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Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΗ

Ὁ σωτηριολογικός

προσανατολισμός
τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας

Τό ἐρώτημα: ποιό εἶναι τό πρωτεῦον καί ποιό
τό δευτερεῦον στοιχεῖο στό ἔργο διαδόσεως
τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας εἶναι ἕνα ἐρώτημα
ἀπό τήν ἀπάντηση τοῦ ὁποίου ἐξαρτᾶται ἡ
ἐκκλησιαστικότητα ἤ μή τοῦ ἔργου τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στόν κόσμο. Πάμπολλες φορές, δυστυχῶς, τά κριτήρια δέν εἶναι ξεκαθαρισμένα, γι᾽ αὐτό ταλαντευόμαστε, πελαγοδρομώντας στήν κυριολεξία, μεταξύ τοῦ πρωτεύοντος καί τοῦ δευτερεύοντος, χάνοντας τόν
ὀρθόδοξο προσανατολισμό μας.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὡς ἀκραιφνής ὁδηγός, μᾶς δείχνει τόν ὀρθόδοξο δρόμο, τόν
ὁποῖο πρέπει νά ἀκολουθήσει ὁ καθένας πού,
κατά τήν ἐντολή τοῦ ἀναστάντος Κυρίου, πορεύεται στόν δύσβατο, ἀλλά καί θεάρεστο συνάμα δρόμο, τῆς ἀποστολικῆς διακονίας.
Ὁ Χρυσόστομος, παρά τό σημαντικώτατο
φιλανθρωπικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτέλεσε καθ᾽
ὅλη τήν διάρκεια τῆς πρωτοπορειακῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας του1, ἐν τούτοις ποτέ δέν
λησμόνησε ὅτι τό πρωτεῦον ἔργο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμένα δέν εἶναι τό «διακονεῖν τραπέζαις», ἀλλά ἡ προσκαρτέρησις «τῇ προσευχῇ
καί τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου» (Πράξ. 6,2-4). Εἶναι
λίαν διαφωτιστικός ἐν προκειμένῳ ὁ λόγος
του: «Τίποτα δέν εἶναι ἰσάξιο τῆς ψυχῆς· οὔτε
ὁ κόσμος ὅλος. Ὥστε καί ἄν δώσεις ἄπειρα
χρήματα στούς φτωχούς, δέν κάνεις τίποτε

ἰσάξιο αὐτοῦ τοῦ ὁποίου κάνει κάποιος πού συντελεῖ στήν ἐπιστροφή μιᾶς ψυχῆς… Εἶναι μέν
μεγάλη ἀρετή ἡ ἐλεημοσύνη πρός τούς φτωχούς, ἀλλά δέν εἶναι καθόλου τό ἴδιο μέ τό νά

1. Στήν Ἀντιόχεια π.χ. οἱ ἀναξιοπαθοῦντες, οἱ ὁποῖοι περιεθάλποντο ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καθημερινῶς, κατά τήν
μαρτυρία τοῦ Χρυσοστόμου (Εἰς τόν Ματθαῖον, Ὁμιλία
ξστ´, PG 58, 630): «… εἰς τόν τῶν τρισχιλίων ἀριθμόν ὁ
κατάλογος αὐτῶν ἔφθασεν». Βλ. ἐπίσης τήν μαρτυρία

τοῦ βιογράφου του Παλλαδίου, Διάλογος, ια´, PG 47, 37:
«Καί ὁ μέν μακάριος Ἰωάννης οἰκήσας τήν Κουκουσόν
ἔτος ἕν, πλείστοις διαθρέψας πένητας τῆς Ἀρμενίας οὐ
τοσοῦτον σίτῳ, ὅσον λόγῳ (ἔφθασε γάρ κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ μέγας λιμός τήν χώραν ἐκείνην)».
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ἀπαλλάσσει κάποιος τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν
πλάνη· διότι ὅποιος κάνει αὐτό μοιάζει μέ τόν
Παῦλο καί τόν Πέτρο»2.
Ἐξ ἀρχῆς θεωροῦμε σκόπιμο, πρός ἀποφυγήν παρερμηνειῶν, νά διευκρινίσουμε ὅτι τά
φιλανθρωπικά, κοινωνικά καί πολιτιστικά κίνητρα δέν σχετίζονται ἀπολύτως μέ τόν πρωταρχικό σκοπό καί τά κίνητρα τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στόν κόσμο, ἀσχέτως ἐάν πολλές φορές μπορεῖ νά προκύπτουν ὡς φυσικό ἐπακόλουθο ἤ ὡς καρπός ἀδελφικῆς προσφορᾶς
πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντες κατά τήν ἐξάσκηση τῆς διάδοσής της3. Ὁ κίνδυνος νά χάσει ὁ
ἐργαζόμενος στό ἔργο τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας τόν ὀρθόδοξο προσανατολισμό του ἤ
νά ἀσχολεῖται «μέ πολλούς προσανατολισμούς», ἤ τό ἐνδιαφέρον του νά στρέφεται
«σέ ἀνθρώπινες ἀξίες καί σέ ἀνθρωποκεντρικές προοπτικές καί ἑστιάσεις», καί ὄχι στό «νά
βοηθήσει οὐσιαστικά τούς ἀνθρώπους νά περάσουν ἀπό τήν περιοχή τῆς ἀπιστίας, τῆς ὀλιγοπιστίας, τῆς δυσπιστίας ἤ τῆς πλανημένης πίστεως, στήν περιοχή τῆς ἀληθινῆς καί ζωντανῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας» εἶναι ἀναμφισβήτητα πάντοτε ὑπαρκτός4.
Οἱ δύο ἀμετακίνητοι πυλῶνες, ὅπως σαφέστατα διδάσκεται στήν Ἁγία Γραφή καί στήν
Ἱερά Παράδοση, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν τό σωτηριολογικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ Λατρεία
καί τό Κήρυγμα5. Ὁ χῶρος τῆς Λατρείας εἶναι ὁ
κατ᾽ ἐξοχήν τόπος διάδοσης τῆς ὀρθόδοξης

μαρτυρίας. Καί τό Κήρυγμα, λειτουργικό ἤ μή,
εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχήν τρόπος μεταφορᾶς τοῦ
εὐαγγελικοῦ μηνύματος πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ἡ λειτουργία τῆς εὐχαριστιακῆς Τραπέζης
καί ἡ λειτουργία τοῦ Λόγου, ἀπό τόν ἄμβωνα
μέχρι τήν διαπροσωπική διδαχή καί νουθεσία
διά τοῦ λόγου καί τῆς λαλίστατης «σιωπῆς»
τῶν ἔργων, καλλιεργοῦν μέ τόν πλέον θεάρεστο τρόπο τόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.
Ἡ προτεραιότητα τοῦ ἱεραποστολικοῦ
ἔργου πρέπει νά δοθεῖ μέ ὅλα τά μέσα πού διαθέτουμε στήν Λατρεία καί στήν διακονία τοῦ
Λόγου. Τό πρωτεῦον εἶναι ἡ διάδοση τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος τοῦ Χριστοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι
«῾Ο Χριστιανισμός εἶναι πρίν ἀπ᾽ ὅλα εὐαγγελισμός, ἀναγγελία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί ἑπομένως σωτηρία καί ἀναγέννηση τοῦ λόγου, μετατροπή του σ᾽ ἐκεῖνο πού δημιουργήθηκε ἀπό
τόν Θεό: σέ λόγο-ζωή, σέ λόγο σάν παρουσία,
δῶρο καί “δύναμιν πολλήν”»6.
Ὁ ἀποκλειστικός σκοπός τῆς διακονίας τῶν
Ἀποστόλων ἦταν ἡ Λατρεία καί τό Κήρυγμα.
Ὅλα τά ἄλλα, ὅσο καλά καί θεάρεστα κι ἄν
ἦσαν, τά θεωροῦσαν «πάρεργα»7. Ἡ ἐμμονή
τοῦ ἀποστόλου Παύλου στό κύριο ἔργο του
φαίνεται πολύ ἐμφατικά κατά τήν εὐχαριστιακή σύναξη στό ὑπερῶο τῆς Τρωάδας, ὅπως
ὡραιότατα σχολιάζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος:
«Πρόσεχε πῶς ὅλα ἦταν γι᾽ αὐτόν (τόν Παῦλο)
δευτερεύουσας σημασίας (πάρεργα) μπροστά

2. Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, Ὁμιλία γ´, PG 61, 29
(ΕΠΕ 18, 80).
3. Βλ. Νεκταρίου Χατζημιχάλη (πρώην μητροπολίτου
Γάνου καί Χώρας), Ἁγία Τριάς καί Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, Ἀθῆναι: Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, Α.Δ.,
1976, 45: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολή δέν ἀποβλέπει κυρίως εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν κοινωνικῶν κακῶν, τήν πρόοδον καί ἄνοδον αὐτοῦ, ἀλλ᾽ εἰς
μεταμόρφωσιν τῆς πτωχείας εἰς δοξολογίαν». Βλ. ἐπίσης
Ἀναστασίου, ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Σκοπός καί κίνητρο
τῆς Ἱεραποστολῆς», στό Ἱεραποστολή στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, Ἀθήνα: Α.Δ., 2007, 86-87 καί Ἀμβροσίου Ζωγράφου
(νῦν Μητροπολίτου Κορέας), «Μορφωτικές προϋποθέσεις καί θεωρητικές ἐπισημάνσεις γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς

ἱεραποστολῆς», Σύναξη 78 (2001) 29-30.
4. Βλ. Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀμερικῆς Δημητρίου,
«Τομές στό θέμα Ἱερωσύνη καί Ἱεραποστολή», Ἀνάτυπο
ἀπό τόν χαριστήριο τόμο πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀλβανίας Ἀναστασίου (Γιαννουλάτου), Ἀθήνα: 1997, 5.
5. Γιά τήν Λατρεία καί τό Κήρυγμα κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο βλ. προηγούμενα ἄρθρα μας «Ἡ ἱεραποστολική
διάσταση τῆς Προσευχῆς» καί «Ἡ ἱεραποστολική διάσταση τοῦ Κηρύγματος».
6. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, Ἀκρίτας, Ἀθήνα
1987, 166.
7. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 43,
PG 60: 303 (ΕΠΕ 16Α, 572): «πάντα πάρεργα ἦν τοῦ κηρύγματος».
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στό κήρυγμα. Πεντηκοστή ἦταν τότε, καί μάλιστα Κυριακή, αὐτός ὅμως παρατείνει τήν διδασκαλία μέχρι τά μεσάνυχτα· τόσο πολύ ποθοῦσε τήν σωτηρία τῶν μαθητῶν, ὥστε οὔτε
τήν νύχτα σταματοῦσε τήν ὁμιλία, ἀλλά τότε
πολύ περισσότερο μιλοῦσε, ἐπειδή ὑπάρχει
ἡσυχία. Πρόσεχε πῶς καί πολλές ὁμιλίες ἔκανε
καί κατά τήν ὥρα τοῦ δείπνου»8. Τό φιλανθρωπικό ἔργο οἱ Ἀπόστολοι τό ἀνέθεσαν στούς
ἑπτά διακόνους, τούς ὁποίους ἐξέλεξαν γιά
τήν διακονία αὐτή (Πράξ. 6,1-7), γιατί «δέν
ἦταν δυνατόν καί τά δύο (Λατρεία-Κήρυγμα καί
Φιλανθρωπία) νά γίνουν μέ προσοχή μεγάλη»9.
Τό ἕνα θά λειτουργοῦσε σέ βάρος τοῦ ἄλλου.
Γιατί «ἔτσι εἶχαν διδαχθεῖ ἀπό τόν Μωυσῆ, νά
μή ἀσχολοῦνται οἱ ἴδιοι μέ ὅλα»10. Γι᾽ αὐτό λένε: «ἐμεῖς θά ἀφιερωθοῦμε ἀποκλειστικά στήν
προσευχή καί στό ἔργο τοῦ κηρύγματος»
(Πράξ. 6,4). «Διότι ἔτσι ἔπρεπε, καί ὄχι ἁπλῶς
ὡς ἔτυχε, ἀλλά θά ἀφοσιωθοῦμε ἀποκλειστικά
μέ τό κήρυγμα»11. Σχολιάζοντας ὁ Χρυσόστομος τήν προσευχή πού ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι
πρίν ἐπιθέσουν τά χέρια τους στίς κεφαλές
τῶν ἑπτά διακόνων (Πράξ. 6,6) γράφει:«Δέν γίνονταν στήν τύχη οἱ προσευχές, ἀλλά γίνονταν
μέ πολλή προσοχή· καί αὐτό ὅπως καί τό κήρυγμα ἔτσι ἐτελεῖτο· διότι τά περισσότερα μέ
τίς προσευχές τά κατόρθωναν. Καί ἔτσι ρυθμίζονταν τά πνευματικά, ἔτσι στέλλονταν στίς
περιοδεῖες, ἔτσι παρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοι τό
κήρυγμα τῆς πίστεως»12.
Ἡ ἐνασχόληση τοῦ Παύλου μέ τήν «λογία»
ὑπέρ τῶν φτωχῶν (Β´ Κορ. 9,1-7 καί Α´ Κορ.
16,1-4) δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν στάση
τῶν Ἀποστόλων ἔναντι τῆς «διακονίας τῶν
τραπεζῶν». Ὅπως στήν περίπτωση τοῦ βαπτί-

σματος, ἐνῶ εἶχε σταλεῖ ἀπό τόν Χριστό νά κηρύσσει καί ὄχι νά βαπτίζει (Α´ Κορ. 1,17), ἐν
τούτοις βάπτισε μερικούς, ἔτσι καί στήν περίπτωση τῆς φιλανθρωπίας ἐνεργεῖ ὄχι ἀπό ἀντίδραση πρός τούς Ἀποστόλους, ἀλλά ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο, μᾶς ἐξηγεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Δέν ἐβάπτιζε, λοιπόν, ἐναντιούμενος σ᾽
ἐκεῖνον πού τόν ἔστειλε, ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς
στήν περίπτωση τῶν χηρῶν, ἐνῶ οἱ ἀπόστολοι
εἶπαν δέν εἶναι θεάρεστο νά ἐγκαταλείψουμε
τό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά ἀσχολούμαστε μέ διανομές τροφίμων (Πράξ. 6,2),
ἐργάστηκε χειρωνακτικῶς ὄχι ἀπό ἀντίθεση
πρός ἐκείνους, ἀλλά ἐνεργῶν ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο, ἔτσι καί στήν περίπτωση αὐτή»13.
Οἱ Ἀπόστολοι δέν διανοοῦνται νά ἐγκαταλείψουν τό πρωτεῦον ἔργο τῆς ἀποστολῆς
τους, ὄχι μόνον χάριν τῆς φιλανθρωπίας καί
ἄλλων κοινωνικῶν ἔργων, ἀλλά οὔτε κἄν γιά τό
βάπτισμα. Τό σημεῖο αὐτό προκαλεῖ ἴσως ἀπορίες, ἐπειδή οἱ περισσότεροι ἔχουν συνδυάσει
τό ἔργο τοῦ ἱεραποστόλου μέ τό ἔργο τοῦ «βαπτιστοῦ». Οἱ ἀπορίες ὅμως γύρω ἀπό τό θέμα
αὐτό λύνονται μέ τήν βοήθεια τῆς βιβλικῆς καί
πατερικῆς παράδοσης.
Κλασικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση
τοῦ Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαριστεῖ τόν
Θεό, γιατί ἐκτός ἀπό τόν Κρίσπο, τόν Γάϊο καί
τήν οἰκογένεια Στεφανᾶ δέν βάπτισε κανέναν
ἄλλο, ἐν συνεχείᾳ καταλήγοντας μᾶς δίνει καί
τήν ἐξήγηση τῆς τακτικῆς του αὐτῆς: «Ἡ ἀποστολή πού μοῦ ὅρισε ὁ Χριστός δέν ἦταν νά
βαπτίζω, ἀλλά νά κηρύττω τό εὐαγγέλιο» (Α´
Κορ. 1,17). Συνεπῶς ἡ τακτική του αὐτή δέν
ἦταν ἀποτέλεσμα κάποιας ἰδιορρυθμίας, ἀλλά
ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Τό ὅτι δέ τό ἔργο τοῦ «βα-

8. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 43,
PG 60: 303 (ΕΠΕ 16Α, 572). Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς
τάς ἐπιγραφάς τῶν Ψαλμῶν, κεφ. 11, PG 44, 490: «Τούτῳ
τοίνυν τῷ καθηγητῇ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί διδασκάλῳ πάρεργα δοκεῖ, σπουδή δέ τό περισώσασθαι τούς ἐν τῇ ματαιότητι τῆς ζωῆς πλανωμένους καί πρός τήν ἀληθῆ ζωήν ἐφελκύσασθαι».
9. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 14,
PG 60: 115 (ΕΠΕ 15, 402).

10. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 14,
PG 60: 116 (ΕΠΕ 15, 406).
11. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 14,
PG 60: 116 (ΕΠΕ 15, 404).
12. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 14,
PG 60: 116 (ΕΠΕ 15, 406).
13. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, 3, PG
61,26 (ΕΠΕ 18, 68-9).
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πτίζειν» δέν ἦταν ἔργο τῶν Ἀποστόλων φαίνεται καί ἀπό τήν συμπεριφορά τοῦ Πέτρου στό
Πράξ. 10,48, ὁ ὁποῖος ἀναθέτει στούς μαθητές
του τό βάπτισμα τῶν ἄλλων. Ἀλλά καί ἀπό τήν
μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου (4,2) ὁ «Ἰησοῦς οὐκ
ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταί αὐτοῦ»14. Τό ὑπέροχο σχόλιο τοῦ Χρυσοστόμου στό Α´ Κορ. 1,1417 δέν ἀφήνει κανενός εἴδους περιθώριο γιά
ἀμφιβολίες σχετικῶς μέ τήν προτεραιότητα
τοῦ κηρύγματος ἔναντι τοῦ βαπτίσματος.
Λόγῳ δέ τῆς σπουδαιότητός του ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά τό παραθέσουμε σέ μετάφραση, σχεδόν αὐτούσιο, δίχως περαιτέρω σχολιασμό:
«Μεγάλη ὑπόθεση τό βάπτισμα ἑνός ἐθνικοῦ· τοῦ δίνει, ὅμως, σπουδαιότητα ὄχι ὁ βαπτίζων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος πού φέρνει τόν ἐθνικό
στόν Χριστό. Τό βάπτισμα βεβαίως ἀπαιτεῖ
ἀνθρώπινο κόπο, πολύ μικρότερο ὅμως ἀπό τό
ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ. Τό ἐπαναλαμβάνω·
σπουδαία ὑπόθεση τό βάπτισμα, καί χωρίς
αὐτό εἶναι ἀνέφικτη ἡ μετοχή στήν βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τό ἔργο αὐτό μπορεῖ νά τό
ἀναλάβει καί ἄντρας πού δέν εἶναι καί πολύ
γενναῖος, ἐνῶ ἀντίθετα τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου χρειάζεται κουράγιο ἀνεξάντλητο…
ὑπερβολικό μόχθο καί σιδερένια ψυχή…
Ἕνας-δύο εἶναι σέ θέση νά κηρύττουν τό
εὐαγγέλιο, ἐνῶ ἡ βάπτιση εἶναι κάτι πού μπορεῖ
νά κάνει καθένας πού ἔχει τήν ἱερωσύνη. Τό νά
πάρει δηλαδή κανείς ἕνα κατηχούμενο πού
ἔχει ἤδη πεισθεῖ στά τῆς πίστεως καί νά τόν
βαπτίσει εἶναι ἔργο πού ὁ καθένας μπορεῖ νά
τό κάνει… Ὅταν ὅμως πρέπει νά κατηχήσει κανείς ἀπίστους, χρειάζεται πολύς κόπος καί πολλή σοφία· τότε μάλιστα διέτρεχε κανείς καί
κίνδυνο. Στό βάπτισμα τά δύσκολα ἔχουν

προηγηθεῖ ὅλα, καί εἶναι ἕτοιμος αὐτός πού
προσέρχεται στό μυστήριο· ἔτσι, δέν εἶναι τίποτε σπουδαῖο νά βαπτίσεις ἕναν πού εἶναι
ἕτοιμος· ἡ δυσκολία ἔγκειται στό νά τοῦ μεταβάλεις τήν διάθεση, νά ἀλλάξεις τίς πεποιθήσεις του, νά ἀνατρέψεις μέσα του τήν πλάνη,
νά φυτέψεις στήν ψυχή του τήν ἀλήθεια»15.
Πολύτιμη μαρτυρία σχετικῶς μέ τήν πρακτική τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν ἐποχή τοῦ Χρυσοστόμου ἀναφορικῶς μέ τό θέμα τῆς ἀναθέσεως τοῦ διδακτικοῦ ἔργου στούς «σοφωτέρους», ἐνῶ τό ἔργο τοῦ βαπτίσματος στούς
«ἀφελεστέρους» ἐκ τῶν πρεσβυτέρων εἶναι ἡ
ἑξῆς ἀναφορά του: «Ἐπειδή καί τώρα τό ἔργο
τοῦ βαπτίσματος τό ἀναθέτουμε στούς ἁπλοϊκώτερους ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, τό ἔργο ὅμως
τῆς διδασκαλίας στούς περισσότερο μορφωμένους, γιατί ἐκεῖ ὑπάρχει ὁ κόπος καί ὁ ἱδρώτας·
γι᾽ αὐτό ὁ Παῦλος λέει: «Οἱ πρεσβύτεροι πού
εἶναι καλοί προϊστάμενοι νά ἀνταμείβονται διπλά, προπαντός αὐτοί πού κοπιάζουν στό κήρυγμα καί στή διδασκαλία» (Α´ Τιμ. 5,17)16.
Ἀπό τήν παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας
μαθαίνουμε ὅτι τό κήρυγμα ἦταν «λειτουργία»
καί «ἱερουργία». Οἱ διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας
δέν «λειτουργοῦσαν» μόνον ὅταν ἦσαν ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης κατά τήν «λειτουργία
τοῦ μυστηρίου», ἀλλά καί ὅταν ἀνέβαιναν στόν
Ἄμβωνα κατά τήν ὥρα τῆς «λειτουργίας τοῦ
λόγου»17. Ἦσαν μυσταγωγοί τοῦ εὐχαριστηριακοῦ Ἄρτου καί τοῦ Λόγου, τρέφοντας καί
μέ τά δύο αὐτά πολύτιμα στοιχεῖα πνευματικῶς
τούς πιστούς18.
Ὁ Παῦλος λέει χαρακτηριστικά ὅτι«μοῦ
ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός τό χάρισμα νά κηρύττω
τόν Ἰησοῦ Χριστό στούς ἐθνικούς. Ὅταν κη-

14. Γιά τήν φαινομενική ἀντίφαση τοῦ Ἰω. 4,2 μέ τό
προηγούμενο χωρίο Ἰω. 3:22 βλ. Χρυσοστόμου, Εἰς τό
κατά Ἰωάννην, 22 PG 59, 167: «Καίτοι προϊών φησιν ὁ
Εὐαγγελιστής, ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταί
αὐτοῦ, ὅθεν δῆλον, ὅτι καί ἐνταῦθα τοῦτο λέγει, ὅτι
αὐτοί ἐβάπτιζον μόνον».
15. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, 3, PG61,
25-26 (ΕΠΕ 18, 66-68).

16. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, 3, PG
61, 25-26 (ΕΠΕ 18, 70).
17. Πρβλ. Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης, Ἡ Θεία Λειτουργία, Ἀποστολική Διακονία, Ἀθῆναι: 1996, 209.
18. Βλ. Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας, Παιδαγωγός 2,2 PG
8, 409: «ἡ δέ ἀμφοῖν αὖθις κρᾶσις ποτοῦ τε καί λόγου
εὐχαριστία κέκληται».
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ρύττω τό εὐαγγέλιο, ἐνεργῶ ὡς ἱερέας τοῦ
Θεοῦ, γιά νά γίνουν ὅλοι αὐτοί οἱ λαοί προσφορά εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεό, ἁγιασμένη ἀπό
τό Ἅγιον Πνεῦμα» (Ρωμ. 15,16). Καί ὁ Χρυστόστομος, σχολιάζοντας τό προαναφερθέν χωρίο, τοποθετεῖ στό στόμα τοῦ Παύλου τά ἑξῆς
χαρακτηριστικά λόγια: «δέν λέει ἁπλῶς λατρεία,… ἀλλά λειτουργία καί ἱερουργία. Γιατί
αὐτή εἶναι ἡ ἱερωσύνη μου, τό νά κηρύττω καί
νά καταγγέλω τό κήρυγμα· αὐτή τήν θυσία
προσφέρω… Γιατί τό μαχαίρι μου εἶναι τό
εὐαγγέλιο, δηλαδή ὁ λόγος τοῦ κηρύγματος»19. Ἀπόδειξη δέ τῆς ἀνωτερότητος τοῦ
ἀποστολικοῦ διακονήματος ἔναντι τῶν ἄλλων
λειτουργημάτων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ἡ
πρώτη θέση ἱεραρχικά, τήν ὁποία κατέχει τό
λειτούργημα τοῦ ἀποστόλου καί στούς δύο
σχετικούς καταλόγους τῆς Κ. Διαθήκης (Α´
Κορ. 12,28 καί Ἐφ. 4,11), ἐπειδή, κατά τόν Χρυσόστομο, οἱ Ἀπόστολοι «εἶχαν στούς ἑαυτούς
τους ὅλα τά χαρίσματα»20.
Ἀπό τά προαναφερθέντα, θεωροῦμε ὅτι ἔγινε κατανοητή ἡ προτεραιότητα τῆς Λατρείας
καί τοῦ Κηρύγματος ἔναντι τῆς προσπάθειας
ἐπιλύσεως τῶν ὑλικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων τῶν ἀνθρώπων. Ἀσφαλῶς κατά τήν ἐξάσκηση τῆς διακονίας του ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θά κληθεῖ νά θεραπεύσει καί πολλές
ὑλικές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων του. Καί θά
τό κάνει αὐτό ὁρμώμενος ἀπό εἰλικρινῆ ἀγάπη
πρός τόν πάσχοντα καί ἀναγκεμένο ἀδελφό
του, ἀλλά ποτέ παρακινούμενος ἀπό ἄλλου
εἴδους σκοπιμότητες.
Τό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν βυζαντινή περίοδο, γι᾽ αὐτό τό θέμα, εἶναι ἄκρως
διδακτικό. Ἡ φιλανθρωπία καί ἡ κοινωνική πρόνοια τῆς Ἐκκλησίας μέ τά τόσα νοσοκομεῖα καί
ἄλλα φιλανθρωπικά ἱδρύματα21 δέν εἶχαν προπαγανδιστικούς, ἀλλά ἀνθρωπιστικούς σκο-

πούς. Ἀπό τήν πράξη τῶν βυζαντινῶν προγόνων μας διδασκόμαστε ὅτι τό ἀποκλειστικό κίνητρο τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, κατά μίμηση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πρέπει νά εἶναι μόνον ἡ
ἀγάπη, γιατί κανένας σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα. Ἡ φιλανθρωπία σέ καμμιά περίπτωση δέν
πρέπει νά χρησιμοποεῖται σάν «δόλωμα» πρός
ἄγραν πιστῶν. Θά πρέπει δέ νά μή διαφεύγει
τῆς προσοχῆς μας ὅτι ἐνῶ ἡ φιλανθρωπία εἶναι
δυνατόν νά γίνει ἀφορμή λυτρωτικῆς «συνάντησης» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, εἶναι ἐπίσης δυνατόν νά γίνει καί ἀφορμή ἐκμετάλλευσης τοῦ ἱεραποστόλου ἐκ μέρους τῶν γηγενῶν. Ἔχει παρατηρηθεῖ σέ χῶρες μέ χαμηλό, κυρίως, βιοτικό ἐπίπεδο, νά προσέρχονται
ὁρισμένοι στό βάπτισμα ὄχι ἀπό εἰλικρινῆ πίστη
πρός τόν Χριστό, ἀλλά παρακινούμενοι ἀπό
ὑλικά συμφέροντα.
Ἐάν, ὅμως, ἡ διακονία τῶν τραπεζῶν παρακωλύει τήν προσευχή καί τήν διακονία τοῦ λόγου καί δέν ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα, ὁ κίνδυνος
νά καταλήξει τό ἔργο τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας σέ στεῖρο ἀκτιβισμό εἶναι ἄμεσος. Ἡ φροντίδα τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀπόρων καί ἡ θεραπεία τῶν ποικίλων κοινωνικῶν ἀναγκῶν τοῦ
ποιμνίου, ἀσφαλῶς, ποτέ δέν παραθεωρεῖται
σέ μιά ὀργανωμένη ἐκκλησιαστική κοινότητα.
Ἀλλά ὁ ὑπεύθυνος ποιμένας δέν πρέπει νά
ἀναλάβει ὁ ἴδιος τό ἔργο αὐτό ἀλλά νά τό ἀναθέσει σέ συνεργάτες του, κατά τό παράδειγμα
τῶν Ἀποστόλων, ὥστε νά μήν ἀτονήσει ἡ πρωτεύουσα ἀποστολή του, πού εἶναι ἡ γέννηση
τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς πίστεως, στίς καρδιές
τους.
Ἄς προσθέσουμε στό σημεῖο αὐτό ὅτι τό νά
προσπαθεῖ ὁ διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου νά
λύσει ὅλα τά κοινωνικά προβλήματα τῆς κοινωνίας στήν ὁποία ζεῖ, αὐτό εἶναι ὄχι μόνον οὐτοπικό, ἀλλά καί μεγάλη πλάνη. Ὁ Υἱός καί Λόγος

19. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός Ρωμαίους, PG 60, 655
(ΕΠΕ 17, 644).
20. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, PG 61,
265 (ΕΠΕ 18Α, 332) Βλ. τοῦ ἰδίου καί Εἰς τήν πρός Ἐφεσίους, PG 62, 82 (ΕΠΕ 20, 696).

21. Βλ. π.χ. πρεσβ. Δημητρίου Ἰω. Κωνσταντέλου, Βυζαντινή φιλανθρωπία καί κοινωνική πρόνοια», μτφ. Ἀθανασίας Κοντογιαννακοπούλου,Θεσσαλονίκη, Ἐκδόσεις
Βάνιας, 1990.
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τοῦ Θεοῦ δέν σαρκώθηκε γιά νά λύσει τό, λεγόμενο, κοινωνικό πρόβλημα, ἀλλά γιά νά
«λύσῃ» τά ἔργα τοῦ διαβόλου, νά καταλύσει
τήν ἁμαρτία, πού προκαλεῖ τό κοινωνικό πρόβλημα. «Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἦρθε στόν κόσμο: Γιά νά καταστρέψει τά ἔργα
τοῦ διαβόλου» (Α´ Ἰω. 3,8). Ἐάν πιστέψουμε ὅτι
ὁ σκοπός τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ ἦταν
ἡ λύση τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος, τότε πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι δέν ἐκπλήρωσε τόν
σκοπό Του. Ὅτι … ἀπέτυχε! Γιατί ὅλα ὅσα συνιστοῦν τό κοινωνικό πρόβλημα ὑφίστανται, ὡς
γνωστόν, μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο καί μετά
Χριστόν. Ὁ Χριστός δέν ἀσχολήθηκε μέ τά
πράγματα, ἀλλά μέ τά πρόσωπα· μέ τόν κάθε
ἄνθρωπο προσωπικά· γιά νά τόν ἐπαναφέρει
στό πρωτόκτιστον κάλλος του· γιά νά τόν πάρει
ἀπό τήν χαμοζωή καί νά ζήσειμαζί Του αἰώνια
τήν Χριστοζωή στήν ἐπουράνια Βασιλεία Του.
Ὁ Κύριος, εἴτε συγχωροῦσε ἁμαρτίες ἤ θεράπευε ψυχικές καί σωματικές ἀσθένειες, εἴτε
ἐπούλωνε κοινωνικές πληγές ἤ ἐπενέβαινε γιά
τήν ἀποκατάσταση τοῦ διαταραγμένου φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀνταποκρινόμενος στίς
πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τῆς διφυοῦς
φύσεως τῶν ἀνθρώπων, ἕνα ἦταν τό πρωτεῦον: ἡ πραγμάτωση τοῦ σχεδίου τῆς θείας
Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ μεταπτωτικοῦ
ἀνθρώπουστήν Ἐκκλησία Του καί διά τῆς
Ἐκκλησίας Του. Μ᾽ ἄλλα λόγια ὁ ἐσχατολογικός σκοπός τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου, πού εἶναι ἡ ἐπιστροφή τῶν πάντων
στόν Θεό, «… γιά νά βασιλεύσει ὁ Θεός πλήρως πάνω σέ ὅλα» (Α´ Κορ. 15,28).
Τήν ἴδια ἱεραποστολική μέθοδο, κατά μίμηση
τοῦ Διδασκάλου τους, ἀκολούθησαν καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Ἡ παροχή ὑλικῆς βοήθειας πρός
τούς συνανθρώπους τους ἔγινε στά πλαίσια
τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ κι ὄχι
ἀποσπασματικῶς γιά τήν κάλυψη τῶν σωματικῶν τους ἀναγκῶν καί μόνον. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ οὐσιαστική «παράκληση» τοῦ
22. Διονυσίου Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καί
Κοζάνης, Οἰκοδομή καί Παράκλησις, 1970, 195.
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ἀνθρώπου δέν γίνεται ἀπό τό ὑλικό ψωμί, ἀλλά
ἀπό τό πνευματικό, πού εἶναι «οἰκοδομή καί παράκλησις» (Α´ Κορ. 14,3). «Ὅποιοι στ᾽ ἀλήθεια
ἀγαποῦν τόν ἄνθρωπο, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα τόν τρέφουν μέ τόν οὐράνιο ἄρτο, τοῦ κηρύττουν τήν
ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, τόν διδάσκουν τόν λόγο τῆς
ζωῆς. Ὕστερα ἔρχεται καί τό ψωμί πού στηρίζει τό σῶμα· πρῶτα ὁ οὐράνιος ἄρτος κι ὕστερα
ὁ ἄρτος ὁ ἐπιούσιος»22.
Τό συμπέρασμα πού προκύπτει ἀβίαστα, νομίζουμε, ἀπό τά προαναφερθέντα εἶναι ὅτι τό
ἱεραποστολικό ἔργο πού δέν ἔχει ὡς κέντρο
του τήν Λατρεία πρός τόν Θεό καί τό Κήρυγμα
τοῦ θείου Λόγου δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς
ἀποστολικό καί, συνεπῶς, ὀρθόδοξο. Ὁ ἐργαζόμενος στό ἔργο διαδόσεως τῆς ὀρθόδοξης
μαρτυρίας, κληρικός ἤ λαϊκός, ἀπό τήν συμμετοχή του στήν Λατρεία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀφοσίωσή του στήν μελέτη τῶν Γραφῶν θά ἀντλεῖ
δύναμη γιά τήν ἐξάσκηση τῆς διακονίας του
πρός τούς κατηχουμένους καί τούς νεοφωτίστους. Ἐπίσης οἱ «νέοι μαθητές», οἱ νεοφώτιστοι, στήν Λατρεία καί στό Κήρυγμα θά βρίσκουν τόν «ἄρτον τόν ζῶντα τόν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάντα» (πρβλ. Ἰω. 6,51), γιά νά τρέφονται πνευματικά καί νά στηρίζονται στήν νέα
τους πίστη. Ἡ ἐκκλησιαστικοποίηση τῆς ζωῆς
διδασκάλων καί διδασκομένων δέν μπορεῖ νά
γίνει ἔξω ἀπό τόν τόπο καί τόν τρόπο τῆς
Ὀρθόδοξης Λατρείας. Ἐάν δίνουμε προτεραιότητα ὄχι σ᾽ αὐτούς τούς δύο θεμελιώδεις
πυλῶνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀλλά σέ
ἄλλα δευτερευούσης σημασίας ἔργα, πῶς θά
ἐμπνεύσουμε τό ὀρθόδοξο φρόνημα στούς
προσερχομένους στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;
Πῶς θά πεισθοῦν ὅτι οἱ κατά Χριστόν παιδαγωγοί τους ἐμπιστεύονται ἀπόλυτα τό ἔργο διαδόσεως τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας στά χέρια
τοῦ Θεοῦ καί ὄχι στά δικά τους κατορθώματα;
† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

