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Χαρά παγκόσμιος καί καθολική ἡ Ἐνανθρώπησις 
τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
«Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί 

ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς διά τήν ἡμῶν 
σωτηρίαν Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός 
ἡμῶν» εἴθε, ἀδελφοί μου, νά σᾶς χαρίζῃ 
τήν εἰρήνην καί τήν εὐδοκίαν Του εἰς 
ἔτη πολλά, εἰρηνικά, χαριτοφόρα καί 
εὐλογημένα καί πλούσια τά θεῖα Του 
δωρήματα, τά βιοτικά καί ὑλικά, καί τά 
πνευματικά καί οὐράνια.

Μή φοβεῖσθε εἶπεν ὁ Ἄγγελος τοῦ 
Θεοῦ εἰς τούς ἁπλοϊκούς ποιμένας, τούς 
βοσκούς τῶν ἀλόγων ζώων. Ἰδού σᾶς 
εὐαγγελίζομαι χαράν μεγάλην, ἡ ὁποία 
θά εἶναι δι’ ὅλον τόν λαόν, ὅτι ἐγεννήθη 
δι’ ὅλους σας σήμερον Σωτήρ, ὁ ὁποῖος 
εἶναι Χριστός ὁ Κύριος, εἰς τήν πόλιν τοῦ 
Δαυΐδ, τήν Βηθλεέμ.

Χαρά μεγάλη, μεγάλη χαρά ἡ Γέννη-
σις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Χαρά παγκόσμιος καί καθολική. Χαρά 
πανανθρώπινη καί οἰκουμενική. Χαρά 
πνευματική καί ἀπολυτρωτική. Χαρά 
γεώδης καί οὐρανία. Χαρά Ἀγγέλων 
καί ἀνθρώπων. Χαρά ἐπιγείων καί 
ἐπουρανίων. Χαρά μεγάλη καί παλ-
λαϊκή.

Εἰς τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν 
Ἀποστόλων (Πραξ. ιγ’ 52) λέγεται ὅτι, 
ἐνῷ οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος καί Βαρνάβας, 
ἐκδιωκόμενοι ἀπό τήν Ἀντιόχειαν τῆς Πι-
σιδίας ἔφευγον διά τό Ἰκόνιον, οἱ Χριστι-
ανοί μαθηταί τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι 
ἔμεναν εἰς τήν Ἀντιόχειαν, «ἐπληροῦντο 
χαρᾶς καί Πνεύματος Ἁγίου». Ἡ Θεία 
Χάρις, δηλαδή, ἐπλημμύριζε τήν ψυχήν 
των καί μαζί μέ τούς ἄλλους καρπούς τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος εἶχαν καί τήν καρποφο-
ρίαν τῆς χαρᾶς.

Εἰς τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολήν τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. 14, 17) ἀναφέρει 
ὁ θεῖος Ἀπόστολος ὅτι «ἡ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ οὐκ ἐστι βρῶσις καί πόσις, ἀλλά 
δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ». Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης, σχολιάζων ἑρμηνευτικῶς τό ὡς 
ἄνω χωρίον, σημειώνει: «ἐγώ δέν ὁμιλῶ 
ἐδῶ διά τήν διά κακόν σκοπόν εἰρήνην 
καί χαράν, ἀλλά διά τήν ἐν Πνεύματι 
Ἁγίῳ˙ τό αὐτό λέγω διά τήν χαράν καί 
τήν εἰρήνην εἰς τά πνευματικά ἀγαθά». 
Ὁ ἴδιος ὁ Ἱερός Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, 
εἰς ἑρμηνευτικόν του σχόλιον εἰς τήν φρά-
σιν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Γαλ. ε’ 22)˙ 
«ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν 
ἀγάπη, χαρά…» δηλώνει ὅτι: «Βάλλει 

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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δέ πρῶτον ὁ Παῦλος τήν ῥίζαν ὅλων 
τῶν ἀγαθῶν καί ἀρετῶν τήν ἀγάπην, 
ἔπειτα τήν χαράν˙ διατί ἐκεῖνος ὁποῦ 
ἀγαπᾷ πάντοτε χαίρει, ὄχι μόνον 
ὅταν εὐεργετῆται ἀπό τόν ἀδελφόν 
του, ἀλλά καί ὅταν κακοποιεῖται ἀπό 
αὐτόν. Διατί μέ τό μέσον τῆς ἀγάπης, 
νομίζει μέν ὡς εὐεργέτην του ἐκεῖνον 
ὁποῦ τόν κακοποιεῖ, χαίρει δέ εἰς τόν 
Θεόν, ἐπειδή διά τόν Θεόν ὅλα τά κά-
μνει, καί τά ὑπομένει, καί διά τοῦτο 
εὐφραίνεται μέ τήν ἀγαθήν συνείδη-
σιν ὁποῦ ἔχει. Ὅποιος δέ πάλιν ἔχει 
τήν ἀγάπην, καί τήν χαράν, αὐτός 
εἰρηνεύει κατά τήν ψυχήν καί καρ-
δίαν».

Ὁ μελίρρυτος ποταμός τῆς σοφί-
ας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
ἀναφερόμενος εἰς τά παθήματα καί τά 
βασανιστήρια τῶν ἁγίων, ὑπογραμμίζει 
τά ἑξῆς: «Ἄν αἱ φυλακίσεις καί τά βα-
σανιστήρια, τά ὁποῖα θεωροῦνται ὡς 
τά πλέον λυπηρά, γεννοῦν τήν χα-
ράν, τότε ποῖον ἀπό τά ἄλλα ἠμπορεῖ 
νά μᾶς προκαλέσῃ λύπην;» (Ε.Π.Ε. 
22, 30). «Εἶναι δυνατόν κάποιος 
καί μαστιγούμενος νά αἰσθάνεται 
εὐχαρίστησιν, ὅταν πάσχῃ διά τόν 
Χριστόν. Ἐκεῖνο, τό ὁποῖο γεννᾷ τήν 
χαράν, δέν εἶναι τό ποιόν τῆς θλίψε-
ως, ἀλλά τό ὅτι πάσχει κανείς διά τόν 
Χριστόν. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον δροσίζει 
εἰς τάς θλίψεις καί κάμνει τόν πιστόν 
νά αἰσθάνεται ἄνεσιν καί ἐν μέσῳ 
δοκιμασιῶν» (Ε.Π.Ε. 22, 362-364).

Ἕνας πιστός καί ἁγνός θεράπων 
τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας, 
ἀείμνηστος καί μακαριστός πλέον, σχο-
λιάζων τό χαρμόσυνον ἀγγελικόν μήνυμα, 
παρατηρεῖ τά ἀκόλουθα : «Ὁ πρῶτος λό-
γος, διά τόν ὁποῖον ὁ Χριστιανισμός εἶναι τό 

ἀληθινόν Εὐαγγέλιον καί ἡ ὑπέρ πᾶσαν ἄλλην 
χαρμόσυνος εἴδησις, εἶναι ὅτι ἀπεκάλυψε τόν 
Θεόν εἰς τόν ἄνθρωπον. Ὁ δεύτερος δέ καί 
ἐξόχως ἐμφαντικός λόγος εἶναι ὅτι ἀπεκάλυψε 
τόν ἄνθρωπον εἰς τόν ἑαυτόν του. Οὐδέποτε 
ἄλλοτε μέχρι τῆς ἐποχῆς, κατά τήν ὁποίαν 
ἐγεννήθη καί ἀνελήφθη ὁ Χριστός, ἐγνώρισεν 
ὁ ἄνθρωπος τήν εὐγένειαν τοῦ γένους του. 
Οὐδέποτε μέχρι τῆς ἐποχῆς, κατά τήν ὁποίαν 
ὁ Θεός προσέλαβε σάρκα ἀνθρωπίνην, 
ἠδυνήθη νά ἀντιληφθῇ ὁ ἄνθρωπος, ὁποία 
ἠμπορεῖ νά ἀποβῇ ἡ σάρκα καί ἡ φύσις του. 
Μέχρι τῆς ἐποχῆς, κατά τήν ὁποία τό πλή-
ρωμα τῆς Θεότητος κατῴκησε σωματικῶς 
ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, δέν εἶχεν ἀντιληφθῇ ὁ 
ἄνθρωπος, ὅτι δύναται νά καταστῇ κοινω-
νός θείας φύσεως καί νά ἑνωθῇ μέ αὐτόν τόν 
Θεόν. Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ Ἰησοῦς ἐγεννήθη, ἡ 
ἀνθρωπότητα ἐμβῆκεν εἰς νέον ξεκίνημα. 
Ἐδόθη νέα σημασία καί ἔννοια εἰς τάς γεν-
νήσεις τῶν ἀνθρώπων, ἡ μητρότητα ἐξυψώθη 
εἰς ὁρίζοντας οὐρανίους καί ἡ πατρότητα 
προσέλαβεν εὐρυτάτην ἁγιότητα. Ὁ Χριστός 
ἔδειξεν, ὁποῖος δύναται νά γίνῃ ὁ ἄνθρωπος 
καί συνεπῶς καθώρισε μονίμως τήν ὑψηλήν 
ἀξίαν του».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ἡ μεγάλη καί παλλαϊκή – πανανθρώ-

πινη χαρά, τήν ὁποίαν διεμήνυσε καί διε-
κήρυξε πρός τούς ποιμένας, τούς βοσκούς 
τῆς Βηθλεέμ, ὁ Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ εἶναι βε-
βαία, βιωματική καί ἀδιαμφισβήτητος 
διά τόν λαόν τοῦ Θεοῦ. Πνευματι-
κή καί λυτρωτική χαρά, χαρά πλή-
ρης χριστιανικῆς ἐλπίδος, χαρά 
ἀναγεννητική καί ἀναπλαστική, 
χαρά ἀσφαλής καί ὑπαρξιακή, χαρά 
ἀνέκλειπτος καί αἰωνία.

Πόσον ἀπαραίτητος καί ἀναγκαία εἶναι 
ἡ μεγάλη αὐτή χαρά διά τήν τεταραγμέ-
νην ἐποχήν μας καί τόν ἐκφοβισμένον καί 

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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ἀνήσυχον σύγχρονον κόσμον! Φόβος καί 
τρόμος καί ἀνασφάλεια καταλαμβάνουν 
τόν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος δέν λατρεύει ἀπό 
καρδίας τόν μόνον ἀληθινόν Τριαδικόν 
Θεόν μας, δέν ἐμπιστεύεται τήν ζωήν καί 
τό μέλλον του εἰς τήν πάνσοφον Θείαν 
Του Πρόνοιαν, δέν ἀγωνίζεται «τόν κα-
λόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαμβανόμενος 
τῆς αἰωνίου ζωῆς», δέν ἀντιμετωπίζει μέ 
ψυχραιμίαν καί νηφαλιότητα τήν μεγάλην 
δοκιμασίαν τῆς ἐπιδημίας τοῦ ἀπειλητικοῦ 
εἰς παγκόσμιον κλίμακα καί μεταλλαγμένου 
ἰοῦ. Ὑπό τό κράτος τοῦ φόβου, τῆς ἀγωνίας 
καί τῆς ἀβεβαιότητος λησμονεῖ τό λόγιον τοῦ 
Προφητάνακτος Δαυΐδ˙ «ἐάν μή  Κύριος 
φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ 
φυλάσσων». Καί τό ἕτερον˙ «Κύριε, ἐν 
ταῖς χερσί Σου οἱ κλῆροί μου».

Δυστυχῶς, νέφη βαρειά καί σκοτει-
νά ἐπιχειροῦν νά ἐπισκιάσουν ἤ καί νά 
ἐξαλείψουν τήν μεγάλην ἐκείνην λυτρω-
τικήν χαράν, τήν ὁποίαν εὐηγγελίσθη ὁ 
Ἄγγελος Κυρίου πρός τούς ποιμένας κα-
τά τήν Ἁγίαν καί ὁλόφωτον Νύκτα τῶν 
Χριστουγέννων. Ὅμως, ὁ Θεῖος Λυτρωτής 
ἡμῶν καί Σωτήρ τοῦ κόσμου μᾶς λέγει 
διαχρονικῶς : «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν 
ἡ καρδία˙ πιστεύετε εἰς τόν Θεόν (Πα-
τέρα), καί εἰς ἐμέ πιστεύετε… μή ταρασ-
σέσθω ὑμῶν ἡ καρδίᾳ μηδέ δειλιάτω» 
(Ἰωάν. 14, 1.27).

Χρέος ἐπιτακτικόν ὅλων μας, 
ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί ὡς 
συμπατριωτῶν, εἶναι νά εἴπωμεν˙ ναί 
εἰς τήν χριστιανικήν ἀγάπην, ἡ ὁποία 
κατά τόν θεῖον λόγον τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς 
Πίστεως καί τῆς Σωτηρίας μας, Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, εἶναι τό διακριτικόν γνώρι-
σμα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ˙ ναί εἰς 
τήν πατριωτικήν σύμπνοιαν καί 
ἀλληλεγγύην καί ὄχι εἰς τόν διχασμόν, 
τήν διαίρεσιν καί τήν μισαδελφίαν.

Οἱ ἄρχοντες τῆς Πολιτείας μας ὡς διά-
κονοι τοῦ λαοῦ ἔχουν χρέος καί καθῆκον 
νά ἑνώνουν καί ὄχι νά διακρίνουν τούς 
πολίτας εἰς ἀνθρώπους πρώτης καί δευ-
τέρας κατηγορίας, εὐνοουμένους καί πε-
ριφρονημένους, μέ ὅσα αὐτό συνεπάγεται. 
Νά σέβωνται τήν πνευματικήν ἐν Χριστῷ 
ἐλευθερίαν τοῦ κατά τήν συντριπτικήν 
του πλειοψηφίαν Ὀρθοδόξου λαοῦ καί τήν 
ἀπορρέουσαν ἀπό τό ἰσχῦον Σύνταγμα 
συνταγματικήν του ἐλευθερίαν.

