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Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗΣ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
Ὁ μεγάλος οἰκουμενικός πατέρας καί δίδασκαλος τῆς Ἐκκλησίας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, διδάσκει μέ τήν ζωή καί τό ἔργο του τήν
ἱεραποστολική διακονία πρός ὅλους τούς
ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως, χωρίς καμμία ἀπολύτως ταξική, φυλετική, γλωσσική ἤ ἄλλη διάκριση. Μέ τήν διδασκαλία καί τήν πράξη του μᾶς
πείθει ὅτι ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι
οἰκουμενική καί ὄχι ἐθνική ὑπόθεση.
Στίς διακόσιες σαράντα μία ἐπιστολές του
ἀπό τήν ἐξορία1, πού ἀπευθύνονται σέ ἑκατό
τριάντα περίπου παραλῆπτες (ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, διακόνισσες, μοναχούς, συνεργάτες καί συνεργάτιδες) εἶναι χαρακτηριστικές οἱ ἀναφορές τοῦ ἐξόριστου ἱεράρχη στήν οἰκουμένη καί ἡ ἀγωνία του γιά
τήν πρόοδο τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου σ᾽
αὐτήν. Ἀναφέρω, δείγματος χάριν, τίς ἑξῆς
ἀξιοπρόσεκτες ἀναφορές τοῦ Χρυσοστόμου
στήν οἰκουμένη: «…νά προσεύχεσθε πολύ γιά
τήν κατάπαυση τῶν κακῶν πού ἔχουν κυριέψει
τήν οἰκουμένη»2. «…γέμισαν τήν οἰκουμένη μέ

τόσα σκάνδαλα»3. «Γι᾽ αὐτό καί ὁ μακάριος
Παῦλος, μολονότι συνεχῶς, ἤ μᾶλλον πάντοτε,
περιέφερε στήν σκέψη του τούς πιστούς ὅλης
τῆς οἰκουμένης καί δέν ἄντεχε νά τούς ἀφήσει
οὔτε ὅταν ἦταν ἁλυσοδεμένος οὔτε ὅταν ἦταν
φυλακισμένος οὔτε ὅταν ἀπολογοῦνταν…»4.

1. Περί τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Χρυσοστόμου βλ. Βαρνάβα
Τζωρτζάτου (Μητροπολίτη Κίτρους), Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ, Ἀθῆναι: 1952, Παν.
Νικολοπούλου, Αἱ εἰς τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον
ἐσφαλμένως ἀποδιδόμεναι ἐπιστολαί, Ἀθῆναι: “ΑΘΗΝΑ”,
Σειρά διατριβῶν καί μελετημάτων, 1973, Παν. Γ. Στάμου,
Παραινέσεις πρός Ὀλυμπιάδα, Ἀθῆναι: 1985, Ἠλ. Βουλγαράκη (ἀπόδοση κειμένων στήν νεοελληνική ὑπό Κ. Κυριακίδη), Ἱεραποστολή ἀπό τήν ἐξορία. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἕξι ἐπιστολές γιά τήν ἱεραποστολή τῆς Φοινίκης, Ἀθῆναι:
Α.Δ., 1982 καί Στ. Παπαδοπούλου, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τ. Α´, Ἀθήνα: Α.Δ., 1999, 171-72.
2. Ἐπιστολή νε´, Συμεών καί Μάρι πρεσβυτέροις, PG 52,
639.
3. Ἐπιστολή πε´, Λουκίῳ ἐπισκόπῳ, PG 52, 653.
4. Ἐπιστολή 93, Ἀφθονίῳ, Θεοδότῳ, Χαιρέᾳ, πρεσβυτέροις καί μονάζουσι, καί πᾶσι τοῖς τῆς συνοικίας ὑμῶν, PG
52, 656.
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«Καί δέν σέ θαυμάζω», γράφει στόν Παιάνιο,
«γι᾽ αὐτά μόνον, ἀλλά καί γιά τό ὅτι, ἐνῶ εἶσαι
ἐγκατεστημένος σ᾽ ἕνα χωριό, φροντίζεις γιά
ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, γιά ὅσα συμβαίνουν
στήν Παλαιστίνη, στήν Φοινίκη καί στήν Κιλικία, γιά τήν ὁποία καί ὀφείλεις νά φροντίζεις
περισσότερο»5, «… γιά νά σταματήσει τό ναυάγιο αὐτό πού βρῆκε τήν οἰκουμένη»6.
Ὁ Χρυσόστομος, ὡς ἀληθινός οἰκουμενικός
ποιμένας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι
βέβαιο ὅτι ποτέ δέν ἔθεσε ὡς κριτήριο τῶν ἱεραποστολικῶν του ἐπιλογῶν ἐθνοφυλετικά
κριτήρια. Ἔχοντας ὡς πρότυπο, ὅπως ὁ ἴδιος
ὁμολογεῖ, τήν διδασκαλία καί τό παράδειγμα
τοῦ Παύλου: «Ἐγώ τῶν ἐκκλησιαστικῶν δογμάτων τόν Παῦλον οἶδα διδάσκαλον. Ὅταν
Παῦλον εἴπω, Χριστόν κηρύττω· αὐτός γάρ ἦν
ὁ ἐν Παύλῳ φθεγγόμενος, κατά τό εἰρημένον·
Εἰ δοκιμήν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοί λαλοῦντος Χριστοῦ»7, ἡ καθημερινή μέριμνά του ἦταν «ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν»(Β´ Κορ. 11,28),
Βαρβάρων καί Ἑλλήνων. Ὁ Χρυσόστομος ἐπαινεῖ τούς ἱεραποστόλους καί παραλληλίζει τό
ἔργο τους μέ αὐτό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ
ὁποῖοι, παρά τίς κακουχίες καί τά δεσμά τους,
δέν ἔπαυαν «νά φροντίζουν καί γιά τήν οἰκουμένη ὁλόκληρη». Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί σεῖς,
συμβουλεύει τούς ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους
καί διακόνους, τούς φυλακισμένους στήν Χαλκηδόνα, παρ᾽ ὅλα τά δεσμά σας, πρέπει «νά δεί-

χνετε πιό μεγάλη προθυμία καί νά φροντίζετε
κάθε μέρα γιά τίς Ἐκκλησίες τῆς οἰκουμένης…
» 8.
Ἐξ ἀφορμῆς δέ τῆς ἀναθέσεως ἐκκλησιαστικῶν διακονημάτων στούς Γότθους καί γιά
νά διαλύσει προκαταλήψεις πού προφανῶς
εἶχαν κάποιοι ἀπό τό ἀκροατήριό του, ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε μέ ἰδιαίτερη καύχηση ὅτι ἡ παρουσία τῶν «βαρβάρων» εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία «κόσμος», «καλλώπισμα» καί «δυνάμεως
ἀπόδειξις»:«Ἄς μή θεωρεῖ λοιπόν κανείς ντροπή τῆς Ἐκκλησίας, τό ὅτι προετοιμάσαμε τούς
βαρβάρους νά σηκωθοῦν καί νά μιλήσουν ἐδῶ,
γιατί αὐτό εἶναι στόλισμα τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό
εἶναι καύχημα, αὐτό εἶναι ἀπόδειξη τῆς δύναμης πού ἔχει ἡ πίστη. … Αὐτό ἐννοώντας … [ὁ]
προφήτης… λέγοντας: λύκοι καί ἀρνιά θά βόσκουν μαζί, καί ἡ λεοπάρδαλη θά ξεκουράζεται
μαζί μέ τό κατσίκι, καί τό λιοντάρι θά τρώγει
ἄχυρα σάν τό βόδι. (Ἡσ. 65,25)… Καί αὐτό τό
εἴδαμε σήμερα, νά στέκουν μαζί μέ τά πρόβατα
τῆς Ἐκκλησίας οἱ πιό βάρβαροι ἀπ᾽ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, καί νά εἶναι κοινή ἡ βοσκή καί μία
ἡ μάνδρα, καί νά βρίσκεται μπροστά σέ ὅλους
μία τράπεζα».
Εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ἡ παράδοση τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά τήν διάδοση τῆς
χριστιανικῆς μαρτυρίας εἶναι μακρυά ἀπό κάθε
εἴδους ἰμπεριαλιστική καί ἐπεκτατική πολιτική.
Ἡ ἰθαγενοποίηση10 τῶν διακόνων τοῦ Εὐαγγε-

5. Ἐπιστολή σδ´, Παιανίῳ, PG 52, 725.
6. Ἐπιστολή σκα´, Κωνσταντίνῳ πρεσβυτέρῳ, PG 52, 733.
7. Βλ. Χρυσοστόμου, Εἰς τό ρητόν τό λέγον: ἐν ποίᾳ
ἐξουσίᾳ ταῦτα λαλεῖς;, PG 56, 423. Βλ. καί Θεοδώρου Ζήση, «Ἀπόστολος Παῦλος καί Ἰωάννης Χρυσόστομος», Κληρονομία 14 (1982) 317. Ὁ Χρῆστος Βάντσος (Ἱεραποστολική, Θεσσαλονίκη², χ.χ., 180-81) παραλληλίζοντας τόν Χρυσόστομο μέ τόν ἀπ. Παῦλο γράφει: «Ὅπως ἐκεῖνος (ὁ
Παῦλος) ἀπό τήν Ρώμη, μέσα ἀπό τή φυλακή δὲν σταματᾶ
νά ἐνδιαφέρεται γιά τίς Ἐκκλησίας τίς ὁποῖες ἵδρυσε καί
στέλνει τίς ἐπιστολές τῆς αἰχμαλωσίας, ἔτσι καί ὁ ἱερός
Χρυσόστομος δέν σταμάτησε ποτέ νά ἐνδιαφέρεται γιά τό
μέλλον τῶν Ἐκκλησιῶν, πού ἱδρύθηκαν ἐπί τῆς ἐποχῆς
τῆς πατριαρχείας του».
8. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ροδ´, Τοῖς ἐν Χαλκηδόνι

ἐγκεκλεισμένοις ἐπισκόποις, πρεσβυτέροις τε καί διακόνοις, PG 52, 711. Γιά τίς διαφορετικές ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες
ἔχουν κατά καιρούς διατυπωθεῖ ἀπό πολλούς δυτικούς
ἐπιστήμονες σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς κανονικότητας ἤ μή
τῆς ὑπό τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἐπεμβάσεως στήν Διοίκηση τῆς Ἀσίας βλ. Μαξίμου, Μητροπολίτου Σάρδεων, Τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ,
Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν,
1971, 115-16, σημ. 2.
9. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία η´, λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ
ἐπί Παύλου, PG 63, 501-502.
10. Περί τῶν ὅρων «ἰθαγενοποίηση», «ἐθνική θρησκεία»
καί «προσαρμογή» βλ. Εὔη Βουλγαράκη -Πισίνα, «Εἰσαγωγή στό ἀνέκδοτο ἔργο τοῦ ᾽Ηλία Βουλγαράκη, Σχεδίασμα
γιά τήν ἀγάπη. Μιά ἐξερεύνηση στό μεγάλο ἱεραποστολικό
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λίου καί τοῦ ἔργου τους, χωρίς νά ἀλλοιωθεῖ
στό ἐλάχιστο, βεβαίως, τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς πίστεως, πρέπει νά εἶναι ἀπό τούς βασικούς κανόνες τῆς ὀρθόδοξης ἱεραποστολικῆς μεθοδολογίας. Ἡ ἄκριτη ἰθαγενοποίηση,
ἔχει, ἀσφαλῶς, ἀρνητικές ἐπιπτώσεις. Εἶναι ἐν
προκειμένῳ ἀξιοπρόσεκτα τά ὅσα ἀναφέρει ὁ
Μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος: «Τό σύνθημα τῆς
ἰθαγενοποιήσεως −τό ὁποῖο ἦταν ἀρχικά σύνθημα ἀπελευθερώσεως ἀπό δυτικές δομές καί
ἰδέες, πού ἔφεραν μαζί μέ τόν Χριστιανισμό
δυτικοί ἱεραπόστολοι− δέν πρέπει νά ὁδηγήσει
σέ νέες μορφές δουλείας, σ᾽ ἕναν ὁλοκληρωτισμό ἀποκλειστικά ἀφρικανικό, σ᾽ ἕναν ἀφελή
ἀφρικανικό μεσσιανισμό»11.
Τό κήρυγμα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου δέν
ἀπευθυνόταν πρός μία μόνον ὁμάδα ἀνθρώπων, ἀλλά πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, πλούσιους
καί πτωχούς, μορφωμένους καί ἀγράμματους,
δυνατούς καί ἀδύνατους. Ὀργάνωσε μέ πολλούς κόπους καί θυσίες ἱεραποστολές σέ διάφορες χῶρες. Εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό
εὖρος τῆς ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας
τοῦ Χρυσοστόμου!
Ὁ ἱστορικός Θεοδώρητος Κύρου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ ἱερός Χρυσόστομος δραστηριοποιήθηκε ἱεραποστολικά στήν Γοτθία: «Ἐπειδή
ἀντιλήφθηκε (ὁ Ἰωάννης) ὅτι οἱ Σκῦθες εἶχαν
πέσει θύματα τῆς πλεκτάνης τῶν Ἀρειανῶν,
μηχανεύτηκε ἀντίμετρα καί βρῆκε τρόπο νά
τούς πάρει μέ τό μέρος του. Ἔστειλε σέ

αὐτούς ὁμογλώσσους τους πρεσβυτέρους,
διακόνους καί ἀναγνῶστες τῶν θείων λόγων,
τούς ἐγκαθίδρυσε μία Ἐκκλησία καί μέσῳ
αὐτῶν τῶν μέτρων κατάφερε νά κερδίσει πολλούς ἀπό αὐτούς πού πλανήθηκαν (ἀπό τόν
ἀρειανισμό). Ὁ ἴδιος συνήθιζε νά ἐπισκέπτεται
συχνά τό μέρος καί νά κηρύττει, χρησιμοποιώντας διερμηνέα ἐκπαιδευμένο καί στίς δύο
γλῶσσες, καί ἄλλους καλά ἐκπαιδευμένους
ἐνθάρρυνε νά κάνουν τό ἴδιο. Αὐτές ἦταν οἱ
πράξεις του μέσα στήν πόλη, καί ἔσωσε πολλούς πού εἶχαν ἐξαπατηθεῖ, τονίζοντας τήν
ἀλήθεια τῶν ἀποστολικῶν λόγων»12.
Ὁ ἴδιος ἱστορικός μᾶς πληροφορεῖ γιά τήν
διάδοση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας ὑπό τοῦ
Χρυσοστόμου καί στήν Σκυθία: «Ὅταν ἔμαθε
ὅτι κάποιοι νομάδες πού εἶχαν κατασκηνώσει
κατά μῆκος τοῦ Δούναβη λαχταροῦσαν γιά τήν
σωτηρία (τῶν ψυχῶν τους), ἀλλά δέν ὑπῆρχε
αὐτός πού θά μποροῦσε νά τούς τήν προσφέρει, ἔψαξε καί βρῆκε ἄνδρες πού μιμοῦνταν
τήν ἐργατικότητα τῶν ἀποστόλων καί τούς
ἀνέθεσε τήν δουλειά»13.
Ὁ ἱερός Φώτιος, ἐπίσης μᾶς πληροφορεῖ γιά
τίς δραστηριότητες τοῦ Χρυσοστόμου καί
στήν Κελτική: «Καί τόν χτυπημένο ἀπό τόν
ἀρειανισμό Κελτικό λαό ἔφερε στούς κόλπους
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀφοῦ χειροτόνησε ὁμογλώσσους τους»14.
Ἀλλά καί στήν Περσία ἐπεκτάθηκε ἡ ἱεραποστολική μέριμνα τοῦ Χρυσοστόμου κατά τόν
Μέγα Φώτιο: «Βεβαίως κατακεραύνωσες μέ τό

