Χριστούγεννα 2019
Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ ἑορτές τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι ἀφορμές ἀναβαπτισμοῦ ὅλων μας.
Ἀφορμές νά ἐμβαθύνουμε στά Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας οὐσιαστικά
ἐπαναπροσδιορίζοντας τή σχέση
μας μέ τόν «Κύριο τῆς Δόξης», ὁ
ὁποῖος ἐσμικρύνθη ἕως κυοφορίας,
γέννας σπαργάνων καί Φάτνης…
Σ’ αὐτήν τήν προσπάθεια αὐτογνωσίας ἀπέναντι τοῦ Ὑπερθέου,
Θεανθρώπου Βρέφους εἶναι ἀδύνατον νά λησμονήσουμε καί νά μήν
δοξολογήσουμε τόν Πανάγιο Θεό
γιά τήν συγκινητική ἀγάπη καί τόν
ἀγῶνα ὅλων ὅσοι στέκονται φίλοι,
συνδιάκονοι καί συγκυρηναῖοι στά
τρεμάμενα βήματα τῆς Ἐκκλησίας
μας στά Ἔθνη τά μή γινώσκοντα
τήν ἀλήθεια τοῦ μυστηρίου τῆς ποντοπόρου καί σωτηρίου Νηός τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ἐκ τῆς διακεκαυμένης γῆς τοῦ
Καμερούν, εὐχόμεθα θεία παρηγορία καί ἀναψυχή εἰς πάντας τούς
«συνεργούς ἐν Κυρίῳ», ἄνωθεν βοήθεια εἰς ὅσα ἀγωνίζεσθε καί προσπαθεῖτε… ἐπούλωση καί ταχεῖα
ἀνάρρωση ὅσων πληγῶν ἐπέθηκεν
ὁ κόπος, τά ἀναπότρεπτα λάθη καί
ἡ βάσανος τοῦ παρόντος βίου…
Καλές καρδιακές ἑορτές τοῦ
Δωδεκαημέρου καί εὐλογημένη ἡ
νέα χρονιά.
Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί
εὐχῶν
† Ὁ Καμερούν Γρηγόριος
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Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος
Λίγο πρίν τό μεγάλο ξεκίνημα

Π

ήγαινα στήν Πρώτη ἤ στή Δευτέρα τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου (1946 ἤ 1947), ὅταν
ἄκουσα γιά πρώτη φορά στό σπίτι
μου νά γίνεται λόγος γιά ἕναν Ἀρχιμανδρίτη ἀπό τό χωριό μας, πού ἦταν
στήν Ἀθήνα. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο τόν ἔλεγαν.
Χωρίς νά ξέρω τί σήμαινε ἡ λέξη
«ἀρχιμανδρίτης» ἔνοιωσα μέσα μου
ὑπερηφάνεια. Ὁ λόγος; Ἁπλῶς, νόμισα πώς τό χωριό μας ἔβγαλε ἕναν
σπουδαῖο ἄνθρωπο. Πόσο σπουδαῖο; Ὁ Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Γιαννουλᾶτος, νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης
Ἀλβανίας, μέ τόν Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο μέ κληρικούς καί
Δέν ἤξερα! Γιά νά εἶναι, πάντως, λαϊκούς στήν Ἀνατολική Ἀφρική.
στήν Ἀθήνα, δέν γίνεται ἀλλιῶς,
του κόσμος φανέρωνε ἕναν ἄνθρωπο μαχητή,
σπουδαῖος θά ἦταν.
Σέ προσωπικό ἐπίπεδο πρωτογνώρισα τόν μέ ἰσχυρή θέληση καί ἔντονη προσωπικότητα.
ἀείμνηστο π. Χρυσόστομο τόν Σεπτέμβριο τοῦ Σεμνός καί ταπεινός ἄνθρωπος, σεμνός καί τα1958 στήν Ἱερά Μονή Πετράκη στήν Ἀθήνα, πεινός κληρικός. Πάντα ἤρεμος καί ἁπλός, πάὅταν εἶχα πάει μαζί μέ τόν συγχωριανό Ἀντώνη ντα γαλήνιος καί φωτισμένος. Δοσμένος ὁλοΧαρ. Γαϊτάνη, γιά νά δώσουμε εἰσαγωγικές κληρωτικά στό λειτούργημά του, ἔνοιωθες κοἐξετάσεις γιά τό Πανεπιστήμιο.
ντά του τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί, ὅταν μιΤά ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων ἦταν κα- λοῦσες μαζί του, ἔνοιωθες, πάλι, ὅτι μιλοῦσες
λά, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, καί, ἔτσι, ξανασυ- μέ ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.
νάντησα τόν π. Χρυσόστομο ὡς πρωτοετής
Στίς ἀρχές Ἰουνίου τοῦ ἑπόμενου ἔτους
φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, τόν Νοέμ- (1959), μοῦ εἶπε ὅτι τό καλοκαίρι θά πήγαινε
βριο τοῦ ἴδιου ἔτους, ὅταν αὐτός ἔπαιρνε τό γιά ἕνα μήνα στά Μετέωρα γιά νά ξεκουραστεῖ.
πτυχίο του ἀπό τήν ἴδια σχολή σέ ἡλικία 55 Μέ ρώτησε, ἄν ἤθελα νά πάω καί ἐγώ μαζί του.
ἐτῶν. Τώρα, πλέον, εἶχα τήν εὐκαιρία συχνῶν Δέχτηκα μέ χαρά.
ἐπαφῶν μαζί του καί, ὡς ἐκ τούτου, καλύτερης
Φιλοξενηθήκαμε στήν Ἱερά Μονή Βαρλαάμ
γνωριμίας.
ἀπό τούς λιγοστούς μοναχούς της. Ἐκεῖ, μαἘξωτερικά ἦταν ἕνας σχετικά μικρόσωμος
κριά ἀπό τόν κόσμο, μετέωροι πραγματικά μεἄνθρωπος, μέ ἀδύνατη φωνή καί σημάδια
ταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, περάσαμε 30 ἡμέρες καί
ἀσθενικῆς κράσης. Ἀντίθετα, ὁ ἐσωτερικός
ἐκεῖ γνώρισα ἀκόμη καλύτερα τόν π. Χρυσόστομο καί ἔνοιωσα κοντά του τήν αὔρα Ἁγίου.
Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία στήν ἐκδήλωση μνήμης καί τιΜιά μέρα μοῦ εἶπε ὅτι τό βράδυ, μετά τό
μῆς, πού ἔγινε στό Βασιλίτσι Μεσσηνίας γιά τόν ἀείμνηἀπόδειπνο
μέ θέλει. Καθίσαμε στήν ἄκρη τῆς
στο Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο στίς
μικρῆς
πλατείας
πού ἔχει διαμορφωθεῖ πάνω
15/7/2017, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
στό βράχο. Ἄρχισε νά σκοτεινιάζει.
Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.
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- Ζήτησα νά συναντηθοῦμε, μοῦ εἶπε, γιατί
θέλω νά σοῦ ἀνακοινώσω κάτι σοβαρό. Ὁ σκοπός πού ἤρθαμε ἐδῶ δέν ἦταν νά ξεκουραστῶ.
Ἄλλος εἶναι. Ἤθελα στό Μετέωρο αὐτό, μακριά ἀπό τόν κόσμο, νά ξανασκεφτῶ μιά σκέψη
πού τήν παλεύω μέσα μου ἐδῶ καί καιρό καί νά
ζητήσω τή φώτιση τοῦ Θεοῦ, ἄν ἡ ὑλοποίησή
της εἶναι σύμφωνη μέ τήν θέλησή Του ἤ
ὄχι. Ὁ Θεός μοῦ ἔστειλε, ἤδη, τό μήνυμα: Προχώρα! Ἔτσι, ἀποφάσισα ὁριστικά νά ὑλοποιήσω τή σκέψη μου. Θά
πάω στήν Κεντρική Ἀφρική ὡς ἱεραπόστολος! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή ἐκεῖ εἶναι σχεδόν ἀποῦσα. Καί ὁ
κόσμος τῆς Ἀφρικῆς πρέπει νά
ἀκούσει καί νά μάθει τήν ὀρθόδοξη πίστη.
Ὅσο μιλοῦσε εἶχα σκυμμένο τό
κεφάλι. Ξαφνιάστηκα! Τόν ἄκουγα
καί σκεφτόμουνα. Τί ἀπόφαση
εἶναι αὐτή; Ἔχει συνειδητοποιήσει
τό μέγεθός της; Τίς δυσκολίες
της; Τούς κινδύνους της; Εἶναι
ἕνας ἄνθρωπος ἡλικιωμένος, φιλάσθενος, μόνος, χωρίς βοήθεια,
χωρίς στήριξη! Πού πάει;
Ἔπρεπε, ὅμως, νά πῶ κάτι. Σήκωσα τά μάτια καί τόν κοίταξα.
Αὐτό πού εἶδα δέν ἦταν ὁ πατήρ
Χρυσόστομος, πού ἤξερα. Ἦταν
ντυμένος στό φῶς! Ἔλαμπε ὁλόκληρος! Ἔτσι μοῦ φάνηκε. Τά ἔχασα γιά μιά στιγμή. Ἦρθαν, ὅμως,
στό νοῦ μου οἱ στίχοι τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ πού μοῦ ἄρεσε καί, τότε, διάβαζα
πολύ:
Ἄ, τό φῶς πού τόν στολίζει
σάν ἡλίου φεγγοβολή
καί μακρόθεν σπινθηρίζει
δέν εἶναι, ὄχι, ἀπό τή γῆ.
Κατάλαβα! Εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, σκέφτηκα! Σηκώθηκα καί τοῦ φίλησα τό χέρι.
- Καλή σπορά ἐκεῖ πού θά πᾶς, πάτερ Χρυσόστομε, τοῦ εἶπα. Οἱ μαῦροι ἀδελφοί μας σέ περιμένουν. Καλή σπορά! Τώρα καταλαβαίνω,
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γιατί ἔνοιωσα ὑπερήφανος γιά σένα, ὅταν, μικρό παιδί, ἄκουσα γιά πρώτη φορά τό ὄνομά
σου. Ὅπως ἔνοιωθα ὑπερήφανος κι ἀργότερα,
ὅταν πῆγα στό Γυμνάσιο καί, γιά νά ἐπαινέσω
τό Βασιλίτσι στούς συμμαθητές μου ἀπό τά
ἄλλα χωριά, ἀναφερόμουν πάντα σέ σένα. Καί
ἄς μήν σέ ἤξερα τότε. Ἤμουν ὑπερήφανος.
Τώρα πού σέ γνώρισα εἶμαι χίλιες φορές
ὑπερήφανος! Καλή σπορά!
Ἐπιστρέφοντας στήν Ἀθήνα, ἐγώ ἔφυγα γιά τό Βασιλίτσι, ὁ πατήρ Χρυσόστομος
ξαναγύρισε στό κελί του στή Μονή Πετράκη. Τόν ξαναείδα τόν Ὀκτώβριο, ὅταν ἐπέστρεψα στήν Ἀθήνα γιά νά συνεχίσω τίς σπουδές μου. Τώρα, ὅμως,
τόν ἔβλεπα λιγότερες φορές καί
λιγότερο χρόνο κάθε φορά.
Εἶχε σοβαρότερα θέματα νά
ἀσχοληθεῖ. Βρισκόταν σέ
ἐντατική προετοιμασία γιά
τό μεγάλο ταξίδι. Τελειοποίηση τῶν Ἀγγλικῶν καί
τῶν Γαλλικῶν. Ἐκμάθηση
τῆς γλώσσας σουαχίλι, τῆς
πιό διαδεδομένης ἀνάμεσα
στούς Ἀφρικανούς. Μελέτη τῆς ζωῆς τῶν ἰθαγενῶν.
Προσευχή.
Στόν ἑπόμενο χρόνο, τό
1960, ἦρθε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀποστολῆς. Ἡ ἡμέρα τῆς
ἀναχώρησής του ὑπῆρξε γιά
μένα συγκλονιστική. Πολλά καί
ἀνάμεικτα ἦταν τά αἰσθήματα
πού μέ εἶχαν καταλάβει: Χαρά, λύπη, ἐνθουσιασμός, ὑπερηφάνεια, συγκίνηση! Δέν μποροῦσα
νά τά ξεχωρίσω. Ἕνα μόνο ἦταν ξεκάθαρο μέσα μου: Ὅτι ἔχανα τή φωτεινή μορφή ἑνός μεγάλου φίλου καί πνευματικοῦ πατέρα. Καί
τοῦτο ἀκόμα. Ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία κέρδιζε τή φωτεινή μορφή ἑνός μεγάλου ἱεραπόστολου.
Βασίλειος Γούλας
Θεολόγος-Νομικός
Ἐπίτιμος Διευθυντής Γ.Λ.Κ.

Σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
καί χειροτονίες νέων Ἐπισκόπων τῆς Ἱεραποστολῆς
Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας ἀπέναντι στίς σύγχρονες μορφές δουλείας καί
στόν ἀγῶνα τῶν προσφύγων-μεταναστῶν γιά
μία καλύτερη ζωή, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τῆς μαγείας στίς ἀφρικανικές χῶρες, οἱ
ἐφαρμογές τῆς σύγχρονης τεχνολογίας στή
«μαύρη» Ἤπειρο σήμερα, τό ταμεῖο κλήρου,
ἀλλά καί θέματα οἰκολογίας καί χρήσης τῶν
ΜΜΕ στό ἱεραποστολικό ἔργο, εἶναι τά σημαντικότερα ζητήματα πού ἀπασχόλησαν τίς
ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, πού συνεδρίασε στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό 7 ἕως 10 Ὀκτωβρίου 2019, ὑπό

τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί
πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου Β΄.
Κορυφαία ἐκδήλωση τῶν ἡμερῶν κατά τίς
ὁποῖες συνεδρίασε ἡ Σύνοδος, ὑπῆρξε ἡ τέλεση τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς θείας Λειτουργίας, μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, καί παρουσίᾳ ἐπισήμων ἀπό
Ἑλλάδα, Κύπρο καί Αἴγυπτο. Ἡ Λειτουργία ἔγινε στίς 9 Ὀκτωβρίου στόν Ἅγιο Σάββα Ἀλεξανδρείας, στόν ἴδιο Ναό ὅπου πρίν ἀπό 15

ἀκριβῶς χρόνια, ἐξελέγη παμψηφεί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὁ ἀπό Ζιμπάμπουε Θεόδωρος.
Κατά τή διάρκεια τῶν συνεδριάσεων παρουσιάστηκαν ἐννέα συνολικά εἰσηγήσεις ἀπό Μητροπολῖτες καί Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θρόνου, καθώς ἐπίσης καί τά πεπραγμένα τῶν
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.
Τίς ἡμέρες τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου
πραγματοποιήθηκαν ἐκλογές νέων Ἐπισκόπων
καί ἐλήφθησαν ἀπό τό Σῶμα ἀποφάσεις πού
ἀφοροῦν τοπικές Ἐκκλησίες χωρῶν τῆς Ἱεραποστολῆς.
Ὁ Μητροπολίτης Ἄκκρας κ. Νάρκισσος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ναυκράτιδος, διατηρῶντος τήν θέση
τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀλεξανδρείας. Νέος Μητροπολίτης
Ἄκκρας ἐξελέγη ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πέτρος Παργινός, Διδάσκων στή Σχολῆς SAHETI στό
Γιοχάνεσμπουργκ. Νέος Ἐπίσκοπος
Κισούμου καί Δυτικῆς Κένυας ἐξελέγη ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Μᾶρκος
Θεοδόσης, θέση πού ἔμεινε κενή
μετά τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ
Ἐπισκόπου Ἀθανασίου.
Ἀκολούθως ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Μαδαγασκάρης, μετά τήν ἵδρυση
τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης, μετονομάσθηκε σέ «Ἱερά Μητρόπολη Ἀνταναναρίβο καί Βορείου Μαδαγασκάρης», ἐνῷ ἐπανεσυστήθηκε γιά ποιμαντικούς
λόγους ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή Μπουκόμπα. Καθήκοντα Τοποτηρητή αὐτῆς ἀνέλαβε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρούσας κ. Ἀγαθόνικος. Ἱδρύθηκε, ἐπίσης, μία νέα ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία
τοῦ Θρόνου στό κράτος τῆς Κένυας, ὑπό τόν
τίτλο Ἱερά Ἐπισκοπή Ἔλντορετ.
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• Ἐπίσκοπος Κισούμου καί Δυτικῆς Κένυας

Μᾶρκος
Τήν Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος Β´, τέλεσε τή χειροτονία τοῦ νέου Ἐπισκόπου Κισούμου καί Δυτικῆς Κένυας κ. Μάρκου, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Σάβ-

βα τοῦ Ἡγιασμένου, ἕνα ἀπό τά ἱστορικά
Ὀρθόδοξα Μοναστήρια τῆς Ἀφρικῆς, πού ἔχει
συνδέσει τήν ἱστορία του μέ τόν Αἰγυπτιώτη
Ἑλληνισμό.
Ὁ Μακαριώτατος ἀπευθυνόμενος στό νέο
Ἐπίσκοπο, τοῦ ὑπενθύμισε τό εὐλογημένο
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προνόμιο τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία γιά πολλούς αἰῶνες ὑπῆρξε σπουδαῖο κέντρο Θεολογίας, νά διακονεῖ καί νά θεραπεύει
τίς ἀνάγκες τῶν πτωχῶν πνευματικῶν της παιδιῶν στίς χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἐπισήμανε, ἐπίσης, τήν ἀγάπη καί τήν ἀφοσίωση τοῦ
νέου ἱεράρχη γιά τό ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῶν Ἐθνῶν.
Ὁ νέος Ἐπίσκοπος, λίγο πρίν νά
εἰσέλθει στά ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος, προκειμένου νά λάβει τήν χάρη τῆς Ἀρχιερωσύνης,
μίλησε μέ συγκίνηση γιά τήν ὕψιστη διακονία πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ
ἀναθέτει διά τῆς ἐκλογῆς του, γιά
τό γεγονός ὅτι καί ὁ ἴδιος γεννήθηκε στή Ἀφρική. Εὐχαρίστησε,
ἐπίσης, τόν Μακαριώτατο καί τήν
Ἱεραρχία γιά τήν ἐμπιστοσύνη
τους στό πρόσωπό του.
Στή χειροτονία συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Γέρων
Ναϊρόμπι κ. Μακάριος, Ἰωαννουπόλεως κ. Δαμασκηνός, Σουδάν κ.
Σάββας, Ναυκράτιδος κ. Νάρκισσος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος
Ἀλεξανδρείας καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Νιτρίας κ. Νικόδημος, Ἔξαρχος τοῦ Πατριαρχείου
στήν Κύπρο, Ταμιάθεως κ. Γερμανός, Καθηγούμενος τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ἁγίου Σάββα Ἀλεξανδρείας.
• Μητροπολίτης Ἄκκρας Πέτρος
Τήν Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου
2019, στόν πανηγυρίζοντα Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Χαμζάουι
Καΐρου, ἐκεῖ ὅπου ἔζησε ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα, ὁ Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος
Β´ χειροτόνησε τό νέο Μητροπολίτη Ἄκκρας κ.
Πέτρο, κληρικό γέννημα – θρέμμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Νότιας Ἀφρικῆς, μέ καταγωγή ἀπό
τήν Ἰθάκη.