Τό ἴδιο καί ἀκόμη περισσότερον 
ἰσχύει καί ἐνδείκνυται νά ἰσχύῃ εἰς 
τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον, ὅπου πρέ-
πει νά βασιλεύῃ ἡ ἀγάπη, τήν ὁποίαν 
ἔφερε εἰς τήν ἀνθρωπότητα τό Θεῖον 
Βρέφος, ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος καί 
Θεός μας. Ἡ διάκρισις, ὁ διχασμός καί 
ἡ ἀντιπαράθεσις ἐμβολιασμένων καί 
ἀνεμβολιάστων εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, 
ἀντίθετα πρός τό πνεῦμα τοῦ Χριστιανι-
σμού καί δέν εἶναι χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα πολιτισμένων καί φιλοπροόδων 
ἀνθρώπων. Κανείς ἐχέφρων ἄνθρωπος 
δέν θέλει νά βλάψῃ τήν ὑγιείαν του καί 
τήν ὑγιείαν τῶν συνανθρώπων των.

Εὐχόμενος ἐκ βάθους ψυχῆς 
εὐλογημένα, εἰρηνικά καί χαρμόσυνα κα-
τά Θεόν Χριστούγεννα καί χαριτοφόρον 
τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον, καλήν τήν κατ’ 
ἄμφω ὑγιείαν καί πλουσίαν τήν εὐλογίαν 
τοῦ Θείου Βρέφους εἰς βιοτικά καί πνευ-
ματικά ἀγαθά, καί ἀπευθύνων ἐγκάρδιον 
ἑόρτιον χαιρετισμόν εἰς τούς ἀποδήμους 
ἀδελφούς μας, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς εἰς 
τούς ἱεραποστολικῶς διακονοῦντας εἰς 
τό θεοτίμητον ἔργον τῆς ἀνά τόν κόσμον 
Ἱεραποστολῆς, διατελῶ, 

Μετ’ ἐνθέρμων εὐχῶν καί πολλῆς 
ἀγάπης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων  
Σεραφείμ

Μήνυµα του Πνευµατικού πατρός του Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Ιεραποστολή! Μία λέξη ιερή και μαρ-
τυρική, που ιστορικά ξεκινά από τους 

αγίους Αποστόλους και Χάριτι Θεού 
φθάνει μέχρι τις ημέρες μας. Σε όλο αυ-
τό το χρονικό διάστημα δημιούργησε 
ένα τεράστιο οικοδόμημα, του οποίου 
θεμέλιο είναι οι διαχρονικοί λόγοι του 
Κυρίου: «πορευθέντες μαθητεύσατε πά-
ντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το 
όνομα του Πατρός και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28, 19).

Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργη-
θεί μία κυψέλη Ορθοδόξου πίστεως και 
λατρείας, στην οποία εργάζονται κληρι-
κοί παντός βαθμού και λαϊκοί, αφιερώ-
νοντας ψυχή και σώματι, σταθεροποιώ-
ντας συνεχώς το έργο των προκατόχων 
τους Ιεραποστόλων και συνεχίζουν να 
καλλιεργούν και να προωθούν το έργο 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον αμπε-
λώνα της Αφρικανικής Ηπείρου.

Οι ανάγκες πολλές αλλά η αγάπη τε-

ράστια για τον Χριστό και την Εκκλησία 
Του, η οποία ακουμπάει ψυχές ευαίσθη-
τες και κατασταλαγμένες, για να ακο-
λουθήσουν αυτό τον ανηφορικό αλλά 
ευλογημένο δρόμο του ευαγγελισμού 
των Αφρικανών αδελφών μας.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι, όλα 
αυτά τα έργα που έγιναν στις διάφορες 
Ιερές Μητροπόλεις του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής όλα 
αυτά τα χρόνια, έγιναν από λίγους αν-
θρώπους εμπνευσμένους από τη Χάρη 
του Θεού και από το παράδειγμα του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Σχημάτισαν με την εν Χριστώ αγάπη 
τους έναν άξονα επικοινωνίας με άλλα 
δόγματα, καταθέτοντας την αλήθεια της 
πίστεως και την παράδοση της Εκκλη-
σίας μας, χωρίς υπερβολές και ψεύτικα 
θαύματα. Χωρίς τυμπανοκρουσίες και 
ψεύτικες υποσχέσεις. Χωρίς εξαναγκα-
σμούς και εντυπωσιασμούς.

Η Ιεραποστολή εξαπλώνεται  
σε όλη την Αφρική

Επισκόπου Κωνσταντιανής κ. Κοσμά
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Θυσίασαν όλα τους τα δικαιώμα-
τα για χάρη του Ευαγγελίου. Έγιναν 
οι ίδιοι: «τοις πάσι γέγονα τα πάντα, 
ίνα πάντως τινάς σώσω» (Ά Κορ. 9, 22) 
και ανέτρεψαν με την διδασκαλία του 
Ευαγγελίου έναν κόσμο που ζει μέσα 
στην άγνοια, στην πλάνη και στην ει-
δωλολατρία.

Εξάλλου, τι νόημα θα είχε να οδηγη-
θούν στα πέρατα της οικουμένης τόσοι 
άνθρωποι και να θυσιάσουν τη ζωή τους 
αν η Ανάσταση του Χριστού ήταν ένα 
ψέμα; Όπως λέει και ο Απ. Παύλος: «ει 
δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα 
το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις 
υμών» (Ά Κορ. 15, 14).

Σε αυτόν τον κόσμο έστειλε και συ-
νεχίζει να στέλνει η πρόνοια του Θεού 
ανθρώπους, οι οποίοι ακούγοντας βαθιά 
μέσα τους τη φωνή του Κυρίου: «πορευ-
θέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε 
το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει» (Μαρκ. 
16, 15), κηρύττουν το Ευαγγέλιο για να 
λάμψη σιγά σιγά το Φως της Ορθοδοξίας 
και της Αλήθειας.

Παρόλο που σήμερα τα γεγονότα 
και οι εξελίξεις τρέχουν σε παγκόσμια 
κλίμακα και οι άνθρωποι μπερδεμένοι 

ψάχνουν να βρουν την Αλήθεια, η φω-
νή του Κυρίου ακούγεται διάσπαρτη σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης: «εγώ 
ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή…» 
(Ιωα. 14, 6). 

Έτσι, λοιπόν, καλεί ανθρώπους κλη-
ρικούς και λαϊκούς να ανταπεξέλθουν 
στο κάλεσμα αυτό και να ακολουθήσουν 
το παράδειγμα άλλων Ιεραποστόλων, 
προγενέστερων και μεταγενέστερων 
που άκουσαν τη φωνή του Κυρίου μέ-
σα τους: «πορευθέντες εις τον κόσμον 
άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση 
τη κτίσει» (Μαρκ. 16, 15).

Καλούνται να ενώσουν το ζήλο, την 
αγάπη και το θυσιαστικό τους πνεύμα, 
ώστε, να μπορέσει αυτό το οικοδόμημα 
της Ορθοδοξίας που χτίζεται με πολλή 
κόπο και αίμα στα βάθη της Αφρικής, 
να συνεχίσει την πορεία του, να αυξά-
νεται και να φανερώνει συνεχώς την 
Αλήθεια της Μίας Αγίας Καθολικής και 
Αποστολικής Εκκλησίας και την δόξα 
του ονόματος του Τριαδικού Θεού.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr
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Ο ιερομάρτυρας και 
ομολογητής π. Δανιήλ Σισόεφ

Σύζυγος, πατέρας, κληρικός, ιεραπό-
στολος και νεομάρτυρας. Είναι δυ-

νατόν κάποιος να συνδυάζει όλα αυτά 
τα στοιχεία; Και μάλιστα όταν μιλάμε 
για έναν άνθρωπο των ημερών μας που 
έζησε σε μια απ’ τις μεγαλύτερες πόλεις 
της Ευρώπης, στη Μόσχα. Δύσκολο, 
ίσως υπεράνθρωπο θα έλεγε κανείς. Κι 
όμως στο πρόσωπο του  
-μακαριστού πλέον- π. 
Δανιήλ Σισόεφ, συν-
δυάστηκαν όλες αυτές 
οι ιδιότητες, τις οποίες 
υπηρέτησε με περίσσιο 
ζήλο δίνοντας μάλιστα 
και τη ζωή του γι’ αυτές.

Ο π. Δανιήλ Σισόεφ 
γεννήθηκε στη Ρωσία 
το 1974 και αν ζούσε 
σήμερα θα ήταν μόλις 
48 χρονών. Ο πατέρας 
του ήταν δάσκαλος και 
κληρικός και η μητέρα 
του δασκάλα. Ο Δανιήλ 
ανατράφηκε από τους γο-
νείς «εν παιδεία και νου-
θεσία Κυρίου» (Εφεσίους στ΄ ,4), αλλά 
ανήσυχο πνεύμα καθώς ήταν, υπάκουγε 
τις συμβουλές των γονέων του αφού 
πρώτα είχε βρει την αιτιολόγησή τους 
στην Αγία Γραφή. 

Έφηβος ακόμα, βοήθησε εθελοντικά 
στην αναστήλωση του ιστορικού μονα-
στηριού της Οπτίνα, ενός από τα μεγα-
λύτερα ορθόδοξα πνευματικά κέντρα 
όλου του κόσμου, και αναπόφευκτα ήρ-

θε σε επαφή με την ιερή παράδοση των 
Ρώσων Αγίων και γερόντων. Σπούδασε 
στο Θεολογικό Σεμινάριο της Μόσχας 
και στη Θεολογική σχολή, ενώ το 1995 
παντρεύεται σε ηλικία 21 ετών και την 
επόμενη χρονιά χειροτονείται διάκονος. 
Ο Θεός του χαρίζει τρεις κόρες, την Ιου-
στίνα, τη Δωροθέα και την Αγγελίνα. 

Την περίοδο που ήταν 
διάκονος, η Εκκλησίας 
της Ρωσίας του αναθέ-
τει το δύσκολο έργο της 
ποιμαντικής ανθρώπων 
που ήταν μπλεγμένοι σε 
αιρετικές και παραθρη-
σκευτικές ομάδες. Εκεί-
νος συνδιαλεγόταν μαζί 
τους προσπαθώντας να 
τους βοηθήσει να κατα-
λάβουν την πλάνη τους 
και να οδηγηθούν με τη 
χάρη του Θεού στη μία 
Αλήθεια. Ο πόνος για 
τους πλανεμένους αν-

θρώπους του θέρμαινε 
την καρδιά από ιεραπο-

στολικό ζήλο και από τον πόθο να 
πιστέψουν όλοι στον Χριστό. Χα-
ρακτηριστικά είχε πει: «Αν θέλεις 
να μιλήσεις στον άλλον για το Θεό, 
πρέπει να αισθανθείς πρώτα ο ίδιος 
τη δύναμη Του».

Έτσι, όταν χειροτονήθηκε ιερέας το 
2001, άρχισε να προσεγγίζει προτε-
στάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, ειδω-
λολάτρες των αρχαίων ρωσικών θεών, 

«Αν θέλεις θαύματα πρέπει να γίνεις  
ή ιεραπόστολος ή μάρτυρας»

π. Δανιήλ Σισόεφ
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ακραίους εθνικιστές, νε-
οναζί, ακραίους αθεϊστές 
σταλινικής νοοτροπίας. 
Όταν τον καλούσαν, δια-
λεγόταν μαζί τους δημό-
σια και μάλιστα, σε μια 
σύναξη προτεσταντών 
στην επαρχία του Κιρ-
γιστάν το κήρυγμά 
του έφερε στην Ορ-
θοδοξία 500 προτε-
στάντες, μερικούς πά-
στορές τους, αλλά και 
ανθρώπους που είχαν 
μπλεχτεί στα δίχτυα της 
μαγείας, του αποκρυφισμού και της 
ειδωλολατρίας. Τόση ήταν η επιτυχία 
του κηρύγματός του, που απαγορεύτηκαν 
οι συνάξεις των προτεσταντών για όσο 
βρισκόταν εκεί ο π. Δανιήλ. 

Το ιεραποστολικό του έργο ήταν πο-
λυσχιδές. Βοηθούσε την Ορθόδοξη 
ιεραποστολή με όποιον τρόπο μπο-
ρούσε. Συγκέντρωνε και έστελνε 
οικονομική βοήθεια σε χώρες που 
είχαν Ορθόδοξη ιεραποστολή, όπως 
την Ινδονησία και τη Ζιμπάμπουε. 
Το σπίτι του ήταν ανοιχτό στους χρι-
στιανούς που επισκέπτονταν τη Ρωσία, 
καθώς είχε φιλοξενήσει ορθόδοξους 
από την Ταϊλάνδη, την Κίνα και την 
Ινδία. Ο ίδιος ταξίδευσε στα Σκόπια 
για να μιλήσει σε σχισματικούς εθνι-
κιστές χριστιανούς, ενώ προσπαθούσε 
να μιλήσει με κάθε ευκαιρία για την Ορ-
θοδοξία και σε ρωμαιοκαθολικούς της 
Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. 
Εκτός από τις ανοιχτές συζητήσεις που 
είχε με ανθρώπους εκτός Εκκλησίας, 
και μόνο όταν τον προσκαλούσαν να 
μιλήσει, παράλληλα έγραφε άρθρα αλλά 

και μερικά βιβλία, παρουσιάστηκε σε 
τηλεοπτικές εκπομπές, έκανε ομιλίες, 
δημιούργησε blog στο Διαδίκτυο και 
κανάλι με βίντεο στο YouTube.

Εκεί όμως που ανέπτυξε τη μεγα-
λύτερη δράση του και τελικά έδωσε 
και τη ζωή του γι’ αυτόν τον σκοπό 
ήταν η προσέγγιση και το κήρυγμα 
της αλήθειας του Χριστού στους μου-
σουλμάνους. Τόσο μεγάλη ήταν η ιε-
ραποστολική δράση του ανάμεσα στους 
μουσουλμάνους που εύστοχα ειπώθηκε 
πως ο π. Δανιήλ τους αγάπησε τόσο πο-
λύ όσο κανένας άλλος δυτικός άνθρω-
πος. Καρπός αυτής της δράσης ήταν οι 
ογδόντα μεταστροφές μουσουλμάνων, 
Ουζμπέκων, Τσετσένων και Τατάρων.