ζήτημα τῆς προσαρμογῆς», Ἀγάπη καί Μαρτυρία. Ἀναζητήσεις λόγου καί ἤθους στό ἔργο τοῦ ᾽Ηλία Βουλγαράκη,
Ἀθήνα: Ἀκρίτας, 2001, 46-50.
11. Ἀναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, «Ὀρθόδοξη
μαρτυρία στή σύγχρονη οἰκουμένη», στό Ἱεραποστολή
στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, ἔνθ᾽ ἀνωτ., 144.
12. Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 30,
PG 82, 1257. (Γιά κριτική ἔκδοση τοῦ ἔργου βλ. L. Parmentier and F. Scheidweiler, Theodoret. Kirchengeschichte, 2nd
edn. [Die griechischen christlichen Schriftsteller 44. Berlin:
Akademie Verlag, 1954. Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique, tome I. Livres I-II, 2006, Sources Chrétiennes (μέ γαλλική μετάφραση). Théodoret de Cyr, Histoire ecclésiastique,

Tome II. Livres III-V, 2009, Sources Chrétiennes (μέ γαλλική
μετάφραση) Βλ. καί Χρυσοστόμου, Πρός Ὀλυμπιάδα ἐπιστολὴ ιδ´, 5, PG 52, 618: «… ὁ Οὐνίλας ὁ ἐπίσκοπος, ὁ θαυμάσιος ἐκεῖνος, ὅν ἐχειροτόνησα καί ἔπεμψα εἰς Γοτθίαν,
πολλά καί μεγάλα κατορθώσας ἐκοιμήθη».
13. Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 31,
PG 82, 1257. Βλ. καί Φωτίου, Μυριόβιβλος, 96, PG 103, 348:
«Καί ἐπί τόν Ἴστρον πέμψας τούς νομάδας Σκύθας ἐπί τόν
Χριστιανισμόν ἑκόντας εἱλκύσατο.». Αὐτόθι, PG 104, 233:
«Ἔχεις καί ἄλλην πρός τούς ἀποστόλους συγγένειαν.
Πρῶτος παρά τοῖς ἁμαξοβίοις Σκύθαις θυσιαστήρια ἔπηξας».
14. Βλ. Φωτίου, Μυριόβιβλος, 96, PG 103, 348.
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κήρυγμα καί τόν τοξότη ἀπό τήν Περσία καί
ἀκόμη καί ἔνοπλοι προσκυνοῦν τόν Ἐσταυρωμένο. Νίκησε ἡ γλῶσσα σου τίς μαγγανεῖες τῶν
Χαλδαίων καί τῶν μάγων καί ἡ ἄγονη καί ἄνυδρη Περσία καρποφόρησε εὐκτήριους οἴκους.
Οἱ εἰδωλολατρικές συνήθειες τῆς Βαβυλώνας
δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν εὐσεβῆ μας
θρησκεία»15.
Μεγάλη μέριμνα ἐπέδειξε ὁ Χρυσόστομος
καί πρός τήν Φοινίκη. Πολύτιμη πηγή πληροφοριῶν γιά τήν Ἱεραποστολή στήν Φοινίκη εἶναι
καί οἱ ἕξι σωζόμενες ἐπιστολές του16. Πολύτιμες ἐπίσης μαρτυρίες γιά τήν δράση τοῦ Χρυσοστόμου στήν Φοινίκη μᾶς παρέχουν καί οἱ
ἐκκλησιαστικοί ἱστορικοί Θεοδώρητος ὁ Κύρου: «Ἀφοῦ πληροφορήθηκε (ὁ Ἰωάννης) ὅτι ἡ
Φοινίκη ταλαιπωρεῖτο ἀκόμη ἀπό δαιμονικές
τελετές, συγκέντρωσε μοναχούς φλεγόμενους ἀπό θεῖο ζῆλο, καί ἀφοῦ τούς ὅπλισε μέ
βασιλικά διατάγματα τούς ἔστειλε ἐναντίον
τῶν εἰδωλολατρικῶν ναῶν»17, καί ὁ Νικηφόρος
Κάλλιστος: «Καί ἀφοῦ πληροφορήθηκε ὅτι οἱ
Φοίνικες ἐξακολουθοῦσαν νά πλανῶνται καί νά
ταλαιπωροῦνται ἀπό εἰδωλολατρικές θυσίες,
στέλνει ἄνδρες φλεγόμενους ἀπό θεῖο ζῆλο…
»18.
Ὁ βιογράφος τοῦ Χρυσοστόμου Παλλάδιος
ἀναφέρει τήν δράση τοῦ Χρυσοστόμου καί
στήν Ἀρμενία: «Καί ὁ εὐλογημένος Ἰωάννης

ἔμεινε στήν Κουκουσό ἕνα χρόνο, ἔθρεψε πολλούς φτωχούς τῆς ἀρμενικῆς γῆς ὄχι τόσο μέ
σιτάρι ὅσο μέ κήρυγμα (γιατί τόν καιρό ἐκεῖνο
εἶχε πέσει μεγάλη πεῖνα στήν χώρα ἐκείνη)»19.
Ὁ ἴδιος ὁ Χρυσόστομος σέ ἐπιστολή του
πρός τόν πρεσβύτερο Κωνστάντιο μαρτυρεῖ
γιά τό ἱεραποστολικό του ἐνδιαφέρον πρός τήν
Ἀραβία καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Ἀνατολῆς:
«Σκεπτόμενος αὐτά λοιπόν, δεσπότη μου, νά
μή παύσεις νά φροντίζεις γιά τίς Ἐκκλησίες
τῆς Φοινίκης, τῆς Ἀραβίας καί ὅλης τῆς Ἀνατολῆς, γνωρίζοντας ὅτι θά ἔχεις μεγαλύτερο
μισθό ἀπό ὅσα θά συνεισφέρεις ἐσύ στά τόσα
ἐμπόδια»20.
Ὁ δέ Παλλάδιος προσθέτει τήν πληροφορία
ὅτι ὁ Χρυσόστομος κατά τήν μεταφορά του
ἀπό τήν Κουκουσό (ὅπου παρέμεινε ἐξόριστος
ἐπί ἕνα ἔτος: Φθινόπωρο 405 – Φθινόπωρο
406), στήν Ἀραβισσό, κήρυξε καί στούς ἀπίστους Ἰσαύρους: «Ξύπνησε ἀπό τόν λήθαργο
τῆς ἄγνοιας ἀνθρώπους, ἀπό πολλές περιοχές,
πού εἶχαν παρασυρθεῖ στήν ἀπιστία ἀπό τήν δίνη τῆς ἀποχαύνωσης καί τούς ὁδήγησε στήν
ἀκτίνα τοῦ κηρύγματος (στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ)»21.
Εἶναι πλέον ἤ βέβαιον ὅτι ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ τό οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας τεράστιο ἱεραποστολικό του ἔργο, ἔθεσε, ὅπως ἔχει
ἤδη ἐπισημανθεῖ ἀπό πολλούς ἐρευνητές, τίς

15. Φωτίου, ἔνθ᾽ ἀνωτ. (Γιά κριτική ἔκδοση τοῦ ἔργου βλ.
R. Henry, Photius. Bibliothèque, 8 vols., Paris: Les Belles Lettres, 1959 – 1977). Βλ. καί Χρυσοστόμου, Πρός Ὀλυμπιάδα
ἐπιστολή ιδ´, 5, PG 52, 618: «Μαρουθᾶν τόν ἐπίσκοπον μή
διαλείπῃς… Μάλιστα γάρ αὐτοῦ δέομαι διά τά ἐν Περσίδι». Γιά τόν Μαρουθᾶ καί τήν στάση του πρός τόν ἐξόριστο Χρυσόστομο βλ. S. D. Amédée Thierry, Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος, Μεγαλομάρτυρας μετά τούς διωγμούς,
Θεσσαλονίκη: Χριστιανική Ἐλπίς, 2003, 374-77.
16. Χρυσοστόμου, Νικολάῳ πρεσβυτέρῳ (νγ´, βλ. PG 52,
637-38), Γεροντίῳ πρεσβυτέρῳ (νδ´, βλ. PG 52, 638-39),
Συμεών καί Μάρι πρεσβυτέροις, καί μονάζουσιν ἐν τῇ
χώρᾳ Ἀπαμείας (νε´, βλ. PG 52, 639-40), Πρός τούς ἐν Φοινίκῃ πρεσβυτέροις καί μονάζοντας, τούς κατηχοῦντας
τούς Ἕλληνας (ρκγ´, βλ. PG 52, 676-78), ῾Ρουφίνῳ πρεσβυτέρῳ (ρκστ´, βλ. PG 52, 685-87) καί Κωνσταντίνῳ πρεσβυτέρῳ (σκα´, βλ. PG 52, 732-34).

17. Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 29,
PG 82, 1257.
18. Νικηφόρου Καλλίστου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, PG
146, 936. Βλ. Φωτίου, Μυριόβιβλος, 96, PG 103, 348: «Ἀπέστειλε δέ καί εἰς Φοινίκην μοναχούς ἐφ᾽ ᾧ τούς ἔτι τῇ
εἰδωλολατρείᾳ κατεχομένους ἀπαλλάξαι τῆς πλάνης».
19. Βλ. Παλλαδίου, Διάλογος, ια´, PG 47, 37. (Γιά κριτική
ἔκδοση τοῦ ἔργου βλ. P.R. Coleman-Norton, Palladii dialogus de vita S. Joanni Chrysostomi, Cambridge: Cambridge
University Press, 1928). Βλ. ἐπίσης Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ξγ´, Τραγκυλίνῳ, PG 52, 643, Ἐπιστολή ξδ´, Κυριακῷ
ἐπισκόπῳ, PG 52, 644, Ἐπιστολή ρκζ´, Πολυβίῳ, PG 52,
687 καί Ἐπιστολή ρλστ´, Θεοδότῳ ἀναγνώστῃ, PG 52,
694.
20. Χρυσοστόμου, ἐπιστολή σκα´, Κωνσταντίνῳ πρεσβυτέρῳ, PG 52, 733.
21. Παλλαδίου, Διάλογος, PG 47, 37.
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ἀρραγεῖς βάσεις τῆς οἰκουμενικότητας τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἐπίσης
ἔθεσε καί τίς κατάλληλες προϋποθέσεις γιά
τήν μετά ταῦτα ἀκτινοβολία τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
πρός διάδοση τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας εἰς τά
ἔθνη, δίχως ἐθνοφυλετικές ἀγκυκώλεις καί πα-

ρωπίδες22, ὅπως, δυστυχῶς, συμβαίνει σήμερα
σέ πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις στήν λεγόμενη
Ὀρθόδοξη Διασπορά καί σέ πολλές ἀπό τίς λεγόμενες ἱεραποστολικές χῶρες.

22. Βλ. Μαξίμου, Μητροπολίτου Σάρδεων, Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ἔνθ᾽ ἀνωτ.,
112-117, Χριστίνας Μπουλάκη - Ζήση, Ὁ ἐκχριστιανισμός
τῶν Ρώσων, Θεσσαλονίκη: Βριέννιος, 1989, 94-97, Γερασίμου
Κονιδάρη, Ἡ διαμόρφωσις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μέχρι

τῶν ἀρχῶν τοῦ Ε´ αἰῶνος καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχαι, Ἀθῆναι: 1955,
78, τοῦ ἰδίου, «Βυζάντιον: Οἰκουμενικόν Πνεῦμα», ΘΗΕ 4, 61,
Παρθενίου Πολάκη, «Ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία καί ὁ κόσμος
τῶν βαρβάρων», ΕΕΘΣΠΘ 1 (1953) 446-468 καί Χρήστου Κ.
Βάντσου, Ἱεραποστολική, ἔνθ᾽ ἀνωτ., 167 καί 183.

† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται καί ἐνημερώνει γιά τό ἔργο
τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Β´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν
8-14 Μαρτίου 2020
Μέ τά χρήματα τοῦ δίσκου τῆς «Ἑβδομάδας Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»:
● ἐνισχύεις τίς ἱεραποστολικές προσπάθειες πού γίνονται στήν Ἀφρική καί τήν Ἀσία,
● καλύπτεις τά ἔξοδα τῆς συντήρησης καί κίνησης τῶν ἱεραποστόλων,
● προωθεῖς τά προγράμματα ἀνέγερσης ναῶν στίς ἱεραποστολικές περιοχές,
● ἐξοπλίζεις τούς ναούς μέ εἰκόνες καί ἱερά σκεύη,
● ἐνισχύεις τήν ἔκδοση λειτουργικῶν καί θεολογικῶν βιβλίων,
● βοηθᾶς στή δημιουργία μορφωμένων στελεχῶν στίς τοπικές Ἐκκλησίες.
7

Θεανώ
Μουσδελεκίδου
μιά θαυμαστή
Ἱεραπόστολος

πως πληροφορηθήκαμε, τά ξημερώματα τῆς 3ης Μαρτίου ἐ.ἔ. κοιμήθηκε
στό Κολουέζι τοῦ Κονγκό ἡ Ἱεραπόστολος
«μητέρα» Θεανώ Μουσδελεκίδου, πού καταγόταν ἀπό τήν Ἔδεσσα καί τήν γνώριζα ἀπό
τά χρόνια ἐκεῖνα πού διακονοῦσα ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας.
Ἡ Ἔδεσσα εἶναι ἡ πόλη πού γαλούχησε
μεγάλους Ἱεραποστόλους. Πρῶτος ἦταν ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, τόν ὁποῖον ἔφερε στήν Ἔδεσσα ὁ
τότε Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου, ὁ μετέπειτα Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καί μάλιστα ἔμεινε μαζί του στό Μητροπολιτικό Οἴκημα. Δεύτερος ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χαρίτων Πνευματικάκης, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης. Ἐκεῖ
γνωρίσθηκαν μέ τόν π. Χρυσόστομο καί
ἀργότερα τόν ἀκολούθησε στήν Ἀφρική. Τρίτος ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος Μανδελί-

Ὅ
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δης, ἀργότερα Μητροπολίτης Πενταπόλεως,
πού γνώρισε καί τούς δύο στήν Ἔδεσσα καί
ἀργότερα ἀκολούθησε τόν Πνευματικό του
π. Χαρίτωνα στήν Ἱεραποστολή. Καί τέταρτη
ἦταν ἡ Ἐδεσσαία Θεανώ Μουσδελεκίδου,
πού ἀκολούθησε τούς προηγουμένους στήν
Ἱεραποστολή.
Ὅταν δῆ κανείς τήν ζωή τῶν τεσσάρων
αὐτῶν Ἱεραποστόλων, θά διαπιστώση ὅτι
ὑπάρχει ἕνας ἐσωτερικός σύνδεσμος, μιά
ἐσωτερική μυστική ἑνότητα μέ κέντρο τήν
Ἔδεσσα, ἡ ὁποία πράγματι ἀναδείχθηκε ὡς
μιά πόλη μεγάλων Ἱεραποστόλων τῆς
Ἀφρικῆς. Καί ὅπως ἡ Ἔδεσσα εἶναι κατά τήν
ὀνομασία της πόλη «πολλῶν ὑδάτων» καί φημίζεται γιά τόν θαυμαστό καταρράκτη της,
ἔτσι τώρα θά φημίζεται καί γιά τούς μεγάλους Ἱεραποστόλους πού ἀνέδειξε καί ἔγινε
πόλη τῶν καταρρακτῶν τῆς Ἱεραποστολῆς
στήν Ἀφρική.
Ἡ ἴδια διηγεῖται: «Στά δύσκολα χρόνια τῆς
Κατοχῆς εἴχαμε τή μεγάλη εὐλογία νά ἔχουμε καλό ποιμένα, τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης
καί Πέλλης, τόν μακαριστό Παντελεήμονα
(μετέπειτα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης) καί
τούς ἀξιόλογους πνευματικούς συνεργάτες
του, τόν π. Χρυσόστομο (Παπασαραντόπου-

