
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 - Τεύχος 157



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΤΟΥ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 29845. 
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τηλέφωνα: (22650) - 82159 & 82008 
ὧρες λειτουργίας: Καθημερινῶς  
ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς.

Ὁ πνευματικὸς ἱδρυτής μας 
μακαριστὸς Μητροπολίτης  
Θεσσαλιώτιδος  
& Φαναριοφερσάλων  
Κωνσταντῖνος († 24 Μαρτίου 2007)

ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
δέχεται στούς ἑξῆς Τραπεζικούς λογαριασμούς

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR21 0110 1430 0000 1435 4003 338

ALPHA BANK
IBAN: GR890140 47104710 0200 2005 848

Παρακαλοῦμε ταχυδρομεῖστε  
τήν ἀπόδειξη τῆς Τραπέζης  

στόν  Ὅμιλό μας, ἤ ἐνημερῶστε μας
τηλεφωνικῶς μέ πλήρη στοιχεῖα

δωρητοῦ καί ἡμερομηνία κατάθεσης.
Ἡ ἀπόδειξη πού θά ἐκδώσουμε

μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ
στή φορολογική σας δήλωση.

Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία δέν εἶναι ὑποχρεωτική  
σέ ὅσους θέλουν νά κρατήσουν ἀνωνυμία.

«ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

Τριμηνιαῖο περιοδικό, ἰδιοκτησία τοῦ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Σ.Α.

Ὁδός Τρυγόνος 3, ( Ἄνω Κυψέλη) 113 64 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 8626-225, τηλ.-Fax: 210 3003-808,

κιν.: 693 411 1935

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ:
Μαρίνα Μπέκου, Μαρία Σταυριανοῦ,  

Ρουθ Ναμουίμπουα

Ἐκδότης - Ὑπεύθυνος κατά νόμο:
Μαρίνα Μπέκου, Ὀρφανίδου 59,
Ἄνω Πατήσια - Ἀθήνα, Τ.Κ. 11142

Ἐκτύπωση: «ΛΥΧΝΙΑ», Υἱοί Θ. Βγόντζα Ο.Ε. 
Ἀνδραβίδας 7, Χαμόμυλο Ἀχαρνῶν, 136 71 

τηλ.: 210 3410-436, www.lyhnia.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Πρόεδρος:
Μαρίνα Μπέκου, Νοσηλεύτρια Α΄ Βαθμοῦ

Ἀντιπρόεδρος:
Νικόλαος Ἀρβανίτης, Ἐλεύθερος Ἐπαγγελματίας

Γραμματεύς:
Ρούθ Ναμουίμπουα, Πτυχιοῦχος Φυσικῆς Ἀγωγῆς  

& Ἀθλητισμοῡ ΑΠΘ
Ταμίας:

Μαρία Σταυριανοῦ, Οἰκονομολόγος
Εἰδικός Γραμματεύς:
Ἀθανάσιος Μούσης,  

Μηχανικός Ἐνεργειακῆς Τεχνολογίας Τ.Ε.
Μέλη:

Ἀργυρώ Σώχου, συνταξιοῦχος Ἰδιωτ. τομέα
 Ἑλένη Σίμου, Τεχνικός Ὑπολογιστικῶν Συστημάτων



Εὐλογημένη, εἰρηνική, χαρι-
τοφόρος καί καλλίκαρπος ἄς 

εἶναι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή! 

Ἀπό Καθαρά Δευτέρα ἀνοίγεται 
τό ἱερό «στάδιον τῶν ἀρετῶν» 
τῆς ἱερᾶς αὐτῆς καί κατανυκτικῆς 
περιόδου καί ἡ Ἁγία μας 
Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία 
δίδει τό σύνθημα τοῦ ἀγῶνος λέ-
γουσα: «…οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι 
εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τόν 
καλόν τῆς Νηστείας ἀγῶνα. οἱ 
γάρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως 
στεφανοῦνται…».

Μέγα τό πνευματικόν σκάμμα 
τῆς νηστίμου αὐτῆς ἱερᾶς περιόδου, 
δριμεῖς οἱ ἀγῶνες, πολλαπλῆ ἡ ὠφέλεια, 
μέγιστα καί οὐράνια τά ἔπαθλα.

Ἑπτά αἱ ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν, 
μαζί μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. 
Πέντε οἱ Κυριακές τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς καί ἕκτη ἡ Κυριακή 
τῶν Βαΐων μᾶς δίδουν ἡ κάθε μία τό 
ἰδικό της πνευματικό μήνυμα. Ἡ διπλῆ 
νηστεία, πνευματική καί σωματική, ἡ 
μετάνοια, ἡ κάθαρσις ἀπό τά πάθη, ἡ 
κατάνυξις τῆς καρδίας, ἡ ταπεινοφρο-
σύνη, ἡ αὐτογνωσία, ἡ αὐτομεμψία, 
ἡ συμμετοχή εἰς τήν λατρευτική 
καί Μυστηριακή ζωή τῆς Ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας εἶναι τά μέσα καί τά πνευ-
ματικά ἐργαλεῖα αὐτῆς τῆς ἁγίας περι-
όδου ἰδιαιτέρως, ἀλλά καί τῆς ἐν γένει 
χριστιανικῆς μας ζωῆς.

Διά νά ἐπιτύχῃ καί εὐοδωθῇ, ὅμως, 
ὁ πνευματικός μας αὐτός ἀγώνας εἶναι 
ἀνάγκη νά ζητήσωμε ἀπό τόν Κύριο καί 
Θεόν μας αὐτό τό ὁποῖο ὑποδεικνύει 

ὁ νηπτικός Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας 
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος εἰς τήν εὐχήν, 
τήν ὁποία προετάξαμε. «Ναί, Κύριε 
Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά 
ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν 
τόν ἀδελφόν μου». Ἐάν, δηλαδή, δέν 
λάβωμεν ὡς θεῖο δῶρο τήν αὐτογνωσία 
καί αὐτομεμψία καί ἄν ἀντί τούτου κρί-
νωμεν καί κατακρίνωμεν τόν ἀδελφόν 
μας, δέν θά ἴδωμεν καί δέν θά βιώσω-
μεν τήν κατά Θεόν προκοπήν.

Ἀλλά διά νά κατορθωθῇ τό σπουδαῖο 
ἐπίτευγμα τῆς αὐτογνωσίας καί τῆς 
ἀποφυγῆς τοῦ σοβαροῦ ἁμαρτήματος 
τῆς κατακρίσεως τῶν ἄλλων εἶναι 
ἀπαραίτητο νά δεχθοῦμε τά θεῖα δω-
ρήματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τά 
ὁποῖα καταγράφει ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ εἰς 
τήν προηγούμενη πρότασι τῆς θεσπεσί-
ας αὐτῆς εὐχῆς: «Πνεῦμα δέ σωφροσύ-
νης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί 
ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ». 
Οἱ βασικές αὐτές ἀρετές τῆς σωφρο-
σύνης (ἠθικῆς καθαρότητος), τῆς τα-

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

«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται»

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ
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πεινοφροσύνης, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς 
ἀγάπης πηγάζουν ἀπό τήν ἐντός ἡμῶν 
παρουσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν 
ἔρχεται καί σκηνώνῃ εἰς τήν ὕπαρξιν 
τοῦ ἀνθρώπου τό Πανάγιον Πνεῦμα 
δωροφορεῖ εἰς τόν πιστόν Χριστιανόν 
τά ἐν λόγῳ θεῖα δωρήματα, τά ὁποῖα 
μόλις ἐμνημονεύσαμε.

Ὅμως, βασική καί ἀπαραίτητη 
προϋπόθεσις διά νά κατευθυνθῇ καί 
ἀνυψωθῇ ἡ προσευχή μας ὡς θυμί-
αμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
ἡμῶν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συγχώρησις 
καί ἡ συγγνώμη, τήν ὁποία δίδομεν 
εἰς τούς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι 
τυχόν μᾶς ἐπίκραναν ἤ ἀδίκησαν καί 
ἐσυκοφάντησαν, ἀλλά καί λαμβάνο-
μεν ἀπό ὅσους ἐμεῖς ἀδικήσαμε καί 
ἐβλάψαμε μέ διαφόρους τρόπους. Εἰς 
τήν Κυριακήν προσευχήν, τό γνωστό 
εἰς ὅλους μας «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς…», ἡ ὁποία εἶναι θεοδίδακτη 
καί πρότυπον συνοπτικῆς προσευχῆς, 
λέγομεν κατά τήν ὑπόδειξιν τοῦ Θεαν-
θρώπου Κυρίου μας: «…καί ἄφες ἡμῖν 
τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς 
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Ὅταν 
ἡ καρδία μας εἶναι «παγωμένη» ἐξ 
αἰτίας τῶν δυσαρέστων σχέσεων καί 
τῆς ψυχρότητός μας μέ ἀνθρώπους τοῦ 
περιβάλλοντός μας, ἡ προσευχή μας 
δέν εἶναι θεάρεστη καί εὐπρόσδεκτη 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
ὁμιλῶν διά τήν συγγνώμην καί τήν 
συγχώρησιν, συμβουλεύει τά ἑξῆς (τά 
μεταφέρουμε εἰς τήν ἁπλῆν γλῶσσα): 
«Σκέψου, πόσα σοῦ συγχώρησε ὁ Θεός, πῶς 
ἐσύ σώθηκες μέ τήν Χάριν Του. Καί μιμή
σου τόν Κύριο. Νά εἴμαστε φιλεύσπλαγχνοι. 
Νά παρέχωμε συγγνώμη σέ ὅσους νομί
ζουμε ὅτι μᾶς ἔβλαψαν» (Ε.Π.Ε. 24, 150).

Σέ ἄλλο σημεῖο συνιστᾷ ὁ Ἱερός 
Χρυσόστομος: «Δέν ἠμπορεῖς νά 
περιφρονήσῃς τά χρήματα; Δέν ἠμπορεῖς 
νά προσφέρῃς τά ὑπάρχοντά σου δι’ ὅσους 
ἔχουν ἀνάγκη; Δέν ἠμπορεῖς νά κάμῃς ἕνα 
καλό; Μά τοὐλάχιστον, δέν ἠμπορεῖς νά 
συγχωρήσῃς αὐτόν, πού σέ ἀδίκησε; Σέ 
ἐλύπησε ὁ τάδε καί σέ ἔβρισε; Ἀλλά σκέ
ψου, ὅτι τέτοια ἔχεις κάμη καί σύ πολλά 
σέ ἄλλους, ἀκόμη καί στόν Κύριο. Καί 
ἄν τό σκεφθῆς αὐτό, τότε θά ἀφήσῃς 
ὅ,τι σοῦ ἔχουν κάμη ἄλλοι καί θά τούς 
συγχωρήσῃς» (Ε.Π.Ε. 24, 156).

«Μέ κάθε τρόπο νά σπεύδωμε νά καθα
ρίσωμε τόν ρύπο τῆς ψυχῆς μας μέ τήν με
τάνοια, μέ τά δάκρυα, μέ τίς προσευχές, μέ 
τήν ἐλεημοσύνη. Νά γνωρίζῃς ὅτι καμμία 
συγγνώμη δέν ὑπάρχει ἀπό τόν Κύριο στόν 
ἄνθρωπο πού δέν κάμνει ἐλεημοσύνη» 
(Ε.Π.Ε. 25, 324).

Καί διά τό φοβερό πάθος τῆς μνη-
σικακίας σημειώνει ὁ ἅγιος Χρυσόστο-
μος. «Μή μνησικακήσῃς, ὦ ἄνθρωπε.  Ὅλοι 
εἴμαστε δοῦλοι τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρί
ου, ὁ ὁποῖος ἐπάνω ἀπό τόν Σταυρό ἔλεγε: 
«Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί 
ποιοῦσιν» (Λουκ. κγ΄ 34) (Ε.Π.Ε. 33, 94).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ  Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος μᾶς ἐδίδαξε 
μέ τήν κατανυκτική του εὐχή νά ζητᾶμε 
τό θεῖον δώρημα «τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά (τά 

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

Μέγα τό πνευματικόν σκάμμα 
τῆς νηστίμου αὐτῆς ἱερᾶς περιό-
δου, δριμεῖς οἱ ἀγῶνες, πολλαπλῆ 
ἡ ὠφέλεια, μέγιστα καί οὐράνια 
τά ἔπαθλα.
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ἡμέτερα) πταίσματα καί μή κατακρί-
νειν τόν ἀδελφόν μας», ἀφοῦ προη-
γουμένως ζητήσωμε καί λάβωμε ἀπό τό 
Ἅγιο Πνεῦμα τό θεϊκό χάρισμα τῆς σω-
φροσύνης, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς 
ὑπομονῆς καί τῆς ἀγάπης ὡς πνευματι-
κό μας ὑπόστρωμα. Ἡ αὐτογνωσία καί ἡ 
αὐτομεμψία, μαζί μέ τήν καταπολέμησι 
τοῦ πάθους τῆς κατακρίσεως θά μᾶς βο-
ηθήσουν τά μέγιστα νά στραφοῦμε πρός 
τόν ἔσω ἄνθρωπον, νά ἀποκτήσωμε τήν 
ἁγιοπνευματική ἐσωστρέφεια καί «ὅσον 
τό ἐξ ἡμῶν νά εἰρηνεύωμεν μετά πά-
ντων ἀνθρώπων» (πρβλ. Ρωμ. ιβ΄ 18). 
Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ θά εἰρηνεύῃ τήν 
ζωήν μας καί θά μᾶς χαρίζῃ τόν γλυκύ-
τατο αὐτό καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Καί ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς σο-
φίας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
μᾶς ἐδίδαξε καί μᾶς ἐνουθέτησε διά 
τήν ἀξία, τήν δύναμιν καί τά ἀγαθά 
ἀποτελέσματα τῆς συγγνώμης καί τῆς 
συγχωρήσεως τῶν συνανθρώπων μας.

Ἀμφότεροι οἱ Ἅγιοι αὐτοί τοῦ Θεοῦ 
μᾶς δίδουν τά κατάλληλα ἐναύσματα διά 
νά ἀγωνισθοῦμε θεοφιλῶς εἰς «τό στάδι-
ον τῶν ἀρετῶν» τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς. Τά ἀγωνίσματα αὐτά 
θά εἶναι θεάρεστα καί λυσιτελῆ εἰς τάς 
δυσκόλους περιστάσεις πού διερχόμεθα 
ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδράσεως τῆς ἐπιδημίας 
τοῦ μεταλλαγμένου ἰοῦ στή ζωή μας μέ 
τίς δυσάρεστες συνέπειες τοῦ πράγματος.

Μᾶς ὁπλίζουν πνευματικά μέ τήν 
πίστι, τήν ἐλπίδα, τήν ὑπομονή καί 
τήν προσευχή διά νά μή κλονιζώμε-
θα εἰς τόν προκείμενο ἀγῶνα. Ἀλλά 
καί μᾶς διδάσκουν νά μή κρίνωμε 
καί κατακρίνωμε, οὔτε νά διαπληκτι-
ζώμεθα καί νά ἀντιμαχώμεθα μέ τούς 
συμπολίτες μας πού τυχόν ἔχουν δια-
φορετική ἀντιμετώπισι τῶν θεμάτων 

τῆς ἐπιδημίας αὐτῆς. Ὡς Χριστιανοί 
ἐνδείκνυται νά ἔχωμε τήν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ. «Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ 
ἡμῶν». Καί ἐφ’ ὅσον ἔχομεν «τόν 
Χριστόν κατοικοῦντα καί μένοντα» 
ἐντός ἡμῶν «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στε-
ναχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός (πεῖνα) 
ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;» 
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. η’ 35).