Με τους τελευταίους (ρωσική φυλή, 
τρίτη μεγαλύτερη εθνότητα στη Μόσχα, 
κατά βάση μουσουλμανική), ασχολή-
θηκε ιδιαίτερα φέρνοντας πολλούς 
Τατάρους, και ιδιαίτερα νέους, στην 
Ορθοδοξία. Κηρύττοντας στη γλώσσα 
τους, όντας και ο ίδιος μισός Τάταρος, 
πήγαινε συχνά στο πολιτιστικό κέντρο 
τους και μιλούσε άνετα και άμεσα μαζί 

Σύγχρονες Ιεραποστολικές µορφές

Ο π. Δανιήλ συνομιλεί με μουσουλμάνους
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τους προσπαθώντας να ρίξει τα τείχη 
που τους χώριζαν από την Ορθοδοξία. 
Ο ίδιος, μάλιστα, σε συνέντευξή του 
είχε πει: «Το μήνυμα ότι η Ορθοδοξία 
είναι παγκόσμια πίστη, όπου όλα τα 
έθνη έχουν κληθεί, ακόμη σκανδαλίζει 
πολλούς». 

Όλη αυτή η δράση του, εκτός από 
πλούσιους πνευματικούς καρπούς 
ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων, κυ-
ρίως στο Ισλάμ, ενώ μίσος άναψε 
γύρω από το πρόσωπό του. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να λαμβάνει απειλητικά 
τηλεφωνήματα και γράμματα, ακόμη 
και εισαγγελική δίωξη εναντίον του 
για υποκίνηση θρησκευτικού μίσους. 
Παρόλο που η εισαγγελία την απέρρι-
ψε, αυτό ήταν η αρχή της δυσφήμισης 
του προσώπου από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης των μουσουλμάνων.

Η ζωή του διέτρεχε κίνδυνο κι εκεί-
νος το διαισθανόταν. Ένιωθε ότι πλη-
σιάζει το τέλος του κι αντί να φοβηθεί 
και να σταματήσει το έργο του, ποθούσε 
το μαρτύριο για τον Χριστό. Η πρεσβυ-
τέρα του Ιουλία, τον θυμάται να της 

λέει πολλές φορές ότι θα τον 
σκότωναν και της είχε κιόλας 
υποδείξει με ποια άμφια να 
τον κηδέψουν. Είχε προβλέψει 
τη δολοφονία του και ετοιμα-
ζόταν για τη θυσία.

Η 19η Νοεμβρίου του 
2009 ξεκίνησε για τον π. 
Δανιήλ με Θεία Λειτουρ-
γία, η οποία συνεχίστηκε 
πανηγυρικά στους ουρα-
νούς. Εκείνη την ημέρα βά-
πτισε ένα παιδί, μετέστρεψε 
στην Ορθοδοξία έναν νέο που 

είχε μπλεχτεί στα δίχτυα του 
αποκρυφισμού, έκανε τις καθιερωμέ-
νες αγιογραφικές ομιλίες του και έμεινε 
μέχρι αργά στον ναό κουβεντιάζοντας με 
τους ενορίτες του. Ήταν μια μέρα πλή-
ρης από Χριστό και πνευματικές ευλο-
γίες. Όταν αργότερα μετά τον εσπερινό 
έμεινε μόνος του και ενώ βρισκόταν στο 
Ιερό Βήμα, ένας μασκοφόρος εισχώρησε 
στον Ναό πυροβολώντας και ρωτώντας 
ποιος είναι ο πατήρ Σισόεφ. Ο π. Δανιήλ 
ακούγοντάς τον βγήκε από το Ιερό Βήμα 
και προχωρώντας θαρρετά κατευθύν-
θηκε προς το μέρος του. Ο δολοφόνος 
τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο 
κεφάλι και στο στήθος και έτσι, ο π. 
Δανιήλ έλαβε το στεφάνι του μαρτυ-
ρίου για τον Χριστό που τόσο πολύ 
αγαπούσε. Το τραγικό γεγονός αλλά 
και την ατρόμητη στάση του π. Δανιήλ 
διηγήθηκε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυ-
ρας, ο πρωτοψάλτης του ναού, ο οποίος 
επέζησε από  πυροβολισμό που δέχθηκε 
κι εκείνος από τον ίδιο δολοφόνο.  

Οργανωμένοι εξτρεμιστές μουσουλ-
μάνοι είχαν ανακοινώσει στον π. Δανι-
ήλ την καταδίκη του σε θάνατο, αν και 

Ο π. Δανιήλ με την οικογένειά του
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Ρώσοι αξιωματούχοι ισλαμιστές δήλω-
σαν ότι ο φόνος του ήταν προβοκάτσια 
για να κατηγορηθούν οι μουσουλμά-
νοι και να αρχίσουν διαθρησκειακές 
συγκρούσεις στη Ρωσία, την ώρα που 
το Συμβούλιο Μουφτήδων της Ρωσίας 
καταδίκασε τον φόνο του. Το μόνο σί-
γουρο είναι ότι, ενώ για το Ισλάμ ο π. 
Δανιήλ ήταν εχθρός, για τους μουσουλ-
μάνους ήταν ένας φίλος που προσπα-
θούσε να τους φέρει κοντά στην Αλή-
θεια, την Οδό και τη Ζωή του Χριστού. 

Πολλές ωφέλειες μπορεί να έχει 
για έναν ορθόδοξο χριστιανό η ζωή, 
το έργο και ο μαρτυρικός θάνατος 
του π. Δανιήλ Σισόεφ. Αρχικά, ταρά-
ζει τη ζωή του εφησυχασμού, του βο-
λέματος και της συνήθειας που έχουμε 
οι σύγχρονοι χριστιανοί. Διότι, ακόμη 
και σήμερα μπορεί κάποιος να γίνει 
ιεραπόστολος, στον τόπο του, στη με-
γαλούπολη, στο χωριό, όπου κι αν ζει, 
αφού δίπλα μας υπάρχει τόσος κόσμος 
που δε γνωρίζει το Φως του Χριστού. 
Ακόμη και σήμερα μπορεί ένας άν-
θρωπος να κάνει τη διαφορά! Ακόμη 
και σήμερα αξίζει να δώσει κανείς τη 
ζωή του για τον Χριστό! Ακόμη και 
σήμερα υπάρχουν Άγιοι, φωτεινά 
παραδείγματα ζωής για όποιον δρόμο 
και να ακολουθήσει κανείς! 

Κλείνοντας παρατίθενται τα λόγια 
του π. Δανιήλ που είχε πει σε μια συ-
νέντευξη σχετικά με εκείνους τους νέ-
ους που έχουν την κλήση να γίνουν 
ιεραπόστολοι:

«Ένας νεαρός ιεραπόστολος θα πρέπει 
να ετοιμαστεί: τα λόγια του θα προκαλέ-
σουν σκάνδαλο και αγανάκτηση. Αλλά 
δεν πρέπει να φοβάται. Η αποστολή μας 
έγκειται στο να λέμε πράγματα δυσάρεστα. 

Παρατηρήσατε ότι όταν διαβάζετε τη Βίβλο 
αισθάνεστε άβολα; Το βιβλίο αρχίζει να 
σας κρίνει. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να 
βάλετε την αλήθεια στην άκρη. Άλλο λάθος 
που μπορεί να κάνει ο ιεραπόστολος είναι 
να απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ομά-
δα ανθρώπων. Μία αποστολή για παιδιά, 
μία για νέους…  Πολλοί καλλιεργημένοι 
και έξυπνοι νεαροί δεν το δέχονται αυτό. 
Γιατί; Επειδή όταν μιλάμε με τους νέους 
στη γλώσσα τους με συγκατάβαση τους 
καθηλώνουμε σ’ αυτό το επίπεδο. Εμείς 
πρέπει να το ανυψώσουμε και όχι να τους 
κρατάμε σ’ ένα επίπεδο που ίσως να έχουν 
ξεπεράσει. Είναι καλύτερο να μιλάμε στα 
παιδιά σα να είναι ήδη έφηβοι. Θυμάστε 
τι τραγουδάει ο χριστιανός τραγουδιστής 
Μακάρεφ: “Μην αφήνεις να σε καταπιέζει 
ο ευμετάβλητος κόσμος”. Αυτό θα έπρεπε 
να είναι το σύνθημα, όχι μόνο των ιερα-
ποστόλων αλλά όλων των ορθόδοξων χρι-
στιανών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε την 
προσευχή και τον εκκλησιασμό, επειδή 
μια λανθασμένη ιεραποστολική υπερβολή 
μπορεί να υποδουλώσει τόσο τον άνθρω-
πο που να πάψει να προσεύχεται και να 
εκκλησιάζεται».

Επιμέλεια
Μπέκου Βασιλική

Εκπαιδευτικός

Πηγές:
(https://proskynitis.blogspot.com/2009/11/blog-post_29.
html
https://rethemnos.gr/o-neomartiras-ierapostolos-p-
daniil-sisoef-ke-i-simasia-tou-martiriou-tou/
Εικόνα1: https://orthochristian.com/125664.html
Εικόνα 2,3: https://www.sophia-ntrekou.gr/2017/11/
fr.Daniel-Sysoev.html

Σύγχρονες Ιεραποστολικές µορφές
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Ιστορικές στιγμές της Ορθοδοξίας 
στη Μ. Ασία 100 χρόνια μετά τον ξεριζωμό

Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου ε.ε. έγιναν τα 
εγκαίνια του Ιερού Ναού Αποστό-

λου Παύλου στη Μικρασιατική Σίδη, 
του τρίτου Ιερού Ναού που δημιούρ-
γησε ο μακαριστός Μητροπολίτης κυ-
ρός Σωτήριος Τράμπας. Η τέλεση των 
εγκαινίων έγινε από τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Ευδοκιάδος κ. Αμβρόσιο συ-
μπαραστατούμενο από τον Αρχιτέκτο-
να-Μηχανικό, της ανέγερσης, Αγιορεί-
τη Αρχιμ. π. Θεολόγο Χρυσανθακόπου-
λο, τον Αρχιμ. π. Συνέσιο, ηγούμενο της 
Ι. Μονής Αγίου Αρσενίου Καππαδόκου 
Χαλκιδικής, και τους κληρικούς των 
ενοριών της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας.

Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουρ-
γίας των εγκαινίων, ο Θεοφιλέστατος 
Αμβρόσιος χειροτόνησε θεολόγο εκ 
Ρωσίας σε διάκονο και του προσέδω-
σε το όνομα Σω-
τήριος. Στο εξής, 
στη Μητρόπολη 
Πισιδίας, εκτός 
τ ω ν  Ι ε ρ έ ω ν 
Κωνσταντίνου 
(στην Αλάνυα), 
Βλαδιμήρου και 
Σεργίου (στην 
Αττάλεια), Ιωάν-
νου (στη Σίδη) 
και του διακό-
νου Νικήτα, θα 
διακονεί και ο π. 
Σωτήριος. Η επι-
λογή του ονόμα-
τος του νέου κλη-
ρικού έγινε από 
τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίο.
Ιερά αισθήματα και έντονη συγκί-

νηση πλημμύρισε την καρδιά μας το 
γεγονός των Εγκαινίων του Ιερού αυ-
τού Ναού. Είναι ο 2ος Ιερός Ναός της 
Μητρόπολης Πισιδίας και Εξαρ-
χεία Σίδης και Ατταλείας (Νότια 
Μ. Ασία) που χτίστηκε εκ θεμελίων 
μετά το 1922. Μας αξίωσε ο Κύριος 
και ζήσαμε ιστορικές στιγμές και Τον 
δοξάζουμε για την άνθιση των Ορθοδό-
ξων Κοινοτήτων στα μέρη που κάποτε 
κατοικούσαν οι πρόγονοί μας.

Στα Θυρανοίξια του εν λό-
γω Ιερού Ναού διαβάστηκε από 
τον Θεοφιλέστατον Ευδοκιάδος κ. 
Αμβρόσιο η προσφώνηση που παρα-
θέτουμε εν συνεχεία, η οποία συντά-
χθηκε από τον Μακαριστό Μητροπο-

Εγκαίνια Ι. Ναού Αποστόλου Παύλου Σίδης. Σφράγισμα Αγ. Τραπέζης
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λίτη Σωτήριο κατά την διάρκεια της 
ασθενείας του.

Προσφώνηση στα θυρανοίξια 
του Ι. Ναού Αγ. Παύλου Σίδης

4/7/2022

Είναι μεγάλη ευλογία για τον ευσεβή 
λαό της Εκκλησίας Σίδης και ολόκληρης 
της Επαρχίας μας, η ανέγερση και 

κανονική λειτουργία, με μόνιμο ιερέα, 
του χαριτωμένου αυτού ιερού Ναού.
Αφιερώθηκε στον Απόστολο των Εθνών 
Άγιο Παύλο, ο οποίος πρώτος εκήρυξε 
το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Πισιδία 
και Παμφυλία, όπως μας πληροφορούν 
οι Πράξεις των Αποστόλων.

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύρι-
ος· ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν 

ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117, [118],24). 
Μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός! 
Η ιστορική Μητρόπολη Σίδης, 
που καταστράφηκε ολοτελώς 
τον 14ον αιώνα και έκτοτε 
εγκαταλείφθηκε και παρέμεινε 
ως αρχαιολογικός χώρος, 
απέκτησε εκ νέου Ναόν του 
Αγίου Παύλου, για να μας 
θυμίζει τον μεγαλοπρεπή εκείνον 
παλαιοχριστιανικόν Ναό του 
Αποστόλου Παύλου, που είχαν 
κτἱσει οι κάτοικοι της Σίδης περί 
τον 5ον αιώνα.