λο), τόν παππούλη καί ἐξομολόγο μας, ὡς στά Γυμνάσια καί τά Λύκεια τῆς πόλεως, παπαιδιά τῶν κατηχητικῶν τότε ἐμεῖς, καθώς ρακινούμενη ἀπό τό ἴδιο πού ἔπραξε ἡ Μαρία
ἐπίσης καί τόν π. Χαρίτωνα (Πνευματικάκη), Ἀρτοπούλου.
ὁ ὁποῖος, μέ τήν ἀκάματη δραστηριότητά
Σχεδιάσαμε καί προχωρήσαμε μαζί τήν
του καί μέ τά πύρινα κηρύγματά του, ἀγκά- λειτουργία ἑνός ἀτύπου Οἰκοτροφείου, μιᾶς
λιασε ὅλους τούς νέους τῆς ἐποχῆς καί τούς «Μαθητικῆς Στέγης». Στήν πραγματικότητα
χάραξε πορεία ζωῆς. Τά κατηχητικά, οἱ κύ- δέν ἦταν Οἰκοτροφεῖο, ἀλλά μιά μεγάλη
κλοι Ἁγίας Γραφῆς, ὁ λόγος του ἔγινε βίωμα οἰκογένεια μέ πολλές μαθήτριες, πού ἔμεναν
ζωῆς».
μαζί, σάν νά τίς φιλοξενοῦσε ἐκείνη, καί ἡ
Γνώριζα ἀπό παλαιά πολύ καλά τήν Θεανώ ἴδια φρόντιζε γιά τήν ἑτοιμασία τοῦ φαγητοῦ
Μουσδελεκίδου. Κατ᾽ ἀρχάς τήν ἔβλεπα νά καί εἶχε τήν γενική ἐπίβλεψή τους. Ἦταν
βοηθᾶ τόν σύζυγό της στό παντοπωλεῖο καί πραγματικά μιά πνευματική οἰκογένεια.
φαινόταν ὡς μιά ἀξιοπρεπής, εὐγενής, σοβαἘκείνη ἦταν πολύ χαρούμενη γιά τό νέο
ρή καί ἐξυπηρετική κυρία, μέ ἐξαιρετική ἐξω- αὐτό ἔργο, πού τῆς ἔδωσε μεγάλη ἔμπνευση,
τερική ἐμφάνιση. Τήν συναντοῦσα καί στόν τό ἀσκοῦσε μέ ὑπευθυνότητα καί ἀναπλήρωκεντρικό δρόμο πού ὁδηγεῖ ἀπό τόν Ἱερό σε τήν ἔλλειψη τῆς οἰκογένειάς της. Ἔτσι
Ναό τῆς Ἁγίας Σκέπης πρός τόν Μητροπολτι- ἔβλεπε ὅλες τίς μαθήτριες ὡς δικά της παικό Οἶκο ὅπου ἔμενα, ὅταν πήγαινε νά δῆ τήν διά καί ἀνταποκρινόταν σέ αὐτές ὡς μητέρα
εὐγενέστατη καί ἀρχόντισσα μητέρα της τους. Αὐτό ἦταν οἰκονομία Θεοῦ, γιατί ἦταν
Ἑλένη Ἀντωνιάδου, πού ἔμενε μέ τόν καθη- ἕνα στάδιο προετοιμασίας της γιά τήν Ἱεραγητή υἱό της καί τήν οἰκογένειά του ἀκριβῶς ποστολή στήν Ἀφρική.
ἀπέναντι ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη. Ἡ σοβαΜέ τήν ἐπικοινωνία πού εἴχαμε μέ καρότητά της ἦταν στενά συνδεδεμένη μέ τήν λοῦσε συχνά τά βράδυα στήν «Μαθητική
εὐγένειά της καί τήν χαρούμενη ὄψη τοῦ προσώπου της, διέκρινα μέσα της μιά ὁρμή.
Ὅταν ἐκοιμήθη ὁ σύζυγός
της, ἐπειδή δέν εἶχαν παιδιά,
ἄρχισε νά προβληματίζεται γιά
τό τί θά κάνη στό ὑπόλοιπο τῆς
ζωῆς της. Δέν τήν ἱκανοποιοῦσε
τό νά διατηρήση τό παντοπωλεῖο καί ἤθελε νά προσφέρη τίς
δυνάμεις της στήν κοινωνία καί
τήν Ἐκκλησία.
Τότε ἦταν πού τήν γνώρισα
καλύτερα, διότι μέ πλησίασε γιά
νά μέ ἐνημερώση γιά κάποια
σχέδιά της. Σκέφθηκε καί ἀποφάσισε νά μετατρέψη τήν εὐρύχωρη οἰκία της σέ χῶρο, ὅπου
θά ἔμεναν μαθήτριες πού προἩ μακαριστή μητέρα Θεανώ συμμετέχει στόν τρόπο ἔκφρασης
έρχονται ἀπό τά πέριξ τῆς
τῆς χαρᾶς τῶν ντόπιων γυναικῶν
Ἐδέσσης χωριά καί πήγαιναν
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Στέγη» γιά νά συζητῶ μέ τίς μαθήτριες, τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ Μητροπολίτης Καλλίνικος. Θαυμάζαμε ὅλοι τόν
ἱεραποστολικό ζῆλο τῆς κ. Θεανοῦς.
Ἡ ἴδια διηγεῖται: «Τό 1980, μέ τήν
καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μου καί
ἐπί μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Καλλινίκου, μετέτρεψα τό σπίτι μας σέ μαθητική στέγη
καί ἐπί 10 χρόνια φιλοξενοῦσα κοπέλες ἀπό τήν γύρω περιοχή, πού ἐπιθυμοῦσαν νά φοιτήσουν στό Γυμνάσιο.
Τό σπίτι λειτουργοῦσε σάν μία μεγάλη
οἰκογένεια, μέ τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτη μας καί μέ
πνευματικό τότε τόν π. Ἱερόθεον, Μητροπολίτη
Ναυπάκτου
σήμερα»
(tastv.gr).
Ἀργότερα ὁ νέος Μητροπολίτης
Ἐδέσσης Χρυσόστομος εἶχε τίς δικές
του ἀπόψεις καί ἐκείνη ἐξαναγκάσθηκε νά κλείση τήν «Μαθητική στέγη»,
ἐκφράζοντας ἔτσι τό ἐκκλησιαστικό
της φρόνημα καί τόν σεβασμό της
στούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς.
Ὅμως, εἶχε πολλές δυνάμεις, μεγάλη ὄρεξη νά προσφέρη στόν ἱεραποστολικό τομέα. Θυμᾶμαι ὅτι συζητήσαμε ἐκτενῶς τό θέμα αὐτό καί ἐκείνη
συμβουλεύθηκε τόν ἐξ Ἐδέσσης Ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Μαδενλίδη καί τελικά
Ἐτοιμάζοντας καί μοιράζοντας τά γεύματα τῶν φοιτητῶν
ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά μεταβῆ στήν
τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας (πάνω, κάτω καί δεξιά)
Ἱεραποστολή στό Κολουέζι τοῦ Κονγκό, στήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας,
ὁ Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, πού ἡ μηστήν ἀρχή δοκιμαστικά καί ἔπειτα μόνιμα.
Μετέβη ἐκεῖ καί ἄρχισε μέ ζῆλο τό ἱεραπο- τέρα του ἦταν φίλη τῆς κ. Θεανοῦς, τῆς
στολικό της ἔργο. Κατά καιρούς μοῦ τηλε- πῆρε συνέντευξη ἀπό τήν ὁποία, μεταξύ τῶν
φωνοῦσε καί ἐρχόταν στήν Ναύπακτο σέ ἄλλων, προῆλθε καί τό κατωτέρω κείμενο, τό
ἑορταστικές ἡμέρες. Μάλιστα ἔδωσε σέ ἕνα ὁποῖο δείχνει τόν τρόπο πού ἐργαζόταν ἡ Ἱε«μαυράκι» τό ὄνομά μου γιά νά θυμᾶται τήν ραποστολή καί τό ἔργο τῆς μητέρας Θεανοῦς.
συνεργασία μας στήν Ἔδεσσα.
«Στό κέντρο τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἔτους 2007 ἡ μητέρα
Θεανώ ἦλθε στήν Ναύπακτο γιά νά μοῦ βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
εὐχηθῆ γιά τήν ὀνομαστική μου ἑορτή. Τότε στό Κολουέζι. Εἶναι τό κέντρο τῆς λατρευ10

τικῆς καί μυστηριακῆς ζωῆς τῶν Ἱεραποστόλων, τῶν συνεργατῶν τους καί τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Κολουέζι. Κτίσθηκε τό 1950 ἀπό
τήν ἑλληνική κοινότητα, ἡ ὁποία ἀνθοῦσε τόν
καιρό ἐκεῖνο. Τώρα ἑλληνικές κοινότητες
ὑπάρχουν στήν πρωτεύουσα Κινσάσα καί τήν
συμπρωτεύουσα Λουμπουμπάσσι.
Δίπλα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
εἶναι τά Γραφεῖα τῆς Ἱεραποστολῆς καί οἱ
ἀποθῆκες μέ τά ἀπαραίτητα ἐκεῖνα σκεύη καί
ἀγαθά γιά τήν Ἱεραποστολή.
Κάθε ἡμέρα στίς 5:30 τό πρωΐ σημαίνει τό
ἐγερτήριο, καί ἀρχίζει νά βουΐζει σιγά-σιγά ἡ
ζωή στήν Κομιττέ (Ἱεραποστολή). Στίς 6:00
ἀρχίζει ὁ Ὄρθρος στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου καί ἐάν εἶναι κάποια ἑορτή ἀκολουθεῖ θεία Λειτουργία.

Στίς 7:30 ἔχει τελειώσει ἡ Ἀκολουθία. Στίς 7:00 μέ 7:30 ἀνοίγουν τά Γραφεῖα τῆς Ἱεραποστολῆς. Ὁ ἐπικεφαλῆς
π. Μελέτιος παραδίδει τά κλειδιά στούς
ὑπευθύνους, παρουσιάζει τό πρόγραμμα τῆς ἡμέρας καί μοιράζει τίς ἐργασίες στούς ἑκατόν πενήντα (150) ἐργαζομένους, Ἱερεῖς, δασκάλους, ἐργάτες,
ὁδηγούς κ.λπ.
Ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μισθοδοτοῦνται ἀπό τήν Ἱεραποστολή μέ μισθό
πού κυμαίνεται ἀπό 40 ἕως 100 δολ. τόν
μήνα, ἀνάλογα μέ τήν προϋπηρεσία καί
τήν οἰκογενειακή κατάσταση.
Τά χρήματα αὐτά προέρχονται ἀπό
δωρεές ἀπό ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀπό Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία, ἀπό
τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους καί ἄλλες Ἱερές Μονές, ἀπό
τόν Σύλλογο τῆς Θεσσαλονίκης «Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» μέ πρόεδρο τόν κ.
Ἀσλανίδη, ἀπό διάφορους Συλλόγους
καί ἰδιῶτες πού ἐνδιαφέρονται καί βοηθοῦν τό ἱεραποστολικό ἔργο.
Στήν Ἱεραποστολή ἀνήκει καί ἕνα
ἀγρόκτημα μέ καλαμπόκι, ἀπό τό ὁποῖο
ἔχει ἕνα μικρό ἔσοδο. Στούς ἐργαζομένους
στήν Ἱεραποστολή χορηγεῖται καί ἀλεύρι ὡς
συμπλήρωμα στόν μισθό τους.
Τόν π. Μελέτιο βοηθοῦν στό ἔργο τῆς διοίκησης τῆς Ἱεραποστολῆς καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Θεόφιλος, «τό μάτι καί τό
αὐτί», ἡ κ. Θεανώ πού εἶναι ἡ «μητέρα»τῆς
Ἱεραποστολῆς καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο (Κομιττέ).
Ὑπό τήν ὑπευθυνότητα τῆς Ἱεραποστολῆς
καί τοῦ ἐπικεφαλῆς της π. Μελετίου εἶναι ἡ
προετοιμασία τῶν νέων Ἐνοριῶν, τοῦ κτισίματος τῶν νέων Ἐνοριακῶν Ναῶν, ἡ προετοιμασία τῶν νέων Πρεσβυτέρων, τῶν Σχολείων καί Ἰατρείων πού πλαισιώνουν κάθε
Ἐνορία.
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Στήν Ἱεραποστολή γίνεται τακτικά ἡ
κατήχηση, μέ κέντρο τόν Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου. Ἀπό τόν π. Μελέτιο
κάθε Κυριακή γίνεται τό θεῖο Κήρυγμα,
κάθε Πέμπτη ἡ ὁμιλία γιά τούς ἄνδρες,
συνάξεις Ἁγίας Γραφῆς, καί σέ ὅλες
τίς Ἐνορίες ἀπό τούς κατά τόπους Ἱερεῖς τους. Ἡ κ. Θεανώ ἔχει ὑπό τήν
ὑπευθυνότητά της τήν ὁμιλία στίς νέες μητέρες (50 - 60 μητέρες), κάθε Τετάρτη, τήν ὁμιλία στήν Σχολή Οἰκοκυρικῶν καί Ἀναλφάβητων (250-300 κορίτσια) κάθε Παρασκευή, καί τήν ὁμιλία
στίς ὑποψήφιες δασκάλες (100 περίπου) κάθε Σάββατο.
Στίς ἀπομακρυσμένες Ἐνορίες δημιὉ συντάκτης τοῦ παρόντος ἀφιερωματικοῦ ἄρθρου, Σεβ. Μητροουργεῖται τό μεγάλο πρόβλημα μέ τίς
πολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, μέ τήν ἀείμνηστη Ἱεραπόστολο
μετακινήσεις. Ξεκινᾶ τό Κλιμάκιο τῆς
τίς ἡμέρες τῆς εἰς Ἐπίσκοπον προαγωγῆς του
Ἱεραποστολῆς ἀπό τό κέντρο μέ ὅλα
τά χρειώδη καί δέν ξέρουν πότε θά φτάση, πρός τό Λικάσι, στήν ἐπιστροφή πρός Κολουέζι, σέ μιά στροφή, τουμπάρει τό ἁμάξι καί
πότε καί πῶς θά ἐπιστρέψη».
Ἐπίσης, ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία παίρνει ἀρκετές στροφές. Ὁ π. Μελέτιος καί
τοῦ Ἱερομονάχου Ἱεραποστόλου π. Νικολάου ὁ ὁδηγός φοροῦσαν τίς ἀσφαλιστικές ζῶνες
Γρηγοριάτη («Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση», καί δέν πάθανε τίποτε, βγήκανε ἀπό τό ἁμάτεῦχος 151, Φεβ. 2009) μαθαίνουμε τό ἑξῆς ξι. Ἐγώ καί ἡ ἀδελφή Ξένη βρισκόμασταν
γιά τήν μητέρα Θεανώ: «Σημαντική εἶναι ἡ στά πίσω καθίσματα. Ἡ Ξένη ἐπίσης βγαίνει
προσφορά τῆς κ. Θεανοῦς Μουσδελεκίδου καλά, ἐγώ καταπλακωμένη, τραυματισμένη
ἀπό τήν Ἔδεσσα, γνωστῆς ὡς “Μητέρα Θεα- στό κεφάλι καί στήν πλάτη, περιμένοντας νά
νώ”... Ἡ κυρία Θεανώ Μουσδελεκίδου εἶναι πεθάνω. Ξαφνικά μέ τραβᾶνε ἔξω, πάλι στή
πολύτιμος συνεργάτης τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ζωή. Νά! καί περνᾶ ἕνα φορτηγό αὐτοκίνητο
και μέ πηγαίνουν κατ’ εὐθείαν στό ΝοσοκοΚλιμακίου Κολουέζι ἐπί μία 20ετία. Εἶναι οἰκομεῖο, στό Λικάσι. Μένω στήν “Ἐντατική”, ξένόμος τῆς Ἱεραποστολῆς ἐκεῖ καθώς καί κανη στούς ξένους, μέ τόν ἄγγελο φύλακά
τηχήτρια στίς μαθήτριες τῶν Ἐκπαιδευτημου. Ἦταν θέλημα Θεοῦ, ἀφοῦ μαρτύρησα
ρίων. Συνάζει τίς γυναῖκες τῆς Ὀρθοδόξου
καί ἔχυσα τό αἷμα μου. Ἡ ραφή πού ἔγινε στό
Ἐκκλησίας καί κάνουν ἐξορμήσεις στίς φυλαμέτωπό μου ἦταν σάν νά φοροῦσα ἀκάνθινο
κές, στά Νοσοκομεῖα καί ὅπου ἀλλοῦ χρειάζε- στεφάνι...» (tastv.gr).
ται, διανέμοντας τρόφιμα, ρουχισμό καί γενιἩ Ἱεραποστολή ἔχει πολλές θυσίες. Κατά
κά κάνοντας φιλανθρωπία. Δικαίως τῆς ἔχει τήν διήγησή της «εἴχαμε, ὅπως εἶναι ἑπόμεἀπονεμηθῆ ὁ τίτλος “Μητέρα Θεανώ” ἤ “Μά- νο, ποικίλα προβλήματα· διανυκτερεύσεις
μα Θεανώ”, ὅπως τήν ἀποκαλοῦν οἱ ντόπιοι». στό δάσος, χαμένοι στή ζούγκλα, βουτηγμέΟἱ δυσκολίες τῆς ἱεραποστολικῆς της νοι στούς βάλτους, πεζοπορίες, κατεστραμπροσπάθειας ἦταν πολλές. Ἡ ἴδια διηγεῖται μένες γέφυρες. Ὅλα πρός δόξαν Θεοῦ! Ταμιά ἀπό αὐτές: «Στίς 5 Νοεμβρίου 1990, σέ πεινά τά ἀποδεχόμαστε» (tastv.gr).
μιά ἐξόρμηση τοῦ Κλιμακίου πηγαίνοντας
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Ἡ «μητέρα» Θεανώ Μουσδελεκίδου Ἀντωνιάδου ἔγραψε πράγματι μιά θαυμάσια
ἱστορία στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς στήν
Ἀφρική. Δέν ὑπολόγισε ἀσθένειες, πολέμους, δυσκολίες καί αὐτόν τόν θάνατο. Τήν
δραστηριότητα καί τό ἔργο της τό γνωρίζει
καλύτερα ἀπό ὅλους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κατάνγκας κ. Μελέτιος καί ἀσφαλῶς θά γραφοῦν πολλά γιά τό ἔργο αὐτό.
Ὅταν ἤμουν στήν Ἔδεσσα καί συνεργαζόμουν μαζί της, δέν μποροῦσα νά διανοηθῶ
τό θάρρος της καί τήν ἀποφασιστικότητά της
νά φύγη ἀπό τήν Ἑλλάδα καί νά μεταβῆ στήν
Ἀφρική, νά ἀφήση τούς συγγενεῖς της, τό
γνώριμο περιβάλλον της, τήν ὄμορφη Ἔδεσσα, ὅπου μεγάλωσε, καί νά πετάξη στό ἄγνωστο μέ τίς πολλές δυσκολίες, καί τελικά νά
κοιμηθῆ καί νά ἐνταφιασθῆ στήν Ἀφρική,
ἀναμένοντας τήν μελλοντική ἀνάσταση τῶν
νεκρῶν γιά νά λάβη τόν στέφανο τῆς ζωῆς.