Εὔχομαι θερμῶς εἰς ὅλους σας, ἅγιοι 
Πατέρες καί Ἀδελφοί Χριστιανοί, κα-
λόν καί ἐπιτυχῆ ἀγῶνα κατά τοῦ ἐν 
ἡμῖν ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου, κατά τοῦ 
κοσμικοῦ φρονήματος καί τοῦ κόσμου 
τῆς ἁμαρτίας καί κατά τοῦ ἀρχεκάκου 
διαβόλου καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων. 

Ἐγκαρδίως εὔχομαι καί προσεύχο-
μαι διά τήν κατάπαυσιν τοῦ πυρός, 
τήν ὁσονούπω ἐκεχειρία μεταξύ τῶν 
ἀλληλοσπαρασσομένων ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν τοῦ βορρᾶ καί τήν εἰρή-
νευσιν τῆς ἐκεῖσε περιοχῆς.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος καί 
αὖθις ἐκ μέσης καρδίας εἰρηνικήν, 
εὐλογημένην καί χαριτόδωρον τήν ἱεράν 
καί κατανυκτικήν περίοδον τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

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

Οἱ βασικές αὐτές ἀρετές τῆς σω-
φροσύνης (ἠθικῆς καθαρότητος), 
τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς ὑπομονῆς 
καί τῆς ἀγάπης πηγάζουν ἀπό 
τήν ἐντός ἡμῶν παρουσίαν τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. 
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Mε τις ευχές του Σεβασμιώτατου 
Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σε-

ραφείμ,

Ευδόκησε ο Θεός μετά από 2 χρόνια να γι-
ορτάσουμε με λαμπρότητα και πανηγυρικά 
και πάλι την Αγία μας, την Αγία Φιλοθέη, 
την αρχόντισσα των Αθηνών, με εσπερινό 
και Θεία Λειτουργία. Μνημονεύσαμε αν-
θρώπους που δώσανε τη ζωή τους ολόκλη-
ρη, ψυχή τε και σώματι, στην ιεραποστο-
λή, όπως τον μακαριστό πνευματικό μας 
πατέρα, Σεβασμιώτατο κυρό Κωνσταντίνο, 
ιδρυτή του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., αλλά και κτήτορα 
της κατακόμβης της Αγίας Φιλοθέης, ανα-
λογιζόμενος την πνευματική τροφοδοσία 
των μελών του συλλόγου. Μνημονεύσαμε 
όμως και άλλους ανθρώπους που κράτη-
σαν ζωντανή την παρουσία του συλλόγου 
στο χώρο της ιεραποστολής.

Αγαπητοί μου, αυτά τα δύο χρόνια 
της πανδημίας μάθαμε καλά ότι κανείς 
μας δεν ξέρει το σχέδιο του Θεού, ούτε 
μπορούμε να λέμε τη φράση: «Αυτό ήταν 
το σχέδιο του Θεού!» για ό,τι δύσκολο 
και τραυματικό συμβαίνει γύρω μας ή τη 
φράση: « Έτσι θέλησε ο Θεός!» Γράφει 
καθαρά ο Απόστολος Παύλος: «Τίς γάρ 
ἔγνω νοῦν Κυρίου;  Ἤ τίς σύμβουλος 
αὐτοῦ ἐγένετο;». Το μόνο που μένει σε 
εμάς, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Σω-
φρόνιος, είναι να γονατίσουμε και να ζη-
τήσουμε τον φωτισμό του Αγίου Πνεύμα-
τος, έμπονα και επίμονα, με τη μετάνοια 
και τη ταπείνωση του τελώνου. Διότι η 
σωτηρία μας δεν είναι ένα αποτέλεσμα 

των καλών έργων μας, της ηθικής  ζωής 
μας ή της ψυχρής εφαρμογής του νόμου 
του Θεού, όπως διαλαλούσε ο φαρισαί-
ος, αλλά είναι αποτέλεσμα της χάρις του 
Αγίου Πνεύματος. 

Μπορεί κανείς να τα κάνει όλα σωστά 
και να μη σωθεί. Να ζει σύμφωνα με το 
γράμμα του νόμου, αλλά να αδικεί. Να ζει 
χωρίς την αρετή της διάκρισης και της ευ-
αισθησίας. Να είναι ελεήμων μόνο για την 
αυτοδικαίωσή του στα μάτια του μάταιου 
αυτού κόσμου. Γιατί του λείπει το Φως!

Γράφει ο Ηλίας Λιαμής: « Να βγάλου-
με στο φως τον εαυτό μας, γεγυμνωμένο 
από τα μικρά μας ψέματα και τα μεγάλα 
μας μυστικά, με τις ανοιχτές πληγές και 
τις αποτυχίες μας, να τις δει και να τις 
γιάνει το φως. Ποιο φως; Το φως της τα-
πεινοφροσύνης ». Γράφει ο Alexander 
Schmemann: «Όταν βλέπουμε τα δικά 
μας σφάλματα και δεν κατακρίνουμε 
τους αδελφούς μας, όταν με άλλα λό-
για, η σωφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη, 
η υπομονή και η αγάπη γίνονται ένα 
σε μας, τότε και μόνο τότε ο αιώνιος 
εχθρός –η υπερηφάνεια– θ’ αφανιστεί 
μέσα μας».

Αγαπητοί μου, ας πορευθούμε τη Με-
γάλη Τεσσαρακοστή, το μεγάλο αυτό σχο-
λείο της ταπεινοφροσύνης, της συγχώρη-
σης και της αγάπης, με τις πρεσβείες της 
Αγίας μας, της Αγίας Φιλοθέης».

Καλή Ανάσταση!

Μαρίνα Μπέκου
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Απόσπασμα από την ομιλία της Προέδρου 
στην ετήσια Γ.Σ. του Sυλλόγου μας

στις 19/2/22

Ιεραποστολικοί Στοχασµοί

«
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Στην Ταϊβάν, σε 
αντίθεση με την 
Αφρική, δεν έχε-
τε να αντιμετω-
πίσετε το πρό-
βλημα της φτώ-
χειας του λαού. 
Λογικό, λοιπόν, 
η κατήχηση να 
ακολουθεί δια-
φορετικές οδούς 
σε αυτόν τον 
ασιατικό λαό. 
Ναι, στην Αφρική 
είναι αλλιώς τα  
πράγματα. Πρέπει 
να αντιμετωπιστεί καταρχάς το πρόβλη-
μα της πείνας. Ασφαλώς, η πίστη δεν 
δίνεται σε αντάλλαγμα για την υλική 
βοήθεια που παίρνει ο ιθαγενής, δε θα 
ήταν ιεραποστολή αυτό. Πρέπει να μι-
λήσεις για την πίστη και μαζί με τους 
ντόπιους να προχωρήσεις σε αυτήν, όχι 

μόνος… Οι άνθρωποι δεν είναι μια μάζα 
ανθρώπων τους οποίους εγώ κατευθύ-
νω. Πρόκειται για ανθρώπους μορφωμέ-
νους, έχουν δουλειές κ.λπ. Βαφτίζουμε 
πολύ λίγους, δεν πρόκειται στην Ταϊβάν 
να βαφτίσουμε 100 άτομα μαζί. Αν και 
δε θα δω όσο ζω θεαματικά πράγματα, 
ωστόσο γίνονται ζυμώσεις, άλλοι θα γρά-

Στιγμιότυπα από την Ορθόδοξη ζωή στη Ταϊβάν

Ορθόδοξη κατήχηση και κινεζικός πολιτισμός
(από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Ταϊβάν)

Ο πατήρ Ιωνάς Μούρτος εδώ και πολλά χρόνια διακονεί στη μακρινή Ταϊβάν, 
κάνοντας υπακοή στην πρόταση του μακαριστού Γεωργίου Καψάνη, Ηγουμένου 

της Μονής Γρηγορίου, και έχοντας ως αποσκευή τις πνευματικές νουθεσίες του 
Αγίου Πορφυρίου, που, ανάμεσα σε άλλα, τον συμβούλευσε να μάθει να χειρίζεται 
τους υπολογιστές.

Σήμερα ο πατήρ Ιωνάς κατανοεί πλέον τη σοφή και προορατική συμβουλή του 
Αγίου, αφού θα χρειαζόταν απαραίτητα αυτή την τεχνική γνώση για να κάνει ιε
ραποστολή σε μια χώρα όπου οι κάτοικοι της οποίας ανιχνεύουν την Ορθοδοξία 
μέσω του διαδικτύου. Το πραγματικά καλό που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα 
δεν έχει ανάγκη από κανόνες και προϋποθέσεις για να εξαπλωθεί. Αυτό το καλό 
πνέει ελεύθερα και πρωτότυπα. Μεταφέρουμε το β΄ μέρος της συνέντευξης που 
παραχώρησε ο π. Ιωνάς στην «Ορθόδοξη Αλήθεια».
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ψουν θετικά πράγματα για εμάς, άλλοι 
αρνητικά και έτσι προχωράει η Εκκλη-
σία. Αν και στην Ταϊβάν δεν μας έχουν 
αντιμετωπίσει αρνητικά, ήταν όλοι φιλι-
κοί. Στο διαδίκτυο γράφουμε πράγματα, 
δεχόμαστε απορίες από παντού, κάποιοι 
δεν συμφωνούν με αυτά που διαβάζουν, 
κι εμείς όσο μπορούμε απαντάμε κ.ο.κ.

Όταν λοιπόν μιλάς σ’ ένα κέντρο 
πολιτισμού, σ’ ένα κέντρο Τεχνο-
λογίας, προφανώς αντιμετωπίζεις 
ανθρώπους μορφωμένους και θα 
πρέπει να είσαι πάρα πολύ καταρ-
τισμένος, θα πρέπει, επίσης, να με-
ταφράσεις τη Θεολογία όχι μόνο στη 
γλώσσα τους αλλά και στις συνήθει-
ές τους και να μπορείς να κάνεις την 
Θεολογία αυτή απλή, ενδιαφέρουσα, 
για να τραβήξει ανθρώπους.

Αντιμετωπίζει κανείς πολλών ειδών 
ανθρώπους· αντιμετωπίζει ανθρώπους 
οι οποίοι –ένας μέσος όρος των νέων 
ανθρώπων της Ταϊβάν των ανθρώπων 
της Τεχνολογίας βασικά είναι άθεοι– 

ακολουθούν την κινεζική παράδοση. 
Ακολουθούν την κινεζική παράδοση, 
αλλά δεν την πολυπιστεύουν, έχουν 
ένα έντονο κριτικό πνεύμα γενικά για 
τις θρησκείες. Αυτό που σου λένε συχνά 
είναι ότι «εγώ είμαι καλός άνθρωπος, 
δεν πειράζω κανέναν συνεπώς δε μου 
χρειάζεται να είμαι σε κάποια θρησκεία».

Υπάρχει  όμως, 
όπως σας είπα, μια 
παράδοση, πηγαίνουν 
μεν στους κινεζικούς 
ναούς, αλλά δεν τους 
πολυπιστεύουν κιό-
λας. Κάνουν κάτι το 
τελείως τυπικό. Αυτό 
είναι θα λέγαμε το γε-
νικό πλαίσιο. Υπάρχει 
έντονη κριτική διάθε-
ση, υπάρχει όμως και 
ειλικρινές ενδιαφέρον, 
το οποίο δεν είναι το 
ίδιο όπως είναι στην 
Ελλάδα, είναι πολύ 
περισσότερο εδώ και 

πολύ πιο καθαρό.
Στην Ταϊβάν δεν υπάρχει δωρεάν 

παιδεία. Η πολυετής προσπάθεια να 
κατανοήσουμε τον κινεζικό πολιτισμό, 
ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους που προσέρχονται στον Χρι-
στιανισμό, μας οδήγησε στην αναζή-
τηση λέξεων και κινεζικών ορολογιών 
που δεν ταιριάζουν με την συνηθισμένη 
κατήχηση που χρησιμοποιούμε.

Αντίθετα με την Αφρική, η Ταϊβάν, 
δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επισιτι-
σμού κι επομένως είναι λογικό, η κα-
τήχηση να διαφοροποιείται. Όταν διδά-
σκεις σε ένα κοσμοπολίτικο τεχνολογικό 
κέντρο, σε άτομα με υψηλό βιοτικό επί-

Μια μεγάλη δυσκολία στη κατήχηση είναι ότι στην κινεζική παράδοση 
δεν υπάρχουν έννοιες και όροι οι οποίες  να προσεγγίζουν τις έννοιες 

της χριστιανικής θεολογίας
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πεδο οφείλεις αφενός να προσφέρεις την 
αλήθεια του Ευαγγελίου με απλό τρόπο, 
αφετέρου θα πρέπει να είσαι πολύ προ-
σεκτικός και καταρτισμένος για να «με-
ταφράσεις» στην κουλτούρα τους αυτή 
την πραγματικό-
τητα. Στην κινεζι-
κή παράδοση δεν 
υπάρχουν έννοιες 
και όροι οι οποί-
ες  να προσεγγί-
ζουν τις έννοιες 
της χριστιανικής 
θεολογίας.  Το 
σημαντικότερο 
δε, είναι ότι οι 
άνθρωποι αυτοί 
βρίσκονται σε 
μια πολιτισμι-
κή κρίση, σε μία 
ρήξη των προγο-
νικών θρησκευ-
τικών παραδό-
σεών τους με τη 
σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση. 
Για τη δική μας κουλτούρα, είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να φανταστεί κανείς επι-
στήμονες που τελείωσαν πανεπιστήμια, 
με master και διδακτορικά να πιστεύουν 
στην καθημερινή παρουσία των φαντα-
σμάτων ή να πηγαίνουν σε ναούς, να ρί-
χνουν δύο ξυλαράκια και να περιμένουν 
απάντηση από τον θεό τους να επιλύσει 
το πρόβλημά τους. Για τους Ευρωπαίους 
είναι αδιανόητο να αντικρύζεις εκατομ-
μύρια ανθρώπων να κοιτάζουν μοιρο-
λατρικά τον τρόπο που θα πέσουν τα 
ξυλαράκια, για να πάρουν σημαντικές 
αποφάσεις στη ζωή τους. Έτσι, από την 
μια πλευρά να βλέπεις τον κόσμο να βρί-
σκεται στο κέντρο της τεχνολογίας και 

από την άλλη να κυριαρχούν στην ψυ-
χοσύνθεσή τους οι προγονικές δοξασίες 
και οι δεισιδαιμονίες, κυρίως η τύχη, η 
πρόβλεψη για το μέλλον.

Έχοντας λοιπόν να αντιμετωπίσουμε 

αυτήν την πραγματικότητα, προχωρήσα-
με στη συλλογή στοιχείων για να γρά-
ψουμε μία κατήχηση στα κινεζικά αλλά 
θεμελιωμένη καλά και με πολλές λεπτο-
μέρειες. Αυτός είναι και ο λόγος που 
μετά από μία πολυετή προσπάθεια να 
κατανοήσουμε τον κινεζικό πολιτισμό, 
μας οδήγησε στην αναζήτηση λέξεων 
και κινεζικών ορολογιών που δεν ται-
ριάζουν με την συνηθισμένη κατήχηση 
που χρησιμοποιούμε, ώστε να μπορούμε 
να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που 
προσέρχονται στον Χριστιανισμό.