Στήν προσφώνησή του ὁ νέος Μητροπολίτης, ἀπευθυνόμενος στόν Πατριάρχη εἶπε:
«Τολμῶ νά ἐλπίζω σέ Σᾶς καί σέ μία Ἐκκλησία
πού δέν ἐπιμένει σέ ἄδειους τύπους, ἀλλά ψάχνει νά δώσει τήν οὐσία στό σύγχρονο ἄνθρωπο. Τολμῶ νά ἐλπίζω σέ Σᾶς καί σέ μία Ἐκκλησία πού σέβεται τό πρόσωπο καί τήν ἑτερότη-

τα, μία Ἐκκλησία πού ἀγκαλιάζει τούς πάντες.
Τολμῶ νά ἐλπίζω σέ Σᾶς, Μακαριώτατε, καί σέ
μία Ἐκκλησία πού εἶναι ἡ φωνή καί ταυτόχρονα
καί ὁ λιμένας τῶν ἀδικημένων, δεδιωγμένων,
τῶν λησμονημένων, τῶν περιθωριακῶν, αὐτῶν
πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό στοργή καί ἀνθρωπιά.

Τολμῶ, γιατί τολμήσατε πρῶτος Ἐσεῖς».
Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἐπισήμανε στό
νέο Μητροπολίτη ὅτι σέ αὐτό τό Ναό πού ἔχει
συνδέσει τήν ἱστορία του μέ τόν Ἑλληνισμό
τῆς αἰγυπτιακῆς πρωτεύουσας, μεταξύ τῆς
ἀρχαίας Μέμφιδος καί τῆς Ἡλιουπόλεως, μία
ἀνάσα μακριά ἀπό τίς Πυραμίδες, χειροτονήθηκε πρίν ἀπό ἀκριβῶς 130 χρόνια
Ἐπίσκοπος καί ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Πενταπόλεως. Παράλληλα, ὑπογράμμισε, ὅτι ὁ νέος Μητροπολίτης γεννήθηκε καί ἀνδρώθηκε
στή Νότια Ἀφρική, ἕνα παιδί πού
βγῆκε ἀπό τά σπλάχνα τῆς ὁμογένειας.
Προέτρεψε μέ τά ἑξῆς λόγια τό
νέο Μητροπολίτη Ἄκκρας: «Προχώρα μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπιθυμία τῆς Ἐκκλησίας καί σήκωσε
ἀγόγγυστα τό σταυρό τοῦ Ἐπισκόπου».
Στή χειροτονία, συμμετεῖχαν οἱ
Μητροπολῖτες Γέρων Ναϊρόμπι κ.
Μακάριος, ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος, Ἰωαννουπόλεως κ. Δαμασκηνός, Μέμφιδος κ. Νικόδημος,
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Καΐρου,
ὁ Πηλουσίου κ. Νήφωνας, Ναυκράτιδος κ. Νάρκισσος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀλεξανδρείας,
καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι
Κισούμου καί Δυτικῆς Κένυας κ.
Μᾶρκος, Νιτρίας κ. Νικόδημος,
Ἔξαρχος τοῦ Πατριαρχείου στήν
Κύπρο καί Βαβυλῶνος κ. Θεόδωρος, Καθηγούμενος τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
παλαιοῦ Καΐρου. Συμπροσευχόμενος ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ἑρμουπόλεως κ. Νικόλαος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος γιά τούς
Ἀραβοφώνους.
Ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
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Δύο χαρισματικές προσωπικότητες
πού κόσμησαν τήν Ἀποστολική Διακονία
Τόν τελευταῖο μήνα τοῦ 2019 ἐγκατέλειψαν
τόν πρόσκαιρο κόσμο δύο ἐκκλησιαστικές
προσωπικότητες πού περικόσμησαν τήν πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα τόν ἡμέτερο ἱεραποστολικό Ὀργανισμό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Πρόκειται γιά τούς μακαριστούς Μητροπολίτη Ἀχελώου Εὐθύμιο Στύλιο καί
Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μεταλληνό, οἱ
ὁποῖοι ἄφησαν ἔντονο καί ἀνεξίτηλο τό
πνευματικό τους ἀποτύπωμα στήν Ἀποστολική Διακονία.
Ὁ Μητροπολίτης Εὐθύμιος γεννήθηκε
στό Ἀγρίνιο τήν 1η Μαΐου 1929. Σπούδασε
καί ἀποφοίτησε ἀπό τή Θεολογική Σχολή
Ἀθηνῶν τό 1952. Ἀπό τό 1955 μέχρι τό 1964
διετέλεσε Γενικός Γραμματέας τοῦ «Συνδέσμου», Παγκοσμίου Ἑνώσεως Ὀρθοδόξου
Νεολαίας. Κατόπιν χειροτονήθηκε Διάκονος
τό 1962 καί Πρεσβύτερος τό 1963. Τό ἔτος
1968 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Ἐπίσκοπος
Ἀχελώου, Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τό 1980 ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν. Κατόπιν, τό 2000 προήχθη σέ τιτουλάριο Μητροπολίτη. Λειτούργησε καί ἔδωσε
διαλέξεις σέ διάφορες Μητροπόλεις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐπανειλημμένως ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σέ Διεθνῆ καί Διορθόδοξα Συνέδρια.
Εἶναι συνιδρυτής τῆς ἀναζωπύρωσης τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στήν
ἐποχή μας καί ἐπισκέπτης τῶν Ὀρθοδόξων
Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων στήν Ἀφρική,
τήν Ἀσία καί τήν Ἄπω Ἀνατολή, Κορέα.
Τό συγγραφικό ἔργο του περιλαμβάνει περισσότερα ἀπό ἑκατό ἔργα, στά ὁποῖα διαφαίνεται ὁ συνδυασμός τῆς ἐπιστημονικῆς
γνώσης μέ τήν ποιμαντική πράξη. Χαρακτηρι8

στικό τῶν συγγραμμάτων του, αὐτοτελῶν βιβλίων, μονογραφιῶν, ἄρθρων καί μελετῶν,
εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς διεθνοῦς βιβλιογραφίας, λόγω τῆς γλωσσομάθειάς του, προσανατολισμένη στή σύγχρονη ποιμαντική πραγματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἐπί χρόνια ἔστρεψε τό ἐνδιαφέρον του
πρός τή Διεύθυνση Κατηχήσεως τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν καί ἑτοίμασε τά Κατηχητικά Βοηθήματα –σέ τρεῖς σειρές– γιά ὅλες τίς βαθμίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κατήχησης: Κατώτερης βαθμίδας κατήχησης (Δημοτικοῦ σχολείου), Μέσης βαθμίδας κατήχησης (Γυμνασίου) καί Ἀνώτερης βαθμίδας κατήχησης

(Λυκείου). Τά βοηθήματα αὐτά ἐπανεκδίδονται ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία καί προτείνονται μέχρι σήμερα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο πρός κατήχηση: «Ὅλοι ἀδέλφια», «Ὁ καλός ἀγώνας», «Μπροστά στή σύγχρονη ἐποχή», «Ὁ ὄμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ», «Γιά
νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός», «Ζωή μέσα στόν
κόσμο», «Μέ ὁδηγό τήν ἀλήθεια», «Πηγές
ζωῆς» κ.ἄ.
Πέραν τῶν κατηχητικῶν βοηθημάτων, ὁ
Μητροπολίτης Ἀχελώου ἐμπλούτισε τίς
ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ τά
ἑξῆς πολύτιμα ἔργα του: «Μικρό Χριστιανικό
Λεξικό: Ὅ,τι πρέπει νά γνωρίζει κάθε χριστιανός», «Δευτερόλεπτα τῆς ψυχῆς»,
«Ἀθῶος: Ἀναίρεση τῶν βασικῶν ἐρεισμάτων
τῆς ἀπιστίας», «Ἡ Ἀγάπη: Προσεγγίσεις στό
μυστήριο τοῦ Θεοῦ», «Εἰκονίζοντας τόν
Θεό», «Μαθαίνω γιά τόν Θεό», «Τά παιδικά
μας χείλη: Ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι» , «Ἀπ' τά
βάθη τῆς ψυχῆς: Ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι», «Ἡ
οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ: Βοήθημα γιά γονεῖς,
ἀναδόχους καί νηπιαγωγούς», «Εἶμαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος: Ἐγχειρίδιο χριστιανικῆς κατήχησης καί ἀγωγῆς», «Χριστός
προτυπούμενος: Χριστολογία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης», «Θεοκοινωνία: Ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς θρησκευτικότητας γιά κηρυγματική, κατηχητική καί σχολική χρήση», «Πηγαίνω στήν Ἐκκλησία: Γιά Γονεῖς καί Κατηχητές
νηπίων» κ.ἄ.
Ἐπίσης, φημιζόταν γιά τήν ἱεραποστολική
του δράση καί γιά τή συνεργασία του μέ τό
Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ
ἡμέτερου Ὀργανισμοῦ. «Δεῦτε λάβετε
φῶς» ἦταν ἡ κεντρική του ἰδέα γιά τό ἄνοιγμα τῆς Ἐκκλησίας πρός τά ἔθνη. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.
28,19), μᾶς εἶπε ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή
του. Δυστυχῶς, τήν τόσο σαφή ἐντολή τοῦ
Κυρίου δέν τήν ἔχουν προσέξει –ὅσο θά
ἔπρεπε– ὅλοι οἱ χριστιανοί. Γι’ αὐτό σήμερα,
ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος, ἄν καί ἔχουν περάσει 20
αἰῶνες ἀπό τότε πού ἦρθε στή γῆ ὁ Χριστός,

ὑπάρχουν ἑκατοντάδες φυλές στήν Ἀσία,
στήν Ἀμερική, στήν Ἀφρική, πού ζοῦν χωρίς
νά γνωρίζουν τίποτα γιά τόν Χριστό. Τά 2/3
τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ζοῦν ἀκόμη μακριά
ἀπό κάθε χριστιανική ἐπίδραση. Περισσότερο πρόσφορο ἔδαφος γιά τήν Ἱεραποστολή
παρουσιάζει στήν ἐποχή μας ἡ Ἀφρική. Σήμερα ὑπάρχουν ἀκόμα ἐκεῖ πολλά ἑκατομμύρια
εἰδωλολάτρες. Οἱ χριστιανοί δέν δείχνουν
ὅσο θά ἔπρεπε ἐνδιαφέρον, καί ἀφήνουν
τούς μουσουλμάνους νά παραπλανοῦν τούς
πρωτόγονους λαούς. Πολλοί Ἀφρικανοί προσηλυτίσθηκαν, ὡς ἐκ τούτου, στόν Ἰσλαμισμό.
Τίς τελευταῖες δεκαετίες –ἐτόνιζε ὁ
ἴδιος– ἔχει ἀρχίσει μιά συστηματική προσπάθεια καί μέσα στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ὕστερα ἀπό τόσους
αἰῶνες –μετά τό Βυζάντιο οἱ Ἕλληνες δέν
εἴχαμε ἱεραποστολική δράση– πάλι ὀργανώνεται ἡ Ἐξωτερική Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα ὑπάρχουν σέ πόλεις τῆς
Ἑλλάδος σύλλογοι πού βοηθοῦν τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή· τό ὑπεύθυνο ἔργο ὅμως
τοῦ κεντρικοῦ συντονισμοῦ τῶν ἱεραποστολικῶν ἐνεργειῶν ἔχει ἀναλάβει τό Γραφεῖο
Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς
Διακονίας, τό ὁποῖο, σέ συνεργασία μέ τίς
τοπικές ἐκκλησιαστικές Ἀρχές, ἀποστέλλει
τούς Ἱεραποστόλους καί τήν οἰκονομική ἐνίσχυση πού θά βοηθήσουν τό ἔργο τους. Σιγά
σιγά παρουσιάζονται ἐθελοντές γι’ αὐτή τή
σεμνή ἐκστρατεία ἀγάπης. Νέοι καί ὥριμοι,
ἄνδρες καί γυναῖκες, διαφόρων ἐπιστημῶν,
μποροῦν νά βοηθήσουν ὡς μαθητές τοῦ Χριστοῦ στό χειροπιαστό θαῦμα τῆς Ἱεραποστολῆς.
***
Ἡ ἕτερη φωτισμένη προσωπικότητα εἶναι
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στήν Κέρκυρα τό
1940. Σπούδασε Θεολογία καί κλασική Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Μετά τήν
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ἀπόλυσή του ἀπό τόν Στρατό, διορίστηκε
ἐπιστημονικός βοηθός στήν ἕδρα τῆς Πατρολογίας στήν Ἀθήνα. Ἐν συνεχείᾳ κατά τά
ἔτη 1969-1975 σπούδασε Θεολογία, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Ἱστορία καί Κοινωνιολογία
στή Δυτική Γερμανία –Βόννη καί Κολωνία.
Τό ἔτος 1971 εἰσῆλθε στίς τάξεις τοῦ Κλήρου στή Γερμανία. Ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ
Θεολογίας στήν Ἀθήνα καί Φιλοσοφίας
(Ἱστορίας) στήν Κολωνία. Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητής στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διδάσκοντας κυρίως Ἱστορία καί Πνευματικό Βίο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τή Μεταβυζαντινή περίοδο. Παράλληλα,
ὑπηρέτησε ὡς κληρικός στόν πανεπιστημιακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντίπα τῆς
Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί
ἀνέπτυξε ἔντονη δραστηριότητα
πρός ὄφελος τῆς νεολαίας. Ὑπῆρξε
μέλος πολλῶν Ἐπιστημονικῶν Συλλόγων καί ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου σέ Διεθνῆ Συνέδρια. Ἔγινε εὐρύτερα γνωστός ὡς ὁμιλητής στήν Ἑλλάδα καί τό
ἐξωτερικό ἀπό τίς ἐκπομπές στούς
δύο μεγάλους ἐκκλησιαστικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς.
Ἰδιαίτερα σημαντική ὑπῆρξε ἡ συμβολή
του στό ἔργο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ἡ
πρώτη συνεργασία ἦταν ἡ ἑλληνική μετάφραση τοῦ βιβλίου τῆς Τατιάνας Γκορίτσεβα, «Πῶς βρῆκα τό Θεό στή Σοβιετική Ἕνωση: Αὐτομαρτυρία μίας καθηγήτριας τῆς φιλοσοφίας στό Λένινγκραντ». Ἀκολούθως περιελήφθησαν στίς ἐκδόσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ
τά ἑξῆς γνωστά ἔργα του: «Ἡ ἐνορία: Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν», «Ἡ Ἐκκλησία μέσα
στόν κόσμο: Ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί
σωτηρίας», «Ἑλληνισμός μετέωρος: Ἡ Ρωμαίικη ἰδέα καί τό ὅραμα τῆς Εὐρώπης»,
«Οὐνία: Πρόσωπο καί προσωπεῖο», «Χριστός:
Τό φῶς καί ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου» κ.ἄ. Σέ
αὐτά διατρανώνει ὅτι, ἄν θέλαμε νά ὁρίσου10

με συμβατικά τόν Χριστιανισμό, ὡς Ὀρθοδοξία, θά λέγαμε ὅτι εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Ἀκτίστου (τοῦ Θεοῦ) μέσα στήν
ἱστορία καί ἡ δυνατότητα τοῦ κτιστοῦ (τοῦ
ἀνθρώπου) νά γίνει Θεός «κατά χάριν».
Ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος ὅτι ἕνας εἶναι ὁ ἥλιος,
ἀλλά διαφέρει ἀπό τόν τρόπο καί τίς συνθῆκες θεωρήσεώς του. Τό ἴδιο εἶναι καί ὁ
Θεός. Εἶναι ἕνας, ἀλλά κάθε θρησκεία, ὅπως
καί κάθε χριστιανική ὁμάδα, τόν βλέπει μέ
τόν δικό της τρόπο. Ὁπότε, ἀπό τόν τρόπο

θεωρήσεως τοῦ Θεοῦ (αὐτό λέγεται θεολογία) προκύπτει σέ κάθε περίπτωση ἄλλος Θεός γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο. Καί τονίζει ὅτι
Ὀρθοδοξία ἁγιοπατερική εἶναι ἡ σύμπτωση
τῆς περί Θεοῦ γνώσεώς μας μέ τήν αὐτοαποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στήν ἱστορία. Ἡ ἀντικειμενική «πίστις», ἡ αὐτοαποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἐν
τοῖς Ἁγίοις του («πιστευομένη πίστις») πρέπει νά συμπίπτῃ μέ τήν δική μας θεώρηση καί
ἀποδοχή τοῦ Θεοῦ («πιστεύουσα πίστις»). Σ᾿
αὐτό κυρίως διαφέρει ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τήν
αἵρεση καί πλάνη.
Ὅσον ἀφορᾶ στό ζήτημα τῆς Ἱεραποστολῆς, αὐτό τό συνδέει μέ τή θεραπεία τοῦ
ἀνθρώπου, πού εἶναι πανανθρώπινη ὑπόθεση, ἀφοῦ ἀφορᾶ σέ κάθε ἄνθρωπο, εἶναι ἀπό-

λυτα ἀναγκαία, γιά νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά
κοινωνεῖ ὡς ἀδελφός μέ τούς συνανθρώπους του, ἀποκαθιστώντας καί ὅλη τήν κτίση. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται «ἀδελφός» τῶν συνανθρώπων του, ὅταν ξαναγεννηθεῖ ἀπό τήν
κοιλία τῆς μεγάλης κοινῆς Μητέρας, τῆς
Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό βαπτιστήριο ἤ ἡ κολυμβήθρα. Τότε μόνο μπορεῖ νά νικήσει τήν
ἰδιοτέλειά του, τό συμφέρον, τήν πηγή ὅλης
τῆς κακοδαιμονίας, μέ τήν ἀπόκτηση τῆς
ἀληθινῆς, ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη
τοῦ ἀνθρώπου τότε ταυτίζεται μέ τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ, πού δίνει τά πάντα, χωρίς νά ζητᾶ
κάτι γιά τόν Ἑαυτό του. Ἰδανικό τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ «κοινοκτημοσύνη»,
ἀλλά ἡ «ἀκτημοσύνη», ἡ αὐτοπαραίτηση ἀπό
κάθε ἀπαίτηση.
Αὐτό μόνο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς
Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων, μπορεῖ νά προσφέρει.
Γι’ αὐτό καλοῦνται οἱ ἄνθρωποι μέ τήν Ἱεραποστολή νά ἐγκαταλείψουν ὄχι μόνο τήν
εἰδωλολατρία, τίς παραθρησκεῖες καί καταστροφικές αἱρέσεις (ὅπως ὁ χιλιασμός λ.χ.),
ἀλλά καί τόν ψευδώνυμο χριστιανισμό μέ τίς
ἑκατοντάδες παραφυάδες τους, καί νά ἐνταχθοῦν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας τους μέσα στή
μόνη καί ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Ὀρθοδοξία
τῶν Ἁγίων.Ἡ ψευτο-ορθοδοξία δέν μπορεῖ
νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο τή σωτηρία, τή δυνατότητα τῆς θέωσης.
Μέ τήν ἱεραποστολή μας, ποῦ καλοῦμε; Σέ
ποιό Χριστιανισμό; Σέ ποιά Ἐκκλησία; Στόν
Χριστιανισμό τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του
ἤ στόν ψευτοχριστιανισμό τόν δικό μας, τό
προϊόν τῆς πτώσης καί τῆς ἁμαρτίας μας;
Εἶναι τό κρίσιμο ἐρώτημα, πού ἀξιολογεῖ τήν
ἱεραποστολική μας δράση. Ἡ πρόσκληση τῶν
ἄλλων στή σωτηρία, πού προσφέρει διαιώνια
ὁ Χριστός, μέσω τῆς Ἱεραποστολῆς μας, προϋποθέτει ὅτι ἔχουμε ἐμεῖς βρεῖ τόν Χριστό,
αὐθεντικά καί γνήσια, ὅπως συμβαίνει μέ
τούς Ἁγίους μας. Ἄν ὅμως καλοῦμε σέ σχήματα καί κοινωνία, πού οὐσιαστικά δέν ἔχουν
ἀποδεσμευθεῖ ἀπό τή δουλεία «τῶν στοιχεί-

ων τοῦ κόσμου» (Γαλ. 4,3), καί μεταθέτουμε
τούς «εἰδωλολάτρες» ἤ «ἀθέους» σέ μίαν
ἄλλη μορφή εἰδωλολατρίας καί ἀθεΐας, καλύτερα νά τούς ἀφήσουμε ἐκεῖ πού εἶναι. Ὁ
Θεός, πού εἶναι καί δικός τους δημιουργός
καί σωτήρας (Α΄ Τιμ. 4,10), θά βρεῖ Αὐτός τόν
τρόπο καί τήν ὁδό τῆς σωτηρίας τους.
***
Ὁλοκληρώνοντας, θά μπορούσαμε νά χαρακτηρίσουμε τίς δύο ἀξιοσημείωτες προσωπικότητες ὡς δύο πολύτιμα θεμέλια τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας. Ὁ Μητροπολίτης
Εὐθύμιος καί ὁ Καθηγητής π. Γεώργιος ἦταν
οἱ προφητικές φωνές τῆς μετανεωτερικῆς
Ἑλλάδας, ἀναζητώντας μία «ἀλλαγή» στήν
ἑλληνική χριστιανικότητα καί ἠθική, στίς χριστιανικές δυσπλασίες καί δυσανεξίες τῆς πατρίδας μας, προκειμένου ὁ λαός νά φθάσει
στή βίωση τῆς αὐθεντικῆς χριστιανικῆς παράδοσης. Ἀμφότεροι ἀντιμάχονταν –δικαίως– ἕναν παρηκμασμένο καί ἀλλοτριωμένο
«χριστιανισμό», ὕψωναν σθεναρά τή φωνή
τους καί διατύπωναν τή σκέψη τους μέ τό
πλούσιο συγγραφικό ἔργο τους ἔναντι τῆς
ἀγωνίας τους πρός τό πνευματικό ἀδιέξοδο
καί τόν ἀσφυκτικό πνευματικοπολιτιστικό
κλοιό πού ἔβλεπαν νά περιβάλλει τή χώρα
μας. Ἀγωνίσθηκαν μέ ἐντιμότητα καί ἐπιμονή γιά τήν Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων, μέσα σέ
ἕναν κόσμο πού φαινόταν φτιαγμένος μέ τά
φθαρμένα ὑλικά τοῦ παλαιοῦ. Ὀρθῶς, ἑπομένως, πίστεψαν καί ἐπέμειναν στόν αὐθεντικό Χριστιανισμό, πού οἱ ἴδιοι εἶχαν γνωρίσει στίς ἱστορικές καί ποιμαντικές του διαστάσεις καί εἶχαν βιώσει ἐμπειρικά στίς ἁγιοπνευματικές του ἀνταύγειες. Ἡ μνήμη
αὐτῶν εἴη αἰωνία, ἀναπαυόμενοι ἐν σκηναῖς
Ἁγίων.
† Ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος
Γενικός Διευθυντής
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

11

Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος
καί οἱ εἰδωλολάτρες
τῆς Ταινίας
Κοντά στή Λάμψακο τοῦ Ἑλλησπόντου βρισκόταν τόν 4ο αἰώνα ἕνα μεγάλο χωριό πού
λεγόταν Ταινία. Εἰδωλολάτρες ἦταν οἱ κάτοικοί του, ἀπό τούς τελευταίους πού εἶχαν ἀπομείνει στήν περιοχή. Πολλούς κληρικούς καί
μοναχούς εἶχε στείλει στήν Ταινία ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἔδεσσας, στή δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἀνῆκε τό χωριό, γιά νά ὁδηγήσουν τούς
κατοίκους στόν Χριστιανισμό, ἀλλά κανείς
δέν μπόρεσε νά τούς μεταστρέψει. Ἀπεναντίας, ὅλοι οἱ ἱεραπόστολοι γύριζαν πίσω τα12

λαιπωρημένοι, προπηλακισμένοι καί κυνηγημένοι ἀπό τούς σκληροτράχηλους ἐκείνους
εἰδωλολάτρες.
Μέσα στή θλίψη καί τήν ἀπορία του ὁ Ἐπίσκοπος θυμήθηκε τόν μεγάλο ἀσκητή Ἀβράμιο (296-366), πού ἦταν ξακουστός γιά τίς πολλές ἀρετές του, κυρίως τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση, γιά τά θεῖα χαρίσματά του καί γιά τίς
σωτήριες διδαχές του. Ἀποφάσισε, λοιπόν, νά
τόν χειροτονήσει ἱερέα καί νά τόν στείλει
στήν Ταινία, ἐλπίζοντας ὅτι ἐκεῖνος θά κατόρθωνε τό ὥς τότε ἀκατόρθωτο.
Ἀμέσως σηκώθηκε καί μέ τή συνοδεία πολλῶν κληρικῶν πῆγε στό κελί τοῦ Ὁσίου. Ἀφοῦ
τόν ἀσπάστηκε, τοῦ μίλησε μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τό ζήτημα τοῦ φωτισμοῦ τῶν εἰδωλολατρῶν τῆς Ταινίας.
Ὕστερα τόν θερμοπαρακάλεσε νά ἀναλάβει τήν ἱερή αὐτή ἀποστολή.
Ὁ Ὅσιος ἐξαρχῆς αἰσθάνθηκε ἄσχημα γιά
τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου στό ἀσκητήριό
του, καθώς δέν θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἄξιο
γιά τόσο μεγάλη τιμή. Περισσότερο ἄσχημα,
ὅμως, αἰσθάνθηκε γιά τήν πρόταση πού τοῦ
ἔκανε ὁ ἱεράρχης, γιατί πίστευε πώς δέν ἦταν
ἱκανός νά ἐπιτελέσει ἕνα τόσο σπουδαῖο ἔργο.
Ἀποκρίθηκε, λοιπόν, μέ βαθιά ταπείνωση:
- Ποιός εἶμαι ἐγώ, ἅγιε Δέσποτα, γιά ν’ ἀναδεχθῶ τό ὑπέρτατο ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης
καί τό βαρύ διακόνημα τῆς διδασκαλίας τοῦ
λαοῦ; Ἄσε με, γιά τόν Χριστό, ἄσε με νά κλάψω πικρά τήν ἁμαρτωλότητα καί τήν ἀδυναμία
μου!
Μά ὁ Ἐπίσκοπος ἐπέμεινε:
- Ξέρω καλά, ἀγαπητέ μου Ἀβράμιε, ὅτι τό
Ἅγιο Πνεῦμα σ’ ἔχει πλουτίσει μέ δύναμη λόγου καί ἔργων. Μήν ἀρνεῖσαι, λοιπόν, ν’ ἀναλάβεις αὐτή τή διακονία, πού θά ἐξασφαλίσει
σέ τόσες ψυχές τή σωτηρία καί σ’ ἐσένα τή δίκαιη ἀνταπόδοση.
- Σέ παρακαλῶ καί πάλι, Δέσποτα, ξαναεῖπε
ὁ Ὅσιος, ἄσε με ἐδῶ, νά θρηνῶ γιά τήν κακία
μου!
Τότε ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ μίλησε αὐστηρά:

- Ἄφησες τόν κόσμο καί τά ἐγκόσμια,
ἀσκεῖσαι τόσα χρόνια στίς ἀρετές, τηρεῖς μέ
ἀκρίβεια τίς θεῖες ἐντολές, ἀλλά, δέν ξέρω
πῶς, σοῦ ξέφυγε ἡ πιό μεγάλη μοναχική ἀρετή, ἡ ὑπακοή!
Ἀκούγοντας αὐτά τά λόγια ὁ Ὅσιος, στέναξε βαθιά καί εἶπε μέ τά μάτια βουρκωμένα:
- Γιατί θέλεις, Δέσποτα, ν’ ἀναθέσεις ἕνα
τόσο ὑψηλό ἔργο σ’ ἐμένα, τόν τιποτένιο καί
ἄχρηστο;
- Ἐπειδή ἐδῶ ζεῖς μόνος καί φροντίζεις
ἀποκλειστικά γιά τή δική σου ψυχική ὠφέλεια
καί σωτηρία. Ἄν, ὅμως, φροντίσεις καί γιά
πολλῶν ἄλλων ψυχῶν τήν ὠφέλεια, ἀναλογίζεσαι πόσο θά εἶναι τό κέρδος γιά σένα καί πόσο πιό καθαρά θά δείξεις στόν Θεό τήν ἀγάπη
σου; Πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσες νά ὑπηρετήσεις καλύτερα τόν Κύριο; Θυμᾶσαι τί εἶχε πεῖ
ὁ ἴδιος στόν Ἀπόστολό Του;
«Ἄν μ’ ἀγαπᾶς, Πέτρε, ποίμενε τά πρόβατά
μου» (πρβλ. Ἰω. 21,16). Τόσο πολύ ἐνδιαφέρεται ὁ Χριστός γιά τή φρατίδα τοῦ ποιμνίου τῆς
Ἐκκλησίας, ὥστε τή θεωρεῖ ὡς τή μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης γι’ Αὐτόν.
Μέ τέτοιες καί ἄλλες παρόμοιες συμβουλές ὁ Ἐπίσκοπος ἔπεισε τόν Ἀβράμιο νά τόν
ἀκολουθήσει στήν πόλη, ὅπου τόν χειροτόνησε ἱερέα.
Ὕστερ’ ἀπό λίγες μέρες, ὁ Ὅσιος μέ μάτια
δακρυσμένα πῆρε τήν εὐχή τοῦ Ἐπισκόπου
καί ξεκίνησε γιά τήν Ταινία.
Φτάνοντας ἐκεῖ, τρόμαξε μέ τό βαθύ σκοτάδι τῆς ἀσέβειας πού συνάντησε. Μέ καρδιά
γεμάτη πόνο προσευχήθηκε:
- Φιλάνθρωπε Κύριε, Χριστέ καί Θεέ μου,
Ἐσύ πού εἶσαι πανάγαθος, ἀνεξίκακος καί
ἐλεήμων, Ἐσύ πού ἔπλασες τόν ἄνθρωπο ἀπό
ἄφατη εὐσπλαχνία, Ἐσύ πού βλέπεις κάθε
πράξη μας, ὡς παντεπόπτης, καί γνωρίζεις κάθε σκέψη μας, ὡς παντογνώστης, μήν παραβλέψεις κι αὐτά ἐδῶ τά πλάσματά Σου, πού
εἶναι θύματα τοῦ διαβόλου! Λύτρωσέ τα ἀπό
τήν τυραννία τοῦ ἐχθροῦ καί ἀξίωσέ τα νά
γνωρίσουν τήν ἀλήθειά Σου. Βοήθησε κι ἐμέ-

να, ἀφοῦ ξέρεις ὅτι ἀναδέχθηκα τούτη τή διακονία ὄχι γιά νά δοξαστῶ ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιά νά συμβάλω στή σωτηρία
ψυχῶν.
Πρῶτα – πρῶτα ὁ Ὅσιος φρόντισε νά χτίσει ἕναν πολύ ὄμορφο ναό μέ χρήματα πού
τοῦ ἔδωσε κάποιος φίλος. Ἐκεῖ τελοῦσε τίς
ἱερές ἀκολουθίες καί προσευχόταν γιά τόν
φωτισμό τῶν εἰδωλολατρῶν.
Μιά μέρα, μέ τήν καρδιά γεμάτη θάρρος
καί ἱερό ζῆλο, πῆγε στό εἰδωλολατρικό ἱερό
καί μέ τήν προσευχή του ἔριξε καταγῆς ὅλα
τά ἀγάλματα τῶν ψεύτικων θεῶν, κάνοντάς
τα συντρίμμια.
Ὅταν ἦρθαν κάποιοι κάτοικοι τῆς Ταινίας,
γιά νά τελέσουν τίς συνηθισμένες θυσίες στά
δαιμονικά ξόανα, καί εἶδαν τά ἀγάλματα πεσμένα κάτω καί σπασμένα, κατάλαβαν ἀμέσως
τί εἶχε συμβεῖ -γιατί ἡ παρουσία καί ἡ ἰδιότητα
τοῦ Ὁσίου δέν εἶχε μείνει, φυσικά, ἀπαρατήρητη. Ἁρπάζοντας, λοιπόν, ξύλα καί πέτρες,
ἔτρεξαν μέ ἀνήκουστη μανία στόν ναό, ἔσυραν ἔξω τόν Ἀβράμιο καί ἄρχισαν νά τόν χτυποῦν ἀνελέητα. Δέν σταμάτησαν, ὥσπου τόν
εἶδαν ἀναίσθητο καί σχεδόν ξέπνοο. Ἔφυγαν
τότε, νομίζοντας ὅτι σύντομα θά πέθαινε.
Εἶχε νυχτώσει, ὅταν ὁ ἱερέας τοῦ Θεοῦ
συνῆλθε κάπως. Μέ μεγάλη δυσκολία μπῆκε
στόν ναό, βογγώντας ἀπό τούς πόνους. Μέ
δάκρυα ἄρχισε νά προσεύχεται, πεσμένος στό
δάπεδο, γιά τή σωτηρία τῶν βασανιστῶν του.
Ὥς τό πρωί παρακαλοῦσε τόν Κύριο νά καθαρίσει τόν νοῦ τους ἀπό τό σκοτάδι τῆς πλάνης
καί νά τόν φωτίσει μέ τό φῶς τῆς ἀλήθειας.
Εἶχε βγεῖ πιά ὁ ἥλιος, ὅταν κάποιοι εἰδωλολάτρες, περνώντας ἀπό τόν ναό καί διαπιστώνοντας ὅτι ὁ Ἀβράμιος δέν εἶχε πεθάνει, ἔπεσαν πάνω του μέ τήν ἴδια λύσσα καί ἄρχισαν
νά τόν χτυποῦν πάλι ἀπάνθρωπα. Ὕστερα τόν
ἔδεσαν μέ σχοινιά καί τόν ἔσυραν στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ, πετώντας του πέτρες.
Ὅταν κουράστηκαν, τόν παράτησαν σέ μιάν
ἄκρη καταπληγωμένο. Ἦταν μεσάνυχτα, ὅταν
ὁ Ὅσιος κατάφερε νά κινηθεῖ. Παραπατώντας
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καί πέφτοντας κάθε τόσο, τράβηξε γιά τόν
ναό.
- Ὥς πότε, Κύριε, θά γίνεται αὐτό; ρωτοῦσε προσευχητικά τόν Θεό. Ὥς πότε θά μ’
ἀφήνεις μόνο; Ὥς πότε θά παραβλέπεις τά
χαμένα πλάσματά Σου;
Τήν ἄλλη μέρα οἱ ἄπιστοι, περνώντας πάλι
ἀπό τόν ναό, τόν βρῆκαν νά προσεύχεται καί
νά ψάλλει. Σάν νά μήν ἔφταναν ὅσα τοῦ εἶχαν
ἤδη κάνει, τόν ἅρπαξαν γι’ ἄλλη μιά φορά καί,
ἀφοῦ τόν ξυλοκόπησαν ἄγρια, τόν ἔδεσαν καί
τόν κουβάλησαν μακριά ἀπό τό χωριό, ὅπου
τόν πέταξαν.
Τρία ὁλόκληρα χρόνια ὑπέμενε ὁ Ἀβράμιος
τέτοια μαρτύρια. Δέν λιποψύχησε, δέν λύγισε, δέν μνησικάκησε. Στό μίσος τους ἀνταπέδιδε ἀγάπη, στόν θυμό τους πραότητα, στήν
κακία τους καλοσύνη, στίς βλαστήμιες τους
εὐλογίες. Καί ἡ διαγωγή του, μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ, ἔφερε τά ἀποτελέσματά της. Οἱ ἄπιστοι
καί σκληροί ἐκεῖνοι ἄνθρωποι μαζεύτηκαν καί
συζήτησαν ὅλοι μαζί αὐτό πού ὁ καθένας ἀναλογιζόταν ἤδη μόνος του: Ὅτι μπροστά τους
εἶχαν ἕναν ἄνθρωπο – θαῦμα!
- Κοιτάξτε, ἔλεγαν μεταξύ τους μέ ἔκπληξη
καί ἀπορία, πόσα καί πόσα κάναμε στόν Ἀβράμιο! Κι αὐτός μᾶς φέρεται μέ τόση καλοσύνη,
μέ τόση ἀγάπη, σηκώνοντας γενναιόψυχα τή
δική μας κακία. Ἄν ὁ Θεός του δέν ἦταν αἰώνιος καί ἀθάνατος, ἱκανός νά ἀμείβει ἐπάξια
τούς κόπους καί τά παθήματα, πῶς θά εἶχε τόση ὑπομονή; Ἄλλωστε, εἴδατε μέ πόση εὐκολία κατέστρεψε τά ἀγάλματα τῶν θεῶν μας,
χωρίς κανείς τους ν’ ἀντιδράσει σ’ αὐτήν τήν
προσβολή;
Ὅταν τελείωσαν ἡ σύναξη καί ἡ συζήτησή
τους, οἱ καρδιές τους εἶχαν πιά θερμανθεῖ
ἀπό τόν Θεό.
- Ἄς πᾶμε σ’ αὐτόν τόν ἅγιο ἄνθρωπο,
εἶπαν, καί ἄς τοῦ δηλώσουμε ὅτι δεχόμαστε
καί ὁμολογοῦμε τόν Θεό του.
Ἀμέσως ἔτρεξαν στόν ναό. Μπαίνοντας,
ἀναφώνησαν μ’ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή:
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- Δόξα στόν Θεό τοῦ οὐρανοῦ, πού μᾶς
ἔστειλε τή σωτηρία μέ τόν δοῦλο Του Ἀβράμιο!
Κλαίγοντας ἀπό χαρά γιά τήν ἀναπάντεχη
μεταστροφή τῶν εἰδωλολατρῶν, ὁ Ὅσιος
ἄρχισε ἀμέσως νά τούς κατηχεῖ. Δέν ἄργησαν
νά βαπτιστοῦν ὅλοι, χίλιοι περίπου ἄνθρωποι.
Ἕναν χρόνο ἔμεινε ἀκόμα κοντά τους ὁ
θεοφόρος Ἀβράμιος. Τούς δίδασκε, τούς
νουθετοῦσε, τούς καθοδηγοῦσε, τούς φώτιζε. Κι ἐκεῖνοι, σάν τή γόνιμη γῆ, δέχονταν μέσα τους τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου κι ἔφερναν πολλαπλάσιο πνευματικό καρπό (πρβλ.
Ματθ. 13,23).
Ὅταν εἶδε ὁ Ἀβράμιος ὅτι τό ποίμνιό του
ἦταν πιά στερεωμένο στή χριστιανική πίστη
καί ἀσφαλισμένο μέ τήν τήρηση τῶν θείων
ἐντολῶν, ἀποφάσισε νά ἐπιστρέψει στό ἀσκητήριό του, καθώς φοβόταν ὅτι ἡ παράταση
τῆς παραμονῆς του στό πολυθόρυβο καί πολυμέριμνο χωριό θά τόν ἔβλαπτε πνευματικά.
Ἔφυγε, λοιπόν, μιά νύχτα χωρίς νά πεῖ σέ κανέναν τίποτα, ἀφοῦ πρῶτα προσευχήθηκε
θερμά γιά τούς νέους ἐκείνους χριστιανούς.
Φεύγοντας, σφράγισε τρεῖς φορές τήν Ταινία
μέ τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ.
Ὅταν τό πρωί οἱ πιστοί πῆγαν στόν ναό καί
δέν βρῆκαν τόν ἱερέα, ἀνησύχησαν. Μάταια
τόν ἀναζήτησαν παντοῦ. Τέλος, κατέφυγαν
στόν Ἐπίσκοπο καί τοῦ γνωστοποίησαν λυπημένοι τήν ἐξαφάνιση τοῦ ποιμένα τους.
Ἐκεῖνος κατάλαβε τόν λόγο τῆς φυγῆς τοῦ
Ὁσίου. Γι’ αὐτό, ἀφοῦ τούς παρηγόρησε, διάλεξε ἀπ’ αὐτούς μερικούς, τούς πιό ἐνάρετους, καί τούς χειροτόνησε ἱερεῖς καί διακόνους. Καί ἀφοῦ τούς δίδαξε τήν ἐκκλησιαστική τάξη, τούς ἐγκατέστησε στήν Ταινία μέ τίς
πατρικές εὐχές του. (Πρβλ. Ὁσίου Συμεών
τοῦ Μεταφραστοῦ, Βίος καί πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀβραμίου, Ζ΄ - ΙΔ΄, PG 115, 5260).
Μ.Σ.Π.