Ὁ ἀείμνηστος π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης, θέτοντας τό ἐρώτημα «τί σημαίνει Ἱεραποστολή;», ἀπαντοῦσε: «Νά πεθάνης στήν Ἀφρική». Αὐτό ἐνέπνεε καί ἐκείνη καί αὐτό ἔγινε
στήν ζωή της.
Τήν θαύμαζα τήν «μητέρα», τήν «μάμα»,
ὅπως τήν ἀποκαλοῦσαν «τά μαυράκια της»,
Θεανώ Μουσδελεκίδου καί τήν ζήλευα, καί
ἀκόμη τήν ζηλεύω, πού ἀκολούθησε αὐτό τό
δύσκολο ἔργο μέ ἐνθουσιασμό μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς της καί εἰσῆλθε στήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ.
Ἡ μνήμη της θά εἶναι αἰώνια, θά τήν ἀγαποῦν καί τά «μαυράκια» της καί οἱ λευκοί
οὐράνιοι ἄγγελοι, ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς πού
τήν γνωρίσαμε καί συμμετείχαμε σέ ἕναν
βαθμό στούς εὐγενεῖς πόθους της.
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Μήνυμα τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας
γιά τήν ἐπανασυσταθεῖσα
Ἱερά Ἐπισκοπή Μπουκόμπας
Κατόπιν σεπτῆς ἐντολῆς τοῦ Μακαριωτάτου
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.
Θεοδώρου Β´, ἐπισκέφθηκε τήν ἐπανασυσταθεῖσα Ἐπισκοπή Μπουκόμπας, μέ τήν ἰδιότητα
τοῦ Τοποτηρητῆ αὐτῆς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρούσας καί Κεντρικῆς Τανζανίας κ.
Ἀγαθόνικος.
Ὁ Θεοφιλέστατος μετέφερε τό μήνυμα τοῦ
Πατριάρχη στήν σύναξη τῶν Ἱερέων τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας, ἕνα μήνυμα ἀγάπης, συγχωρήσεως, εἰρήνης καί καταλλαγῆς. Ἡ συμμετοχή τῶν Ἱερέων ἦταν πρωτοφανής καί ὁμοθυμαδόν δήλωσαν τήν προσήλωση καί ἀφοσίωσή τους
στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή
Μπουκόμπα εἶναι ἡ παλαιότερη Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπή στό κράτος τῆς Τανζανίας, ἀφοῦ ὁ

πρῶτος Ἱερέας πού χειροτονήθηκε ἦταν ὁ π.
Σωσθένης Kiyonga τό ἔτος 1985.
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου γιά τήν ἐπανασύστασή της, εἶναι ἐνδεικτική τῆς ἀξίας τῆς
συγκεκριμένης Ἐπισκοπῆς ἀλλά καί τῆς ἀνάγκης ἐπανακινήσεως τῶν Ἱεραποστολικῶν δραστηριοτήτων στήν περιοχή.
Ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
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έ κατάνυξη καί ἐκκλησιαστική τάξη, τήν
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου στό Σιαβοκέρε,
πραγματοποιήθηκε ἡ Ἐνθρόνιση τοῦ δεύτερου
Ἐπισκόπου Κισούμου καί Δυτικῆς Κένυας κ.
Μάρκου. Μέ ἐντολή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.
Θεοδώρου Β΄, τήν Ἐνθρόνιση τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναϊρόμπης
κ. Μακάριος, μέ τή συμμετοχή πολλῶν ἱερέων τῆς Ἐπισκοπῆς καί πλήθους Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπό διάφορες ἐνορίες.
Ὁ Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος
προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν
Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Νιέρι καί Ὄρους
Κένυας κ. Νεόφυτο. Ἱερεῖς καί λαός ὑποδέχθηκαν τό νέο Ἐπίσκοπο μέ αἰσθήματα
ἔκδηλης ἱκανοποίησης καί βαθύτατου σεβασμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος Κένυας προσφώνησε ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας τό νέο Ἐπίσκοπο, ὑπογραμμίζοντας τήν ἱστορική σημασία τῆς τελετῆς, ἡ
ὁποία ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν μακρά καί
δισχιλιετή παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στή
Μαύρη Ἤπειρο, ἀπό τόν Ἀπόστολο καί
Εὐαγγελιστή Μᾶρκο ἕως σήμερα. Κάλεσε
τόν νέο Ἐπίσκοπο νά ἔχει ὡς παράδειγμα
στή νέα του διακονία τόν ἴδιο τόν Χριστό,
ὁ ὁποῖος ταπεινώθηκε καί σταυρώθηκε
γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας.
Κάλεσε τούς ἱερεῖς καί τόν λαό νά συμπαρασταθοῦν στό νέο πνευματικό τους
πατέρα, μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις στό
δύσκολο ἔργο του, διαβεβαιώνοντάς τον
ὅτι καί ὁ ἴδιος θά εἶναι πάντοτε ἀρωγός.
Σέ σύντομο χαιρετισμό του καί ὁ Θεοφιλέστατος Νιέρι κ. Νεόφυτος, εὐχήθηκε
ἀδελφικά καλή διακονία στό νέο Ἀρχιερέα καί τόν διαβεβαίωσε ὅτι κι ἐκεῖνος
ἀπό τήν πλευρά του θά βρεθεῖ δίπλα του
συμπαραστάτης σέ ὅ,τι χρειαστεῖ.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κισούμου κ. Μᾶρκος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν
Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόδωρο καί
14

τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν τιμή πρός τό πρόσωπό του, ὑποσχέθηκε ὅτι θά
ἀγωνιστεῖ νά φανεῖ ἄξιος τῆς ἀγάπης ὅλων καί
θά ἐργαστεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις γιά νά
βοηθήσει στήν πνευματική προόδο τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐνθρόνιση
τοῦ νέου Ἐπισκόπου
Κισούμου Μάρκου

Μεταξύ ἄλλων, ἀπευθυνόμενος στά πνευματικά του παιδιά εἶπε: «Δέν ἔχω πρός τό παρόν πολλά νά σᾶς προσφέρω. Προσφέρω ὅμως
τόν ἑαυτό μου ὡς ἀδελφό καί ὅπου μοῦ ἐπιτρέπουν οἱ ταπεινές μου δυνάμεις, νά ξέρετε ὅτι
θά κάνω τό πᾶν νά ἔχετε τόν καθημερινό σας
ἄρτο καί μαζί νά συνεργαστοῦμε γιά τό καλό
τῆς δισχιλιετοῦς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας, πού πέρασε πολέμους καί βάσανα καί θριαμβεύει εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Γι’ αὐτή τήν Ἐκκλησία ἀγωνίστηκαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, νύχτα καί

μέρα, ἄγρυπνοι, γιά νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι
τήν ἀλήθεια καί τοῦτο τόν Ἐσταυρωμένο καί
Ἀναστάντα Χριστό».
Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε τό ἐκκλησιαστικό μέρος τῆς τελετῆς, ἀκολούθησε παραδοσιακό
γεῦμα, μέ τραγούδια ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Μητέρες καί ὁμιλίες ἀπό τούς Ἐπισκόπους, τούς
Ἱερεῖς καί τούς Διευθυντές τῶν Ὀρθόδοξων
Γυμνασίων τῆς Ἐπισκοπῆς.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπισκοπή Κισούμου καί Δυτικῆς Κένυας

Χειροτονία Πρεσβυτέρου καί χειροθεσίες Ἀναγνωστῶν
στό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο τοῦ Κονγκό

Στό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο τοῦ Κονγκό,
τό ὁποῖο ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Κινσάσας, ἑορτάσθηκε πανηγυρικά μέ ἀρχιερατική
θεία Λειτουργία, ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, κατά τήν ὁποία τελέσθηκε ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
Διακόνου π. Κυρίλλου Μuluba. Ὁ νέος ἱερέας

εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
«Ἅγιου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου» ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ ἀνωτέρω Πανεπιστημίου. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας οἱ Ἀφρικανοί φοιτητές τῆς αὐτῆς Σχολῆς κ. Μάρκελος καί κ. Ἀνδρέας χειροθετήθηκαν Ἀναγνῶστες.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, ἀναφέρθηκε διεξοδικά στό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης, ἐπισημαίνοντας μεταξύ ἄλλων καί τήν
ἱεραποστολική διάστασή του στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. Παρότρυνε τό νέο ἱερέα καί τούς
δύο νέους ἀναγνῶστες, νά ἀκολουθήσουν τό
παράδειγμα τῶν ἱεραποστόλων καί νά ἑτοιμάσουν τούς ἑαυτούς των διά τοῦ ἐντατικοῦ
καί πρόθυμου πνευματικοῦ ἀγώνα, ὥστε νά
διακονήσουν ἀξίως μέσα στήν Ἐκκλησία.
Δέν παρέλειψε, ἐπίσης, νά μεταφέρει τήν
ἀγάπη καί τίς καρδιακές πατρικές εὐχές τοῦ
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
κ. Θεοδώρου Β´ πρός τούς νέους ἐργάτες
στόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, καθώς καί σ᾽ ὅλο
τό ἐκκλησίασμα. Ἐπακολούθησε ἑορταστική
ἐκδήλωση καί κοινή τράπεζα στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος ὅλοι οἱ πιστοί.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κινσάσας
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Ὅταν μοιράζεσαι τή χ
Ρουμπαάρε, Οὐγκάντα 2019
Στίς 12 Αὐγούστου τοῦ περασμένου
ἔτους, μία παρέα νέων, μέλη τοῦ ὀρθόδοξου
ἱεραποστολικοῦ
συλλόγου
Π.Χ.Ο.Ο.Ι., πραγματοποιήσαμε ἕνα ταξίδι
στή μακρινή Οὐγκάντα γιά 10 περίπου
ἡμέρες. Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ ἱερατικοῦ ζεύγους, π. Ἀριστοτέλη καί τῆς
πρεσβυτέρας Μαγδαληνῆς, ἰθαγενῶν
ἀπό τήν Οὐγκάντα καί μέ τίς εὐλογίες
τοῦ Σεβασμιώτατου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ἐπισκεφθήκαμε τήν ὀρθόδοξη ἐνορία τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας
στό Ρουμπαάρε τῆς νοτιοδυτικῆς
Οὐγκάντας. Μίας νεοσύστατης ἐνορίας,
μοναδικῆς ὀρθόδοξης σέ ὅλη τή δυτική
Οὐγκάντα, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ περί τούς 300
πιστούς, ἐνῶ ἡ ἑπόμενη πλησιέστερη
ὀρθόδοξη ἐνορία, βρίσκεται σέ ἀπόσταση 600 χιλιομέτρων. Οἱ σχέσεις μας μέ
τό ἱερατικό ζεῦγος ἦταν ἤδη φιλικές,
ἀπό τά χρόνια πού καί οἱ δύο βρισκόντουσαν στήν Ἑλλάδα γιά σπουδές.
Σέ αὐτή λοιπόν τήν ὀρθόδοξη κοινότητα εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουμε
τούς Οὐγκαντέζους ἀδελφούς μας, νά
μιλήσουμε μαζί τους, νά συμψάλλουμε
καί νά κοινωνήσουμε ἀπό τό ἴδιο ποτήριο
σέ δύο λατρευτικές εὐκαιρίες, αὐτῆς
τοῦ δεκαπενταυγούστου καί μίας ἀκόμη
Κυριακῆς. Μοιραστήκαμε μαζί τους στιγμές ὀρθόδοξης ζωῆς. Ἰδιαίτερη εὐλογία
ἦταν ἡ συνάντησή μας μέ τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἰωνᾶ, Μητροπολίτη τῆς Νότιας
Οὐγκάντας καί μέ τόν Θεοφιλέστατο κ.
Σιλβέστρο τῆς Βόρειας Οὐγκάντας. Πήραμε τήν εὐχή τους στήν ἀρχή τῆς ἀποστολῆς καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωνᾶς μᾶς
μίλησε γιά τήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας
στήν Οὐγκάντα καί ἀκόμη γιά τήν ἱστο16