Αρχιμανδρίτης π. Ιωνάς Μούρτος
Ορθόδοξο Ιεραποστολικό 

κλιμάκιο Ταϊβάν

Η Ταϊβάν δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επισιτισμού, η αλήθεια 
του Ευαγγελίου διδάσκεται σ’ ένα κοσμοπολίτικο τεχνολογικό κέντρο 

σε άτομα με υψηλό βιοτικό επίπεδο
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1. Ενημερωθήκαμε για την μετάβα-
σή σας στη Λιβερία και για το νέο ιε-
ραποστολικό ξεκίνημα στη χώρα αυτή. 
Καταρχάς, λοιπόν, θα θέλαμε να σας 
μεταφέρουμε τις ευχές και προσευχές 
όλων των συνεργατών του Ομίλου για 
μια ευλογημένη αρχή και μια καρπο-
φόρα διακονία. Θα θέλατε να μας με-
ταφέρετε κάποιες πρώτες εντυπώσεις 
από τη νέα αυτή χώρα;

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
την τιμή που μου κάνετε παίρνοντας 
αυτή τη συνέντευξη από την αναξιότη-
τά μου σχετικά με την Ορθόδοξη Ιερα-
ποστολή στη Λιβερία. Ο Σύλλογός σας 
είναι πάντα κοντά μας και ξέρουμε ότι 
προσεύχεστε για εμάς. Στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
χρόνια τώρα νοιάζεστε, βοηθάτε όπο-
τε μπορείτε. Αυτό μας συγκινεί και μας 
δίνει πράγματι δύναμη, κυρίως ηθική 
δύναμη, για να συνεχίσουμε κι εμείς τον 
ταπεινό μας αγώνα εδώ, με τις ευλογίες 
φυσικά του Πατριάρχου Αλεξανδρείας 
κ. Θεοδώρου και του Αρχιεπισκόπου κ. 
Γεωργίου Βλαδιμήρου που είναι υπεύ-
θυνος και για τη Λιβερία.

Ήρθα στη Λιβερία 
σχεδόν απ’ τις αρχές της 
χρονιάς και με τη χάρη 
Του Θεού προσπαθούμε 
να κάνουμε κάτι για να 
υπάρχει Ορθόδοξη πα-
ρουσία εδώ. Η Λιβερία 
βρίσκεται κοντά στον 
Ισημερινό, έχει πολλή 
ζέστη που καμιά φορά 
γίνεται ανυπόφορη. Το 
85% του πληθυσμού 
είναι χριστιανοί, όχι 

Ορθόδοξοι αλλά σε διάφορες αιρέσεις, 
και υπάρχει ένα ποσοστό που είναι 
μουσουλμάνοι. Δεν υπήρχε κανένας 
Ορθόδοξος εδώ ούτε Ορθόδοξος Ναός. 
Είναι τριτοκοσμική χώρα με πληθυσμό 
περίπου 5-6 εκατομμύρια. Επικρατεί 
πολύ μεγάλη φτώχεια και οι άνθρωποι 
καθημερινά τρώνε μόνο ρύζι συνήθως. 
Το κόστος ζωής είναι πολύ ακριβό ενώ 
το μεροκάματο είναι περίπου 3-5 ευρώ 
τη μέρα. Υπάρχει βέβαια μεγάλη ανεργία, 
ειδικά στα χωριά, που οι άνθρωποι ζουν 
σε λασποκαλύβες και υποφέρουν πολύ 
από πείνα και ανέχεια.

Να σας πω ότι παλαιότερα στη Λιβε-
ρία υπήρχε εμφύλιος πόλεμος. Έπαιρ-
ναν τα μικρά παιδάκια και τα βίαζαν και 
τους έδιναν όπλα για να σκοτώνουν τους 
μεγαλυτέρους. Αυτά τα παιδιά έχουν με-
γαλώσει τώρα, έχει σταματήσει ο πόλε-
μος, αλλά συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη 
εγκληματικότητα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει 
τώρα κανονική κυβέρνηση και υπάρχει 
μια ομαλότητα. Έτσι, μέσα σ’ όλα αυτά 
ξεπηδάει η Ορθοδοξία.

Αποκλειστική συνέντευξη 
από τον ιεραπόστολο π. Ερμόλαο Ιατρού,

ο οποίος βρίσκεται για ιεραποστολή 
στη Λιβερία

Συνέντευξη στο περιοδικό µας



11
Όταν ήρθα δεν μπορούσα να λειτουρ-

γήσω γιατί δεν υπήρχε ένας πιστός και 
απ’ τους Κανόνες της Εκκλησίας απαγο-
ρεύεται η Θεία Λειτουργία αν δεν υπάρ-
χει τουλάχιστον ένας πιστός. Παρακαλού-
σαμε τον Θεό και τελικά βρέθηκαν δυο 
άνθρωποι, πατέρας και γιος. Ο πατέρας, 
62 ετών ηλεκτρολόγος, πήρε το όνομα 
που έχει ο Επίσκοπός μας προς τιμήν 
του και τον βαπτίσαμε Γεώργιο. Τον γιο 
του, 11 χρονών, τον ονομάσαμε Γρηγόριο. 
Έτσι, έχουμε δυο πιστούς κι επιτέλους 
μπορώ να λειτουργώ τις 
Κυριακές και τις μεγάλες 
γιορτές γιατί έρχονται και 
οι δυο, κοινωνάνε πάντοτε 
ως νεοφώτιστοι και είναι το 
μόνο ποίμνιο που έχω. Είναι 
μια αρχή, μια δειλή μικρή 
αρχή, ταπεινή, που αν την 
ευλογήσει ο Θεός, και το εύ-
χομαι, μπορεί να αποδώσει 
καρπούς. Η Θεία Λειτουργία 
γίνεται μέσα στο σπίτι μου: 
μετατρέπεται το σπίτι μου 
για λίγο σε Ορθόδοξο Ναό 
χρησιμοποιώντας ένα τραπεζάκι και το 
αντιμήνσιο που μου έδωσε ο Επίσκο-
πός μου. Οι άνθρωποι αυτοί βαπτίστηκαν 
στον Ατλαντικό, στη θάλασσα που είναι 
δίπλα μας. Δεν έχουμε ούτε κολυμβήθρα 
κι έτσι πήγαμε στη θάλασσα, για να γίνει 
η βάπτιση σωστά, πλήρης καταδύσεως, 
όπως λέει η παράδοση της Εκκλησίας. 
Μεγάλη υπόθεση του Γιώργου και του 
Γρηγόρη που βαπτίστηκαν πρώτοι.

2. Είστε ο πρώτος ορθόδοξος ιερέας 
που πηγαίνει στη Μονρόβια της Λιβερί-
ας, οι ορθόδοξοι ιθαγενείς είναι όλοι κι 
όλοι δύο, ορθόδοξος ναός δεν υπάρχει. 
Εμείς αυτό δεν μπορούμε καν να το δι-
ανοηθούμε. Πώς οργανώνεται ένα νέο 
ιεραποστολικό κλιμάκιο από το μηδέν;

Όταν έρχεσαι σε μια χώρα και δεν 
υπάρχει Ορθόδοξη παρουσία το πρώτο 

που κάνεις είναι να επισημοποιήσεις 
την Εκκλησία. Κάναμε το καταστατικό 
σε καλό δικηγόρο κι έτσι η Εκκλησία μας 
είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το 
κράτος. Δόξα Σοι ο Θεός, αυτό είναι με-
γάλο βήμα που έχουμε καταστατικό της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Λιβερία κι 
έτσι έχουμε κάθε δικαίωμα να αγοράζου-
με, να χτίζουμε, να βοηθάμε τον κόσμο 
με νόμιμο τρόπο. Γράφτηκε, λοιπόν, στα 
αγγλικά ένα καταστατικό που λέει ποια 
είναι η πίστη μας. Δεν είμαστε οργανι-

σμός ή κάτι άλλο. Είμαστε η Εκκλησία, 
η μοναδική Αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, στο 
καταστατικό βάλαμε και λίγα από τα δόγ-
ματά μας για να φανεί πού βρίσκεται η 
Αλήθεια. Ουσιαστικά αυτό είναι και μια 
ομολογία προς την Κυβέρνηση, γιατί η 
Κυβέρνηση σφραγίζει τελικά το καταστα-
τικό μας. Ακόμα, λοιπόν, και το πρώτο 
βήμα είναι μια ομολογία πίστεως, 
μια που το καταστατικό έχει πλήθος 
πληροφορίες για την Ορθοδοξία και 
την Αλήθεια. 

Από εκεί και πέρα, γνωστοποιούμε 
στους ανθρώπους, γράφοντας κανένα άρ-
θρο σε κανένα ιεραποστολικό περιοδικό 
της Ελλάδας, ότι ξεκινάμε κάτι καινούριο 
με την ευχή του Πατριάρχου. Μακάρι να 
βρεθούν λίγοι δωρητές, παρ’ όλη τη με-
γάλη κρίση που έχει η Ελλάδα, έστω για 

Συνέντευξη στο περιοδικό µας
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το παραμικρό που μπορούν να δώσουν, 
γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε στήριξη, ηθι-
κή και οικονομική. Είναι πολύ δύσκολο 
να βρεθεί αυτή η στήριξη, πάρα πολύ 
δύσκολο. Αλλά και ο Θεός είναι μεγάλος 
και τα δύσκολα για εμάς είναι πανεύκολα 
για Εκείνον. Εμπιστευόμαστε απόλυτα 
την πρόνοια Του Θεού – το απόλυτα εί-
ναι μεγάλη κουβέντα. Λυγίζουμε κι εμείς. 
Εμπιστευόμαστε όσο μπορούμε την πρό-
νοια Του Θεού. Ξέρουμε ότι όλα γίνονται 
προς δόξαν Του. Ξέρουμε ότι «χωρὶς ἐμοῦ 
οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Έτσι, λοιπόν, τα 
δύσκολα γίνονται εύκολα και δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι εμείς υποφέρουμε. 
Οι Λιβεριανοί υποφέρουν, τα παιδάκια 
υποφέρουν. Γυρίζουν ξυπόλυτα με ελάχι-
στα ρούχα. Πράγματι, στα χωριά ειδικά, 
στα πρόχειρα κατασκευασμένα σπιτάκια 
τους η εικόνα της φτώχειας είναι έντονη, 
τους λυπάται η καρδιά μας. Αλλά εμάς δε 
μας λυπεί τίποτα, δεν υπάρχει κάποια 
δυσκολία, μια που νοικιάζουμε ένα σπίτι 
κι έχουμε τα προς το ζην. Απλώς, όταν 
βλέπεις τους άλλους να υποφέρουν τόσο, 
τότε λες ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια 
μεγάλη δοξολογία στον Θεό που δεν είσαι 
σ’ αυτή τη δύσκολη θέση. Και το κυρι-
ότερο: ο κόσμος ζει στο πνευματικό 
σκότος, ενώ εμείς έχουμε την Αλή-
θεια. Αναρωτιέμαι πόσο το εκτιμάμε 
αυτό και πόσο το αξιοποιούμε, γιατί 
έχουμε μεγάλη ευθύνη και μια μέρα θα 
μας τη ζητήσει ο Κύριος.

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, είναι το κα-
ταστατικό. Το δεύτερο είναι το αυτοκίνη-
το: δεν μπορείς να κάνεις ιεραποστολή 
χωρίς αυτοκίνητο. Προσπάθησα στην 
αρχή εδώ να πάρω μεταχειρισμένο αυτο-
κίνητο. Εδώ φέρνουν όλα τα πολύ παλιά 
αμερικάνικα αυτοκίνητα και προσπα-
θούν να τα πουλήσουν με 15-20 χιλιάδες 
δολάρια Αμερικής. Τελικά, ευλόγησε ο 
Θεός, γιατί ο δικηγόρος μας, που είναι 
πολύ καλός άνθρωπος, έκανε σωστές 

κινήσεις κι αξιωθήκαμε να πάρουμε 
ένα ολοκαίνουριο, αφορολόγητο (γιατί 
είμαστε Εκκλησία) αυτοκίνητο που είναι 
κατάλληλο για κακοτράχαλους δρόμους.

Όσον αφορά το τρίτο βήμα: εφόσον 
δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες ιεραπό-
στολοι, δεν μπορείς μόνος σου να κά-
νεις ιεραποστολή. Είναι λοιπόν πολύ 
ευλογημένο και απαραίτητο να βρεις 
ντόπιους συνεργάτες που να είναι τίμια 
και καλά παιδιά. Εγώ, για παράδειγμα, 
έχω έναν οδηγό που ξέρει όλη τη χώρα 
και μπορεί να με πάει οπουδήποτε. Έχω 
τον Γιώργο που βαπτίσαμε, τον ηλεκτρο-
λόγο, που με συμβουλεύει συνεχώς, γιατί 
η χώρα έχει πολλές παγίδες και μεγάλη 
εγκληματικότητα και κλέψιμο. Έχω κι 
έναν άλλο συνεργάτη, που όπου να ‘ναι 
θα τον βαπτίσουμε. Προς το παρόν δεν 
έχει βαπτιστεί και λέγεται Justin. Έτσι, 
λοιπόν, κι ο Justin είναι πολύτιμος και νο-
μίζω έχει μέλλον στην Ορθοδοξία. Είναι 
πανέξυπνος, είναι και λογιστής, κάνει τα 
λογιστικά, γιατί εγώ δεν τα ξέρω, και όχι 
μόνο αυτό –αυτό είναι το λιγότερο– είναι 
γενικώς για όλα, μπορεί να κάνει οποι-
αδήποτε δουλειά. Έτσι, λοιπόν, το άλλο 
βήμα είναι, όπως σας είπα, να βρεθούν 
συνεργάτες για να μπορείς να κάνεις 
δουλειά και να ακούς τις συμβουλές τους. 
Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τίμιους αν-
θρώπους στην Αφρική και παρακαλάς 
τον Θεό να σου τους στείλει. 

Το τέταρτο βήμα είναι –και αυτό θα 
κάνουμε από τούτη την εβδομάδα και 
μετά– να πηγαίνουμε σε μέρη που μου 
προτείνουν οι συνεργάτες μου για να 
βρούμε οικόπεδο. Κάνουμε μια έρευνα, 
θέλουμε να είναι πολύ μεγάλο για να 
μπορούμε να καλλιεργούμε κιόλας δι-
άφορα λαχανικά και να συντηρούμεθα 
χωρίς να τα αγοράζουμε. Κάντε και προ-
σευχή κι εσείς, αν είναι ευλογημένο, σε 
μια-δυο εβδομάδες να το αγοράσουμε. 
Και, από εκεί και πέρα, είναι το χτίσιμο 
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του πρώτου Ναού για να γίνονται οι 
Ακολουθίες σωστά.

