Ἀφρικανική ποίηση

Γυρεύω ἕνα ντόπιο ζωγράφο
γιά νά μοῦ φτιάσει
ἕνα μαῦρο Χριστό.
Νά μοῦ ζωγραφίσει τόν Κύριό μου
καί πατέρα μου
μ᾽ ἕναν ὄμορφο χιτώνα
σάν κι αὐτόν πού φοράει
ὁ δικός μου γονιός.
Ἄκουσε, Χριστέ μου
καί πατέρα μου:
Οἱ λευκοί σέ παράστησαν
σάν ἕναν ὡραῖο ἄντρα
ἀπό τή δική τους φυλή·
οἱ κόκκινοι Ἰνδιάνοι σέ ζωγράφισαν
ἴδιο μαζί τους·
οἱ κίτρινοι σοῦ δάνεισαν
τό χρῶμα τους.
Θ᾽ ἀρνηθεῖς τώρα
νά πάρεις καί τό δικό μου χρῶμα,
τό μαῦρο;
Χριστέ μου, ἀδερφέ μου
καί πατέρα μου,
πατέρα δικέ μου,
πατέρα τῆς γῆς μου,
πατέρα τῆς μαύρης γῆς,
ἔρχομαι ἀπόψε τό βράδυ
νά σοῦ πῶ τό τραγούδι αὐτό:
Χριστέ μου τῆς μαύρης γῆς
εἶσαι μαῦρος, εἶσαι ὡραῖος.
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ερώτατε Μητροπολῖτα Φαναρίου, ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί
συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἀγαθάγγελε, Γενικέ Διευθυντά τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῡ.
Ὁλοθύμως εὐχαριστοῦμεν διά τήν δήλωσιν ὑμῶν, διά τῆς ὁποίας ἐκφράσατε
τήν βαθεῖαν λύπην ὑμῶν ἐπί τῇ προσφάτως ληφθείσῃ ὑπό τῶν ἐνταῦθα κρατικῶν
ἀρχῶν ἀποφάσει μετατροπῆς τοῦ μουσείου τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς μουσουλμανικόν
τέμενος.
Ἡ χριστιανική ναοδομία εἶναι ἀνυπέρβλητος θεολογική γλῶσσα, ἡ ὁποία διά
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἐμπνεύσεως ἐκφράζει
ὀρθοτόμως τήν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας εἰς

Ἱ

τόν Τριαδικόν Θεόν, εἰς τήν πανσωστικήν
ἐνσάρκωσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου καί εἰς τήν
ἐσχατολογικήν πλήρωσιν καί τήν πληρότητα τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ Βασιλείᾳ
τοῦ Θεοῦ.
Αὐτήν τήν ἀλήθειαν ἐκπροσωπεῖ καί
διακηρύττει μέ μοναδικόν τρόπον ὁ Ἱερός
Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Οὐδεμία παρέμβασις εἰς τό οἰκοδόμημα δύναται νά
ἐπικαλύψῃ, νά ἀλλοιώσῃ ἤ νά ἐξαφανίσῃ
τό εὐαγγέλιον μήνυμα καί τήν ἀποστολήν
τοῦ Ναοῦ, περί τοῦ ὁποίου ἔχει σοφῶς λεχθῇ, ὅτι ἀποτελεῖ «τήν ἀρχιτεκτονικήν
διατύπωσιν τοῦ δόγματος τῆς Χαλκηδόνος», ἤγουν τῆς πίστεως εἰς τό «ἀεί μυστήριον» τῆς Θεανθρωπινότητος, εἰς τήν
ἕνωσιν καί ἀλληλοπεριχώρησιν, ἐν τῷ ἑνί
προσώπῳ τοῦ Θεοῦ Λόγου, τῆς θείας καί
ἀνθρωπίνης φύσεως, «ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως».
Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, μόνο ἡ χρῆσις τοῦ
ὑπερόχου τούτου ἱεροῦ οἰκοδομήματος
ὡς χριστιανικοῦ ναοῦ ἀνταποκρίνεται εἰς
τήν οὐσίαν του καί τήν λυτρωτικήν μαρτυρίαν του. Εἰς αὐτόν τόν πανίερον χῶρον,
τά πάντα ὑμνοῦν τόν Χριστόν, τόν ἔνσαρκον Λόγον, τόν ἐν ἀρχῇ καί τόν ἐρχόμενον. Ἡ ἀλήθεια αὕτη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν
πυρῆνα τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἰς τόν
ἐν Τριάδι Θεόν, ἀπορρίπτεται ἀπό τό
Ἰσλάμ. Οἱ μουσουλμάνοι πιστοί προσηύχοντο μετά τήν μετατροπήν τῆς Ἁγίας εἰς τέμενος, ἐπί 481 ἔτη, ἐντός ἑνός χριστιανικοῦ ναοῦ, ἐν ἀτμοσφαίρᾳ χριστιανικῇ γενικῶς καί ὄχι μόνον λόγῳ τῶν ἁγιογραφιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπεκαλύφθησαν. Ἡ μόνη
χρῆσις, ἡ ὁποία σέβεται καί ἀναδεικνύει
τήν ἀλήθειαν καί τήν ἱεράν ἀποστολήν τῆς
Ἁγίας Σοφίας, εἶναι ἡ λειτουργία της ὡς
χριστιανικοῦ ναοῦ.
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Ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς ἀρχιτεκτονική
ἀποτύπωσις τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους καί συμπάσης τῆς κτίσεως
ἀνήκει εἰς ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ
ἀναγνώρισίς του ὡς μνημείου παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομίας ἐκφράζει ἐμμέσως καί
αὐτήν τήν ἀλήθειαν καί δέν συνδέεται μόνον
μέ τό ἀπαράμμιλον μεγαλεῖον τοῦ ἀρχιτεκτονήματος, μέ τήν ἁγιογράφησιν καί τόν διάκοσμόν του.
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχαριστοῦμεν ὑμῖν

ἅπαξ ἔτι διά τήν πηγαίαν καί εἰλικρινῆ ἔκφρασιν τῆς ὑμετέρας ἀγάπης καί τῆς ὑποστηρίξεως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, εἰς
τήν ζωήν καί τήν καλήν μαρτυρίαν τοῦ ὁποίου,
πάντοτε ἐν ἀταλαντεύτῳ πιστότητι πρός τάς
ἀποστολικάς παραδόσεις καί ἐν ἀκαμάτῳ μερίμνῃ, διά τόν ἑκάστοτε σύγχρονον ἄνθρωπον,
εἶναι παρόν τό πεῦμα τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς τήν
χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΤΟΤΣΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΥΕΖΙ
Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μέσα στήν πνευματική ἀτμόσφαιρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, τοῦ «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», πραγματοποιήθηκαν τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Μουτότσι
τοῦ Κολουέζι.
Ἔχοντας τήν εὐλογία τοῦ ΜακαριωτάτουΠατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
κ. Θεοδώρου Β´, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κατάνγκας κ. Μελέτιος μέ τή συμμετοχή πολλῶν
κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν, τέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ καί τήν πρώτη θεία
Λειτουργία. Ἀκολούθησε ἑορταστική κοινή
Τράπεζα γιά ὅλους τούς παρευρισκόμενους.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα τελέστηκε ἡ θεία Λειτουργία ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως π. Κοσμᾶ Θασίτη.
Ἀπό τήν Ἱερᾶ Μητρόπολη Κατάνγκας

4

Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΗ

Ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία
καί ὁ πειρασμός
τῶν ἐμποδίων
Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου μᾶς διδάσκει ὅτι κανένα ἐμπόδιο, εἴτε
προέρχεται «ἔσωθεν», εἴτε «ἔξωθεν»1 δέν
εἶναι ἱκανό νά ἀναστείλει τήν ἱεραποστολική
δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας ὅταν ὑπάρχει
θερμουργός πίστη καί ἀγάπη τῶν μελῶν της.
Τίποτα, λέει κατηγορηματικά ὁ Χρυσόστομος,
δέν πρέπει νά μᾶς κάνει νά παραιτηθοῦμε ἀπό
τήν προσπάθειά μας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ:«Ὅταν βρίσκεται μπροστά μας σωτηρία
ἀδελφοῦ, ἄς μή παραιτούμαστε ἀπό καμμιά
προσπάθεια»2.
Ἡ ἀντιμετώπιση ὁποιουδήποτε κινδύνου μέ
ὑπομονή χάριν τοῦ πλησίον προσκομίζει μεγάλη πνευματική ὠφέλεια στόν ὑπομένοντα: «…
καί ἄν χρειαστεῖ καί κάποιο κίνδυνο νά ὑπομείνουμε προκειμένου νά προσφέρουμε τήν σωτηρία στόν πλησίον μας, οὔτε αὐτό νά τό ἀποφύγουμε. Διότι ὁ παρόμοιος κίνδυνος γίνεται
γιά μᾶς ἀφορμή σωτηρίας καί μᾶς χαρίζει μεγάλη παρρησία»3.Καί ἀλλοῦ γιά τό ἴδιο θέμα, μέ
ἀφορμή τόν λόγο τοῦ Κυρίου, λέει τά ἑξῆς:
«Μολονότι βέβαια ἦταν δυνατόν τό κήρυγμα
νά διαδοθεῖ καί χωρίς διωγμούς καί θλίψεις καί
πόνους, παρά ταῦτα ὅμως ὁ Χριστός δέν τό θέλησε ἀπό ἐνδιαφέρον πρός τούς κήρυκες τοῦ
Εὐαγγελίου. Γι᾽ αὐτό τούς λέει: “Μέσα στόν κόσμο θά συναντήσετε θλίψη”»4. (Μτ. 7,13)

Ἐπίσης ὁ Χρυσόστομος τονίζει ὅτι ἡ ἔκθεση
στούς κινδύνους ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν ἰσοδυναμεῖ, μέ μαρτύριο: «Αὐτό καί ἐμεῖς
ἄς κάνουμε καί ἔτσι ἄς φροντίζουμε γιά τήν
σωτηρία τῶν ἀδελφῶν. Αὐτό δέν εἶναι κατώτερο ἀπό τό μαρτύριο, τό νά μή ἀποφεύγουμε νά
πάθουμε ὁ,τιδήποτε γιά τήν σωτηρία τῶν πολλῶν. Τίποτε δέν εὐχαριστεῖ τόσο τόν Θεό…
Ἔτσι λοιπόν καί ἐμεῖς, ἐπειδή γνωρίζουμε, ὅτι
αὐτό ἀποτελεῖ τόν σκοπό (ὅρον) τοῦ Χριστιανισμοῦ, συνέχεια διδάσκουμε γι᾽ αὐτό. Τίποτε
δέν εἶναι (ψυχρότερον χριστιανοῦ) ἐλεεινότε-

1. Χρυσοστόμου, Εἰς τά Πράξεις, Ὁμιλία ιδ´, ΕΠΕ 15,
394: «…εἰ βούλει σκοπεῖν, ὄψει καί ἔσωθεν καί ἔξωθεν
τούς πολέμους ὄντας ἐξ ἀρχῆς». (ἄν θέλεις νά ἐξετάσεις
θά διαπιστώσεις ὅτι ἀπό τήν ἀρχή οἱ πόλεμοι γίνονται καί
ἀπό μέσα καί ἀπό ἔξω). Βλ. καί αὐτόθι, σελ. 402: «Βλέπεις,
πῶς τά κακά καί ἀπ᾽ ἀρχῆς δέν προέρχονταν μόνο ἀπ᾽ ἔξω,

ἀλλά καί μέσα;».
2. Χρυσοστόμου, Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον μάρτυρα Ἰουλιανόν, ΕΠΕ 37, 240.
3. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν, Ὁμιλία μγ´, ΕΠΕ 4, 72.
4. Χρυσοστόμου, Πρός Σταγείριον ἀσκητήν δαιμονιῶντα, Ὁμιλία α´, ΕΠΕ 29, 32.
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ρο τοῦ χριστιανοῦ ἐκείνου, πού δέν σῴζει
ἄλλους»5.
Ἐπί πλέον, ὁ ἱερός πατέρας παρουσιάζει τά
ἐμπόδια καί τίς δοκιμασίες κατά τήν σπορά τοῦ
λόγου ὡς χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν διακόνων τῆς Ἐκκλησίας: «Συνεπῶς αὐτό εἶναι ἔργο
τοῦ εὐαγγελιστοῦ, τό νά κακοπαθαίνει καί ἀπό
μόνος του καί ἀπό τούς ἔξω»6.
Γιά νά διδάξει ὁ Χρυσόστομος πόση μεγάλη
πνευματική ἀξία ἔχει ἡ κακοπάθεια στούς διακόνους τοῦ Χριστοῦ, παρουσιάζει τόν ἀγαπημένο του ἀπόστολο Παῦλο νά λέει τά ἑξῆς, μέ
ἀφορμή τήν περικοπή ἀπό τήν Β´ πρός Κορινθίους (11,23-30) ἐπιστολή του: «Γι᾽ αὐτό ὁ
Παῦλος καυχώμενος, δέν καυχᾶται μόνο πού
κατόρθωσε καί πού ἔπραξε κάτι γενναῖο, ἀλλά
καί πού κακοπάθησε. Ἀφοῦ εἶπε, “εἶναι αὐτοί
διάκονοι τοῦ Χριστοῦ; Ἐγώ εἶμαι παραπάνω,
γιά νά μιλήσω παράφορα”. Καί γιά νά κατοχυρώσει τήν ὑπεροχή μέ σύγκριση, δέν εἶπε, “σέ
τόσους καί τόσους κήρυξα”, ἀλλά, παραμερίζοντας ὅσα κατόρθωσε, ἀπαρίθμησε τά κακά πού
ἔπαθε, λέγοντας αὐτά: “μέ κόπους περισσότερους, μέ φυλακίσεις περισσότερες, μέ ὑπερβολικά κτυπήματα, μέ κίνδυνο θανάτου πολλές
φορές…” (Β´ Κορ. 11,23-28). Εἶδες ὁρμαθό παθημάτων καί ἀφορμές καυχήσεως; Ἔπειτα
προσθέτει σ᾽ αὐτά καί τά κατορθώματα. Καί σ᾽
αὐτά πάλι εἶναι δυνατό νά δεῖ κανείς τήν περίσσεια τοῦ παθήματος, ὄχι τοῦ κατορθώματος·
διότι, ἀφοῦ εἶπε, “οἱ καθημερινές μου ταλαιπωρίες”, ἐννοώντας τίς συνεχεῖς διώξεις, τούς
θορύβους, τίς δυσχέρειες (διότι αὐτό σημαίνει
“ἡ ἐπισύστασίς μου”), πρόσθεσε, “ἡ μέριμνα
ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν” (Β´ Κορ. 11,28). Δέν εἶπε,
“ἡ διόρθωση”, ἀλλά ἡ “μέριμνα”, πού ἦταν περισσότερο πάθημα παρά κατόρθωμα. Τό ἴδιο
καί τά ἑπόμενα: “ποιός ἀσθενεῖ”, λέει, “καί δέν
ἀσθενῶ κι ἐγώ;”. Δέν εἶπε “τόν διορθώνω”,

ἀλλά “ἀσθενῶ”. Καί πάλι, “ποιός σκανδαλίζεται
καί δέν πυρώνομαι κι ἐγώ;”. Δέν εἶπε, “τόν
ἀπάλλαξα ἀπό τό σκάνδαλο”, ἀλλά “ἔγινα κοινωνός τῆς ἀθυμίας”. Ἔπειτα, γιά νά δείξει ὅτι
αὐτά ἔχουν μεγάλες ἀμοιβές, πρόσθεσε: “ἐάν
πρέπει νά καυχιέμαι, θά καυχηθῶ γιά τίς ἀδυναμίες μου”. Καί προσθέτει κάτι ἄλλο παρόμοιο, τή φυγή ἀπό τό παράθυρο μέσα σέ καλάθι ἀπό τό τεῖχος· κι αὐτό ἀνῆκε στόν χῶρο τῆς
κακοπάθειας»7.
Ἀπό τόν τρόπο πού ἐγκωμιάζει ὁ Χρυσόστομος τούς «φυλακισμένους γιά τήν εὐσέβεια
ἐπισκόπους, πρεσβυτέρους καί διακόνους»,
καταλαβαίνουμε πῶς ἀντιλαμβάνεται ὁ ἱερός
Πατέρας τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐμποδίων καί
τῶν δοκιμασιῶν στήν ζωή τῶν ἐργατῶν τοῦ
Εὐαγγελίου: «Μακάριοι σεῖς γιά τήν φυλακή
καί τίς ἁλυσίδες καί τήν ὅλη στάση σας ἀπέναντι στά δεσμά. Μακάριοι καί τρισμακάριοι καί
πολλές φορές τό ἴδιο, σεῖς πού κρεμάσατε ὅλη
τήν οἰκουμένη γύρω ἀπό τήν δική σας ἀγάπη,
ἀφοῦ κάνατε ἐραστές σας ἀκόμα καί ἐκείνους
πού βρίσκονται μακριά… Τίποτε ἀπό ἐκεῖνα
πού θεωροῦνται δεινά δέν σᾶς ἔκανε νά τρομάξετε, οὔτε τό δικαστήριο, οὔτε ὁ δήμιος,
οὔτε τό πλῆθος τῶν βασάνων, οὔτε οἱ ἀπειλές
πού ἦταν γεμάτες ἀπό μύριους θανάτους, οὔτε
ὁ δικαστής πού ἔβγαζε φωτιά ἀπό τό στόμα
του, οὔτε οἱ τόσες πολλές συκοφαντίες, οὔτε
οἱ ἀδιάντροπες κατηγορίες, οὔτε ὁ θάνατος,
πού κάθε μέρα τόν βλέπατε μέ τά μάτια σας»8.
Προκειμένου νά πείσει ὁ Χρυσόστομος τόν
πρεσβύτερο Γερόντιο νά ἀποφασίσει ἱεραποστολική ἀποδημία τοῦ γράφει τά ἑξῆς: «Ἐάν …
ὁ Ἰακώβ, πού τοῦ εἶχαν ἐμπιστευθεῖ ἄλογα πρόβατα, πέρασε δεκατέσσερα χρόνια δουλεύοντας (βλ. Γεν. 29,15-30) καί ταλαιπωρούμενος
ἀπό τήν ζέστη καί τό κρύο, καί μέ ἐπαγρύπνηση
πολλή, καί ἄσκησε τήν πιό χειρότερη ὑπηρεσία,

5. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις, Ὁμιλία κ´, ΕΠΕ 15,
590.
6. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Β´ πρός Τιμόθεον, Ὁμιλία θ´,
ΕΠΕ 23, 636.
7. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή Ι´ πρός Ὀλυμπιάδα διακόνισ

σα, ΕΠΕ 37, 470-472.
8. Χρυσοστόμου, Τοῖς ἐγκλεισμένοις ἐπισκόποις, πρεσβυτέροις καί διακόνοις ἐν δεσμωτηρίῳ δι᾽ εὐσέβειαν,
ΕΠΕ 38, 48.
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σκέψου πόσα πρέπει νά κάνουν καί νά ὑποφέρουν ἐκεῖνοι στούς ὁποίους ἔχουν ἐμπιστευθεῖ
λογικά πρόβατα, γιά νά μή χαθεῖ κανένα ἀπό
αὐτά. Παρακαλῶ λοιπόν τήν εὐλάβειά σου, ὅσο
πιό δριμύς εἶναι ὁ χειμῶνας καί πάρα πολλά τά
κακά καί ἰσχυρά τά ἐμπόδια καί πολλοί ἐκεῖνοι
πού σκευωροῦν, τόσο πιό πολύ καί ὁ ἴδιος πρέπει νά ἐξεγερθεῖς καί ἄλλους νά παρακαλέσεις
νά σέ συμπαρασταθοῦν στήν καλή αὐτή φροντίδα, καί νά βιαστεῖτε μέ πολλή ταχύτητα νά
βρεθεῖτε ἐκεῖ. Καί ἀσφαλῶς γιά τήν ἀποδημία
αὐτή δέν θά λάβεις μικρό μισθό…»9.
Εἶναι χαρακτηριστικά, ἐπίσης, αὐτά πού γράφει ὁ Χρυσόστομος σέ μιά ἀπό τίς ἐπιστολές
του ἐκ τῆς ἐξορίας του, προσπαθώντας νά τονώσει τό ἠθικό τῶν παραληπτῶν τῆς ἐπιστολῆς
του, ὥστε νά μή σταματήσουν τό σωτήριο ἔργο
τους, παρόλες τίς δύσκολες καταστάσεις πού
ἀντιμετωπίζουν: «… σᾶς παρακαλῶ ὅλους μαζί
νά καταβάλετε τήν πιό μεγάλη προσπάθεια, καί
ὄχι μόνον νά μή σταματήσετε τήν μέχρι τώρα
προθυμία σας, ἀλλά νά προσθέσετε καί μεγαλύτερη, ἔστω καί ἄν παρεμβάλλονται μύριες
δυσκολίες. Γιατί αὐτοί πού κατορθώνουν κάτι
μεγάλο καί γενναῖο μέ πολλούς ἱδρῶτες καί κόπους θά πάρουν μεγαλύτερο μισθό ἀπό ἐκείνους πού κάνουν τό ἴδιο ἔργο μέ ἄνεση καί
εὐκολία. Γιατί λέει ὁ μακάριος Παῦλος, ὁ καθένας θά πάρει τό δικό του μισθό, ἀνάλογα μέ
τόν κόπο του (Α´ Κορ. 3,8)»10.
Αὐτό ἄλλωστε κάνει καί ὁ ἐξόριστος Ἱεράρχης. Ἀντιμετωπίζει τόσες πολλές δυσκολίες
καί ἀπίστευτες περιπέτειες στόν τόπο τῆς δεύτερης ἐξορίας του11, πού διήρκεσε πάνω ἀπό

τρία χρόνια μέχρι τήν ὁσιακή κοίμησή του,
εἶναι δέ τόσο ἐξαντλημένος ἀπό τίς κακουχίες,
τήν κλονισμένη ὑγεία του καί τίς ἄσχημες καιρικές συνθῆκες, καί, συνάμα, ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας μέ τούς ἀνθρώπους τόσο δύσκολος
«ἐπειδή καί ἡ ἐρημιά τοῦ χωριοῦ αὐτοῦ, πού
τήν ἐπαυξάνει ὁ φόβος τῶν ληστῶν, ἀλλά καί ἡ
ἐποχή τοῦ ἔτους πού ἀποκλείει τούς δρόμους,
κάνει ἀπλησίαστη τήν Κουκουσό»12, πού ἄλλος
στήν θέση του, τό τελευταῖο πρᾶγμα πού θά
σκεφτόταν νά κάνει θά ἦταν ἡ ἱεραποστολική
δράση. Κι ὅμως, ἡ θερμουργός πίστη του καί ἡ
βαθειά ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ δίνουν τήν δύναμη νά ἀσχολεῖται μέ
πάθος γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν «ἔξωθεν» καί
«ἔσωθεν» τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκομένων. Τά
πάσης φύσεως ἐμπόδια τῆς μαρτυρικῆς ζωῆς
του δέν τόν πτοοῦν γιά νά σταματήσει τόν
ἀγῶνα διαδόσεως τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας,
ἀλλά ἀντιθέτως ἀγωνίζεται ὁ ἴδιος μέχρις
ἐσχάτων καί ἐπιστρατεύει ὅσους μπορεῖ περισσότερους στήν ἁγία ὑπόθεση διαδόσεως τῆς
ὀρθόδοξης μαρτυρίας, ὥστε νά περάσει ἡ παντοιοτρόπως κλυδωνιζόμενη ἐπί τῶν ἡμερῶν
του Ἐκκλησία ἀπό τόν ἄγριο «χειμῶνα» τῶν
δεινῶν, στήν λαμπροφόρα «ἄνοιξη» τῆς γαλήνης καί τῆς εἰρήνευσης13.
Ὁ πολύπαθος Ἱεράρχης ἀντιμετωπίζει μέ
ἀξιοθαύμαστο θάρρος καί ἀνδρεία τά ποικίλα
δεινά πού ὑπέστη, γιατί ἀντλεῖ δύναμη ἀπό τήν
βαθειά πίστη του ὅτι ὅλες οἱ περιπέτειες τοῦ
βίου, ὅσο δύσκολες κι ἄν εἶναι, «ὅλα εἶναι
μῦθος». Τίποτα δέν εἶναι ὅλες οἱ συμφορές
τοῦ κόσμου μπροστά στό ἠθικό κακό, τήν

9. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΝΔ´, Γεροντίῳ Πρεσβυτέρῳ,
ΕΠΕ 38, 106-108.
10. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΡΠΒ´, Βενερίῳ ἐπισκόπῳ
Μεδιολάνων, ΕΠΕ 38, 336.
11. Σέ πολλές ἀπό τίς δεκαεπτά σωζόμενες Ἐπιστολές
του πρός τήν διακόνισσα Ὀλυμπιάδα ὁ ἱερός Χρυσόστομος περιγράφει μέ ἀκρίβεια καί πολλές λεπτομέρειες τά
δεινά πού ὑπέστη στούς τόπους τῆς ἐξορίας του. Πέντε
ὅμως ἦταν τά βασικώτερα προβλήματά του: ὁ πυρετός, οἱ
ἀρρώστιες τοῦ στομάχου, οἱ ληστρικές ἐπιθέσεις τῶν
Ἰσαύρων, οἱ δύσκολες καιρικές συνθῆκες καί οἱ κοπιαστι-

κές ὁδοιπορίες σέ τόπους δύσβατους καί ἀπαράκλητους.
Βλ. π.χ. Ἐπιστολή Στ´, 1 καί 3, Ἐπιστολή Θ´, 1β-3στ, καί
Ἐπιστολή ΙΖ´, 1α.
12. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΚΕ´, Ἐλπιδίῳ ἐπισκόπῳ,
ΕΠΕ 38, 64.
13. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή Ζ´ πρός Ὀλυμπιάδα, ΕΠΕ
37,364:«Ὅτι ἄγριος ὁ χειμών ὁ τάς Ἐκκλησίας καταλαβῶν
καί ζοφώδης καί νύκτα ἀσέληνον πάντα εἰργάσατο καί
καθ᾽ ἑκάστην κορυφοῦται τήν ἡμέραν πικρά τινά ὠδίνων
ναυάγια καί αὐξάνεται ἡ πανωλεθρία τῆς οἰκουμένης».
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ἁμαρτία. Τήν ἀκράδαντη αὐτή πίστη του τήν
ἐκθέτει μέ ἀπόλυτο τρόπο στήν μαθήτριά του
διακόνισσα Ὀλυμπιάδα, γιά νά τήν βοηθήσει νά
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν ἀθυμία, πού τήν εἶχε κυριεύσει, λόγω τῆς ἐξορίας του: «Μή ἀπελπισθεῖς,
λοιπόν, παρακαλῶ. Διότι, Ὀλυμπιάς, ἕνα εἶναι
τό φοβερό, ἕνας ὁ πειρασμός, ἡ ἁμαρτία μόνο… Ὅλα τά ἄλλα εἶναι μῦθος, εἴτε ἐπιβουλές
ἀναφέρεις, εἴτε ἀπέχθειες, εἴτε δόλους, εἴτε
συκοφαντίες, εἴτε λοιδορίες, εἴτε κατηγορίες,
εἴτε δημεύσεις, εἴτε ἐξορίες, εἴτε ξίφη ἀκονισμένα, εἴτε πέλαγος, εἴτε τόν πόλεμο ὅλης τῆς
οἰκουμένης. Ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτά, εἶναι
πράγματι πρόσκαιρα καί φθαρτά· συμβαίνουν
στό σῶμα καί δέν παραβλάπτουν τήν ἄγρυπνη
ψυχή»14. Καί ἀλλοῦ ἐπίσης ἐπαναλαμβάνει μέ
ἔντονο τρόπο τήν θεολογική βάση τοῦ τρόπου
σκέψης καί ζωῆς του: «Οὔτε ἔπαυσα νά λέω
οὔτε θά παύσω ὅτι ἕνα εἶναι τό θλιβερό μόνο,
ἡ ἁμαρτία· ὅλα τά ἄλλα εἶναι σκόνη καί καπνός»15.
Ἡ παρουσίαση, ἔστω καί ἐλλειπῶς, τῆς
σπουδαίας διδασκαλίας τοῦ μεγάλου Ἱεράρχη
γιά τό μεγάλο θέμα τῶν ἐμποδίων, τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων στήν διακονία τῶν
ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, δέν ἔχει ἱστορικοφιλολογικό χαρακτῆρα, ἀλλά πρακτικό. Στήν ζωή
κάθε διακόνου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀδύνατο
νά μή παρουσιαστοῦν ἐμπόδια. Καί τότε ὁ πειρασμός νά ἐγκαταλείψει κανείς τό ἔργο του,
ἀπογοητεύοντας ἔτσι τούς ἀνθρώπους τῆς
διακονίας του, εἶναι μεγάλος. Ἐμπόδια καί δυσκολίες προσωπικές, οἰκονομικές, κοινωνικές,
ὑγείας, προσαρμοστικότητας σέ νέα περιβάλλοντα, φυσικῶν καταστροφῶν, δύσκολων καιρικῶν συνθήκων, ἐπιδημιῶν, ἀρνητικῆς ἀντιμετώπισης ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν, διωγμῶν ἤ ἐχθρικῆς στάσης ἀπό ἄλλες θρησκευτικές ὁμάδες κ.λπ. μποροῦν νά προκαλέσουν λο-

γισμούς φυγῆς καί ἀπομάκρυνσης ἀπό τό στάδιο τοῦ ἀγῶνα. Τίς δύσκολες καί κρίσιμες
αὑτές ὧρες ὁ ἄμετρος πόνος εἶναι πολύ κακός
σύμβουλος.Τά ἐμπόδια καί οἱ θλίψεις, ἀντί νά
λειτουργήσουν σωτηριολογικά, εἶναι δυνατόν
νά γίνουν πρόξενοι μεγάλης πνευματικῆς βλάβης. Γι᾽ αὐτό ὁ ἱερός Χρυσόστομος συμβουλεύει: «Βλέπεις πῶς εἶναι σατανικό νά πονᾶς
ἄμετρα καί ἔργο τῆς παγίδας ἐκείνου (τοῦ διαβόλου), πού μέ τήν ἀμετρία καθιστᾶ δηλητήριο
τό σωτήριο φάρμακο;»16.
Τά προβλήματα ἀπό προσωπικές ἀδυναμίες
καί ἔλλειψη μέσων εἶναι δυνατόν νά ξεπεραστοῦν μόνον ἐάν θεωρηθοῦν ὡς «θεία συγκατάβαση». Γιατί «… δέχεται ὁ Θεός, κατά θεία
συγκατάβαση, νά ἔχουμε ἀκόμη καί ἀσθενικά
σώματα καί ἀτελῆ μέσα…, χωρίς αὐτό νά γίνεται εἰς βάρος τῆς ἀποστολῆς μας. Ἡ ὑποκειμενική ἀδυναμία μας, πού θά μποροῦσε νά μᾶς
ἐμποδίσει νά διαχειρισθοῦμε καί νά μεταδώσουμε θεοφιλῶς τόν θησαυρό τῆς πίστεως, γίνεται “προσόν” πού μᾶς προστατεύει ἀπό τούς
πειρασμούς τῆς ὑπερβολῆς καί τούς κινδύνους τῆς κενοδοξίας. Ποιά ἀνθρώπινη σοφία
θά μποροῦσε νά μετατρέψει τό ἐλάττωμα σέ
προτέρημα, σέ ζητήματα ζωῆς καί θανάτου;»17.
Ἐκτός ὅμως ἀπό τά ἐμπόδια καί τίς δυσκολίες σέ προσωπικό ἐπίπεδο, ὑπάρχουν, ὅπως
προαναφέραμε, καί προβλήματα ἀπό ἄλλους
ἐξωγενεῖς παράγοντες, πού προκαλοῦν ἐπίσης
ψυχικό πόνο στόν ἀπόστολο τοῦ Εὐαγγελίου.
Καί σέ αὐτά ὁ ὑπερβολικός πόνος εἶναι ἀδικαιολόγητος. Ὁ Χρυσόστομος δέν συνιστᾶ στούς
συνεργάτες του νά εἶναι ἀδιάφοροι στά δεινά
καί στά προβλήματα πού ἀναφύονται κατά τήν
διακονία τους, ἀλλά νά μή πονοῦν ὑπερβολικά:
«Ὅταν ἀκοῦς», γράφει στήν Ὀλυμπιάδα, «ὅτι
ἀπό τίς Ἐκκλησίες ἡ μία βυθίστηκε, ἡ ἑπόμενη
σαλεύεται, ἄλλη ταράσσεται ἀπό φοβερά κύ-

14. Γιά τήν 14. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή Ζ´ πρός Ὀλυμπιάδα, ΕΠΕ 37, 366.
15. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή Θ´ πρός Ὀλυμπιάδα, ΕΠΕ
37, 442. Βλ. καί Ἐπιστολή ΚΘ´, Χαλκιδίᾳ καί Ἀσυγκριτίᾳ,
ΕΠΕ 38, 70.

16. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή Η´ πρός Ὀλυμπιάδα, ΕΠΕ
37, 388.
17. ᾽Αρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ, Ἐνσαρκώσεις τοῦ Δόγματος, Ἀθήνα: Δόμος, 1996, 136-137.
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ματα, κι ἄλλη ἔπαθε τά ἀνεπανόρθωτα, ἡ μία
πῆρε λύκο ἀντί γιά ποιμένα, ἡ δεύτερη πειρατή
ἀντί κυβερνήτη καί ἡ ἑπόμενη δήμιο ἀντί ἰατροῦ, νά πονᾶς βέβαια (διότι δέν πρέπει νά
ὑπομένεις αὐτά τά δεινά χωρίς πόνο), ἀλλά νά
πονᾶς θέτοντας μέτρο στήν λύπη»18.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἄφησε σέ ὅλους
τούς μετέπειτα ἱερουργούς τοῦ Λόγου ὡς ὑπόδειγμα δοξολογικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ἐμποδίων καί τῶν πειρασμῶν τόν κλασσικό πλέον
λόγο του: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν»19, μέ
τόν ὁποῖο, κατά τόν βιογράφο του Παλλάδιο,
σφράγισε τήν ἐπί γῆς πορεία του στόν ναό τοῦ

μάρτυρος Βασιλίσκου, στά Κόμανα τοῦ Πόντου. «Δόξα τῷ Θεῷ καί γι᾽ αὐτό. Διότι δέν
παύω νά Τόν δοξάζω γιά ὅλα. Ἄς εἶναι τό ὄνομά Του εὐλογημένο στούς αἰῶνες»20. «Αὐτά τά
λέω γιά νά σᾶς διδάξω νά δοξάζετε πάντοτε
τόν Θεό. Συνέβησαν καλά; Δόξασε τόν Θεό,
καί τά καλά παραμένουν. Συνέβησαν θλίψεις;
Δόξασε τόν Θεό, καί οἱ θλίψεις ξεπερνιοῦνται.
Γιατί καί ὁ Ἰώβ ὅταν ἦταν πλούσιος εὐχαριστοῦσε, καί ὅταν ἔγινε φτωχός δοξολογοῦσε»21.

18. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή Η´ πρός Ὀλυμπιάδα, ΕΠΕ
37, 386.
19. Παλλαδίου, Διάλογος 11. Βλ. ἐπίσης, Χρυσοστόμου,
Ἐπιστολή Δ´ πρός Ὀλυμπιάδα διακόνισσα, ΕΠΕ 37, 354:
«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν· οὐ γάρ παύσομαι τοῦτο ἐπι-

λέγων ἀεί ἐπί πᾶσι μοι τοῖς συγκαταβαίνουσιν».
20. Χρυσοστόμου, Ἐπιστολή ΡΚ´, Θεοδώρᾳ, ΕΠΕ, 38,
220.
21. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ὅτε ἦλθεν ἀπό τῆς ἐξορίας,
ΕΠΕ 33, 412.

† ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΜΑΣΑΪ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ
Μέ τήν ἀπαραίτητη ἐκκλησιαστική τάξη
καί ἁπλότητα πού συνηθίζεται στήν Ἀφρική,
τελέστηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριο, ἡ εἰς Πρεσβύτερον
χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Ἠλία Katasiko.
Τό Μυστήριο τῆς χειροτονίας τοῦ π. Ἠλία,
πού ἀξίζει νά τονίσουμε ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος
Ὀρθόδοξος Ἱερέας στήν Τανζανία ἀπό τήν
πρωτόγονη φυλή τῶν Μασάι, ἔγινε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,
στήν πρωτεύουσα τῆς Τανζανίας Ντάρ Ἔς
Σαλαάμ, ὁ ὁποῖος κτίσθηκε ἀπό τήν οἰκογέ-

νεια τῶν Γεωργίου καί Ἐρασμίας Ἀρναούτογλου καί τήν Ἑλληνική Κοινότητα τό ἔτος
1952.
Τήν Κυριακάτικη θεία Λειτουργία παρακολούθησαν τό Προεδρεῖο καί πολλά μέλη τῆς
Ἑλληνικῆς Κοινότητος, καθώς καί πάρα πολλοί ντόπιοι ἀπό διάφορες φυλές τῆς Τανζανίας, στήν πλειοψηφία τους ἀπό τήν φυλή
τῶν Μασάι, οἱ ὁποῖοι στό τέλος τῆς Εὐχαριστίας καί μετά τήν ἑορταστική κοινή Τράπεζα, πανηγύρισαν καί συνεχάρησαν μέ τό δικό
τους ἀφρικανικό τρόπο τόν πρῶτο ἱερέα
στήν Τανζανία ἀπό τήν φυλή τους.
Ὁ π. Ἠλίας θά εἶναι ὑπεύθυνος τῆς Ἱεραποστολῆς γιά τήν φυλή τῶν Μασάι, στήν
εὐρύτερη περιοχή τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας
Κέντρου στήν περιοχή Morogoro, στήν ἀνατολική Τανζανία, ὅπου ὑπάρχουν περίπου 30
πρωτόγονες κοινότητες (νομάδες) τῶν Μασάι καί ἤδη ἔχουμε ἱδρύσει 6 νέες ἐνορίες.
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Εἰρηνουπόλεως
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ὁ ἐκχριστιανισμός
τῶν Σέρβων
τενοί καί παλαιότατοι εἶναι οἱ ἱστορικοί δεσμοί Ἑλλήνων καί Σέρβων. Λαοί βαλκανικοί
καί οἱ δύο, ἔχουν γιά αἰῶνες κοινή τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τή ρωμαϊκή παράδοση.
Οἱ Σέρβοι, λαός σλαβικός, κατοικοῦσαν
ἀρχικά πέρα ἀπό τήν Οὐγγαρία, σέ κάποια περιοχή Βοΐκι, ὅπως ἀναφέρει ὁ λόγιος αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος Ζ´ Πορφυρογέννητος
(913-959) στό ἔργο του «Πρός τόν ἴδιον υἱόν
Ρωμανόν». Στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου (610-641), μετά τό θάνατο τοῦ ἡγεμόνα
τους, ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο διαδόχους ἀδελφούς πῆρε τόν μισό λαό, πέρασε τό Δούναβη
καί μπῆκε στή ρωμαϊκή (βυζαντινή) ἐπικράτεια.
Ὁ Ἡράκλειος, σύμφωνα πάντα μέ τόν Πορφυρογέννητο, τούς παραχώρησε μιά περιοχή κοντά στή Θεσσαλονίκη, γιά νά ἐγκατασταθοῦν.
Ἀπό τότε ἡ περιοχή αὐτή ὀνομάστηκε Σερβία.
Λίγο ἀργότερα, ὅμως, οἱ Σέρβοι νοστάλγησαν
τήν πατρίδα τους καί θέλησαν νά γυρίσουν πίσω. Ὁ αὐτοκράτορας τούς τό ἐπέτρεψε. Ὡστόσο, ὅταν πέρασαν τό Δούναβη, μετάνιωσαν καί
παρακάλεσαν τόν Ἡράκλειο νά τούς προσφέρει ἄλλον τόπο γιά ἐγκατάσταση. Ἐκεῖνος τότε, ἐπειδή οἱ περιοχές τῆς σημερινῆς Σερβίας,
τῆς Ζαχλουμίας, τῆς Παγανίας, τῆς Τερβουνίας καί τῶν Καναλιτῶν εἶχαν ἐρημωθεῖ ἀπό τίς
ἐπιδρομές τῶν Ἀβάρων στά τέλη τοῦ 6ου αἰώνα, τούς τίς παραχώρησε. Ἔτσι ἐγκαταστάθηκαν στή χώρα πού σήμερα ὁρίζεται δυτικά ἀπό
τόν ποταμό Τσέτινα, ἀνατολικά ἀπό τόν ποταμό Ἴμπαρ, νότια ἀπό τήν Ἀδριατική Θάλασσα
καί βόρεια ἀπό τό βορειοανατολικό τμῆμα τῆς
Βοσνίας καί τό βορειοδυτικό τῆς Σερβίας.
Ἐκεῖ κατανεμήθηκαν σέ μικρότερες κοινότητες, πού μέ τόν καιρό διαμορφώθηκαν στά
κρατίδια - ἡγεμονίες (ζοῦπες) τῆς Ζαχλουμίας,

Σ
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τῆς Τερβουνίας, τῆς Παγανίας, τῆς Διόκλειας
ἤ Ζέτας (σημερινοῦ Μαυροβουνίου) καί, τέλος,
τῆς Ράσκας. Ἡ τελευταία, ἀπό τόν 12ο αἰώνα,
θά ἐξελιχθεῖ σέ πολιτικό καί πνευματικό κέντρο τοῦ σερβικοῦ ἔθνους.
Ἡ προχριστιανική θρησκεία τῶν Σέρβων,
ὅπως καί ὅλων τῶν Σλάβων, ἦταν πολυθεϊστική
καί βασιζόταν στό σεβασμό τῶν φυσικῶν δυνάμεων. Πληροφορίες γι᾽ αὐτήν ἀντλοῦμε, λόγω
ἐλλείψεως ἄλλων γραπτῶν μαρτυριῶν καί
ἀρχαιολογικῶν εὐρημάτων, ἀπό τό ἔργο τοῦ
ἱστορικοῦ Προκοπίου (6ος αἰ.) «Περί γοτθικοῦ
πολέμου» καί ἀπό τό βίο τοῦ ἁγίου Ναούμ
Ἀχρίδος. Οἱ θυσίες ἀποτελοῦσαν τόν πυρήνα
τῆς σερβικῆς εἰδωλολατρίας καί τελοῦνταν
ἀρχικά σέ βραχώδη μέρη εἴτε ἀπό εἰδική ἱερατική τάξη εἴτε ἀπό τόν ἀρχηγό κάθε οἰκογένειας. Ὑπῆρχαν πολλά εἴδη θυσιῶν – ζώων, πουλιῶν, καρπῶν, ἀκόμα καί ἀνθρώπων – πρός τιμή
τῶν θεῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ ὕψιστου Ντατζμπόγκ ἤ Νταμπόγκ. Αὐτός ἦταν ὁ ἐθνικός θεός τῶν
Σέρβων, ὁ πατέρας καί προστάτης ὅλων, ζωντανῶν καί νεκρῶν. Ζοῦσε μακριά ἀπό τόν κόσμο, σέ ἀπρόσιτες βουνοκορφές καί ἐρημότοπους, κι ἔκανε τήν ἐμφάνισή του μέσ’ ἀπό τά
σύννεφα μέ τή μορφή τῆς ἀστραπῆς. Σέ περίοδο πολέμου βρισκόταν πάντα μπροστά ἀπό
τούς πολεμιστές καί νικοῦσε τούς ἐχθρούς,
ἐνῶ σέ περίοδο εἰρήνης φρόντιζε γιά τήν ὁμόνοια καί εὐημερία τοῦ λαοῦ του, γιά τούς γάμους, τίς γεννήσεις, τά κοπάδια, τά μεταλλεῖα,
τήν τύχη κ.λπ.
Ἀντίθετος τοῦ Νταμπόγκ ἦταν ὁ Νταμπά (=
κακός δαίμονας), στόν ὁποῖο οἱ Σέρβοι εἶχαν
ἀποδώσει κακές ἰδιότητες καί τόν ὁποῖο θεωροῦσαν ὡς αἴτιο συμφορῶν. Πίστευαν ἀκόμα
στήν ὕπαρξη νυμφῶν, καλῶν καί κακῶν, καθώς

καί στή μεταθανάτια ζωή τῶν ψυχῶν. Ἡ μαγεία ἀνῆκε τότε στήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία
καί ἡ μαντεία ἦταν πολύ διαδεδομένες. Ζωηρή τοῦ πάπα, ὁ αὐτοκράτορας, γύρω στά 640,
ἔκφραση τῆς θρησκευτικότητας τοῦ λαοῦ ἀπο- ἔστειλε κληρικούς ἀπό τή Ρώμη, πού κατήχητελοῦσαν οἱ λατρευτικοί τόποι τοῦ θυσιοκε- σαν καί βάπτισαν ἕνα μέρος τοῦ σερβικοῦ λαντρικοῦ θρησκεύματός του, πού εἶχαν χαρα- οῦ. Τά ἀποτελέσματα, πάντως, ἐκείνης τῆς Ἱεκτήρα βαθύ, μυστικό, πατριαρχικό καί θεοσεβή.
Εἰδωλολάτρες καί πολυθεϊστές ἦταν, λοιπόν, οἱ
Σέρβοι, ὅταν, τόν 7ο αἰώνα,
κατεβαίνοντας στή Βαλκανική, βρέθηκαν σέ περιβάλλον χριστιανικό. Ἄς μήν ξεχνᾶμε πώς ἀπό τόν 1ο κιόλας αἰώνα τό Εὐαγγέλιο
εἶχε κηρυχθεῖ ὥς τήν Ἰλλυρία ἀπό τόν ἀπόστολο
Παῦλο (Ρωμ. 15,19) καί ὥς
τή Δαλματία ἀπό τό μαθητή
του Τίτο (Β´ Τιμ. 4,10). Βέβαια, ἡ περιοχή, ὅπου ἐγκαταστάθηκαν οἱ Σέρβοι, εἶχε
ἐρημωθεῖ στά τέλη τοῦ 6ου
αἰῶνα ἀπό τίς ἀβαρικές ἐπιδρομές, ὡστόσο γειτόνευσε μέ χριστιανικά κέντρα,
ἑλληνικά στ’ ἀνατολικά,
ὅπως οἱ ἐπαρχίες τῆς Δαρδανίας καί ἡ μητρόπολη
Δυρραχίου, καί λατινικά
στά δυτικά, ὅπως ἡ μητρόπολη Σαλῶνος στή Δαλματία καί ἡ ἐπισκοπή Ραγούσης (Ντουμπρόβνικ).
Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν
Σέρβων συντελέστηκε βαθμιαῖα καί σέ τρεῖς κύριες
φάσεις, ἀπό τόν 7ο ὥς τόν
12ο αἰώνα.
Ἡ πρώτη σοβαρή προσπάθεια ἔγινε ἀπό τόν
Ἡράκλειο (610-641). Ἐπειδή ἡ περιοχή τῶν Σέρβων,
Χάρτης τοῦ χώρου ἐγκαταστάσεως τῶν Σέρβων.
στό μεγαλύτερο μέρος της,
11
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Πρεσβευτές στόν αὐτοκράτορα Ἡράκλειο. Χρονικό τοῦ Radriwill τοῦ 13ου τέλη τοῦ 15ου αἰ.

ραποστολῆς ἦταν πενιχρά. Ὁ Χριστιανισμός
δέν ρίζωσε ἀνάμεσα στούς Σέρβους, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους ἔμειναν ἀβάπτιστοι
γιά τρεῖς βασικά λόγους: Πρῶτον, ἐπειδή θεωροῦσαν ὅτι τό βάπτισμα σήμαινε καί συνεπαγόταν τήν ὑποταγή τους στόν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα· δεύτερον, ἐπειδή αὐτή καθεαυτή ἡ ἱεραποστολική ἐργασία, πού πραγματοποίησαν οἱ
παπικοί κληρικοί, ἦταν περιορισμένη· καί τρίτον, ἔπειδη ἡ γλώσσα τοῦ κηρύγματος καί τῆς
θείας λατρείας δέν ἦταν ἡ σλαβική, ἀλλά ἡ λατινική. Ἡ Ρώμη τότε εἶχε ἐπινοήσει καί ἐπέβαλλε μέ αὐστηρότητα σ’ ὅλους τούς νεοφώτιστους λαούς τό περιβόητο δόγμα τῆς τριγλωσσίας. Σύμφωνα μ’ αὐτό, οἱ μόνες ἱερές
γλῶσσες, στίς ὁποῖες μποροῦσαν νά μεταφραστοῦν τά Εὐαγγέλια καί ἡ θεία Λειτουργία,
ἦταν ἡ ἑβραϊκή, ἡ ἑλληνική καί ἡ λατινική. Οἱ
Σέρβοι, λοιπόν, πού μέ δυσκολία χειρίζονταν
καί τή δική τους ἁπλή γλώσσα, ἦταν ὑποχρεωμένοι νά μάθουν μιάν ἄλλη, πολύπλοκη καί
12

πλούσια σέ ἀφηρημένες ἔννοιες, γιά νά λατρεύουν τόν νέο Θεό, πρᾶγμα ἐντελῶς ἀκατόρθωτο. Ἔτσι, μολονότι γιά τήν ἐποχή ἐκείνη
(7ος αἰώνας κ.ἑ.) δέν ὑπάρχουν σαφεῖς ἱστορικές μαρτυρίες, πρέπει νά θεωρεῖται βέβαιο
πώς ἐλάχιστοι Σέρβοι μπόρεσαν νά ξεπεράσουν τό ἐμπόδιο τῆς γλώσσας, νά κατανοήσουν τό κήρυγμα τῶν ἱεραποστόλων τῆς Ρώμης καί νά δεχθοῦν τόν Χριστιανισμό.
Πιό καρποφόρα ἦταν μιά ἄλλη Ἱεραποστολή,
πού ὀργανώθηκε δύο αἰῶνες ἀργότερα, στά
χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου Α´ τοῦ Μακεδόνα (867-886), καί πού ξεκίνησε μέ πρωτοβουλία τῶν ἴδιων τῶν Σέρβων. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα μέ τόν Πορφυρογέννητο, γύρω στά
879 ἔστειλαν ἀποκρισάριους στό Βασίλειο καί
τοῦ ζήτησαν νά μεριμνήσει γιά τή βάπτιση
ὅλων τῶν ἀβάπτιστων ὁμοεθνῶν τους. Ὁ Βασίλειος ἔστειλε κληρικούς - ἱεραποστόλους, μέ
ἐπικεφαλῆς ἕναν ἐπίσημο αὐτοκρατορικό ἀντιπρόσωπο, πού ἐργάστηκαν συστηματικά καί
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ἀποτελεσματικά ὄχι μόνο γιά τήν κατήχηση καί
βάπτιση ὅσων ἀγνοοῦσαν τή χριστιανική πίστη,
μά καί γιά τόν ἐπανευαγγελισμό ὅσων τήν
εἶχαν ἀρνηθεῖ. Τότε δέχτηκαν τόν Χριστιανισμό ὅλες σχεδόν οἱ σερβικές φυλές, ἀκόμα καί
οἱ σκληροτράχηλοι Ἀρεντανοί ἤ Παγανοί, πού
κατοικοῦσαν στά βουνά. Ἔστειλαν κι ἐκεῖνοι
ἀντιπροσώπους στόν αὐτοκράτορα, στίς ἀρχές
τῆς δεκαετίας τοῦ 880, ζητώντας νά βαπτιστοῦν, ὅπως καί ἔγινε. Τήν ἐπιτυχία τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου στά χρόνια τοῦ Βασιλείου
Α´, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ὁριστική ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀνάμεσα στούς
Σέρβους, ἐπιβεβαιώνει καί ὁ αὐτοκράτορας
Λέων ΣΤ´ ὁ Σοφός (886 - 912) στό ἔργο του
«Τακτικόν». Ὁ Λέων, γιός καί διάδοχος τοῦ Βασιλείου Α´, ὑπογραμμίζει τό γεγονός ὅτι ὁ πατέρας του ἐνδιαφέρθηκε γιά τόν πλήρη ἐκχριστιανισμό τῶν σλαβικῶν φυλῶν τῆς Βαλκανικῆς, ὑπαινίσσεται ὅμως ὅτι καί στίς μέρες
μας ὑπῆρχαν ἀκόμα κάποιες εἰδωλολατρικές
ἑστίες. Αὐτές ἐξαφανίστηκαν τόν 12ο αἰώνα,
ὅπως θά δοῦμε πιό κάτω.
Πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἡ στερέωση τοῦ
Χριστιανισμοῦ στή Σερβία ὀφείλεται καί στό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν ἁγίων ἀδελφῶν Κυρίλλου καί Μεθοδίου, οἱ ὁποῖοι, μέ ἐντολή τοῦ
αὐτοκράτορα Μιχαήλ Γ´ (842-867) καί τοῦ πατριάρχη Φωτίου (858-867, 877-886), δραστηριοποιήθηκαν ἐντυπωσιακά γιά τό φωτισμό τῶν
Σλάβων. Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, ἐπινόησαν τό σλαβικό ἀλφάβητο καί, καθώς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο δέν ἀναγνώριζε τό δόγμα τῆς τριγλωσσίας, μετέφρασαν τά ἐκκλησιαστικά κείμενα στή σλαβική γλώσσα. Ἔτσι οἱ Σέρβοι μποροῦσαν πιά καί τή χριστιανική διδασκαλία νά
κατανοοῦν καί τόν Κύριο στή γλώσσα τους νά
λατρεύουν, πρᾶγμα πού διευκόλυνε τήν ἐνσωμάτωσή τους στήν Ἐκκλησία. Μετά τήν κοίμηση τοῦ ἁγίου Μεθοδίου, τό 885, οἱ μαθητές του
διώχθηκαν ἀπό τή Μαραβία καί ἀναγκάστηκαν
νά καταφύγουν στίς γειτονικές χῶρες. Διακόσιοι ἀπ’ αὐτούς κατέβηκαν στή Βαλκανική καί

Ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος Α´ ὁ Μακεδών (σέ νόμισμα).

ἐπιδόθηκαν στήν κατήχηση, τήν πνευματική
στήριξη καί τή χριστιανική μόρφωση τῶν νεοφώτιστων Σέρβων. Οἱ ἅγιοι Κλήμης καί Ναούμ,
ἄλλωστε, μαθητές κι αὐτοί τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ἀνέπτυξαν σπουδαία ἱεραποστολική δράση στά νότια μέρη τῆς Σερβίας.
Ὑπολογίζεται ὅτι ὁ κύκλος καί ἡ ἱεραποστολική
σχολή τους ἀριθμοῦσε γύρω στούς τρισήμισι
χιλιάδες μαθητές.
Ὥς τόν 12ο αἰώνα, ὡστόσο, ὑπῆρχαν, ὅπως
εἴπαμε, ὁμάδες Σέρβων πού δέν εἶχαν ἀσπαστεῖ τόν Χριστιανισμό, γιά λόγους τόσο πολιτικούς ὅσο καί ἐκκλησιαστικούς. Ἀφενός, δηλαδή, ἡ ἔλλειψη ἑνιαίας κρατικῆς ὀργανώσεως
τοῦ σερβικοῦ λαοῦ, πού ἦταν διασπασμένος σέ
ἐπιμέρους ἡγεμονίες, καί ἀφετέρου οἱ ἀλληλοσυγκρουόμενες στήν Ἰλλυρία ἐκκλησιαστικές
δικαιοδοσίες Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως,
ὑπῆρξαν παράγοντες ἀνασταλτικοί τόσο τοῦ
πλήρους ἐκχριστιανισμοῦ ὅσο καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνοποιήσεως τῶν Σέρβων. Ἡ ἀνατολική Ἰλλυρία ἀπό τόν 8ο αἰώνα βρέθηκε στή δι13
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Ὁ ἅγιος Συμεών (ἡγεμόνας Στέφανος Νεμάνια).

καιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ἐνῶ ἡ
δυτική παρέμεινε στή δικαιοδοσία τοῦ Ρωμαίου ποντίφικα. Ὁ πάπας, ὡστόσο, ποτέ δέν παραιτήθηκε ἀπό τά χαμένα δικαιώματά του στή
χώρα. Πάντα ζητοῦσε τρόπους νά ἐπεκτείνει
τήν ἐπιρροή του στίς ἐπαρχίες τῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας. Μέσα σ’ αὐτό τό ἀνταγωνιστικό πεδίο, οἱ Σέρβοι, ἀπό τόν 9ο ὥς τόν 12ο αἰώνα,
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ἦταν ἐξαρτημένοι ἐκκλησιαστικά
ἀπό τέσσερις ἀρχιεπισκοπές,
ἀφενός τοῦ Σπαλάτου καί τοῦ
Μπάρ, πού ἀνῆκαν στή Ρώμη, καί
ἀφετέρου τοῦ Δυρραχίου καί τῆς
Ἀχρίδας, πού ἀνῆκαν, ἡ τελευταία ἀπό τόν 11ο αἰώνα, στήν
Κωνσταντινούπολη.
Ἡ κατάσταση αὐτή ἐγκυμονοῦσε κινδύνους γιά τήν ἐθνική
ἑνότητα τοῦ σερβικοῦ λαοῦ,
ἀφοῦ ἡ διάσπασή του σέ παπικούς, καί μάλιστα γλωσσικά
ἐκλατινισμένους, καί σέ ὀρθόδοξους πιστούς ἦταν ἀνυπέρβλητο
ἐμπόδιο γιά τή συσσωμάτωσή
του σ᾽ ἕνα κράτος, καθώς μάλιστα τά δύο ἐκκλησιαστικά κέντρα, ἡ Ρώμη καί ἡ Κωνσταντινούπολη, δέν ἀντιπροσώπευαν
μόνο δύο διαφορετικά χριστιανικά δόγματα, μά καί δύο διαφορετικούς πολιτισμούς.
Ἡ διάσπαση εὐτυχῶς ἀποτράπηκε τόν 12ο αἰώνα ἀπό τόν ἡγεμόνα (ζουπάνο) Στέφανο Νεμάνια (1168-1196), πού εἶχε ὡς κέντρο του τή Ράσκα. Ὁ Στέφανος,
γύρω στά 1170, κατόρθωσε νά
ἑνώσει ὑπό τήν ἐξουσία του ὅλα
τά σερβικά φύλα καί νά ὀνομαστεῖ μέγας ζουπάνος. Ἀπό τότε
ἄρχισε νά συντελεῖται σταδιακά
καί ἡ ἐκκλησιαστική ἑνοποίηση
τῶν Σέρβων, πού ὁλοκληρώθηκε
στίς μέρες τοῦ δευτερότοκου
γιοῦ καί διαδόχου τοῦ Στεφάνου τοῦ Πρωτόστεπτου (1196-1227) χάρη στίς ἐνέργειες τοῦ
ὑστερότοκου γιοῦ του καί πρώτου ἀρχιεπισκόπου Σερβίας ἁγίου Σάββα (1175-1236). Σημαντική ἐπιτυχία, πάντως, τοῦ Νεμάνια πρός τήν κατεύθυνση αὐτή ἦταν ἡ καταπολέμηση τῆς ἐπικίνδυνης διαρχικῆς, ἀντικοινωνικῆς καί ἀντιεκκλησιαστικῆς αἱρέσεως τῶν Βογομίλων, πού
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Οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος συγγράφουν καί μεταφράζουν. Μικρογραφία ἀπό τό Ρωσικό Χρονικό τοῦ Ραδτζβίλ (15ος αἰ.).

εἶχε γεννηθεῖ στή Βουλγαρία τόν 10ο αἰώνα,
ἀπό ἀνάμιξη στοχείων τοῦ Παυλικιανισμοῦ καί
τοῦ Μεσσαλιανισμοῦ, καί διαδοθεῖ γοργά ἀνάμεσα στούς Σέρβους. Γιά ν’ ἀνακόψει τό διαλυτικό ἔργο της ὁ Νεμάνια πῆρε πολύ αὐστηρά
καί ἀποτελεσματικά μέτρα. Συγκάλεσε σύνοδο
πού καταδίκασε τήν αἵρεση, καταδίωξε τούς
ὀπαδούς της, διέταξε νά καοῦν τά βιβλία τους
καί ἀπαγόρευσε τή χρήση τοῦ ὀνόματός τους
ὡς παραπλανητικοῦ (σλαβ. Bogumili = ἀγαπητοί
στόν Θεό).
Στόν καιρό τοῦ δυναμικοῦ αὐτοῦ ἡγεμόνα,
πού στά τέλη τῆς ζωῆς του (1197) ἔγινε μοναχός
στό Ἅγιον Ὄρος μέ τό ὄνομα Συμεών, ὁλοκληρώθηκε καί ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Σέρβων. Ὁ
βιογράφος του μοναχός Δομετιανός (13ος αἰ.)
ἀναφέρει, πώς, ἐκτός ἀπό τήν αἵρεση τῶν Βογομίλων, ξερίζωσε καί «τήν πολυθεϊστική ἀπάτη
ἀπ’ ὅλη τή χώρα του... Τότε ἐξαφανίστηκε ἀπό

τόν τόπο μας ἡ ἀπατηλή εἰκόνα τῶν εἰδώλων
καί, μέ τίς προσευχές τοῦ μακάριου πατέρα μας,
ἐμφανίστηκαν σ’ ὅλη τή γενέτειρά του οἱ ἀκτίνες τῆς καλῆς πίστεως καί κατέρρευσαν αὐτοί
πού θυσίαζαν (στά εἴδωλα), χτίστηκαν ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ, κομματιάστηκαν τά εἴδωλα
καί τή θέση τους πῆραν οἱ εἰκόνες τῶν ἁγίων, τά
δαιμόνια ἐξαφανίστηκαν καί ὁ πανάγιος σταυρός τοῦ Χριστοῦ φώτισε ὅλη τή χώρα».
Μέχρι τά τέλη, ἑπομένως, τοῦ 12ου αἰῶνα
ὑπῆρχαν ἀκόμη ἀνάμεσα στούς Σέρβους κατάλοιπα τῆς προγονικῆς πολυθεϊστικῆς θρησκείας τους, πού ἐξαφανίστηκαν μέ τήν πρωτοβουλία καί τίς ἐνέργειες τοῦ ἡγεμόνα Νεμάνια,
τοῦ κατοπινοῦ μοναχοῦ Συμεών καί τώρα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας, πού ἑορτάζεται στίς 13 Φεβρουάριου.
Μ.Σ.Π.
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Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ὠρεῶν κ. Φιλοθέου, Ἀρχιγραμματέως τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε κατά τήν πανηγυρική
θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, στόν ὁμώνυμο Ναό τῆς ὁδοῦ
Ψαρῶν Ἀθηνῶν, τή Δευτέρα 29 Ἰουνίου ἐ.ἔ.

πακούοντας στήν ἀπόφαση τοῦ ἱεροῦ καί
σεβασμίου Συνοδικοῦ σώματος, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμε, σεπτέ Προκαθήμενε τῆς ἐν Ἑλλάδι παροικούσης Ἐκκλησίας καί τιμιώτατε Πρόεδρε τοῦ κατά τήν Ἀθήνα εὐχαριστιακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀνέλαβα τήν διακονία τοῦ
λόγου στήν σημερινή λειτουργική σύναξη ἐπί
τῇ ἑορτῇ τοῦ πρωθιεροκήρυκος τῆς πίστεως
Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, «οὐχ ὡς
ἄξιος ὑπάρχων» –«ἐπιταγήν γάρ πεπλήρωκα»–
ἀλλά προκειμένου νά μή «δεθεῖ» ὁ λόγος τοῦ

Ὑ
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Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν ἔκφραση τοῦ τιμωμένου Ἁγίου «οὐ δέδεται». Γι᾿ αὐτό
καί ζητῶ, Μακαριώτατε, τήν πατρική
Σας εὐχή καί εὐλογία, ὥστε ὁ λόγος
αὐτός νά καρποφορήσει στίς ὑπάρξεις ὅλων ὅσοι συναχθήκαμε σήμερα
γιά νά λάβουμε Χάρη Θεοῦ καί νά ζήσουμε τήν ἑνότητά μας μέ τόν Χριστό καί μεταξύ μας.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σεβαστοί
πατέρες, ἐντιμότατοι ἄρχοντες καί
εὐλαβέστατοι ἀδελφοί, ὑπῆρξε κλητός καί ἐκλεκτός Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Στήν κλήση τήν ὁποία τοῦ ἀπηύθυνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δέν στάθηκε «ἀπειθής», ἀλλά ἔχοντας τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ
καλῶν καί λαλῶν εἶναι ὁ ἀναστάς Κύριος, ἔγινε πιστός ἀκόλουθός Του καί φλογερός ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελίου Του.
Ἡ ἀνταπόκρισή του στήν πρόσκληση αὐτή
τοῦ Χριστοῦ, ὑπῆρξε καρπός ἀποδοχῆς τῆς
ἀγάπης Του «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του καί ἐξ
ὅλης τῆς ψυχῆς του καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
του καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος του», τήν ὁποία δέν
ἔπαυε νά ὁμολογεῖ διαρκῶς: «ἐν πίστει ζῶ τῇ
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καί παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ».
Ἀγάπησε ὁ Παῦλος τόν Χριστό, ἀφοῦ πρῶτα
Τόν ἀποδέχθηκε στή ζωή του. Χαιρόταν τήν
παρουσία Του στήν καθημερινότητά του, μποροῦσε νά Τόν συναντᾶ στίς ἀτελείωτες ὁδοιπορίες του στούς δρόμους τοῦ κόσμου, νά Τόν
ἀφουγκράζεται τήν ὥρα τοῦ κηρύγματος, νά
Τόν ἀναγνωρίζει στά πρόσωπα τῶν ἀκροατῶν
του, νά Τόν κοινωνεῖ στήν σύναξη τῆς κάθε Τοπικῆς Ἐκκλησίας πού δημιουργοῦσε, νά μήν
θεωρεῖ τίποτα ἱκανό νά τόν χωρίσει ἀπό αὐτή
τήν ἀγάπη: «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ; θλίψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ
λιμός ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;».
Γι᾿ αὐτό καί μποροῦσε νά στέκεται μέ παρ-

«ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν»
ρησία καί δύναμη «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν
πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις», ὁμολογῶντας
ὅτι αὐτή ἡ δύναμη δέν ὀφειλόταν στόν ἴδιο καί
τίς ἱκανότητές του, ἀλλά κυρίως στήν μεταμορφωτική Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ὑπέρ
ἀρκετή στόν διάκονο τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά
τόν κρατήσει ὄρθιο τήν ὥρα τῶν πειρασμῶν
καί τῶν δυσκολιῶν, τῶν παθημάτων καί τῶν
κινδύνων πού προέρχονται «ἐκ ληστῶν… ἐκ
γένους…, ἐξ ἐθνῶν…, ἐκ ψευδαδέλφων…»,
ἀλλά πού μέσα ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη στόν
Ζῶντα Θεό, ὁ Ὁποῖος βεβαιώνει ὅτι «ἡ δύναμίς
μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται», ὑπερβαίνονται
καί νικῶνται. «Τό νά εἶσαι χριστιανός σημαίνει
νά ἐμπιστεύεσαι τόν ζωντανό Θεό, δηλαδή τόν
Θεό ὁ ὁποῖος ἀσταμάτητα ἀγαπᾶ καί ἀσταμάτητα ἐργάζεται».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε ἀπόλυτα βέβαιος γι᾿ αὐτή τήν πατρική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί
γι᾿ αὐτό ἀγωνίστηκε, θεολόγησε, κήρυξε, ἔτρεξε παντοῦ καί μαζί του «ἔτρεχε καί δοξαζόταν»
καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι τό ἔργο του
ἀπέκτησε αἰώνια προοπτική, ἀφοῦ ἀκόμη καί ἡ
τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμη καί ἡ
προσωπική του ἄσκηση πραγματώνονταν στά
πλαίσια τῆς διαφύλαξης, ἐπαύξησης καί περιφρούρησης τῆς σχέσης του μέ τόν Χριστό.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ἀκούσει καί εἶχε
ἀποδεχθεῖ τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ «Υἱέ,
δός μοι σήν καρδίαν», καί ἐπειδή ἀκριβῶς εἶχε
προσφέρει τήν ὕπαρξή του ἁπλόχερα στόν Χριστό, ζοῦσε μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ
πραγματικότητα ἀποκαλυπτόταν καί στή σχέση
του μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, γιατί ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἀληθινός καί ἡ
ἀλήθεια δέν μπορεῖ παρά νά πραγματώνεται
«ἐν ἀγάπῃ» μέσα ἀπό τήν φροντίδα τοῦ ἄλλου,
ἀφοῦ μόνον ἔτσι μπορεῖς ν᾿ ἀγωνιστεῖς γιά νά
ζήσεις τό γεγονός τῆς σχέσης, τό γεγονός τῆς

κοινότητος, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Νά γιατί δέν
δίσταζε ὁ Παῦλος νά ὁμολογεῖ ὅτι κορυφαία
πράξη του ὑπῆρξε τό νά γίνεται ὁ ἴδιος «ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν», δίχως νά ἐμποδίζεται ἀπό πάθη, ἀδυναμίες, προβλήματα καί
ἀστοχίες, πού συνέχεια προκύπτουν στόν
ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς.
Αὐτό τό παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀδελφοί, σέ σχέση μέ μᾶς, τούς σύγχρονους χριστιανούς, θά πρέπει ἀσφαλῶς νά μᾶς
προβληματίσει, ὡς πρός τό ἄν λειτουργοῦμε
σάν κοινότητα, ἄν ἔχουμε αὐτό τό κοινοτικό
πνεῦμα. Δηλαδή, ἄν ἔρχεται τό περίσσευμα
τοῦ ἑνός νά συμπληρώνει τό ὑστέρημα τοῦ
ἄλλου καί τό περίσσευμα τοῦ δευτέρου τό
ὑστέρημα τοῦ πρώτου «ὅπως γένηται ἰσότης»,
κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ
ἀπάντηση σ᾿ αὐτά τά ἐρωτήματα πρέπει ὁπωσδήποτε νά μᾶς προβληματίσει, κυρίως ἐπειδή
αὐτή ἡ ἔλλειψη κοινοτικοῦ πνεύματος καί κυρίως κοινοτικοῦ τρόπου ζωῆς, ὅπου παρουσιάζεται, πιθανόν νά ὀφείλεται στή σύγχρονη
πραγματικότητα τῆς ζωῆς πού εὐνοεῖ τήν ἀπομόνωση καί τήν ἔλλειψη σχέσης. Δέν ἀποκλείεται, βέβαια, νά ὀφείλεται καί σ᾿ ἕνα μεγάλο
πειρασμό πού μᾶς κάνει νά θεωροῦμε, ἐντελῶς
στρεβλά, τήν Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἀκόμη θεσμό
μέσα στούς τόσους πολλούς πού ὑπάρχουν ἤ,
ἀκόμη, ἐπειδή πολλές φορές ἐξαντλοῦμε τήν
Ἐκκλησία σέ ἕνα περίκλειστο σύστημα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δεσμεύονται ἀπό μιά κοινή προκατασκευασμένη ἰδεολογία, ἔστω καί ἄν αὐτή
εἶναι τόσο ἱερή, ὅσο ἡ θρησκευτική πίστη.
Οἱ δρόμοι τῆς ἐλευθερίας, ὅμως, δέν μποροῦν νά εἶναι προκατασκευασμένοι γιατί τέτοιοι, προκατασκευασμένοι, εἶναι μόνο οἱ δρόμοι
τῆς μαγείας ἤ τοῦ θανάτου. Ἐκκλησία, ὅμως,
σημαίνει ἀγῶνα νά ὑπερβεῖς τήν ὅποια μαγεία,
δηλαδή κάθε τί, ὅ,τι καί ἄν εἶναι, ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν
προέρχεται, πού καταστέλλει τήν ἐλευθερία,
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αὐτό τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ. Ἀγῶνα νά ὑπερβεῖς ἀκόμη καί αὐτό
τόν ἴδιο τόν θάνατο, γιατί ὁ θάνατος εἶναι
ἐκεῖνος πού νεκρώνει καί ἀφανίζει τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Καί ὁ ἀγῶνας αὐτός τῆς ὑπέρβασης εἶναι ἐξαιρετικά ἐπίπονος γιά ὅλους, μοιάζει, ὅμως, νά μήν ἔχει καμία ἐλπίδα νά ἐπιτύχει, ὅταν ὡς παραφθορά καί παράχρηση τῆς
κοινοτικῆς ζωῆς, μέ πρότυπα ὄχι ἐκκλησιαστικά, ἀλλά κοσμικά, ἐξαντλεῖται σέ μιά σχεδόν
διαστροφική, ἰδεολογικοῦ τύπου, ὁμοφροσύνη.
Αὐτή ἡ κοσμικοῦ καί ἰδεολογικοῦ τύπου
ὁμοφροσύνη, γίνεται αἰτία διχασμῶν μέσα
στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, ἀφοῦ θεωρεῖται σημαντικότερη ἀπό τήν ἑνότητα μέσα
στήν ποικιλία τῶν χαρισμάτων καί τήν ποικιλία
τῶν μελῶν στό ἕνα σῶμα καί ἐξαντλεῖται στήν
«ἐπιτυχία» τοῦ νά μποροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
νά σκέπτονται μέ ἕνα πανομοιότυπο τρόπο, ὁ
ὁποῖος προβάλλεται ὡς ὁ πλέον ἰδεώδης γιά νά
ἐκφράζεται μέσα ἀπό αὐτόν ἡ πίστη καί ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἰδιαίτερα ὅσοι ἀσχολοῦνται ἐντονότερα μέ
τά θρησκευτικά ζητήματα, τόν τελευταῖο καιρό
ὅλο καί περισσότερο, μέ ἕναν θρασύ καί ἐμμονικό (μήπως δαιμονικό;) τρόπο, μέ περισσή
εὐκολία καί ἀνεπίγνωστη ἀνευθυνότητα κρίνουν, κατακρίνουν, σπιλώνουν καί καταδικάζουν τήν πίστη τῶν ἄλλων, τήν ζωή καί τό

ἦθος, ἀκόμη καί αὐτά τά ἴδια τά πρόσωπα, σέ
ὅποια θέση καί διακονία καί ἄν εὑρίσκονται
στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, δίχως τόν παραμικρό σεβασμό στό ἱεραρχικό πολίτευμα τῆς
Ἐκκλησίας, θεωρώντας, μάλιστα, ὅτι οἱ πάντες
καί τά πάντα «ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν»
καί ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν ἀληθινή πίστη
καί τήν, κατ᾿ αὐτούς, «γνήσια» ὀρθοδοξία, τήν
ὁποία ταυτίζουν μόνο μέ αὐτή τήν ἰδεολογικοῦ
τύπου ὁμοφροσύνη.
Σέ μιά τέτοια ἐποχή, ὅμως, ἀδελφοί μου,
στήν ὁποία παρουσιάζονται ὅλο καί περισσότερα παραδείγματα διαστρέβλωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας φρονήματος, ὅλοι μας πρέπει νά
καταβάλουμε εἰλικρινή προσπάθεια, ὥστε νά
μήν ὑποκύψουμε στόν πειρασμό μιᾶς ἰδιότυπης «ἀναμαρτησίας», σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ
ἄνθρωπος θεωρεῖ ἑαυτόν τέλειο, ἀπόλυτα ἀκέραιο στήν πίστη καί στόν ὀρθό βίο καί, ὡς ἐκ
τούτου, χωρίς τήν ἀνάγκη μετανοίας καί ἐπιστροφῆς, ἀντίθετα πρός τήν πατερική καί
ἀσκητική παράδοση πού μᾶς βεβαιώνει, ὅτι πάντοτε ἐν ταπεινώσει καί ποτέ μέ αἴσθηση ναρκισσιστικῆς αὐτάρκειας «δίνεις αἷμα, γιά νά λάβεις Πνεῦμα», δηλαδή ἀγωνίζεσαι παρακαλῶντας διαρκῶς, σάν τούς μαθητές Του, τόν
Χριστό: «Κύριε, πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Εἶναι
ἀγῶνας, προσπάθεια, πόνος καί κόπος, ἡ παρουσία τῆς πίστης στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, καί

Τοιχογραφία τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου πού ἀναπαριστᾶ τό ὅραμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
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ποτέ δεδομένη. Εἶναι μιά διαρκής πάλη, πού
ἄλλοτε ὁδηγεῖ στόν Παράδεισο καί ἄλλοτε
ἀκόμη καί σέ μιά σκοτεινή ἄβυσσο, ἀπό τήν
ὁποία μόνο ἡ πανσθενουργός Χάρις τοῦ Θεοῦ
μπορεῖ νά σέ λυτρώσει.
Ἀπ᾿ ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω, ἄς μήν θεωρήσετε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ὅτι δέν εἶναι
ἀπαραίτητη ἡ ἑνότητα στήν κοινή πίστη γιά τά
μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ κοινή ζωή
στήν Ἐκκλησία, ἀσφαλῶς καί προϋποθέτει τήν
διαφύλαξη τῆς κοινῆς καί ὀρθῆς πίστεως: «εἷς
Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». Αὐτά, ὅμως,
ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνει, ἀποτελοῦν κυρίως δῶρα τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα καλούμαστε νά τά καλλιεργήσουμε πρός τόν σκοπό
τῆς τηρήσεως τῆς μεταξύ μας ἑνότητος: «ὁ δέ
Θεός τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως δώη
ὑμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατά Χριστόν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδόν ἐν ἑνί στόματι
δοξάζητε τόν Θεόν καί πατέρα τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Καί, βέβαια, αὐτή ἡ κοινή πίστη καί ἡ κοινή ζωή δέν λειτουργοῦν ποτέ
ὡς ἀποτελέσματα τῶν ὁποιονδήποτε ἐξαναγκασμῶν, ἀλλά μόνο μέσα ἀπό τήν πρόσληψη
τοῦ ἄλλου, κατά τό πρότυπο τῆς σχέσης τοῦ
Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία Του: «προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθώς καί ὁ Χριστός προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ».
Ἡ σχέση καί ἡ ἑνότητά μας μέ τόν Χριστό
δέν εἶναι σχέση ἀτομικοῦ τύπου, ἀλλά σχέση
ἐκκλησιαστική, στηρίζεται πάντοτε καί στήν
παρουσία τῶν ἄλλων, τῶν συνανθρώπων, τῶν
φίλων, τῶν συναγωνιστῶν χριστιανῶν, μαζί μέ
τούς ὁποίους τηροῦμε τήν ἑνότητα, ζώντας
στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, κοινωνοῦντες ἀλλήλοις. «Αὐτός πού δέν ἀνήκει στό
σῶμα», θά μᾶς πεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «καί δέν ἔχει ἐπαφή μέ τά ὑπόλοιπα μέλη, δέν μπορεῖ νά ἔχει σχέση οὔτε μέ τήν κεφαλή». Ὁ Χριστός καί ἡ κοινωνία μας στό πανάγιο Σῶμα Του, εἶναι ὁ μοναδικός τρόπος
οὐσιαστικῆς ἑνότητας τῶν ἀνθρώπων «ἵνα μή
ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλά τό αὐτό ὑπέρ
ἀλλήλων μεριμνῶσι τά μέλη».
Ἀπό ὅλα τά παραπάνω πού εἴπαμε, ἀδελφοί

μου εὐλογημένοι, καί ἀπό πολλά ἀκόμη πού λόγω τῶν στενῶν χρονικῶν πλαισίων ἑνός λειτουργικοῦ κηρύγματος δέν εἴπαμε, φανερώνεται ὁ κοινός ἀγῶνας ὅλων μας, ὡς πρός τήν
διαφύλαξη τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι
μόνο ὅταν προκύπτουν σχίσματα καί αἱρέσεις,
ἀλλά κυρίως στήν καθημερινότητα τῆς ζωῆς
μας, ὡς μέλη τοῦ αὐτοῦ Κυριακοῦ σώματος.
Γιατί ἡ διάσπαση αὐτῆς τῆς ἑνότητος, ἄς τό
προσέξουμε, παρακαλῶ πολύ, ὅλοι μας αὐτό,
δέν ὀφείλεται τόσο στίς ἐξωτερικές ἐπιρροές,
τούς πειρασμούς τῆς ἱστορίας καί τά ἐμπόδια
πού θέτουν οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας –ἄλλωστε,
ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει, «τούς
ἔξω ὁ Θεός κρινεῖ»–, ἀλλά προέρχεται κυρίως
ἀπό τό «ἴδιον θέλημα» ἡμῶν τῶν χριστιανῶν.
Αὐτό τό ἀτομικό θέλημα, ὁ «ἴδιος» τρόπος,
εἶναι πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑπέρβαση τῶν
ὁρίων, τά ὁποῖα ὀφείλουμε σύμφωνα μέ τήν
Ἁγία Γραφή νά κρατήσουμε, μᾶς χωρίζει ἀπό
τούς ἄλλους καί τελικά μᾶς ἀποσπᾶ ἀπό τήν
συνέπεια στήν προσπάθεια γιά τήν διαφύλαξη
τῆς πίστης καί τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Χριστό
καί τήν Ἐκκλησία Του. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἀγῶνας
μας γιά ἑνότητα εἶναι πορεία ἐπίμονη, ἐπίπονη
καί σταυρική, χωρίς, ὅμως, κατάθλιψη, χωρίς
ἀρνητισμό κι ἀπελπισία, ἀλλά πορεία ἐλπίδας
πού ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή χαρά πού δέν φθείρεται καί δέν μπορεῖ νά κλέψει ὁ θάνατος. Τήν
χαρά τῆς ἑνότητος μέ τόν Θεό καί τούς ἀδελφούς στή ζωή τῆς Τριαδικῆς Θείας Βασιλείας.
Εὐχηθεῖτε, Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα, ἡ σημερινή ἑορτή καί λαμπρά πανήγυρις
τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου,
τοῦ καί ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, νά σημάνει ἀληθινό ἐγερτήριο σάλπισμα πρός τίς σιωπῶσες συνειδήσεις ὅλων
μας, ὥστε «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ», νά ὁδηγηθοῦμε «εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν
ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ». Ἀμήν!
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
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Τό ἔργο
τῆς Ἱεραποστολῆς
προχωρᾶ
καί καρπίζει
μέσα ἀπό πολλές
δυσκολίες
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ύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού φυ-

Σλάσσονται στά ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Καμπάλας καί πάσης
Οὐγκάντας, τό ξεκίνημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στή χώρα, ἀνάγεται στό ἔτος 1919. Ἔτσι, λοιπόν, μέ
ἀφορμή τό γεγονός τῆς συμπλήρωσης τῶν πρώτων 100 χρόνων παρουσίας, ἔχουν προγραμματιστεῖ διάφορες ἐκδηλώσεις. Ὑπῆρξε, βεβαίως, ἡ
σκέψη οἱ ὅποιες ἐκδηλώσεις νά πραγματοποιηθοῦν τό ἔτος 2022, πού συμπίπτει μέ τήν συμπλήρωση ἑκατονταετίας ἀπό τήν ἄφιξη στήν Οὐγκάντα τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιμανδρίτη π.
Νικοδήμου Σαρίκα. Ἀποφασίστηκε,
τελικά, νά ξεκινήσουμε τίς ἐκδηλώσεις μας ἀπό ἐφέτος. Κύριος σκοπός
μας μέ τίς διάφορες ἐκδηλώσεις πού
ἔγιναν, ἀλλά καί θά πραγματοποιηθοῦν ἐν καιρῷ, εἶναι νά γνωρίσουν
τήν ἱστορία κυρίως οἱ νέοι μας.
Σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν ὅποιων
ἑορταστικῶν καί ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων, κρίθηκε σκόπιμο νά εἶναι ἡ
θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ
Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν
πρωτεύουσα Καμπάλα. Ἡ κατάθεση
τοῦ θεμέλιου λίθου ἔγινε τήν Κυριακή 5 Μαΐου μέ τήν τιμητική παρουσία
τοῦ Προέδρου τῆς χώρας κ. Ἰωήλ
Kaguta Museleni, καθώς καί πολλῶν
ἄλλων κυβερνητικῶν, πολιτικῶν
ἀξιωματούχων καί πλήθους πιστῶν
(βλέπε περιοδικό «Πάντα τά Ἔθνη»,
τεῦχος 150, σελ. 26).
Θά πρέπει, βέβαια, νά ἀναφερθεῖ
ὅτι ἐκτός ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης τῶν 100 χρόνων τῆς
Ὀρθοδοξίας στήν Οὐγκάντα πού μᾶς
ὁδήγησε στό νά προγραμματίσουμε

Οἱ ἀείμνηστοι πρῶτοι Οὐγκαντέζοι κληρικοί Ὀβαδίας Basajjakitalo (ἀριστερά) καί Ρουβήμ Ssebanja Mukasa Spartas,
μετέπειτα Ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως Χριστοφόρος (δεξιά)

τή θεμελίωση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς
Ἁγίας Σοφίας, ὑπῆρχαν καί ἄλλοι πρακτικοί
λόγοι πού μᾶς ὤθησαν στήν ἀπόφασή μας νά
προχωρήσουμε, μέ κυριότερο ἀπό αὐτούς
πού ἀφοροῦσαν στό ζήτημα τοῦ οἰκοπέδου.
Δύο ἀπό τά τρία οἰκόπεδα στήν Καμπάλα,
πού παραχωρήθηκαν στούς πρώτους Ὀρθόδοξους ἀπό τό κεντρικό Βασίλειο Buganda
στίς 24 Δεκεμβρίου 1959, δόθηκαν μέ ἐνοικιαστήρια συμφωνία γιά χρήση 49 χρόνων.
Τό ἐνοικιαστήριο, λοιπόν, ἔληγε στίς 23 Δεκεμβρίου 2008. Βασικοί ὅροι τῆς συμφωνίας
ἦταν ὅτι θά πληρώνονταν κάποια ποσά στό
ντόπιο νόμισμα κάθε χρόνο στό κεντρικό ταμεῖο τοῦ Βασιλείου καί ὅτι θά ἀναπτύσσονταν τά δύο οἰκόπεδα μέ πρέποντα τρόπο

ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Κοινότητα, προκειμένου
νά ἀνανεωθεῖ ἐκ νέου ἡ συμφωνία.
Στήν περίπτωσή μας, δυστυχῶς, μόνο τό
ἕνα ἀπό τά δύο οἰκόπεδα ἀξιοποιήθηκε
ἐπαρκῶς. Σ’ αὐτό βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, σχολικές ἐγκαταστάσεις, τό μικρό Νοσοκομεῖο «ὁ Τίμιος Σταυρός», τό Πνευματικό Κέντρο καί ἡ ἕδρα τῆς
Μητροπόλεως. Τό δεύτερο οἰκόπεδο πού
βρίσκεται στό βουνό Lubya, τό ὁποῖο προορίστηκε γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἐλλείψει τῶν ἀπαραίτητων χρημάτων,
παρέμενε ἀναξιοποίητο. Ἀναφέρουμε, ἐπίσης, ὅτι καί τά ἀναλογοῦντα ποσά τῶν ἐνοικίων, λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν δέν
ἐξοφλοῦνταν τακτικά.
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Ὁ πρῶτος Μητροπολίτης Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κυρός Θεόδωρος Nawkyama (ἀριστερά)
καί ὁ Μακαριστός π. Εἰρηναῖος Magimbi (δεξιά), ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Οὐγκάντα

Ἀπό τό ἔτος 1996, γιά τούς προαναφερθέντες λόγους, τό Βασίλειο Buganda ζητοῦσε
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ἀνταλλάξει
τό ἀναξιοποίητο οἰκόπεδο, μέ κάποιο ἄλλο,
τό ὁποῖο παρεμπιπτόντως, βρισκόταν πολύ
μακριά ἀπό τό κέντρο τῆς πρωτεύουσας.
Τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Θεόδωρος. ἦταν βαρύτατα ἀσθενής καί μετά ἀπό λίγο καιρό ἐκοιμήθη. Γιά τά
συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας, εὐτυχῶς, ὁ ἀείμνηστος π. Εἰρηναῖος Magimbi, Μέγας Οἰκονόμος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀντέδρασε
πολύ σωστά. Ἀντί νά διαπραγματευτεῖ τό θέμα τῆς ἀνταλλαγῆς πού ἔθετε ἡ ἄλλη πλευρά, πρότεινε ἐπιτακτικά τή μείωση τοῦ ἐνοικίου, τά ὁποῖα τό Βασίλειο ἀνέβαζε, ἀδιαφο-
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ρώντας γιά τό γεγονός ὅτι οἱ δράσεις μας
ἔχουν φιλανθρωπικό καί ὄχι ἐμπορικό χαρακτῆρα.
Παράλληλα στούς κόλπους τῆς ἴδιας τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐγκάντας, τήν
ἐποχή ἐκείνη ὑπῆρχε ἀκόμη τό πρόβλημα
τῶν ἀντιμαχόμενων παρατάξεων (1968 1974).Τύποις εἶχε ἐπιτευχθεῖ μία συμφωνία
μεταξύ τῶν δύο ἀντιμαχόμενων «παρατάξεων» τῶν «Ἑλληνιστῶν Ἀφρικανῶν Ὀρθοδόξων», καί τῶν «Αὐτόνομων Ἀφρικανῶν Ὀρθοδόξων» (20,21.03.1974). Ὡστόσο κάποια πρόσωπα ἀπό τήν ὁμάδα τῶν «Αὐτόνομων» πλαστογράφησαν τό ἐπίσημο πιστοποιητικό τῆς
Ἄδειας Λειτουργίας, τό ὁποῖο εἶχε ἐκδοθεῖ
στίς 26.09.1953 μέ τίτλο «Trustees of African

Greek Orthodox Church». Πλαστογράφησαν,
ἐπίσης, τό ἔτος 1984 καί τά ἔγγραφα χρήσης
τῶν δύο οἰκοπέδων στήν πρωτεύουσα, διαγράφοντας ἀπό τόν τίτλο τή λέξη «Greek»
καί ἀντικαθιστώντας την μέ τήν λέξη «Autonomous» ὥστε νά γίνει «Trustees of African
Autonomous Orthodox Church». Εὐτυχῶς μετά τήν παρέλευση πέντε μηνῶν ἀπό τήν συμφωνία τοῦ 1974, ἡ Κυβέρνηση τῆς Οὐγκάντας εἶχε δώσει ἐντολή νά τροποποιηθοῦν
ὅλα τά σχετικά ἔγγραφα μέ τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία στή χώρα καί στό ἑξῆς νά εἶναι
«Trustees of Uganda Orthodox Church».
Μετά ἀπό τήν ἀποτυχία τῶν «Αὐτονομιστῶν», ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν ἐπέλεξαν νά
αὐτοαποκαλοῦνται παλαιοημερολογῖτες.
Μπορεῖ μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, νά ἔχουν
ἐκλείψει οἱ πρῶτοι ὀπαδοί τοῦ «Αὐτονομιστῆ
Ἐπισκόπου» Χριστοφόρου, ἀλλά κάποιοι
ἀπόγονοί τους σχημάτισαν διάφορες φατρίες, μέ σκοπό τους στό ὄνομα τῆς Ὀρθοδοξίας νά ἀποκτήσουν ὑπόσταση καί ὀντότητα. Ἔκτοτε συνεργάζονται μέ διάφορους
περιφερόμενους παλαιοημερολογῖτες καί
κατηγοροῦν τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη καί
τό «νέο ἡμερολόγιο», ὡς τό βασικό αἴτιο
τῶν δυσκολιῶν τῆς ταχύτερης ἐξάπλωσης
στήν Οὐγκάντα.
Ἐκτός τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τά
ὁποῖα πάντοτε εἴχαμε νά ἀντιμετωπίσουμε,
ἔπρεπε ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, δυστυχῶς,
μέ ἠρεμία καί νηφαλιότητα νά δαπανοῦμε
πολύτιμο χρόνο, δυνάμεις ἀλλά καί χρηματικούς πόρους, ὥστε νά μήν ἐκτραπεῖ ἤ ἐπιμολυνθεῖ ἤ ἀλλοτριωθεῖ ἀπό ἐξωγενῆ στοιχεῖα
ἡ ἀποστολή μας στήν Οὐγκάντα, πού δέν
εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἑδραίωση τῆς ἁγίας
Ὀρθόδοξης πίστης ἐπάνω σέ στέρεες βάσεις καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
Ἔτσι, λοιπόν, σέ συνεργασία μέ τίς κρατικές ὑπηρεσίες, καταλήξαμε τό 2017, νά ἀνα-

γνωριστεῖ ἡ νομική ὑπόστασή μας καί νά χαρακτηριστοῦν οἱ δράσεις μας ὡς φιλανθρωπικές. Ἡ ἔγγραφη πιστοποίηση ἔγινε στή βάση τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ. Μόλις πέρυσι, ἐπίσης, πετύχαμε μετά ἀπό πολύ ἀγῶνα νά ἀνανεωθοῦν οἱ τίτλοι χρήσεως τῆς
γῆς τῶν τριῶν οἰκοπέδων στήν πρωτεύουσα.
Τό κεντρικό Βασίλειο Buganda ἐξέδωσε
τούς σχετικούς τίτλους, μέ μειωμένα τά μισθώματα τῶν δύο τουλάχιστον οἰκοπέδων.
Παράλληλα σχεδόν τό 80% τῶν ἐκτάσεων,
πού εἶχαν παραχωρηθεῖ στίς ἐνορίες καί στίς
κοινότητές μας ἔχουν ἤδη κατοχυρωθεῖ μέ
ἀνανεωμένους τίτλους ἰδιοκτησίας.
Ἡ πρόκληση γιά ἐμᾶς εἶναι ἡ χρηστή διαχείριση καί ἡ διαφύλαξη τῆς ὅποιας περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε οἱ καρποί
αὐτῆς νά ἀνακουφίζουν τίς πάμπολλες ἀνάγκες τῶν πιστῶν Οὐγκαντέζων ἀδελφῶν. Ἡ
ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Οὐγκάντα,
ἴσως, νά ἔχει καθυστερήσει σέ σχέση μέ τά
ἀποτελέσματα τοῦ «ἱεραποστολικοῦ» ἔργου
τῶν ἄλλων Ὁμολογιῶν, ὅπως τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί τῶν Ἀγγλικανῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία,
ὅμως, γίνεται γνωστή καί ἤδη εἶναι πολλοί
ἐκεῖνοι πού μεταστρέφονται σ’ Αὐτήν. Πρέπει νά ἐπιμείνουμε στήν στερέωση σέ ὅλα τά
ἐπίπεδα, τῶν μικρῶν καί ἐνίοτε ὀλιγάριθμων
κοινοτήτων μας, συμβάλλοντας στήν ἀνάπτυξη σταθερῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης
καί φρονήματος. Παράλληλα, λοιπόν, μέ τήν
ποιμαντική τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας,
θά πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἱκανοποιήσουμε καί τήν ἐσωτερική πνευματική ἀναζήτηση ὅλων ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού ψάχνουν τήν ἀλήθεια καί μᾶς πλησιάζουν.
† Ὁ Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας Ἰωνᾶς
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Ἀ

Παραδοσιακή
καί σύγχρονη
μαγεία·
ἄποψη γιά
τήν ποιμαντική
ἀντιμετώπιση
τοῦ φαινομένου
στήν Ἀφρική
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πό μαρτυρίες Ἑλλήνων συγγραφέων τῆς
ἀρχαιότητας, γνωρίζουμε ὅτι ἡ μαγεία, ἡ
ἀστρολογία καί ἡ μαντική κυριαρχοῦσαν στόν
τότε κόσμο. Γράφει γιά παράδειγμα ὁ Θουκυδίδης στήν Ἱστορία του (5,103): «Πολλοί ἄνθρωποι ὅταν χάσουν τίς εὔλογες ἐλπίδες
τους καταφεύγουν σέ φανταστικά σχήματα,
στή μαντική καί τούς χρησμούς καί ὅσα ἄλλα
τέτοια τρέφουν τίς προσδοκίες πού ὁδηγοῦν
στήν καταστροφή».
Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, κυρίως, συναντᾶ κανείς ἔντονα τή μάχη τοῦ Χριστοῦ μέ
τόν διάβολο, πού προσπαθεῖ μέσῳ διαφόρων
σχημάτων νά παραπλανήσει καί πειράξει τούς
ἀνθρώπους. Οἱ Ἀπόστολοι κήρυξαν τήν ἐλευθερία ἀπό τή δυναστεία τῶν μάγων καί μάντεων πού χαρίζει ἡ πίστη στόν Χριστό καί ἔδωσαν τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους μέ τήν
πίστη τους νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς δεισιδαιμονίες καί ἐλεύθερα νά ρυθμίζουν τή ζωή τους.
Ὅταν διαβάζει κανείς γιά τόν ἱστορικό
θρίαμβο τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι τῆς εἰδωλολατρίας, τῆς μαγείας καί τῆς μαντικῆς τῆς
ἀρχαιότητας, ἀπορεῖ εὔλογα πῶς εἶναι δυνατόν μετά ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια χριστιανικῆς ἱστορίας καί σχετικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν ἀνθρώπων, νά κυριαρχοῦν στήν κοινωνία μας μάντεις, μάγοι, χρησμολόγοι, χαρτορίχτρες καί πάσης φύσεως ἄνθρωποι
(ἄνδρες καί γυναῖκες) πού ὑποτίθεται «προλέγουν ἤ δύνανται νά ἐλέγξουν τό μέλλον», φυσικά, πάντοτε μέ τό σχετικό οἰκονομικό ἤ
ὁποιοδήποτε ἄλλο κέρδος.
Ἀντιλαμβάνεται κανείς ἄν εἶναι τόσο δύσκολο –ὄχι φυσικά ἀκατόρθωτο μέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ– νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ μαγεία ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, πόσο δυσκολότερο γίνεται
αὐτό στήν Ἀφρική πού ἡ παρουσία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, κυρίως μέ τήν εἰκόνα τῆς ὀργανωμένης ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας, μετρᾶ
περίπου μόνο ἕναν αἰῶνα βίου.
Οὐσιαστικά ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιά
γρήγορη θεραπεία, γιά ἄμεσα ἀποτελέσματα
χωρίς κόπο καί μόχθο, ἡ ἀνυπαρξία ὑπομονῆς

καί καρτερικότητας, εἶναι ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα πού βοηθοῦν τήν ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν
ἀντιχριστιανικῶν καί ἐπικίνδυνων φαινομένων.
Φυσικά ἡ ἔλλειψη πίστης στόν Θεό καί ἡ ἀποχριστιανοποίηση τῶν κοινωνιῶν μας, δημιουργοῦν ὅλο καί περισσότερες ἀνασφάλειες καί
φόβους. Καταστάσεις δηλαδή πού εὐνοοῦν τέτοιες ἐκδηλώσεις καί φαινόμενα.
Θά πρέπει νά τονιστεῖ, ἀσφαλῶς, ὅτι ὁ διαχωρισμός τῆς μαγείας, σέ μαύρη καί λευκή,
εἶναι αὐθαίρετος, ἐφόσον ἀποκλειστικός γενάρχης καί καθοδηγητής ὅλων αὐτῶν τῶν καταστάσεων εἶναι ὁ διάβολος. Εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, παράδοση καί ζωή
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποιαδήποτε ἐνασχόληση
τῶν πιστῶν της μέ μορφές τῆς μαγείας. Ἡ χρήση χριστιανικῶν συμβόλων, ἐπίσης, εἶναι μόνο
παραπλανητική. Τό λέμε αὐτό γιατί στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί στήν Ἀφρική, πολλοί μάγοι χρησιμοποιοῦν στούς χώρους ὅπου ἐξαπατοῦν τά

θύματά τους εἰκόνες, λιβάνι, κεριά κ.λπ.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς μαγείας μέσῳ ποιμαντικῶν δράσεων, παρ’ ὅλες τίς ἰδιαιτερότητες
τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου, βασίζεται καί πρέπει
νά βασίζεται ἐπάνω στίς παλαιές παραδοσιακές
μεθόδους τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, πού
ἀντιμετώπισαν τέτοια σοβαρά θέματα στή δισχιλιοστή της πορεία.
Οἱ μαρτυρίες τῆς Καινῆς Διαθήκης μᾶς περιγράφουν μέ ἐνάργεια, πώς εἶναι ἀδύνατη ἡ συνύπαρξη τοῦ φωτός μέ τό σκότος καί βεβαίως
τοῦ Χριστοῦ μέ τόν διάβολο. Οἱ Ἀπόστολοι
ἀποστρέφονται κάθε μαντική ἤ μαγική ἐνασχόληση.
Ἀπό τά Συναξάρια μαθαίνουμε γιά τό βίο
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ καί τῆς Ἁγίας μάρτυρος
Ἰουστίνης. Νικημένος ὁ Ἅγιος ἀπό τή δύναμη
τῆς πίστεως τῆς νεαρῆς παρθένου, ἑλκύσθηκε
στόν Χριστιανισμό, ἀποστράφηκε τά μαγικά
του ἔργα, κατηχήθηκε, βαπτίσθηκε καί μάλιστα
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μαρτύρησε γιά τόν Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς συγκλονιστικῆς του πορείας
ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς, τόν θεωρεῖ δικαίως
προστάτη γιά ἐκείνους πού παλεύουν μέ τά δεσμά τῆς μαγείας καί τοῦ διαβόλου γενικότερα.
Ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, ὅλα τά βαπτισμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας παίρνουμε τή σαφή ἀπάντηση, πώς καμία
δύναμη τῆς μαγικῆς «τέχνης» δέν μπορεῖ νά
εἶναι δυνατότερη ἀπό τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ.
Πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ πρωτοπόρο τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἔχουν ἀσχοληθεῖ
μέ τή σωστή ἀντιμετώπιση τοῦ φαινόμενου τῆς
μαγείας.
Θά προσπαθήσουμε νά σταχυολογήσουμε
μερικούς τρόπους γιά τήν καλύτερη ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῆς μαγείας.
Κάθε προσπάθεια ἀντιμετώπισης τῆς μαγεί26

ας γίνεται μέσα στά πλαίσια τῆς Ἐκκλησίας καί
ὄχι ἔξω ἀπό Αὐτήν. Ἡ ἀντιμετώπισή της, ἄλλωστε, δέν στηρίζεται στό ὅτι εἴμαστε καλοί Χριστιανοί, ἀλλά στή δύναμη καί στά χαρίσματα
τῆς Ἱερωσύνης καί στή χάρη τῶν Μυστηρίων
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι δυνατόν ποτέ νά πιστέψουμε, πώς ἐμεῖς εἴμαστε πού ἀντιμετωπίζουμε ἀπό μόνοι μας αὐτές τίς καταστάσεις; Στό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, φυσικά, γίνονται ὅλα.
Ἡ ὀρθή ἀντιμετώπιση τέτοιων περιστατικῶν, κατά τήν ἄποψή μας, ξεκινᾶ ἀπό τήν
εὐρεία καί ἐπαρκή γνώση σχετικά μέ τό θέμα
τῆς μαγείας, ἀλλά καί τή συνεχή ἐνημέρωση
καί κατάρτιση τῶν ἱερέων μας, μέ κείμενα θεολογικά, ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ ἐπαρκῶς μέ τό συγκεκριμένο ζήτημα. Στό πλαίσιο
αὐτό προτείνουμε, κατά τό δυνατόν, τή διοργάνωση ἱερατικῶν συνάξεων ἀλλά καί ὁμιλιῶν
πρός τόν λαό μέ θεματολογία πού ἀφορᾶ στήν
ἀντιμετώπιση ἀνάλογων ποιμαντικῶν προβλημάτων.
Ἡ ἀναλυτική συζήτηση ἐπί τῶν θεμάτων
αὐτῶν, οἱ ἀπαντήσεις στίς ἀπορίες τῶν ἱερέων
μας καί τῶν πιστῶν μας καί ἡ ἐνημέρωσή τους
γιά τίς ἰδιομορφίες ἀνάλογων καταστάσεων,
μποροῦν νά συμβάλλουν στήν καλή καί ἐπιτυχή ἀντιμετώπισή τους.
Ξεκινήσαμε τίς προτάσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων αὐτῶν, ἀπό τήν κατάρτιση
καί ἐπιμόρφωση τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Ἀπό ἐκεῖ
ξεκινοῦν ὅλα. Γνωρίζουμε πώς ἐκεῖ πού ὑπάρχουν καλοί ἱερεῖς, ἀντιμετωπίζονται μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἀντίστοιχα ζητήματα. Εἶναι γεγονός πώς ἡ φυσική ἀπουσία ἀλλά καί ἡ πνευματική ἀνεπάρκεια τῶν ἱερέων, ἀφήνει τό περιθώριο γιά τήν ἀνάπτυξη τέτοιων δαιμονικῶν
καταστάσεων. Στίς ἡμέρες μας τά μέσα τοῦ
διαδυκτίου, δίνουν νέες διεξόδους καί δυνατότητες. Θά μπορούσαμε μέσῳ αὐτῶν νά κυκλοφορήσουμε κείμενα, πού ἀφοροῦν στή σωστή ἀντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
Ἡ ἐνασχόληση ὁρισμένων μέ τήν ἀντιμετώπιση τοῦ σοβαροῦ ζητήματος τῆς μαγείας, δημιουργεῖ θόρυβο καί αἴσθημα φόβου στούς

ἀνθρώπους, ἐπιφέροντας, τελικά, τά ἀκριβῶς
ἀντίθετα ἀπό τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα. Σέ
πολλές περιοχές τοῦ κόσμου, ἡ ἐνασχόληση μέ
τή μαγεία ὑποβάλλει τούς ἀνθρώπους σ’ ἕνα
τέτοιο ἰδιότυπο καθεστώς φόβου. Ὁ φόβος,
ἀσφαλῶς, περιπλέκει τά πράγματα καί δέν δημιουργεῖ ὑγιές ἔδαφος, ὥστε νά καρποφορήσει
ἡ πίστη. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νά ἀναφέρουμε
πώς ἡ ἐνασχόληση μέ τήν ἀντιμετώπιση τῆς
μαγείας, θά πρέπει νά γίνεται μέ διάκριση καί
ὄχι μέ τρόπο ἐπιπόλαιο πού ξεπερνᾶ κάποια συγκεκριμένα καί σαφῆ ὅρια.
Μιλώντας, ἐπίσης, γιά τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση διάφορων φαινομένων μαγείας, θά
πρέπει νά συνυπολογίσουμε ὅτι σήμερα οἱ λόγοι πού ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στή μαγεία,
ἔχουν ἐπιτρέψει, κυρίως στήν Ἀφρική, τήν
ἀνάπτυξη ἑνός εἴδους ἄλλης «μαγείας», αὐτῆς
τῶν καινοφανῶν προτεσταντικῶν «Ἐκκλησιῶν», τῶν αὐτονομαζόμενων παραπλανητικά
«θαυματουργῶν», πού στό ὄνομα μιᾶς κατ’ ἐπίφαση Χριστιανικῆς πίστης προσφέρουν «λύσεις» στίς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ Κύριός μας προειδοποιεῖ στό Εὐαγγέλιό
Του γιά τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι θαύματα θά κάνουν πολλά. (Ματθ. 24,24) «ἐγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί
δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε
πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς».
Ἔχουμε σήμερα τήν ἐμφάνιση πολλῶν τέτοιων
ψευδοπροφητῶν, οἱ ὁποῖοι δῆθεν στό ὄνομα
τοῦ Κυρίου «θαυματουργοῦν». Ὀνομάζουν τά
κέντρα τῶν συνάξεών τους «κέντρα θαυμάτων». Μιά καινοφανής μορφή μαγείας, βλάσφημα ἐπικαλυμμένη μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Γίνεται συστηματική καί μεγάλη παραπλάνηση τῶν ἀνθρώπων. Μέ κύριο ἄξονα τήν ἐκμετάλλευσή τους, διάφοροι «θαυματουργοί» πάστορες - μάγοι προτείνουν ὑποτιθέμενες λύσεις προβλημάτων. Πολλοί ἄνθρωποι, δυστυχῶς, προσκολλῶνται σέ αὐτούς, ὄχι μέ ὑγιή
πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά θέλοντας
μέ ἕνα τρόπο μαγικό νά λάβουν ἀπαντήσεις

στά προβλήματα πού τούς ἀπασχολοῦν.
Καλούμαστε νά προστατέψουμε τούς πιστούς, ὑπογραμμίζοντας τίς ἀρετές τῆς πίστεως, ὅπως εἶναι ἡ ὑπομονή καί ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Ἀντί τοῦ
φόβου, τήν ἀνάγκη γιά γρήγορες ἀπαντήσεις
καί λύσεις σέ ὅ,τι πρόβλημα ἔχουμε καί τήν
λανθασμένη ἀντίληψη, ὅτι ὁ Θεός πρέπει νά
μᾶς κάνει τά πάντα ὅπως ἀκριβῶς τά σκεφτόμαστε καί τά θέλουμε.
Γιά αὐτό, ἀνάμεσα σέ ὅλες αὐτές τίς προκλήσεις, χρειάζεται ἀπό τήν πλευρά μας νά
τραβοῦμε τίς διαχωριστικές γραμμές μέ διάκριση χωρίς νά παραγνωρίζουμε καταστάσεις,
ἀλλά καί χωρίς νά ὑπερεκτιμοῦμε τίς προσωπικές μας δυνάμεις.
† Ὁ Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας Σίλβεστρος
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NOMOKANONIKA
Ἐρώτηση:
Ὅταν ἕνας κατηχούμενος σέ μία ἱεραποστολική χώρα παρουσιάσει ἔκτακτα σημεῖα χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (θεραπεῖες, γλωσσολαλιά, προορατικότητα κ.τ.λ.), μποροῦμε
νά προχωρήσουμε ἄμεσα στή βάπτισή του;

Ἀπάντηση:
Γιά τήν εὐχερέστερη ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό καί γιά νά βοηθηθοῦμε στό ἐάν τά
ἔκτακτα αὐτά σημεῖα πού παρουσιάζει ὁ κατηχούμενος εἶναι γνήσια ἔχουμε καί δύο χωρία
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, βάσει τῶν ὁποίων μποροῦμε νά κρίνουμε ἀναλόγως καί νά ἀποφασίσουμε. Συγκεκριμένως, ὁ ἀπόστολος Παῦλος
στήν ἐπιστολή του πρός Γαλάτας (5,22-23) γράφει: «Ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης
(ἐντιμότητα-εὐεργετικότητα), ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια· κατά τῶν τοιούτων
(προσώπων) οὐκ ἔστι νόμος».
Ἐφ᾽ ὅσον ἕνας κατηχούμενος διακρίνεται
καί διακατέχεται ἀπό αὐτές τίς ἀρετές καί τά
χαρίσματα ἔχει ὁπωσδήποτε καί τίς προϋποθέσεις νά τύχει ἰδιαίτερης ἀντιμετωπίσεως καί
μεταχειρίσεως. Ἤδη ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει
ὅτι «κατά τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι (δέν ἰσχύει)
νόμος». Ἑπομένως, ὅταν διαπιστώσουμε ἕνα
ἔκτακτο χάρισμα σ᾽ αὐτόν τόν ἄνθρωπο μποροῦμε ἀμέσως νά συντομεύσουμε τό χρόνο
τῆς κατηχήσεως καί νά τόν βαπτίσουμε.
Ἕνα τέτοιο παράδειγμα ἔχουμε στίς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» (10,44-48): Ὅταν ὁ ἀπόστολος Πέτρος πῆγε στό σπίτι τοῦ εὐσεβοῦς
ἑκατόνταρχου Κορνηλίου στήν Καισάρεια, κλήθηκε νά μιλήσει πρός τούς συγκεντρωθέντες
συγγενεῖς, φίλους καί ἄλλους παρευρεθέντες.
Ἐνῶ μιλοῦσε πολλοί ἀπό τούς ἀκροατές του
ἄρχισαν μέ τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
νά μιλοῦν διάφορες γλῶσσες. Φυσικά οἱ
γλῶσσες αὐτές ἦταν κατανοητές ἀπό τούς
ὁμόγλωσσους καί δέν ἦταν ἄναρθρες φωνές ἤ
ἀκατανόητες κραυγές.
Τό θαυμαστό αὐτό σημεῖο ἔκανε ἰδιαίτερη
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ἐντύπωση ἀκόμη καί στούς ἐξ Ἰουδαίων χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν παρόντες ἐκεῖ. Καί
στή σχετική ἀπορία τῶν θαυμαζόντων τό γεγονός αὐτό καί ἴσως διερωτωμένων, τί πρέπει νά
γίνει, πῶς νά ἀντιμετωπισθοῦν, ὁ ἀπόστολος
Πέτρος ἔλυσε τήν ἀπορία τους καί ἀποκρίθηκε
ὅτι τίποτε δέν ἐμπόδιζε νά βαφτιστοῦν χωρίς
χρονοτριβές.
Ἀκολούθως «διέταξε» μέ τό κῦρος πού εἶχε
(ὄχι ἁπλῶς ὑπέδειξε) νά βαπτιστοῦν, ἔτσι ὥστε
ἐκτός τῶν ἄλλων καί νά μήν βρεθεῖ κάποιος
πού νά φέρει ἀντίρρηση, ἤ νά ἐμποδίσει τή βάπτισή τους, ἤ καί νά τή θεωρήσει περιττή.
Ἐδῶ μάλιστα πρέπει νά τονισθεῖ καί εἶναι
βασικό τό ὅτι δέν θεώρησε ὁ ἀπόστολος Πέτρος περιττό τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος,
ἀλλά ἀντιθέτως καί διέταξε, ὥστε νά μήν παραμεληθεῖ ἤ νά ἀναβληθεῖ ἡ βάπτιση, ἀλλά νά
πραγματοποιηθεῖ τό συντομότερο. Οὔτε μποροῦσε νά τό θεωρήσει περιττό, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος εἶχε πεῖ: «Ἐάν μή τίς γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς
τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰω. 3,5), ἤ εἶχε παραγγείλει στούς ἀποστόλους: «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες
αὐτούς» (Ματθ. 28,19).
Ἔτσι καί στήν προκειμένη περίπτωση μποροῦμε νά συντομεύσουμε ἤ καί νά τερματίσουμε τό χρόνο τῆς κατηχήσεως γι᾽ αὐτόν τόν
προικισμένο μέ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατηχούμενο καί νά τόν κάνουμε ἀμέσως
δεκτό στήν τάξη τῶν πιστῶν μέ τή βάπτισηχρῖσμα καί στή συμμετοχή του στή θεία κοινωνία.
Παν. Ι. Μπούμης

«τῶν δέ μαθητῶν καθῶς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος
αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς... ἀδελφοῖς»
(Πράξ. ια´ 29)
Ἀπό 01-04-2020 ἕως 30-062020 προσεφέρθηκαν στό
Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τά παρακάτω χρηματικά ποσά γιά τό ἱεραποστολικό
ἔργο ἀπό τούς:
Ananiadis Maria 9,53 ● Ἀγγελόπουλο Πελοπίδα 30 ● Ἀγριογιάννη Βασίλειο 20 ● Ἀλεξανδρίδη Δημήτριο 50 ● Ἀναστασάκη Ἀνδρομάχη 100 ● Ἀναστασοπούλου Εὐφροσύνη 100
● Ἀντωνάτου Παρασκευή 30 ●
Ἀντωνίου Σ. Παναγιώτη 100 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1120) 10.000 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1060) 300 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1505, 1507) 440
● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1501) 50 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 940) 20 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1107) 50 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 1867) 60 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
1089) 500 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
1121, 1122) 100 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 1850) 100 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 1140) 1.710 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 1141) 100 ● Ἀνώνυμο
(Α.Α. 1965) 90 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
1465) 20 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.
1488) 50 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1129)
20 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1128) 2 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1125) 3.000 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1124) 30 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1108) 20 ● Ἀνώνυμο
(Γ.Ε. 1104) 15 ● Ἀνώνυμο (Α.Α.
1994) 90 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή τῆς περιοχῆς, παραδίδει εἴδη πρώτης ἀνάγκης στό Ὀρφανοτροφεῖο
«Agape» στήν πρωτεύουσα τοῦ Καμερούν Γιαουντέ

1090) 3 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1877)
30 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1873) 197,3
● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1846) 20 ●
Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1852) 10 ● Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1857) 50 ● Ἀποστολόπουλο 200 ● Ἀσημάκη Γεωργία 50 ● Ἀσημακόπουλο
Ἀνδρέα 50 ● Βαργιάμη Ἐλευθερία 20 ● Βαρελᾶ Στυλιανή
50 ● Βαρώνου Γιασεμῆ 30 ●
Βασιλοπούλου Σοφία 60 ●
Βλαγκούλη Νίκη 100 ● Βλάχου
Ἀναστασία 50 ● Βόσικα Δημή-

τριο 200 ● Βουκυκλάρη Στέλλα 20 ● Βούλγαρη Πολύκαρπο
50 ● Γαβρίδου Σοφία 100 ● Γαλανάκη Ἕλλη 30 ● Γάργαλη
Νικόλαο 250 ● Γαρουφαλλῆ
Χριστίνα 50 ● Γεωργιάδη Παναγιώτη 40 ● Γιαμνιαδάκη Νικόλαο 5 ● Γιαννόπουλο Ἰωάννη 25 ● Γιαννoπούλου Παναγιώτα 25 ● Γουρᾶ Σοφία 20 ●
Γραμματικοῦ Σουλτάνα 40 ●
Γρηγορίου Ἰάσονα 50 ● Δεληγιάννη Χριστόδουλο 20 ● Δε29

ληγιώργη Κων/νο 90 ● Δημητρίου Νίκη 20 ● Δούγαλη Παναγιώτη 50 ● Δραγώγια Βασ.
50 ● Δρακουλάκη Μενέλαο
100 ● Δριβηλᾶ Γεωργία 50 ●
Ἐγγλέζου Φίλια 30 ● Ἐκδόσεις
«ΨΥΧΟΓΙΟΣ» 200 ● Ἐλπιδοφόρο Ἰωάννη 50 ● Ἐξιόγλου
Ἀλκιβιάδη 15 ● Εὐαγγελάτου
Βασιλική 20 ● Ζέρβα Νικ. Δημ.
100 ● Ζησάκη Ἰωάννη 10 ● Ζυγούρα Ἀνδρέα 20 ● Ἡσυχαστήριο «ΟΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 30
● Θαλασέλη Παναγιώτη 200 ●
Θηβαίου Δ. 20 ● Κακαράτζα
Ἀντώνιο 20 ● Καλογιάννη Μακρίνα 20 ● Καλούδη Γεωργία
50 ● Κάμα Βασίλειο 5 ● Καμβρογιάννη Κων/νο 500 ● Καναλουπίτη Δήμητρα 70 ● Κάντζο
Κων/νο 40 ● Καραβάνη
Εὐστράτιο 260 ● Καρακατσάνη
50 ● Καρακατσάνη Ἀθηνᾶ 50 ●
Καραμπερόπουλο Ρήγα 95 ●
Καρατζᾶ Χριστίνα 20 ● Καρβέλα Παναγιώτη 200 ● Καρκάνη
Φίλιππο 20 ● Καροσιέρη Γεώργιο 50 ● Καρυώτου Χαρίκλεια
50 ● Κεκελέκη Εὐαγγελία 20 ●
Κηπουροῦ Βασιλική 100 ● Κιαπίδη Παναγιώτη 50 ● Κοπιτοπούλου Ἑλένη 20 ● Κορακιανίτου Ἀγ. 400 ● Κοσκέρη Hoenen
Θωμαΐς 25 ● Κούγια Αἰκατερίνη 40 ● Κούλη Ἀγάπη 200 ●
Κουνδῆ Νικόλαο 50 ● Κουνιάκη Ἰουλία 100 ● Κουπαράνη
Στέργιο 17 ● Κουράφα Χριστίνα 150 ● Κουτουμᾶνο Δημήτριο 100 ● Κουτσογιάννη Δ.
120 ● Κουτσομιχάλη Παναγιώτα 10 ● Κωνσταντοπούλου
Βούλα 100 ● Κωσταδήμα Γεώργιο 50 ● Κωστάκη Ἀθηνᾶ 20
● Λάϊο Ζήση 25 ● Λιβιερᾶτο
30

Δημήτριο 20 ● Λιβιεράτου Δήμητρα 50 ● Λυμπέρη Δημήτριο
280 ● Μακροπούλου Ἑλένη 50
● Μάνεση Ἰωάννα 30 ● Μανθόπουλο Κων/νο 405 ● Μάνου 50
● Μαντούβαλο Παναγιώτη 100
● Μαραγκό Νικ. 50 ● Μαριάτου
Ἐλπίδα 50 ● Μαρινάκη Κώστα
20 ● Μαυροπούλου Αἰκατερίνη
100 ● Μιχαηλίδη Ἰωάν. καί
Κων/να 100 ● Μιχαλάκη
Ἑρμιόνη 20 ● Μονή Ἁγ. Πάντων 50 ● Μονή Ἀρχαγγέλου
50 ● Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάκρης 100 ● Μονή Σίμωνος Πέτρας 100 ● Μουρελάτου Βασιλική 60 ● Μπάμπη Παναγιώτα 50 ● Μπατάκα Ἀπόστολο 10 ● Μπινιάρη Κων/νο
50 ● Μπλέσσα Ἑλένη 20 ●
Νάννου Εἰρήνη 50 ● Νάνο
Ἐλευθέριο 50 ● Ναό Ἁγίας
Σκέπης 200 ● Νικοδήμη Καθηγουμένη 50 ● Νταλάσου
Κων/να 100 ● Ξαπλαντέρη
Ὀλυμπία 50 ● Ο.Χ.Ε.Κ. Βύρωνος 200 ● Οἰκονόμου Ἀλέξανδρο 100 ● Ὀρφανό Δημήτριο
20 ● Παντζόγλου Θεοφάνη
150 ● Παντζοπούλου Ἀδαμαντία 100 ● Παπαγαβριήλ Παναγιώτη 30 ● Παπαγιαννοπούλου
Δέσποινα 50 ● Παπαγρηγορίου
Στυλιανό 20 ● Παπαδημητράκη Δανιήλ 20 ● Παπαδημητράκη Ἑλένη 20 ● Παπαδόπουλο
Κυριάκο 600 ● Παπαθανασοπούλου Παναγιώτα 200 ● Παπαθεοδώρου Ἰωάννη 150 ●
Παπαϊωάννου Ἀγγελική 50 ●
Παπαϊωάννου Γεώργιο 50 ●
Παπακωνσταντίνου Αἰμιλία 15
● Παπαχρήστου Ἠλιάνα 300 ●
Παρτάλη Ἐλισάβετ 30 ● Πασχαλίδη Ἀναστάσιο 30 ● Πα-

τούνα Ἐμ. 90 ● Πατρινό Νικόλαο 50 ● Πατσογιάννη Δημήτριο 180 ● Παχιαδάκη Νικόλαο
30 ● Περιστέρη Γεώργιο 100 ●
Πέτκου Μαρία 20 ● Πετρόπουλο Παναγιώτη 55 ● Πιλιούρα
Ἑλένη 50 ● Πιρπίρης Χ. ΕΠΕ
500 ● Πλατάκη Εἰρήνη 30 ●
Πλουμίδη Γεώργιο 45 ● Πραβίτα Θεοχάρη 5 ● Ρέλλο Εὐθύμιο 25 ● Ρήγκο Ἀριστοτέλη
100 ● Ρίζο Κων/νο 200 ● Ροδίτη Ἀριστοτέλη 50 ● Σακιώτη
Κων/νο 50 ● Σαλίχο Παναγιώτη
100 ● Σιμελίδη Δημήτριο 15 ●
Σκουλᾶ Ἐμμανουήλ 70 ● Σλαβάκη Ἰωάννη 20 ● Σολδᾶτο
Εὐάγγελο 50 ● Σολομωνίδη
Ἀργύριο 30 ● Σολομωνίδου
Ἀνδρομάχη 30 ● Στάθη Αἰκατερίνη 20 ● Σταματοπούλου
Ρούσσου Ἄρτεμις 60 ● Σταυρακάκη Γεώργιο 25 ● Στεργιούλη Βασίλειο 20 ● Στράτου
Εὐαγγελία 25 ● Στρούμπα Παντελῆ 20 ● Τελωνιάδου Πατρικία 10 ● Τζίντζιου Ὄλγα 40 ●
Τούση Ἰωάννα 150 ● Τραϊκάπη
Σπυρίδωνα 50 ● Τρίγκα Βασιλική 50 ● Τσαντήλα Μόκκα Ἀθανασία 50 ● Τσέγκου Μαρία 50
● Τσελεπατιώτη Εὐαγγελία
100 ● Τσιοκάνου Φρειδερίκη
100 ● Φουνδουλάκη Ἰωάννα 50
● Φουντούκογλου Ἠλίας 5 ●
Φωτιάδη Γεώργιο 40 ● Χαγιᾶ
Λεωνίδα 150 ● Χαϊμαντᾶ Ἰωάννη 50 ● Χαρίση Κων/νο 500 ●
Χατζηγεωργίου Μαρία 100 ●
Χατζηγιάννη Τρύφ. 100 ● Χατζησταυρίδου Ἀναστασία 20 ●
Χριστόπουλο Παν. 200 ● Χριστόπουλο Παναγιώτη 100.
Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης
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Ἀφρικανική ποίηση

2

Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελο,
Γενικό Διευθυντή τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
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Ἐγκαίνια Ναοῦ στό Μουτότσι τοῦ Κολουέζι
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Κατάνγκας

4

Ἡ ὀρθόδοξη μαρτυρία καί ὁ πειρασμός τῶν ἐμποδίων
† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

5

Χειροτονία τοῦ πρώτου Ἱερέα Μασάι στήν Τανζανία
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Εἰρηνουπόλεως

9

Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Σέρβων
Μ.Σ.Π.

10

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
«ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν»
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

16

Τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς προχωρᾶ καί καρπίζει
μέσα ἀπό πολλές δυσκολίες
† Ὁ Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας Ἰωνᾶς

20

Παραδοσιακή καί σύγχρονη μαγεία· ἄποψη γιά
τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου
στήν Ἀφρική
† Ὁ Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας Σίλβεστρος

24

* 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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Νομοκανονικά
Παναγιώτης Ἰ. Μπούμης
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Δωρητές
Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης

29

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.
Founder: Archbishop of Tirana and all Albania Anastasios
Yannoulatos. He was editor during 1981-1992.

Ἐξώφυλλο: Μικρή Καμερουνέζα φέρει στό στῆθος της
τόν ἁπλοϊκό σταυρό τῆς Βαπτίσεώς της.
Ὀπισθόφυλλο: Μπουκαροῦ· Παραδοσιακή πλινθόκτιστη κατοικία
στό Βόρειο Καμερούν.

Editorial Board: Foreign Mission Office of Apostoliki Diakonia of the Church of Greece.
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Apostoliki Diakonia, 14, Io. Gennadiou St. —115 21
Athens — GREECE. Tel. ++3210.7272.315-316.
Subscription for 1 year:
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€
5
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€
12
Europe
€
12
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€
14
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