Όσοι Ορθόδοξοι διαμένουν 
στη Σίδη, στο Μάναβγατ και 
την γύρω περιοχή απέκτησαν 
πλέον τον δικόν τους ναόν 
και δεν θα κουράζονται να 
ταξιδεύουν μέχρι Αττάλεια ή 
Αλάνια, για να εκκλησιαστούν.

Η  κ α θ ι έ ρ ω σ η  ε ν ό ς 
Ορθοδόξου Ναού στην κοινή 
θεία λατρεία, μας υπενθυμίζει 
το χρέος του προσωπικού 
ανακαινισμού της υπάρξεώς 
μας, για να είμαστε «ναοί Θεοῦ 
ζῶντος» (Β΄ Κορ. 6, 16), όπως 
μας τονίζει ο ίδιος ο Απόστολος 
Παύλος.

Και ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος γράφει: «Τά παρόντα 

Ο Ι.Ναός εξωτερικά 

Το ιερό βήμα του Ναού
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ἐγκαίνια πνευματικῶς πανη-
γυρίσωμεν ... Ἐγκαινίζεσθε, 
ἀδελφοί· καί τόν παλαιόν 
ἄνθρωπον ἀπορρίψαντες, 
ἐν καινότητι ζωῆς πολιτεύ-
εσθε... Οὕτως ἐγκαινίζεται 
ἄνθρωπος· οὕτω τιμάσθω ἡ 
τῶν ἐγκαινίων ἡμέρα».

« Ἀ ν α κ α ι ν ί ζ ο υ ! » , 
παρακινεί τον καθένα 
μας η Εκκλησία. Με την 
καθιέρωση του νέου Ιερού 
Ναού, ανακαθιέρωσε και 
συ με συνέπεια τη ζωή σου 
στον Θεό της αγάπης.

Συνεχής πόθος κάθε 
πιστού παραμένει πώς θα 
καταστούμε ναοί του Αγίου 
Πνεύματος, καλλιεργώντας 
τους καρπούς του Αγίου 
Πνεύματος, την πίστη, 
την ελπίδα, την αγάπη την 
μακροθυμία, την πραότητα, 
τη συγχωρητικότητα, στην 
καθημερινή μας ζωή. 
Το ολόλαμπρο φως του 
Χριστού να καταυγάζει 
την ύπαρξή μας, να ενι-
σχύει την πίστη μας στον 
Σταυρωθέντα και Αναστά-
ντα Χριστό· και να στηρίζει 
τους αγώνες μας για την 
πνευματική πρόοδο όλων μας. 

Σήμερα εδώ στη Σίδη και στον 
ναόν αυτόν η βασιλεία του Τριαδικού 
Θεού είναι ήδη παρούσα. «Τά ἀρχαῖα 
παρῆλθον, ἰδού γέγονε καινά τά πάντα. 
Οὐρανός πολύφωτος, ἡ Ἐκκλησία 
ἀνεδείχθη, ἅπαντας φωταγωγοῦσα τούς 
πιστούς, ἐν ᾧ ἑστῶτες κραυγάζομεν, τοῦτον 

τόν Οἶκον στερέωσον Κύριε».
Ας προσευχηθούμε όλοι μας ο 

ναός αυτός του Αποστόλου Παύλου 
να καταστεί μιά ζεστή αγκαλιά, που 
θα δέχεται τον κάθε κουρασμένο και 
πονεμένο πιστό για να τον αναπαύσει, 
να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει 
στον καθημερινό του αγώνα και ο ιερός 
αυτός ναός να καλλιεργεί συνεχώς ένα 

Βυζαντινή τοιχογραφία η οποία κοσμεί το αρχονταρίκι 
του Ι.Ναού στη Σίδη.Εικονίζει τον Απ. Παύλο που 

κυρύττει στη Πέργη 
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πνευματικό φυτώριο πιστών, που θα 
ακτινοβολεί την αλήθεια, τη δύναμη 
και το κάλλος της Ορθοδοξίας.

Αδελφοί μου, μετά την ευχαριστία 
και δοξολογία μας προς τον 
Πανοικτίρμονα Τριαδικόν Θεόν, που 
ευδόκησε να μας χαρίσει και τον 
ιερόν αυτόν Ναόν, απευθύνουμε τις 
εγκάρδιες ευχαριστίες μας και την 
ευγνωμοσύνη μας, προς όλους όσους 
εδώρησαν, εργάσθηκαν, εκοπίασαν και 
με ποικίλους τρόπους συνέβαλαν στην 

ανέγερσή του.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Άγιον 

Καθηγούμενον και τους Αδελφούς της 
Ι. Μονής Βατοπεδίου, που εκάλυψαν 
την δαπάνην αγοράς του οικοπέδου, 
την Εταιρείαν Μεσογειακού Πολιτι-
σμού Αθηνών, που ανέλαβε να διαχει-
ριστεί τις δωρεές των χιλίων και πλέον 

εξ Ελλάδος δωρητών, για την ανέγερση 
του οικοδομήματος και τον εξοπλισμόν 
του, (Όλα τα ονόματά τους τα έχουμε 
γράψει και καταθέσει στο «φυτόν» 
της Αγιας Τραπέζης εις μνημόσυνον 
αιώνιον). Επίσης, και όλους όσους 
εργάσθηκαν εθελοντικά για την κατ’ 
αρχήν έγκριση των Τοπικών Αρχών 
(πολύτιμη η προσωπική παρέμβαση 
του Άρχοντα κ. Παντελή Βίγκα), για τη 
σχεδίαση του ναού και την επίβλεψη 
των οικοδομικών εργασιών, με πρώτον 

τον  Αρχι τέκτονα 
Α γ ι ο ρ ε ί τ η ν  π . 
Θεολόγον, για την 
οικονομική διαχείριση, 
την ετοιμασία και 
προσφοράν των ιερών 
εικόνων -φορητών και 
τοιχογραφιών- και για 
όλα τα άλλα, ιδιαίτερα 
δε, τον Θεοφιλέστατον 
Ε υ δ ο κ ι ά δ ο ς  κ . 
Αμβρόσιον, ο οποίος 
είχε αναλάβει την 
γενική ευθύνη του 
όλου έργου.

Τέλος συγχαίρουμε, 
το μικρό ποίμνιο της 

Σίδης - Μάναβγατ καί τον καλόν 
τους πνευματικό ποιμένα π. Ιωάννη 
που ανάλαβε την διαποίμανσή τους 
και ευχόμαστε ο ιερός αυτός ναός να 
καταστεί εργαστήριον αγιότητος.

Σας ευχαριστούμε.

† Ο Πισιδίας Σωτήριος

Επιμέλεια:  
Μαρία Σταυριανού

Στιγμιότυπο από την τελετή των εγκαινίων

Ορθόδοξοι Αντίλαλοι
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Αγαπητοί μου αναγνώστες, συμπλη-
ρώθηκαν φέτος 100 χρόνια από τα 

γεγονότα της Μικρασιατικής καταστρο-
φής, που σημάδεψαν τον ελληνισμό και 
από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Γεγο-
νότα που άφησαν πυρακτωμένα σημά-
δια στις καρδιές και στις ψυχές όσων 
επέζησαν από την φρίκη, την αρπαγή, 
τις δολοφονίες, την φωτιά, τους διωγ-
μούς…  

Ο ξεριζωμός μέσα στην τραγικότητά 
του, έθρεψε τη συλλογική και ιστορική 
μνήμη και σήμερα είμαστε σε θέση να 
αναφερόμαστε στα φρικτά εκείνα γεγο-
νότα με αδιάσειστα ντοκουμέντα και 
επιχειρήματα. 

Εμείς από την πλευρά μας θα ανα-
φερθούμε στον Ιερό Κλήρο, που από 
όλες του τις βαθμίδες προσέφερε σώμα 
και αίμα, για του Χριστού την Πίστη την 
Αγία και της Πατρίδος την Αγάπη και 
την Ελευθερία και πλαισιώνει το νέφος 
των Μαρτύρων και Αγίων γύρω από τον 
θρόνο του Θεού.  

Την Κυριακή Προ της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία μας όρι-
σε να επιτελούμε τη μνήμη των εκατο-
ντάδων χιλιάδων ενδόξων Νεομαρτύ-
ρων, που μαρτύρησαν στη Μικρά Ασία 
κατά τα έτη 1918 - 1922, με ύπατους 
Ιερομάρτυρες τον Άγιο Χρυσόστομο 
Σμύρνης και τους συν αυτώ Ιεράρχες: 
Γρηγόριο Κυδωνιών, Αμβρόσιο Μοσχο-
νησίων, Προκόπιο Ικονίου και Ευθύμιο 
Ζήλων. 

Ο Εθνομάρτυς  
Χρυσόστομος Σμύρνης 

  
Κορυφαίος μάρτυρας της Μικρασι-

ατικής Καταστροφής υπήρξε ο Άγιος 
Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Σμύρνης.  

Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης (Τρίγλια 
Μικράς Ασίας, 8 Ιανουαρίου 1867 - 
Σμύρνη, 27 Αυγούστου 1922) ήταν 
Έλληνας Μικρασιάτης επίσκοπος και 
θεολόγος, ο οποίος διετέλεσε Μητροπο-
λίτης Δράμας και Φιλίππων την περίοδο 

Οι Άγιοι Μικρασιάτες  
Νεομάρτυρες και Εθνομάρτυρες 

Άγιοι Μικρασιάτες Μάρτυρες: Ιεράρχες, ιερείς 
μοναχοί και λαϊκοί , άνδρες γυναίκες και παιδιά 

(μια μικρασιατική οικογένεια).  
Ο Σταυρός στην κέντρο για την «Σταυρωμένη 

Μικρά Ασία».  
Το Καμπαναριό στο κέντρο του Σταυρού είναι 

αυτό της Αγία-Φωτεινής Σμύρνης.
Εκ δεξιών προς αριστερά οι μάρτυρες ιεράρχες
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1902-1910, με σημαντική δράση στον 
Μακεδονικό Αγώνα και με πρωτοβου-
λίες για τη δημιουργία πολλών ελληνι-
κών εκπαιδευτηρίων. Από το 1910 έως 
και τον μαρτυρικό του θάνατο διετέλεσε 
Μητροπολίτης Σμύρνης επιδεικνύοντας 
μέριμνα για τον αθλητισμό, την παιδεία 
και την κοινωνική πρόνοια της πόλης.  

Κατά τη μηδενική ώρα, όπου όλοι οι 
στρατιωτικοί  και πολιτικοί παράγοντες 
εγκατέλειπαν τη Σμύρνη απροστάτευτη 
στο μίσος και τη μανία των Τούρκων, 
πού προσέτρεχε να βρει καταφύγιο ο 
άμαχος πληθυσμός της Μικράς Ασίας; 
Στον Ποιμενάρχη του, τον μόνο που 
δεν τους εγκατέλειψε!... Όταν ο αρχιε-
πίσκοπος των Καθολικών την υστάτη 
ώρα, στις 25 Αυγούστου (με το παλαιό 
ημερολόγιο), του εξασφάλισε θέση σε 
ατμόπλοιο και του ζήτησε να εγκαταλεί-

ψει την καταδικασμένη πόλη για 
να γλυτώσει από την οργή των 
Τούρκων, εκείνος ατάραχος απή-
ντησε: «Παράδοσις του ελληνικού 
κλήρου αλλά και χρέος του καλού 
ποιμένος είναι να παραμείνει με το 
ποίμνιόν του». Στις 27 Αυγούστου 
οι αιμοχαρείς τσέτες (οι Τούρκοι 
άτακτοι) υπό τον Κιόρ Μπεχλιβάν 
μπήκαν στη Σμύρνη. Τρομοκρατία 
απλώθηκε στην πόλη. Τα πλήθη 
συνέρρευσαν στη Μητρόπολη. 

Ο Χρυσόστομος, βοηθούμενος 
από τον αδελφό του Ευγένιο, έκα-
νε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει. 
Την επομένη 28 Αυγούστου τέλεσε 
Θεία Λειτουργία στην Αγία Φωτει-
νή. Κάτωχρος από τη νηστεία και 
την αγρύπνια, βγήκε στην Ωραία 
Πύλη γονάτισε και προσευχήθηκε 
σαν ταπεινός λευίτης και εγέρθηκε 
ως Άγιος. Στο τελευταίο κήρυγμά 

του «Η Θεία Πρόνοια», είπε, «δοκιμάζει 
την πίστιν μας και το θάρρος μας και την 
υπομονή μας την ώραν αυτήν. Αλλ’ ο Θεός 
δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας 
τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός 
και εις τας δοκιμασίας ο καλός Χριστιανός. 
Προσεύχεσθε και θα παρέλθει το ποτήρι-
ον τούτο. Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς 
χριστιανούς». Είχε τελειώσει η Θεία Λει-
τουργία, όταν ένας υπαστυνόμος τον 
πληροφόρησε ότι ο φρούραρχος ζητούσε 
να παρουσιασθεί στο φρουραρχείο. Γα-
λήνιος ο Χρυσόστομος αποχαιρέτησε το 
πλήθος, και ανεχώρησε με τον «καβάση» 
(κλητήρα) του, Θωμά Βούλτσιο. Από την 
κατάθεση του τελευταίου έχουμε τις πιο 
έγκυρες πληροφορίες: 

«Ήλθαν να πάρουν το Δεσπότη πως τον 
ζητά ο νομάρχης, δεν είπαν το όνομα, να 

Ο Εθνομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης
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πάη στο διοικητήριο με τρείς δημογέροντες. 
Επήραμε τον Τσουρουκτζόγλου και τον Κλι-
μάνογλου και εμπήκαν οι τρείς και οι αστυ-
νομικοί στο αυτοκίνητο, για μένα δεν είχε 
θέση και μου ’πε ο Δεσπότης να περιμένω 
στη Μητρόπολη. Στας δέκα το βράδυ ένας 
από τους στρατιώτες, έφερε μία κάρτα του 
δεσπότη για τον αδελφό του Ευγένιο. Του 
έγραφε: «Αγαπητέ αδελφέ, μας εκράτη-
σαν απόψε εμέ ως πρόεδρον της Μι-
κρασιατικής Αμύνης, τους άλλους ως 
μέλη. Μην ανησυχήτε». Ο Ευγένιος άρχι-
σε να κλαίει. Το άλλο πρωί, Κυριακή, στας 8 
με στέλλει να μάθω για το Δεσπότη. Ευρήκα 
το Ζαδέ της τραπέζης. Πριν μισή ώρα συ-
νάντησε τον υπαστυνόμο που είχε πάει το 
Δεσπότη. Αυτός του είπε πως το Δεσπότη τον 
χάλασαν, καθώς και τους δύο δημογέροντες. 
Έτσι έγινε. Ως την Τετάρτη που έφυγα δεν 
μπόρεσα να μάθω τίποτα άλλο». 