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα βήμα-
τα: μετά πια με το αυτοκίνητο, που όπως 
σας είπα είναι απαραίτητο, να πηγαίνεις 
στα χωριά και να διδάσκεις. Όπως λέει 
ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, αν δεν 
αρέσει το κήρυγμα τινάζεις τη σκόνη από 
πάνω σου και πας στο επόμενο χωριό. 
Δηλαδή όποιος θέλει, δε βιάζουμε να δι-
δάξουμε την Ορθοδοξία και δεν βαπτί-
ζουμε με το ζόρι. Κανονικά οι βαπτίσεις, 
με εξαίρεση τον Γιώργο και τον Γρηγορά-
κη που τους βάπτισα γρήγορα γιατί είχα 
ανάγκη να λειτουργώ, πρέπει να γίνονται 
μετά από αρκετό καιρό κατήχησης. Στο 
Μαλάουι σε κάθε ενορία βαπτίζαμε μια 
φορά τον χρόνο. Είναι λοιπόν πολύ ση-
μαντικό να επισκέπτεσαι τα χωριά και να 
διδάσκεις Χριστό και Ορθοδοξία.

Βέβαια, όταν ιδρύσεις κάποιες ενο-
ρίες, δεν προλαβαίνεις πια να πηγαίνεις 
σε όλα τα χωριά, οπότε κάνεις σεμινάρια 
στο ιεραποστολικό σου κέντρο. Διαλέγεις 
κάποια παιδιά, τους κάνεις κατηχητές, 
έρχονται οι κατηχητές και τους κατηχείς 
στο ιεραποστολικό κέντρο και μετά πά-
νε στα χωριά τους και διδάσκουν αυτοί 
την Ορθόδοξη Πίστη. Έτσι, δεν πέφτει 
όλο το βάρος πάνω σου. Τα μελλοντικά 
σχέδια είναι οι κατηχητές να έρχο-
νται στο ιεραποστολικό κέντρο, να 
κατηχούνται καλά, να τους δίνουμε 
υλικό, προσευχητάρια, εικόνες να 
κρεμάσουν στα σπίτια τους, να πη-
γαίνουν στα χωριά να διδάσκουν 
την πίστη κι όταν ξαναπάς εσύ στο 
χωριό το μέρος είναι πιο έτοιμο. 
Και τελικά, απ’ τους κατηχητές διαλέ-
γεις τους καλύτερους, με τη φώτιση του 
Θεού βέβαια, για να τους προτείνεις 
στον Επίσκοπο να γίνουν κληρικοί. Εί-
ναι πολύ απαραίτητο το ιεραποστολικό 
κέντρο, πρέπει να έχει Ναό, σπίτι για 
ιερέα, ξενώνα, γραφεία, σεμιναριακό 

χώρο για να έρχονται οι κατηχητές και 
να ωφελούνται.

Συγχρόνως με αυτά, προσπαθείς να 
βρεις για τους φτωχούς –που είναι πα-
ντού– φαγητό, όπως είναι το ρύζι που 
είναι η κύρια τροφή τους, να τους δίνεις 
κάποια ρούχα κλπ για να δουν κι αυ-
τοί πόσο τους νοιάζεσαι και πόσο τους 
αγαπάς. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είμαστε 
μόνο ψυχή αλλά είμαστε και σώμα.

Το ανώτερο βέβαια από όλα είναι 
η προσευχή: ικετεύεις τον Θεό, γιατί 
η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, να κάνεις 
όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη ή να είναι 
τουλάχιστον λάθη που διορθώνονται, και 
περιμένεις σταγόνα-σταγόνα τη φώτι-
ση Του Θεού, μήπως και γίνει προκοπή 
στο μέρος που εργάζεσαι. Χρειάζεται να 
έχεις επαφές με μοναστήρια, ειδικά στο 
Άγιο Όρος όπως έχω εγώ, για να προσεύ-
χονται για εσένα. Είναι οι πλάτες μας τα 
μοναστήρια και αυτοί οι άνθρωποι που 
προσεύχονται για εμάς. Τόσα χρόνια χά-
ρη στην προσευχή τους ο Θεός ευλογεί.

3. Σας είχαμε ακούσει από κο-
ντά στο Ιεραποστολικό Συνέδριο του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. το 2015 όπου μας περιγρά-
φατε την πραγματικότητα του Μαλά-

Συνέντευξη στο περιοδικό µας
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ουι. Είχατε θέσει τότε τον –πιο επίκαι-
ρο σήμερα από ποτέ– προβληματισμό 
για το πόσο εύκολο είναι ένας σύγχρο-
νος  Έλληνας να μπει στη θέση, ή έστω 
να καταλάβει, τον σύγχρονο ιθαγενή 
της Αφρικής. 7 χρόνια μετά πώς θα 
μπορούσε να απαντηθεί αυτό;

Εδώ χρειάζονται δύο πράγματα. Δεν 
είναι καθόλου εύκολο και πολλοί από 
εμάς (και η αναξιότητά μου) δεν ξέρω 
αν το έχουμε καταφέρει, για να είμαι ει-
λικρινής. Χρειάζεται πάνω απ’ όλα, όπως 
όλα τα πράγματα, φώτιση Θεού. Αν η 
χάρις του Θεού σε φωτίζει, τότε βρί-
σκεσαι στην ίδια συχνότητα με τους 
ιθαγενείς και τους καταλαβαίνεις 
καλύτερα. Αν γίνει αυτό το «κλικ» 
μέσα σου δηλαδή. Δεν μπορούμε να 
παινευόμαστε ότι έχουμε αγάπη και 
τους καταλαβαίνουμε. Πού τη βρήκαμε 
(για μένα μιλάω), πού τη βρήκαμε την 
αγάπη; Απλώς γίνεται μια προσπάθεια. 
Όταν τους αγαπάς πραγματικά, μόνο 
έτσι καταλαβαίνεις τους ιθαγενείς και 
μπαίνεις στη θέση τους. Και πάλι αυτό 
δε γίνεται σε μια και δυο βδομάδες κι 
άλλοι το καταφέρνουν κι άλλοι δεν το 
καταφέρνουν. Εγώ ανήκω στη δεύτερη 
κατηγορία, αλλά αυτό δεν πειράζει γιατί 
ο Θεός μετράει και την προσπάθεια. 

Όταν κανείς ασχολείται με την ιερα-
ποστολή πρέπει να το έχει πάρει από-
φαση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτή. 
Χρειάζεται να καταλάβει ότι πρέπει να 
είναι κοντά στους ιθαγενείς. Δε λέω, 
να πηγαίνουμε στην Ελλάδα, να πηγαί-
νουμε στο Άγιο Όρος, να γεμίζουμε τις 
μπαταρίες μας, να βλέπουμε τους δικούς 
μας, γιατί πράγματι χρειάζονται κι αυτά. 
Απλώς να μην το παρακάνουμε. Είναι 
καλό να είναι κάποιος συνέχεια στον 
χώρο της ιεραποστολής, όπως νομίζω.

Έτσι πρέπει να γίνεται η προσπάθεια: 
πρέπει να ζητάμε τη φώτιση του Θεού 
και σιγά σιγά με τον χρόνο, αν δει ο Θεός 

ότι δεν έχεις τόση μεγάλη υποκρισία, γυ-
ρίζει λίγο τον διακόπτη και σε βάζει σχε-
δόν στην ίδια συχνότητα με αυτούς για 
να μπορείς να τους καταλαβαίνεις και να 
μπορούν να σε καταλαβαίνουν. Αλλιώς, 
ακόμα κι αν μιλάς τη γλώσσα τους, είναι 
σα να μιλάς κινέζικα. Γι’ αυτό, πάνω απ’ 
όλα είναι, όχι η αγάπη, που είναι δύσκο-
λο να τη βρούμε, αλλά η προσπάθεια για 
την αγάπη. Αυτό το λέω ενθυμούμενος 
τον γέροντα στο Essex, τον Άγιο Σωφρό-
νιο, που γράφει σ’ ένα βιβλίο του: Ήταν 
ένας χριστιανός που προσπαθούσε να 
αποκτήσει την αγάπη. Είχε καταλάβει ότι 
δεν είχε αγάπη και είπε στην προσευχή 
του «Χριστέ μου εγώ θα προσποιούμαι 
σα να έχω αγάπη κι Εσύ κάνε ό,τι θέ-
λεις». Και γράφει, στη συνέχεια, ότι ο 
Θεός του έδωσε την αληθινή αγάπη μετά 
από 30 χρόνια προσπάθειας.

Εμείς σε αυτή τη φάση είμαστε, προ-
σπαθούμε λίγο να τους βοηθήσουμε, 
προσπαθούμε να τους καταλάβουμε. 
Αν κανείς έχει παιδιά, αυτό βοηθάει. 
Αν βλέπεις τα ξυπόλυτα παιδάκια και τα 
συγκρίνεις με τα δικά σου που τα έχουν 
όλα, που έχουν καλά σχολεία, που έχουν 
καλό ντύσιμο και βλέπεις των άλλων τα 
παιδιά να μην έχουν ούτε γάλα να πιού-
νε, τότε νιώθεις και τα άλλα παιδάκια δι-
κά σου, γιατί στο κάτω κάτω έχουμε έναν 
Πατέρα, τον Τριαδικό Θεό. Και η καρδιά 
μας πρέπει να είναι ανοιχτή πάντοτε, 
ώστε να χωράει όσο το δυνατόν περισ-
σότερους ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος 
Παΐσιος: «Πάει που πάει το τρένο, 
προσεύχου για πολύ περισσότερους». 
Το ίδιο είναι και σε αυτό. Αγαπάς 
που αγαπάς, προσπάθησε να αγαπάς 
όσο το δυνατόν περισσότερους και 
να προσεύχεσαι γι’ αυτούς.

Επιμέλεια:
Μαυρίδη Μαρία, Μπέκου Βασιλική

(η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Στο διάβα των χιλιάδων 
ετών που βίωσε η Πα-

τρίδα μας, η σημαντικότερη 
σελίδα της νεοτέρας Ιστορί-
ας μας είναι η Επα νάστασις 
του 1821. Η Εθνεγερσία, που 
ανάστησε το δου λωμένο Γέ-
νος των Ελλήνων από τις 
στάχτες 400 χρόνων σκλα-
βιάς για τον εθνικό κορμό και 
κάποιες νήσους και 500 ετών 
για τις βορινές Μα κεδονία, 
Θράκη και ανατολικές Μι κρά 
Ασία, Πόντο, τα υπόλοιπα 
νησιά, καθώς και τις μεγαλο-
νήσους Κρήτη και Κύπρο…

Η επέτειος των 200 χρό-
νων πέρσι, εορτάστηκε λόγω της πανδη-
μίας ερήμην ημών του λαού, μα η ιδι-
ωτική πρωτοβου λία μέσῳ εντύπων και 
διαδικτύου έκανε φιλότιμες προσπά θειες 
να αναδείξει τα ιστορικά γεγονότα και 
να εντρυφήσει στα βαθύ τε ρα νοήματα 
και τις θυσίες των προγόνων μας που 
αγωνίσθηκαν: 

«Για του Χριστού την Πίστην την Αγίαν  
και της Πατρίδος την Ελευ θερίαν». 

 Ωστόσο για πολλούς από μας πού 
θέλαμε να ξαναζή σου με τις ιστορικές 
στιγμές και ώρες εκείνης της δοξασμέ-
νης ε ποχής, κάθε μέρα ήταν και μια επέ-
τειος, μια μάχη, μια νίκη, και το φωτεινό 
μετέωρο του παραδείγματος χιλιάδων 
θυσι ών των Μαρτύρων και Ηρώ ων…

Ας κάνουμε κι από αυτές τις σελίδες, 

ένα ταπεινό μνημό συ νο με μυρτιά και 
δάφνη, λιβάνι και συγκίνηση, σ’ Εκεί-
νους που έδωσαν ό,τι είχαν και δεν 
είχαν για την Ελευθερία της Πα τρίδος 
με σύνθημά τους το «Ελευθερία ή Θά-
νατος»!

Όσους μαρτύρησαν για την 
Ορθοδοξία και την Ελληνική κα-
ταγωγή τους από την Άλωση της 
Κωνσταντινουπό λε ως το 1453 και 
εντεύθεν, η Εκκλησία τους ονόμασε 
Νεομάρτυρες και τους κατέταξε στην 
χορεία των Αγίων. Μεταξύ αυτών θα 
αναφέρου με τους: Κοσμά τον Αιτωλό, 
Φιλοθέη την Αθηναία, Μιχαήλ Πακ-
νανά, Γεώργιο Νεαπολίτη, Οικουμενι-
κούς Πατρι άρχες Κωνσταν τι νουπόλεως 
Κύριλλο ΣΤ΄ και Γρηγόριο τον Ε΄, Αρ-
χιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, Κων-
σταντίνο τον Υ δραί ο, Δημήτριο τον εκ 

25η Μαρτίου 1821

To αίμα των Νεομαρτύρων πότισε το δέντρο της Επανάστασης

Η 25η Μαρτίου 1821, ως μήνυμα, 
έμπνευση και δράση στις σύγχρονες 

Ιεραποστολικές Κοινότητες
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Σαμαρίνης,Παναγιώτη τον Πελοποννή-
σιο που αγρίως εσφάγη την 5 Απριλίου 
1820 στα Ιεροσόλυμα, Μιχαήλ Μαυρου-
δή εκ Γρανίτσης Αγράφων, Ακυλίνα από 
το Ζαγ κλιβέρι Θεσσαλονίκης, Αγγελή τον 
Αργείο, Αθανάσιο Κου λα κιώτη, Τριαντά-
φυλλο τον εκ Ζα γοράς Πηλίου, Συμεών 
τον Τρα πεζούντιο, Επίσκοπο Φανα ρίου 
Σεραφείμ, Χρυσή την εκ Μογ λενών, 
Μαρία Συγκλητική την Κυπρία, Μαρία 
Καρα τά σαινα εκ Ναούσης, Ραφαήλ εξ 

Ιθάκης και εν Λέσβῳ, Ειρήνη θυγατέρα 
του Βασιλείου, προεστού της Θερμής 
Λέσβου, Αρ γυρή από την Πρού σα, Δη-
μήτριο τον Πε λο ποννήσιο, μοναχό Ευ-
θύμιο εκ Δη μη τσάνης μαρτυρήσαντα 
εν Κωνσταντι νουπό λει, Νικήτα εκ Σερ-
ρών, Παύλο εκ Σοποτού Κα λαβρύτων, 
Πέ τρο τον εκ Τριπολιτσάς και εν Οντε-
μισίῳ Μικράς Ασίας μαρ τυρήσαντα, 
Ιωάννη τον Μονεμβα σιώ τη, Ελένη εκ 
Σι νώπης Πόντου, Σταμά τιο, Ιωάννη και 
Νικόλαο εκ Σπετσών, ιε ρο μόναχο Λά-
ζαρο τον Τριπολι τσιώ τη, Δημήτριο εκ 
Λιγούδιστας Τριφυλίας (σημερινή Χώ-
ρα), Α να στάσιο τον Ναυπλιέα, Κυ ράν να 
εκ της Όσ σης Λαγκαδά, Ιωάννη εκ Κα-
στορίας, μοναχό Ηλία τον Αρδούνη εκ 
Καλαμών, Ιωάννη εκ Θάσου και παιδο-
μάρ τυρα Ιωάν νη Τουρ κο λέ κα, αδελφό 

του γνωστού οπλαρ χη γού και α γωνιστού 
Νικήτα Σταματελόπουλου του γνω στού 
Νικηταρά.