ρία τοῦ π. Ἀριστοτέλη καί τήν εἰσχώρησή
του στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.
Ἀκόμη ἀξιωθήκαμε νά διακονήσουμε
τήν ἐνορία, ὀργανώνοντας κατασκήνωση γιά τά παιδιά τῆς περιοχῆς. Πάνω ἀπό
150 παιδιά, ἀπό τό Ρουμπαάρε καί τά γύρω χωριά, ἔρχονταν καθημερινά γιά 4
ἡμέρες στό χῶρο τῆς ἐκκλησίας, καί μέσα ἀπό παιχνίδια, κατασκευές, ζωγραφιές, ψαλμούς καί τραγούδια μοιραστήκαμε μαζί τους τή χαρά καί τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπό τότε πού γυρίσαμε, γεμάτοι ἀπό
αὐτές τίς ἐμπειρίες παρακαλοῦμε τόν
Θεό νά μᾶς ἀξιώσει νά ξαναβρεθοῦμε
κοντά στούς ἀφρικανούς ἀδελφούς μας,
μέ τούς ὁποίους ἑνωνόμαστε τώρα στή
Θεία Λειτουργία καί στήν προσευχή.
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν ἀποστολή…
Ὅταν συζητούσαμε πρίν ἀπό μερικούς
μῆνες νά πᾶμε στήν Οὐγκάντα εἶχα τήν αἴσθηση ὅτι ἦταν ἕνα «ἄπιαστο ὄνειρο». Τώρα, πού
τελικά μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ πήγαμε καί
γυρίσαμε, βλέπουμε τίς φωτογραφίες, ξαναθυμόμαστε τούς ἀδελφούς μας καί ὅσα ζήσαμε
στήν Οὐγκάντα μαζί τους καί μᾶς φαίνεται ξανά σάν ὄνειρο. Ὄχι ἐπειδή ἦταν μεγάλο τό ταξίδι ἤ ἐπειδή οἱ συνθῆκες ζωῆς εἶναι πολύ διαφορετικές ἀπό τίς δικές μας, ἀλλά ἐπειδή ἦταν
ἕνα μεγάλο μάθημα γιά ἐμᾶς. Εἴδαμε ἀνθρώπους μέ τόσα λίγα νά ἔχουν τήν πραγματική
εὐτυχία καί πίστη.
Τό πιό ἐντυπωσιακό εἶναι ἡ παιδική ἁπλότητα καί ἡ ἀγάπη πού ἔχουν ὅλοι τους. Ἕνα περιστατικό πού θά μοῦ μείνει ἀξέχαστο εἶναι μέ
ἕνα μικρό κοριτσάκι, τήν Σοφία. Μία μέρα ἐνῶ
ἔχουμε μοιράσει ἀπό δύο καραμέλες στό κάθε
παιδί, ἔφαγε τήν μία καί ἐνῶ τήν εἶδα νά κρα-

χαρά
τάει τήν ἄλλη, λογικά γιά νά
τήν φάει πιό μετά, πῆγα καί
τῆς ζήτησα νά μοῦ τήν δώσει. Χωρίς νά τό σκεφτεῖ πολύ καί μέ ἕνα χαμόγελο ἀπίστευτο ἅπλωσε τό χέρι καί
μοῦ τήν ἔδωσε. Λίγο πιό μετά μάθαμε ἀπό τήν πρεσβυτέρα Μαγδαληνή ὅτι εἶναι
ὀρφανή καί μένει μαζί μέ μία
φτωχή οἰκογένεια πού τήν
ἔχει ὑπό τήν προστασία
της…
Μακάρι νά μπορέσουμε νά μοιάσουμε ἔστω
καί λίγο στή Σοφία καί σέ ὅλα τά παιδιά τῆς
Οὐγκάντας, πού θά δώσουν ὅ,τι ἔχουν, ἀλλά
ἀκόμα καί νά μήν ἔχουν τίποτα, θά σοῦ δώσουν
τήν ἀγάπη τους καί τό πιό γλυκό χαμόγελο!
Γιάννης Σταυριανός
Φοιτητής Μηχανολογίας

Πολλές εἰκόνες ἔχουν μείνει στήν μνήμη
μας. Μπορεῖ κανείς νά μιλάει γιά αὐτά πού ζήσαμε μέρες καί μῆνες καί ἀκόμα νά ἔχει νά πεῖ
καί ἄλλα. Θεωρήσαμε ὅτι πᾶμε ἐκεῖ μέ τήν
προοπτική νά βοηθήσουμε, ὄχι μόνο ὑλικά,
τούς ὄχι τόσο «εὐνοημένους» συνανθρώπους
μας, μέ τίς ἐλάχιστες δυνατότητες πού ἔχουμε. Καί δέν βγήκαμε σωστοί. Ἡ χαρά πού
ἔβγαινε μέσα ἀπό τίς καρδιές μικρῶν καί μεγάλων, ἡ ἀγάπη πρός τά πρόσωπά μας, ἡ ἐγκάρδια φιλοξενία καί τόσα ἄλλα. Μᾶς ὑποδέχτηκαν
καί μᾶς ἄνοιξαν τήν πόρτα τους χωρίς νά μᾶς
ἔχουν ξαναδεῖ, χωρίς νά ξέρουν ποιοί εἴμαστε.
Μᾶς δέχτηκαν στήν ἐνορία τους. Μᾶς ἔκαναν
νά νιώσουμε σάν νά γυρίσαμε μετά ἀπό καιρό
σπίτι μας.
Τά μικρά παιδιά ἔτρεχαν νά μᾶς χαιρετήσουν. Χωρίς νά τούς δώσουμε κάτι. Πρίν προλάβουμε νά τούς δώσουμε τά παιχνίδια. Μία

διάθεση νά δώσουν χωρίς νά ἔχουν. Νά σέ κάνουν νά αἰσθανθεῖς ὄμορφα. Ἀξέχαστο θά μοῦ
μείνει τό ἀκόλουθο περιστατικό. Ἤμασταν
στήν Θεία Λειτουργία. Κοινώνησαν τά παιδάκια
καί πῆραν ἀντίδωρο. Ἕνα ἀπό αὐτά ἦρθε καί
κάθισε δίπλα μας, ἔκοψε τό ἀντίδωρό του στή
μέση καί ἔδωσε τό μισό σέ ἕναν ἀπό ἐμᾶς πού
δέν εἶχε. Καί μπορεῖ νά μήν ἔβαζε κάτι ἄλλο
στό στόμα του μέσα στήν ἡμέρα. Αὐτή ἡ διάθεσή του νά μοιραστοῦν αὐτό πού ἔχουν καί νά
μήν τό κρατήσουν γιά τόν ἑαυτό τους ξεχείλιζε ἀπό παντοῦ. Χωρίς νά τούς περισσεύουν.
Αὐτό πού δύσκολα συναντάει κανείς στούς
ἀνθρώπους πού συναναστρέφεται. Ἅμα μπορούσαμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, νά μοιάσουμε
σέ αὐτές τίς ψυχοῦλες τῆς Ἀφρικῆς, ἴσως νά
μᾶς ἀρκοῦσαν τά ἁπλά καί καθημερινά καί νά
ἤμασταν πραγματικά εὐτυχεῖς ἄνθρωποι.
Ἑλένη Μαυρίδη
Φοιτήτρια Ἀρχιτεκτονικῆς

Ἐκτός ἀπό τή χαρά στά μάτια τῶν παιδιῶν
πού ἐντυπωσίασε ὅλους μας ἰδιαίτερα θά μείνει χαραγμένη στή μνήμη μου καί ἡ οἰκογένεια
τοῦ πατέρα Ἀριστοτέλη πού μᾶς φιλοξένησε
καί μᾶς διακόνησε μέ τόση προθυμία γιά μία
ἑβδομάδα περίπου. Ὁ πατέρας μάλιστα τοῦ πατρός Ἀριστοτέλη πρόσφατα χειροτονήθηκε
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διάκονος καί ἐπιθυμοῦσε μέ κάθε εὐκαιρία νά
μᾶς μιλήσει γιά τό ἔργο τοῦ πατρός Ἀριστοτέλη καί τῆς πρεσβυτέρας Μαγδαληνῆς ἐκεῖ,
στήν ἐνορία τοῦ Ρουμπάαρε. Ἐπιπλέον, ὄντας
δάσκαλος δέν δίστασε στιγμή νά μᾶς δώσει
συμβουλές ἀλλά καί νά μᾶς μεταφέρει ὅλες τίς
συνθῆκες πού ὑπάρχουν στά σχολεῖα τῆς
Οὐγκάντας. Τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας, δηλαδή ἡ μητέρα καί τά ἀδέλφια τοῦ πατέρα Ἀριστοτέλη ἦταν συνεχῶς στό πλευρό μας
εἴτε μαγειρεύοντας γιά ἐμᾶς διάφορα τοπικά

στήν πίστη καί νά μᾶς θυμοῦνται συνεχῶς.
Αὐτό πού μοῦ ἔκανε τόση ἐντύπωση ἦταν ἡ χαρά ὅλων γιά αὐτό τό μικρό δῶρο, ἀλλά πολύ περισσότερο ἡ ἀντίδραση τῆς μητέρας, ἡ ὁποία
μᾶς εὐχαρίστησε πάμπολλες φορές καί συγκινήθηκε γι᾽ αὐτό. Ἡ ἴδια μάλιστα μᾶς ἐξομολογήθηκε πώς δέν εἶχε ἄλλη εἰκόνα τῆς Παναγίας
καί πώς ἐκείνη ἡ μέρα ἦταν πολύ σημαντική γιά
ἐκείνη. Ἡ χαρά τους αὐτή θά μᾶς συντροφεύει
πάντα καί θά μᾶς γεμίζει καί ἐμᾶς μέ πίστη
πρός τόν Θεό καί εὐγνωμοσύνη γιά ὅσα μᾶς
προσφέρει Ἐκεῖνος καθημερινά.
Ἠλιάνα Εὐθυμίου
Καθηγήτρια Ἀγγλικῶν

φαγητά, εἴτε δείχνοντάς μας διάφορες πλευρές τῆς κουλτούρας τους, ὅπως τό σπίτι τους
ἤ τίς παραδόσεις τους. Γιά παράδειγμα, ἡ μητέρα τοῦ πατρός καί γιαγιά τῆς οἰκογένειας, μᾶς
ἔδειξε πώς οἱ γυναῖκες ἐκεῖ κουβαλοῦν στήν
πλάτη τους τά μωρά τους ὅταν πηγαίνουν κάπου ἐκτός σπιτιοῦ γιά ψώνια ἤ διάφορες ἄλλες
δουλειές.
Ἡ χαρά ἦταν ζωγραφισμένη στά μάτια τους
κάθε φορά πού μᾶς ἔβλεπαν στό σπίτι τους καί
ἦταν ὅλοι ἕτοιμοι νά μᾶς προσφέρουν ὅ,τι
χρειαζόμασταν. Γι’ αὐτόν τόν λόγο θέλαμε καί
ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας νά τούς δώσουμε ἕνα
μικρό, γιά ἐμᾶς, δῶρο ὡς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιά ὅλη τήν φιλοξενία τους. Ἔτσι, τούς
προσφέραμε 4 εἰκόνες, ὥστε νά ἐνισχύονται
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Δύο εἰκόνες θά μείνουν
χαραγμένες στή μνήμη μου
καί θά εἶναι ἕνας ἔλεγχος
ἐνδόμυχος γιά τόν ἀγώνα
μου στήν πνευματική πορεία. Ἡ πρώτη, ἦταν μέσα
ἀπό τό βανάκι πού μᾶς μετακινοῦσε καθημερινά ἀπό καί
πρός τήν ἐκκλησία. Καθώς
πλησιάζαμε στό λόφο τῆς
ἐκκλησίας, βλέπαμε τά παιδιά νά ἀνεβαίνουν τρέχοντας ἀπό τό δρόμο τό λόφο
γιά νά φτάσουν στήν ἐκκλησία. Ἄν καί δέν βλέπαμε τά πρόσωπά τους, καθώς ἤμασταν ἀκόμη
μακριά, νιώθαμε τή χαρά καί τόν ἐνθουσιασμό
τους. Εἶχαν τή λαχτάρα νά φτάσουν ὅσο πιό
γρήγορα γινόταν, γιά νά γευτοῦν ἀπ’ τήν ἀρχή
τούς θείους καρπούς πού ἔχει ἡ ἐκκλησία νά
προσφέρει, εἴτε μέσω τῆς Θείας Λειτουργίας
εἴτε μέσω ἄλλων δραστηριοτήτων πού τελοῦνταν στό χῶρο της. Ἀναρωτιόμουν, πόσοι
ἀπό μᾶς ἔχουμε αὐτή τή λαχτάρα, ὄχι νά τρέξουμε, ἀλλά ἔστω νά πᾶμε τήν Κυριακή στήν
ἐκκλησία; Πόσοι ἀπό μᾶς ἔχουμε τή λαχτάρα
νά γευτοῦμε τούς πνευματικούς καρπούς πού
προσφέρει ἡ κάθε ἐνορία;
Ἡ δεύτερη εἰκόνα, ἐπίσης μᾶς ἐξέπληξε καί
τίς δύο φορές πού τή βιώσαμε, στίς δύο Θεῖες

Λειτουργίες πού ἀξιωθήκαμε νά ζήσουμε στήν Ἀφρική.
Καθώς μπήκαμε στό Ναό, μέ
ἔκπληξη εἴδαμε ὅτι τά παιδιά
εἶχαν ἤδη φτάσει πρίν ἀπό
μᾶς καί καθόντουσαν ἥσυχα
στίς θέσεις τους περιμένοντας ὑπομονετικά νά ξεκινήσει τό Μυστήριο. Τά παπαδάκια ἤδη ντυμένα στό ἱερό,
βοηθοῦσαν τόν π. Ἀριστοτέλη νά φορέσει τά ἄμφια καί
νά ἑτοιμάσει τό ἱερό. Κανένα δέν μιλοῦσε μέ τό διπλανό του, κανένα δέν ἔπαιζε.
Κι ἄς εἶχαν περπατήσει τά
περισσότερα δύο ὧρες γιά
νά φτάσουν στήν ἐκκλησία.
Κι ἄς ἦταν νηστικά ἀπό τήν
προηγούμενη μέρα μέχρι τό
ἑπόμενο μεσημέρι γιατί ἤθελαν νά κοινωνήσουν. Κι ἄς
εἶχαν ξυπνήσει πολύ νωρίς
τό πρωί. Καί μετά πάλι δύο
ὧρες γιά τήν ἐπιστροφή. Τίποτα ἀπό αὐτά ὅμως δέν τά
ἀπέτρεπε ἀπ’ τό νά πᾶνε
στήν ἐκκλησία ἀπό νωρίς. Γι’
ἄλλη μία φορά ἐλεγχόμουν… Ἐμεῖς τί ὥρα πᾶμε
στήν ἐκκλησία; Ἐμεῖς πῶς
φερόμαστε μέσα στόν χῶρο
τῆς ἐκκλησίας;
Μάθημα ἁγιοσύνης ἀπό
μικρά παιδιά ἦταν γιά ἐμᾶς αὐτή ἡ λαχτάρα
τους νά εἶναι κοντά στόν Χριστό. Γιατί οὐσιαστικά ὅταν εἶσαι κοντά στήν ἐκκλησία, εἶσαι
κοντά στόν Χριστό, ζεῖς τόν Χριστό καί τότε,
νιώθεις ὁ πιό χορτασμένος ἄνθρωπος στόν κόσμο, ἀκόμα κι ἄν εἶσαι νηστικός! Ὁ πιό ξεκούραστος, ἀκόμα κι ἄν ἔχεις περπατήσει ὧρες μέ
τρύπια παπούτσια!
Μπέκου Βασιλική
Δασκάλα