 Οι Τούρκοι τελικά «χάλασαν» και τον 
πιστό Ευγένιο. Τον κράτησαν 6 μήνες 
φυλακή και μετά τον απηγχόνισαν.  

Αξίζει να σημειώσουμε πως τη νύ-
χτα πριν από την Θεία Λειτουργία, ο 
Εθνομάρτυρας Χρυσόστομος είχε ανοί-
ξει το Ευαγγέλιο και διάβαζε, από το 
κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το κεφάλαιο 
της προσαγωγής του Ιησού στον Πιλά-
το: «Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τόν Ἰησοῦν 
καί ἐμαστίγωσε, καί οἱ στρατιῶται πλέξαντες 
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν τῇ κεφαλῇ 
αὐτοῦ καί ἔδιδον εἰς αὐτόν ραπίσματα». 

Το Ευαγγέλιο, ανοιχτό στη σελίδα 
αυτή, βρέθηκε στο Μητροπολιτικό γρα-
φείο του Χρυσοστόμου. Το διέσωσε ο 
πιστός του κλητήρας παραδίδοντάς το 
στον ανεψιό του εθνομάρτυρα, Χρυσό-
στομο Καβουνίδη. Σε άλλη σελίδα του 
Ευαγγελίου βρέθηκε σημείωση του Χρυ-
σοστόμου: «Συγχωρῶ ὅλους καί ζητῶ τήν 

συγχώρησιν ὅλων».  
Μία ακόμη μαρτυρία, αυτή του αντα-

ποκριτή Κώστα Μισαηλίδη αναφέρεται 
στις τελευταίες ημέρες της Σμύρνης. Οι 
πληροφορίες που δίνει για το μαρτύριο 
του Χρυσοστόμου είναι συγκλονιστικές. 
Γράφει: «Λίγο πριν το μεσημέρι της Κυ-
ριακής, έβγαλαν το Μητροπολίτη από 
το φρουραρχείο. Να οι δικαστές σου και 
οι τζελάτηδές σου (δήμιοι), του είπεν 
ο φρούραρχος συνταγματάρχης Σαλήχ 
Ζακήμ. Και τον παρέδωσε στον μαινό-
μενο όχλο που αποβραδίς ξημερώθηκε 
εκεί να τον προσμένει. Και ξεκίνησε το 
μαρτύριο!... Το λαϊκό δικαστήριο των 
εγκληματιών έβγαλε την απόφαση που 
ήταν: «Να σταυρωθεί… Να σταυρωθεί 
όπως ο Χριστός τους».  

«Ο στρατιωτικός Διοικητής Σμύρνης 
Νουρεντίν διέταξε τον έφεδρο Λοχαγό του 
τουρκικού στρατού Ρουστέν Μπέη Βάσιτς 
να εκτελέσει την απόφαση του λαϊκού δικα-
στηρίου, κι αυτός, κατεβαίνοντας τα σκαλιά 
του Διοικητηρίου μαζί με τους τρεις μελ-
λοθανάτους, τον Χρυσόστομο και τους δυο 
δημογέροντες, δεν πρόλαβε να βγει στο 
προαύλιο γιατί ο Νουρεντίν τον είχε προ-
σπεράσει και ξεπετάχτηκε φρενιασμένος 
στο κεφαλόσκαλο, ως ηγέτης του όχλου πια 
και όχι του στρατού, και τραβώντας το περί-
στροφό του πυροβόλησε τον Μητροπολίτη!... 
Ήταν τέτοια δε η λύσσα του, που το χέρι 
του έτρεμε από την οργή και αντί να πλή-
ξει τον Χρυσόστομο τραυμάτισε θανάσιμα 
τον δημογέροντα    Κλημάνογλου. Με τον 
πυροβολισμό και την έξοδο του Χρυσοστό-
μου στο προαύλιο το πλήθος όρμησε κι έτσι 
ξεκίνησε το μαρτύριο του Αγίου Ιεράρχου. 

Λίγο πριν το τέλος, ένας από τους Τούρ-
κους, αναγνωρίζοντας σε μια κίνηση του 
Μητροπολίτου το σημείο του σταυρού, διότι 
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πιστός στις ευαγγελικές επιταγές, ευλογούσε 
πράγματι τους διώκτες του, εξαγριώθηκε και 
του έκοψε και τα δύο του χέρια. Ο δρόμος απ’ 
την Πλατεία του Διοικητηρίου ως την πλατεία 
του Ικί Τσεσμέ, τουρκομαχαλά της Σμύρνης, 
ήταν ο Γολγοθάς του μαρτυρικού Ιεράρχη. 
Του έβγαλαν με ξιφολόγχη τα μάτια, του έκο-
ψαν αυτιά και γλώσσα. Τον έσυραν από τα 

γένεια και τα μαλλιά. Γύρω απ’ το σώμα του 
έστησεν η απάνθρωπη, η αφάνταστα βάρβαρη 
τουρκική μανία φρικτό χορό. Δεν άφησαν 
τίποτε εξευτελιστικό που να μην το κάμουν 
στο αφανισμένο και μισοσκοτωμένο κορμί 
του. Και σύρθηκε έτσι, ως το Ικί-Τσεσμέ, ο 
Μητροπολίτης Σμύρνης, κατακομματιασμέ-
νος. Από το κορμί του, εκεί, το μεθυσμένο από 
κτηνωδία πλήθος πήρε ένα κομμάτι της σάρ-
κας του Χρυσοστόμου για φυλακτό ματωμένο. 
Το κεφάλι του με βγαλμένα τα μάτια, κομμένα 
τ’ αυτιά και τη γλώσσα, με τα γένεια ξερριζω-

μένα και μαύρο από το ξύλο, αιματοστάλαχτο 
το έμπηξαν στην πατερίτσα του και η πομπή 
μαινόμενη από βλαστήμιες και σαρκασμό, το 
περιέφερε στους Τουρκομαχαλάδες». 

 
Οι δυο  

συναθλήσαντες  
με τον Άγιο  
Χρυσόστομο 

  
Μαζί με τον Άγιο Χρυσόστο-
μο Σμύρνης μαρτύρησαν και 
δύο εξέχοντα πρόσωπα της 
Σμύρνης: ο δημογέροντας της 
πόλης Γεώργιος Κλημάνογλου 
και ο νομικός και εκδότης της 
γαλλόφωνης εφημερίδας «La 
Reforme» Νικόλαος Τσουρου-
κτσόγλου. Το απόγευμα της 
27ης Αυγούστου -όπως προ-
αναφέραμε- μαζί με τον Δε-
σπότη εκλήθησαν στο φρου-
ραρχείο και οι Δημογέροντες 
του Ελληνισμού της πόλης. 
Τελικά, δυο μόνον βρέθηκαν: 
οι Νικόλαος Τσουρουκτσόγλου 
και Γεώργιος Κλημάνογλου. Κι 
όταν ο Άγιος Μητροπολίτης 
Σμύρνης καταποντίστηκε μες 

στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του λυσ-
σαλέου τουρκικού όχλου, την ίδια ώρα 
μαρτυρούσαν κι οι δυο αυτοί Δημογέρο-
ντες. Ο Γεώργιος Κλημάνογλου απαγχο-
νίσθηκε, τραυματισμένος όπως ήταν, από 
τον μαινόμενο όχλο. Ο Νικόλαος Τσου-
ρούκτσογλου μαρτύρησε δεμένος από 
τα πόδια σε ένα αυτοκίνητο, καθώς τον 
περιέφεραν στο κέντρο της Σμύρνης, ενώ 
το κεφάλι του συρόταν στα λιθόστρωτα 
καλντερίμια! 

ΟΙ 4 ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

(συνέχεια στη σελ. 22)
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Χριστέ μου, σε βλέπω και πάλι, 
να βγαίνεις στον απέραντο αγρό 
Σου, σ’ ολόκληρο τον κόσμο των 
ανθρώπων, για να σπείρεις τον 
λόγο Σου· να προχωρείς μέσα από 
πολυσύχναστους δρόμους ή λη-
σμονημένα μονοπάτια στις πολι-
τείες και τα μικρά χωριουδάκια, 
τα ξεχασμένα στις ζούγκλες και 
τις ερημιές.

Για όλους πονάς, γιατί όλοι είναι 
δικοί Σου. Κι οι μαύροι κι οι κίτρινοι 
και οι λευκοί είν’ αδελφοί Σου. Για κά-
θε καρδιά κτυπά η καρδιά Σου, γιατί 
«πάντας ἀνθρώπους θέλεις σωθῆναι 
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Αλλά, έχω δίκιο, Κύριε, 
αν πω ότι τα μάτια Σου μου 
φαίνονται υγρά; Γιατί, Μεγά-
λε Σποριά;… Δεν βλέπεις, λες, 
όσους θάπρεπε εργάτες κοντά 
Σου;

Στον αγρό του Κυρίου...

Ουγκάντα

Κονγκό

Τανζανία
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Ναι, έχεις δίκιο, Μεγάλε Σποριά. Τώρα κα-
ταλαβαίνω γιατί δακρύζεις. Τώρα νιώθω ότι 
πρέπει να κλάψω κι εγώ· για την γενιά μας, 
για την χριστιανική «ορθόδοξη» γενιά μας, για 
τον εαυτό μου. Δεν είναι τόσο η διαφορά αντι-
λήψεων, όσο το ότι έχουμε πειστεί πως η δική 
μας στενόκαρδη αντίληψη συνδυάζεται (!) θαυ-
μάσια με τη δική Σου, ότι μάλλον δεν διαφέρει 
καθόλου από την δική Σου (!!), και πάψαμε να 
ακούμε την φωνή Σου, «οὐκ οἶδα ὑμᾶς». (Ίσως 
γιατί έγινε τόσο σιγανή από του παράπονου 
το κλάμα, ίσως γιατί, αν και ισχυρή, πνίγεται 
στο θόρυβο της μηχανοποιημένης ζωής μας).

Από το βιβλίο “Ἀδιαφορία γιά τήν Ἱεραποστολή σημαίνει ἄρνησι τῆς Ὀρθοδοξίας”, 
του αρχιμ. Αναστασίου Γιαννουλάτου (νυν Aρχιεπισκόπου Τιράνων)

Τώρα, Κύριε, νιώθω κι εγώ την ανάγκη να 
κλάψω πικρά…

Δώσε τουλάχιστον τα δάκρυα αυτά να είναι 
δάκρυα μετανοίας, που θα πλύνουν τα μάτια 
μας και θα βοηθήσουν να δούμε καθαρά. Όπως 
Εσύ βλέπεις τον κόσμο και τη σπορά.

Επιμέλεια 
Μαρία Μαυρίδη

Στον αγρό του Κυρίου...

Νησιά Φίτζι Κορέα
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Οι Άγιοι Επίσκοποι  
Μάρτυρες 

Οι άλλοι άγιοι επίσκοποι που μαρτύ-
ρησαν κατά τους διωγμούς των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας ήταν οι εξής:  

Ο Προκόπιος Μητροπολίτης Ικονί-
ου, (κατά κόσμον Προκόπιος Λαζαρίδης), 
ακολούθως εξορίστηκε στο Ερζερούμ από 
τον Οκτώβριο του 1920 έως τον Μάιο του 
1922. Μετά από πολλές έντονες ψυχικές 
και σωματικές ταλαιπωρίες στις οποίες 
είχε υποβληθεί, παρέδωσε την ψυχή του 
εξόριστος και απομονωμένος στη Μονή 
Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε (Φλα-
βιανά) κοντά στην Καισάρεια της Καππα-
δοκίας, στις 20 Απριλίου 1923. 

Ο Γρηγόριος, Μητροπολίτης Κυδω-
νιών, (κατά κόσμον Αναστάσιος  Ωρολο-
γάς) ετάφη ζωντανός (!) και μαζί του ένα 
πλήθος κληρικών και λαϊκών της περιο-
χής του. 

Ο Αμβρόσιος, Μητροπολίτης Μο-
σχονησίων (κατά κόσμον Αμβρόσιος 
Πλειαθός ή Πλειανθίδης), του οποίου 
πετάλωσαν τα πόδια(!) και τον κατατεμά-
χισαν. Μαζί του κατεσφάγησαν 11 ιερείς 
και 2 μοναχοί. 

Ο Ευθύμιος Μητροπολίτης Ζή-
λων (κατά κόσμον Ευστράτιος Αγριτέλης), 
από τα Παράκοιλα Καλλονής Λέσβου. Μαζί 
του ο βοηθός του, Αρχιμανδρίτης Πλά-
των Αϊβαζίδης, καθώς και άλλοι 68 επι-
φανείς Έλληνες από την γύρω περιοχή. 
Στις 18 Απριλίου 1921, ο Μητροπολίτης 
Ευθύμιος, τέθηκε σε αυστηρή απομόνωση 
και υποβλήθηκε σε πολλά βασανιστήρια. 
Παρέδωσε το πνεύμα του συνεπεία των 
κακουχιών και των μαρτυρίων στις φυ-
λακές της Αμάσειας, στις 29 Μαΐου 1921.  

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 κατα-
δικάστηκαν με σύντομη και συνοπτική 
διαδικασία, και εκτελέστηκαν δι’ απαγ-
χονισμού στο κέντρο της πόλης: ο Αρ-
χιμανδρίτης Πλάτων και οι Έλληνες 
καθηγητές και μαθητές του ελληνοαμε-
ρικανικού κολεγίου της Μερζιφούντας, 
52 χωρικοί από την Κάβζα και πολλοί 
υπόδικοι από τις πόλεις Τοκάτ, Φάτσα, 
Τσορούμ, Αμισό, Πάφρα και αλλού. Συ-
νολικά καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν 
γύρω στα 180 άτομα.  