Ο λόγιος μοναχός Καισάριος Δαπό-
ντες ο Ξηροποταμηνός (1714-1784), 
υπολογίζει τους Νεομάρτυρες σε 
περισσοτέ ρους από χιλίους. Γράφει μά-
λιστα χαρακτηριστικώς τα ακό λουθα: «Οἱ 
νεοφανεῖς ἅγιοι μάρτυρες εἶναι δέ ὑπέρ τούς 
χιλί ους καί περισσότεροι, τῶν ὁποίων τά 
ὀνόματα ἄγνωστα εἰς ἐμέ, γνωστά δέ παρά 

τῷ Θεῷ, τῷ τά πάντα γινώσκοντι».
Το νέφος των Νεομαρτύρων 

που σκέπει την Ελλάδα μας, μα-
ζί με τους Ήρωες του ’21, που 
έγραψαν νέες σελίδες Δόξης 
στις δέλτους της Ιστορίας μας, 
τους τιμούμε και προσπα θούμε 
πάντα να τους έχουμε ως πα-
ράδειγμα και έμπνευση.

Σ’ αυτό το παράδειγμα Θυσί-
ας και Έμπνευσης από το νόη-
μα πού έδινε εκείνη η ηρωική 

γενιά σε όλα όσα συνόψιζαν τον λόγο 
που τη φλόγιζε, την ξεσήκωνε και την 
ωθούσε να αγω νι στεί, δηλαδή: «Για του 
Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πα
τρίδος την Ελευ θε ρία», περικλείεται και 
ο λόγος υπάρ ξεως και συνε χείας των 
Ελλήνων. Και δεν θα μπορούσαμε να 
υφιστά μεθα δια φορετικά ως Έλληνες, αν 
δεν μας συνείχε και δεν μας διακατείχε 
– ως απο γό νους Εκείνων, η αγάπη προς 
τον Θείο Λόγο και τον Συ νάνθρωπο και 
η αγάπη προς την Πα τρίδα, την Ελευθε-
ρία και την οικογένεια.  

Και όταν η Ελλάδα μας κατάφερε 
να στα θεί στα πόδια της, μετά από δύο 
παγκοσμίους πολέμους, κατασ τροφές, 
α ποκατά σταση των προσφύγων και μία 
ανταρσία, αναγεν νή θηκε μέσα στις ψυ-
χές των παιδιών της για μια ακόμα φορά 

Ο λόγιος μοναχός Καισάριος Δαπόντες ο Ξηροποταμηνός 
(1714-1784), υπολογίζει τους Νεομάρτυρες 

σε περισσοτέρους από χιλίους
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ο σκοπός και ο προορισμός τους στο 
δι ηνε κές: να μεταδώ σουν το φως της, 
αλλά κυρίως το Φως του Χριστού  –που 
τη στή ριξε και την έσωσε– στον κόσμο 
που δεν Τον είχε γνωρίσει ακόμα…

Απόδειξη όλων αυτών ήταν η δη μι-
ουργία φορέως για την Εξωτερική Ιε-
ραποστολή, υπακούοντας στην θεϊκή 
παραίνε ση:  (Ματθ.19-20) «πορευθέντες 
μαθητεύ σατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες 
αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· 
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέ
ρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν». 

Άνθρωποι με το Φως του Χριστού 
στην ψυχή και ζήλο ιερό, σκορπίστη-
καν σε διάφορους τό πους της γης, να 
δια δώ σουν την διδασκαλία του Κυρίου 
Η μών Ιησού Χριστού, το Ιερό Ευαγγέλιο, 
στα βήματα των πρώτων Ιεραποστόλων, 
που ήταν οι Απόστολοι και Μαθητές Του 
και συνέχισαν το έργο τους  στην Ασία 
και την Αφρική.

Με επικεφαλής τους άξιους ιεράρ-
χες και τους λοιπούς κληρι κούς, αλλά 
και το βοηθητικό, εθελοντικό έμψυχο 
δυνα μικό που εμφορείται από τα νάματα 
της Αγάπης και της Πί στεως, επιτελείται 
τεράστιο και σπουδαιότατο Έργο για τις 
ψυ χές, αλλά και τη διαβίωση των συναν-
θρώπων μας εκεί. Με το χτίσιμο ναών 
και σχολείων, ιατρείων και ιδρυμάτων, 
οι Ιεραπόστολοι ανοίγουν δρόμους για 
την Σωτηρία ψυχών και σωμάτων. Ο 
τρόπος ζωής τους ταπεινός και θυσι-
αστικός δεί χνει την υπομονή και την 
επιμονή τους να συνεχίζουν και να δη-
μιουργούν λιθαράκι με λιθαράκι την Οδό 
της Λύτρωσης για τους νεοφώτιστους, 
αλλά και για τους ίδιους.

Πρέπει να υπάρχουν τεράστια αποθέ-

ματα αγάπης και πίστεως, θυσιαστικού 
πνεύματος και υπευθυνότητος απέ να-
ντι στην Αποστολή που αναλαμβάνουν. 
Είναι εγχείρημα για δυνατούς λύτες και 
αυτό αποδεικνύει ότι στις φλέβες των 
ανθρώπων αυτών, κυλά ει αίμα Μαρ-
τύρων και Ηρώων, δια φορετικά δε θα 
αρνούντο την ζωή των ανέσεων και 
των πα ροχών, για να βρεθούν κοντά 
στον πόνο, την α νέχεια, την άγνοια και 
τις ανάγκες ανθρώπων αγνώστων, που 
όμως είναι γι’ αυτούς ο ίδιος ο Χριστός! 

Ομολογούν, λοιπόν Χριστό καθημε-
ρινά, τροφοδοτούν με την ψυχή τους 
τούς πεινώντας και διψώντας την Δι-
καιοσύνη του Θεού, με την ελπίδα ότι 
θα υπερνικήσουν τις δυσκολίες και θα 
κάνουν την προσωπική τους υπέρβα-
ση· θα κάνουν πράξη το Ευαγγέλιο της 
Κρίσεως και θα είναι από εκείνους τους 
εκλεκτούς που θα μπορούν να απαντή-
σουν με κατά φαση στο: «ἐπείνασα γὰρ καὶ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ 
με, ξένος ἤμην καὶ συ νη γά γετέ με, γυμνὸς 
καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέ
ψα σθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός 
με. Τότε ἀποκρι θήσονται αὐτῷ οἱ δί καιοι 
λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα 

Το νέφος των Νεομαρτύρων που 
σκέπει την Ελλάδα μας, μαζί 
με τους Ήρωες του ᾽21, που 
έγραψαν νέες σελίδες Δόξης στις 
δέλτους της Ιστορίας μας, τους 
τιμούμε και προσπα θούμε πάντα 
να τους έχουμε ως παράδειγμα 
και έμπνευση.
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καὶ ἐθρέψα μεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ 
γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν 
ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός 
σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, 
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ 
τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, 
ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. Κεφ. 25, χωρία 
42-45). 

Είναι οι σύγχρονοι αναχωρητές και 
κάποιες φορές και Μάρτυρες, που πή-
ραν το Μονοπάτι της Αρετής αγόγγυστα, 
γιατί μέσα τους ρέει Ηρώων και Μαρ-
τύρων Αίμα!

Αδελφοί μου, ας μείνουμε πιστοί στο: 
«τῇδε  κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμε
νοι», Αγίων, Νεομαρτύρων και Ηρώων. 
Είναι ένα στάδιο και ένας στίβος που κα-
λούμεθα να αγωνι στούμε με αυτοθυσία 

στους σύγχρονους καιρούς που πολλοί 
προσπαθούν να θάψουν ή να αντικατα-
στήσουν τον Θείο Λό γο και τα ιδανικά 
μας. Εναπόκειται σ’ εμάς να φυλάξουμε 
τις δικές μας Θερμοπύλες για τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια μας!

Πάντα ο Κωστής Παλαμάς θα σαλπί-
ζει στις επόμενες γενιές:

25η Μαρτίου 1821

«Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα,
μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!». 

Γιατί: 

«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθουν και θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί…». 

Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα
Συγγραφεύς

Οι Ιεραπόστολοι είναι οι σύγχρονοι 
αναχωρητές και κάποιες φορές 
και Μάρτυρες, που πήραν το 
Μονοπάτι της Αρετής αγόγγυστα, 
γιατί μέσα τους ρέει Ηρώων και 
Μαρτύρων Αίμα!
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Την 30η Ιανουαρίου στον Ιερό Καθε-
δρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο 

Χαμζάουϊ του Καΐρου χειροτονήθηκε κα-
τά την Αλεξανδρινή τάξη ο Επίσκοπος 
κ. Κοσμάς Θασίτης, βοηθός Επίσκοπος 
του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, 
ο οποίος έλαβε τον τίτλο του Επισκόπου 

Κωνσταντιανής και θα υπηρετήσει στη Μητρόπολη Κατάνγκας με την ευλογία 
του Μητροπολίτη Κατάνγκας κ. Μελέτιου.

Ο νέος Επίσκοπος ομίλησε για το μέγεθος της Αρχιεροσύνης, καθώς ευχα-
ρίστησε τον Πατριάρχη, τον Μητροπολίτη Κατάγκας Μελέτιο, τους Συνοδικούς 
Αρχιερείς, την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, τους οικείους του και άλλους πολλούς, 
που συνετέλεσαν τα μέγιστα για να λαμβάνει την Αρχιερατικη τιμή και ευλογία. 

«Άξιος!», αναφώνησε προς το πλήθος, χαμογελαστός και με ολάνοιχτη καρδιά 
ο Πατριάρχης κρατώντας τον νέο Επίσκοπο από το χέρι. Ένας ακόμα κρίκος στη 
μακραίωνη ιστορία της Ιεραποστολικής Εκκλησίας της Αφρικής σφυρηλατήθη-
κε με αυτήν τη μία και μόνη λέξη από τα χείλη του Πατριάρχη. «Άξιος» και η 
απάντηση από το πλήθος.

Ευχόμαστε να είναι άξιος, δυνατός και ευλογημένος.

Χειροτονίες - Ενθρονίσεις του Πατρ. Αλεξανδρείας

Η Χειροτονία του Επισκόπου  
Κωνσταντιανής στο Χαμζάουϊ του Καΐρου
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Λόγοι περὶ Ἱεραποστολῆς τοῦ ἀειμνήστου ἰδρυτοῦ τοῦ 
κυροῦ Κωνσταντίνου Σακελλαρόπουλου, γιὰ νὰ θυμοῦνται

Δραστηριότητες του Οµίλου.15ετές µνηµόσυνο τοῦ ἰδρυτοῦ τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

«Ἡ Ἱεραποστολὴ δέν εἶναι τουρισμός. 
Ἡ Ἱεραποστολὴ εἶναι Σταυρός. “Κι ὅποιου 

τοῦ μέλλει Ἀνάσταση, τὸν Γολγοθᾶ περνάει”».

«Οἱ  Ἱεραπόστολοι κάθε ἐποχῆς ἀνεβαίνουν τὸ 

δικὸ τους Γολγοθᾶ καὶ ἀλλοίμονο σὲ ὅποιους 

νομίζουν ὅτι μποροῦν νά καπηλεύονται τή 

Θεόσδοτη αὐτή ἀποστολή, τὴν Ἱεραποστολή». 

Δέκα πέντε χρόνια μετὰ τὴν κοίμη-
ση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 

Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων 
κυροῦ Κωνσταντίνου ἀφιερώνεται αὐτὸ 
τὸ δυσέλιδο στή μνήμη του, καθὼς 
ὑπῆρξε ὁ ἰδρυτὴς τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.. 
Για τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. τὸ 
μνημόσυνο αὐτὸ  ἀποτελεῖ ἐπετειακὴ 
ἀφορμὴ για κατάθεση εὐγνωμοσύνης 
καὶ εὐχαριστίας γιά τὴν καθοριστικὴ 
παρουσία του στή ζωὴ μας, ἀλλὰ καὶ 
μυστικῆς ὑπόσχεσης πώς μέ τὴν εὐχὴ 
του θὰ ἀγωνιζόμαστε νά μείνουμε 
σταθερὰ πιστοὶ στίς πνευματικὲς του 
ὑποθῆκες.  
Ἡ μνήμη του εἴθε νά εἶναι αἰωνία καὶ ἡ 
εὐχὴ του νά συνοδεύει ὅλους μας.

Τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ὁ μακαριστὸς   Ἱεράρχης μὲ τὸν μακαριστὸ  

ἱεραπόστολο     τῶν Ἰνδιῶν π. Ἀθανάσιο 

Ἀνθίδη καὶ      συνεργάτες τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Π.Χ.Ο.Ο.Ι. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων
οἱ παλιοὶ καὶ νὰ διδάσκονται οἱ νεότεροι συνεργάτες

«Ἡ Ἱεραποστολὴ δέν γίνεται οὔτε 
μέ χρήματα οὔτε μέ διατάγματα. 

Ἡ Ἱεραποστολὴ συντελεῖται μόνον 
μέ  Ἱεραποστόλους πυρπολούμενους 

ἀπὸ τὸ πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς».

«Συνεργάτες μου,
Σκεφθήκατε καλά τί ἔργο ἐπιτελεῖτε;Ἀναλογισθήκατε ποιοί σᾶς ἐπιστράτευσαν, ὥστε νά χαίρεσθε πού εὑρίσκεσθε καὶ ἐσεῑς σὲ  Ἱεραποστολικὴ πορεία;

“Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὴν εἰρήνη, τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά!”.Ὁ Πνευματικὸς σας, κατασυγκινημένος με τὸν ἐνθουσιασμὸ σας...εὔχεται ὁλόψυχα γιά κάθε ἓναν, «ἄχρι τέλους» σταθεροὶ στον  Ἱεραποστολικὸ ἀγῶνα».

Ὁ μακαριστὸς   Ἱεράρχης μὲ τὸν μακαριστὸ  

ἱεραπόστολο     τῶν Ἰνδιῶν π. Ἀθανάσιο 

Ἀνθίδη καὶ      συνεργάτες τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Στον Πανίερο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (Χαμζάουϊ ) Καΐρου 
έλαβε χώρα στην εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου (2/2/2022) η χειροτονία του 

νέου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Χαρίτωνος, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου 
Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου του Β΄. 

Στην πνευματική χαρά της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτου προσήλθαν 
κληρικοί, πιστοί και συγγενείς του από την Κανάγκα του Κογκό, δια να συμπρο-
σευχηθούν και εκ μέρους όλου του κλήρου και του λαού της Μητροπόλεως να 
αναφωνήσουν το «Άξιος» στον νέο πνευματικό τους πατέρα.

Η επάξια εκλογή και χειροτονία του νέου Επισκόπου γέμισε χαρά τους συ-
μπατριώτες του. Ο νέος Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Χαρίτων Μουσουνγκάι 

γεννήθηκε στην Κανάγκα, το 
1974. Ήταν πνευματικό παι-
δί του μεγάλου Ιεραποστό-
λου μακαριστού Μητροπολί-
του Κεντρώας Αφρικής, Πε-
νταπόλεως κυρού Ιγνατίου 
(Μανδελίδη). Μετά το πέρας 
των θεολογικών του σπου-
δών στην Ελλάδα εργάσθηκε 
ιεραποστολικά ως κληρικός, 
αρχικά στην Κανάγκα και εν 
συνεχεία, ως Πατριαρχικός 
Επίτροπος στην Γκόμα του 
Κονγκό. Φέρει το όνομα του 
μεγάλου πατέρα του Κονγκό 
μακαριστού Αρχιμ. Χαρίτω-
νος Πνευματικάκη.

