κόπους σας διά τήν ἐνίσχυσιν καί προαγωγή
τοῦ Ἀποστολικοῦ εἰς τά πέρατα τῆς γῆς. Εἴθε ὁ Κύριος τοῦ Ἀμπελῶνος νά ἀνταποδώσῃ
εἰς πάντας, ἐκατονταπλασίονα καί ζωήν τήν αἰώνιον κατά τόν λόγον Αὐτοῦ.
Ἐκζητοῦμε τάς προσευχάς σας διά τό ἐν Καμερούν ποίμνιον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μετά πολλῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ο Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
στο Β. Καμερούν. Ο Ναός αυτός υπάρχει στο χωριό Γκιντιγκίς (Guidigis) από το 2013.
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Επιστολές Ιεραποστόλων στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Σεούλ 7 Ὀκτωβρίου 2021
Πανελλήνιο Χριστιανικὸ Ὅμιλο
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς
Τρυγόνος 3-7, 113 64 ΚΥΨΕΛΗ, GREECE

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,
Μὲ εὐγνώμονα αἰσθήματα πληροφορηθήκαμε τὴν εὐγενῆ οἰκονομικὴ προσφορά
σας πρὸς τὴν ἐν Κορέᾳ Ἐκκλησία μας, τὴν ὁποία ἀποστείλατε μέσῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ
Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, καὶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν Κορεατῶν
Ἀδελφῶν μας, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας γιὰ τὴ δωρεά σας.
Εὐχόμενοι στὸν καθένα σας προσωπικῶς καὶ στοὺς οἰκείους σας ὑγεία, μακροημέρευση καὶ δύναμη ἐξ ὕψους πρὸς συνέχιση τῆς θεοφιλοῦς διακονίας σας, γιὰ τὴ
στήριξη τοῦ ἔργου διαδόσεως τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας πρὸς πάντα ἄνθρωπο καλῆς
θελήσεως, διατελοῦμε,
μετὰ πολλῆς ἀγάπης, θερμῶν εὐχαριστιῶν καὶ τιμῆς ἐν Κυρίῳ,
† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Ἀριθμ. Πρωτ. 0014/2021

Γκόμα, Κογκό 15 Νοεμβρίου 2021

Θέμα:
Ευχαριστήρια επιστολή

Προς την αξιότιμη κυρία
Πρόεδρο του Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου,

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρος,
Μετά χαράς και ευγνωμοσύνης σας στέλνω την επιστολή αυτή για να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας προς την Ιερά μας επισκοπή. Έλαβα την οικονομική σας
βοήθεια, που δείχνει την αγάπη σας προς τον έργο του Μεγάλου Θεού μας και σας
ευχαριστώ εκ μέρους όλης της Επισκοπής μας.
Να προσεύχεστε για μας, για το έργο αυτό στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνά
όλος ο κόσμος με την πανδημία αυτή και εμείς ταπεινά θα ευχόμαστε και για σας. Να
σας δώσει ο Αγαθός Θεός δύναμη και υγεία και να ευλογεί το έργο σας.
Εύχομαι δια των πρεσβειών της Παναγίας μας και του ΑΘΜ Πάπα και Πατριάρχη
μας,να ευλογεί τα έργα σας ο Παντοδύναμος Θεός. Καλά Χριστούγεννα.
Με μεγάλη αγάπη εν Χριστώ και μεγάλη εκτίμηση
Για την Ιερά Επισκοπή Γκόμα, π. Χαρίτων Ι. Μουσουνγκάϊ
Πατριαρχικός επίτροπος

Δραστηριότητες του Ομίλου
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Τέλεση αγιασμού του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
για τη νέα ιεραποστολική χρονιά