Βαπτίσεις στό Dolisie
Τό Σάββατο 28η Δεκεμβρίου 2019, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν κ. Παντελεήμων, ἔφτασε στήν πόλη Dolisie ὅπου τέλεσε τό
Βάπτισμα τριάντα κατηχούμενων διαφόρων ἡλικιῶν. Οἱ νεοφώτιστοι ἀδελφοί προέρχονται ἀπό
τήν ἐνοριακή κοινότητα τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Πρίν
τήν ἔναρξη τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, ὁ Μητροπολίτης περιέγραψε καί ἑρμήνευσε τά στάδιά του καί
ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες καί παραινέσεις
στούς νέους πιστούς τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε σύσκεψη μέ τόν π.
Παῦλο Diafuka, Διευθυντή τοῦ πρότυπου Ὀρφανοτροφείου τῆς Μητροπόλεως «Ἅγιος Εὐστάθιος» καί τό λοιπό προσωπικό πού διακονεῖ τίς
λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ ἱδρύματος, στούς
ὁποίους δόθηκαν οἱ ἀπαραίτητες προτροπές καί
ὁδηγίες.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας εἶχε τή χαρά
τῆς πολύωρης ἐπικοινωνίας μέ τά περιθαλπόμενα παιδιά, τοῦ προαναφερθέντος ἱδρύματος, στά
ὁποῖα μίλησε γιά τό μήνυμα καί τό θεολογικό
νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἄκουσε τίς ἀπόψεις καί τούς γενικότερους προβληματισμούς τους. Ἡ ὄμορφη καί γιορτινή σύναξη στό Ὀρφανοτροφεῖο, ἔκλεισε
μέ τήν προσφορά γλυκισμάτων καί ἀναψυκτικῶν στά παιδιά.
Τήν ἑπομένη, Κυριακή 29η Δεκεμβρίου,
ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
Dolisie καί τοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα νά συναντήσει καί ἀνταλλάξει εὐχές μέ τήν
εὐκαιρία τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν

Δύο νέες χειροτονίες στή Μητρόπολη Κατάνγκας
Τήν Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κολουέζι, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κατάνγκας κ. Μελέτιος, τέλεσε δύο
νέες χειροτονίες. Χειροτόνησε Πρεσβύτερο
τόν π. Εὐθύμιο, ὁ ὁποῖος θά διακονεῖ στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Τσιμάντα καί τόν συνονόματό του Ὑποδιάκονο π. Εὐθύμιο σέ Διάκονο.
Στή θεία Λειτουργία συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν,
πού μέ πνευματική χαρά ἐξέφρασε τά συναισθήματα ἀποδοχῆς τῶν δύο χειροτονουμένων
ἀναφωνώντας τό «Ἄξιος.» Καί στούς δύο κληρικούς ὁ Σεβασμιώτατος ἀπεύθυνε πατρικές νουθεσίες καί εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στό ἐπίπονο
καί πολυεύθυνο ἔργο τους.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας
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Ἡ διδαχή στή σύγχρονη πραγματικότητα
τῶν ἀρχαίων Ἐκκλησιῶν καί τῶν νεοφύτων
ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων στήν Ἀφρική
Στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων καί
στήν Α´ καί Β´ Ἐπιστολή πρός Κορινθίους, τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου ὑπάρχει ἡ χρήση ἑνός
ὅρου ὁ ὁποῖος, ἐκ πρῶτης ὄψεως, ξενίζει τίς
ὁράσεις καί τίς ἀκοές μας, ὁ ὅρος «ἰδιώτης».
Ἄς δοῦμε ὅμως τά σχετικά χωρία: «Θεωροῦντες δέ τήν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καί Ἰωάννου, καί καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι
ἀγράμματοί εἰσι καί ἰδιῶται, ἐθαύμαζον....»,
(Πράξ. 4,13). «... ὁ ἀναπληρῶν τόν τόπον τοῦ
ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό ἀμήν ἐπί τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ,
ἐπειδή τί λέγεις οὐκ οἶδε;» (Α´ Κορ. 14,16-17).
«Ἐάν συνέλθῃ ἡ Ἐκκλησία ὅλη ἐπί τό αὐτό καί
πάντες γλώσσαις λαλῶσιν, εἰσέλθωσι δέ
ἰδιῶται ἤ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;
ἐάν δέ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις
ἄπιστος ἤ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπό πάντων, ἀνακρίνεται ὑπό πάντων, καί οὕτω τά κρυπτά τῆς
καρδίας αὐτοῦ φανερά γίνεται· καί οὕτω πεσών ἐπί τό πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ,
ἀπαγγέλων ὅτι ὁ Θεός ὄντως ἐν ὑμῖν ἐστι», (Α´
Κορ. 14,23-24). «...εἰ δέ καί ἰδιώτης τῷ λόγῳ,
ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾽ ἐν παντί φανερωθέντες
ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς», (Β´ Κορ. 11,6).
Κατά τήν Ἀποστολική χρήση τοῦ ὅρου, εἶναι
ἐμφανές ὅτι ὁ χαρακτηρισμός «ἰδιώτης» χρησιμοποιεῖται μέ δύο ἔννοιες καί πάντα σέ σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική Σύναξη: α) σημαίνει
τόν ἁπλοϊκό ἄνθρωπο καί β) τόν ἀκατήχητο ἤ
νέο-κατηχούμενο. Στίς λατινογενεῖς γλῶσσες
(π.χ idiot στά ἀγγλικά ἤ στα γαλλικά) ὁ ὅρος σημαίνει τόν ἀνόητο, τόν ἠλίθιο.
Ἐρχόμενοι ὅμως στήν δική μας ἐποχή ὁ
ὅρος «ἰδιώτης» - «ἰδιωτικός-ή-ό», σέ σχέση μέ
τήν ἐκκλησιαστική Σύναξη σημαίνει ἕνα καθημερινό γεγονός. Διότι, εἶναι σύνηθες στή λει16

τουργική ζωή τῶν ἀρχαίων Ἐκκλησιῶν – στίς
Ὁποῖες ἀνήκουμε ὅλοι καί ἀπό τίς Ὁποῖες προερχόμεθα- τό φαινόμενο τῆς τελέσεως «καθημερινῆς» θείας Λειτουργίας χάριν εὐλογίας
συγκεκριμένων μελῶν κάποιας Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος - Ἐνορίας· ἡ λεγομένη –παραδόξως καί ἀνυποστάτως- «ἰδιωτική Λειτουργία», καθώς καί ἡ ὕπαρξη «ἰδιωτικῶν Παρεκκλησίων, Ναῶν καί Ναϋδρίων», δέν εἶναι δέ καί
σπάνιος ὁ συνδυασμός καί τῶν δύο, δηλαδή,
τέλεση «ἰδιωτικῆς Λειτουργίας σέ ἰδιωτικό παρεκκλήσιο».
Ἀπαραίτητη διευκρίνιση: τά ὅσα ἀκολουθοῦν προσδιορίζουν καί περιορίζονται ἐπί παρατηρήσεων, στό συγκεκριμένο γεγονός τῆς
«ἰδιωτικῆς Λειτουργίας» καί στίς ἐπιδράσεις
του στήν ἐν γένει ἐκκλησιαστική ζωή καί μόνο.
Περιττό νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ ὅροι: «ἰδιωτικός-ή-ό» καί «λειτουργία», εἶναι ὅροι
ἐντελῶς ἀντιθετικοί καί λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι
ἐντελῶς ἀντίθετοι, θά πρέπει κάποτε νά ἐρευνηθοῦν ἱστορικῶς πῶς μπόρεσαν καί συνδυάστηκαν καί ἐπιζοῦν ἐν ἁρμονίᾳ, καθορίζοντας
συγκεκριμένα παλαιότερα καί σύγχρονα ἐκκλησιαστικά γεγονότα. Θά ἦταν πολύ χρήσιμο νά
προσδιορισθεῖ: πότε ἔγινε αὐτή ἡ μετάβαση
ἀπό τό «κοινοτικό-ἐκκλησιαστικό ἔργο» στό
ἀντίστοιχο «ἰδιωτικό». Διότι σύντομα θά προκύψουν ἐρωτήματα μιᾶς καί ἡ περί Ἐκκλησίας
θεολογία τοῦ 20οῦ αἰῶνα, φυσιολογικά θά ἀφομοιωθεῖ στούς ἑπομένους αἰῶνες. Ἔτσι, θά
κληθοῦμε οἱ «ποιμένοντες» νά ἀπαντήσουμε
γιά τό πῶς συνδυάζονται οἱ ὅροι αὐτοί στόν
ἐκκλησιαστικό χῶρο. Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἀπό αὐτά
τά ἐρωτήματα, τά ὁποῖα καλόν εἶναι νά προβληματίσουν καί νά διορθωθοῦν στήν πράξη, πρίν

καταγραφοῦν σάν ἱστορικά λάθη τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, πρᾶγμα πού θά
χαρακτηρίσει κάποιες γενεές ἐκκλησιαστικῶν
παραγόντων ὡς τραγικῶς «ἀθεολόγητες».
Δέν θά σταθῶ στό προφανές ἀνυπόστατο
τῆς μεταβάσεως ἀπό τό «ἔργον» τοῦ «λαοῦ»
στό «ἔργον» τοῦ «ἰδιώτου» διότι, μέ ἐνδιαφέρει νά ἑστιάσω σέ κάτι ἄλλο τήν προσοχή σας.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν, κάποια ἐπιμέρους στοιχεῖα
αὐτοῦ τοῦ φαινομένου. Ἡ Λειτουργία αὐτή –ἡ
ἰδιωτική– ἔστω ὅτι, γίνεται –ὅπως γίνεται– τί
ἀκριβῶς περιλαμβάνει ἀπό λειτουργικῆς
πλευρᾶς;
Περιλαμβάνει:
α. τήν προετοιμασία τῶν Δώρων,
β. τούς εἰσαγωγικούς Ὕμνους,
γ. τά Ἀναγνώσματα
δ. δέν περιλαμβάνει ποτέ τή «Λειτουργία
τοῦ Λόγου» ἤ «Διδαχή» δηλαδή, ὁμιλία ἐπί τῶν
Ἀναγνωσμάτων,
ε. τίς Εὐχές τῶν πιστῶν
στ. τήν Ἀνάμνηση
ζ. τήν Ἐπίκληση

η. τήν Εὐλογία
θ. τήν Ἀναφορά
ι. τήν Κοινωνία
κ. τήν Ἀπόλυση.
Ἄς σταθοῦμε στό ὅτι δέν παριλαμβάνει συνήθως ποτέ τή Διδαχή, τή Διδασκαλία. Εἶναι
δυνατόν νά ἀποβληθεῖ τό ἀρχαιότατο αὐτό
στοιχεῖο ἀπό τή Λειτουργία; Γιά ποιό λόγο ἀποβάλλεται - καταργεῖται; Χάριν συντομίας ἤ
λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ Λειτουργία ἔχει ἰδιωτικό χαρακτῆρα καί ὄχι δημόσιο; Δέν θεωρεῖται ἀπαραίτητο καί ἀναπόσπαστο στοιχεῖο γιά τή θεία
Εὐχαριστία ἤ θεωροῦν μερικοί ὅτι ἀναπληρώνεται ἡ Ὁμιλία – Διδαχή τῆς θείας Εὐχαριστίας
μέ τή συμμετοχή τῶν πιστῶν στά «ἑσπερινά
κηρύγματα»;
Δυστυχῶς, μιά πρόχειρη ἀναδρομή στίς
ἐμπειρίες ὅλων, θά μᾶς δείξει ὅτι ἀκόμα καί τίς
ὁμώνυμες τοῦ Κυρίου ἡμέρες σέ πλεῖστα ὅσα
μέρη συγκροτοῦνται Ἐκκλησιαστικές Εὐχαριστιακές Συνάξεις χωρίς τό στοιχεῖο τῆς «Διδαχῆς - Διδασκαλίας», τό ὁποῖο, στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων, θεωροῦμε, ὅτι ἀντικαθί17

σταται μέ τήν «προαιρετική» λήψη ἐκ τοῦ παγκαρίου τοῦ σχετικοῦ φυλλαδίου μέ τά θεολογικά σχόλια τό ὁποῖο ἐκδίδει συστηματικά ἡ
Ἐκκλησία ἤ ἡ κάθε Μητρόπολη, πρᾶγμα πού
σημαίνει ἤ μπορεῖ κάλλιστα νά ἑρμηνευτεῖ, ἐπίσης, ὡς ἑξῆς: «ὅστις θέλει νά ἀκούσει κάποια
λόγια ἐπεξηγηματικά ὅσων ἀκατανοήτων τελοῦμε, ἄς λάβει πρός μελέτη τό σχετικό φυλλάδιο. Οἱ ὑπόλοιποι γνωρίζουμε τά πάντα εἰς
βάθος καί δέ χρειάζεται, οὔτε νά ὁμιλήσουμε
περί αὐτῶν, οὔτε τό φυλλάδιο νά διαβάσουμε
καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἀκούει κηρύγματα ἄς
πάει να τά βρεῖ ἀλλοῦ... ἐδῶ ζοῦμε τή λειτουργική ζωή...»!
Σύμφωνα μέ τίς πηγές καί τήν ἱστορική
ἔρευνα, στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἡ διδασκαλία
ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ὅλης θείας Εὐχαριστίας. Δέν ἦταν στή διακριτική εὐχέρεια ἤ τήν περιστασιακή διάθεση τοῦ προεστῶτος νά «ὁμιλήσει» πρός τή Σύναξη τῶν πιστῶν, ἐπί τῶν Ἀναγνωσμάτων ἤ ὄχι. Οὐσιαστικό γνώρισμα τό ὁποῖο ἐξέταζαν οἱ Ἐπίσκοποι
ὅταν ἐπροτείνετο κάποιος ἀπό κάποια κοινότητα γιά νά εἰσέλθῃ στήν ἱερωσύνη, ἦταν καί τό
ἄν πραγματικά ὁ ἄνθρωπος αὐτός γνωρίζει τό
Εὐαγγέλιο καί μπορεῖ νά ὁμιλήσει ὡς Ποιμένας, μέ τέτοιον τρόπο ὥστε τά λογικά πρόβατα
τῆς Ποίμνης του, διά μέσου τοῦ λόγου του νά
ἀναγνωρίσουν τήν φωνή τοῦ Ἀρχιποίμενος.
«καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν».
Ὅπως ἀπαραίτητα καί ἐκ τῶν «ὧν οὐκ
ἄνευ», εἶναι τά Ἀναγνώσματα στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη, ἔτσι ἀπαραίτητη εἶναι καί ἡ διδασκαλία, ἄν βέβαια θεωροῦμε ὅτι, ὁ Προεστώς στή θεία Εὐχαριστία εἶναι Προεστώς εἰς
τύπον καί τόπον Χριστοῦ καί ὄχι τιμητικῶς εἰς
τύπον τοῦ ἑαυτοῦ του. Προεστώς κατ’ ἀνάθεση ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου του καί ὄχι εἰς αὐτοανάθεση ἤ αὐτοκατάληψη τῆς θέσεώς του στήν
Εὐχαριστιακή Σύναξη.
Ἄς ἀναλογισθοῦμε, ὑπάρχει περίπτωση νά
τελεσθεῖ θεία Εὐχαριστία χωρίς Ἀναγνώσματα;
Χωρίς τήν Ἀνάμνηση, τήν Ἐπίκληση, τήν Εὐλογία, τήν Ἀναφορά, τήν Κοινωνία, τήν Ἀπόλυση;
Ὄχι! Γιατί, λοιπόν, χωρίς τήν Διδασκαλία;
Μιά θεία Λειτουργία χωρίς τή Διδασκαλία
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μοιάζει μέ καράβι ὅπου ὁ καπετάνιος καί τό
πλήρωμα ἑτοιμάζουν τό πλοῖο γιά ταξίδι, ἐπιβιβάζονται οἱ ἐπιβάτες μέ τίς ἀποσκευές τους
καί τόν πόθο τοῦ ταξιδιοῦ, τόν πόθο νά κατακτήσουν ἐμπειρικά ἄγνωστες πλευρές τοῦ κόσμου, τόν ὁποῖον κηρύττουμε σ’ αὐτούς ἀπό μικρά παιδιά. Τό καράβι, λοιπόν, ἀνάβει τίς μηχανές του, κάνει τούς σχετικούς ἐλιγμούς γιά νά
βγεῖ ἀπό τό λιμάνι νά ξανοιχτεῖ στό πέλαγος
καί ξαναγυρίζει στή θέση του, ἀγκυροβολεῖ καί
κατεβάζει τούς ἐπιβάτες λέγοντάς τους ὅτι
αὐτό ἦταν τό ταξίδι καί πώς σᾶς περιμένουμε
μέ χαρά πάλι γιά τό ἑπόμενο ταξίδι σας.
Ἄν ὁ Προεστώς τῆς Εὐχαριστίας δέν προδιαγράψει τήν πορεία τοῦ πλοίου καί δέν ξανοιχτεῖ στό πέλαγος τῆς Οὐρανίου πραγματικότητος, τό πλοῖο θά παραμένει πάντα στό λιμάνι δίνοντας τήν ψευδαίσθηση ὅτι ταξιδεύει ἤ ὅτι
κάποτε θά ταξιδέψει. Ὁ Προεστώς τῆς Συνάξεως, οὐσιαστικά διά τοῦ λόγου του περί τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ θά πρέπει νά ἐνσαρκώνει τό Λόγο τοῦ Θεοῦ μπροστά στίς ὑπάρξεις τῶν πιστῶν.
Πῶς μπορεῖ αὐτό νά γίνει πραγματικότητα;
Κατ’ ἀρχήν, ἀπαιτεῖται συναίσθηση τοῦ πράγματος ἀπό τόν Προεστῶτα τῆς Εὐχαριστιακῆς
Συνάξεως. Κατά δεύτερο λόγο ἀπαιτεῖται συναίσθηση τῶν συναγμένων περί τῆς αἰτίας τῆς
Συνάξεως. Σχηματικά θά λέγαμε ὅτι, ἡ συναίσθηση αὐτή θά πρέπει νά συμπυκνώνει τά
ἑξῆς: Σύναξη=Ἐκκλησία=Σῶμα Χριστοῦ=Παρουσία Χριστοῦ. Πόσοι ἄραγε ἔχουμε τήν συναίσθηση ὅτι συναζόμενοι συγκροτοῦμε τό
ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ; Ἐλάχιστοι.
Οἱ περισσότεροι μετέχουμε τῶν Εὐχαριστιακῶν Συνάξεων:
1. Γιά παραδοσιακούς –μεταξύ τῶν ὁποίων
καί γιά ἐθνικούς καί ἐθνικιστικούς– λόγους.
2. Γιά προσωπικούς λόγους.
3. Ἀπό φόβο.
4. Ὑπό τήν πίεση κάποιων προβλημάτων.
5. Ἀπό παντελῆ ἔλλειψη κατηχητικῶν γνώσεων.
6. Ἀπό ἔλλειψη ὁράματος καί ἐλπίδος.
7. Πολλές φορές ἀπό ἀγνώστους ἤ ἀπροσδιορίστους λόγους.

Ἐπειδή ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός τῶν μελῶν
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων προσέρχεται
γιά τούς λόγους αὐτούς στίς Εὐχαριστιακές
Συνάξεις, μιά τεράστια μάζα ἑκατομμυρίων
ἀνθρώπων βαπτισμένων στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀρνεῖται πεισματικά νά συμμετάσχει σέ
αὐτές τίς Ἐκκλησιαστικές Συνάξεις καί γιά
αὐτούς Ἐκκλησιαστική Σύναξη σημαίνει μόνο
γάμος, κηδεία, βάπτιση καί μνημόσυνο. Τά τρία
πρῶτα ἀποκομμένα ἀπό τή θεία Εὐχαριστία
ἐδῶ καί αἰῶνες καί τό τέταρτο ἐνταγμένο στό
πέρας της γιά νά ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ
τή θεολογία τῆς κυριακάτικης ἀναστάσιμης
ἀτμόσφαιρας.
Πρωταρχικός, λοιπόν, σκοπός τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παιδείας καί ζωῆς θά πρέπει νά εἶναι
ὁ ὀρθός προσανατολισμός τῶν πιστῶν ἀπό τά
παρόντα στά Ἔσχατα καί ἡ καλλιέργεια τῆς
ἐλπίδος τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς «ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας». Τουλάχιστον αὐτό ἀναμένει ὁ Κύριος ἀπό τήν διακονία μας καί τό ἴδιο
ἐπιζητοῦν καί οἱ πιστοί. Πόσο, λοιπόν, προσανατολισμένοι εἴμαστε πρός αὐτές τίς πραγματικότητες ὅλοι μας οἱ σημερινοί διάκονοι –ὅλων
τῶν βαθμίδων– τῆς Ἐκκλησίας; Δέν θά ἀπαντήσω σ’ αὐτό τό ἐρώτημα καθ’ ὅσον ἀπαιτεῖται
μιά δύναμη καί μιά γενναιότητα αὐτοκριτικῆς
τήν ὁποία μέν, ἐδιδάχθην ἀλλά, ἐλάχιστα ἐκαλλιέργησα.
Ἡ Διδαχή, ὅπως προανεφέρθηκε, οὐσιαστικά νοηματοδοτεῖ τήν αἰτία τῆς Συνάξεως. Συνδέει τήν Σύναξη τῶν πιστῶν μέ τόν Χριστό, καθώς καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πρό τῆς παραδόσεως
τῶν φρικτῶν μυστηρίων ἐπεξήγησε καί ἐδίδαξε περί αὐτῶν: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν
ἀνάμησιν... ὁσάκις γάρ ἐσθίετε τόν ἄρτον
τοῦτον καί τόν οἶνον τόν ἐμόν θάνατον καταγγέλετε...».
Σέ πολλά λειτουργικά σεμινάρια, ἡμερίδες,
συνάξεις, συμπόσια, συνέδρια κ.λπ. διαφόρων
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν –Μητροπόλεων, Ἐπισκοπῶν, Ἀρχιεπισκοπῶν– καθώς καί θεολογικῶν καί ἱερατικῶν σχολῶν, δυστυχῶς, ἐνῶ
θίγονται πολλά οὐσιαστικά θέματα, οὐδεμία
νύξη γίνεται γιά τήν προώθηση τοῦ στοιχείου

τῆς Διδασκαλίας στή θεία Εὐχαριστία... ἤ
μᾶλλον, δέ γίνεται μέ τό σωστό ὑποστηρικτικό
καί σημειολογικό τρόπο.
Ἀναρωτιέται κανείς γιατί αὐτή ἡ ὑποτίμηση;
Γιατί αὐτή ἡ «ἀδιαφορία»; Ἔχει τόσο πολύ
προωθηθεῖ ἡ μαγική ἀντίληψη τῆς θείας Λειτουργίας, πού ἔχει ἐξοστρακίσει ἐντελῶς τό
στοιχεῖο τῆς Διδαχῆς; Ἐπικαλούμεθα ὅτι ὑπάρχουν ἱερεῖς μορφωμένοι καί ἀμόρφωτοι; Χωρίζουμε τούς ἱερεῖς σέ κατηγορίες «μειωμένων»,
«ἐπαρκῶν» καί «πλεοναζόντων» προσόντων;
Ἀναμένεται, λοιπόν, ἡ ἐπίσκεψη κάποιου Ἱεροκήρυκα –σχετικῶν περγαμηνῶν– γιά τή διδασκαλία καί τήν ἀναπλήρωση τῆς κάθε ἀνεπαρκείας;
Ἄν δεχθοῦμε αὐτή τή διάκριση τῶν προσόντων, πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑπηρετοῦμε ὅλα
τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς θείας Εὐχαριστίας
πλήν τῆς Διδασκαλίας; Τί μᾶς κάνει ἱκανούς γιά
τά ὑπόλοιπα; Ἡ «πρακτικότητα» τῶν ὑπολοίπων
στοιχείων τῆς θείας Εὐχαριστίας; Δέν θά ἤθελα οὔτε νά διανοηθῶ ὅτι κάποιος μπορεῖ νά
σκέπτεται μέ αὐτόν τόν τρόπο... Μήπως πιστεύουμε ὅτι θά χαρακτηρισθοῦμε ἀπό τούς ὑπέρὀρθοδόξους ὡς καθολικίζοντες ἤ προτεσταντίζοντες ποιμένες;
Ἕνας πιστός γιά νά ἔχει τήν κλήση - κλίση,
τή διάθεση καί τήν ἐπιθυμία νά γίνει Ἱερεύς
πρέπει, τοὐλάχιστον, νά εἶναι ἐνεργό μέλος κάποιας Κοινότητος καί ἡ ζωή του νά μορφώνεται, νά συνέχεται καί νά ἐμπνέεται ἀπό τό
Εὐαγγέλιο καί μόνον, καί ὄχι ἀπό τή γοητεία
πού ἐξασκεῖ: ἡ θέση τοῦ προεστῶτος, ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχιτεκτονική, ὁ ἐκκλησιαστικός διάκοσμος, ἡ ἱερατική ἀμφίεση, ἡ τελετουργική
καί τυπική πολυπλοκότης ἤ οἱ ἱερατικές κινήσεις, στάσεις καί ἐκφωνήσεις κατά τίς διάφορες Ἀκολουθίες. Αὐτά συγκινοῦν καί γοητεύουν καί τούς ἀπίστους ἤ ἀθέους, ὅταν οἱ συγκυρίες καί οἱ σκοπιμότητες τούς καταστήσουν θεατές κάποιων ἀκολουθιῶν καί ἔχουμε
ἱστορικά, πολλά τέτοια παραδείγματα.
Ἀλλά ὅλα αὐτά, δυστυχῶς, λειτουργοῦν καί
σάν «μετερίζια» ὅσων, γιά ἐγωκεντρικούς λόγους θεωροῦν τήν Ἐκκλησία ὑπόθεση «προσω19

πικῆς πανδαισίας, ἀπολαύσεως καί στοχασμοῦ»
καί οὐσιαστικά, ὅσοι γοητεύονται –ἕως φανατισμοῦ– ἀπό τό περιτύλιγμα αὐτό τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὅσοι ἀπεφάσισαν ὅτι, δέν εἶναι γιά
ταξίδια καί περιπέτειες καί γι’ αὐτούς καλό
εἶναι τό λιμάνι, πού καί ἀσφαλές εἶναι καί μεγάλη παρέα ἔχεις. Γεννᾶται τό ἐρώτημα: Ἦσαν οἱ
Ἀπόστολοι μορφωμένοι ἤ ἀπόφοιτοι θεολογικῶν ἤ φιλοσοφικῶν σχολῶν; Ἦσαν οἱ τόσοι
καί τόσοι Ἅγιοι καί Ὅσιοι ἀπόφοιτοι Πανεπιστημίων τῆς ἐποχῆς των; Κάποιοι βέβαια ἦσαν,
ἀλλά ἀποτελοῦν ἐξαίρεση τῆς πλειοψηφίας.
Ποιό ἦταν τό χαρακτηριστικό τῆς ζωῆς
τους; Ἡ συνεχής σπουδή, ἀδολεσχία καί γνώση
τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ συνεχής ἀναζήτηση τρόπων τῆς –εἰ δυνατόν– ἀπολύτου ἐφαρμογῆς
του, στόν καθημερινό βίο τους· ἐμπειρική, δηλαδή, γνώση τοῦ Εὐαγγελίου καί ὄχι θεωρητική. Τούς Ἀποστόλους τούς συνεπῆρε ἡ παρουσία τοῦ Ἐνσαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ,
Αὐτοῦ πού περπάτησε μαζί τους καί μίλησε
ὅπως κανένας ἄλλος μέχρι τότε, ἐπισφραγίζοντας τά ὅσα εἶπε μέ θαύματα καί θυσίες, μέ
Σταύρωση καί Ἀνάσταση, μέ Ἀνάληψη καί Πεντηκοστή καί ἐπιβεβαίωνε τήν μετ’ αὐτῶν παρουσία Του «πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς των».
Οἱ Ἅγιοι μιμήθησαν τό παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων καί κράτησαν διά τῆς προσευχῆς διαρκῆ τήν παρουσία Του στήν ζωή τους· στήν
ἄσκηση ἤ καί τό μαρτύριό τους.
Ὑπάρχει μιά ἀπέραντη γνωστή καί μιά ἐξίσου ἀπέραντη ἄγνωστη θεολογική γραμματεία
ἐπί τῆς ἑρμηνείας τοῦ Εὐαγγελίου καί οὐσιαστικά περί τῆς σχέσεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου
ἀπό ἀρχαίους ἕως συγχρόνους Πατέρες ἡ
ὁποία, στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ καταγραφή τῶν ἐμπειριῶν τῆς ἐπαφῆς τους μέ τό μυστήριο τοῦ Θεανθρώπου. Πόσο προσιτή εἶναι
αὐτή ἡ Γραμματεία - Πατρολογία στήν σύγχρονη πραγματικότητα τῶν Ἱερέων; Ἀκούσαμε –ἄν
ἀκούσαμε– κάτι στίς ἱερατικές σχολές - ἀκαδημίες - πανεπιστήμια, ταχύρρυθμα σεμινάρια καί
ἀργότερα; Γιά τήν πλειοψηφία ἕνα μεγάλο τίποτα. Ἦταν ἕνα ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῶν ἐξετάσεων καί τίποτα παραπέρα. Διαβάσαμε δηλα20

δή δύο - τρία κηρύγματα, συνθέσαμε μιά ὁμιλία, ἐξετασθήκαμε, περάσαμε καί λάβαμε τήν
ἱερωσύνη.
Μπορεῖ ἕνας Ἱερέας - Προεστώς τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως νά διαβάζει, νά ἀκούει μιά
Εὐαγγελική περικοπή καί νά μήν τοῦ κάνει καμμιά αἴσθηση; Νά τοῦ εἶναι ἀδιάφορη καί νά μήν
τοῦ δίνει καμμιά ἔμπνευση; Νά θεωρεῖ ὅτι ἐπειδή τήν διαβάζει ὁ ἴδιος πρός τό ἐκκλησίασμα,
τό ἐκκλησίασμα αὐτόματα θά συλλάβει τά ὅσα
θά μποροῦσαν νά ἐπεξηγηθοῦν; Τότε τί θέση
ἔχει μέσα στή θεία Εὐχαριστία; Εἶναι ἁπλῶς ὁ
«τελετουργός»; Τότε σέ τί διαφέρει ἀπό τόν
εἰδωλολάτρη ἱερέα πού τελοῦσε τήν θυσία καί
τίποτε ἄλλο;
«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν
ἡμῖν».Τί σημασία ἔχουν τά λόγια αὐτά γιά ἕναν
Ἱερέα πού δέν δύναται νά ἀρθρώσει λέξη περί
τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου; Ὑπάρχει, βέβαια, καί
ἡ περίπτωση μεγάλων Πατέρων ὅπως ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πού μιλοῦσε καί πέντε φορές κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας! Δέν ἐννοοῦμε αὐτό, ἀλλά δύο λόγια, ὁ
καθένας θά πρέπει νά εἶναι σέ θέση νά τά προφέρει ἀσχέτως τοῦ ἐπιπέδου καί τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησιαζομένης Κοινότητος.
Τό ἄριστο, βέβαια, θά ἦταν ὁ Ἱερέας - Ποιμένας νά γνωρίζει νά τρέχοντα προβλήματα τῶν
μελῶν τῆς Κοινότητάς του καί νά παρουσιάζει
μέσα ἀπό τόν Εὐαγγελικό Λόγο λύσεις, συμβουλές καί κατευθύνσεις, προσανατολίζοντας
τά πάντα πρός τά Ἔσχατα τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν!
Ὅμως, ὑπάρχει καί ἡ ἔνσταση ὅτι προκειμένου ὁ Ἱερέας νά πεῖ ἀσυναρτησίες, καλύτερα ἡ
σιωπή τῆς Διδαχῆς. Μόνον πού ἡ παρατήρηση
αὐτή σέ συνδυασμό μέ τό ποσοστό τῶν διδασκόντων ποιμένων –κατά τή θεία Εὐχαριστία–,
ἐπιβεβαιώνει τό μέγεθος τῆς ἠθελημένης
ἀσχετοσύνης πού ἐπικρατεῖ στόν κύκλο τῶν
κληρικῶν.
Κανένας δέν γεννήθηκε ρήτορας, ὁμιλητής,
ἑρμηνευτής. Ὅλοι ἔγιναν κάποια στιγμή ἀπό
κάποια ἰδιάζουσα ἀνάγκη, εἴτε γιά νά περιγράψουν τόν πόνο τῆς ἀγάπης πού κατέτρωγε τά

σωθικά τους, εἴτε γιά νά κρατήσουν ἀνόθευτη
τήν ἐμπειρία τῆς πίστεως καί τήν ἑπομένη
αὐτῆς παραδόσεως καί νά τήν μεταφέρουν
στίς ἐπερχόμενες γενεές, εἴτε γιά νά ἀντιμετωπίσουν διαφόρους κινδύνους διασπάσεως
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, εἴτε διότι πίστευσαν καί στήν ἐντολή ὅτι, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά ἀκουστεῖ «εἰς πάντα τά ἔθνη».
Ὑπάρχει καί ἄλλη ἀντίρρηση περί τῆς Διδαχῆς ὅτι, θά χαρακτηρισθοῦμε ὅτι προτεσταντίζουμε ἄν τονίζουμε τήν ἐξέχουσα θέση τῆς
Διδαχῆς καί τρόπον τινά, «ὑποτιμοῦμε» τόν μυστηριακό χαρακτῆρα τοῦ Μυστηρίου. Κανείς
δέν ὑποστηρίζει τήν ἄμετρη ἐπέκταση τῆς Διδαχῆς, σέ σημεῖο νά ἐξοβελισθεῖ τό Μυστήριο,
ἀλλά τήν μέ μέτρο ἐπεξήγηση τῆς αἰτίας τῆς
Συνάξεως, διότι ὁ διαρκῆς ἀγῶνας ὅλων εἶναι
«ἡ ἐπιρρέπεια τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν λήθη».
Ἐξάλλου, ἄν κάτι δέν μπορεῖς νά τό πεῖς σέ πέντε-δέκα λεπτά τό πολύ, δέν θά σέ φθάσει
οὔτε μιά ὥρα!
Μιλῶ γιά τόν Χριστό, ἰσοδυναμεῖ μιλῶ γιά
τήν πίστη μου καί ἡ πίστη εἶναι, πλέον, τῆς καρδιακῆς διαθέσεως καί ἕνας «οἰκοδομικός συνδυασμός» πολλῶν πραγμάτων διά τῶν ὁποίων
ἐκφράζεται καί καλλιεργεῖται ἡ καρδιακή αὐτή
διάθεση. Συνδυασμός ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, λειτουργικῆς καί προσευχητικῆς ἐμπειρίας, θεολογίας, πνευματικότητος, αἰσθήσεως
ὅτι ἀνήκω σέ ἕναν ἐνεργό ὀργανισμό ὁ ὁποῖος
ζεῖ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ διά μέσου τῶν
γνωστῶν καί ἀγνώστων, προσιτῶν καί ἀπροσίτων «πλησίον».
Ἀκριβῶς σ’ αὐτήν τή διαδικασία νά πάρουμε
τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ καί διακριτικά νά τόν μεταφέρουμε, νά τόν κάνουμε Λόγο μας, νά τόν
ἐπαναλάβουμε, νά τόν σπείρουμε. Θά μπορέσουμε νά βροῦμε νόημα καί αὐτοπροσδιορισμό
στή θέση μας στήν Ἐκκλησία ὡς Προεστοί
ἑνός Σώματος πού συγκροτεῖται κατά τούς Λόγους τοῦ Χριστοῦ «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς
καί σωτηρίας». Μόνο ἔτσι θά βροῦμε τή θέση
μας ὡς Προεστοί τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως
καί ἐντεταλμένοι εἰς τύπον Χριστοῦ κατ’
«ἐντολήν καί ἀνάθεσιν» τοῦ Ἐπισκόπου μας.