Με ιερό ενθουσιασμό 
κλήρος και λαός αναφώνη-
σε το «Άξιος» σε διάφορες 
τοπικές γλώσσες.

Χαρίτωνος του Σεβασμι-
ωτάτου και Θεοπροβλήτου 
Μητροπολίτου Κανάγκας 
υπερτίμου και Εξάρχου 
ισημερινής Αφρικής πολλά 
τα έτη!

Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης 
Κανάγκας κ. Χαρίτων
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(Συνέχεια στη σελίδα 22)

Με εκκλησιαστική 
κατάνυξη, τελέ-

στηκε στις 6 Φεβρου-
αρίου 2022, στην Ιερά 
Πατριαρχική Μονή 
Αγίου Σάββα του Ηγι-
ασμένου, Πατριαρχική 
Θεία Λειτουργία, προ-
εξάρχοντος του Πάπα 
και Πατριάρχου Αλε-
ξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου 
Β΄, πλαισιούμενος από 
τους Σεβασμιωτάτους 
Μητροπολίτες Γουινέας 
κ. Γεώργιο, Πηλουσίου 
κ. Νάρκισσο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταμιάθεως κ. Γερμανό.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Μυσταγωγίας, ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας, προέβη στην εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου 
Νικοπόλεως κ. Θεμιστοκλή Αδαμόπουλου.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικοπόλεως κ. Θεμιστοκλής είναι γνωστός για 
τον ιεραποστολικό του ζήλο και την πλούσια δράση, την οποία έχει αναπτύξει 
ειδικά στην πολύπαθη περιοχή της Σιέρα Λεόνε. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, 
ενώ εν συνεχεία μετανάστευσε με την οικογένειά του στην Αυστραλία. Εκεί σπού-
δασε πολιτικές επιστήμες. Το 1999 με την ευλογία του μακαριστού Πατριάρχου 
Πέτρου, αφού χειροτονήθηκε ιερέας, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στην 
Κένυα, όπου και ίδρυσε το Ορθόδοξο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Αφρικής. Από 
την Κένυα το 2007 με την ευλογία του νυν Πάπα και Πατριάρχου Θεοδώρου Β΄, 
μετέβη στη Σιέρα Λεόνε.

Ο Μακαριώτατος μίλησε με πολύ θαυμασμό για την προσωπικότητα του Θεο-
φιλεστάτου, καθώς και για την σπουδαία ιεραποστολική δράση που αναπτύσσει 
στη «φτωχότερη γειτονιά του κόσμου», όπως χαρακτήρισε τη Σιέρα Λεόνε. Ο πη-
δαλιούχος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας νουθέτησε τον νέο Επίσκοπο πνευματικά 
στο νέο του ξεκίνημα, αφού πλέον από Ιεραπόστολος ιερεύς θα επιστρέψει στη 
Σιέρα Λεόνε ως Ιεραπόστολος Επίσκοπος των φτωχών.

ΑΞΙΟΣ!
Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr

Χειροτονήθηκε 
«ο Επίσκοπος των φτωχών»

Ο νεοχειροτονιθείς Επίσκοπος Νικοπόλεως κ. Θεμιστοκλής με 
τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’ 

και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γουινέας κ. Γεώργιο
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Την Κυριακή του Τελώνου 
και Φαρισαίου, 13 Φε-

βρουαρίου 2022, στον ιστορι-
κό Ναό του Αγίου Νικολάου 
Καΐρου, πραγματοποιήθηκε η 
προσωπική Πεντηκοστή, ήτοι 
η χειροτονία σε Επίσκοπο, του 
Ουγκαντέζου Αρχιμανδρίτου 
Νεκταρίου Καμπούγιε, ο οποί-
ος πλέον θα είναι επαρχιούχος 
Επίσκοπος της Επισκοπής Γκούλου και Βόρειας Ουγκάντας. Τη χειροτονία του νέου 
Αρχιερέως τέλεσε ο Μακ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β΄, 
συμπαραστατούμενος από Ιεράρχες του Αλεξανδρινού Θρόνου και της Ελλάδος.

Η Χειροτονία του Επισκόπου Γκούλου  
και Βόρειας Ουγκάντας κ. Νεκταρίου

Σε κλίμα χαράς και ευ-
λογίας, τελέστηκε στις 

20 Φεβρουαρίου στον Κα-
θεδρικό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου της Namungoona 
η ενθρόνιση του νέου Μη-
τροπολίτη Καμπάλας κ. Ιε-
ρωνύμου, προεστώτος του 
εκπροσώπου του Πατριάρ-
χη Αλεξανδρείας, Μητρο-
πολίτη Γέροντος Ναϊρόμπι 
κ. Μακαρίου.

Ο εκπρόσωπος του Πα-
τριαρχείου Αλεξανδρείας, Μητροπολίτης Ναϊρόμπι, έφθασε στην Ουγκάντα το 
πρωί της 18ης Φεβρουαρίου για την ενθρόνιση του εψηφισμένου Μητροπολίτη 
Καμπάλας κ. Ιερωνύμου. Στο διεθνές αεροδρόμιο Entebbe τον υποδέχθηκαν 
ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Καμπάλας, ο Μητροπολίτης Μπουρούντι και 
Ρουάντας κ. Ιννοκέντιος και οι Επίσκοποι Τζίντζας και Ανατολικής Ουγκάντας 
κ. Σιλβέστρος και Γκούλου κ. Νεκτάριος.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη  
Καμπάλας κ. Ιερωνύμου



25Χειροτονίες - Ενθρονίσεις του Πατρ. Αλεξανδρείας

Παρατίθενται αποσπάσματα από 
την προσφώνηση του Μακαριωτά-

του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρεί-
ας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου 
κατά την εις Επίσκοπον χειροτονία του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκό-
μπας κ. Χρυσοστόμου την 20ή Φεβρου-
αρίου 2022 στην Αλεξάνδρεια.

Μεγάλη ἡ χαρά σήμερα γι’αὐτή τήν 
χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον Μπουκόμπας 
τοῦ ἄχρι τοῦδε Πατριαρχικοῦ  Ἐπιτρόπου 
Μπουκόμπας π. Χρυσοστόμου. Χαρά γιατί 
τερματίζεται ἡ παρατεταμένη δοκιμασία 
τοῦ ποιμνίου αὐτῆς τῆς Ἐπισκοπῆς μέ 
τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Ἐπισκόπου. Ἔχω 
ἰδιαίτερη ἀγάπη στήν ὄμορφη Τανζανία, 
τήν ὁποία ἐπισκέφθηκα τέσσερεις φορές 
καί στήν ὀμορφότερη Μπουκόμπα πού 
ἐπισκέφθηκα πάλι τέσσερεις φορές καί μά
λιστα πρόσφατα 1824 Ὀκτωβρίου 2021.

(...) Χαρά γιατί χειροτονεῖται Ἐπίσκο
πος σήμερα ἕνας λαμπρός κληρικός 
τῆς Ἐκκλησίας μας ἔμπειρος καί στήν 
Ἐσωτερική Ἰεραποστολή καί δοκιμασμέ
νος καί στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. 
Τόν π. Χρυσόστομο τόν γνωρίζαμε ἀπό 
τό σπουδαῖο ἱεροκηρυκτικό, πνευματικό, 
νεανικό καί ἀντιαιρετικό ἔργο του στήν 
Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, ἀλλά καί ἀνά τό 
πανελλήνιο καί τήν καθ’ ὅλου Ὀρθοδόξη 
Ἐκκλησία μας. Ἰδιαίτερα τόν γνωρίσαμε 
ἀπό τότε πού ἔρχεται στήν Ἀφρική ἐδῶ 
καί 13 χρόνια, κοντά στούς μακαριστούς 
ἀρχιερεῖς τοῦ Κονγκό  Ἰγνάτιο καί Νικη
φόρο διδάσκοντας στή Θεολογική Σχολή 
«Ἅγιος Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης».

Ἀπό τότε ἐκτιμήσαμε τόν ἱεραποστολικό 
ζῆλο του καί τήν ἀγάπη του στήν Ἀφρική 
καί τό Πατριαρχεῖο καί θέλαμε νά τόν 

ἀξιοποιήσουμε κάνοντάς τον μέλος τῆς 
Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου μας.

(...) Τώρα ἔχουμε μιά καινούργια 
κατάσταση στήν Μπουκόμπα. Ὁ νέος 
Ἐπίσκοπος πού στέλνει ἐκεῖ τό Πατριαρχεῖο 
μας, πού σήμερα χειροτονεῖται, ἔχει ἤδη 
δώσει τό μήνυμα τοῦ λαμπροῦ μέλλοντος 
τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἐπισκοπή Μπουκό
μπας. Ἡ μέχρι σήμερα διακονία του στήν 
Ἐκκλησία ἀπό διάφορες θέσεις καί ἡ ἐπί 
17μηνο ἱεραποστολική ἐργασία του ὡς 
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, μᾶς δίνουν τή 
βεβαιότητα, ὅτι δικαίως «ὁ λύχνος ἐτέθη 
ἐπί τό μόδιον» καί λάμπει ἐν ἁπάσῃ τῆ 
Ἐκκλησίᾳ.

(...) Πορεύου π. Χρυσόστομε στά ἴχνη 
τοῦ Πατροκοσμᾶ, στά ἴχνη τῶν πρωτοπό
ρων τῆς ἰεραποστολῆς π. Χρυσοστόμου 
Παπασαραντόπουλου, τοῦ π. Κοσμᾶ τοῦ 
Γρηγοριάτη, τοῦ π. Σωσθένη Κιγιόγκα καί 
ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἀφρικῆς.

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου!

Πηγή: www.imbukoba.gr

Χειροτονία Επισκόπου Μπουκόμπα
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Σε μία χώρα 93.000.000 κατοίκων, 
τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

με πρωτεύουσα την Κινσάσα, μια πόλη 
8.000.000 κατοίκων, θα συνεχίσει πλέον 
το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρικά-
νικη ήπειρο ο Μητροπολίτης κ. Θεοδό-
σιος, έπειτα από σχετική απόφαση του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Το σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο 
του πατρινού Επισκόπου την τελευταία 
5ετία στη Μητρόπολη Κανάγκας (υπήρξε 
Πατριαρχικός Επίτροπος από το 2017 
και Μητροπολίτης από τις 26 Νοεμβρίου 
2018) αναγνωρίστηκε από τον Πατριάρ-
χη Θεόδωρο Β'. Έτσι, από την φτωχική 
Κανάγκα στο κέντρο της Αφρικής, ο Μη-
τροπολίτης κ. Θεοδόσιος καλείται να αντι-
μετωπίσει πρωτόγνωρες συνθήκες στην 
μεγάλη αφρικανική χώρα του Κονγκό.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πά-
σης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ παρουσί-
ασε στους κληρικούς της Κινσάσα τον νέο 
ποιμενάρχη τους Σεβασμ. Μητροπολίτη 
Κινσάσας κ. Θεοδόσιο, κάνοντας μνεία 
στην εκλογή του υπό της σεπτής Ιεραρ-
χίας του Αλεξανδρινού Θρόνου και στην 
τελετή Ενθρονίσεως που πραγματοποιή-
θηκε την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου. 
Μεταξύ άλλων είπε ο Μακαριώτατος: 

«Η Ιερά Μητρόπολη Κινσάσας εισέρ-
χεται σε νέα ευλογημένη περίοδο ανά-
πτυξης, προόδου, δημιουργίας, ευλογίας 
και χάριτος Θεού με την έλευση του νέου 
Μητροπολίτου κ. Θεοδοσίου».

Νέος Μητροπολίτης Κινσάσας 
κ. Θεοδόσιος Τσιτσιβός

Χειροτονίες - Ενθρονίσεις του Πατρ. Αλεξανδρείας

Υποδοχή του νέου Μητροπολίτου 
στην Κινσάσα 

Στιγιότυπα από τη πρώτη Θεία Λειτουργία 
στη νέα Μητρόπολη του νέου Μητροπολίτου 

Κινσάσας κ. Θεοδοσίου  
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Στον Καθεδρικό Ναό της 
Αγίας Αικατερίνης Τζίντζας 

τελέστηκε στις 27/2/2022, πα-
ρουσία της Αντιπροέδρου της 
Ουγκάντα Τζέσικα Αλούπο, η 
ενθρόνιση του Επισκόπου Τζί-
ντζας και Ανατολικής Ουγκά-
ντα κ. Σιλβέστρου.

Στην τελετή ενθρόνισης 
τον Πάπα και Πατριάρχη Αλε-
ξανδρείας και πάσης Αφρικής 
κ.κ. Θεόδωρο εκπροσώπησε ο 
Μητροπολίτης Καμπάλας κ. 
Ιερώνυμος, ο οποίος προεξήρχε νωρίτερα της Θείας Λειτουργίας, στην οποία 
συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Μπουρούντι και Ρουάντας κ. Ιννοκέντιος και 
ο Επίσκοπος Γκούλου και Βορείου Ουγκάντας κ. Νεκτάριος.