Κ

αθημερινά ἐπισκέπτομαι τόν χῶρο πού
στεγάζουμε τούς δόκιμους μοναχούς
τῆς Μητροπόλεώς μας. Αὐτή τή στιγμή
σέ δύο δωμάτια μένουν πέντε παιδιά. Τά ὑπόλοιπα ἕξι δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά τά στεγάσουμε, ἐφόσον ὁ χῶρος δέν ἐπαρκεῖ.
Ἐπάνω σέ ἕναν λόφο ἐπιθυμοῦμε καί προσευχόμαστε νά μᾶς ἀξιώσει ὁ καλός Θεός, νά
οἰκοδομήσουμε τό πρῶτο μας Μοναστήρι, νά
ἀναπαύονται οἱ ψυχές τῶν νέων ἀνθρώπων καί
νά ἀφιερώνονται στή δοξολογία τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Ξεκινοῦμε ἀπό μηδενική βάση καί παρακαλοῦμε τόν Θεό, αὐτό τό ὄρος νά ἀναδειχθεῖ σέ
περιβόλι τῆς Παναγίας, ὅπου οἱ νέοι Κονγκολέζοι θά προσεύχονται ἀδιαλείπτως στόν Χριστό
γιά τῆ σωτηρία τῶν συμπατριωτῶν τους καί ὄχι
μόνο. Μακάρι νά στείλει ὁ Θεός ἀνθρώπους
ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀλλοῦ κοντά μας, ὥστε νά
μᾶς ἐνισχύσουν στήν ἀνοικοδόμηση τῆς
Μονῆς.
Σήμερα ἐπισκέφθηκα ξανά τίς ταπεινές
ἐγκαταστάσεις – ὅλο κι ὅλο ἕνα μικρό σπιτάκι
– στό χῶρο ὅπου θέλουμε νά οἰκοδομήσουμε
τό Μοναστήρι. Οἱ νέοι μας μέ τά χέρια τους
εὐτρεπίζουν τόν τόπο καί φτιάχνουν ὄμορφους κήπους. Τούς καμάρωσα καί χάρηκα πολύ! Συνομιλήσαμε καί μεταξύ ἄλλων τούς εἶπα:
«Ἰδού ἐγώ καί τά παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός.
Ἀποφάσισα νά μήν ἀκολουθήσω τόν ἔγγαμο
βίο καί ἔτσι δέν ἀπέκτησα σαρκικά τέκνα. Ὁ
Κύριος, ὅμως, μοῦ χάρισε ὅλους ἐσᾶς, πού
εἶστε πνευματικά μου παιδιά. Αὐτό μοῦ δίνει
χαρά καί μέ παρηγορεῖ, ὥστε νά μήν μέ κάμπτει καμία δοκιμασία καί δυσκολία ἐδῶ στήν
Ἱεραποστολή».
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι αὐτοί οἱ νέοι, πού ἐπέλεξαν τόν δύσκολο μοναχικό βίο νά στερεώνονται ὅλο καί περισσότερο στόν δρόμο τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιέρωσης στόν Χριστό καί τήν
Ἐκκλησία τους καί ἡ μαρτυρία τους νά φωτίζει
καί νά καθοδηγεῖ καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους
σ᾽ αὐτή τήν ἐσχατιά τοῦ κόσμου. Ἀμήν!

«Ποθοῦντες
τόν βίον
τῆς ἀσκήσεως»…

† Ὁ Κανάγκας Θεοδόσιος
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M

ε τήν εὐχή τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου μας
κ. Φωτίου, ἀλλά καί μέ τίς προσευχές
σας πού μᾶς ἀγκαλιάζουν καθημερινά, γράφουμε λίγα λόγια ἀπό τήν Ὀρθόδοξη
Ἱεραποστολή ἐδῶ στό Μαλάουι, προκειμένου
νά μοιραστοῦμε μαζί σας, χαρές καί λῦπες
πού γεμίζουν τήν ψυχή μας καθημερινά.
Καί οἱ χαρές παραμένουν γιατί ἔχουν τήν
εὐλογία καί τήν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι καλό γίνεται ἐδῶ, γίνεται γιατί ὁ Θεός τό θέλει
καί τό ἐνεργεῖ καί ἐμεῖς ὡς ἀνάξια μέσα τῆς
χάριτός Του, ἀξιοποιοῦμε αὐτή τή δυνατότητα, ὥστε νά ὠφεληθοῦνε οἱ ἀθάνατες ψυχές
τῶν ἀδελφῶν μας γιά τίς ὁποῖες Ἐκεῖνος
σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε.
Οἱ λῦπες καί οἱ στεναγμοί, πού ἀναμφίβολα πάντα θά ὑπάρχουν, οἱ κάθε εἴδους παγίδες τοῦ πονηροῦ καί ὁ πόλεμος πού ἀσκεῖ μέ
κάθε τρόπο καί μέσον, ὥστε νά φέρει ἐμπόδια στή σωτηρία τῶν ψυχῶν, αὐτόματα ἐξαφανίζονται μέσα ἀπό τίς καρδιές μας, μέ τό
πού παρέρχεται κάθε πειρασμός. Ὅσο διαρκεῖ ὁ πειρασμός, ἔχουμε μάθει νά ἐντείνουμε τήν προσπάθεια, νά προσευχόμαστε καί
νά μήν λυγίζουμε, νά ἐμπιστευόμαστε βαθειά τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ καί τήν μεσίτρια
Παναγία Μητέρα Του καί τό θαῦμα γίνεται
πάντα.
Ξέρουμε ὅτι χάρη στίς προσευχές ὅλων
ὑμῶν, πού ἀγαπᾶτε καί συντρέχεται τήν Ἱεραποστολή καί χάρη στίς θυσίες σας, ἑλκύεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη προσφορά, κάθε φορά πού προσεύχεσθε
θυσιαστικά καί ἔμπονα γιά ἐμᾶς ἐδῶ στήν
Ἀφρική, ἀνοίγει ὁ οὐρανός καί στέλνει βροχή τίς εὐλογίες Του.
Ζητᾶμε νά συνεχίσετε νά προσεύχεστε,
διότι ἔχουμε τεράστιο ὄφελος ἀπό αὐτό.
Ὅλοι ξέρουμε, ἄλλωστε, ὅτι ἡ Ἱεραποστολή,
δέν εἶναι ὑπόθεση ἑνός ἤ λίγων ἀνθρώπων
ἀλλά εἶναι ὑπόθεση ὅλων τῶν πιστῶν βαπτισμένων μελῶν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἀπό ὅποια θέ-
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Οἱ πονεμένοι
τοῦ Μαλάουι
καί ἡ ἀξία
τῆς ἀγάπης
καί τῆς
προσευχῆς
ση ἔχει ὁ καθένας μας νά νοιάζεται ὄχι μόνο
γιά τήν προσωπική του σωτηρία, ἀλλά καί γιά
τῶν ἄλλων.
Νά ἐνδιαφέρεται γιά τούς πάσχοντες,
τούς φυλακισμένους, τούς πονεμένους καί
τούς πεινασμένους. Νά νοιάζεται γιά τίς
χῆρες καί τά ὀρφανά, γι’ αὐτές τίς κατηγορίες ἀνθρώπων, πού ὑπάρχει μέσα στήν ζωή
τους πόνος πολύς καί δυστυχία. Ἔτσι καί ἡ
Ἱεραποστολή προσπαθεῖ ὅλα αὐτά τά χρόνια
νά ὠφελήσει τούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς
μας καί στόν πνευματικό τομέα, ἀλλά καί
στόν φιλανθρωπικό. Κατηχήσεις, ὁμαδικές
βαπτίσεις, διδασκαλία, σεμινάρια, Ὀρθόδοξα
ἔντυπα, ὅλα αὐτά γίνονται γιά νά καρποφορήσει ἡ Ὀρθοδοξία στίς ψυχές τῶν ντόπιων
τοῦ Μαλάουι.
Στά πλαίσια τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ
ἔργου εἶναι καί ἡ ποιμαντική καί φιλανθρωπική διακονία. Στά πλαίσια αὐτῆς ἐντάσσονται
καί οἱ ἐπισκέψεις στίς φυλακές. Ἐκεῖ οἱ κρατούμενοι, πράγματι, ζοῦν ἕνα δρᾶμα μή ἔχοντας νά φᾶνε ἀκόμα καί τό συνηθισμένο καλαμποκάλευρο, μή ἔχοντας οὔτε ἕνα ἁπλό
κρεβάτι ἤ ἔστω μία σανίδα νά κοιμηθοῦν, μή

ἔχοντας οὔτε κελί, μιά πού ἀναγκάζονται συχνά νά κοιμοῦνται στό χῶμα καί μέσα στίς
λάσπες. Ἄν ἐξοικονομήσουν ἕνα κομμάτι
ψάθα ἤ χαρτόκουτα, θεωροῦνται πολύ τυχεροί, ὥστε τουλάχιστον νά γλιτώσουν τήν
ὑγρασία καί νά μπορέσουν ἔστω καί γιά λίγες
ὧρες νά κλείσουν τά μάτια τους καί νά ξεκουραστοῦν.
Ὅταν τούς ἐπισκεπτόμαστε γιά νά τούς
δώσουμε λίγα αὐγά ἤ λίγο καλαμπόκι, ποτέ
δέν ἀσχολούμαστε μέ τό ἀδίκημα πού ἔκαναν ἤ γιά ποιό λόγο βρίσκονται στήν φυλακή.
Εἶναι συνάνθρωποί μας καί εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πληγωμένοι συνάνθρωποί μας,
στήν ψυχή καί στό σῶμα.
Πολλές γυναῖκες βρίσκονται γιά πολλά
χρόνια στήν φυλακή, ἀκόμα καί ἰσόβια γιά
κάποιο βαρύ ἀδίκημα τό ὁποῖο διέπραξαν καί
μαζί τους ἔχουν καί τά ἀνήλικα παιδιά τους,
πού μεγαλώνουν μέσα στή φυλακή, γιατί δέν
ἔχουν κάποιον συγγενῆ νά τά ἀφήσουν. Καί
κάθε φορά πού δίνουμε ἕνα παιχνίδι σέ αὐτά
τά παιδιά, λάμπουν τά μάτια τους, χαίρονται

καί παίζουν ἀνέμελα, γιατί μέσα στήν ἀθωότητά τους θεωροῦν ὅτι ἡ φυλακή εἶναι κάτι
τό φυσιολογικό, χωρίς νά ἔχουν εἰκόνα τοῦ
κόσμου ἔξω ἀπό αὐτήν.
Καί οἱ ἐνήλικες φυλακισμένοι, ἄντρες καί
γυναῖκες, πολλοί ἀπό αὐτούς εἶναι μετανιωμένοι, ἔχουν συστολή καί μᾶς σέβονται γιατί
βλέπουν καί νοιώθουν τήν ἀγάπη μας καί γιατί ἀκοῦνε λόγια Χριστοῦ, λόγια παρηγοριᾶς.
Ἡ ἀνάγκη τους μεγάλη. Ὁ πόνος τους συχνά
ἀβάσταχτος. Πῶς μποροῦμε νά τούς γυρίσουμε τήν πλάτη; Ὁ Χριστός τούς δέχεται
ὅλους, σταυρώθηκε γιά ὅλους.
Ἕνας ἄλλος τομέας ποιμαντικῆς καί φιλανθρωπικῆς διακονίας, τῆς Ἱεραποστολῆς
μᾶς εἶναι οἱ ἄστεγοι. Δυστυχῶς εἶναι πολλοί.
Κοιμοῦνται στούς δρόμους, πεινασμένοι καί
βρώμικοι, ξεχασμένοι ἀπ’ ὅλους. Κατά καιρούς, λοιπόν, ὀργανώνουμε μία ὁμάδα στό
Ἱεραποστολικό μας κέντρο, φορτώνουμε τό
αὐτοκίνητο συνήθως μέ καλαμπόκι καί τούς
ἐπισκεπτόμαστε. Μᾶς γνωρίζουν πιά πολύ
καλά. Εἴμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι! Ἔτσι μᾶς λένε.
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«Ἦρθαν πάλι οἱ Ὀρθόδοξοι νά μᾶς βοηθήσουν». Ἔχουν εὐγνωμοσύνη πολλή αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι. Ἡ ἀνάγκη τούς ἔχει κάνει νά ἐκτιμοῦν τό παραμικρό. Κάποιοι ἀπό αὐτούς
εἶναι ἄστεγοι, γιατί ἦρθαν ἀπό τό χωριό τους
στό νοσοκομεῖο τῆς πόλης γιά νά γιατρευτοῦν καί ἐπειδή δέν ἔχουν τό ἐλάχιστο ποσό
τῶν 5 - 10 εὐρώ γιά τό κόστος τῆς ἀγορᾶς
τοῦ εἰσιτηρίου τῆς ἐπιστροφῆς, ξέμειναν
στήν πόλη, ἕως ὅτου μέ κάποιον τρόπο ἐξοικονομήσουν τά χρήματα καί γυρίσουν πίσω
στή λασποκαλύβα τοῦ χωριοῦ τους.
Φαντάζεστε ἀδελφοί μου, πῶς θά μοιάζει
ἡ λασποκαλύβα τους σέ σύγκριση μέ τό πεζοδρόμιο πού κοιμοῦνται. Μοιάζει σάν παλάτι, ὅσο φτωχή κι ἄν εἶναι, γιατί τουλάχιστον
εἶναι σκεπασμένη μέ λίγα χόρτα καί προστατευμένη ἀπό τοίχους φτιαγμένους ἀπό λάσπη, πού τούς προστατεύουν ἀπό τό κρύο
καί τή βροχή.
Κάποιοι ἄλλοι ἄστεγοι, δέν εἶχαν οὔτε στό
χωριό κάποια καλύβα, κανένα συγγενῆ νά ζήσουν καί εἶναι ἐντελῶς μόνοι. Μέ μόνη περιουσία τους κάποια χαρτόκουτα πού τά χρησιμοποιοῦν ὅταν εἶναι νά κοιμηθοῦν. Τίποτα
ἄλλο. Ἄστεγα, δυστυχῶς, εἶναι καί πολλά μικρά παιδιά, πού συνήθως εἶναι ὀρφανά καί
ἐγκαταλελειμμένα. Ὅλη τήν μέρα ζητιανεύουν, συνήθως δύο - δύο ἤ τρία - τρία μαζί καί
τό βράδυ κουρασμένα ἀπό τήν ἔνταση τῆς
μέρας, πάλι ὅλα μαζί, προσπαθοῦν νά φᾶνε
ὅτι ἐξοικονόμησαν μέ τήν ἐπαιτεία.
Ὅταν ὁ Θεός ἐπιτρέπει καί βρισκόμαστε
στήν Ἑλλάδα ἤ συναντιόμαστε στίς θρησκευτικές ἐνοριακές κατασκηνώσεις μέ τά
ἑλληνόπουλα τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου, πάντα στίς συζητήσεις μας, ἀναφέρουμε τό παράδειγμα αὐτῶν τῶν φτωχῶν παιδιῶν τοῦ Μαλάουι καί κάνουμε σύγκριση μέ
τήν δική μας πραγματικότητα πού ἀναμφίβολα εἶναι ἀσυγκρίτως καλύτερα. Τά παιδιά μας
στήν Ἑλλάδα ἔχουν στέγη, φαγητό, κυρίως
τούς γονεῖς τους. Ἔχουν τήν ἀληθινή
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Ὀρθόδοξη πίστη, δέν ζοῦνε σέ πνευματικό
σκοτάδι.
Οἱ πονεμένοι στό Μαλάουι δέν τελειώνουν. Κάθε σπίτι, κάθε γωνιά, σέ ὅλη τήν χώρα ὑποφέρει. Πῶς νά ἀντέξουν οἱ πτωχοί
αὐτοί ἄνθρωποι, ὅταν ἀκόμη καί ἀπό τό τσίμπημα ἑνός κουνουπιοῦ, πεθαίνουν γιατί ἡ
ἑλονοσία πάει στόν ἐγκέφαλό τους καί φέρνει τόν θάνατο; Πῶς νά ἀντέξουν ὅταν τό
ἡμερομίσθιό τους εἶναι 1 εὐρώ καί τό κόστος
ζωῆς, πολλές φορές, στά ἐπίπεδα προηγμένων χωρῶν;
Πῶς νά ἀντέξουν ὅταν ἡ μοναδική τους
τροφή εἶναι τό καλαμπόκι μέ λίγο ἁλάτι κι
αὐτό ἄν εἶναι τυχεροί καί τό ἔχουν, διότι σέ
περιόδους πείνας πού ἀκριβαίνει τό καλαμπόκι, δέν ἔχουν οὔτε αὐτό νά ἀγοράσουν,
μέ ἀποτέλεσμα νά μένουν γιά μέρες νηστικοί
καί αὐτοί καί τά παιδιά τους. Τά παιδιά κατασκευάζουν τά παιχνίδια τους ἀπό τενεκεδάκια ἤ πλαστικές σακοῦλες πού τίς δένουν.
Εἶναι ἀναλφάβητα τά περισσότερα παιδιά,
γιατί στά πρόχειρα σχολεῖα τους κάθε τάξη
μπορεῖ νά ἔχει 100 ἤ 200 μαθητές! Τί μάθημα