Δέν θά μποροῦσα ποτέ νά φανταστῶ τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ –τήν Σύναξη τῶν πιστῶν– νά
κινεῖται πρός τά Ἔσχατα, νά προσεύχεται γι’
αὐτήν τήν συνάντηση τῶν Ἐσχάτων καί οὐσιαστικά νά παραμένει ἄλαλο. Ἡ Ἐκκλησία, βέβαια, ἐπαναλαβάνει τά ἴδια πράγματα, ἀλλά τά
ἴδια αὐτά λόγια ἀποκτοῦν ἄλλη διαχρονική βαρύτητα ἀκόμα καί ὅταν ἐπαναλαμβάνονται
στόν ἴδιο τόπο, ἀλλά καί σέ ὁποιονδήποτε τόπο.
Ὅλοι οἱ κληρικοί συνηθίζουμε νά μιλᾶμε περί Θεοῦ μέσα ἀπό παγιωμένα σχήματα λόγου,
ἐκφράσεις, φόρμες, λέξεις μέ συγκεκριμένη
φόρτιση συγκεκριμένων νοημάτων. Αὐτός ὁ
τρόπος ὁμιλίας καί βέβαια περιέχει μία σοφία,
νά μήν παρεκκλίνουμε ἀπό τόν ὀρθόδοξο τρόπο περιγραφῆς τοῦ θείου καί περιπέσουμε σέ
λάθη τά ὁποῖα δημιούργησαν τίς αἱρέσεις καί
τά σχίσματα. Ὑπάρχει ὅμως καί ὁ κίνδυνος νά
γίνουμε βαρετοί καί προβλέψιμοι. Αὐτό εἶναι
ἕνα ὁρατό πρόβλημα πού τό συναντᾶμε στίς
σχεδόν ἄδειες Ἐκκλησίες ἤ στίς Ἐκκλησίες
πού δέν ὑπάρχουν νέοι ἄνθρωποι.
Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς αἰτίας τῆς ἀπουσίας
πιστῶν ἀπό τίς Ἐκκλησίες, εἶναι σίγουρα ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς. Ἡ ὑπερκατανάλωση καί ἡ
συμπίεση τοῦ χρόνου. Σίγουρα, ὅμως, ἕνα μεγάλο ποσοστό τῶν ἀπόντων ἐάν ἐρωτηθεῖ θά
ἀπαντήσει ὅτι ἀπέχει ἀπό τήν ἐκκλησιαστική
ζωή ὄχι ἀναγκαστικά διότι δέν πιστεύει, ἀλλά
γιατί θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική πράξη –ἡ ἐπανάληψη τῶν ἐκκλησιαστικῶν δρωμένων– ἔτσι
ὅπως διερμηνεύεται ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό
λόγο, δέν ἔχει τίποτα νά τοῦ προσθέσει στίς
γνῶσεις καί στό τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι περί Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κόσμου. Σάν ἀντίλογο σ’αὐτή
τήν ἔνσταση, ἡ Ἐκκλησία ὑπογραμμίζει τή σημαντικότητα τῆς «ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας» ἡ
ὁποία λόγῳ τῆς ἤδη διαμορφωμένης καταστάσεως, μᾶλλον ἐλαχίστους ἐνδιαφέρει καί οἱ
ὁποῖοι ἀπογοητεύονται ὅταν συμμετέχουν
στήν ἐκκλησιαστική ζωή καί βρίσκονται πρό
τῆς ἐκπλήξεως πού προκαλεῖ ἡ ἀποκάλυψη ὅτι
οἱ ποιμένες τους πόρρῳ ἀπέχουν ἀπό τό νά μεταδίδουν, νά διδάσκουν, νά ὑποστηρίζουν καί
νά συντονίζουν τά τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινο21

τικῆς ζωῆς τῆς ἐνορίας τους. Ἀνάμεσα σέ ὅλα
τά συνθετικά στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἐκκλησιαστικός λόγος παίζει ἕναν σημαντικότατο ρόλο στήν Σύναξη καί τήν προοπτική τῶν πιστευόντων πρός τήν ἐρχομένη καί ἤδη παροῦσα
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἐκτός ἄν τό ὅλο θέμα
εἶναι νά σπρώξουμε τό χρόνο, νά πάρουμε μιά
σύνταξη καί νά ξεκουραστοῦμε ἀπό τήν κόπωση πού προκαλεῖ τό σπρώξιμο τοῦ χρόνου.
Μιλούσαμε κάποτε μέ κάποιους συμπρεσβυτέρους καί συνδιακόνους γιά τό θέμα τῆς Διδαχῆς στή θεία Εὐχαριστία καί κάποιος ὀξύνους καί εὔχαρης κληρικός ἀντιπαρετέθηκε μέ
τόν ἑξῆς ἐπιχειρηματικό λόγο: «Ἤμουν τίς
προάλλες, στό τάδε παρεκκλήσι. Μέ εἶχε προσκαλέσει μιά ἡλικιωμένη γυναίκα ἡ ὁποία κάθε
χρόνο τέτοια ἡμέρα ὀργανώνει μιά θεία Λειτουργία καί προσκαλεῖ τίς φίλες της...». Γνώριζαμε ὅλοι τά πρόσωπα πού περιέγραφε, στήν
πλειοψηφία τους γυναῖκες ἡλικιωμένες, «τά
εὐσεβή γραΐδια» τοῦ Παπαδιαμάντη... «Ἦταν
τό τάδε Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Τί νά πῶ σ’
αὐτές τίς γιαγιές πού ἤξερα ὅτι δέν θά καταλάβαιναν τίποτα ὅ,τι καί νά ἔλεγα. Κάνουν μιά
Λειτουργία «γιά τό καλό», πίνουν ἕναν καφέ
καί συγχωρᾶνε τούς ἄνδρες τους καί πᾶνε
στήν δουλειά τους. Δηλαδή, νά ἀνακατευτοῦν
ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα στά οἰκογενειακά τῶν
παιδιῶν τους, νά τούς βάλλουν σέ διαφωνίες
καί τριχογνωμίες, νά πάρουν κατόπιν τά φάρμακά τους καί νά πέσουν νωρίς διότι, αὔριο θά
πρέπει νά πᾶνε στή Λειτουργία τῆς Γιώργαινας
διότι, ἡ Γιώργαινα εἶχε ἔλθει στή Λειτουργία
πού ἔκαναν οἱ ἴδιες καί πρέπει νά ἀνταποδώσουν...». Εἶχε ὀφθαλμοφανῶς δίκιο, καθώς
γνωρίζαμε ὅλοι τά πρόσωπα τῆς προαναφερομένης ἱστορίας. Μήπως ὅμως εἴμαστε καί ἐμεῖς
ὑπεύθυνοι τοῦ ἐπιπέδου τῶν πιστῶν μας; Ἀπευθύνουμε ἕνα λόγο –γνωρίζοντας τό ἐπίπεδό
τους– πού νά μιλήσει στήν καρδιά τους; Γνωρίζαμε ὅλοι ἀκόμη καί τήν ἀνατομία τῆς σκέψεως αὐτῶν τῶν προσώπων καί ὅμως ἤμασταν
ἀδύναμοι –πλήν τοῦ νά σχολιάζουμε καί νά διηγούμαστε ἀνέκδοτα– νά ἀπευθύνουμε ἕναν
καρδιακό λόγο στά πρόσωπα αὐτά;
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Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, δυστυχῶς, εἴμαστε
ἀδύναμοι νά ἀπευθύνουμε ἕνα λόγο καί στούς
καλλιεργημένους καί στούς διανοουμένους
τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά καί στούς νέους ἀνθρώπους, ὅπου ὑπάρχουν νέοι ἄνθρωποι καί δέν
τούς ἀπωθοῦμε μέ τήν ἀδιαφορία μας. Καί ἐδῶ
γεννᾶται τό ἐρώτημα: Πῶς μελετοῦμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ; (ἄν τόν μελετοῦμε καί δέν ἰσχυριζόμαστε ὅτι τόν ξέρουμε ἤδη πολύ καλά).
Ὁ μακαριστός πνευματικός καί Γέροντάς
μας, Ἀρχιμ Δαμασκηνός Κατρακούλης, μᾶς
συμβούλευε πάντοτε: «νά μελετᾶτε καθημερινά τό Εὐαγγέλιο καί τήν Παλαιά Διαθήκη καί νά
σκέπτεσθε αὐτά πού διαβάζετε... ὅταν τελειώσετε ἕναν κύκλο μελέτης νά ξαναρχίζετε ἀπό
τήν ἀρχή καί θά δεῖτε ὅτι τή δεύτερη φορά θά
προσέξετε διαφορετικά πράγματα ἀπό τήν
πρώτη, τήν τρίτη ἀκόμα περισσότερα, τήν τέταρτη φορά θά πεῖτε, εἶναι σάν νά τά διαβάζω
πρώτη φορά αὐτά τά λόγια. Πῶς δέν τά εἶχα
ποτέ προσέξει. Μετά θά σᾶς ἀρκεῖ μιά φράση
γιά νά σᾶς κάνει νά στοχάζεσθε, νά ἐμπνέεσθε
καί νά προσεγγίζετε τό μυστήριο τῆς θείας
Οἰκονομίας. Ἔτσι θά δεῖτε ὅτι, ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο ἔχει ἕνα ἀπέραντο βάθος… εἶναι ἄβυσσος θείων νοημάτων...
ἀκριβῶς αὐτά τά θεῖα νοήματα θά πρέπει νά
μεταδίδετε ὡς ἱερεῖς. Ἄν δέν ἀνακαλύψετε
αὐτό τό βάθος μέσα ἀπό συνεχῆ καί συστηματική μελέτη δέν θά μπορέσετε νά πεῖτε κάτι
πού ν’ ἀγγίξει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί νά
τίς γλυκάνει, νά τίς ἀγκιστρώσει στό Εὐαγγέλιο καί νά τίς παρακινήσει νά τό ἀνακαλύψουν
καί νά τό κάνουν ζωή τους».
Καί συνέχιζε: «ἔτσι μέσα ἀπό αὐτήν τήν συνεχῆ μελέτη καί ἀδολεσχία θά πληροφορηθεῖ ἡ
καρδιά σας ὅτι γιά τήν δική μας ἁμαρτωλότητα
ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν
καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁδηγούμεθα στήν ἀνακάλυψιν τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός. Τό Εὐαγγέλιο ἀντανακλᾶ
τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τό ἀντίστροφο. Γιά τόν
λόγο αὐτό ὅταν τό διαβάζουμε τό λέμε
ἐμμελῶς γιά νά ξεχωρίζει ἀπό τόν λόγο μας καί
γιά τόν ἴδιο λόγο ὁ ἱερεύς ὅταν διαβάζει τό

Εὐαγγέλιο τό ὑψώνει ἐμπρός ἀπό τό πρόσωπό
του γιά νά τονιστεῖ ὅτι δανείζει τήν φωνή του
στόν Χριστό καί ὁ λόγος πού ἀκούγεται εἶναι
τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τοῦ ἱερέως».
Ἴσως τό κριτήριο τῆς ἐπιλογῆς τῶν πρός ἱερωσύνη ὑποψηφίων θά πρέπει νά εἶναι πρωτίστως τό νά ἐξετάζουν οἱ Ἐπίσκοποι, τί πραγματικά σημαίνει τό Εὐαγγέλιο γιά τούς ὑποψηφίους καί ὄχι τόσο τή διάθεσή τους νά γίνουν
κληρικοί σέ συνδυασμό μέ τίς ἀνεξάντλητες
ἀνάγκες κάθε Ἐπισκοπῆς γιά διακονητές τῶν
Μυστηρίων. Πιστεύω ὅτι τό θέμα εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας εἰδάλλως δημιουργοῦμε μιά
τάξη, ἕνα εἶδος κληρικῶν οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς ὑπηρετοῦν –ἔστω καί ἐπαρκῶς– τήν ἰδέα τοῦ Εὐαγγελίου καί ὄχι τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο. Ἡ Ἐκκλησία σαφῶς καί ἐπαναλαμβάνει τά ἴδια πράγματα, αὐτό ἐξ ἄλλου, σημαίνει «λειτουργικός ἑορτολογικός κύκλος», ἀνακύκλωση τοῦ ἰδίου
μηνύματος. Λογικά τίθεται ἐν προκειμένῳ τό
ἐρώτημα: «μά πόσες φορές, πόσες χρονιές
μπορεῖ ἕνας ἱερεύς νά ὁμιλεῖ ἐπάνω στίς ἴδιες
περικοπές χωρίς νά γίνεται βαρετός;».
Ἡ ὅλη ὑπόθεση τῆς Διαδαχῆς ἀποσκοπεῖ
στό νά ἀποκτήσουν οἱ πιστοί «νοῦν Χριστοῦ»,
ἀποσκοπεῖ στήν ἀνακάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου
καί ὄχι ἁπλῶς στήν –προτεσταντικῷ τῷ τρόπῳ–
ἐκμάθησή του. Ἐξ ἄλλου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
προσδιορίζει τό εἶδος τῆς πνευματικῆς τροφῆς
γιά κάθε πνευματικό ἐπίπεδο τῶν πιστῶν, χρησιμοποιῶντας τήν διάκριση μεταξύ «γάλακτος» - «τροφῆς τῶν νηπίων» καί «στερεᾶς
τροφῆς» - «τροφῆς τῶν ἐνηλίκων». Τί σημαίνει
αὐτό; Ἄς πάρουμε ἕνα ἁπλό παράδειγμα: Ἀπό
τά παιδικά μας χρόνια μέσῳ τῶν ἐγκυκλίων
σπουδῶν ἀρχίζουμε νά ἀποκτοῦμε κάποιες μαθηματικές γνώσεις οἱ ὁποῖες μᾶς βοηθοῦν ἀπό
πολύ νωρίς στήν καθημερινή μας ζωή. Ἐλάχιστοι ὅμως ἀπό ὅλους ἐμᾶς γίνονται μαθηματικοί καί ἐλάχιστοι ἀπό τούς μαθηματικούς προχωροῦν στά ἀνώτερα μαθηματικά καί τήν μαθηματική ἔρευνα. Ἐλάχιστοι ἀπό αὐτούς εἶναι
σέ θέση νά ἐξηγήσουν στίς λαϊκές μάζες τί
ἀκριβῶς εἶναι τά ἀνώτερα μαθηματικά καί ἡ
ἔρευνα. Τά ἀποτελέσματα, ὅμως, τῶν μαθημα-

τικῶν καί τῆς ἔρευνας γίνονται εὔχρηστο
ἐργαλεῖο γιά ὅλους μας (π.χ. κατασκευές, ὑπολογιστές, ἐπικοινωνίες, ἐναλλακτικές μορφές
ἐνεργείας, ἐμπόριο κ.λπ.).
Αὐτό θά συμβεῖ καί μέ τό Εὐαγγέλιο, ἄν κατορθώσουμε νά κοινοποιήσουμε τίς δυνατότητές του· ὅλο καί περισσότεροι θά στραφοῦν
στήν καθημερινή ὑλοποίησή του, κάποιοι θά
ξεχωρίσουν –σύμφωνα μέ τά δοθέντα τάλαντά
τους– καί θά ἀσχοληθοῦν βαθύτερα, ἀλλά
αὐτή ἀκριβῶς ἡ βαθύτερη μελέτη καί ἐνασχόληση θά ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τόν καθημερινό
πλουτισμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων μέ
τήν ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεοπτίας,
διότι ἀκριβῶς ἐκεῖ ἀποβλέπει κάθε ἐκκλησιαστική διδασκαλία περί τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Δέν εἴμαστε ὀπαδοί κάποιας ἰδέας τοῦ
Εὐαγγελίου, εἴμαστε προσκεκλημένοι στό Θαβώρ καί στήν θέαση τοῦ κόσμου μας ὑπό τό
Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως! Αὐτό, ἀκριβῶς,
προσπαθοῦμε καθημερινά ἐργαζόμενοι στούς
Ἀποστολικούς Ἀμπελῶνες τῆς Ἀφρικῆς καί
ἐκεῖ ἀποσκοποῦμε νά ἀνεβάσουμε τούς νεοφύτους ἀδελφούς μας γιά νά μπορέσουν νά
δοῦν τόν κόσμο τους –τόν κόσμο μας– μέσα
ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Μεταμορφώσεως. Αὐτή
εἶναι ἄλλωστε ἡ μεγάλη καί εἰδοποιός διαφορά
μας μέ τόν ὑπάρχοντα κυκεῶνα τῶν ἑκατοντάδων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Καί αὐτές Χριστόν κηρύττουν, ἀλλά ἀγνοῶντας τήν ἐμπειρία
τῆς Μεταμορφώσεως.
Ὁ λόγος τῶν Ἱεραποστόλων δέν εἶναι μιά
εὔκολη ὑπόθεση· θά πρέπει νά εἶναι ἕνας λόγος ξεχωριστός, νά μήν ἀναφέρεται ἁπλῶς σέ
ἱστορικά γεγονότα, ἀλλά θά πρέπει νά ἔχει
αὐτήν τήν ποιότητα καί αὐτήν τήν δυναμική:
Νά ἐνσαρκώσει σήμερα τόν Χριστό στίς ὑπάρξεις τῶν ἀνθρώπων μέσα ἀπό ἕνα ἱστορικό χάσμα αἰώνων, νά παρακινήσει νά ἀκολουθήσουν
οἱ ἀκροατές τήν ἐπίγεια ζωή τοῦ Κυρίου καί κατόπιν, νά πιστοποιηθεῖ ἔμπρακτα ἡ πίστη τους
καί ἡ διάθεσή τους νά ἀκολουθήσουν τόν Ἰησοῦ «διά τῶν ἐπακολουθούντων σημείων» πού
θά πραγματοποιήσει ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ
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στή ζωή τους καί μέσα ἀπό αὐτές τίς ἐμπειρίες
νά δημιουργηθεῖ «ἡ μνήμη» πού θά ἀναγεννᾶται διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἀναμνήσεως, δηλαδή τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Αὐτός εἶναι ὁ κύκλος τοῦ λόγου τῶν ἐργατῶν τοῦ Ἀποστολικοῦ ἔργου σήμερα, πού
ἀσφαλῶς δέν εἶναι δυνατόν, νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό μιά χούφτα ἀνθρώπων μέσα σέ σύντομα χρονικά διαστήματα, ἀλλά σέ ἔτη κάποιων
γενεῶν. Αὐτόν τόν λόγο ἐργαζόμαστε καί καλλιεργοῦμε καθημερινά καί προσπαθοῦμε νά
κατακτήσουμε καί νά μεταδώσουμε.

Λυπούμαστε, ὅμως, ἀφάνταστα ὅταν ἀνακαλύπτουμε ὅτι γιά πολλούς –ἴσως τούς περισσότερους– ἀδελφούς μας, συνεχιστές τοῦ Ἀποστολικοῦ ἔργου ἀπό τίς Ἀρχαῖες Ἐκκλησίες
εἴμαστε «ἰδιῶτες», γραφικοί καί ὀνειροπόλοι
πού προσπαθοῦμε μέ ἕνα σχεδόν «ἰδιωτικό
ἔργο», νά ἀλλάξουμε τόν κόσμο, τό νόημα τοῦ
ὁποίου αὐτοί τό ἔχουν καταλάβει καί ἐφησυχάζουν ἀδιαφορῶντας… καί μᾶς τό δείχνουν
ἔμπρακτα καί καθημερινά.
† Ὁ Καμερούν Γρηγόριος

ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ἕνας π ρόδρομος
τ ῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας
σ τήν Οἰκουμένη
Τό βιβλίο «Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς. Ἕνας
πρόδρομος τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στήν
Οἰκουμένη» εἶναι ἔργο τοῦ συγγραφέα Νικολάου Τ. Τσιρέβελου καί ἐκδόθηκε τό ἔτος 2019.
Ἔχει 172 καταριθμημένες σελίδες καί τό κυρίως
περιεχόμενό του, διαρθρώνεται σέ ἕξι κεφάλαια,
καθένα ἀπό τά ὁποῖα ἀφορᾶ στόν ἅγιο Ἀμφιλόχιο
τῆς Πάτμου, μέ κεντρικό ἄξονα τήν ἱεραποστολική δράση του. Σκοπός τοῦ συγγράμματος, ὅπως
τόν θέτει ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός του στήν εἰσαγωγή, εἶναι νά «ἀποτελέσει τήν ἀφετηρία γιά τήν
περαιτέρω συστηματική ἐπιστημονική μελέτη
τῆς πολυδιάστατης διακονικῆς προσφορᾶς του
(ἐνν.: ἁγίου Ἀμφιλοχίου)».
Ὁ συγγραφέας εἶναι διδάκτορας Θεολογίας
στήν εἰδίκευση τῆς Ὁμιλητικῆς. Ὑπηρετεῖ ὡς καθηγητής θεολόγος στό «Βενετόκλειο» – 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου καί διδάσκει στό Τμῆμα Θεολογίας καί Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου «Λόγος»
στά Τίρανα.
Στό πρῶτο κεφάλαιο, ὁ συγγραφέας, ἀρχικά,
ἀσχολεῖται μέ τήν ἐκπαίδευση πού ἔλαβε ὁ ἅγιος
Ἀμφιλόχιος ὡς λαϊκός καί τή μοναχική κουρά
του στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου Πάτμου. Ἀναφέρεται, μάλιστα, στίς ἐπιρροές πού δέχθηκε τότε ἀπό τόν πνευματικό πατέρα του, τόν Γέροντα π. Μακάριο Ἀντωνιάδη,
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τόν ἐρημίτη μοναχό π. Θεόκτιστο Τριανταφύλλου, ὁ ὁποῖος εἶχε πνευματική συγγένεια μέ τόν
πρῶτο, καθώς καί τόν ἅγιο Νεκτάριο, Ἐπίσκοπο
Πενταπόλεως. Ἀπό τόν π. Μακάριο χειροθετήθηκε ὡς μεγαλόσχημος μοναχός, ἐνῶ χειροτονήθηκε διάκονος τό 1919 καί τό ἴδιο ἔτος ἔγινε
πρεσβύτερος. Στή συνέχεια, ὁ συγγραφέας ἀναλύει τόν ἰδιαίτερο ἱεραποστολικό καί ταυτόχρονα πατριωτικό ἀγώνα πού ἀνέπτυξε ὁ Ἅγιος, μέ-

χρι τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρακάτω, σημειώνει τήν ἀξιόλογη ἱεραποστολική δράση τοῦ ἴδιου, κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς δραστηριοποίησής του ἦταν ἡ διαχείριση τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Ρόδου, ἐνῶ
στό ὥς ἄνω χρονικό διάστημα διακονοῦσε ὡς
πνευματικός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί ἐρχόταν σέ ἐπαφή μέ νέους ἀνθρώπους,
κυρίως, διατηρώντας, παράλληλα, ἀλληλογραφία μέ κάθε πνευματικό παιδί του. Ἐπιπλέον, ο
συγγραφέας, μᾶς πληροφορεῖ γιά τή δημιουργία
σχέσεων τοῦ Γέροντα Ἀμφιλοχίου μέ μεταγενέστερους Μητροπολίτες, Ἡγούμενους Ἱερῶν
Μονῶν, Πατέρες καί Πανεπιστημιακούς Καθηγητές.
Στό δεύτερο κεφάλαιο, πραγματεύεται τήν
προετοιμασία πού διεξῆγε ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος
γιά τήν ἔναρξη τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας
του. Σέ πρώτη φάση, ὁ Γέροντας τῆς Πάτμου
ἀναζήτησε τούς ἀνθρώπους πού ἦταν κατάλληλοι γιά τήν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ. Ἐτσι,
ἄρχισε νά ταξιδεύει σέ πολλές περιοχές τῆς
Ἑλλάδας, ὅπως τήν Ἀθήνα καί τήν Κρήτη. Τό κάλεσμά του γιά ἱεραποστολική κινητοποίηση
ἀπευθυνόταν σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπαγγελματική καί κοινωνική
θέση τους, κυρίως, ὅμως, στόχευε τίς ψυχές τῶν
νεαρῶν ἀτόμων. Ἐπίσης, ὁ συγγραφέας ἀναφέρει ὅτι ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος προέτρεπε νά γίνονται προσπάθειες ἱεραποστολικῆς δράσης σέ
χῶρες τοῦ Ἐξωτερικοῦ καί διαπιστώνει ὅτι, κατά
αὐτόν τόν τρόπο, δημιουργήθηκε ἕνας ἰσχυρός
κύκλος ἱεραποστόλων, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας.
Τό ἑπόμενο κεφάλαιο περιέχει στοιχεῖα τῆς
ἱεραποστολικῆς θεολογίας πού ἔθεσε σέ ἐφαρμογή ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος. Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου προβάλλει τήν κλήση τοῦ Ὁσίου γιά Ἱεραποστολή σέ ὅλες τίς Ἠπείρους τῆς γῆς, καθώς
καί τή μέριμνά του γιά τό διαχριστιανικό διάλογο. Ἐπιπροσθέτως, σκιαγραφεῖ τό πρότυπο τοῦ
ἱεραποστόλου, ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ Ἅγιος τῆς
Πάτμου χρησιμοποιοῦσε πολλές ἐπιστῆμες, συμπεριλαμβανομένων τῆς Θεολογίας καί τῆς Παιδαγωγικῆς, πρός ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ του.
Στό τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφει τή σχέση
τοῦ Μοναχισμοῦ μέ τήν Ἱεραποστολή, κατά τόν
ὅσιο Πατέρα. Ὁ Ἅγιος ἐπιδίωξε τήν ὀργάνωση
τοῦ Μοναχισμοῦ μέ στόχο τήν ἀνάληψη τῆς ἱε-

ραποστολικῆς διακονίας, πέραν, φυσικά, τῶν κύριων μοναστηριακῶν καθηκόντων, ἐνῶ ἐπέδειξε
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τή διακονία τῶν γυναικῶν μοναχῶν. Ἔπειτα, ὁ συγγραφέας καθιστᾶ σαφές ὅτι τό ἱεραποστολικό πλάνο τοῦ Γέροντα διέθετε ὡς κατεξοχήν περιοχή ἀφετηρίας
τήν Πάτμο.
Στό πέμπτο κεφάλαιο, ἐπεξηγεῖ τό ὕφος πού
χρησιμοποιοῦσε ὁ ἅγιος Ἀμφιλόχιος τόσο στόν
προφορικό ὅσο καί στό γραπτό λόγο του. Συγκεκριμένα, τόν χαρακτηρίζει ὡς Ἀπόστολο τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ μέ τά κηρύγματα, τίς συζητήσεις καί τίς ἐπιστολές του, ξεκούραζε καί
φώτιζε τούς ἀκροατές, συνομιλητές καί ἀναγνῶστες του, ἀντιστοίχως. Ἐμβαθύνοντας σέ
αὐτήν τή λεπτομέρεια, ἑστιάζει στή χρήση τῆς
δημοτικῆς γλώσσας μέ ἄμεσο καί παραβολικό
τόνο ἐκ μέρους τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου σέ ἀρκετές περιπτώσεις. Βέβαια, ἐπισυνάπτει τό γεγονός ὅτι προσάρμοζε τό λόγο του, ἀνάλογα μέ τήν
περίσταση, πάντα, ὅμως, εἶχε διάθεση ἀγάπης
καί στοργῆς πρός ὅλους ὅσοι τόν περιστοίχιζαν.
Στή συνέχεια, μνημονεύει τά κύρια μοτίβα ἀπό
τή μυστηριακή ζωή καί τό Μοναχισμό τά ὁποῖα
λάμβανε ὑπόψιν του ὁ Ἅγιος, κατά τήν ἀλληλεπίδραση μέ τόν κόσμο, ἐνῶ φανερώνει τή διάθεση ἑνότητας μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Στό ἕκτο καί τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου,
ἐξετάζεται ἡ ἱεραποστολική διακονία τοῦ ἱεροῦ
Πατέρα σέ παραπάνω προεκτάσεις τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς του. Ἐδῶ, ὁ συγγραφέας τονίζει τήν
ἐκπόνηση τῆς ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας
τοῦ Ἁγίου σέ δυσχερεῖς πολεμικές συνθῆκες,
δηλαδή ὅταν ἡ Πάτμος βρισκόταν ὑπό ἰταλική
κατοχή. Ἐπίσης, δίνει ἔμφαση στήν ἀκατάπαυστη φιλανθρωπική δράση τοῦ Ὁσίου, κατά τή
διάρκεια ὅλης αὐτῆς τῆς κρίσιμης περιόδου, ἐνῶ
ὁλοκληρώνει τό κεφάλαιο μέ τήν καταγραφή
τῶν πρωτοβουλιῶν πού ἐπωμίστηκε σέ σχέση μέ
τήν οἰκολογική εὐαισθητοποίηση.
Συμπερασματικά, μπορεῖ νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ
συγγραφέας ἐπιτυγχάνει τό σκοπό τῆς συγγραφῆς τοῦ βιβλίου του, ἀφοῦ δίνει τό στίγμα
γιά τήν περαιτέρω μελέτη σχετικά μέ τή διακονία τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου τῆς Πάτμου.
Γεώργιος Κ. Σκουδρινούδης, μεταπτυχιακός φοιτητής
Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.
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NOMOKANONIKA
Ἐρώτηση:
Ποιό (πρέπει νά) εἶναι τό πολίτευμα τῶν νεοϊδρυομένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στίς
ἱεραποστολικές χῶρες;

Ἀπάντηση:
Ἐπιγραμματικῶς θά λέγαμε ὅτι τό πολίτευμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ὅλων
τῶν Aὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
εἶναι συνοδικό - ἱεραρχικό.
Ἐν πρώτοις ἡ συνοδικότητα διαφαίνεται
καί ὑποδεικνύεται ἀπό τίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων». Πράγματι ἐκεῖ καί ἰδίως στό κεφάλαιο 15 ἔχουμε τίς ἑξῆς χαρακτηριστικές
ἐκφράσεις:
α) «Συνήχθησαν δέ οἱ ἀπόστολοι καί οἱ
πρεσβύτεροι» (στ. 6). β) «Πολλῆς δέ συζητήσεως γενομένης» (στ. 7). γ) «Ἐσίγησε δέ πᾶν
τό πλῆθος καί ἤκουον» (στ. 12). δ) «Μετά δέ
τό σιγῆσαι αὐτούς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος (ὁ
πρῶτος Ἱεράρχης Ἱεροσολύμων) λέγων·» (στ.
13), πού σημαίνει μετά πῆρε τό λόγο ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος καί εἶπε: «Συμεών (ὁ Πέτρος) ἐξηγήσατο» (στ. 14) ... «καί τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν» (στ. 15). Ἡ
Ἁγία Γραφή εἶναι ὁ αὐθεντικός λόγος τοῦ
Θεοῦ. Αὐτός εἶναι ἀπαραίτητος σέ κάθε Σύνοδο. ε) «Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καί
τοῖς πρεσβυτέροις σύν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ» (στ.
22). στ) «Ἔδοξε γάρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί
ἡμῖν» (στ. 28). Τό Ἅγιον Πνεῦμα τούς φώτιζε
καί τούς ὁδηγοῦσε.
Ὅπως βλέπουμε ὑποδεικνύεται καί καθιερώνεται ὄχι μόνο τό συνοδικό πολίτευμα γενικῶς, ἀλλά καί ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῶν
ἐργασιῶν, τῆς λειτουργίας, τοῦ συνοδικοῦ
πολιτεύματος, τοῦ συνοδικοῦ συστήματος.
Αὐτά ἐνισχύονται καί ἀπό τούς λόγους τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, τούς ὁποίους ἀπευθύνει
πρός τούς πρεσβυτέρους-ἐπισκόπους τῆς
Ἐφέσου καί ὅπου τούς λέει: «Προσέχετε οὖν
ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τό
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Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν
περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ.
20,28). Ὅλοι ἤ πολλοί μαζί ἐπίσκοποι ποιμαίνουν ἐν συνόλῳ.
Ἀκόμη πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὄχι μόνο
δικαιολογημένος καί κατοχυρωμένος ἀπό
τήν Ἁγία Γραφή εἶναι ὁ συνοδικός θεσμός,
ἀλλά καί θεσμοθετημένος καί νομοθετημένος εἶναι, καί ἀπό τούς ἱερούς καί θείους κανόνες. Ἔτσι ὁ λζ΄ (37ος) ἀποστολικός κανόνας πού ἐπικυρώθηκε καί ἀπό τήν Πενθέκτη
Οἰκουμενική Σύνοδο ὁρίζει: «Δεύτερον τοῦ
ἔτους σύνοδος γινέσθω τῶν ἐπισκόπων». Παρόμοιοι κανόνες εἶναι καί οἱ: κ΄ Ἀντιοχείας, μ΄
Λαοδικείας, ε΄ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς, ιθ΄ τῆς
Δ΄, η΄ τῆς Πενθέκτης, στ΄ τῆς Ζ΄.
Ἐπίσης χαρακτηριστικός εἶναι καί ὁ μ΄
(40ος) καν. τῆς Λαοδικείας, ὁ ὁποῖος ὁρίζει:
«Ὅτι οὐ δεῖ (= δέν πρέπει) ἐπισκόπους καλουμένους εἰς σύνοδον καταφρονεῖν, ἀλλ'
ἀπιέναι (= νά πηγαίνουν) καί διδάσκειν, ἤ διδάσκεσθαι (= νά διδάσκονται), εἰς κατόρθωσιν (= πρόοδο) τῆς Ἐκκλησίας ...».
Ἀλλά δέν ἐπικυρώνεται καί δέν κατοχυρώνεται μόνον ὁ χαρακτηρισμός συνοδικό πολίτευμα, ἀλλά προβάλλει, διαφαίνεται καί
ὡσαύτως κατοχυρώνεται καί ὁ χαρακτηρισμός ἱεραρχικό. Ἤδη ἀπό ὁρισμένες ἐκφράσεις τῶν προμνημονευθέντων χωρίων τῶν
«Πράξεων τῶν Ἀποστόλων» διακρίνεται ἡ
ἁρμοδιότητα καί ἡ εὐθύνη τῶν ἀποστόλωνἱεραρχῶν γιά τή λήψη τῆς συνοδικῆς ἀποφάσεως, τ.ἔ. τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἐκκλησίας.
Ὡστόσο ὁ χαρακτηρισμός καί ὡς ἱεραρχικό τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νά

ἐξαρτηθεῖ καί νά νοηματοδοτηθεῖ καί ἀπό μία
ἄλλη ἔννοια ἐκτός τῆς προηγουμένης: Ὅτι ὁ
ἱεράρχης, ὁ ἐπίσκοπος, φθάνει, προβιβάζεται
στήν βαθμίδα αὐτή, ἀφοῦ ἱεραρχικῶς περάσει ἀπό τίς προηγούμενες βαθμίδες τῆς ἱερωσύνης. Ἐπ' αὐτοῦ χαρακτηριστικός καί
διαφωτιστικός εἶναι ὁ ι΄ καν. τῆς Σαρδικῆς
συνόδου, ὁ ὁποῖος ὁρίζει: «Ἐάν τις ἀπό τῆς
ἀγορᾶς (π.χ. πλούσιος ἤ ρήτορας) ἀξιοῖτο ἐπίσκοπος γίνεσθαι, μή πρότερον καθίστασθαι,
ἐάν μή καί ἀναγνώστου, (καί ὑποδιακόνου),
καί διακόνου, καί πρεσβυτέρου ὑπηρεσίαν
ἐκτελέσῃ». Ἔτσι καί ἐδῶ στόν κανόνα αὐτό
διαφαίνεται ἡ ἱεραρχική δομή τῆς ἱερωσύνης

καί τῆς Ἐκκλησίας, ἡ βαθμιαία ἄνοδος στήν
ἱερωσύνη ἀπό τόν κατώτερο κλῆρο στόν
ἀνώτερο μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἐπισκόπου.
Φυσικά πάνω ἀπό τόν ἐπίσκοπο πάλιν ἱεραρχικῶς εἶναι ἡ τοπική, ἡ γενική καί ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος.
Μετά τά ἀνωτέρω νομίζουμε διαφαίνεταιδιαγράφεται σαφῶς τό συνοδικό-ἱεραρχικό
πολίτευμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καί
αὐτό ἰσχύει καί γιά ὅλες τίς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες, γιά ὅλες τίς ὑπάρχουσες Αὐτοκέφαλες καί γιά ὅλες τίς νέες, τίς ἱδρυόμενες
καί στίς ἱεραποστολικές χῶρες.
Παναγιώτης Ἰ. Μπούμης

Τό ραντεβού τῶν πέντε παρά πέντε ἀκριβῶς…

Κάθε ἀπόγευμα στίς πέντε παρά τέταρτο ξεκινᾶμε ἀπό τό σπίτι γιά τόν πλησιέστερο Ναό.
Δέκα λεπτά περπάτημα καί εἴμαστε ἤδη στό
ἀναλόγιο γιά τόν Ἑσπερινό.