Παρέστη πλήθος κόσμου για να τιμήσει και να ευχηθεί στον νέο του Ποιμε-
νάρχη, ο οποίος τόνισε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους και θα είναι πρόθυμος 
για κάθε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Η ενθρόνιση του Επισκόπου Τζίντζας 
και Ανατολικής Ουγκάντα
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Δεδομένο για μένα,
όχι για όλους, δυστυχώς…

Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς

Σα μαθήτρια, ένα χρόνο πριν, ξυπνούσα 
κάθε πρωί, πριν τις καραντίνες και τα 

lock down, ετοιμαζόμουν και πήγαινα στο 
σχολείο. Σε ένα σχολείο στο οποίο ποτέ, δεν 
φοβόμουν ότι θα πέσει στο κεφάλι μου ή ότι 
άμα βρέχει θα αρρωστήσω. Σε ένα σχολείο 
στο οποίο έπινα καθαρό νερό όποτε ήθελα 
και μπορούσα να πλύνω τα χέρια μου με 
άφθονο από αυτό. Σε ένα σχολείο στο οποίο 
όταν έκανε κρύο ανάβανε τα καλοριφέρ και 
στη ζέστη τους ανεμιστήρες. Σε ένα σχολείο 
που είχε κάθε χρόνο καινούρια βιβλία με γυ-
αλιστερά εξώφυλλα. Όλα αυτά και άλλα τόσα 
ήταν δεδομένα για εμένα και όλους τους 
υπόλοιπους συμμαθητές μου. Όμως, πόσα 
παιδιά καθημερινά παλεύουν και πεθαίνουν, 
στην κυριολεξία, χωρίς να έχουν τίποτα από 
τα παραπάνω δεδομένα; Σε πόσες χώρες η 
παιδεία και η εκπαίδευση δεν είναι μια 
καθημερινότητα, όπως ήταν για μένα;

Κένυα, Κονγκό, Ουγκάντα, Τανζανία 
είναι παραδείγματα χωρών που αγωνί-
ζονται και παλεύουν για να έχουν αυτή 
τη βασική εκπαίδευση. Αρκετά παιδιά, 
βέβαια, δεν έχουν καμία επαφή με τα γράμ-
ματα, τους αριθμούς και γενικά το σχολείο, 
αφού τις περισσότερες φορές οι γονείς τους 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά 
σε αυτά που ζητούνται και τα κρατάνε σπίτι 
για να δουλέψουν. Για παράδειγμα, έβλε-
πα πρόσφατα ένα βίντεο από ένα σχολείο 
στην Αφρική στο οποίο τα παιδιά έπρεπε 
να έχουν πάντα μαζί τους χαρτί, γιατί το 
τετράδιο είναι πολυτέλεια, και μολύβι. Αν 
κάποιο παιδί δεν είχε φέρει μαζί του τότε 
δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το μάθη-
μα, αφού βιβλία δεν έχουν, και γυρνούσε στο 
σπίτι του. Βιβλίο μέσα στην τάξη κρατούσε 
μόνο ο δάσκαλος. Σε μια τάξη πολυάριθμη 
όσον αφορά τον πληθυσμό και ετοιμόρροπη 
όσον αφορά τον χώρο. Σε υποδομές χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα και επαρκείς εγκαταστά-

σεις υγιεινής. Άραγε, συλλογίστηκε ποτέ 
κανένα παιδάκι πόσο τυχερό είναι που 
έχει αυτονόητο πως όταν γίνει 4 χρονών 
θα πάει σχολείο;

Στην Ελλάδα, σήμερα, προσπαθούμε να 
εξελίξουμε τη διδασκαλία μέσα στη σχολική 
τάξη με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να είναι πιο 
ελκυστική στους μαθητές. Δωρεάν σχολικά 
εγχειρίδια, ολιγομελή τμήματα, εξειδικευ-
μένοι δάσκαλοι και ηλεκτρονικά πολυμέσα 
είναι βασικά χαρακτηριστικά των περισσό-
τερων σχολείων στη χώρα μας. Πώς είναι 
δυνατόν να συγκρίνω δύο τέτοια σχολεία 
λοιπόν; Από τη μια είναι ένα παιδί που περ-
πατάει 3 χιλιόμετρα καθημερινά για να πάει 
στο σχολείο και από την άλλη, είναι ένα παιδί 
που ψάχνει αφορμές για να χάσει μάθημα 
ή ακόμα χειρότερα, να χαλάσει το μάθημα. 
Από τη μια, παιδιά που θα φάνε στο σχολείο 
καλαμποκάλευρο βρασμένο σε νερό και θα 
πουν ευχαριστώ με χαμόγελο και από την 
άλλη, παιδιά που αν δεν έχουν για δεκατι-
ανό σοκολάτα και πατατάκια θα θυμώσουν. 
Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικά 
παιδιά, τα οποία όμως, έχουν ως κοινό χαρα-
κτηριστικό την ανάγκη να πάνε σχολείο, να 
μάθουν, να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, 
να αναπτυχθούν, να καλλιεργηθούν.

Είναι δυσάρεστο που βρίσκω τόσες δι-
αφορές, είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι 
γνωρίζω πως λύσεις δε θα βρεθούν εύκολα 
και σύντομα. Έχω μάθει, όμως, και είμαι 
σίγουρη για αυτό –και αυτό είναι το ευχάρι-
στο– πως η αγάπη τα νικάει όλα. Αν λοιπόν, 
η καρδιά των ανθρώπων, η καρδιά η δικιά 
μας ανοίξει τότε μόνο θα είμαστε ένα βήμα 
κοντά στη γεφύρωση αυτών των μεγάλων 
διαφορών. Μπορούμε να τα καταφέρουμε;

Ιωάννα Καραθανάση
Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
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Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, πραγ-
ματοποιήθηκε ειδική προσευχή για την 

ειρήνη στην Ουκρανία στον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Νικολάου στη Σεούλ. Περίπου 
80 Ουκρανοί στην Κορέα συμμετείχαν 
στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένου 
του Ουκρανού πρέσβη στην Κορέα Dmitro 
Ponomarenko. Επίσης, τριάντα και πλέον 
δημοσιογράφοι των μεγαλυτέρων τηλεο-
πτικών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ ήρθαν για 
να καλύψουν το γεγονός και δημοσίευσαν 
πολλά και εκτενή ρεπορτάζ.

Η Αρχιεπισκοπή έδωσε στους δημοσιογράφους το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Προσευχή για ειρήνη στην Ουκρανία

Η μεγάλη ανησυχία που έχει προξενή-
σει στην παγκόσμια κοινότητα το ενδε-
χόμενο ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη 
μετά από 80 χρόνια ειρήνης, εξ αιτίας της 
κρίσης στις σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανί-
ας, δεν είναι δυνατόν να μην απασχολεί 
βαθύτατα και τους πιστούς της Ορθόδοξης 
Μητρόπολης Κορέας.

Ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι καταδικάζου-
με με απόλυτο τρόπο κάθε πόλεμο, γιατί ο 
πόλεμος είναι μεγάλη αμαρτία. Κάθε πό-
λεμος είναι αντίθετος με το Ευαγγέλιο, το 
οποίο μας διδάσκει να αγαπάμε τον οποι-
οδήποτε πλησίον μας όπως τον εαυτό μας.

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος σε 
πρόσφατη δήλωσή του, για την εμπόλεμη 
κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα Ρω-
σίας – Ουκρανίας είπε τα εξής:

«Κάνουμε έκκληση για διαρκή ειρήνη, 
σταθερότητα και δικαιοσύνη στην περιοχή. 
Η ειρήνη είναι θέμα επιλογής και πρέπει 
να αποτελεί επιδίωξη όλων των δυνάμεων, 
οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό το εξαιρετι-
κά περίπλοκο και ευαίσθητο γεωπολιτικό 
πλαίσιο. Καθήκον όλων μας είναι να προ-
σευχόμαστε και να συμβάλλουμε ενεργά 

για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και 
για τον άνευ όρων σεβασμό και προστασία 
των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του 
ανθρώπου. Η σύγκρουση μεταξύ των αν-
θρώπων μπορεί να είναι αναπόφευκτη σε 
αυτόν τον πεπτωκότα και κλυδωνιζόμενο 
κόσμο, αλλά θα πρέπει να αντιταχθούμε με 
όλο μας το είναι στον πόλεμο και τη βία».

Το ποίμνιο της Ορθόδοξης Μητρόπολης 
Κορέας, που αποτελείται από Κορεάτες, Ρώ-
σους, Ουκρανούς, Έλληνες, Αμερικανούς, 
Ευρωπαίους κ.λπ., είναι αδέλφια μεταξύ 
τους. Οδηγός της συμπεριφοράς όλων των 
Ορθόδοξων πιστών στην Κορέα, ανεξάρτη-
τα από εθνικές και πολιτιστικές ταυτότητες, 
είναι η διδασκαλία του Χριστού και όχι τα 
πολιτικά συμφέροντα.

Η σημερινή προσευχή στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Νικολάου της Ορθόδοξης 
Μητρόπολης Κορέας δεν έχει πολιτικές 
σκοπιμότητες, αλλά ένα και μόνο σκοπό: 
Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, τον Αρχηγό 
της Ειρήνης, να φωτίσει τους ηγέτες και 
των δύο χωρών, ώστε να επικρατήσει η 
αγάπη και η λογική και όχι το μίσος και η 
παραφροσύνη.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας

Προσευχή υπέρ της Ειρήνης στην Ουκρανία
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Ὁ μοναχισμός στήν Ἀφρική 
καί στήν Μπουκόμπα

ὉΜοναχισμός ξεκίνησε ἀπό 
τήν Ἀφρική καί κυρίως τήν 

Βόρεια Ἀφρική, Αἴγυπτο, Λιβύη, 
Καρθαγένη, Αἰθιοπία. Πρῶτος 
μοναχός ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος καί 
ἀκολούθησαν Παῦλος, Μακάρι-
ος, Παΐσιος, Μωϋσῆς, Ἀπολλώς, 
Παχώμιος, Ποιμένας, Ἀγάθων, Συ-
γκλητική, Ἀπολλιναρία, Ἰσιδώρα, 
Σάρρα κ.ἄ. Τά μοναστικά Κέντρα 
τῆς Ἀφρικῆς, παρά τή λαίλαπα τοῦ 
Ἰσλάμ, συνεχίζονται μέχρι σήμερα 
ἀπό τούς Κόπτες καί Αἰθίοπες χρι-
στιανούς. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία 
συρρικνώθηκε καί διετήρησε κά-
ποιες Μονές μέ κορυφαίες τή Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα στήν Ἀλεξἀνδρεια, τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου στό Κάιρο καί τοῦ  Ἁγίου Νικολάου Καΐρου. 

Τά τελευταία 70 χρόνια πού ξεκίνησε ἡ συστηματική Ἱεραποστολή στήν 
Ἀφρική, στίς Ἱεραποστολικές Μητροπόλεις ἔχουν ἱδρυθεῖ ἀπό τούς φιλομόνα-
χους Ἱεραποστόλους,  Μονές πού στελεχώνουν ντόπιοι Ἀφρικανοί ἀδελφοί μας. 
Ὁ σημερινός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Δέν 
ὐπάρχει Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χωρίς μοναχισμό».

Στήν προαγωγή τοῦ Μοναχισμοῦ στήν Ἀφρική ἔπαιξαν μεγάλο ρόλο Ἁγιορεῖτες 
Ἱεραπόστολοι μέ πρωτοπότρο τόν π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη πού ἵδρυσε τή Μονή τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου στό Κολουέζι. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κατάγκας Μελέτιος Γρη-
γοριάτης συνέχισε ἱδρύοντας τή Μονή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στό Κολουέζι. Ὁ 
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μακαριστός Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος καλλιέργησε μοναχικές κλίσεις 
καί ἵδρυσε τή Μονή τῆς «Παναγίας Παραμυθίας». 

Μονές ἱδρύθηκαν τελευταία καί στήν Κανάγκα, στήν Οὐγκάντα, Κένυα, Γι-
ουχάνεσπουργκ, Ἀρούσα καί στήν Μπουκόμπα. Ἐπί Μητροπολίτου Ἰερωνύμου 
ἱδρύθηκαν στήν Μπουκόμπα δύο Μονές, ἡ γυναικεία τῆς Ἁγίας Μακρίνας μέ 
τήν ἐνίσχυση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος Ἰακώβου καί ἡ ἀνδρική 
Μονή τῆς Μεταμορφώσεως μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἀρχιμ. Ἀναστασίου Πογιατζῆ 
ἀπό τήν Κύπρο. Καί οἱ δύο Μονές εἶναι κτισμένες στήν ὄχθη τῆς λίμνης Βι-
κτώριας σέ ἕνα πανέμορφο καταπληκτικό φυσικό τοπίο. Ἡ Μονή τῆς Ἁγίας 
Μακρίνας Κιμπούγιε ἐπανδρώθηκε μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ Μακ. Πατριάρχου 
κ. Θεοδώρου πού προσκάλεσε τόν π. 
Ἀπόστολο Ἀποστολάκη ἀπό τήν Κρήτη, 
πού ἵδρυσε Μονές στήν Κένυα καί στή 
Νότια Ἀφρική, νά ἐπαναλειτουργήσει τή 
Μονή. Ὁ π. Ἀπόστολος τό 2017 ἦλθε μέ 
κάποιες ἀδελφές καί λειτούργησαν τή 
Μονή. Ὑπάρχει μεγάλος Ναός, μερικά 
κελλιά καί πρίν λίγους μῆνες κτίσθηκε 
νέα πτέρυγα κελλιῶν, πού ἐγκαινίασε 
ὁ Πατριάρχης κατά τήν ἐπίσκεψη του 
στήν Μπουκόμπα 18-21/10/2021. Σή-
μερα μονάζει ἡ μοναχή Θεοδώρα καί τό 
Μοναστῆρι ἀναπτύσσει ἱεραποστολικό 
καί φιλανθρωπικό ἔργο.

Στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Καάγκυα ἐδῶ καί 14 χρόνια ἀσκητεύει 
μόνος του ὁ Τανζανός μοναχός Δημήτριος, πού σπούδασε μαθηματικά. Ἔχει 
θεμελιωθεῖ μεγάλος Ναός καί μερικά κελλιά. Καταφέραμε καί περιφράξαμε τή 
Μονή, φυτέψαμε πεῦκα γύρω-γύρω καί ὀργανώθηκε ἡ καλλιέργεια τοῦ κήπου καί 
ἡ βοσκή προβάτων, κατσικιῶν καί κουνελιῶν. Μέ τίς ἐνέργειες τοῦ π. Δημητρίου 
καί τή βοήθεια τῆς Ἐπισκοπῆς φτιάχθηκε παρεκκλήσιο μέσα στήν πτέρυγα τῶν 
κελλιῶν, πού μᾶς ἐπιτρέπει τήν τέλεση Θείας Λειτουργίας καί ἀκολουθιῶν. Τε-
λευταία, ἡ Μονή ἀνέπτυξε ἱεραποστολικό ἔργο καί στή γιορτή της 6ης Αὐγούστου 
βαπτίσθηκαν πολλοί περίοικοι, πού συμπαρίστανται στό ἔργο τῆς Μονῆς καί 
παρακολουθοῦν τίς Ἀκολουθίες.  Ἔχουν ἑτοιμασθεῖ σχέδια γιά ἐπέκταση τῆς 
Μονῆς καί δημιουργία πέντε κελλιῶν καί ἀρχονταρικιοῦ καί βοηθητικῶν χῶρων, 
γιά τή συστηματική λειτουργία τῆς Μονῆς. Τήν  29η Δεκεμβρίου μᾶς εὐλόγησε ὁ 
Κύριος καί εἴχαμε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο μέσα σέ πραγ-
ματική ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη! Ἐλπίζουμε νά δοῦμε σύντομα ὀργανωμένη 
τή Μονή καί νά ἀπολαύσουμε «τά κάλλη τῆς Ἀφρικανικῆς ἐρήμου»!

Εκ της Ιεράς Επισκοπής Μπουκόμπα
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Τα 5 βήματα του νεοφώτιστου Χριστιανού
1) Ένωσε τα δάχτυλα και χάραζε το Σταυρό στο σώμα σου πρωί - μεσημέρι και 
βράδυ, πριν κάνεις το κάθετι.

2) Πιάσε την εικόνα του Χριστού, φίλα την, αγκάλιασέ την, μίλα της όπως θα 
μιλούσες στη φωτογραφία του πατέρα σου.

3) Έλα στην Εκκλησία όπως είσαι. Μη σε νοιάζει αν έχεις καλά ρούχα, σωστά 
ρούχα, όμορφους τρόπους. Είμαστε σαν ένα ποτήρι. Είναι εξυπνότερο να καθα-
ρίσεις επιμελώς το εσωτερικό παρά να επιμένεις στο εξωτερικό.

4) Πλησίασε το Κοινό Ποτήριο με φόβο και παρρησία. Αυτό που έχει μέσα, η 
καλύτερα Αυτός που έχει μέσα, ανήκει σ’ όλους τους πιστούς. Υπάρχουν μονάχα 
δύο προϋποθέσεις. Να έχουμε βέβαιη και κραταιά πίστη για το περιεχόμενο και 
συνείδηση ότι είμαστε πλήρως ανάξιοι Αυτού. Γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο, ως 
ασθενείς, κοινωνούμε προς ενίσχυση ψυχής και σώματος.