Ἄν πρέπει νά ἐπιλέξω μία ἀνάμνηση εἶναι ἡ
εἰκόνα τῆς συμμετοχῆς τῶν ἀνθρώπων στίς
Ἀκολουθίες. Ἦταν πραγματικά ἐντυπωσιακό:
ὅλο τό ἐκκλησίασμα, ἀπό τούς γεροντότερους
μέχρι τά μικρά παιδιά, ἔψελναν ἀδιάκοπα.
Ἀξιωθήκαμε νά ζήσουμε δύο Θεῖες Λειτουργίες καί ἡ εἰκόνα ἦταν ἡ ἴδια. Κανείς δέν μιλοῦσε μέ τό διπλανό του, κανείς δέν χάζευε.
Ὅλοι ἦταν ἐκεῖ καί συμμετεῖχαν μέ τήν καρδιά
τους κι αὐτό φαινόταν. Μπορεῖ νά μήν ἦταν
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στήν τοπική τους γλώσσα καί ὅσοι δέν εἶχαν
πάει σχολεῖο νά μήν καταλάβαιναν τί ἀκριβῶς
λένε, αὐτό ὅμως δέν ἐμπόδιζε κανέναν. Καί
φυσικά, μικροί καί μεγάλοι στέκονταν ὄρθιοι
καί ὄχι γιατί δέν εἶχαν πάγκους νά καθίσουν,
λίγο στριμωγμένα ὅλοι χωροῦσαν. Δέν κάθονταν γιατί συναισθάνονταν τήν ἱερότητα τῶν
στιγμῶν.
Τό ὅλο σκηνικό θυμίζει πρωτοχριστιανικά
χρόνια. Ὑπάρχει αὐτή ἡ γνήσια καί ἀπόλυτα
συνειδητή συμμετοχή στή Θεία Λατρεία πού –
δυστυχῶς– στή χώρα μας
ἔχει ἐκλείψει. Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι τό κέντρο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί
ὅλοι οἱ ἀδελφοί μας στό
Ρουμπαάρε δείχνουν νά τό
γνωρίζουν καί νά τό ἐφαρμόζουν πλήρως. Τελικά, πολύ λιγότερα κερδίζουν αὐτοί
ἀπό τή δική μας ἐλάχιστη
βοήθεια πού προσπαθοῦμε
νά δώσουμε καί πολύ περισσότερο ἐμεῖς ὠφελούμαστε
ἀπό τό παράδειγμά τους…

χρονῶν πού ἤπιε μόνο μία γουλιά ἀπό τό καπάκι τοῦ μπουκαλιοῦ καί τό ὑπόλοιπο τό κράτησε
νά τό προσφέρει στό σπίτι. Τό πρῶτο πράγμα
πού σκέφτονται εἶναι τό πῶς θά βοηθήσουν
τούς ἄλλους καί τήν οἰκογένειά τους καί μετά
τό πῶς θά ἱκανοποιήσουν τήν ἀνάγκη τους. Θά
στερηθοῦν γιά νά δώσουν.
Ἡ ἄλλη εἰκόνα πού θυμᾶμαι ἔντονα εἶναι 45 παιδιά μέ τσάπες καί ἀγροτικά ἐργαλεῖα, ἡλικίας μέχρι 8 χρονῶν, νά πηγαίνουν στό χωράφι
δίπλα ἀπό τήν ἐνορία τῆς Μυρτιδιώτισσας γιά

Μαρία Μαυρίδη
Χημικός

Οἱ ἐμπειρίες καί οἱ εἰκόνες ἀπό τά παιδιά στήν
Οὐγκάντα εἶναι πολλές καί χαραγμένες ἔντονα
ἀκόμα στή μνήμη μου. Κυρίως δύο περιπτώσεις
θέλω νά ἀναφέρω, πού ἀπό τή μία δείχνουν τό
μεγαλεῖο αὐτῶν τῶν παιδιῶν καί ἀπό τήν ἄλλη
τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν πολλά παιδιά ἐκεῖ. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν εἰκόνα μέ τά
παιδιά νά πηγαίνουν καί νά παίρνουν τά ἄδεια
μπουκάλια νεροῦ καί νά τά γεμίζουν μέ τό νερό πού τούς εἴχαμε δώσει σέ ποτήρια. Ὄχι μόνο δέν τό ἔπιναν, παρότι ἦταν κουρασμένα ἀπό
τό πολλά παιχνίδια πού εἴχαμε παίξει μαζί τους,
ἀλλά τό κρατοῦσαν νά τό πᾶνε σπίτι νά τό προσφέρουν στά ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους.
Χαρακτηριστική εἰκόνα πού μοῦ ἔχει μείνει χαραγμένη ἔντονα ἦταν ἕνα κοριτσάκι περίπου 5
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νά ὀργώσουν καί νά δουλέψουν. Τό ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι γιά νά πᾶνε στό χωράφι περνοῦσαν μέσα ἀπό τά ὑπόλοιπα παιδιά πού ἔπαιζαν ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία. Μία εἰκόνα πού δείχνει ὅτι ἡ παιδική ἡλικία γιά πολλά παιδιά σέ
αὐτές τίς χῶρες δέν εἶναι ὅπως τήν γνωρίζουμε ἐμεῖς ἐδῶ. Οἱ ἀνάγκες πού ἔχουν οἱ οἰκογένειες γιά νά ἐπιβιώσουν πολλές φορές ὠθοῦν
τά παιδιά ἀπό πολύ μικρή ἡλικία νά βοηθήσουν
στίς δουλειές, πού κυρίως εἶναι ἀγροτικές, μήν
ἔχοντας ἔτσι χρόνο γιά παιχνίδι, οὔτε μποροῦν
εὔκολα νά ἀσχοληθοῦν μέ ἄλλα παιδικά ξέγνοιαστα πράγματα.
Μέσα ἀπό αὐτές τίς δύο εἰκόνες δέν θέλω
νά δημιουργήσω λύπηση καί αἰσθήματα στενα-

χώριας, ἀλλά κυρίως νά ἐλεγχθοῦμε πνευματικά. Ἀπό τήν μέν πρώτη εἰκόνα τό πώς ἡ προσφορά καί ἡ σκέψη τοῦ νά βάλω τήν ἀνάγκη
τοῦ ἄλλου πάνω ἀπό τή δική μου, πρέπει νά πηγάζει ἀπό μέσα μας, ἐνῶ ἀπό τή δεύτερη εἰκόνα τό πώς πρέπει νά εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα
ἔχουμε τόν Θεό καί νά μήν θεωροῦμε τίποτα
δεδομένο.
Γιάννης Μπέκος
Φοιτητής Μηχανολογίας

Πράγματι, ἡ παραμονή μας στήν πανέμορφη
Οὐγκάντα εἶχε Ἱεραποστολικό χαρακτήρα! Οἱ
μικροί καί μεγάλοι καινούργιοι φίλοι πού γνωρίσαμε ἐκεῖ εἶναι ἀλήθεια ὅτι εἶχαν μία «Ἱερή
ἀποστολή»: νά μᾶς διδάξουν νά ζοῦμε, νά
ζοῦμε ἐν Χριστῷ!
Στήν Οὐγκάντα συνειδητοποιήσαμε πόσο
ἀχάριστοι καί καλομαθημένοι εἴμαστε! Ἡ φράση «Δέν ξέρουμε τί ἔχουμε», τό περιγράφει
ἐπακριβῶς αὐτό! Πόσο δεδομένο ἔχουμε τό
πόσιμο νερό τῆς βρύσης, τό φαγητό ἀνά πᾶσα
ὥρα καί στιγμή, τό κρεβάτι μας, τά πολλά καί
καθαρά μας ροῦχα, τά ἄνετα παπούτσια μας…
Νά βλέπατε τά παπούτσια τους (ὅσα εἶχαν φυσικά!!!)… Νά βλέπατε πόσο λιωμένα καί σκισμένα ἦταν… Νά περπατοῦν χιλιόμετρα, νά παί-

ζουν, νά τρέχουν ξυπόλυτα σάν νά φοροῦσαν
τά πιό ἀκριβά καί βολικά παπούτσια! Στήν κυριολεξία: «Δέν ξέρουμε τί ἔχουμε!!!»
Ξέρετε ὅμως σέ τί ὑστεροῦμε; Τί μᾶς λείπει;
Ἡ Πίστη, ἡ εὐγνωμοσύνη, τά ἀληθινά ἐγκάρδια χαμόγελα, ἡ πραγματική ζωή! Ἡ ἐν Χριστῷ
ζωή! Οἱ πρωτοχριστιανοί φίλοι μας μᾶς δίδαξαν
τήν ἔννοια τῆς ἀληθινῆς πίστης! Τήν ἔννοια
τῆς Κοινωνίας Χριστοῦ! Στήν Παναγία τήν
Μυρτιδιώτισσα ἔνιωσα αὐτό πού πολλοί Πατέρες λένε ὅτι: «Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἕνα κομμάτι
τοῦ Παραδείσου!». Τό ἔνιωσα ὅταν ἔβλεπα τόν πατέρα
Ἀριστοτέλη νά κηρύττει καί
ὅλα τά μάτια καί τά αὐτιά νά
εἶναι στραμμένα σέ αὐτόν!
Τό ἔνιωσα ὅταν κάθε πιστός
πρίν μπεῖ στήν ἐκκλησία
ἔσκυβε καί ἔκανε τόν σταυρό του, ὅταν ἄκουγα ὅλο τό
ἐκκλησίασμα νά ψέλνει
ὄρθιο ἀδιάκοπα, ὅταν ἔβλεπα τά παιδιά νά κλείνουν τά
μάτια τους καί νά βάζουν τά
χέρια τους μπροστά γιά νά
προσεύχονται συγκεντρωμένα! Πόσο μικρός ἀνθρωπάκος αἰσθάνθηκα! Πόσο
ἄπιστος Χριστιανός!
Σᾶς εὐχαριστοῦμε μικροί
μας φίλοι γιά τό κουράγιο, τήν δύναμη, τήν
ἐλπίδα καί τήν θέληση πού μᾶς δώσατε! Σᾶς
εὐχαριστοῦμε γιατί στά πρόσωπά σας εἴδαμε
Χριστό! Στά πιό γλυκά σας χαμόγελα, στά πανέμορφα, μεγάλα ἀμυγδαλωτά σας μάτια, στίς
πιό ζεστές ἀγκαλιές σας, στίς καθαρές ὁλόλευκες ψυχές σας… Μᾶς λείπετε ἤδη καί εὐχόμαστε νά ἀνταμώσουμε σύντομα! Ἐλπίζουμε, ὅσα
ζήσαμε, τίς 10 αὐτές μέρες κοντά σας, νά χαραχτοῦν ἀνεξίτηλα στήν μνήμη μας! Γιατί ζήσαμε Παράδεισο! Μά πόσο Παράδεισο χώρεσες Θεέ μου σέ μία μικρή ἐκκλησία στό μακρινό Ρουμπαάρε!
Νίκη Μαυρίδη
Φοιτήτρια Βιοτεχνολογίας
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Ἱερομόναχος
Κοσμᾶς Γρηγοριάτης
Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος
γίνεται σύμβολο θυσίας
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μέ τό
πέρασμά τους, ἄφησαν τά ἴχνη τῆς
παρουσίας τους ζωντανά σ’
αὐτή τή ζωή. Τό παράδειγμά
τους ἔγινε σύμβολο, τό
ὁποῖο δείχνει στίς ἑπόμενες γενιές ποιά πρέπει νά
εἶναι ἡ πορεία τους σ’
αὐτή τή ζωή. Πορεία τήν
ὁποία συνοδεύει ἡ ἀγάπη καί ἡ θυσία. Δύο
ἀρετές, πού εἶναι ἄρρηκτα καί ἀπόλυτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Ὁ τάφος τους ἔχει
σύμβολο τόν Σταυρό, ὁ
ὁποῖος μαρτυρεῖ, λοιπόν,
αὐτήν ἀκριβῶς τήν ὑπέρτατη θυσία. Μαρτυρεῖ τό
πέρασμά τους ἀπό αὐτή τή
ζωή. Μαρτυρεῖ τήν ἐκπλήρωση ἑνός σκοποῦ. Ἑνός σκοποῦ, ὁ
ὁποῖος χαράχτηκε καί ὑπογράφτηκε μέ τό αἷμα τους, ὡς ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τους ἐδῶ στή γῆ. Σκεπτόμενος αὐτά,
πραγματικά, πῶς νά μήν αἰσθάνεσαι δέος; Πῶς
νά μήν αἰσθάνεσαι σεβασμό; Πῶς νά μήν αἰσθάνεσαι τιμή γιά τήν παρουσία τους;
Ζοῦμε σέ μία ἐποχή, ἡ ὁποία καταλύει τά
πρόσωπα καί τήν ἱστορία. ᾽Εποχή ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά ἐξαλείψει κάθε ἴχνος τῆς μαρτυρίας
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θυσίασαν τά ἰδανικά τους
καί τήν ἴδια τους τή ζωή σέ κάτι ἱερό καί ἀνώτερο. Ἐποχή ἡ ὁποία γκρεμίζει τά πρόσωπα πού
ἔγιναν σύμβολα καί πρότυπα. Γι’ αὐτό, δυστυχῶς, θά πρέπει νά γνωρίζουμε, ὅτι ὄχι μόνο
γενιές ἀλλά καί ἔθνη ὁλόκληρα θά χαθοῦν καί
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θά καταρρεύσουν σάν χάρτινοι πύργοι μέσα
στήν ἱστορία.
Ἕνα τέτοιο σύμβολο ὑπέρτατης θυσίας καί
ἀνθρωπιᾶς ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος Ἱεραπόστολος π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης, ὁ ὁποῖος ἔκλεισε
φέτος 31 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του στίς
27/01/1989.
Θεώρησα χρέος μου νά καταθέσω μερικές
σκέψεις ἀπέναντι στή μαρτυρική μορφή
του, ἡ ὁποία μέ ἐμπνέει καθημερινά
βλέποντας τήν φωτογραφία του
στούς χώρους τῶν κτιριακῶν
ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κατάνγκας
καί συγχρόνως μοῦ θυμίζει τό δικό μου χρέος
ἀπέναντί του, νά διατηρήσω ὅλη τήν πορεία
τῆς ζωῆς του ζωντανή
μέσα στίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων.
Τό ὄνομά του κοσμεῖ τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, τό Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας
καί ἰδιαιτέρως τήν Ἱερά
Μητρόπολη Κατάνγκας
στό Κολουέζι, ὅπου βρισκόταν καί ἡ βάση τῆς δικῆς
του ἱεραποστολικῆς του δράσης. Ὁ τάφος του εἶναι φωτεινός ὁδοδείκτης γιά τίς ἑπόμενες
γενιές, ἀλλά καί γιά τούς ἀνθρώπους
πού ἀγάπησε καί ἔδωσε τά πάντα γιά νά μαρτυρηθεῖ τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στίς περισσότερες περιοχές.
Ἦταν, ὄντως, ἄξιος μιμητής τῶν Ἁγίων καί
τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεώς μας. Ἀναλώθηκε
στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες δίνοντας ὅτι πιό πολύτιμο εἶχε, τήν ἴδια
του τή ζωή. Πότισε μέ τό αἷμα του τή συγκεκριμένη γῆ, ὥστε νά καρποφορήσει ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ, πού ἔσπειρε ἐντατικά μέ κόπο καί θυσίες
στούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς του. Αὐτή ἡ σπορά, διά θαύματος, ἔδωσε καρπούς εὔχυμους
καί εὐλογημένους.