Άλλοι ιερομάρτυρες υπήρξαν οι: Ιε-
ρεύς Μελέτιος του ναού της Ευαγγελι-
στρίας, που σταυρώθηκε στον κορμό ενός 
πεύκου και ο Ιεροδιάκονος Γρηγόρι-
ος της Αγίας Άννης στο Κορδελιό, που 
κάηκε ζωντανός. 

Ιερομάρτυς πατήρ  
Γεώργιος Καρασταμάτης

Μνήµες Μ.Ασίας

(συνέχεια από τη σελ. 19)
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Ο Ιερομάρτυς πατήρ 

Γεώργιος Καρασταμά-
της από την Αγία Παρα-
σκευή Κρήνης (Τσεσμέ), 
υπέργηρος κληρικός, 
εφημέριος του Ναού Αγί-
ων Τεσσαράκοντα Μαρτύ-
ρων, που βρήκε μαρτυρικό 
θάνατο από μαινόμενους 
Τσέτες που εισέβαλαν στο 
ναό την ώρα της τέλεσης 
της Θείας Λειτουργίας(!!). 
Ο ιερομάρτυρας βρέθηκε 
πεσμένος στην Ωραία Πύ-
λη με ανοιγμένο το κρανίο.  

Στο νέφος των Μαρ-
τύρων της τουρκικής 
θηριωδίας συγκαταλέγο-
νται και οι Ιερομάρτυρες 
Αρκάδιος και Γαβριήλ οι Ιβηρίτες μο-
ναχοί († 11/09/1922). Στο Βουτζά, έχουν 
καταγραφεί και τα φρικτά μαρτύρια τριών 
επιφανών κληρικών της Ι.Μ. Σμύρνης:  

Του Αρχιερατικού Επιτρόπου Αρ-
χιμανδρίτου Ιακώβου Αρχατζικά-
κη τον οποίο οι Τούρκοι «προσέδεσαν 
επί στασιδίου του ιερού ναού του Αγίου 
Ιωάννου και καρφώσαντες διά λεπτών 
ήλων (καρφιών) επί του μετώπου του 
ημισέληνον(!) εκ λευκοσιδήρου, αφήκαν 
και απέθανεν εκ των φρικτών αλγηδόνων 
(πόνων)».  

Του Προϊσταμένου της κάτω συνοικίας 
Σμύρνης, Αρχιμανδρίτου Αθανασίου 
Νικολοπούλου «ον επετάλωσαν εις τους 
πόδας και το στήθος».  

Του Προϊσταμένου της Αγί-
ας Τριάδος, Οικονόμου Μιχαήλ 
Κυριακοπούλου, «ον, Τούρκος αξιωματι-
κός, απογυμνώσας τελείως προσέδεσεν από 
του λαιμού δια σχοινίου εις την ουράν του 

ίππου του και καλπάζων 
έσυρεν προς το Κορδελιό. 
Αμερικανός ναύτης εκ 
των φρουρούντων την 
αποθήκην των πετρελαίων 
της Standard Oil Cy, 
τοσούτον εξωργίσθη 
ώστε επυροβόλησε και 
εφόνευσε τον αξιωματικόν, 
και απαλλάξας τον ατυ-
χή ιερέα επεβίβασεν επί 
αμερικανικού πλοίου 
και έστειλεν αυτόν εις 
Αθήνας». 

Στις 15 Σεπτεμβρίου 
1922 σφαγιάσθηκε στην 
ομαδική σφαγή των εκ 
Μοσχονησίων Χριστια-
νών, ο Αρχιμανδρίτης 

Ιωάννης Ευστρατίου, καθηγητής της 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ιεράς Εκ-
κλησιαστικής Σχολής της Χάλκης. Στις 30 
Σεπτεμβρίου 1922 σφαγιάσθηκαν όλοι οι 
Ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνιών. 

* * *
Απολογισμός: Κατά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή μαρτύρησαν συνολικά 347 
κληρικοί (από το σύνολο των 459 ιερέ-
ων και διακόνων των εκκλησιαστικών 
επαρχιών Εφέσου, Σμύρνης, Φιλαδελφεί-
ας, Ηλιουπόλεως, Περγάμου Αδραμυττί-
ου, Μοσχονησίων, Κυδωνιών κ.α.). 

Ας πρεσβεύουν από τον Ουρανό οι 
Άγιοι Νεομάρτυρες του 1922, να μην 
επιτρέψει ο Πανάγαθος Κύριος να βρουν 
πάλι τέτοιες συμφορές το ανθρώπινο γέ-
νος και να μεσιτεύουν να χαρίζει σ’ εμάς 
τους αμαρτωλούς το έλεός Του. Αμήν. 

 
Ελίνα Μαστέλλου – Γιαννάκενα

Συγγραφέας 

Ο Άγιος Προκόπιος  
Μητροπολίτης Ικονίου 

(+1923)

Μνήµες Μ.Ασίας
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Ο Άγιος Βασίλειος, 
ο Γιάννης και οι ιεραπόστολοι 

Μια από τις αγαπημένες μου 
συνήθειες την περίοδο των Χρι-
στουγέννων, είναι να διαβάζω χρι-
στουγεννιάτικα διηγήματα, γιατί 
νιώθω ότι υπάρχει κάτι αυθεντικό 
και αληθινό σε αυτά. Ένα από αυτά 
με συγκίνησε. Είναι ένα διήγημα του 
Φώτη Κόντογλου με τίτλο «Γιάννης 
ο βλογημένος». 

Πλησίαζαν παραμονές Πρωτοχρο-
νιάς και ο Άγιος Βασίλης, θέλοντας να 
δει ποιος θα τον γιορτάσει με καθαρή 
καρδιά, πήρε το ραβδί του και γύρισε 
όλα τα χωριά. Μα σε πολιτείες και κε-
φαλοχώρια καμιά πόρτα δεν άνοιξε, 
«ένας διακονιάρης θα είναι» και δεν 
είχαν χρόνο για χάσιμο. Και ο Άγιος 
πονούσε για τους φτωχούς και λυπόταν 
που είχαν τέτοια αντιμετώπιση. Όμως 
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο 
πιο φτωχό χωριό όλων, η πόρτα μιας 
καλύβας άνοιξε και ο ιδιοκτήτης, ένας 
τσοπάνης που τον έλεγαν Γιάννη, τον 
υποδέχτηκε με γιορτινή χαρά. Ο Άγιος 
ήταν ντυμένος φτωχικά με ξηλωμένο 
και φθαρμένο ράσο αλλά ο Γιάννης 
ήταν αθώος και ταπεινός με καρδιά 
καθαρή και ένιωθε ότι μπροστά του 
είχε έναν ευλαβή γέροντα και τον ασπά-
στηκε. Η πρώτη του επιθυμία από τον 
γέροντα ήταν να τους λειτουργήσει, 
αυτόν και την οικογένειά του, γιατί εκ-
κλησία εκεί κοντά δεν υπήρχε. Ο Άγιος 
Βασίλειος εκπλήρωσε με κατάνυξη την 

επιθυμία τους κι έπειτα η φιλοξενία δεν 
σταμάτησε εκεί. Έφαγαν όλοι μαζί, έκο-
ψαν και την βασιλόπιτα. Η ταπείνωση 
του Γιάννη ήταν τέτοια που ρώτησε 
τον γέροντα σε ποια άραγε παλάτια να 
πήγαινε απόψε ο Άγιος Βασίλειος γι-
ατί ούτε που θα του περνούσε από το 
μυαλό ότι ο Άγιος θα δεχόταν να μπει 
στο ταπεινό και αγράμματο καλύβι του. 
Και αναρωτιόταν ακόμη τι αμαρτίες να 
είχαν οι πλούσιοι και οι άρχοντες αφού 
ο ίδιος, παραδέχτηκε, είναι αμαρτωλός 
διότι η φτώχεια τον οδηγεί στην αμαρ-
τία. Ο Άγιος δάκρυσε και είπε την ευχή 
του λίγο αλλιώτικα: «Κύριε ο Θεός μου, 
είδα ότι ο δούλος Ιωάννης είναι απλός 
και άξιος να εισέλθεις υπό την στέγη 
του, γιατί νήπιος είναι, και στα νήπια 
αποκαλύπτονται τα μυστήριά Σου». 

Έτσι και οι ορθόδοξοι ιεραπόστο-
λοι. Με λίγα πράγματα και πολλή 
πίστη ξεκινάνε το μακρύ ταξίδι για 
να μεταδώσουν το χαρμόσυνο μή-
νυμα της σωτηρίας σε αδελφούς μας 
απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Χτυπάνε την πόρτα και οι άνθρωποι 
ανοίγουν χωρίς δισταγμό. Είναι άν-
θρωποι φτωχοί, αγράμματοι, όπως 
ο Γιάννης, ταλαιπωρημένοι από 
κακουχίες και πλανεμένοι πολλές 
φορές από τη μαγεία ή άλλα δόγματα 
και θρησκείες. Όμως, όταν αντικρί-
ζουν το ζεστό και καθαρό βλέμμα 
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των ιεραποστόλων μας και ακούνε τον 
λόγο του Θεού, δεν μπορούν παρά να 
αναρωτηθούν γι’ αυτή την καινούρια 
ζωή και διψασμένοι να αναζητήσουν τον 
Χριστό και την Αλήθεια. Καταλαβαίνουν 
ότι οι φιλοξενούμενοι δε ζητάνε κάτι σε 
αντάλλαγμα, ήρθαν μόνο για να δώσουν 
μαρτυρία Χριστού και απλόχερα να τους 
προσφέρουν όσα για μας είναι δεδομέ-
να. Οι ιεραπόστολοι γίνονται ακροατές 
των προβληματισμών τους και τους πα-
ρέχουν για στήριγμα την αληθινή πίστη 
και ελπίδα στον Χριστό. Γνωρίζουν οι 
νεοφώτιστοι ότι δε θα πάψουν να είναι 
φτωχοί και να αρρωσταίνουν από τις 
άθλιες συνθήκες στις οποίες βρίσκονται. 

Όμως τώρα, έχουν μαζί τους τον Χριστό 
και αυτό τους αρκεί.

Ας μοιάσουμε λοιπόν κι εμείς στην 
αυτοθυσία των ιεραποστόλων κι ας βο-
ηθάμε όσο μπορούμε χωρίς να ζητάμε 
αντάλλαγμα ή επιβράβευση, ή ας είμαστε 
έστω σαν τον Γιάννη, απλοί και ταπεινοί, 
έχοντας την πόρτα της ψυχής μας ανοι-
χτή για να χωράει όλον τον κόσμο και να 
γεννιέται μέσα σε αυτή ο Χριστός!

Επιμέλεια:
Αθηναΐς Μαυρικάκη

Απόφοιτη Φυσικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου Πάτρας
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Η Ορθοδοξία ανθίζει στις χώρες της Λα-
τινικής Αμερικής, Κολομβία και Βενε-

ζουέλα, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του 
Μητροπολίτου Μεξικού κ. Αθηναγόρα και 
του βοηθού Επισκόπου Άσσου κ. Τιμοθέου 
(υπεύθυνου για την τοπική εκκλησία στην 
Κολομβία και τη Βενεζουέλα). 

Η Εκκλησία της Κολομβίας αριθμεί με-
ρικές χιλιάδες μέλη με μεγάλο αυξητικό 
ρυθμό, καθώς πολλοί είναι οι κάτοικοι της 
χώρας που ανακαλύπτουν τις αλήθειες του 
Ευαγγελίου και της Ορθόδοξης Πίστης και 
ζητούν αυτοβούλως να προσχωρήσουν 
στην Ορθοδοξία και να βαπτισθούν.

Παράλληλα, παρά τις τεράστιες και 
αντίξοες συνθήκες λόγω της φτώχειας 
και της ανέχειας που μαστίζει το μεγαλύ-

τερο μέρος του πληθυσμού της Κολομβίας, 
επιτελούνται «θαύματα» όσον αφορά στην 
εξάπλωση της Ορθοδοξίας στη χώρα. Με 
τα πενιχρά έσοδα της Ιεραποστολής κτίζο-
νται ναοί και βοηθητικοί χώροι και αντι-
μετωπίζονται οι πολλές και σημαντικές 
υλικές ανάγκες των φτωχών χριστιανών 
αλλά και αλλόδοξων Κολομβιανών.

Η Μητρόπολη πραγματοποιεί επιμορ-
φωτικά σεμινάρια ορθόδοξης λειτουργικής, 
κατήχησης, τυπικού και θεολογικής κα-
τάρτισης των περίπου 25 κληρικών που 
διακονούν στις εκκλησίες της Κολομβίας 
και της Βενεζουέλας αλλά και στα πολλά 
νεαρά παιδιά που έχουν εκφράσει τον ιερό 
πόθο να γίνουν κληρικοί.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των 

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα 

Άνθιση Ορθόδοξης Εκκλησίας  
με ινδιάνικο πρόσωπο

Ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης π. Ειρηναίος 
 στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Κολομβίας
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ορθοδόξων χριστιανών της Κολομβίας 
είναι η μεγάλη αγάπη που τρέφουν για 

την Ελλάδα, την ελληνική παιδεία και τα 
γράμματα, καθώς την θεωρούν μήτρα του 
πολιτισμού αλλά και της ορθόδοξης πίστης 
και προσπαθούν να μάθουν τα ελληνικά 
για να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέ-
λιο στην γλώσσα που γράφτηκε.

Οι μαρτυρίες των πιστών για την ανά-
πτυξη «μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας με 
ινδιάνικο πρόσωπο», όπως αναφέρουν, 
μιας Εκκλησίας των φτωχών αλλά και των 
μορφωμένων, μιας Εκκλησίας των νέων 
ανθρώπων που φέρνουν στην πίστη και 
τους γονείς τους, είναι συγκινητικές και 
αποκαλυπτικές για το συστηματικό ιερα-
ποστολικό έργο που επιτελείται στην μα-
κρινή αυτή γωνιά του πλανήτη μας.

Πηγές: orthodoxianewsagency.gr&vimaorthodoxias.gr

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα 

Ο βοηθός Επισκόπου Άσσου κ. Τιμόθεος, υπεύ-
θυνος για την τοπική εκκλησία στην Κολομβία 

και τη Βενεζουέλα
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Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου ε.ε. ο Μη-
τροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος 

τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μο-
νή Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, όπου 
στεγάζεται και η Θεολογική Σχολή του 
Ορθοδόξου Πανεπιστημίου του Κονγκό. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργί-
ας, στην αίθουσα τελετών οι φοιτητές 
πραγματοποιησαν εκδήλωση με ύμνους,  
τραγούδια, χαιρετισμούς και ομιλίες και 
στο τέλος απεδόθησαν τα πτυχία των 

αποφοιτησάντων. Κατά τη διάρκεια της 
τελετής, ο Μητροπολίτης Θεοδόσιος μετέ-
φερε τις ευχές του Μακαριωτάτου Πάπα 
και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, ευχαρίστησε 
την Ελληνική Πρεσβεία, την Ελληνική 
Κοινότητα και ιδιαιτέρως, τον πρόεδρο 
της κ. Γεράσιμο Ντούνη. Ευχήθηκε από 
καρδιάς στους αποφοίτους της Σχολής 
καλή σταδιοδρομία και βεβαίως, καλή 
δύναμη στην ιεραποστολικη τους πορεία.

Απονομή πτυχίων στη Θεολογική  
Σχολή της Κινσάσα. 
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Την κατήχηση συνεχίζει η Ιερά Επι-
σκοπή Μπουκόμπας και Δυτικής 

Τανζανίας προκειμένου να εκπαιδεύσει 
σωστά τα στελέχη που θα κληθούν να 
συνεχίσουν το έργο στην ιεραποστολή 
της Αφρικής. Στο πλαίσιο αυτό πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση των Κατηχητών της 
Αρχιερατικής περιφέρειας Γκέιτα με θέμα: 
«Πώς γίνεται η αύξηση στην Εκκλησία;».

α. Ὁ Κύριος αὐξάνει τήν Ἐκκλησία 
Του.

Ναί. Δέν αὐξάνουν τά ἔργα μας τήν 
Ἐκκλησία. Ὁ Χριστός αὐξάνει καί μᾶς καί 
τήν Ἐκκλησία Του. Ὁ Παῦλος φύτεψε, «ὁ 
Ἀπολλώς πότισέ, αὐτός ὅμως πού φέρ-
νει τήν αὔξηση εἶναι ὁ Θεός. Ὥστε οὔτε 
αὐτός πού φυτεύει εἶναι κάτι, οὔτε αὐτός 
πού ποτίζει, ἀλλά ἐκεῖνος πού φέρνει τήν 
αὔξηση εἶναι ὁ Θεός». (Α΄ Κορ. 3,6-7)

Οἱ ποιμένες εἴμαστε «ἁπλῶς ὑπηρέτες 
τοῦ Θεοῦ, πού ὁδηγοῦμε τούς ἀνθρώπους 
στήν πίστη» (3,6). Εἴμαστε «Θεοῦ συνερ-
γοί», «ὑπηρέτες Χριστοῦ », «οἰκονόμους 
μυστηρίων Θεοῦ» (4,1) .

β. Ἡ αὔξηση γίνεται μόνη της.
Στήν φυσική αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας 

ἡ ἀποστόλή μας δέν εἶναι νά αὐξήσουμε 
ἐμεῖς τήν Ἐκκλησία, ἀλλά νά μειώσουμε 
τά ἐμπόδια γιά τήν αὔξηση, πού προέρ-
χονται ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Αὐτό μᾶς λέει ὁ Κύριος στό κατά Μάρ-
κον ἐρμηνεύοντας τήν παραβολή τοῦ 
σπορέως. «Ἡ γῆ καρποφορεῖ ἀπό μόνη 
της».

Ἐμεῖς ἔχουμε σάν ἔργο νά σπείρουμε 
καί νά θερίσουμε.

Πολύ μᾶς βοηθᾶ τό παράδειγμα μέ 
τό κάρο μέ τούς τετράγωνους τροχούς. 
Πρέπει οἱ ποιμένες νά ἀνακαλύπτουμε 
τούς στρογγυλούς τροχούς. Νά καταλάβω 
δηλαδή ποιά εἶναι ἡ δουλειά ἡ δική μου 
καί ποια ἡ δουλειά τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχῶς, αὐτό πού εἶναι τοῦ Θεοῦ, 
πᾶμε νά τό κάνουμε ἐμεῖς μέσα στήν 
Ἐκκλησία καί δέν κάνουμε αὐτό πού 
ἐμεῖς πρέπει νά κάνουμε.

Ἐπειδή δέν πιστεύουμε στόν Χριστό 
γιά ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας, περιμένουμε 
λίγα ἀπ’ Ἐκεῖνον και κάνουμε λίγα γιά 
χάρη Του.

Πολλές φορές «πιεζόμαστε» καί πιέ-
ζουμε, ἔχοντας τετράγωνους τροχούς, στή 
λαχτάρα νά δοῦμε ἀποτελέσματα.

Βέβαια, ὅπως ἡ καρποφορία στή φύ-
ση, ἔτσι καί ἡ καρποφορία στήν Ἐκκλησία 
θέλει χρόνο. «Καρποφορεῖ ἐν ὑπομονῇ» 
λέει ὁ Κύριος.

Χαρακτηριστικό τῶν τετράγωνων 
τροχῶν εἶναι ἡ πίεση, τό ἄγχος. Ἐνῶ τῶν 
στρογγυλῶν τροχῶν εἶναι ἡ χαρούμενη 
διακονία, πού σημαίνει πιό ὥριμη καί 
πιό ἀποτελεσματική. Χαρά καί ὑπομονή 
τά χαρακτηριστικά τῆς ἐργασίας μας.

Ἄς διακρίνουμε τί εἶναι ἔργα τοῦ Θεοῦ 
καί ποιά τά ἔργα τά δικά μας.

«Ἄς σᾶς διδάξουν τά ἀγριόκρινα, πῶς 
μεγαλώνουν» (Ματθ.7, 28).

Ὁ Θεός ἔχει βάλει στόν κάθε πιστό 
τήν δύνάμη Του καί στόν ποιμένα τήν 
χάρη Του. Αὐτή πρέπει νά ἀξιοποιήσει, 
γιά νά ἀπελευθερωθοῦν οἱ δυνάμεις τῆς 
αὔξησης πού ἔδωσε ὁ Θεός.

Η Ποιότητα φέρνει την ποσότητα  
στην Εκκλησία

Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν 
ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς Ἐνορίας

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας  κ. Χρυσοστόμου
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Η ενορία της Παναγίας Μυρτιδιώτισ-
σας, Αγίου Παϊσίου και Πορφυρίου, 

Ρουμπάαρε Ουγκάντα εύχεται ολόψυχα σε 
όλους τους συνεργάτες και τους λάτρες της 
Ορθοδόξου ιεραποστολής: Χαρούμενα και 
καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη, πίστη 
και αισιοδοξία.

Το φως της Ορθοδοξίας ποτέ να μη σβή-
σει, η Γέννηση του Θεανθρώπου ας λαμπα-
δεύσει πολλές καρδιές, ας απαλύνει τον πόνο 
εκείνων που πονούν κι ας φέρει ελπίδα στους 
απελπισμένους, 

Ειρήνη σε όλο τον κόσμο! 

Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν 
το χαμόγελο στα χείλη όλων σας κι ας ζε-
στάνουν τις παγωμένες καρδιές. Το φωτεινό 
άστρο που οδήγησε τους 3 μάγους στον Χρι-
στό, ας οδηγήσει και εσάς σε μια ζωή ευτυ-
χισμένη με πολλή αγάπη, ζεστασιά, γαλήνη, 
πνευματικές και επαγγελματικές επιτυχίες.

Χρόνια Πολλά! 
Καλή και δημιουργική Χρονιά!

Πατήρ Αριστοτέλης
Εφημέριος Ενορίας Ρουμπάαρε

Γιορτινές ευχές από την 
Ενορία του Ρουμπάαρε
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«Κάθε άνθρωπος, όταν ακούει τη λέξη 
“ιεραπόστολος” φαντάζεται κάποιον 

που διανύει χιλιόμετρα για να κηρύξει αυτό 
που προ πάντων ο ίδιος ζει. Εν πολλοίς, αυ-
τή είναι η αλήθεια. Η ιεραποστολή είναι μια 
ατέλειωτη πορεία» αναφέρει ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγα-
σκάρης κ. Πρόδρομος σε ανάρτησή του.

Και συνεχίζει ως εξής:
«Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι ιεραπόστο-

λοι οι οποίοι δε χρειάστηκε να μετακινηθούν 
πάρα λίγα μέτρα από το κελί τους. Ίσα μέχρι 
την αυλή. Δε χρειάστηκε να πουν τίποτα πα-
ρά μόνο να ανοίξουν ένα πλαστικό δοχείο 
λουκούμια και να προσφέρουν δροσερό νερό 
σε τσίγκινα ποτήρια. Δε χρειάστηκε, εν τέλει, 
τίποτα άλλο παρά να ζήσουν την αλήθεια της 
Εκκλησίας, η οποία από μόνη της έβγαζε το 
πιο φλογερό κήρυγμα μόνο με το να τους 
κοιτάς».

Ο ιεραπόστολος των λίγων χιλιομέτρων.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο απεικονίζεται ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολιάρας και 
Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Πρόδρομος στο υπαίθριο αρχονταρίκι του Οσίου Παϊσίου στην 

Παναγούδα του Αγίου Όρους.

Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα 
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Στις 13 Νοεμβρίου το Δ.Σ. του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. μετέβη στο Παράρτημά 

του στην Λιβαδειά Βοιωτίας  κατόπιν 
προσκλήσεως από τον υπεύθυνο του πα-
ραρτήματος κ. Σωτήρη Σανιδά. Τελέστη-
κε ο αγιασμός για την νέα ιεραποστο-
λική χρονιά στο χώρο του ιεροραφείου 
του Παραρτήματος και μετά το πέρας 

του αγιασμού η πρόε-
δρος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα 
Μαρίνα Μπέκου ανα-
φέρθηκε στις δράσεις 
που προγραμματίζει ο 
Σύλλογος την νέα εκ-
κλησιαστική χρονιά. 
Επίσης, ευχαρίστησε 
όλους τους συνεργά-
τες Λιβαδίτες για την 
στήριξη που προσφέ-
ρουν στο ιεραποστολι-
κό έργο του Συλλόγου 
και κυρίως στην προ-
σπάθεια ανέγερσης του 

Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
και των Αγίων Πορφυρίου και Παϊσίου 
στο χωριό  Ρουμπάαρε στην περιοχή  
Ντούνγκαμο στη Ν.Δ. Ουγκάντα. Στη 
συνέχεια η Ταμίας κα Μαρία Σταυρια-
νού έκανε οικονομική ενημέρωση και 
παρουσίαση των φάσεων αποπεράτω-
σης του εν λόγω Ναού. 

Επίσκεψη στο Παράρτημα Λιβαδειάς

Η Πρόεδρος του Π.Χ.Ο.Ο.Ι. χαιρετίζει την 
εκδήλωση στο Παράρτημα Λιβαδειάς

Αγιασμός νέου εκκλησιαστικού έτους

Στις  6 Οκτωβρίου 2022 ο πνευματικός 
του Ομίλου Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων 
& Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ τέλεσε τον 

Αγιασμό του νέου ιεραποστολικού -  εκκλη-
σιαστικού έτους  στην αίθουσα της Ιεραπο-

στολής, οδός Τρυγόνος 3 στην Κυψέλη. 
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Μετά από αναγκαστική διακοπή δύο 
ετών, λόγω της πανδημίας, διορ-

γανώθηκε και πάλι από τις εκδόσεις 
«Εν πλω» και υπό την αιγίδα της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η 9η Έκθεση 
Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου, στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel, το Σάββατο 
22 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου.  

Στην Έκθεση συμμετεί-
χαν πλείστοι εκδοτικοί οί-
κοι από όλοι την Ελλάδα 
με εκατοντάδες νέους αλλά 
και παλαιότερους τίτλους 
βιβλίων, διοργανώθηκαν 
συναρπαστικές εκδηλώσεις 
με παρουσιάσεις βιβλίων, 
συζητήσεις, συνεντεύξεις, 
ντοκιμαντέρ και ηχητικά 
ντοκουμέντα, ενώ η προσέ-
λευση των επισκεπτών ήταν 
εντυπωσιακή ξεπερνώντας 
κάθε προσδοκία. 

Ο Σύλλογός μας, φυσι-

κά, δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει από τα 
δρώμενα του Σαββατο-
κύριακου και συμμε-
τείχε με δικό του περί-
πτερο, προβάλλοντας το 
περιοδικό του «Ιεραπο-
στολικός Ταχυδρόμος». 
Η νεανική ομάδα του 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι.,  «Άνοιγ-
μα Νεανικής Καρδι-
άς» έδωσε δυναμικό 

παρόν πίσω από τον πάγκο ενημε-
ρώνοντας τους επισκέπτες, τόσο για 
το περιοδικό μας, όσο και για τους 
σκοπούς και τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου, δρώντας καταλυτικά στην 
εγγραφή νέων συνδρομητών.  

Παρουσία του Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου στην 
9η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου
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Ο Όμιλός μας γιόρτασε στις 30 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή, στην Κυψέλη 
την προστάτιδά του «Αγία Σκέπη» και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Κεντρική θέση στον εορτασμό είχε η ομιλία του Πρωτοπρεσβυτέρου Συνταγ-
ματάρχη (ΣΙ)    π. Γεωργίου Γκούσκου με θέμα «Ενωμένοι κάτω από τη Σκέπη της 
Μεγαλόχαρης».