μπορεῖ νά γίνει; Δάσκαλοι καί μαθητές συνωστίζονται σέ ἄθλιες «σχολικές» αἴθουσες.
Προτεραιότητά τους εἶναι τό πῶς θά διασκεδάσουν τήν πείνα τους, ἐφόσον αὐτό συνδέεται μέ τήν ἐπιβίωσή τους. Πονᾶμε καί ἐμεῖς
μέ τή δυστυχία αὐτῶν τῶν παιδιῶν. Εἶναι
ἀδύνατον νά μείνουμε ἀσυγκίνητοι μπροστά
στή δική τους ἀνέχεια γιατί τά νοιώθουμε δικά μας παιδιά.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «ἄν
ἔχεις δύο ροῦχα, τό ἕνα νά τό δώσεις σέ ἕνα
φτωχό παιδάκι καί τό ἄλλο νά κρατήσεις γιά
τό παιδί σου». Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Ἰσαποστόλου, θά μᾶς ἐλέγξει ὅλους τήν ἡμέρα τῆς
Κρίσεως. Θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι, γιατί
ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες, ἔχουμε συνηθίσει νά
ἀγοράζουμε μέ ἀφθονία, παιχνίδια στά παιδιά μας, νά τούς δίνουμε ὅτι μᾶς ζητήσουν,
νά τά κακομαθαίνουμε σέ ἕναν τρόπο ζωῆς
ἄκρατου ὑλισμοῦ καί καλοπέρασης. Σέ ἕναν
τρόπο ζωῆς, πού ἀδιαφορεῖ γιά τόν συνάνθρωπο καί πού νοιάζεται μόνο γιά τήν προσωπική καλοπέραση καί εὐμάρεια.
Στήν Ἱεραποστολή μᾶς χτυπᾶνε τήν πόρτα
γιά βοήθεια πάντοτε ἄνθρωποι ἀναγκεμένοι.
Ἄλλος ζητᾶ φαγητό, ἄλλος φάρμακα γιά τά
παιδιά του, ἄλλος ἕνα εἰσιτήριο γιά νά ἐπιστρέψει στό χωριό του... Τόσες πολλές ἀνάγκες, τόσος πολύς πόνος. Ὅταν δέν ἔχουμε
νά τούς βοηθήσουμε, σηκώνουμε τά χέρια
μας στόν Θεό καί τόν παρακαλοῦμε νά συνεχίσει νά στέλνει τίς εὐλογίες Του, γιά νά
μποροῦμε κάτι νά δώσουμε.
Μέ τήν Χάρη Του, κάθε μέρα, σέ 6 - 7 διαφορετικές ἐνορίες μας σιτίζουμε ἤ περιθάλπουμε περισσότερα ἀπό 600 παιδάκια. Αὐτό
εἶναι πολύ δύσκολο ἐφόσον δέν θέλουμε
οὔτε μία μέρα νά περάσει χωρίς νά ἔχουμε
φαγητό γιά αὐτά τά παιδιά. Τούς δίνουμε
δύο γεύματα τήν μέρα καί μένουνε μαζί στό
κτίριο πού κτίσαμε δίπλα ἀπό τήν ἐκκλησία
τῆς κάθε ἐνορίας. Ἰθαγενεῖς κατηχητές μας
τά προσέχουν. Τά παιδιά αὐτά εἶναι ἡλικίας

ἀπό 3 ἕως 6 ἐτῶν. Νιώθουν, πραγματικά, ὅτι
εἶναι στόν Παράδεισο ὅταν βρίσκονται κοντά
μας. Ὅταν ἀργότερα ἐπιστρέψουν στό σπίτι
τους, στήν λασποκαλύβα, στεναχωριοῦνται
καί ἀνυπομονοῦν νά ξημερώσει ὥστε νά
ἔρθουν στήν ἕδρα τῆς Ἱεραποστολῆς, πού μέ
τόση στοργή τά περιθάλπει.
Φοβοῦνται μήν γκρεμιστοῦν οἱ λασποκαλύβες τους, ἀπό τίς βροχές καί τίς πλημμῦρες. Πόσα παιδιά δέν ἔχουν σκοτωθεῖ ἀπό
τό γκρέμισμα τῆς λασποκαλύβας τους, ὅταν
πλακώθηκαν στόν ὕπνο τους; Πῶς μποροῦμε
νά γυρίσουμε τήν πλάτη μας, ἀδελφοί μου,
σέ αὐτά τά παιδιά τοῦ Θεοῦ;
Θά μποροῦσα νά περιγράφω γιά πολύ ἀκόμη τή δυστυχία καί τά ἀνυπολόγιστα προβλήματα τῶν ἀνθρώπων ἐδῶ στήν Ἀφρική. Εἶμαι
βέβαιος ὅτι ὅλοι γνωρίζουμε τά προβλήματα
πού βιώνουν οἱ χῶρες τοῦ λεγόμενου τρίτου
κόσμου. Ὅλοι μαζί μποροῦμε νά προσευχόμαστε σωστά καί ἀληθινά, ὥστε νά στηρίξουμε τίς ψυχές πού δοκιμάζονται. Ὁ Θεός θά
ἀπαντήσει στήν προσευχή μας καί θά μᾶς γεμίσει ἀπό τίς εὐλογίες Του. Ἡ καρδιά μας θά
πρέπει νά εἶναι ἀνοιχτή καί δεκτική. Νά χωράει ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου καί
τότε ὁ Κύριος θά μᾶς χαριτώνει συνεχῶς.
Ἔχουμε συνηθίσει νά ἐκφράζουμε μέ μεγαλύτερη εὐκολία τήν ἀγάπη μας, στούς
ἐγγύς σέ ἐμᾶς ἀνθρώπους. Ἡ Ἀγάπη, ὅμως,
ὅταν πλατύνει, τά χωρᾶ ὅλα καί ὅλους.
Ὅπως χωρίς τήν Πίστη δέν εἶναι δυνατόν νά
μᾶς δοθεῖ ὁ Παράδεισος ἔτσι καί χωρίς ἀγάπη, φυσικά, δέν μποροῦμε νά μποῦμε σ’
αὐτόν. Πίστη διά ἀγάπης ἐνεργουμένη. Ἄν
κάνουμε πράξη αὐτό στήν ζωή μας, θά σωθοῦμε κι ἐμεῖς καί θά γίνουμε αἰτία νά σωθοῦν καί πολλοί ἄλλοι, πού γιά διάφορους
λόγους ἀκόμη δέν γνωρίζουν τόν ἀληθινό
Θεό.
π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ
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Ἐπί συμφορᾷ λαοῦ ἤ ἐπί λοιμικῆς νόσου...
Ἦταν πολλές φορές πού φυλλομετρώντας τά
Εὐχολόγια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἔφτανα
στίς εὐχές «ἐπί συμφορᾷ λαοῦ ἤ ἐπί λοιμικῆς
νόσου»… καί τίς προσπερνοῦσα, θεωρώντας
ὅτι ἦταν κάτι πού ἀνταποκρινόταν στίς συνθῆκες ζωῆς κάποιων ἄλλων ἐποχῶν πού θεωροῦσα ὅτι ἔφυγαν ἀνεπιστρεπτί.
Ὅταν ὁ Κύριος ὁδήγησε τά βήματά μου
στήν Ἀφρική, μέσες ἄκρες, κατάλαβα ὅτι δέν
ἦρθα σέ μίαν ἄλλη μόνο ἤπειρο καί χώρα, ἀλλά
ἦρθα καί σέ μίαν ἄλλη ἐποχή. Εὔκολο νά τό
λές, ὅταν καί ἐφόσον τό διαπιστώσεις, δυσκολότερο νά τό ζεῖς καί νά δέχεσαι τίς ἀπόρροιες
αὐτοῦ τοῦ γεγονότος στήν καθημερινή ζωή
σου. Ξαναβρῆκα τόν ἑαυτό μου, ἀρκετές φορές, νά φυλλομετρᾶ τά εὐχολόγια γιά νά βρῶ
τίς σχετικές εὐχές «ἐπί συμφορᾷ λαοῦ ἤ ἐπί
λοιμικῆς νόσου».
Μία παρατεταμένη ἀνομβρία καί ὁ λιμός τό
καλοκαίρι τοῦ 2005, πέρασαν ἀπαρατήρητα
γιατί συνέπεσαν μέ διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ… Δύο ἐπιδημίες χολέρας… Μετά ἡ ἐπιδη-

μία τοῦ Ἔμπολα… Ἡ καθημερινή μάχη μέ τήν
ἐπιδημοῦσα ἑλονοσία πού θερίζει τόν ἀνθό τῆς
Ἀφρικῆς… Ἡ χρόνια ἐπιδημία τῆς ἐλλιποῦς
διατροφῆς καί τῆς ἐλλείψεως προσβάσεων
τῶν πληθυσμῶν τῆς ὑπαίθρου σέ δομές ὑγειονομικῆς καί φαρμακευτικῆς περίθαλψης…
Ὅλα αὐτά σέ κάνουν νά βλέπεις μέ ἄλλο μάτι
καθετί ἤ μᾶλλον νά τά βλέπεις μέσα ἀπό τήν
ἀθέατη, ἀλλά σκληρή πραγματικότητα τοῦ κόσμου μας.
Ἡ τραγική ἀλλαγή τῶν ὅσων γνωρίζαμε,
ὅπως τά γνωρίζαμε καί τῶν ὅσων ζήσαμε καί
ἐξακολουθοῦμε νά ζοῦμε σήμερα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μᾶς καλοῦν σέ ριζικές ἀναθεωρήσεις τοῦ τρόπου ἀλλά καί τῆς στάσεως ζωῆς
μας. Ταπεινά εὔχομαι νά μπορέσουν αὐτές οἱ
ἀναθεωρήσεις νά συζευχθοῦν μέ τό γεγονός
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου, τό ὁποῖο
γιά ὅλους μας ἔγινε καί ὅλους μᾶς ἀφορᾶ.
Θά ἤθελα μέσα στίς συνθῆκες πού δημιούργησε ἡ δική σας καραντίνα γιά τόν covid19, νά
μοιραστῶ τό εἶδος καί τίς συνθῆκες καί τό ἀνέφικτο τῆς δικῆς μας καραντίνας, τό ὁποῖο ἀποτυπώθηκε ἀπό κάποιον Ἀφρικανό σκιτσογράφο.
Μιά μητέρα – ἄγαμη – μέ τρία παιδιά ἔχει
ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της καί ἑτοιμάζεται νά βγεῖ στό δρόμο νά πάει νά πουλήσει κάτι
φροῦτα, λουκουμάδες, κάποιο φαγητό. Ἀπ’ ἔξω
περνᾶ τό περιπολικό τῆς ἀστυνομίας καί μέ τόν
τηλεβόα προστάζουν τούς ἀνθρώπους νά παραμείνουν στά σπίτια τους, ἐνῶ ἕνα ἀπό τά παιδιά ψελλίζει στήν μητέρα του «μαμά πεινᾶμε»!
Εἶναι, πραγματικά, ἀπίθανος ὁ τρόπος πού
σχεδιαστικά ὁ σκιτσογράφος ἔχει ἀποτυπώσει
τό δίλημμα τῆς Ἀφρικανῆς μάνας… Αὐτή τήν
σκηνή κρατῆστε την στήν καρδιά σας καί στήν
προσευχή σας, γιατί αὐτός εἶναι ὁ κόσμος τῆς
Ἀφρικῆς.
Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί περιπόθητοι καί
ἀγαπημένοι!
† Ὁ Καμερούν Γρηγόριος
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Ἔκδοση νέου
Κατηχητικοῦ ἐγχειριδίου
έ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχη μας κ. Θεοδώρου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν προχώρησε στήν
ἔκδοση εὐσύνοπτου γαλλόφωνου Κατηχητικοῦ ἐγχειριδίου, τό ὁποῖο θά διανέμεται δωρεάν στούς κατηχουμένους ὥστε νά γνωρίσουν
τά περί τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι κατά τό Β´ Λειτουργικό
Σεμινάριο τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα «Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα:
Πνευματική καί Λειτουργική ζωή» (26 - 29 Ἰανουαρίου 2020), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.
Παντελεήμων, εἶχε ἀνακοινώσει τήν ἀπό καιροῦ εἰλημμένη ἀπόφασή του περί τῆς συστάσεως τακτικοῦ Σεμιναρίου Κατηχητῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, στό ὁποῖο θά μετέχουν μόνιμοι κατηχητές ἀπό κάθε ἐνορία, πεπαιδευμένοι ἐνήλικες, ὥριμοι πνευματικά καί ἀπό ἐτῶν
βαπτισμένοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀνά τετράμηνο θά προσέρχονται σέ σύναξη ὑπό τόν Μητροπολίτη, στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, προκειμένου νά καταρτίζονται καί νά λαμβάνουν
ὅμοια θεολογικά κείμενα πρός μελέτη, ἕως
τήν ἑπόμενη σύναξη, ὅπου κατόπιν ἐξέτασης
ἐπ’ αὐτῶν, θά λαμβάνουν νέο ὑλικό.
Ταυτοχρόνως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης εἶχε
ἀνακοινώσει ὅτι ἡ Μητρόπολη θά προβεῖ στήν
ἐκτύπωση συνοπτικοῦ συγγράμματος περί τήν
Ὀρθόδοξη πίστη, τό ὁποῖο θά μελετοῦν οἱ κατηχούμενοι μέ τήν βοήθεια τῶν Κατηχητῶν
τους σέ διάρκεια ἑνός ἔτους. Σκοπός τοῦ
ἐγχειρήματος εἶναι ἡ ὀρθή, συστηματική, ὑπεύθυνη καί ἑνιαίας μορφῆς καί περιεχομένου κατήχηση τῶν προσερχομένων στήν Ὀρθόδοξη
πίστη, σέ ὁλόκληρη τήν πνευματική δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀπό ἐντεταλμένα
πρόσωπα, τά ὁποῖα, ἐπίσης, θά τυγχάνουν διαρκοῦς καί μεθοδικῆς ἐπιμόρφωσης.

Μ

Σέ ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω, τό νέο Κατηχητικό ἐγχειρίδιο, ὑπό τόν τίτλο «Πιστεύω, τό
Σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως (Σύμβολο
Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως)», ἀποτελεῖ
μιά εὐσύνοπτη καί κατανοητή ἀνάλυση τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως (Θεολογία, Χριστολογία, Πνευματολογία, Ἐκκλησιολογία, Ἐσχατολογία) πρός εἰσαγωγή τῶν ἐλευθέρως προσερχομένων στήν Ὀρθοδοξία.
Ἡ συστηματική κατήχηση αὐτῶν, ὡς καί ἡ
μετά τό βάπτισμα συστηματική συμμετοχή
τους στούς ἐνοριακούς κύκλους μελέτης τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, θά συμβάλλουν, Χάριτι Θεοῦ,
στήν πνευματική κατάρτιση καί ἐνδυνάμωση
τῆς πίστης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί ὁ Ποιμενάρχης της, ἐκφράζουν εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρός τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Τιμόθεο Ntumba, Διδάκτορα Θεολογίας Α.Π.Θ.,
γιά τήν πολύτιμη θεολογική καί μεταφραστική
συμβολή του στήν προαναφερθεῖσα ἔκδοση.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν
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Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

τήν διαδικασία ἀνασύστασης τοῦ Θεσμοῦ τῶν

Θεοφιλέστατε, καί σεβαστοί πατέρες
Ἐλλογιμώτατοι καθηγητές καί καθηγήτριες
Ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες
Ἐδῶ καί 3-4 χρόνια ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας προχώρησε σέ μιά ἱστορικῆς σημασίας ἀπόφαση. Τήν ἐπανασύσταση ἤ
ἐπαναφορά τοῦ ἀρχαίου θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς.
Ἡ ἀπόφαση αὐτή δέν εἶναι τυχαία. Τό ἔδαφος εἶχε ἀρχίσει νά προετοιμάζεται ἐδῶ καί
πολλές δεκαετίες, μέ τίς μελέτες καί τόν προφητικό λόγο ἔγκριτων ὀρθόδοξων θεολόγων
ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού θέλησαν, πολύ σωστά, νά ἐπαναπροσδιορίσουν τήν παρουσία τῶν
γυναικῶν στήν Ἐκκλησία. Αὐτό θεωρῶ ὅτι ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὅπως
ἔργο Του εἶναι καί τό ὅτι ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης μας καί ἡ περί αὐτόν Σύνοδος ἀφουγκράστηκαν «τί τό Πνεῦμα λαλεῖ τῇ Ἐκκλησίᾳ».
Γιά πρώτη φορά στή σύνοδο τοῦ 2009 ἐπρόκειτο νά συζητηθοῦν μεταξύ ἄλλων δύο καυτά
θέματα: αὐτό τοῦ 2ου Γάμου τοῦ κληρικῶν καί
ὁ Θεσμός τῶν Διακονισσῶν. Ὅμως 2-3 μῆνες
πρίν τή Σύνοδο ὑπῆρξε μιά δημόσια τοποθέτηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ γιά τό θέμα τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν, ὁ ὁποῖος ἁπλά εἶχε ἀναφέρει ὅτι δέν
ὑπάρουν θεολογικά ἐμπόδια. Αὐτό, ὅπως ἦταν
ἀναμενόμενο, προκάλεσε τήν ἰσχυρή καί ἠχη-

ρή ἀντίδραση γνωστῶν συντηρητικῶν κύκλων
καί εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τά δύο αὐτά θέματα
οὐσιαστικά νά μήν συζητηθοῦν καί νά μήν παρθεῖ καμμία ἀπόφαση.
Τό 2016 ὁ Μακαριώτατος ἐπανῆλθε στό θέμα τῶν Διακονισσῶν ἀναθέτοντας στόν Μητροπολίτη Καμερούν τή σχετική εἰσήγηση. Ὁ
Μητροπολίτης Γρηγόριος στήν ἐμπεριστατωμένη καί ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἰσήγησή του,
ἀφοῦ ἔκαμε ἱστορική ἀναδρομή τοῦ θεσμοῦ,
κατέδειξε ὅτι ἐπρόκειτο γιά χειροτονία ἐντός
τοῦ ἱεροῦ βήματος καί κατέληξε στήν πρόταση
ἐπαναφορᾶς τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς καθώς, ἐκτός
τῶν ἄλλων, θά θεράπευε πραγματικές ἀνάγκες
τῶν Κοινοτήτων μας σήμερα. Ὑπῆρξε κάποιος
διάλογος καί στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος
ἀνακοίνωσε ὅτι θά προέβαινε στίς πρῶτες χειροτονίες/χειροθεσίες διακονισσῶν στή Μητρόπολη Κατάνγκας πού ἐπρόκειτο νά ἐπισκεφθεῖ.
Ὅπερ καί ἐγένετο. Κάποιοι ἐξέφρασαν ἐπιφυλάξεις γιά τό ἐσπευσμένο τοῦ ἐγχειρήματος,
χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ βαθιά μελέτη τοῦ θέματος καί χωρίς νά ἔχει παρθεῖ μιά τελική ἀπόφαση ἡ ὁποία καί θά καθόριζε ἐπακριβῶς τά
τοῦ λειτουργήματος τῶν Διακονισσῶν στή σημερινή Ἐκκλησία, τίς προϋποθέσεις καί τά κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν ὑποψηφίων καί τόν τρόπο
ἀνάδειξης -χειροτονία ἤ χειροθεσία.
Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις στήν ἀπόφαση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ
πρώτη καί ἄμεση ἀντίδραση προῆλθε ἀπό τή
Μονή Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ ἐπιστολή πού ἀπεστάλη στόν Μητροπολίτη Κατάνγκας
Μελέτιο Γρηγοριάτη καί κοινοποιήθηκε στόν

*. Εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συμπόσιο μέ θέμα «Δια-

κόνισσες: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον», τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη ἀπό 31 Ἰανουαρίου ἕως
2 Φεβρουαρίου 2020.

Ἀ
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πό καρδιᾶς εὐχαριστῶ τήν
ὀργανωτική ἐπιτροπή γιά τήν
τιμητική πρόσκληση νά συμμετάσχω στό συνέδριο αὐτό καίτοι δέν ἀνήκω στήν ἀκαδημαϊκή οἰκογένεια ὅπως ἐσεῖς.

νά ξεκινήσει
Διακονισσῶν*
Πατριάρχη μας. Στήν ἐπιστολή αὐτή συνιστᾶται ἡ ἀποφυγή χειροθεσίας/χειροτονίας
ἀναγνωστριῶν, ὑποδιακονισσῶν ἤ διακονισσῶν ὥστε νά
μήν σκανδαλιστεῖ ὁ εὐσεβής
λαός, νά μήν διακοπεῖ ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου (αὐτό εἶναι κατ᾽
ἐμέ καί τό σοβαρώτερο ἀτόπημα τῆς ἐπιστολῆς) καί
ἐπειδή πλέον δέν ὑπάρχει
ἀνάγκη ὅπως στήν ἀρχαία ἐκκλησία. Ἐπίσης
ἀναφέρεται ὅτι δέν πρέπει νά ἐνδώσουμε στίς
πιέσεις τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος πού ἔχει
εἰσχωρήσει καί στό χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ὅπως πληροφορήθηκα ὑπῆρξαν καί ὀργανωμένες ἀντιδράσεις στήν Ἀμερική μέ κάποιο
κείμενο/μανιφέστο πού ὑπέγραψαν κληρικοί
καί λαϊκοί θεολόγοι. Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νά ἔχει τίς ἀπόψεις του καί νά τίς προβάλλει μέσα ἀπό ἕναν εὐπρεπῆ καί ἐποικοδομητικό
διάλογο.
Ἀντιδράσεις ὅμως ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν
καί μέσα στούς κόλπους τοῦ Πατριαρχείου
μας. Ὄχι μόνο ἀπό συνοδικούς ἀρχιερεῖς ἀλλά
καί ἀπό ἀφρικανούς ἱερεῖς καί λαϊκούς. Οἱ
ἐκτός Πατριαρχείου ἀντιδράσεις προσωπικά
δέν μέ ἀπασχολοῦν ἰδιαίτερα, ἀλλά οἱ ἀντιδράσεις πού προέρχονται ἤ θά προέλθουν ἐκ τῶν
ἔσω μέ προβληματίζουν. Οἱ ἀντιδράσεις αὐτές
ἔχουν νά κάνουν μέ τήν κυρίαρχη ἀντίληψη
καί θεώρηση τῆς γυναίκας μέσα στίς ἀφρικανικές κοινωνίες, ὅπως αὐτές διαμορφώθηκαν μέ
τήν ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί τοῦ
Ἰσλάμ, τή θέση τῆς γυναίκας στήν Ἐκκλησία,
τίς συνθῆκες ζωῆς τῶν γυναικῶν καί τήν ἄνοδο τοῦ χριστιανικοῦ φονταμενταλισμοῦ στήν
Ἀφρική ὁ ὁποῖος δέν ἀπουσιάζει ἀπό τόν χῶρο

τῆς δικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἡ Σύνοδός μας μέ τήν ἀπόφασή της νά συζητήσει τό θέμα τῶν Διακονισσῶν στήν Ἀφρική, οὐσιαστικά θεωρῶ ὅτι μπαίνει ἐπίσημα καί
γιά πρώτη φορά, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, στή
συζήτηση πού ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί δεκαετίες στόν Ὀρδόδοξο κόσμο γιά τόν ρόλο καί τή
θέση τῆς γυναίκας στίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες καί στήν Ἐκκλησία συνολικά. Βέβαια πιστεύω ὅτι δέν θά πρέπει νά μᾶς ἱκανοποιεῖ ἡ
χρήση τῶν ὅρων «ρόλος» καί «θέση». Ὁ ρόλος
εἶναι μιά ἐνέργεια, μιά πράξη πού ἀνατίθεται ἤ
ἐπιβάλλεται σέ κάποιον ἀπό τό κοινωνικό ἤ
ὅποιο ἄλλο status σέ δεδομένες συνθῆκες ἤ σέ
δεδομένο ὀργανισμό. Νομίζω ὅτι εἶναι σωστότερο νά χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «ἀποστολή».
Ἀποστολή σημαίνει κάλεσμα ἀπό ἔξω, προϋποθέτει ἀποστολέα, ἀποστελόμενο, ἔργο πού
πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ καί τέλος ἀναφορά πεπραγμένων στόν ἀποστέλοντα.
Μέ τήν σάρκωσή Του ὁ Χριστός προσκαλεῖ
ὅλη τήν ἀνθρωπότητα νά τόν ἀκολουθήσει.
Στό ἔργο τῆς σωτηρίας, ἄνδρες καί γυναῖκες
καλοῦνται νά γίνουν ἀπόστολοι, χωρίς νά γίνονται βέβαια φυσικά, φυλετικά ἤ ψυχολογικά
ἀντίγραφά Του. Τό δημιουργικό χέρι τοῦ Θεοῦ
μᾶς ἐγγυᾶται τήν μοναδικότητα τοῦ κάθε προ17

σώπου πού ἀκριβῶς εἶναι ἡ σφραγίδα, τό σημάδι τοῦ Θείου σέ κάθε ἄνδρα καί σέ κάθε γυναίκα. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι δεδομένη, εἶναι
κομμάτι τῆς Δημιουργίας καί ὁ Θεός εἶδε «ὅτι
εἶναι καλῶς λίαν» καί γι᾽ αὐτό ἐνσωματώνει τήν
διαφορετικότητα στήν οἰκονομία τῆς σωτηρίας
τοῦ κόσμου. Μέ αὐτό τόν τρόπο θεωρῶ ὅτι ἡ
αὐθεντική χριστιανική πίστη θά πρέπει νά τό
ἀντιλαμβάνεται καί νά μήν κινεῖται νά τήν ἐξαλείψει. Ἡ διαφορετικότητα εἶναι ἕνα γεγονός
πού δέν χωράει μείωση. Κάθε προσπάθεια νά
τήν ἀλλάξουμε ἤ νά τήν ἀπορρίψουμε δίνει τόν
τέλειο λόγο γιά τήν καταστροφή τοῦ προσώπου, τῆς φυλῆς, ἤ τοῦ φύλου ἀπό τό διαφορετικό, τό κυρίαρχο ἄλλο. Καί κάθε προσπάθεια
ἐπιβολῆς ὁμοιομορφίας ὁδηγεῖ στήν βεβήλωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅπως συνέβη στό παρελθόν καί συνεχίζει νά συμβαίνει στίς ἡμέρες
μας (ἐθνοκαθάρσεις, μή ἀνοχή ἔναντι μειονοτήτων, ξενοφοβία, τήν ὑποδούλωση καί τήν
ἐργαλειοποίηση τῆς γυναίκας κυρίως στήν
Ἀφρική). Γι᾽ αὐτό καί καθῆκον ὅλων μας εἶναι
νά ἐκτιμήσουμε, νά εἴμαστε εὐγνώμονες καί
νά προστατεύουμε τίς θεόσδοτες διαφορετικότητες, διατρανώνοντας ὅτι κάθε σκόπιμος
ἀποκλεισμός καί διάκριση πού βασίζονται σέ
αὐτές, δέν ἔχει χριστιανικό καί θεολογικό ὑπόβαθρο.
Σύντομη ἀναφορά γιά τή θέση τῆς γυναίκας
στήν Ἀφρική
Στήν Ἀφρική οἱ γυναῖκες γεννιοῦνται, μεγαλώνουν, ἀγωνίζονται καί τελικά πεθαίνουν σέ
ἕνα περιβάλλον διαφορετικό καί πιό σύνθετο
ἀπό αὐτό πού προέρχεστε καί πού γνωρίζετε.
Παρά τίς ὅποιες διακηρύξεις διεθνῶν ὀργανισμῶν, Ἐκκλησιῶν, θεολόγων, πολιτικῶν, ἀκτιβιστῶν κ.λπ. ἡ πικρή ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ γυναῖκες στήν Ἀφρική στεροῦνται τῶν δικαιωμάτων τους.
1. Ἀντιμετωπίζουν σοβαρή οἰκονομική ἀνισότητα καθώς θεωρεῖται δεδομένη ἡ χωρίς
ἀμοιβή ἐργασία τους σέ πολλούς τομεῖς.
2. Οἱ σχέσεις ἐξουσίας μέσα στήν οἰκογένεια ὅπου ὁ ἄνδρας καί ἡ οἰκογένειά του ἐλέγ18

χουν τά οἰκονομικά κάθε νοικοκυριοῦ, καθιστοῦν τίς γυναῖκες οἰκονομικά εὐάλωτες ἀκόμα καί ὅταν ἐργάζονται. Ὑπάρχουν κοινωνικοπολιτισμικές νόρμες πού ὑποβαθμίζουν τή θέση τῆς γυναίκας στήν οἰκογένεια. Σέ μονογονεϊκές οἰκογένειες ἀφήνεται ἀπό ὅλους νά
ἀναλάβει μόνη της τήν εὐθύνη συντήρησης
οἰκογένειας καί σπιτιοῦ.
3. Στήν ὑποσαχαρική Ἀφρική κυρίως οἱ γυναῖκες δέν ἔχουν ἴσες εὐκαιρίες πρόσβασης
στήν ἐκπαίδευση. Οἱ οἰκογένειες προτιμοῦν νά
ἐπενδύσουν στήν μόρφωση τῶν ἀγοριῶν, ἐνῶ
τά κορίτσια ἀναμένεται νά γίνουν σύζυγοι καί
μητέρες, ρόλοι πού δέν ἀπαιτοῦν ἐκπαίδευση.
Ἐπίσης ἕνα μεγάλο ποσοστό ἐγκύων κοριτσιῶν
ἐγκαταλείπουν τήν ἐκπαίδευση.
4. Χιλιάδες γυναῖκες πεθαίνουν κάθε χρόνο
ἀπό αἰτίες πού σχετίζονται μέ τήν ἐγκυμοσύνη
καί τόν τοκετό. Δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν
κάθε χρόνο ἐξ αἰτίας τῶν ἀμβλώσεων καθώς
ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες ὁδηγοῦν σέ μή
ἀσφαλεῖς ἐκτρώσεις. Οἱ γυναῖκες δέν μποροῦν
νά διαπραγματευθοῦν τό σέξ ἀκόμα καί μέσα
στόν γάμο, δέν μποροῦν νά ἀπαιτήσουν τήν
χρήση προφυλακτικῶν γιά τήν προστασία τους
ἀπό τό HIV ἤ γιά ἀντισύλληψη καί φυσικά δέν
μποροῦν νά ζητήσουν ἀποχή. Νέες κοπέλες
ὑποχρεώνονται σέ γάμους μέ ἡλικιωμένους
καί ἔχουμε πολύ πρώιμες ἐγκυμοσύνες. Ἡ
ἔλλειψη περίθαλψης καί συνθηκῶν ὑγιεινῆς
ὁδηγοῦν σέ σοβαρές ἀσθένειες. Τό 70% τῶν
ἀνθρώπων στήν Ἀφρική πού ζοῦν μέ HIV/AIDS
εἶναι γυναῖκες. Ἡ ἔλλειψη σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης καί πληροφόρησης (μεγάλο ταμπού) καθιστοῦν τίς γυναῖκες ἰδιαίτερα εὐάλωτες.
5. Οἱ γυναῖκες στήν Ἀφρική εἶναι θύματα
διαφόρων μορφῶν βίας πού ἔχουν σοβαρές
ἐπιπτώσεις στήν ψυχική καί σωματική τους
ὑγεία, στίς οἰκονομικές συνθῆκες, στήν θρησκευτική καί πνευματική τους εὐεξία καί στή
ζωή τους συνολικά. Βιώνουν τίς ὀδυνηρές
ἐμπειρίες βιασμῶν, αἱμομειξίας, παρενοχλήσεων, ἄρνηση διακαιώματος σέ κληρονομιά,

ἀπάνθρωπα ἔθιμα σέ κηδεῖες, κλειτοριδεκτομή, τέστ παρθενίας, πολυγαμία, κακοποίηση.
Ὑπάρχουν ἔθιμα καί πρακτικές πού ἀπογυμνώνουν τίς γυναῖκες ἀπό δικαιώματα καί ἀπό τόν
σεβασμό πού τούς ταιριάζει. Οἱ συνθῆκες
αὐτές γίνονται χειρότερες ὅταν καί οἱ ἐκκλησίες ζητοῦν μέ ἔμφαση ἀπό αὐτές νά παραμένουν ἐν προσευχῇ, ὑπάκουες καί ἐν ὑποταγῇ.
6. Εἶναι λυπηρό τό γεγονός ὅτι οἱ ἄγαμες
μητέρες καί τά παιδιά τους ὑφίστανται διακρίσεις καί στιγματισμό στίς ἐκκλησίες καί στίς
κοινότητές τους καθώς δέν εἴμαστε ἕτοιμοι ὡς
ἐκκλησίες νά ἀποδεχθοῦμε τούς διάφορους
τύπους οἰκογενειῶν πού ὑφίστανται στήν
Ἀφρική σήμερα. Γυναῖκες θεολόγοι ἄλλων
δογμάτων θεωροῦν ὅτι ἐάν οἱ ἐκκλησίες ἀποδεχθοῦν καί ἀναγνωρίσουν τούς διάφορους
τύπους οἰκογενειῶν, τότε παίρνουν σαφή θέση
γιά τήν προστασία καί στήριξη τῶν γυναικῶν.
7. Παρά τίς ὅποιες διακηρύξεις καί προσπάθειες γιά συμμετοχή τῶν γυναικῶν στίς δομές
ἐξουσίας καί στή λήψη ἀποφάσεων σέ πολιτικό
καί κοινωνικό ἐπίπεδο, ἡ ἐκκλησία/ες δέν
ἐνσωματώνουν τίς γυναῖκες στή διαδικασία λήψης ἀποφάσεων ἀφήνοντας τή φωνή τους νά
ἀκουστεῖ στό διάλογο καί τήν ἀνάπτυξη τῆς θεολογίας ὥστε μέ τήν ἐπιρροή τους νά γίνουν
ἀλλαγές ἐκ τῶν ἔσω.
8. Σάν Ἐκκλησία δέν ἔχουμε δώσει τήν πρέπουσα βαρύτητα καί ἔμφαση στό νά ἀποκτήσουμε γυναῖκες θεολόγους ὅπως ἄλλες ἐκκλησίες. Τά θεολογικά κέντρα τοῦ Πατριαρχείου
παραμένουν παραγωγικές σχολές, χωρίς νά
διανοοῦνται τό ἄνοιγμα καί στίς γυναῖκες.
Ἦταν πολύ λυπηρό τό γεγονός ὅτι στήν Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης στήν ἐκπροσώπηση τοῦ
Πατριαρχείου μας δέν ὑπῆρξε οὔτε μία γυναίκα. Ἐπίσης οἱ Ὀρθόδοξες γυναῖκες ἀπουσιάζουν ἀπό ὅλες τίς γυναικεῖες ὀργανώσεις τῆς
Ἀφρικῆς, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες διεθνεῖς ὀργανώσεις καί πλατφόρμες.
Ἡ ἑπόμενη μέρα
Τά ὅσα πολύ περιληπτικά σᾶς ἀνέφερα γιά
τήν θέση τῶν γυναικῶν στήν ἀφρικανική κοι-

νωνία καί ἐκκλησία σήμερα, νομίζω μᾶς ὁρίζουν καί τό τί μέλλει γενέσθαι, τήν ἑπόμενη
μέρα, τό πεδίο ποιμαντικῆς δράσης μας. Ἴσως
τώρα νά ἀντιληφθήκατε γιατί μίλησα γιά ἀντιδράσεις ἐκ τῶν ἔσω στό θεσμό τῶν Διακονισσῶν καί τήν δυναμική παρουσία τῶν γυναικῶν
στή λειτουργική καί ὄχι μόνο ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχουν πράγματα πού πρέπει νά γίνουν γιά νά μειωθοῦν αὐτές οἱ ἀντιδράσεις καί
γιά νά γίνει ἀποδεκτός ὁ θεσμός τῶν Διακονισσῶν στήν καθημερινή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Χρειάζεται νά δοθεῖ προτεραιότητα στό
μυαλό, τή στάση καί τήν καρδιά τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας κοινοτήτων. Παρά τό γεγονός ὅτι
ὑπάρχουν τόσα βιβλικά καί θεολογικά κείμενα
πού ἐπιβεβαιώνουν τήν ἴση ἀξία ἄνδρα καί γυναίκας μέσα στήν Ἐκκλησία, στήν πραγματικότητα εἶναι σάν αὐτά τά ἐργαλεῖα νά μήν ὑφίστανται εἴτε γιατί εἶναι ἐλάχιστα γνωστά στόν
κόσμο εἴτε γιατί ἑρμηνεύονται ὑπό τό φῶς τῶν
πολιτιστικῶν μοντέλων. Ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀνδρῶν καί γυναικῶν δέν γνωρίζουν τά
κείμενα (βιβλικά καί θεολογικά) πού ἀναφέρονται στήν ἰσότητα ἀνδρῶν καί γυναικῶν στήν
Ἐκκλησία ἤ κάποιοι ἐσωτερίκευσαν τά κείμενα
κάποιων πατέρων πού ὑπονοοῦν κατωτερότητα, ἀνεπάρκεια καί τήν πειρασμική φύση τῆς
γυναίκας. Ἕνας μεγάλων ἀριθμός ἀφρικανῶν
ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού ἀσχολοῦνται μέ τήν
ποιμαντική, ὅπως προανέφερα συμβουλεύουν
τίς γυναῖκες νά εἶναι ὑποταγμένες στούς
ἄνδρες γιατί ἡ γυναίκα εἶναι ὑποανάπτυκτος
ἄνδρας (underdeveloped man) ἤ γιατί ἡ Εὕα ἔγινε ἀπό τό πλευρό τοῦ Ἀδάμ. Ἀναρωτιέται κανείς ἐάν αὐτό εἶναι ὄντως βιβλική ἀνθρωπολογία ἤ μήπως προβολή συγκεκριμένων ἀφρικανικῶν παραδοσιακῶν ἀντιλήψεων μέσα στά βιβλικά κείμενα.
Ἄρα βασική μας προτεραιότητα πρέπει νά
εἶναι νά παλέψουμε τόν «θεολογικό ἀναλφαβητισμό» πού ἐπιδρᾶ στήν πλειοψηφία τῶν πιστῶν μας συμπεριλαμβανομένων καί τῶν κληρικῶν! Πρέπει νά τούς διδάξουμε πῶς νά βλέπουν τίς πολιτιστικές τους περί φύλου θεωρή19

σεις καί προκαταλήψεις κάτω ἀπό τό καινούργιο φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του
ἀντί νά ὑποτάσσουν τό Εὐαγγέλιο στίς πολιτιστικές προκαταλήψεις καί θεωρήσεις. Πολλές
φορές μᾶς λένε «μά πάντοτε ἔτσι γινόταν»
αὐτή εἶναι ἡ «παράδοση». Ὀφείλουμε νά μήν
λησμονοῦμε ὅμως ὅτι στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ
ἄνθρωποι ἀλλάζουν νοοτροπίες καί συμπεριφορές ὅταν διακρίνουν ὅτι ἡ νέα εἶναι καρπός
τοῦ Πνεύματος. Πρῶτα λοιπόν εὐαγγελισμός.
Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί
φίλοι καί φίλες,
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας, μιά Ἐκκλησία μέ ἰδιαίτερα γεωγραφικά, πολιτικά, πολιτιστικά καί πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ὀφείλει
νά ἀποφασίζει μέ συνέπεια καί ταπεινότητα καί
πάντοτε λαμβάνοντας ὑπόψη τίς συγκεκριμένες ἱστορικές συνθῆκες καί ἀνάγκες, τούς τρόπους καί τά μέσα πού θά συμβάλλουν στήν
πνευματική, ἠθική καί κοινωνική πρόοδο καί

προκοπή τῶν λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καί στή σωτηρία τους. Ἡ παρουσία τῶν γυναικῶν στό ἱεραποστολικό, ποιμαντικό, διδακτικό καί λειτουργικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας θά συμβάλλει
στήν πνευματική ἄνθηση καί ἀνάπτυξη τῶν κοινοτήτων καί θά ἀπαντήσει: α) στό χρόνιο καί
μεγάλο πρόβλημα ἔλλειψης ἀνθρώπινου δυναμικοῦ γιά τήν ἐξυπηρέτηση αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν
καί β) στήν ἀνάγκη τῶν ἴδιων τῶν γυναικῶν νά
προσφέρουν στήν κοινότητα μέ ὅλα τά χαρίσματα καί τά τάλαντα πού τούς χάρισε ὁ Θεός.
Οἱ ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Ἀφρικῆς ὀφείλουν νά ἀποτελέσουν ἀσφαλές πλαίσιο γιά τίς
γυναῖκες, πλαίσιο σεβασμοῦ, ὁλοκλήρωσης τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου, πλαίσιο πνευματικῆς
μεταμόρφωσης, πλαίσιο ἀγάπης, ἀφοῦ τό κοινωνικό ἀφρικανικό πλαίσιο καί ἡ καθημερινή
πρακτική χαρακτηρίζεται ἀπό ἀδικία, βία, φτώχεια, ἀνέχεια, ἀπαξίωση, ἀσθένεια καί θάνατο.

Ἰνδική Ποίηση
Αὐτή εἶναι ἡ προσευχή μου πού σοῦ ἀπευθύνω.
Χτύπησε μέχρι τή ρίζα κάθε ἀτέλεια τῆς καρδιᾶς μου.
Δός μου τή δύναμη
νά ᾽ναι πλούσια ἡ ἀγάπη μου σέ ὑπηρεσίες.
Δός μου τή δύναμη
νά μήν ἀρνοῦμαι ποτέ τούς φτωχούς
καί νά μή γονατίζω μπροστά σέ ξένη ἐξουσία.
Δός μου τή δύναμη
ν᾽ ἀπομακρύνω τό πνεῦμα μου ἀπό τίς καθημερινές
μικρότητες,
καί δός μου τή δύναμη
νά προσφέρω μέ ἀγάπη τή δύναμή μου αὐτή
στό θέλημά Σου
Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ
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† Ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος

Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στήν Ἀνατολική Τανζανία
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη μας κ. Θεόδωρου Β´,
ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης καί
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, στήν
πόλη Sokoine, τῆς ἐπαρχίας Μορογκόρο στήν
Ἀνατολική Τανζανία, δωρεά εὐσεβῶν φίλων
τοῦ ἔργου τῆς Ἱεραποστολῆς ἀπό τήν Ἀθήνα Σπάτα, τήν Θεσσαλονίκη καί τή Νότιο Ἀφρική.

Ἀπό νωρίς τό πρωί τῆς Κυριακῆς, ἄρχισαν νά
καταφθάνουν στόν εὐπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ὁ ὁποῖος κτίσθηκε μέ πολλές
δυσκολίες σέ μία ἐντελῶς ἄνυδρη περιοχή, οἱ
ἰθαγενεῖς ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ἀναγνῶστες, πιστοί, κατηχούμενοι, ὁ Δήμαρχος, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Νομαρχίας, ἐκπαιδευτικοί καί μαθητές
ἀπό τήν γύρω περιοχή, τούς ὁποίους στηρίζει ἡ
Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή μέ σχολικές ὑποτροφίες, ἀλλά καί Φύλαρχοι τῆς φυλῆς
τῶν Μασάι, καθώς καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, ὥστε νά παραστοῦν στήν τελετή τῶν Θυρανοιξίων τοῦ
νέου Ὀρθόδοξου Ἱεροῦ Ναοῦ στήν πλέον
φτωχική περιφέρεια τοῦ Μορογκόρο.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως
κ. Δημήτριος μετά τήν λήξη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων, μιλώντας στή διάλεκτο Σουαχίλι, ἀναφέρθηκε στή γνησιότητα καί οἰκουμενικότητα
τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, ἀλλά καί στίς συνεχεῖς προσπάθειες τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας, ὥστε σέ κάθε γωνιά τῆς
ἀφρικανικῆς Ἠπείρου νά ὑπάρχει εἰρήνη,
μόρφωση, ὑγεία, πνευματική πρόοδος καί
ἁρμονική συμβίωση τῶν λαῶν.
‘Ένας ἀκόμη ναός παραδόθηκε στή λατρεία τοῦ Θεοῦ, σ’ αὐτήν τήν ἀπομακρυσμένη περιοχή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ
ἀνάγκες, ὅμως, εἶναι μεγάλες στήν Ἀνατολική Τανζανία, λόγω τῆς πλούσιας ἱεραποστολικῆς καρποφορίας, μέ ἀποτέλεσμα
σήμερα περισσότερες ἀπό 16 ἐνορίες νά
στεγάζονται σέ ἀχυροκαλύβες. Συνεχίζουμε τήν ταπεινή μας διακονία μέ ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος κατευθύνει κάθε ἀγαθό ἔργο.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Εἰρηνουπόλεως
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ΣΥΡΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΝ 6ο ΑΙΩΝΑ

Ἡ

χριστιανική πίστη κηρύχθηκε στή
Γεωργία τόν 1ο αἰώνα, ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο καί Σίμωνα τόν Κανανίτη,
καί τόν 4ο αἰώνα, ἀπό τήν ἁγία ἰσαπόστολο Νίνα
(βλ. Μ.Σ.Π., Ἁγία Νίνα ἡ ἰσαπόστολος, «Πάντα
τά ἔθνη», τ. 63/1997, σελ. 87-91). Ὡστόσο, τόν
6ο αἰώνα ὁ Χριστιανισμός δέν εἶχε ἀκόμα
ἑδραιωθεῖ στή χώρα, ὅπου ἐξακολουθοῦσαν νά
ὑπάρχουν εἰδωλολατρικοί πυρῆνες. Ἔτσι, ἡ
θεία Πρόνοια ἔστειλε ἐκεῖ ἕναν ἅγιο μοναχό
ἀπό τή Συρία, τόν ὅσιο Ἰωάννη Ζενταζνέλι, καί
δώδεκα μαθητές του, προκειμένου νά ἐνισχύσουν τήν τοπική Ἐκκλησία.
Ὁ ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε στά τέλη τοῦ
5ου αἰῶνα σ᾽ ἕνα χωριό τῆς Συρίας, κοντά στήν
Ἀντιόχεια. Στήν πόλη αὐτή, σπούδασε, ἔχοντας
ἐξαιρετική ἐπίδοση στά γράμματα. Συνάμα διακρίθηκε γιά τή βαθιά πίστη του στόν Χριστό καί
γιά τή μεγάλη ἀρετή του. Νέος ἀκόμα ἔγινε μοναχός σ᾽ ἕνα κοινόβιο τῆς πατρίδας του. Μέ
τήν ἄσκηση καί τήν ταπείνωσή του ἔφτασε σέ
ὑψηλά πνευματικά μέτρα. Ὁ Θεός, ἐπιβραβεύοντας τήν ἀγγελική πολιτεία του, τοῦ ἔδωσε
ἐξουσία πάνω στά πάθη, καθώς καί τό χάρισμα
τῆς θαυματουργίας. Μέ τά εὐεργετικά θαύματά του τραβοῦσε τούς κατοίκους τῆς Ἀντιόχειας καί τούς καθοδηγοῦσε στόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Πολυάριθμοι ἄρρωστοι καί ἀνάπηροι
ἔβρισκαν τή θεραπεία μέ τήν προσευχή του:
Τυφλοί ἀποκτοῦσαν τό φῶς τους, χωλοί περπατοῦσαν, δαιμονισμένοι ἐλευθερώνονταν ἀπό
τά πονηρά πνεύματα.
22

Ἡ φήμη του ἁπλώθηκε σ᾽ ὅλη τή χώρα. Ὁ ταπεινός ἅγιος, γιά ν᾽ ἀποφύγει τήν τιμή τῶν
ἀνθρώπων ὅσο καί γιά νά διαφυλάξει τήν ἀσκητική του διαγωγή, ἀποσύρθηκε κρυφά μέ μερικούς ὑποτακτικούς του σ᾽ ἕναν ἐρημικό τόπο,
ὅπου ἐπιδόθηκε στήν ἀδιάλειπτη κοινωνία μέ
τόν Θεό. Οἱ πιστοί, ὅταν ἀντιλήφθηκαν τή φυγή
του, ἄρχισαν νά τόν ἀναζητοῦν παντοῦ. Καί
δέν ἄργησαν νά ἀνακαλύψουν τό ἐρημικό καταφύγιό του. Τούς τό φανέρωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, πού δέν ἤθελε νά παραμένει «ὑπό τόν μόδιον» τό ἔμψυχο αὐτό λυχνάρι, ἀλλά νά τοποθετηθεῖ «ἐπί τήν λυχνίαν» (Ματθ. 5,15) καί νά
φωτίζει τά πάντα γύρω του. Ἔτσι, ἀναρίθμητα
πλήθη ἄρχισαν καί πάλι νά συρρέουν ἀπό πα-

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης Ζενταζνέλι

ντοῦ, ζητώντας τή θεραπεία τῶν ψυχῶν καί
τῶν σωμάτων τους μέ τή χαρισματική θαυματουργία καί τή σωτήρια διδασκαλία τοῦ Ὁσίου.
Μιά μέρα ὁ φιλόθεος μοναχός εἶδε σέ ὅραμα τήν Παναγία, πού τόν πρόσταξε νά πάει μαζί
μέ δώδεκα μαθητές του στή Γεωργία γιά νά
συμβάλει στήν ἑδραίωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως στή χώρα. Ἔπειτα ἀπό δεκαήμερη νηστεία καί προσευχή ὅλων τῶν ἀδελφῶν, ἐπιλέχθηκαν ἀπό ἄγγελο, σταλμένο ἀπό τόν Κύριο,
οἱ δώδεκα μοναχοί πού θά ἀκολουθοῦσαν τόν
ὅσιο Ἰωάννη. Ἦταν οἱ Σίω, Δαβίδ, Ἀντώνιος,
Θαδδαῖος, Στέφανος, Ἰσίδωρος, Μιχαήλ,
Πῦρρος, Ζήνων, Ἰσέ, Ἰωσήφ καί Ἄβιβος.
Ὕστερα ἀπό μακρύ καί κοπιαστικό ταξίδι, οἱ
δεκατρεῖς Σῦροι πατέρες ἔφτασαν στή Μτσχέτα, παλαιά πρωτεύουσα τῆς Γεωργίας, πού βρίσκεται στήν περιοχή τῆς Κάρτλης. Ἔξω ἀπό
τήν πόλη τούς προϋπάντησε, προειδοποιημένος ἀπό ἄγγελο γιά τήν ἔλευσή τους, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Εὐλόγιος μαζί μέ ὅλο τό ἱερατεῖο καί
πλῆθος λαοῦ. “Πάτερ Ἰωάννη!”, εἶπε συγκινημένος ὁ ἱεράρχης, ἀγκαλιάζοντας τόν Ὅσιο.
“Εὐχαριστῶ τόν Θεό πού σέ ἔστειλε, γιά νά κα-

θοδηγήσεις πολλές ψυχές στή θεία γνώση καί
στήν αἰώνια ζωή”.
Τότε ἐπαναλήφθηκε τό θαῦμα τῆς Πεντηκοστῆς (βλ. Πράξ. 2,1-4): Ὁ μακάριος Ἰωάννης καί
οἱ ὑποτακτικοί του ἄρχισαν ξαφνικά νά κατανοοῦν καί νά μιλοῦν τή γεωργιανή γλώσσα! Ἔτσι,
συνομίλησαν ἐγκάρδια μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο
καί τούς κληρικούς του, οἱ ὁποῖοι τούς ὁδήγησαν στήν πόλη καί τούς ἐγκατέστησαν στό ἐπισκοπεῖο.
Ὁ βασιλιάς Παρσμᾶν ΣΤ΄ (541-553) καί ὅλος
ὁ λαός τούς ἔβλεπαν σάν ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ.
Ἀπό τά χείλη τους ἔτρεχαν τά πνευματικά νάματα τῆς θείας διδασκαλίας, ἐνῶ μέ τήν ἀρετή
τους ἀποτελοῦσαν ὑποδείγματα χριστιανικῆς
ζωῆς. Ἀπό κάθε γωνιά τῆς χώρας συνέρρεαν οἱ
Γεωργιανοί, πού ἄκουγαν τίς νουθεσίες τους
καί θεραπεύονταν, ὅσοι ἦταν ἄρρωστοι, μέ τήν
ἰαματική τους χάρη. Μέ τό κήρυγμα καί τή διδαχή τῶν ὁσίων φωτίστηκε ὅλη ἡ Κάρτλη. Ὁ
ἴδιος ὁ βασιλιάς τούς ἐπισκεπτόταν συχνά γιά
ν’ ἀκούσει ἀπό τά χείλη τους τόν θεῖο λόγο.
Ἔπειτα ἀπό τρία χρόνια, οἱ πατέρες, μέ τήν
εὐλογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ἀνέβηκαν στό δα23

σοσκέπαστο βουνό Ζαντένι, βόρειο-ἀνατολικά
τῆς Μτσχέτα. Τήν ὀνομασία του τήν ὀφείλει
στό ὁμώνυμο εἴδωλο, πού ἦταν τοποθετημένο
στήν κορυφή του κατά τά προχριστιανικά χρόνια. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος ἀπό τό βουνό
αὐτό πῆρε τήν προσωνυμία Ζενταζνέλι, ἐγκαταστάθηκε σέ μιά μικρή σπηλιά. Ἕνα τμῆμα
τῆς σπηλιᾶς διαμόρφωσε ἀργότερα σέ ἐκκλησία. Οἱ ἄλλοι πατέρες ἐγκαταστάθηκαν σέ μικρές καλῦβες, πού τίς ἔφτιαξαν μέ κλαδιά δέντρων. Ἐκεῖ ἀσκήτευαν, ὑπομένοντας τό κρύο
καί χρησιμοποιώντας ὡς τροφή ρίζες καί ἄγρια
χόρτα.
Μόλις ἔγινε γνωστή ἡ ἐγκατάστασή τους
στό ὄρος Ζαντένι, ὁ λαός, ἀνοίγωντας μονοπάτι στό πυκνό δάσος, ἔτρεξε νά τούς συναντήσει. Οἱ ἄρρωστοι καί πάλι, ἀφοῦ θεραπεύονταν
θαυματουργικά ἀπό τούς ὁσίους, γύριζαν στά
σπίτια τους ὑγιεῖς καί στηριγμένοι στήν πίστη.
Ὅταν κοιμήθηκαν οἱ Γεωργιανοί ἐπίσκοποι
Νεκρέσι καί Τσιλκάνι, τούς διαδέχθηκαν, μέ
ἀπόφαση τῆς τοπικῆς Συνόδου, δύο ἀπό τούς
Σύρους πατέρες, ὁ πρεσβύτερος Ἄβιβος καί ὁ
διάκονος Ἰεσσαί, οἱ ὁποῖοι μέ ἔνθεο ζῆλο
ἔσπειραν τόν λόγο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ στίς
ἐπαρχίες τους. Ὁ πρῶτος, μάλιστα, ἀγωνίστηκε μέ θάρρος ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας καί
τελικά μαρτύρησε ἀπό τούς πυρολάτρες.
Μέ τόν καιρό, πολλοί πιστοί ἐγκατέλειψαν
τόν κόσμο, ἀνέβηκαν στό Ζαντένι καί συγκαταλέχθηκαν στή μοναστική συνοδία τοῦ ὁσίου
Ἰωάννη.
Κάποια νύχτα ἐμφανίστηκε στόν ὅσιο ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μαζί μέ τήν ἁγία Νίνα καί τοῦ
μετέφερε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ: Νά στείλει
τούς ὑποτακτικούς του σ᾽ ὅλη τή Γεωργία γιά

«Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί
ἐπί γῆς· πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος...»
(Ματθ. κη´ 19)
24

νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο. Ὁ Ὅσιος διηγήθηκε τό ὅραμα στούς μοναχούς καί τούς εἶπε νά
ἑτοιμαστοῦν γιά τή θεία ἀποστολή τους. Στή
συνέχεια τούς παρουσίασε στόν ἀρχιεπίσκοπο,
ὁ ὁποῖος τούς εὐλόγησε καί τούς κατευόδωσε
πατρικά στούς προορισμούς τους.
Γιά τήν Καχέτη κίνησαν ὁ Δαβίδ, ὁ Ἀντώνιος
ὁ Ἰωσήφ, ὁ Στέφανος καί ὁ Ζήνων. Ἐκεῖ βρισκόταν ἤδη ὁ Ἄβιβος, ἐπίσκοπος Νεκρέσι.
Γιά τήν Κάρτλη κίνησαν ὁ Σίω, ὁ Πῦρρος, ὁ
Μιχαήλ, ὁ Θαδδαῖος καί ὁ Ἰσίδωρος. Ἐκεῖ βρισκόταν ἤδη καί ὁ Ἰεσσαί, ἐπίσκοπος Τσιλκάνι.
Ὅλοι οἱ πατέρες ἀγωνίστηκαν γιά τή χριστιανική πίστη — τή στερέωσή της στούς πιστούς καί τή μετάδοσή της στούς ἀπίστους —
«ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι»
(Ἑβρ. 11,37) σάν τούς Ἀποστόλους καί τούς
Μάρτυρες. Κοπίασαν στόν ἀγρό τοῦ Κυρίου ὄχι
γιά ἀμοιβή, ἀλλά γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τή
σωτηρία τῶν ἀδεφῶν τους. Ἀναρίθμητοι
ἄνθρωποι, ἀσθενεῖς στήν ψυχή ἤ στό σῶμα,
βρῆκαν στά πρόσωπα τῶν μοναχῶν αὐτῶν
τούς θεραπευτές καί τούς φωτιστές. Τά εἰδωλολατρικά θυσιαστήρια, ὅπου εἶχαν ἀπομείνει,
γκρεμίστηκαν καί στή θέση τους ὑψώθηκαν
ναοί τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.
Οἱ Σῦροι πατέρες, ἀφοῦ ἀσκήθηκαν καί
ἐργάστηκαν θεάρεστα ὥς τήν τελευταία τους
πνοή στή δεύτερη ἐπίγεια πατρίδα τους, ἀναχώρησαν εἰρηνικά ἕνας - ἕνας γιά τήν αἰώνια
ἐπουράνια πατρίδα ὅλων τῶν χριστιανῶν, ὅπου
ἔλαβαν «τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ.
1,12). Οἱ δεκατρεῖς Ὅσιοι συνεορτάζονται ἀπό
τή Γεωργιανή Ἐκκλησία στίς 7 Μαΐου.
Μ.Σ.Π.

NOMOKANONIKA
Ἐρώτηση:
Ὅταν ἕνας ἰθαγενής κατηχούμενος μεταλάβει κατά λάθος στήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, τί κάνουμε;

Ἀπάντηση:
Ἡ ἀνωτέρω ἐρώτηση ἔχει ἀφορμή τόν α΄
καν. τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Τιμοθέου καί ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἐάν παιδίον κατηχούμενον, ὡς ἐτῶν ἑπτά, ἤ ἄνθρωπος τέλειος, εὐκαιρήσῃ πού προσφορᾶς γινομένης,
καί ἀγνοῶν μεταλάβῃ, τί
ὀφείλει γίνεσθαι περί
αὐτοῦ;». Καί ἡ ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ
θεῖος πατήρ εἶναι ἡ
ἑξῆς: «Φωτισθῆναι
ὀφείλει, παρά Θεοῦ
γάρ κέκληται».
Δέον ἐπίσης νά
σημειωθεῖ ὅτι ὁ κανόνας αὐτός τοῦ Ἁγίου Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος ἦταν καί μέλος τῆς Β΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἔχει ἐπικυρωθεῖ καί ἀπό τήν Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο (β΄ καν.) καί ἔτσι ἔχει λάβει διαχρονικό καί διατοπικό κῦρος
καί ἰσχύ καί ὀρθῶς ὀνομάζεται «κανών».
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ αὐτόν τόν κανόνα, ὅταν κάποιος κατηχούμενος βλέποντας τούς ἄλλους ἐκκλησιαζόμενους νά κοινωνοῦν πηγαίνει καί αὐτός νά κοινωνήσει,
χωρίς νά γνωρίζει ὅτι δέν ἐπιτρέπεται προτοῦ
βαπτισθεῖ, δέν ἀποδοκιμάζεται οὔτε ἐπιτιμᾶται. Φυσικά, ὅταν αὐτό τό ἔκανε ἀπό
ἄγνοια καί ζῆλο καί ὄχι ἀπό πονηρία ἤ καταφρόνηση τοῦ μυστηρίου. Οὔτε βρέθηκε
ἄλλος πιστός ἐκκλησιαζόμενος νά τόν ἐνημερώσει καί νά τόν ἐμποδίσει. Καί πολύ περισσότερο οὔτε ὁ ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας πρόσε-

ξε τήν προσέλευσή του, ἐάν μάλιστα (ἐκτός
καί) ἦταν ἀπό ἄλλη ἐνορία. Τότε μέ ὅλες
αὐτές τίς προϋποθέσεις ὁ κανόνας θεωρεῖ
ὡς κλήση ἀπό τόν Θεό, ὡς κάλεσμα, τήν προσέλευσή του αὐτή στή Θεία Κοινωνία.
Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ἀκολουθώντας καί τόν πατριάρχη
Ἀντιοχείας Θεόδωρο Βαλσαμῶνα
ἑρμηνεύει στό «Πηδάλιον» ὡς
ἑξῆς τό «παρά Θεοῦ κέκληται»: «Κάλεσμα γάρ θεϊκόν
φαίνεται νά ᾖναι, τό
νά μήν ἐμποδίσουν
ἀπό τήν κοινωνίαν
τόν τοιοῦτον, οὔτε οἱ
παρόντες ἐκεῖσε Χριστιανοί, οὔτε αὐτός ὁ κοινωνήσας τοῦτον Ἱερεύς,
ἴσως δέ καί τό νά μήν
τόν καταλάβουν τότε,
ὅτι ἦταν κατηχούμενος, καίτοι πρό τοῦ γινώσκοντες αὐτόν».
Ὡστόσο τό σημαντικό καί ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι δέν λέει ὅτι δέν
χρειάζεται νά φωτισθεῖ, ἀφοῦ ἔλαβε
φωτισμό μέ τή μετάληψη τῶν θείων δώρων,
ἀλλά ὅτι μπορεῖ καί μάλιστα «ὀφείλει» φωτισθῆναι. Τό δέ φωτισθῆναι ἴσως ὑποδηλώνει
καί τόν φωτισμό ὄχι μόνο ἀπό τό βάπτισμα,
ἀλλά καί ἀπό τό χρίσμα. Προφανῶς καί προτοῦ συμπληρωθεῖ ὁ χρόνος τῆς κατηχήσεως.
Παν. Ἰ. Μπούμης
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οἰκονομική συμβολή
τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
κατά τό Α´ τρίμηνο τοῦ ἔτους 2020
Ἀπό τό Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ἐστάλησαν στίς Ἱεραποστολικές
χῶρες, τά κάτωθι ποσά:
Ναϊρόμπι (Κένυα)
● Μισθοί 60 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 18 χηρῶν κληρικῶν

4.200
810
5.010 €

Νιέρι (Κένυα):
● Μισθοί 40 ἰθαγενῶν κληρικῶν

2.800 €

Κισούμου (Κένυα):
● Μισθοί 40 ἰθαγενῶν κληρικῶν

2.800 €

Μουάνζα (Τανζανία):
● Μισθοί 43 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Ἐπιδόματα ἱεραπ. ἐργαζομένων
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν
Οὐγκάντα:
● Μισθοί 30 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 9 χηρῶν κληρικῶν
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν
Κινσάσα (Κονγκό):
● Μισθοί 18 ἰθαγενῶν κληρικῶν

3.010
200
1.350
4.560 €
2.100
405
2.580
5.085 €
1.260 €

Μπουρούντι:
● Μισθοί 4 ἰθαγενῶν κληρικῶν

280 €

Μπραζαβίλ:
● Μισθοί 9 ἰθαγενῶν κληρικῶν

630 €

Καμερούν:
● Μισθοί 16 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 4 χηρῶν κληρικῶν
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1.120
180

● Ἐπίδομα ἱεραπ. ἐργαζομένου
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν
Τσάντ:
● Μισθοί 2 ἰθαγενῶν κληρικῶν
Γκάνα:
● Μισθοί 22 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 7 χηρῶν κληρικῶν
Ἀκτή Ἐλεφαντοστοῦ:
● Μισθός 1 ἰθαγενοῦς κληρικοῦ
Σιέρα Λεόνε:
● Μισθοί 3 ἰθαγενῶν κληρικῶν
Νιγηρία:
● Μισθοί 23 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 5 χηρῶν κληρικῶν
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν
Μπενίν:
● Μισθοί 5 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 2 χηρῶν κληρικῶν
Μαδαγασκάρη:
● Μισθοί 14 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν

200
505
2.005 €
140 €
1.540
315
1.855 €
70 €
210 €
1.610
225
1.500
3.335 €
350
90
440 €
980
1.190
2.170 €

ἀπό τή θεωρία στήν πράξη
Ζάμπια:
● Μισθοί 2 ἰθαγενῶν κληρικῶν

140 €

Μαλάουι:
● Μισθοί 5 ἰθαγενῶν κληρικῶν

350 €

●
●
●
●

Κατάνγκα (Κονγκό):
Μισθοί 60 ἰθαγενῶν κληρικῶν
Συντάξεις 3 χηρῶν κληρικῶν
Ἐπιδόματα ἱεραπ. ἐργαζομένων
Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν

Ζιμπάμπουε:
● Μισθοί 7 ἰθαγενῶν κληρικῶν

4.200
135
290
800
5.335 €

70 €

Ντάρ Ἐς Σαλαάμ (Τανζανία)
● Μισθοί 17 ἰθαγενῶν κληρικῶν

1.190 €
560
200
760 €

770
200
970 €

Ἰνδονησία:
● Μισθοί 9 ἰθαγενῶν κληρικῶν

630 €

Φιλιππίνες:
● Μισθοί 8 ἰθαγενῶν κληρικῶν

560 €

Κανάγκα (Κονγκό):
● Μισθοί 35 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν

490 €

Μοζαμβίκη
● Μισθός 1 ἰθαγενοῦς κληρικοῦ

Κορέα:
● Μισθοί 8 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Ἐπίδομα ἱεραπ. ἐργαζομένου

Ἰνδία:
● Μισθοί 11 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Ἐπίδομα ἱεραπ. ἐργαζομένου

Γκούλου (Ἀνατ. Οὐγκάντα):
● Μισθοί 30 ἰθαγενῶν κληρικῶν
● Συντάξεις 2 χηρῶν κληρικῶν
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν
Τολιάρα (Νότιο Μαδαγασκάρη)
● Μισθοί 17 ἰθαγενῶν ἱερέων
● Γιά τό ἱεραπ. ἔργο ἐκ δωρεῶν

2450
10
2.460 €
2.100
90
10.000
12.190 €
1.190
1.000
2.190 €
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έ εὐλάβεια καί ἰδιαίτερη κατάνυξη
ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου, στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Τσιαμπούλα στό Κολουέζι τοῦ Κονγκό. Τήν
παραμονή τῆς γιορτῆς τελέστηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἀπό τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς μέ προεξάρχοντα τόν Ἀρχιμανδρίτη π.
Βαρνάβα Γρηγοριάτη.

ζωῆς καί ποιά ἡ προσφορά τοῦ μοναχισμοῦ στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολούθησε πανηγυρική θεία Λειτουργία καί λιτανεία πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί κατόπιν στήν
Τράπεζα τῆς Μονῆς, ὅλοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά
εὐχηθοῦν στούς νέους μοναχούς νά εὐαρεστήσουν μέ τή ζωή τους καί τόν Θεό, στόν
Ὁποῖο ὁλοκληρωτικά ἀφιερώθηκαν, ἀλλά καί
τούς ἀνθρώπους.

Δύο νέες μοναχικές κουρές
Ἀνήμερα τῆς γιορτῆς τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἰσαποστόλων καί πάλι ἀπό τούς μοναχούς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Κατάνγκας κ. Μελετίου. Ὁ Σεβασμιώτατος πρό
τῆς θείας Λειτουργίας ἔκειρε – μετά ἀπό τριετή δοκιμασία – δύο δοκίμους μοναχούς, οἱ
ὁποῖοι ἔλαβαν τά ὀνόματα τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου.
Ὁ Μητροπολίτης κ. Μελέτιος μέ ἁπλά καί
κατανοητά λόγια ἐξήγησε στούς παρευρισκόμενους, ποιό εἶναι τό νόημα τῆς μοναχικῆς

Ὁ Σεβασμιώτατος δέν παρέλειψε νά μεταφέρει στούς δύο νέους ἀφρικανούς μοναχούς,
τήν εὐλογία καί τήν θερμή πατρική εὐχή τοῦ
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί
πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου Β´. Στό τέλος τῆς
Τράπεζας, ὁ Ἡγούμενος εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη, ὅπως καί τούς ἱερεῖς καί εὐλαβεῖς
προσκυνητές γιά τήν τιμητική καί στηρικτική
συμμετοχή τους στή χαρά ὅλων τῶν ἀδελφῶν
τοῦ Μοναστηριοῦ.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας
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«τῶν δέ μαθητῶν καθῶς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος
αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς... ἀδελφοῖς»
(Πράξ. ια´ 29)
Ἀπό 01-1-2020 ἔως 31-032020 προσεφέρθηκαν στό Γραφεῖο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τά παρακάτω χρηματικά ποσά γιά τό ἱεραποστολικό
ἔργο ἀπό τούς:

Anagnostopoulou Joanna
63,9 ● Economou Georgia 63,9
● Ἀγᾶ Ἀνδρέα 50 ● Ἀθανασίου Παναγιώτα 5 ● Ἀλεξανδρῆ
Ἠλία 5 ● Ἀντωνιάδου Σοφία
20 ● Ἀντωνοπούλου 20 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 742) 200 ●

Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 376) 1.000 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 62) 150 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 32) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 393) 210 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 739) 120 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 385) 1.000 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 42) 30 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.

Ὀρθόδοξες γυναῖκες μεταφέρουν μέ τόν παραδοσιακό Ἀφρικάνικο τρόπο πέτρες γιά τά θεμέλια
τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη στήν Κανάγκα (ἀριστερά).
Ἀπό τίς ἐργασίες θεμελίωσης τοῦ Ναοῦ οἱ ὁποῖες συνεχίζονται μέ ἀμείωτους ρυθμούς (δεξιά).
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354) 600 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 405,
406) 100 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
377) 200 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
417) 50 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 762)
50 ● Ἀνώνυμο (Α.Α. 1991) 90
● Ἀνώνυμο (Α.Α. 1968) 90 ●
Ἀνώνυμο (Α.Α. 1971) 20 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 752) 100 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 740) 50 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 731) 478 ● Ἀνώνυμο (Α.Α. 1989) 50 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 407) 30 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
358) 20 ● Ἀνώνυμο (Α.Α.
1983) 90 ● Ἀργυριάδου Βούλα 30 ● Ἀσημακόπουλο
Ἀνδρέα 50 ● Βαλλιανάτο Παράσχο 30 ● Βουτετάκη Γαρυφαλλιά 50 ● Γαβρίδου Σοφία
50 ● Γερογιώργη Ἀναστασία
80 ● Γιαννακόπουλο Ἀ. 600 ●
Γιαννοπούλου Παναγιώτα 19
● Γκανασούλη Ταξιάρχη 50 ●
Γκαραβέλα Δήμητρα 50 ●
Γκασδαγλῆ Ἀντώνιο 20 ●
Γουρᾶ Σοφία 6 ● Γρίβα Μιχάλη 10 ● Δαβάκη Σπυρίδωνα
50 ● Δεληγιώργη Κων/νο 60 ●
Δερμιτζάκη Γεώργιο 10 ●
Διαλησμᾶ Κική 100 ● Διαπέτη
Ἰωάννη 15 ● Δοκμέτζογλου
Ἐλισάβετ 70 ● Δουβρῆ Ἀπόστολο 20 ● Δούση Θεοδώρα
100 ● Δρακουλάκη Μενέλαο
200 ● Δριβήλα Γεωργία 50 ●
Δρόσο Ἀθανάσιο 10 ● Δρούγκα Αἰμιλία 20 ● Ζακυνθινό
Νικόλαο 100 ● Ζαχαρίου Νέλη 100 ● Ζέρβα Νικ. Δημ. 50 ●
Ἡσυχαστήριο «ΟΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 30 ● Θεοδωρακάκη
Ζωζώ 50 ● Θεοφιλοπούλου
Ἀθανασία 15 ● Θερμό Δημ.
30

100 ● Ἱεροδιακόνου Ἀνδρέα
200 ● Ἰουλιανή Καθηγουμένη
20 ● Κακαράτζα Ἀντώνιο 20 ●
Καλύβα Ἑλένη 100 ● Κάμα
Βασίλειο 5 ● Κανδαράκη
Ἀντώνιο 100 ● Κανέλλου Παρασκευή 100 ● Καντιδάκη Ἰωάννη 30 ● Καπογιαννάτο Ἰωάννη 20 ● Καραγκούνη Παρασκευή 50 ● Καρακατσάνη
Ἀθηνᾶ 100 ● Καραϊσαρλῆ
Καλλιόπη 100 ● Καρβέλα Παναγιώτη 100 ● Καρδάρη Νικόλαο 5 ● Κέρκυρα Δημήτριο 20
● Κακκάλα Σταμάτη τοῦ
Σταύρου 20 ● Κοκκινοφτᾶ
Κωστῆ 12 ● Κόκκορη Εὐσέβιο
20 ● Κονδύλη Μιχάλη 150 ●
Κορίκη Μάχη 50 ● Κορνάρο
Χαράλαμπο 100 ● Κουπαράνη
Στέργιο 17 ● Κουτσογιάννη
Δ. 80 ● Κουτσοκώστα Φώτιο
100 ● Κωνσταντοπούλου
Βούλα 20 ● Κωστοπούλου
Παναγιώτα 20 ● Κωτούζα
Εὐανθία 30 ● Κωτσάκη Ἀναστάσιο 30 ● Λάτση Χαράλαμπο 5 ● Λεβεσᾶνο Νικόλαο
100 ● Λιβιερᾶτο Δημήτριο 20
● Λιβιτσάνου Ἄννα 5 ● Μαμαλάκη Μιχ. Ζαχαρένια 60 ●
Μανακούδα Ρίτα 10.000 ● Μιχαηλίδη Ἰωάν. καί Κων/να 100
● Μπιρπανάγο Ἀ. 84 ● Μπολώση Πέπη 20 ● Μπομπόρα
Κων/να 20 ● Μπούνια Ἀλίκη
10 ● Νικολαΐδη Ματθαῖο 100
● Νικολόπουλο Στέργιο 50 ●
Νούση Στυλιανό 100 ● Οἰκονόμου Εὐάγγελο 100 ● Ὁμάδα Συμπαράστασης Ἱερ/λῆς
Αἰγίου 400 ● Παλαμίδα Λάζα-

ρο 100 ● Πανούση Αἰκ. 50 ●
Παντζοπούλου Ἀδαμαντία 50
● Παπαδάκη Δέσποινα 100 ●
Παπαδημητρίου Ἀπόστολο
100 ● Παπαζάνη Γεράσιμο 50
● Παπαϊωάννου Ἀγγελική 50
● Παπακωνσταντίνου Μαρία
25 ● Παρτάλη Ἐλισάβετ 30 ●
Πατούνα Ἐμ. 60 ● Πατρινό
Νικόλαο 50 ● Πάτση Παναγιώτη 200 ● Περδικέα Παναγιωτοπούλου Εὐαγ. 50 ● Πετρῆ Κώστα 10 ● Πετροπουλάκη Ἀριστείδη 40 ● Πιλάτο Βασίλειο 20 ● Πουλάκη Μαργαρίτα 50 ● Ρέλλο Εὐθύμιο 20 ●
Ρωμανοῦ Παναγιώτα 20 ● Σαμαρᾶ Βάϊα 50 ● Σαραφίδη Νικόλαο 80 ● Σουράβλη Εὐτυχία 15 ● Σταυρόπουλο Ἰ. καί
Συνεργάτες 200 ● Στρατίκη
Παναγιώτη 10 ● Τζίντζιο Γεώργιο 40 ● Τζιρίτη Κωνσταντίνα 1.000 ● Τσάμη Ἀγγελική
50 ● Τσατσανάκο Κων/νο 50 ●
Τσουγκράνη Βασιλικοη 10 ●
Τυριτίδου Αἰκ. 20 ● Ὑφαντῆ
Ἰωάννη 30 ● Φιλιώτη Σπυρίδωνα 5 ● Φράγκου Πόπη 50 ●
Φωτόπουλο Χρῆστο 10 ● Χαραλαμπίδου Ἐλισάβετ 30 ●
Χατζηγεωργίου Μαρία 50 ●
Χατζηκυριαζή Ἑλένη 120 ●
Χριστ. Ἵδρ. Νεοτ. «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ» 280 ● Ψαρουδάκη Παναγιώτα 50 ● Ψηλολίγνου Ἑλένη 50 ● Ψυχογιό
Χρῆστο 20.
Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πατριαρχικό Εὐχαριστήριο Γράμμα
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Ὁ σωτηριολογικός προσανατολισμός
τῆς ὀρθόδοξης μαρτυρίας
† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος
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«Ποθοῦντες τόν βίον τῆς ἀσκήσεως»
† Ὁ Κανάγκας Θεοδόσιος
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Οἱ πονεμένοι τοῦ Μαλάουι
καί ἡ ἀξία τῆς ἀγάπης καί τῆς προσευχῆς
π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ
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Ἐπί συμφορᾷ λαοῦ ἤ ἐπί λοιμικῆς νόσου
† Ὁ Καμερούν Γρηγόριος
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Ἔκδοση νέου Κατηχητικοῦ ἐγχειριδίου
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ καί Γκαμπόν
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Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
νά ξεκινήσει τήν διαδικασία ἀνασύστασης
τοῦ Θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν
† Ὁ Νιγηρίας Ἀλέξανδρος
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Ἰνδική Ποίηση
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Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου
στήν Ἀνατολική Τανζανία
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Εἰρηνουπόλεως
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Σῦροι Μοναχοί Ἱεραπόστολοι στή Γεωργία
τόν 6ο αἰώνα
Μ.Σ.Π.
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Νομοκανονικά
Παναγιώτης Ἰ. Μπούμης
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ἔτος ΛΘ´, τεῦχος 154, Ἀπρίλιος - Μάιος - Ἰούνιος 2020
Τριμηνιαῖο ἱεραποστολικό περιοδικό
ΚΩΔΙΚΟΣ 3536
* 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 1981-1992.
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.
IBAN: GR0501101460000014655807494
Παρακαλοῦμε θερμά, μετά ἀπό ὁποιαδήποτε κατάθεση,
νά ἐπικοινωνεῖτε πάντοτε μέ τό Γραφεῖο Ἱεραποστολῆς.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Βασίλειος Μπίτσης.
Διεύθυνση: Πρωτομαγιᾶς 3 - 14568 Κρυονέρι Ἀττικῆς
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Οἰκονομική συμβολή
τοῦ Γρ. Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
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Δύο νέες μοναχικές κουρές
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας
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Δωρητές
Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης

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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Founder: Archbishop of Tirana and all Albania Anastasios
Yannoulatos. He was editor during 1981-1992.
Editorial Board: Foreign Mission Office of Apostoliki Diakonia of the Church of Greece.

Ἐξώφυλλο: Ὀρθόδοξη Ἰνδή στό ἐσωτερικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων στό
Bakeswar.
Ὀπισθόφυλλο: Ἡ πρόσοψη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στήν Καλκούτα.
(Φωτογραφίες τῆς ἱεραποστολικῶς ἐργαζομένης
Κωνσταντίνας Κανελλοπούλου).
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Subscription for 1 year:
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€
5
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€
12
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