Α

γιασμό την 4η Οκτωβρίου 2021 για την
έναρξη του νέου εκκλησιαστικού - ιεραποστολικού
έτους τέλεσε ο πνευματικός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ,
στο χώρο του Ομίλου μας
στην Κυψέλη.
Ο Σεβασμιώτατος αγίασε τον χώρο και τους
συνεργάτες που παρίσταντο και διακονούν
παντοιοτρόπως την Ιεραποστολή μέσω του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.. Μεταξύ
άλλων, τόνισε ότι: «πρέπει να δοξάζουμε
τον Θεό που μας συγκέντρωσε με τη Χάρη
Του στον χώρο της Ιεραποστολής για να
τελέσουμε τον αγιασμό για την αρχή της
νέας χρονιάς κι έτσι αρχίζουμε πάλι τις δραστηριότητες, μετά από περίπου δύο χρόνια
παύσης λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

Η διακονία στο έργο του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. είναι
εκκλησιαστική διακονία και αποστολική
διακονία διδασκόμενοι από τον πρώτο μέγα
ιεραπόστολο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό
και εμπνεόμενοι από το σκεύος εκλογής
εκλεκτό για τα έθνη, Απόστολο Παύλο και
τους μαθητές του στην Αθήνα, Αεροπαγίτες
Άγιο Διονύσιο και Άγιο Ιερόθεο». Επαίνεσε, επίσης, τους συνεργάτες που αυτά
τα δύο χρόνια παύσης των
δραστηριοτήτων εκείνοι δε
σταμάτησαν να υποστηρίζουν με κάθε τρόπο και μέσο τον Σύλλογο και να τον
στηρίζουν οικονομικά.
Ευχήθηκε να πορευθούμε και αυτή τη νέα χρονιά
με προσευχή, εγρήγορση
και αδιάκοπη πνευματική
εργασία, ώστε να αντλούμε
δύναμη και χαρά στον αγώνα μας.
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ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2021 ΕΩΣ 30/09/2021
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής
01/07/2021 έως 30/09/2021

Ποσό

Αγοραστού Δήμητρα

20,00 €

Αναστασίου Δέσποινα

70,00 €

Ανώνυμος

50,00 €

Ανώνυμος

50,00 €

Ανώνυμος

50,00 €

Ανώνυμος

50,00 €

Ανώνυμος

80,00 €

Ανώνυμος

100,00 €

Ανώνυμος

30,00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος

50,00 €

Βάσσης Λουκάς

10,00 €

Βελέτζα Μαρία

120,00 €

Βελωνά Βασιλική

150,00 €

Μπουλιώτη Ανδριάνα

20,00 €

Νικόλαος (Ανώνυμος)

20,00 €

Νταμάνη Βασιλεία

30,00 €

Ντούμας Αλέξιος

338,46 €

π. Χαράλαμπος Σαρακηνός

100,00 €

π. Χερουβείμ Σουτόπουλος

50,00 €

Παιδονόμου Ελένη
Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη

23,26 €
100,00 €

Πανουργιά Φωτεινή

10,00 €

Παπαλάμπρος Χρήστος

40,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης
Παπαρίζος Παναγιώτης
Σαμαρτζής Παύλος
Σιώρα Ελένη