5) Άνοιξε την αγκαλιά και την καρδιά σου τόσο πολύ ούτως ώστε να χωράς εσύ, 
ο Χριστός κι ένας τουλάχιστον αδελφός. Τότε από άνθρωπος της Εκκλησίας 
γίνεσαι Εκκλησία.

Στιγμές από την Κατήχηση. Μία διαδικασία ισόβια

Εκ της Ιεράς Επισκοπής Τολιάρας και Ν. Μαδαγασκάρης
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Μια πρωτότυπη ιδέα ιερα-
ποστολικής δράσης. Κινη-

τή εκκλησία σε φτωχοκατοικημέ-
να μέρη του βορρά της Ρωσίας, 
η οποία ταξιδεύει από χωριό σε 
χωριό και έτσι δίνει τη δυνατό-
τητα στους πιστούς να παρακο-
λουθούν τις Θείες Λειτουργίες 
και να κοινωνούν σε αυτές των 
Αχράντων Μυστηρίων. 

Κινητή 
Εκκλησία

Ολοκλήρωση 
Ιερού Ναού

Φεβρουάριος 2022. Δόξα τω Θεώ 
είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρω-

σης του 36ου Ιερού Ναού, αυτού των 
Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλα! Ενώ, ήδη, 
αγοράσθηκε το οικόπεδο για την ανοι-
κοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου 
Παναρέτου και περιμένουμε την άδεια!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ειρηνουπόλεως
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Επίσκεψη π. Θεμιστοκλή στον Όμιλό μας

Στις 12/12/2021 επισκέφθηκε τον 
Όμιλό μας ο π. Θεμιστοκλής Αδα-

μόπουλος, νυν Θεοφιλέστατος Επίσκο-
πος Νικοπόλεως. Μας μετέφερε ιερα-
ποστολικά νέα από τη Σιέρα Λεόνε. 

Να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο 
2021 απονεμήθηκε στον π. Θεμιστο-
κλή το Βραβείο ΑΡΓΩ στην κατηγορία 
της Ανθρωπιστικής Προσφοράς. 

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ απονέμονται 
από το 2019, σε οκτώ διακεκριμένους 
Έλληνες του Εξωτερικού και αποτελούν 
πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης 
ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛ-
ΛΩΝ, η οποία αποσκοπεί στην επι-
βράβευση της εξωστρέφειας, της δημι-
ουργίας, των ανοιχτών οριζόντων και 
στην ευαισθητοποίηση της Ελλάδας  

Αναμνηστική φωτογραφία του π. Θεμιστοκλή και της 
αδελφής του διακόνισσας Μαίρης με συνεργάτες του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. στην πρόσφατη επίσκεψή του στον Όμιλό μας

Αγιογραφία 
Αγίας Φιλοθέης

Ηπλαϊνή αγιογραφία κοσμεί τον Ι. Ναό Αγίου 
Αθανασίου Κυψέλης, Ι. Π. Μετόχιον του Πα-

τριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα. Η αγάπη και 
η ευλάβεια στην Αγία Φιλοθέη, η οποία είναι και η 
προστάτιδα του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., αποτέλεσε το έναυσμα 
ώστε αρκετά μέλη του Συλλόγου μας να συνεισφέρουν 
στην πραγματοποίησή της. 

Δραστηριότητες του Οµίλου

για την επιτυχία των παιδιών της στο εξωτερικό.
Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ καλύπτουν τους ακόλουθους κλάδους:
Βραβείο Επιστημών, Βραβείο Πολιτισμού και Τεχνών, Βραβείο Επιχειρηματικότητας, 

Βραβείο Καινοτομίας, Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς, Βραβείο Προσφοράς στα 
Κοινά, Βραβείο Αθλητισμού, Βραβείο Γαστρονομίας.

Στην κατηγορία της Ανθρωπιστικής Προσφοράς, λοιπόν βραβεύθηκε ο Ελληνοαυ-
στραλός Ιεραπόστολος με τη θαυμαστή διαδρομή και μεταστροφή ζωής, που ίδρυσε 
στη Σιέρα Λεόνε από το μηδέν Ορθόδοξη Εκκλησία.

«Θέλω να είμαι η φωνή των παιδιών της Αφρικής» 
είπε κατά τη βράβευσή  του ο π. Θεμιστοκλής. 
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Μέσα σε κλίμα κατανύ-
ξεως και συγκίνησης 

εορτάστηκε φέτος η προ-
στάτιδα του Συλλόγου μας 
Αγία Φιλοθέη η Αθηναία το 
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου. 
Δύο χρόνια μετά, που λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊ-
ού τα γραφεία του Συλλόγου 
ήταν κλειστά και η κρύπτη 
της Αγίας Φιλοθέης σιω-
πηλή, κατάφερε να γίνει η 
Ιερά Πανήγυρης της Αγίας 
με την παρουσία μελών του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Ιδιαίτερη ευλογία απο-
τέλεσε η παρουσία του ιε-
ραπόστολου από τη Νότια 
Μαδαγασκάρη π. Θεόδοτου, 
ο οποίος και ετέλεσε τον εσπερινό την 
παραμονή και τη Θεία Λειτουργία της 
Αγίας ανήμερα στη μνήμη της. Στο κή-

ρυγμά του παρότρυνε όλους τους πα-
ρευρισκομένους να μοιάσουν στην Αγία 
Φιλοθέη, της οποίας ο βίος μοιάζει σή-
μερα πιο επίκαιρος από ποτέ. Καλλίφω-

νοι ιεροψάλτες αρίστης 
ιεροψαλτικής κατάρτι-
σης έψαλλαν εθελοντικά 
το εορταστικό αυτό δι-
ήμερο. Επιμνημόσυνη 
δέηση τελέστηκε για τον 
ιδρυτή του Ομίλου μας 
κυρό Κωνσταντίνο, τους 
κεκοιμημένους ιεραπο-
στόλους απανταχού της 
γης, αλλά και τους συνερ-
γάτες της ιεραποστολής.

Μετά το πέρας της 
Θείας Λειτουργίας έγινε 
και η κοπή της πατροπα-
ράδοτης βασιλόπιτας την 

Δραστηριότητες του Οµίλου

Καλλίφωνοι ιεροψάλτες αρίστης ιεροψαλτικής κατάρτισης 
έψαλλαν εθελοντικά το εορταστικό διήμερο της πανήγυρης

Ιδιαίτερη ευλογία αποτέλεσε η παρουσία του ιεραποστόλου 
από τη Ν. Μαδαγασκάρη π. Θεόδοτου, ο οποίος τέλεσε 

τον εσπερινό και τη Θ. Λειτουργία στη πανήγυρη της Αγίας 
Φιλοθέης

Εορτασμός Αγίας Φιλοθέης προστάτιδος 
του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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οποία ευλόγησε ο π. 
Θεόδοτος. Μπορεί να 
έλειπε η λαμπρότητα 
και το εορταστικό κλί-
μα που είχαμε συνη-
θίσει τα προηγούμενα 
χρόνια στο Πολεμικό 
Μουσείο, όμως και  
μόνο η παρουσία του 
ταπεινού αυτού λευί-
τη ήταν αρκετή για να 
γαληνέψουν οι ψυχές 
όλων και να δοξολογή-
σουν τον Θεό γι’ αυτή 
την πνευματική ευκαι-
ρία αυτές τις δύσκολες 
ημέρες. Μέσα στον ιε-
ρό χώρο της ομώνυμης 
κρύπτης στο υπόγειο 
του κτηρίου του Ομί-
λου μας η παρουσία 
του Θεού και της Αγίας 
Φιλοθέης ήταν αισθητή.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ετήσια 

γενική συνέλευση του Συλλόγου, όπου 
διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα 
πεπραγμένα του προηγούμενου έτους 

2021, καθώς και ο 
οικονομικός απο-
λογισμός. Όλα τα 
μέλη αποχώρη-
σαν γεμάτα χα-
ρά, πνευματική 
ανάταση και με 
την ευχή να ξα-
ναγεμίσει από 
ζωή και δρα-
στηριότητες αυ-
τός ο χώρος της 
ιεραποστολής 
και της διακο-
νίας που όλοι 
γνωρίζουμε και 
αγαπάμε.

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε για τον ιδρυτή του Ομίλου μας 
κυρό Κωνσταντίνο, τους  κεκοιμημένους ιεραποστόλους 

και συνεργάτες του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας έγινε και η κοπή 
της πατροπαράδοτης βασιλόπιτας την οποία ευλόγησε ο π. Θεόδοτος
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/10/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής  
01/10/2021 έως 31/12/2021

Ποσό

Αγγελή Βάνα 20,00 €

Αγγελίδου Ελένη 50,00 €

Αγγέλου Άννα 50,00 €

Αγοραστού Δήμητρα 20,00 €

Αδαμοπούλου Ευαγγελία 50,00 €

Αθανασοπούλου Γεωργία 100,00 €

Αναστασίου Δέσποινα 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 40,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 500,00 €

Ανώνυμος 70,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 12,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 40,00 €

Ανώνυμος 112,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 10,00 €

Ανώνυμος 15,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 40,00 €

Ανώνυμος 1.000,00 €

Ανώνυμος 43,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 20,00 €

Ανώνυμος 178,40 €

Αξαοπούλου Ειρήνη 20,00 €

Αποστολόπουλος Νικόλαος 59,52 €

Αραπάκη Αλεξάνδρα 50,00 €

Αρβανίτης Νικόλαος 50,00 €

Ασπιώτης Νικόλαος 47,00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 50,00 €

Βίτσιος Δημήτριος 60,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00 €

Βλαχοπούλου Κυριακή 50,00 €

Βογέα Αθηνά 50,00 €

Βολέλης Νικόλαος 20,00 €

Γεροχρήστου Παρασκευή 30,00 €

Γεωργία 10,00 €

Γιαννακοπούλου Μαρία 150,00 €

Γιωτοπούλου Μαρία 50,00 €

Γκίνη Μαρίνα 90,00 €

Γούναρη Ευριδίκη 20,00 €

Δεμενόπουλος Γρηγόριος 30,00 €

Διορθόδοξο Σωματείο "Πορευθέντες" 40,00 €

Δούβλης Αριστείδης 30,00 €

Δούση Θεοδώρα 50,00 €

Εφραίμογλου Φώφη 20,00 €

Ζιώρα Ελένη 45,18 €

Θαλασσινός Γεώργιος 50,00 €

Θεοδώρου Αντώνιος 50,00 €

Θεοχάρη Ιωάννα 30,00 €

Καζάκος Βασίλειος 316,90 €

Καλαθά Φωτεινή 50,00 €

Καπιδάκη Μαριλένα 500,00 €

Καραθανάση Μαρία 60,00 €

Καρύδης Προκόπης 90,00 €

Καστρίτη Παρασκευή 20,00 €
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Καψιμαλάκου Παρασκευή 40,00 €

Κουτσούκος Παναγιώτης 100,00 €

Κωσταντίνου Βασιλεία 261,15 €

Κώττης Ιωάννης 50,00 €

Λάτση Ασημίνα 20,00 €

Μάϊνας Χάρης 100,00 €

Μανουσάκη Πιερρίνα 70,00 €

Μαυρικάκη Ευδοκία 50,00 €

Μαυροπούλου Χριστίνα 50,00 €

Μπακάλης Λουκάς 20,00 €

Μπινίκου Ειρήνη 20,00 €

Μπόμπολα Σοφία 20,00 €

Νικολαΐδου Άννα 30,00 €

Ντάβαρη Νίκη 20,00 €

Παγκάλου Αγγελική 25,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 200,00 €

Παπαδημητρίου Γεωργία 30,00 €

Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος 20,00 €

Παπαϊωάννου Πηνελόπη 100,00 €

Παπαλάμπρος Χρήστος Τρύφωνας 60,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης 50,00 €

Παπαπαναγιώτου Κλεανθία 50,00 €

Πεδιαδίτη Φωτεινή 20,00 €

Πίττας Αθανάσιος 100,00 €

Πρόδρομος 20,00 €

Πρωτονοταρίου Βάγια 40,00 €

Ρομποτή Χαρούλα 20,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €

Σασιάκος Πέτρος 20,00 €

Σέββα Χρυσούλα 50,00 €

Σκαφίδας Κωσταντίνος 100,00 €

Σπαρτινός Δημήτριος 100,00 €

Σταυριανός Ευστάθιος 50,00 €

Τριάντη Θεοδοσία 30,00 €

Τσατσάνης Αθανάσιος 20,00 €

Τσέλου Μαρία 100,00 €

Τσοπελογιάννη Κυριακή 40,00 €

Φάρμα Στυλιανή 107,30 €

Φωτοπούλου Ευδοκία 200,00 €

Χρόνης Χρήστος 220,00 €

Ώττα Ευφημία 20,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ν. 
Μυρτιδιωτίσσης Ουγκάντας 

από 01/10/2021 έως 31/12/2021
Ποσό

Ανέστης Λουκάς 50,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Βάγγου Σπυριδούλα 50,00 €

Βασηλιάς Γεώργιος 60,00 €

Γκατζής Θεοφάνης 20,00 €

Ζώνα Σταυρούλα 30,00 €

Καμηνάρη Αικατερίνη 30,00 €

Κωτσιόπουλος Παναγιώτης 200,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 20,00 €

Πασά Δέσποινα 20,00 €

Πλιάκα Άννα 20,00 €

Ράπτη Ασημίνα 20,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €

Σκατζής Θεοχάρης 20,00 €

Στριμπής Δημήτριος 50,00 €

Σωτήρχου Αικατερίνη 20,00 €

Τζοβανάκη Παναγιώτα 20,00 €

Τόγια Μάρω 30,00 €

Εις Μνήμην  
01/10/2021 έως 31/12/2021

Ποσό

Ανώνυμος εις μνήμην Αθανασίου 
και Στυλιανής

250,00 €

Ανώνυμος εις μνήμην Αντωνίου 40,00 €

Ανώνυμος εις μνήμην Βασιλείου Δημάκη 50,00 €

Δρίζη Αικατερίνη εις μνήμην τέκνων Γεωργίου 
και Αρτεμισίας

50,00 €

Καράλη Ελένη εις μνήμην Βασιλικής 60,00 €

Μαράτου Γεωργία εις μνήμην συγγενών 40,00 €

Μεθυμάκη Ηρώ εις μνήμην συζύγου Γεωργίου 50,00 €

Νικολετοπούλου Παναγιώτα εις μνήμην 
Πέτρου και Στεφανίας και συγγενών

30,00 €

Παπανικολάου Παναγιώτης εις μνήμην 
Παπανικολάου Μαρίας

50,00 €

Πετριτσόπουλος Ελευθέριος εις μνήμην 
Γεωργίας

100,00 €

Συνδρομές μελών Π.Χ.Ο.Ο.Ι. 
από 01/10/2021 έως 31/12/2021

Ποσό
40,00 €
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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

O δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος
δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του

να χάσει την «τιμή» της ελεημοσύνης.
Όταν δώσεις ελεημοσύνη, 

να ευφραίνεσαι και να πεις:
Δόξα σοι ο Θεός, που με αξίωσες 

να βρω κάποιον να αναπαύσω.

Ο Όμιλός μας διαθέτει άδειους
ιεραποστολικούς κουμπαράδες 
σε όσους δωρητές επιθυμούν 

να συνδράμουν στο ιεραποστολικό 
έργο που επιτελεί.

Ιεραποστολικός
κουμπαράς