Ἀντικρίζουμε χιλιάδες ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀπέβαλαν τήν εἰδωλολατρία καί ἀσπάστηκαν τήν
Ὀρθόδοξη Πίστη. Οἰκογένειες
ὁλόκληρες μαρτυροῦν αὐτό τό
θαῦμα. Μαρτυροῦν τήν παρουσία
τοῦ π. Κοσμᾶ ὡς ἀγγέλου ἐξ οὐρανοῦ, ἀπεσταλμένου ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό, πού ἐδίωξε τά σκοτάδια
τῆς εἰδωλολατρίας καί τούς ἔδειξε
τό Φῶς τό Ἀληθινό.
Μαρτυρίες
αὐθεντικές,
οἱ
ὁποῖες ἀποκαλύπτουν τό μέγεθος
τῆς προσφορᾶς αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι καταγεγραμμένες ὄχι
μόνο σέ βιβλία καί σέ ψηφιακούς
δίσκους, ἀλλά, κυρίως, στή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. Ἄνθρωποι
πού τόν ἔζησαν, ἐργάστηκαν, ταξίδεψαν χιλιόμετρα μακριά, σέ ἱεραποστολικές περιοδεῖες. Γεύθηκαν
χαρές καί λῦπες. Συνομίλησαν μαζί
του, κατηχήθηκαν. Βαπτίστηκαν
ἀπό τόν ἴδιο. Εἶδαν ζωντανά θαύματα καί κοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἀπό τά εὐλογημένα χέρια του.
Μαρτυρίες, τίς ὁποῖες δέν μπορεῖ νά ἐξαλείψει ὁ πανδαμάτωρ καί
ἀνηλεής χρόνος, ὅσο γρήγορα κι
ἄν περάσει. Ἔχει καταγραφεῖ τό
ὅλο ἔργο του, μέ ἀνεξίτηλο μελάνι
Ὁ Ἰωάννης Ἀσλανίδης, μετέπειτα Ἱερομόναχος π. Κοσμᾶς Γρηγοριάτης
στό βιβλίο τῆς αἰωνιότητας. († 1989), ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος ἐργοδηγῶν ἠλεκτρολόγων, προσέφερε
Ἔχουν ζωγραφιστεῖ ἡ μορφή του, ἀπό λαϊκός ἀκόμη ἐθελοντική ἐργασία στήν Ἱεραποστολή
οἱ ἀρετές του, μέ τά πιό ὄμορφα
χρώματα, τίς ὁποῖες καλλιέργησε,
τησαν αἱ χεῖρες αὗται»(Πράξ. 20,34).
τίς αὔξησε μέσα στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου
Ἐάν δοῦμε, πράγματι, τή ζωή αὐτοῦ τοῦ μεκαί τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά χρωματίσουν μέ γάλου Ἱεραποστόλου πόσο πολύ ἐργάσθηκε,
τήν ἀγάπη ἕνα λαό πού πορεύθηκε χιλιάδες σπέρνοντας τό λόγο τοῦ Θεοῦ σ’ ἕνα ἀκαλλιέρχρόνια χωρίς τήν Ἀγάπη.
γητο χωράφι, ἀντικρίζοντας τά ζιζάνια τῆς
Ἐδῶ μποροῦμε νά θυμηθοῦμε τό λόγο τοῦ ἁμαρτίας, τῆς εἰδωλολατρίας, τῆς μαγείας πού
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος ται- εἶχαν εἰσχωρήσει στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων
ριάζει ἀπόλυτα στό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ ἐδῶ, θά ἐντυπωσιαστοῦμε σκεπτόμενοι ποῦ
π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη: «αὐτοί γινώσκετε ὅτι βρῆκε ὁ ἄνθρωπος αὐτός τόση δύναμη, ὥστε νά
ταῖς χρείαις μου καί τοῖς οὖσι μετ’ ἐμοῦ ὑπηρέ- ἐπιτελέσει ἕνα τέτοιο θεάρεστο ἔργο. Καί πάλι
23

ὁ Παύλειος λόγος ταιριάζει ἀπόλυτα: «ὅτι τριετίαν νύκτα καί ἡμέραν
οὐκ ἐπαυσάμην μετά δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον» (Πράξ. 20,31).
Πόσες φορές αἰσθάνθηκε ἀπογοητεύσεις, βλέποντας σέ κάποια
σημεῖα τοῦ ἔργου του νά ὑψώνονται ἐμπόδια, σάν πελώρια κύματα
καί νά μήν μπορεῖ νά τά ξεπεράσει
μέ κανένα ἄλλο τρόπο παρά ἔχοντας μόνο μία σανίδα σωτηρίας; Ἡ
μόνη ἀσφαλής σανίδα, ἦταν ἡ βαθιά πίστη του στόν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό. Ἡ πίστη ἡ ὁποία τοῦ ἔδινε
δύναμη, ἐλπίδα καί παρηγοριά, γιά
νά μπορεῖ νά συνεχίζει τό τεράστιο
ἔργο του, ξεπερνώντας ὅλες τίς
ἀντιξοότητες πού συναντοῦσε στό
πέρασμά του.
Τό ἔργο του, ὅμως, μετά ἀπό
πολλές καί ἐπίπονες προσπάθειες,
βρῆκε ἀνταπόκριση. Ἔβλεπε τούς
καρπούς του νά ὡριμάζουν ἀργά,
ἀλλά σταθερά. Ἔβλεπε τούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς νά ἀσπάζονται
τόν Χριστιανισμό καί νά εἰσέρχονται στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί νά γίνονται συνεργάτες του στόν ἀγώνα τῆς Ἱεραποστολῆς. Συνεχίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, νά ἀφήνουν τά ἴχνη τῆς
παρουσίας του σπέρνοντας συνεχῶς τό λόγο τοῦ Χριστοῦ στίς Μεγαλοβδόμαδο στήν Ἱεραποστολή, τελώντας τήν Ἀκολουθία (πάνω). Ὁμαδικό
χερσωμένες ἀπό τήν ἁμαρτία ψυ- Βάπτισμα στίς ὄχθες ποταμοῦ (κάτω)
χές τους.
Νομοτελειακά, ὅμως, κάθε ἀρχή
δόσιμο νά εἶναι ὁλοκληρωτικό, δίχως κρατούστόν φθαρτό καί ἐφήμερο κόσμο ἔχει καί ἕνα μενα, μέ διάθεση αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήτέλος. Κάθε πορεία ἔχει καί ἕνα τελικό προορι- σεως καί μέ σκοπό νά ἀφήσουμε τά κόκκαλά
σμό. Ἔτσι καί ἡ πορεία τοῦ π. Κοσμᾶ ἔφτασε μας μεταξύ τῶν ἰθαγενῶν». Ἔτσι καί ἔγινε. Ὁ
στό τέλος της. Ἕνα τέλος, τό ὁποῖο, ἴσως, δέν λόγος του προφητικός.
ἦταν ἀντάξιο τοῦ ἔργου του. Ἕνα τέλος, πού
Μετά ἀπό μία πορεία ἀγάπης δεκατριῶν
ἔκρυβε μία ἀναπάντεχη ἔκπληξη.
ἐτῶν στόν Ἀμπελώνα τῆς Ἀφρικανικῆς γῆς, ὁ
Ἐκπληρώθηκε ἀπό ἕνα λόγο τοῦ π. Κοσμᾶ, ὁ Θεός κάλεσε κοντά του τόν π. Κοσμᾶ, γιά νά
ὁποῖος προγνώριζε τό θάνατό του. Σέ μία στιγ- ξεκουράσει τό κουρασμένο σῶμα του ἀπό τούς
μή τῆς ζωῆς του εἶπε: «Γιά τήν Ἱεραποστολή τό κόπους καί τά βάσανα αὐτῆς τῆς ζωῆς καί νά
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της κάθε πονεμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο καί τοῦ ἔδωσε ἀξία
στήν μέχρι τότε ἀνυπαρξία του.
Τοῦ ἔδωσε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ,
μέσα στό πνευματικό σκοτάδι τῆς
ἀγνοίας του. Τοῦ ἔμαθε γιά τήν
Ἀγάπη, καθώς ὁ ἴδιος τήν εἶχε κοινωνήσει πρῶτος στή ζωή του.
Πρόθυμα ἔκανε τήν εὐαγγελική
προτροπή τοῦ Κυρίου πράξη, αὐταπαρνούμενος τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Δέν ὑπολόγισε τίποτα στή ζωή
του. Ἕνα μόνο τόν ἐνδιέφερε. Νά
μπορέσει νά ἐκπληρώσει τήν ἀποστολή του. Καί ἡ ἀποστολή του
ἦταν νά μεταφέρει μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τή Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.
Ὁ λαός τοῦ Κολουέζι καί τῶν
γύρω περιοχῶν σήμερα εἶναι βαθύτατα εὐγνώμων στήν ὁσιακή καί
μαρτυρική μορφή του, γιατί χρωστᾶνε τά πάντα σ’ αὐτόν τόν
ἄνθρωπο πού τούς ἔδωσε τά πάντα. Τούς ἔδωσε τόν πολυτιμότερο
θησαυρό πού κατεῖχε καί αὐτός
ἦταν ἡ ἀνόθευτη Ὀρθόδοξη Πίστη.
Τέλος, τό λείψανό του, τό ὁποῖο
ὑποδέχτηκε μέσα στήν καρδιά του
ὁ λαός τῆς Ἀφρικῆς, εἶναι ἡ πολύτιμη παρακαταθήκη πού ἄφησε ὁ π.
Κοσμᾶς, γιά νά θυμοῦνται καί νά
Ἐκδηλώσεις ἀναγνώρισης καί σεβασμοῦ τῶν ντόπιων στό πρόσωπο τοῦ μακαριπαραδειγματίζονται οἱ ἑπόμενες
στοῦ π. Κοσμᾶ μετά τό πέρασμα πολλῶν ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του
γενιές. Ὁ σταυρός πού βρίσκεται
στό ἐντάφιο μνημεῖο του, εἶναι
ἀναπαύσει τήν ἁγιασμένη του ψυχή στή Βασιἀδιάψευστη ἀπόδειξη ὅτι ὁ κεκοιμημένος πού
λεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἕνα τραγικό τροχαῖο δυστύχημα ἔδωσε τέ- ἀναπαύεται εἰρηνικά σέ αὐτό, σήκωσε ἐπάξια
λος σ’ αὐτήν τήν πορεία ἀγάπης τοῦ εὐαγγελι- τό δικό του προσωπικό Σταυρό του φέροντας
σμοῦ τῶν ἀδελφῶν στήν Κεντρική Ἀφρική. εἰς πέρας τήν ἀποστολή του στόν κόσμο.
Ἄς εἶναι Αἰωνία ἡ μνήμη του!
Τούς στέρησε τόν πνευματικό τους πατέρα, ὁ
ὁποῖος τούς ἀναγέννησε πνευματικά καί τούς
κατεύθυνε στήν Αἰώνια Ζωή. Σταμάτησε νά
χτυπάει ἡ καρδιά ἑνός σύγχρονου μεγάλου Ἱεραποστόλου. Μιά καρδιά, ἡ ὁποία ἔκλεισε μέσα

Ἀρχιμ. Κοσμᾶς Θασίτης, Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κατάνγκας
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Μ

έ τό ἔλεος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καί
τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.
Θεοδώρου Β´, πραγματοποιήθηκε ἀπό 26ης ἕως
29ης Ἰανουαρίου 2020, στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν, τό Β´
Λειτουργικό Σεμινάριο τῶν κληρικῶν μας μέ
θέμα: «Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα: Πνευματική καί Λειτουργική ζωή».
Τήν 25η Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ.
Παντελεήμων ὑποδέχθηκε μέ πατρική ἀγάπη
καί χαρά, τούς προερχομένους ἀπό τίς διάφορες πόλεις τῆς χώρας κληρικούς του.
Τήν Κυριακή 26η Ἰανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ
τήν συμμετοχή ὅλων τῶν κληρικῶν, ἐνοριακῶν
χορωδιῶν, τῶν μελῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου, τῶν μελῶν Ἐνοριακῶν Ἐπιτροπῶν καί πλήθους πιστῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος κήρυξε τόν θεῖο λόγο
λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς κλήσεως τοῦ Ζακχαίου ἀπό τόν Κύριο καί ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στίς ἱερατικές κλήσεις, ὡς καί στό σημαντικό γεγονός τοῦ Β´ Λειτουργικοῦ Σεμιναρίου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,
πού ἀποσκοπεῖ στή λειτουργική κατάρτιση τῶν
ἱερέων περί τῶν κατανυκτικῶν Ἀκολουθιῶν
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί κατ’
ἐπέκταση στήν πνευματική προαγωγή τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Κονγκό - Μπραζαβίλ.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἶχε πολύωρη συνάντηση μέ τούς κληρικούς γιά θέματα
πού ἀφοροῦν στήν προσωπική πνευματική,
οἰκογενειακή καί ἐνοριακή ζωή τους.
Τίς ἑπόμενες δύο ἡμέρες τελέσθησαν ὑποδειγματικῶς ἐντός του Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Point - Noire οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὑπό τήν
διαρκῆ ἐπίβλεψη τοῦ Μητροπολίτη, μέ σκοπό
τήν ὀρθή κατάρτιση τῶν ἱερέων ἐπί τῶν σχετικῶν τυπικῶν λειτουργικῶν διατάξεων.
Μετά τό πέρας αὐτῶν, ἀκολουθοῦσε ἀπό
κοινοῦ μελέτη ἀξιόλογων ἑρμηνευτικῶν κειμέ-
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Β´ Λειτουργικό Σεμινάριο
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως
Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν

νων πού ἀναλύουν ἱστορικῶς καί θεολογικῶς
τίς προαναφερθεῖσες ἱερές Ἀκολουθίες.
Τό ἀπόγευμα τῆς 28ης Ἰανουαρίου, στή σύναξη τοῦ ἱεροῦ κλήρου, προσετέθησαν καί οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν κατηχητῶν ἀνά Ἀρχιερατική Περιφέρεια, ὥστε ὁ ὑπόλοιπος χρόνος ἕως τήν
περάτωση τοῦ Σεμιναρίου, νά ἀφιερωθεῖ στήν
ἀπό κοινοῦ ἐξέταση τοῦ σπουδαίου θέματος
τῆς κατηχήσεως.
Οἱ κατηχητές κατέθεσαν τίς ἐμπειρίες τους
σχετικά μέ τίς μεθόδους, τό κατηχητικό ὑλικό,
καθώς καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν
κατά τήν προετοιμασία τῶν κατηχουμένων
πρός τό ἅγιο Βάπτισμα.
Μετά ἀπό διεξοδική μελέτη τοῦ ἀνωτέρω
θέματος, τό ἀπόγευμα τῆς 29ης Ἰανουαρίου, ὁ
Σεβασμιώτατος παρουσίασε τήν ἀπό καιρό
εἰλημμένη ἀπόφασή του περί τῆς συστάσεως
μονίμου Σεμιναρίου Κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στό ὁποῖο θά μετέχουν μόνιμοι κατηχητές ἀπό κάθε ἐνορία, ὑποχρεωτικῶς πεπαιδευμένοι ἐνήλικες, ὥριμοι πνευματικῶς καί
ἀπό ἐτῶν βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί,

οἱ ὁποῖοι ἀνά τετράμηνο θά προσέρχονται σέ
σύναξη ὑπό τόν Ποιμενάρχη στήν ἕδρα τῆς
Μητροπόλεως, προκειμένου νά καταρτίζονται
καί νά λαμβάνουν κοινό θεολογικό ὑλικό πρός
μελέτη, ἕως τήν ἑπόμενη σύναξη, ὅπου, κατόπιν ἐξέτασης ἐπ’ αὐτοῦ, θά λαμβάνουν νέο ὑλικό.
Ταυτοχρόνως ἡ Μητρόπολη θά προβεῖ στήν
ἐκτύπωση συνοπτικοῦ συγγράμματος περί τήν
Ὀρθόδοξη πίστη, τό ὁποῖο θά μελετοῦν οἱ κατηχούμενοι μέ τήν βοήθεια τῶν κατηχητῶν
τους στήν διάρκεια ἑνός ἔτους. Σκοπός τοῦ
ἐγχειρήματος εἶναι, μέ τή Χάρη τοῦ τρισαγίου
Θεοῦ, ἡ ὀρθή, συστηματική, ὑπεύθυνη καί ἑνι-