Στά μέσα τῆς διαδρομῆς ὀφείλω νά ἀφιερώσω περί τό μισό λεπτό γιά τό καθιερωμένο ραντεβού. Ὁ μικρός μου φίλος, ὁ γενναῖος κτηνοτρόφος πού σέρνει ἴσα μέ δέκα ἀγελάδες,
ἰσχνές, μέ κέρατα πού ξεπερνοῦν τό μπόι του,
μέ περιμένει κοιτώντας ἐπίμονα τό χωματόδρομο.
Δέν ἔχει ρολόι, μᾶλλον ἀγνοεῖ ἀκόμη καί
τήν ὕπαρξή του. Ἴσως εἶναι τό στομάχι του,
πού τοῦ θυμίζει τό πότε θά περάσω.
Μόλις μέ δεῖ, τρέχει. Εὐγενικά ἁπλώνει τό
χέρι, καί παίρνει ὅτι τοῦ δώσω. Πολλές φορές,
ἄν δέν τόν προλάβω, τά καταναλώνει μέ τό περιτύλιγμα. Εἰδικά τίς τσίχλες. Τά μάτια του
γυαλίζουν στή θέα τῆς συμπυκνωμένης ζάχαρης. Ἴσως εἶναι ἡ μοναδική τροφή τῆς ἡμέρας.
Στό τέλος πάντα μοῦ ἁρπάζει τό χέρι γιά νά τό
φιλήσει. Ὄχι γιατί εἶναι χριστιανός, ἀλλά γιατί
νιώθει εὐγνωμοσύνη. Πάντα τό τραβῶ προτάσσοντας τό μάγουλό μου.
Κάπως ἔτσι, μέ λίγο «γλυκό σάλιο» στά γένια μου διαβάζω καθημερινά τά γράμματα τοῦ
Ἑσπερινοῦ καί νιώθω εἰλικρινά εὐτυχισμένος.
Δόξα τῷ Θεῷ!
† Ὁ Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομος
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Τό ταξίδι γιά τήν Τσικάπα...
Μιά ἀπό τίς πέντε ἐπαρχίες πού ἀπαρτίζουν τήν
Ἱερά Μητρόπολη Κανάγκας, εἶναι τό Κασάι μέ
πρωτεύουσα τήν Τσικάπα. Ἡ Τσικάπα ἀπέχει
280 χιλιόμετρα ἀπό τήν Κανάγκα. Ὁ δρόμος
εἶναι κομμένος καί σέ ἄθλια κατάσταση, μέ
ἀποτέλεσμα νά μήν μποροῦν νά διέλθουν ἐπιβατικά αὐτοκίνητα, παρά μόνο φορτηγά καί
ὀχήματα τύπου τζίπ.
Ἐπειδή δέν διαθέτουμε τέτοιου τύπου ὄχημα, ἀποφάσισα νά ταξιδέψω ἀεροπορικῶς μέχρι τήν Κινσάσα καί ἀπό ἐκεῖ νά συνεχίσω μέ
ἕνα μικρό ἀεροπλανάκι, γιά περίπου δύο ὧρες,
μέχρι τήν Τσικάπα, προκειμένου νά ἐπισκεφθῶ
τήν ἱεραποστολική βάση τῆς περιοχῆς. Δυστυχῶς τό ἀεροδρόμιο τῆς Τσικάπα εἶναι
στρωμένο μέ χῶμα καί λόγω τῶν ἰσχυρῶν βροχοπτώσεων καταστράφηκαν τμήματα τοῦ ἀεροδιαδρόμου, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναβάλλω γιά
μέρες τήν ἐπίσκεψή μου καί νά περιμένω μέχρι
νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημιές.
Ὅταν μετά ἀπό ἡμέρες καταφέραμε μέ τόν
συνοδό μου νά ταξιδέψουμε στήν Τσικάπα, γίναμε ἀποδέκτες θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τούς πιστούς τῆς περιοχῆς. Τά προβλήματά μας,
ὅμως, συνεχίστηκαν καθώς μέ τήν ἄφιξή μας
ξεκίνησε δυνατή νεροποντή. Ἐνῶ περπατούσαμε μέσα σέ στενά μονοπάτια ὥστε να φτάσουμε στή μιά ἀπό τίς δύο ἐνορίες μας, ἡ βροχή δυνάμωσε περισσότερο μέ ἀποτέλεσμα νά
πρέπει νά ἐπιβιβαστῶ σέ κάποιο μηχανάκι προκειμένου τό συντομότερο δυνατό νά φτάσουμε στόν προορισμό μας. Ἡ βροχή ἦταν τόσο

δυνατή ὥστε τό μηχανάκι παρασύρθηκε, μέ
ἀποτέλεσμα νά γίνουμε μούσκεμα. Τελικά μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί παρά τούς τόσους
πειρασμούς, καταφέραμε νά φθάσουμε στήν
ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα τέλεσα τή θεία Λειτουργία καί ἀφοῦ οἱ πιστοί μέ καλωσόρισαν, τούς μίλησα μέ ἁπλά λόγια, προσπαθώντας νά στηρίξω
τήν πίστη τους. Προχείρισα σέ Οἰκονόμο καί
Πνευματικό τόν ἐφημέριο π. Διονύσιο καί συναντήθηκα μέ τούς ἐπιτρόπους καί μέ τούς δασκάλους τῆς ἐνορίας, ἀπό τούς ὁποίους ἄκουσα τίς δυσκολίες καί προσπάθησα νά δώσω κατευθύνσεις γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων
πού μοῦ ἐξέθεσαν.
Ἐπισκέφθηκα καί τήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου ὅπου ἐφημέριος εἶναι ὁ π.
Ἀγαθόνικος, γιά νά τελέσω τόν Ἑσπερινό. Στό
κήρυγμα τούς ἀνέλυσα τί εἶναι Ἐκκλησία καί
ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση μας ὡς χριστιανοί
μέσα σ’ Αὐτήν. Τό βράδυ συναντήθηκα στήν
ἐνορία μέ νέους καί μέ κατηχητές τῆς περιοχῆς. Καί στίς δύο ἐνορίες προχείρισα νέους
ἀναγνῶστες, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία μέ τίς εὐχές Της.
Τό περιπετειῶδες ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς
μας μέ προορισμό τήν Κινσάσα διήρκησε συνολικά 23 ὧρες, ἐφόσον ξεκινήσαμε στίς 5 τό
ἀπόγευμα καί φθάσαμε στήν Κινσάσα στίς 4 τό
ἀπόγευμα τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Μία ἡμέρα
ἀργότερα ἐπιστρέψαμε ἀεροπορικῶς στήν Κανάγκα. Ἔτσι εἶναι τά πράγματα ἐδῶ στήν Ἀφρική καί κάπως ἔτσι προσπαθοῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς ποιμαντικές
ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων
τῶν ὁποίων τίς ψυχές ἡ
Ἐκκλησία μᾶς ἐμπιστέφθηκε. Κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί
προχωρᾶμε…
† Ὁ Κανάγκας Θεοδόσιος
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«τῶν δέ μαθητῶν καθῶς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος
αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς... ἀδελφοῖς»
(Πράξ. ια´ 29)
Ἀπό 01-07-2019 ἔως 30-092019 προσεφέρθηκαν στό Γραφεῖο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τά παρακάτω χρηματικά ποσά γιά τό ἱεραποστολικό
ἔργο ἀπό τούς:

Tsina Frideriki 100 ● Ἀθανασίου Ἀθανάσιο 50 ● Ἀντωνάτου Παρασκευή 30 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3276) 48 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3521) 30 ● Ἀνώνυμο

(Γ.Ε. 2781, 3243, 3260) 90 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2779) 505 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2790, 2791,
3278, 3279) 200 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3225) 100 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3221, 3259, 3281) 150 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2784) 20 ●
Ἀνώνυμο (Α.Α. 1920) 50 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3254) 50 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3235) 50 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3228) 20 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2444) 50 ●

Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3223) 5 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3257) 20 ● Ἀνώνυμο (Α.Α. 1926) 90 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1924) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3269) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 2770) 30 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 2800) 150 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1931) 90 ● Ἀποστόλου
Ἀθηνᾶ 856,60 ● Ἀσημακόπουλο Ἀνδρέα 50 ● Βασιλειάδη
Κων/νο 50 ● Βλαχιώτη Βασιλική 100 ● Βόσικα Δημήτριο
200 ● Βρεττό Στέφανο 100 ●
Γαβρίδου Σοφία 50 ● Γαλάνη
Μ. 50 ● Γεωργίου Ἐλευθέριο
15 ● Γιαννάκη Γεώργιο 30 ●
Γιαννοπούλου Παναγιώτα 27
● Γκίγκελο Νικόλαο - Νεκτάριο 20 ● Γκιουρτζιάν Μαρία
100 ● Δανιήλ 30 ● Δασκαλοπούλου Οὐρανία 50 ● Δεληγιάννη Χριστόδουλο 20 ● Δεληγιώργη Κων/νο 60 ● Δελήμπαση Εὐαγγελία 50 ● Δημητρίου Νίκη 40 ● Διαμαντόπουλο Διονύσιο 150 ● Δίζελου
Ἀνετούλα 45 ● ΕΡΤ Α.Ε.
10.000 ● Δρακουλάκη Μενέλαο 100 ● Ἔξαρχο Βασίλειο
30 ● Ζακυνθινό Νικόλαο 250 ●
Ζαρίφη Μιχαήλ 10 ● Ζαρκαδούλα Ἰωάννη 200 ● Ζαφειρόπουλο Χρῆστο 40 ● Ζαφειρό29

πουλο Ἀναστάσιο 20 ● Ζέρβα
Νικ. Δημ. 150 ● Ζηλιανάκη
Ἑλένη 70 ● Ζησόπουλο Πέτρο
50 ● Ἡσυχαστήριο «ΟΙ ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 30 ● Κακαράτζα
Ἀντώνιο 30 ● Κάμα Βασίλειο 5
● Κανδαράκη Ἀντώνιο 100 ●
Κάντζο Κων/νο 40 ● Καντιδάκη Ἰωάννη 90 ● Καραθεοδώρου Εἰρ. 50 ● Καρακατσάνη
Ἀθηνᾶ 100 ● Καρακίτσου
Ἕλενα 100 ● Καρβέλα Παναγιώτη 100 ● Καρκάνη Φίλιππο
28 ● Καρυώτου Χαρίκλεια 50
● Κατηφόρη Νικόλαο 10 ● Κατηφόρη Χρῆστο 30 ● Κιούση
Παρασκευή 10 ● Κοκκινάκη
Ὑπατία 100 ● Κουκουβίνο Βασίλειο 30 ● Κουπαράνη Στέργιο 16 ● Κουτουμᾶνο Δημήτριο 100 ● Κουτσογιάννη Δήμητρα 90 ● Κρουστάλλη Δέσποινα 130 ● Κωνσταντινίδου
Ἐλεούσα Μαρία 50 ● Κωνσταντοπούλου Βούλα 80 ● Λιβιεράτου Δήμητρα 50 ● Μαγκλιβέρα Σταῦρο 100 ● Μαζωνάκη Ἑλένη 100 ● Μαΐσογλου
Ἀντώνιο 50 ● Μάμα Εὐάγγελο
15 ● Μανακούδα Ρίτα 10.000
● Μελισσάρη Εὐάγγελο 30 ●
Μεταξιώτη Νικόλαο 25 ● Μήτσιου Θεοδώρα 100 ● Μπίρκου Ἄννα 20 ● Μποζόπουλο
Κωνσταντίνο 20 ● Παντζοπούλου Ἀδαμαντία 50 ● Παπαβασιλείου Μαρία 50 ● Παπαδάκο Γεώργιο 350 ● Παπαθανασοπούλου Παναγιώτα 200 ●
Παπανικολάου Νικόλαο 15 ●
Παπασπυροπούλου Μέλπω 20
● Παπαστεργίου Δημήτριο
30

100 ● Παππᾶ Φωτεινή 30 ● Πατούνα Ἐμμανουήλ 90 ● Πετρόπουλο Ἰωάννη 1.000 ●
Πρυμικίρη Σταῦρο 30 ● Σαββίδη Παναγιώτη 100 ● Σαλίβερο
Ἀνάργυρο 100 ● Σαραντόπουλο Ἐπαμεινώνδα 45,4 ● Σαρίδου Βηλθεέμ 500 ● Σιμώνη
Ἐμμ. Ἑλένη 50 ● Σκαφίδα
Ἀντώνιο 50 ● Σταματοπούλου
Ρούσσου Ἄρτεμις 60 ● Στάτη
Βασίλειο 10 ● Σταύρου Κωνσταντῖνο 300 ● Στυλιανίδη
Ἀνδρέα 50 ● Σωτηρόπουλο
Φώτη 50 ● Ταταράκη Εὐαγγελία 50 ● Τζανετῆ Στυλιανό 20

● Τζίντζιο Γεώργιο 60 ● Τριανταφύλλου Εὐγενία 10 ● Τσέγκου Μαρία 50 ● Τσίντζα Ἑλένη 450 ● Τσίρμπα Ἀντώνιο 100
● Ὑφαντῆ Ἰωάννη 20 ● Ὑφαντῆ Ἰωάννη 60 ● Φλώρου Χρ.
Ἀθηνᾶ 20 ● Φούγια Κωνσταντῖνο 100 ● Χαλκιᾶ Ἀσημίνα
15 ● Χαρίση Κωνσταντῖνο 350
● Χατζησταυρίδου ᾽Αναστασία 20 ● Χριστόπουλο Παναγιώτη 100 ● Χρυσό Μιχ.
Παῦλο 50 ● Χρυσοβαλάντου
50.
Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Χριστούγεννα 2019
† Ὁ Καμερούν Γρηγόριος

2

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος
Λίγο πρίν τό μεγάλο ξεκίνημα
Βασίλειος Γούλας

3

Σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας
Ἀπό τό Πατριαρχείο Ἀλεξανδρείας

5

Δύο χαρισματικές προσωπικότητες πού κόσμησαν
τήν Ἀποστολική Διακονία
† ὁ Φαναρίου Ἀγαθάγγελος

8

Ὁ ὅσιος Ἀβράμιος καί οἱ εἰδωλολάτρες τῆς Ταινίας
Μ.Σ.Π.

12

Βαπτίσεις στό Dolisie
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν

15

Δύο νέες χειροτονίες στή Μητρόπολη Κατάνγκας
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας

15

Ἡ διδαχή στή σύγχρονη πραγματικότητα τῶν Ἀρχαίων
Ἐκκλησιῶν καί τῶν νεοφύτων ἐκκλησιαστικῶν
κοινοτήτων στήν Ἀφρική
† ὁ Καμερούν Γρηγόριος

16

Ἅγιος ᾽Αμφιλόχιος Μακρῆς
Γεώργιος Κ. Σκουδρινούδης

24

Νομοκανονικά
Παναγιώτης Ἰ. Μπούμης

26

* Πληροφορεῖ μέ τρόπο ὑπεύθυνο γιά τίς ὀρθόδοξες ἱεραποστολικές προσπάθειες ἀνά τόν κόσμο.
* Ἐνημερώνει πάνω στήν πολύμορφη πραγματικότητα τοῦ
κόσμου, πού περιλαμβάνει τόσα ἔθνη μέ ποικίλα προβλήματα καί χαρίσματα.
Ἰδιοκτήτης: Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος - Ἰωάννου Γενναδίου 14 - Ἀθήνα 115 21.
Ἐκδότης - Διευθυντής: Ὁ Μητροπολίτης Φαναρίου κ.
Ἀγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἰασίου 1, 11521 Ἀθήνα.
Ἱδρυτής: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας
κ. Ἀναστάσιος. Διετέλεσε Διευθυντής κατά τά ἔτη 19811992.
Ὑπεύθυνος ὕλης: Εὐάγγελος Ν. Μαρινόπουλος.
Σύνταξη - Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως: Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Καλλιτεχνική ἐπιμέλεια: Τμῆμα Φωτοστοιχειοθεσίας
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπιστολές - Ἐμβάσματα: «ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ» Ἀποστολική Διακονία, Ἰω. Γενναδίου 14 - Ἀθήνα 115 21 - Τηλ. 2107272.315-316. Fax: 210-7272.310.
Συνδρομή γιά 1 χρόνο:
Ἐσωτερικοῦ
€
5
Κύπρου
€
12
Εὐρώπης
€
12
Λοιπές χῶρες
€
14
Γιά τούς φοιτητές καί μαθητές:
€ 2,50
Τιμή τεύχους
€ 1,25
* Τό ποσόν τῆς συνδρομῆς ἔχει συμβολικό χαρακτήρα. Δέν
ἀποσκοπεῖ μόνο στήν κάλυψη τῶν ἐξόδων ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ, ἀλλά καί στή διαμόρφωση ὑπεύθυνης ἱεραποστολικῆς συνειδήσεως. Γίνονται δεκτές προαιρετικές προσφορές γιά τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ. Ἀριθμός Λογαριασμοῦ
Ἐθνικῆς Τραπέζης: 146/558074-94. Παρακαλοῦμε θερμά,
μετά ἀπό ὁποιαδήποτε κατάθεση, νά ἐπικοινωνεῖτε πάντοτε
μέ τό Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Χρῆστος Κωβαῖος.
Διεύθυνση: Πρωτομαγιᾶς 3 - 14568 Κρυονέρι Ἀττικῆς
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Τό ραντεβού τῶν πέντε παρά πέντε ἀκριβῶς
† ὁ Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομος

27

Τό Ταξίδι γιά τήν Τσικάπα...
† ὁ Κανάγκας Θεοδόσιος

28

Δωρητές
Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης
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The aims of the quarterly magazine “Panta ta Ethni” are:
* To provide information in a responsible way on Orthodox missionary efforts throughout the world.
* To arouse awareness of the multiform reality of the
modern world.
Publisher: Bishop of Phanarion Agathangelos, General
Director of Apostoliki Diakonia of the Church of Greece.
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Ἐξώφυλλο - Ὀπισθόφυλλο:
Παιδιά ἐπιδεικνύουν μέ χαρά τά ἔργα τους στήν ἰχνογραφία, μέσα
στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας στό Ρουμπαάρε
τῆς Νοτιοδυτικῆς Οὐγκάντας. Ἡ μικρή στό κέντρο τῆς φωτογραφίας, ζωγράφισε τόν ἀπέριττο ξύλινο Ἐνοριακό Ναό τῆς Παναγίας,
τόν ὁποῖο παρουσιάζει ἡ φωτογραφία τοῦ ὀπισθόφυλλου.
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