50,00 €
500,00 €
30,00 €
178,02 €

Σκλαβενίτη Χριστίνα

50,00 €

Σκούμπας Διονύσιος

100,00 €

Σκουτέλη Αλεξάνδρα

20,00 €

Στεργιούλης Βασίλειος

50,00 €

Σύρου Βασιλική

20,00 €

Τογαντζή Μαγδαληνή

30,00 €

Βίτσιος Δημήτριος

60,00 €

Γιαννακάκη Ελένη

50,00 €

Γιαννόπουλος Ιωάννης

50,00 €

Γκίκας Κωσταντίνος

10,00 €

Γκίνη Μαρίνα

90,00 €

Διλιντά Ειρήνη

20,00 €

Δούβλης Αριστείδης

30,00 €

Ευθυμίου Ηλιάνα

50,00 €

Εφραίμογλου Φωτεινή

10,00 €

Ανώνυμος

50,00 €

10,00 €

Βάγγου Γεωργία

20,00 €

80,00 €

Βασηλιάς Γεώργιος

20,00 €

30,00 €

Κουλουμπή Αγγελική

92,50 €

50,00 €

Μπούκιος Κωσταντίνος

20,00 €

4,76 €

Οικονόμου Νικολέττα

15,00 €

30,00 €

Παπαδημητρίου Σοφία

25,00 €

50,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος

30,00 €

60,00 €

Σανιδάς Σωτήριος

Ηλίας (Ανώνυμος)
Θεοδωρόπουλος Σταύρος
Θεοχάρη Ιωάννα
Καμπίτση Άννα
Καραβοκύρης Αριστοτέλης
Καραθανάση Μαρία
Καραντζίκου Σταυρούλα
Καρύδης Προκόπης
Κατερινόπουλος Παναγιώτης
Κιουλαφά Αναστασία

50,00 €

50,00 €

Υφαντής Χαράλαμπος

100,00 €

Κοντοδήμου Κυράννα

105,00 €

Κωστούλα Παναγιώτα

20,00 €
400,00 €
20,00 €

Μάϊνας Χάρης

100,00 €

Μανωλάκη Μάγδα

100,00 €

Μαριάτος Πέτρος

50,00 €

Μάτση Μαριάννα

300,00 €

Μαυροπάνου Άννα

200,00 €

Μουρατίδης Αναστάσιος

120,00 €

Στριμπής Δημήτριος

500,00 €

Λίγκα Νίκη

Ποσό

100,00 €

Κοκκίνη Αλεξάνδρα

Λαμπράκης Ανδρέας

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ν.
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας
από 01/07/2021 έως 30/09/2021

20,00 €

Εις Μνήμην
από 01/07/2021 έως 30/09/2021

Ποσό

Ανώνυμος εις μνήμην Αλεξάνδρας

20,00 €

Κουφού Άννα εις μνήμην συζύγου Σπυρίδωνος

20,00 €

Νικολετοπούλου Παναγιώτα εις μνήμην
γονέων Πέτρου και Στεφανίας

90,00 €

Πλέσσα Μαρία εις μνήμην Γεωργίου
και Σπυρίδωνος

300,00 €

Τετράδης Στέφανος εις μνήμην
αδερφού Αγγέλου

172,80 €

Συνδρομές μελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
από 01/07/2021 έως 30/09/2021

Ποσό
40,00 €
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΡΥΓΌΝΟΣ 3 (ΑΝΩ ΚΥΨΈΛΗ)

Εξώφυλλο: Χριστουγεννιάτικη
κάρτα 2021 Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
δια χειρός Γεωργίας
Μπουλμπασά-Βάγγου,
συνεργάτιδα
του Παραρτήματος Λιβαδειάς

KAI TΩPA O OMIΛOΣ MAΣ
ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)

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

mail.ierapostoli@gmail.com
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Kωδικός: 01-3914

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ: Οδός Τρυγόνος 3 (Άνω Κυψέλη) 113 64 Αθήνα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τη νέα διεύθυνσή σας.

ΣΤΕΊΛΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΛΉΡΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΝΈΟΥ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΟΝ «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΌ ΤΑΧΥΔΡΌΜΟ» ΔΩΡΕΑΝ.
ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΏΝ ΑΝΑΡΤΏΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ
ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΣ WWW.IERAPOSTOLI.GR

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί
«Πῶς» ἐγεννήθη ὁ Χριστός!
Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, την αφάνεια και διακριτικότητά Του.
Την άφατη ταπείνωσή Του. Τον Βασιλιά των ταπεινών αυτής της γης.
Να ακολουθήσουμε το φως του άστρου που θα μας φέρει κοντά
στην Ελπίδα του κόσμου, τον ΧΡΙΣΤΟ.
Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες,
δωρητές και ιεραπόστολοι απανταχού της γης.
Καλά
και ευλογημένο παρά Κυρίου, το
Εκ του Δ.Σ. του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Χριστούγεννα
Νέο Έτος!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