Εορτασμός επετείου 28ης Οκτωβρίου 
1940 & Αγίας Σκέπης

Δραστηριότητες του Οµίλου

Η νεανική χορωδία του Ομίλου διάνθισε την εκδήλωση με πατριωτικά τραγούδια.

O π. Γεώργιος Γκούσκος εκφωνεί 
τον πανηγυρικό της ημέρας

Ιδιαίτερη τιμή για τον Όμιλό μας η πα-
ρουσία του Εξάρχου του  Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας στην Αθήνα, Μητροπολί-

του Γουινέας  κ. Γεωργίου.
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Με το ξεκίνημα της νέας εκκλησια-
στικής  χρονιάς οι νέοι και οι νέ-

ες μας της ομάδας «Άνοιγμα Νεανικής 
Καρδιάς»  έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις εκδηλώσεις του Π.Χ.Ο.Ο.Ι., όπως 
ήδη διαφαίνεται από τις σελίδες του 
«Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου». 

Ο νεανικός τους ζήλος, η ζωντάνια 
τους, η ορμητικότητά τους και η έμπνευ-
σή τους έφεραν αποτελέσματα. Είχαν 
την ιδέα, η οποία επικυρώθηκε από το 
Δ.Σ, να ξεκινήσουν και να αναλάβουν εξ 
ολοκλήρου ένα μεγάλο εγχείρημα που 
για πρώτη φορά ο Σύλλογός μας θα δι-
ενεργούσε. Τη λειτουργία bazaar πριν 
από τα Χριστούγεννα...

Ο φόρτος εργασίας πολύς. Η βοήθεια 
όμως από τις εργαζόμενες νέες μας και 
από τις φοιτήτριες του «Ανοίγματος Νε-
ανικής Καρδιάς» ανυπολόγιστη. Έκαναν 
καταγραφή πληθώρας αντικειμένων που 
είχαν προσφερθεί στο Σύλλογό μας και 
τα εξέθεσαν με γούστο και τάξη στην 
έκθεση του bazaar.

Πολλές μέρες πριν από το bazaar 
θυσίασαν πάρα πολύ από τον πολύτιμο 
χρόνο τους, όπου με πνεύμα υποδειγμα-

Χριστουγεννιάτικο Bazaar
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τικής συνεργασίας μεταξύ τους 
κατάφεραν  να στηθεί αυτό το  
οργανωμένο εγχείρημα και 
να επιτευχθεί ο στόχος.  Δόξα 
τω Θεώ ευλογήθηκε η προ-
σπάθεια όλων και το bazaar 
απέφερε στο Σύλλογο ένα διό-
λου ευκαταφρόνητο ποσό για 
την ανέγερση του Ιερού Ναού 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στο 
Ρουμπάαρε της Ουγκάντα.

Το «ευχαριστώ» στα νέα αυ-
τά παιδιά είναι πολύ λίγο.  Το 
μόνο που μένει σε μας είναι να 
προσευχηθούμε η Αγία Σκέπη 
της Παναγίας μας να τα σκεπά-
ζει και να είναι στήριγμα και 
βοηθός τους σε όλη την πορεία 
της ζωής τους.

Μπέκου Μαρίνα
Πρόεδρος Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
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Με την έναρξη του νέου εκκλησιαστι-
κού έτους ο Όμιλός μας ξεκίνησε 

ανελλιπώς να προσφέρει κάθε Κυριακή 
τον «Ιεραποστολικό καφέ». Μια εκδήλωση 
θεσμοθετημένη από τον ιδρυτή του Ομί-
λου μακαριστό Κωνσταντίνο. Οι συνεργά-
τες του Ομίλου  μετά την Θ. Λειτουργία 
της Κυριακής συναντιούνται στην αίθου-
σα τελετών του Συλλόγου μας για να πι-
ούν τον καφέ τους και παράλληλα  έχουν 
την πνευματική  ευκαιρία ερμηνείας της  
Ευαγγελικής περικοπής της ημέρας, με 
στόχο να γνωρίσουν  καλύτερα τον λόγο 
του Θεού και να ευθυγραμμίσουν τις ζωές 
τους με τις εντολές Του. Συγχρόνως  ακού-
γονται τα τελευταία νέα από τα διάφορα 
ιεραποστολικά μέτωπα.    

Με ιδιαίτερη χαρά και ευλογία, το Δ.Σ 
και οι συνεργάτες του Ομίλου μας στον 
«Ιεραποστολικό καφέ» της Κυριακής 4 
Δεκεμβρίου υποδέχθηκαν τον Ιεραπό-
στολο Μητροπολίτη Β. Μαδαγασκάρης 

κ. Ιγνάτιο. Ο Σεβασμιώτατος μας ενημέ-
ρωσε για τις ιεραποστολικές κινήσεις και 
την πρόοδο των έργων της Μητροπόλεώς 
του. Ο αγώνας του συνεχίζεται, όπως όλα 
τα χρόνια της ιεραποστολικής του δρά-
σης (από το 1985), πάντα με πρωταρχικό 
στόχο την διάδοση της Ορθοδόξου Πίστε-
ως  στους «καθημένους εν χώρα και σκιά 
θανάτου» αδελφούς μας. Οι επισκέψεις 
του στα χωριά είναι συχνές, κάτω από 
αντίξοες συνθήκες με τα πρωτόγονα μέσα 
της χώρας αυτής. Επισήμανε ιδιαίτερα 
ότι: «η χαρά των ανθρώπων μικρών και 
μεγάλων είναι και χαρά δική μας όταν 
δέχονται  το βάπτισμα και γίνονται παι-
διά του Θεού κατά Χάριν». Οι μεταφρά-
σεις λειτουργικών βιβλίων στην τοπική 
γλώσσα, οι ανοικοδομήσεις Ιερών Ναών, 
σχολείων, ορφανοτροφείων, γηροκομείου 
συνεχίζονται στα ιεραποστολικά  πλαίσια 
της Μητροπόλεως.  Η εκπαίδευση  είναι 
βασικό μέλημα της Ορθόδοξης  Μητρό-
πολης για την πνευματική ανάπτυξη της 
χώρας. Επίσης, η Ορθόδοξη Μητρόπολη 
βοηθάει - στο μέτρο των δυνατοτήτων 
της  - τους φτωχούς ανθρώπους, τόσο σε 
προσωπικό, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. 
Σε αρκετές επισκέψεις στις ενορίες γίνε-
ται διανομή ρούχων, τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης. 

Τέλος, ευχαρίστησε τον Σύλλογό μας 
για την συμπαράστασή του και την αγά-
πη του και τόνισε ότι «η αγάπη του Θεού 
πρωτίστως και των ανθρώπων των μετό-
πισθεν φροντίζουν όλους εμάς που χάριτι 
Θεού εργαζόμεθα στην πρώτη γραμμή του 
μετώπου».       

Αρχιερατική Ιεραποστολική Ευλογία στον  
«Κυριακάτικο Ιεραποστολικό καφέ»
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Υπέρ σκοπών Ιεραποστολής από 
01/07/2022 έως 30/09/2022

Ποσό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ποσό

Αγγελή Βάνα 20,00 €

Αθανασοπούλου Γεωργία 100,00 €

Αναστασίου Δέσποινα 30,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 30,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 50,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος "Α" 50,00 €

Βαρλαμής Νεοπτόλεμος 50,00 €

Βίτσιος Δημήτριος 40,00 €

Βλαχογιάννης Γεώργιος 150,00 €

Γιαννοπούλου Ζαχαρούλα 30,00 €

Γιούλη 30,00 €

Γκίνη Μαρίνα 90,00 €

Δούβλης Αριστείδης 30,00 €

Ευθυμίου Ηλιάνα 50,00 €

Καραθανάση Μαρία 60,00 €

Καρύδης Προκόπης 60,00 €

Κατηφόρη Ελένη 40,00 €

Κατσάνης Γεώργιος 50,00 €

Κονιδάρης Νικόλαος 70,00 €

Κοσκορέλος Αναστάσιος 120,00 €

Μάϊνας Χάρης 100,00 €

Μαλαγάρη Αγγελική 20,00 €

Μιτζάλης Αναστάσιος 20,00 €

Μιχαλιώτη Μαρία 40,00 €

Μουζακίτη Μαρία 50,00 €

Μπακάλης Λουκάς 20,00 €

Μπινίκος Νικόλαος 20,00 €

π. Γεώργιος  Μούλτος 10,00 €

π. Γρηγόριος (Ιερομόναχος) 50,00 €

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη 100,00 €

Παπαλάμπρος Χρήστος 60,00 €

Παπανικολάου Ιωάννης 30,00 €

Παπαρίζος Παναγιώτης 100,00 €

Πλέσσα Μαρία 200,00 €

Πρωτονοταρίου Βάγια 30,00 €

Σαμαρτζής Παύλος 30,00 €

Τζέρπου Αθηνά 10,00 €

Τσέλου Μαρία 100,00 €

Τσοπελογιάννη Κυριακή 60,00 €

Τυμπά Χαρίκλεια 5,00 €

Χατζηανέστης Ιωάννης 215,82 €

Χόνδρου Χριστίνα 5,00 €

Υπέρ Ανεγέρσεως Ι.Ν. Μυρτιδιωτίσ-
σης Ουγκάντα από 01/07/2022 έως 

30/09/2022 
Ποσό

Ανώνυμος 40,00 €

Ανώνυμος 100,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Ανώνυμος 5,00 €

Βασιληά Παρασκευή 20,00 €

Βασιληάς Γεώργιος 60,00 €

Ζώνα Σταυρούλα 40,00 €

Κουλουμπή Αγγελική 104,90 €

Κωτσιόπουλος Παναγιώτης 50,00 €

Μπούκιος Κωσταντίνος 20,00 €

Νικολάου Νικόλαος 100,00 €

Παπαδημητρίου Σοφία 25,00 €

Παπαχρήστου Αθανάσιος 30,00 €

Σανιδάς Νικόλαος 50,00 €

Σανιδάς Σωτήριος 50,00 €

Υφαντής Χαράλαμπος 100,00 €

Σωτήρχου Αικατερίνη 20,00 €

Τρακανιάρη Αναστασία 50,00 €

Εις Μνήμην από 
01/07/2022 έως 30/09/2022

Ποσό

Βάγγου Γεωργία εις μνήμην  
Διαμαντή Γιατζιτζόγλου

20,00 €

Γκούσκου Γεωργία εις μνήμην Ιωάννου 50,00 €

Ζώνα Σταυρούλα εις μνήμην Μενελάου 20,00 €

Κοσκορέλος Αναστάσιος εις μνήμην  
Κωσταντίνου και Ευτυχίας

30,00 €

Μανουσάκη Πιερίνα εις μνήμην  
συζύγου Ιωάννου

100,00 €

Μεθυμάκη Ηρώ εις μνήμην  
Δημητρίου Σπαρτινού

100,00 €

Σκατζής Θεοφάνης εις μνήμην Θωμά, Βασιλεί-

ου, Φανής, Στυλιανής πάππου προς πάππου.
20,00 €

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/07/2022 ΕΩΣ 30/09/2022



39

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

• Ιεραποστολικοί Στοχασµοί
Η Ιεραποστολή εξαπλώνεται σε όλη την Αφρική
Επισκόπου Κωνσταντιανής κ. Κοσμά ...........................................................................................6

• Σύγχρονες Ιεραποστολικές µορφές
«Αν θέλεις θαύματα πρέπει να γίνειςή ιεραπόστολος ή μάρτυρας»  
π. Δανιήλ Σισόεφ ....................................................................................................................................8

• Ορθόδοξοι Αντίλαλοι
Ιστορικές στιγμές της Ορθοδοξίας
στη Μ. Ασία 100 χρόνια μετά τον ξεριζωμό  .......................................................................... 12

• Μνήµες Μικράς Ασίας
Οι Άγιοι Μικρασιάτες Νεομάρτυρες και Εθνομάρτυρες.................................................... 16

• Ανοιχτό παράθυρο στην Ιεραποστολή 
Στον αγρό του Κυρίου ....................................................................................................................... 20

• Άνοιγµα Νεανικής Καρδιάς 
Ο Άγιος Βασίλειος, ο Γιάννης και οι ιεραπόστολοι ............................................................. 24

• Νέα από τα Ιεραποστολικά Μέτωπα 
Άνθιση Ορθόδοξης Εκκλησίας με ινδιάνικο πρόσωπο  ..................................................... 26 
Απονομή πτυχίων στη Θεολογική Σχολή της Κινσάσα ..................................................... 28 
Η Ποιότητα φέρνει την ποσότητα στην Εκκλησία ............................................................... 29 
Γιορτινές ευχές από την Ενορία του Ρουμπάαρε ................................................................. 30 
Ο ιεραπόστολος των λίγων χιλιομέτρων................................................................................... 31

• Δραστηριότητες του Οµίλου 
Αγιασμός νέου εκκλησιαστικού έτους ....................................................................................... 32 
Επίσκεψη στο Παράρτημα Λιβαδειάς ........................................................................................ 32 
Παρουσία του Ιεραποστολικού Ταχυδρόμου στην 9η Έκθεση Ορθόδοξου Χριστια-
νικού Βιβλίου ........................................................................................................................................ 33 
Εορτασμός επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 & Αγίας Σκέπης ......................................... 34 
Χριστουγεννιάτικο Βazaar............................................................................................................... 35

• Δωρεές φίλων και συνεργατών ..................................................................................................37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣTO ΔIAΔIKTYO (INTERNET)
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Το Ε-mail της Ιεραποστολής είναι:

mail.ierapostoli@gmail.com
Facebook:

Πανελλήνιος Χριστιανικός Όμιλος 
Ορθοδόξου Ιεραποστολής

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Τρυγόνος 3 (Ανω Κυψέλη)

Εξώφυλλο:
Χριστουγεννιάτικη κάρτα 2022 
Π.Χ.Ο.Ο.Ι. δια χειρός Γεωργίας 
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του Παραρτήματος Λιβαδειάς
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