αία μορφή καί περιεχομένου κατήχηση, ὅλων
τῶν προσερχομένων στήν Ὀρθόδοξη πίστη,
ἀπό ἐντεταλμένα καί μόνιμα πρόσωπα, τά
ὁποῖα ἐπίσης θά τυγχάνουν διαρκοῦς ἐπιμορφώσεως.
Τό τριήμερο Λειτουργικό Σεμινάριο ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς τό βράδυ τῆς 29ης Ἰανουαρίου μέσα σέ κλίμα ἐνθουσιασμοῦ καί πνευματικῆς εὐφορίας, μέ τήν προσφορά ἱερῶν
ἀμφίων στούς ἱερεῖς, καθώς καί κατηχητικῶν
συγγραμμάτων πρός αὐτούς καί τούς ἐπικεφαλῆς κατηχητές.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν

Τήν ἀνακοίνωση γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς, μάλιστα, ἔκανε ὁ
Μακαριώτατος, παρουσίᾳ τοῦ Συντονιστῆ Ἐκπαίδευσης Βορείου Ἀφρικῆς καί
Μέσης Ἀνατολῆς κ. Δημήτρη Γιαννικόπουλου, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ὁλόθερμη στήριξη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας,
τονίζοντας ὅτι στό ἄμεσο μέλλον θά
ἐξετάσει τό πῶς πρακτικά θά στηριχτεῖ ἡ
λειτουργία τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μέ τή βοήθεια ἀποσπασμένων ἀπό τήν Ἑλλάδα ἐκπαιδευτικῶν.
Στήν Πατριαρχική Σχολή «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας», οἱ Ἀφρικανοί σπουδαστές στό ὡρολόγιο πρόγραμμα, διδάσκονται μαθήματα θεολογίας, καθώς
ἐπίσης καί μαθήματα νοσηλευτικῆς καί
γεωπονικῆς, ἀπό Ἕλληνες καί Αἰγύπτιους ἐκπαιδευτικούς, ἀλλά καί στελέχη
τοῦ Πατριαρχείου.
Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπό τούς
δέκα σπουδαστές, μιλᾶνε πολύ καλά τήν ἑλληνική καί κατέχουν τή βυζαντινή μουσική, ἀπό
σεμινάρια πού ἤδη ἔχουν παρακολουθήσει στίς
κατά τόπους Μητροπόλεις τῆς Ἀφρικῆς.

Πατριαρχική Σχολή
«Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας»

Ἀ

πό τά τέλη τοῦ περασμένου Ἰανουαρίου,
ξεκίνησε καί πάλι, μέ τή συμμετοχή δέκα
Ἀφρικανῶν σπουδαστῶν, ἡ λειτουργία
τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
«Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας». Τή λειτουργία
τῆς Σχολῆς ἀνακοίνωσε ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος στό χῶρο ὅπου στεγάζεται ἡ Σχολή, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ...

στόν Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Φαναρίου
κ. Ἀγαθάγγελο,
Γενικό Διευθυντή τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἔστειλαν
οἱ Σεβ. Μητροπολίτες:
Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου
κ. Δαμασκηνός
καθώς καί Μαρωνείας
καί Κομοτηνῆς
κ. Παντελεήμων
γιά τήν ἀποστολή
ἀντιτύπων εἰκόνας
τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, ἡ ὁποία
διανεμείθηκε πρός
πνευματική στήριξη
τῶν ἀκριτῶν
τοῦ Ἔβρου καί
τῆς Θράκης.
Ἡ κ. Ἀγλαΐα Μπούμη
ἐκ μέρους τῆς
Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἕνωσης, ἐπίσης,
εὐχαρίστησε μέ σχετική
ἐπιστολή της γιά τήν
ἀποστολή ἐντύπων
μέ τήν ἀνάλυση
τοῦ «Πιστεύω»
καί ἄλλων βιβλίων
ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας.
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«τῶν δέ μαθητῶν καθῶς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος
αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς... ἀδελφοῖς»
(Πράξ. ια´ 29)
Ἀπό 01-10-2019 ἔως 31-122019 προσεφέρθηκαν στό Γραφεῖο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τά παρακάτω χρηματικά ποσά γιά τό ἱεραποστολικό
ἔργο ἀπό τούς:

Diamantidis Kostas 16,40 ●
Ἀηδόνη Ἀθανάσιο 20 ● Ἀλεβίζο Ἰωάννη 25 ● Ἀναγνωστοπούλου Ἀργυρή 60 ● Ἀνταλλόπουλο Γεώργιο 150 ● Ἀνυφαντῆ Βάϊο 200 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4817) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4199) 50 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α.1949) 50 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1952) 90 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1953) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4584) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4687) 100 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4695) 400 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1941) 90 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4189) 25 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4173) 50 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4168) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3622) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 5078) 50 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1934) 90 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3640) 40 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 5054) 20 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1962) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4867) 10 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4866) 50 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 5097) 20 ● Ἀνώνυμο

(Γ.Ε. 5062) 2.200 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4647) 300 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4360) 150 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3641) 100 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4798) 300 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 5095) 1.000 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4688) 50 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4794) 50 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4801) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3623, 4191, 4164, 5058)
120 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 4819)
200 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 5056)
200 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 5044) 30
● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 4356) 70 ●
Ἀνώνυμο (Α.Α. 1964) 20 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 3651) 100 ●
Ἀνώνυμο (Α.Α. 1959) 100 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 4178) 500 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 5063, 5064)
200 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 4179,
4180, 5055) 150 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 5096) 30 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 4170) 100 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 3653, 4194, 4604, 5088)
200 ● Ἀποστόλου Ἀθηνᾶ 350
● Ἀργυρούλη Μαρία 200 ●
Ἀριστοτελίδη 200 ● Ἀσημάκη
Ἀρχοντούλα 20 ● Ἀσφῆ Ἑλένη 20 ● Βασιλοπούλου Γεωργία 120 ● Βασιλοπούλου Σοφία 60 ● Βατίδου Ἑλένη 30 ●
Βελισσαρίου Κυριακούλα 15
● Βηλάκη Ἀργυρώ 20 ● Βλάχου Κυριακή 100 ● Βλέτσα
Νικόλαο 20 ● Βουκυκλάρη

Στέλλα 20 ● Βουτενιώτη
Ἀνδρέα 20 ● Γαβρίδου Σοφία
200 ● Γερομόσχου Ἑλένη 10
● Γεωργιάδη Παναγιώτη 15 ●
Γεωργίου Ἐλευθέριο 15 ● Γεωργοτᾶ Μᾶρκο 50 ● Γεωργουλέα Ἀνδρέα 10 ● Γιαννακόπουλο Ἀ. 500 ● Γιαννοπούλου Παναγιώτα 35 ● Γκότση
Χρῆστο 50 ● Γουργουρᾶ
Ἀγγελική 20 ● Δαλιάνη Στέλλα 50 ● Δάρρα Σταυρούλα 20
● Δασκάλου Στυλιανή 20 ●
Δεληγιώργη Κων/νο 90 ● Δημητρίου Νίκη 20 ● Διαμαντόπουλο Θεόδωρο 30 ● Δούγαλη Παναγιώτη 50 ● Δραγάτη
Σεβαστή 20 ● Δρακάκη Μαλ.
300 ● Ἐγγλέζου Φιλία 22 ●
Εὐσταθίου Δάφνη 30 ● Ζάρρου Μαρία 70 ● Ζαφειρόπουλο Ἀναστάσιο 30 ● Ζέρβα
Δημ. 50 ● Ζηλιανάκη Ἑλένη
70 ● Ζουμπουλόγλου Χρυσαυγή 50 ● Ζουναρέλη Βασίλειο 60 ● Ἡσυχαστήριο «Ἁγ.
Πάντων» 30 ● Ἡσυχαστήριο
«Οἱ Ἅγ. Θεόδωροι» 30 ● Θαλασσέλη Παναγιώτη 200 ●
Ἰστρατόγλου Ἀλέξιο 50 ● Κακαλῆ Πέτρο 50 ● Κακαράτζα
Ἀντώνιο 40 ● Καλόξυλο
Εὐάγγελο 100 ● Κάμα Βασίλειο 5 ● Καντιδάκη Ἰωάννη
120 ● Καπίκη Δημήτριο 30 ●
29

Καραβάνη Εὐστράτιο 50 ●
Καρακατσάνη 20 ● Καρακατσάνη Ἀθηνᾶ 100 ● Καρακίτσου Ἕλενα 300 ● Καραμάνου Ἄννα 100 ● Καραολάνη
Κων/νο 50 ● Καρυώτου Χαρίκλεια 50 ● Κατσαροῦ Χριστίνα 50 ● Κηπουροῦ Βασιλική
100 ● Κορακιανίτου Ἀγγελική
800 ● Κοσμᾶ Δημήτρη 50 ●
Κουκουλάκη Εἰρήνη 50 ●
Κουνιάκη Ἰουλία 100 ● Κουπαράνη Στέργιο 17 ● Κουράφα Χριστίνα 150 ● Κουτουμάνο Δημήτριο 200 ● Κουτσογιάννη Δ. 120 ● Κρίτσα Σταυρούλα 100 ● Κωνσταντινίδη
Εὐάγγελο 20 ● Κωνσταντινίδου Ἐλεούσα Μαρία 50 ●
Κωνσταντοπούλου Βούλα 40
● Κωστοπούλου Παναγιώτα
20 ● Λεβεσᾶνο Νικόλαο 100 ●
Λινάρδο Δημήτριο 15 ● Λυμπέρη Δημήτριο 120 ● Μακρῆ
Φιλαρέτη 150 ● Μακρίδου Νίνα 40 ● Μάλλιαρη Γεώργιο 40
● Μανθόπουλο Κων/νο 1.000
● Μαριάμ 50 ● Μαρκέλου Γεωργία 20 ● Μαστορίδη
Κων/νο 50 ● Μαυράκη Στέφανο 40 ● Μαυρῆ Ἄννα 20 ●
Μελᾶ Αἰκατερίνη 100 ● Μεσσηνιώτη Σπῦρο 50 ● Μηλίτση
Γεώργιο 50 ● Μητράκου Ἔφη
20 ● Μικρόπουλο Ἠλία 50 ●
Μπαμπαρούτση Ἰωάννη 30 ●
Μπαρσάκη Λέρτα Φωτεινή 20
● Μπινιάρη Κων/νο 50 ● Μπινίκο Νίκο 10 ● Μπιρπανάγο
Ἄ. 26 ● Μπόλη Ἠλία 20 ●
Μπουζάνη Σοφία 20 ● Μπούκουρα Χρῆστο 300 ● Μπρέλλα Στέφανο 19,64 ● Ναθα30

ναήλ Κυριάκο 50 ● Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 600
● Νασοπούλου Στέλλα 40 ●
Νικολαΐδου Ἑλένη 50 ● Νικολόπουλο Στέργιο 100 ● Ὅμιλο Ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς
1.750 ● Οὐγιάρογλου Γεωργία 5 ● Παναγιωτόπουλο Γεώργιο 250 ● Παναγιωτόπουλο
Γεώργιο 50 ● Παντζοπούλου
Ἀδαμαντία 100 ● Πανώριο Νικόλαο 50 ● Παπαδάκο Γεώργιο 400 ● Παπαδημητρίου
Ἀπόστολο 100 ● Παπαθωμᾶ
Γεώργιο 110 ● Παπαθωμοπούλου Ἰσμήνη 20 ● Παπαχρήστου Ἡλιάνα 300 ● Παππᾶ
Βασιλική 100 ● Πασχαλίδη
Ἀναστάσιο 20 ● Πατούνα Ἑμ.
120 ● Πατρινό Κ. 50 ● Πατρινό Νικόλαο 50 ● Πάτση Παναγιώτη 30 ● Πατσογιάννη Δημήτριο 180 ● Παυλᾶκο Ἀλέξανδρο 30 ● Περισοράτη
Κων/νο 300 ● Πετρούλια Βασίλειο 500 ● Πολεμῖκο Σωτήριο τοῦ Ἐμ. 310 ● Πουλάκη
Μαργαρίτα 50 ● Πυριόχο Λεωνίδα 50 ● Ρήγκο Ἀριστοτέλη
150 ● Ρώμα Χρῆστο 20 ● Σακελλάρη Γεώργιο 300 ● Σαμιώτη Ζωή 50 ● Σαραβάνου
Βασιλική 100 ● Σαρακατσίδη
Ἀναστάσιο 50 ● Σαρακηνό
Χαράλαμπο 100 ● Σβαρνᾶ
Ἡλία 20 ● Σκέντζου Σοφία 30
● Σολδᾶτο Ἰωάννη 50 ● Σολομωνίδου Ἀνδρομάχη 60 ●
Σουρίδη Ἡλία 100 ● Σταματοπούλου Ρούσσου Ἄρτεμις 60
● Σταυρόπουλο Ἰ. καί Συνεργάτες 200 ● Στράτου Εὐαγγελία 40 ● Σύλλογο «Μακρυ-

γιάννης» 200 ● Συμεωνίδου
Δέδε Ἑλένη 30 ● Σχολή Ἀπολυτρωτική Ὑπ. Θεοτόκου 620
● Σωτηροπούλου Μαρία 100
● Ταμπακόπουλο Βασίλειο 30
● Ταϊνατζόγλου Εὐαγ. 20 ●
Ταταράκη Εὐαγ. 100 ● Τζαβάρα Γεωργία 15 ● Τζίντζιο Γεώργιο 80 ● Τζίντζιου Ὄλγα 30
● Τηγάνη Παναγιώτη 10 ●
Τραϊανοῦ Βασιλική 300 ●
Τραϊκάπη Σπυρίδωνα 50 ●
Τσαβοῦ Μαργαρίτα 70 ● Τσακίρη Εἰρήνη 20 ● Τσάπραζη
Νικόλαο 50 ● Τσατσανᾶκο
Κων/νο 45 ● Τσελεπατιώτη
Εὐάγ. 200 ● Τσιολακούδη
Ματζιροπούλου Λ. 40 ● Τσιρώνη Ἑλένη 101 ● Τσίτζα
Χρυσούλα 100 ● Τσίτουρα
Ἀπόστολο 30 ● Ὑφαντῆ Ἰωάννη 60 ● Ὑφαντῆ Ἰωάννη 60 ●
Φανάρα Δημήτριο 50 ● Φάτση
Εὐαγγελία 20 ● Φιλ. Σωματεῖο
«Ὁ Ἅγ. Χαράλαμπος» 300 ●
Φραγκόπουλο Εὐστράτιο 50 ●
Φωτόπουλο Φώτιο 500 ● Χαμακιώτη Σωτήριο 100 ● Χαμουρούδη Λαμπρινή 30 ● Χαραλαμπίδου Μαρία 20 ● Χαραλαμπόπουλο Θεοδόσιο 70
● Χαρτοφύλη Γεώργιο 5.200
● Χατζηαλεξάνδρου Ἀλέξανδρο 50 ● Χατζηκυριάκου Βασ.
50 ● Χατζημανώλη Αἰκ. 200 ●
Χατζηπρίμο Θωμᾶ 20 ● Χατζησταυρίδου Ἀναστασία 15
● Χρυσό Μιχ. Παῦλο 60 ● Ψαρογιώργου Μαγκλάρα Παναγιώτα 50 ● Ψαρουδάκη Παναγιώτα 50.
Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης

