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Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας,  

Μέ τιµή καί εὐγνωµοσύνη σᾶς ὑποδεχόµεθα σήµερα 
κοντά µας, στήν οἰκογένεια τοῦ ἱεραποστολικοῦ Ὀργανι-
σµοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος σέ αὐτή τή σεµνή τελετή. Μιά ἑορταστική σύναξη πού 
οὐσιαστικά ὑπερβαίνει τά τυπικά σχήµατα τῆς ἀνθρώπινης 
τελετῆς καί διακρίσεως, καί αποκαλύπτει τά θαυµάσια τοῦ 
Θεοῦ στόν κόσµο. Μια προεόρτια σύναξη τῆς Πεντηκοστῆς 
πού συµµετέχουν φωτεινοί καί αἰσιόδοξοι ἄνθρωποι πού σέ 
χρόνους οἰκειώσεως τοῦ κακοῦ δέν παύουν νά ἐλπίζουν σέ 
µιά ἐποχή πνευµατικῆς ἀναγεννήσεως σέ ὅλα τά µήκη καί 
τά πλάτη τῆς γῆς, σ’ ὅλο τόν κόσµο. Καί γι’ αὐτό ἔχουν τή 
δύναµη, τό κουράγιο, τήν ὑποµονή, τήν εὐλογία νά ἀντιστέ-
κονται στήν παρακµή καί τό νέο σκότος τῆς γῆς «ἀπό ὥρας 
ἕκτης ἕως ἑνάτης» καί νά ἀγαποῦν τόν Θεό καί τόν ἄνθρω-
πο. Γιά τήν ὑψηλή παρουσία Σας, κύριε Πρόεδρε, πού µᾶς 
δίδει δύναµη, κουράγιο καί πνευµατική ἀνδρεία, δεχθῆτε, 
παρακαλῶ, ἕνα εὐχαριστῶ πού µεταποιεῖται σέ καρδιακή 
καί ταπεινή ἱκεσία νά Σᾶς ἔχει ὁ Θεός ὑγιή καί δυνατό, γιά 
νά δίδετε καί Σεῖς τίς δικές Σας µάχες γιά τό δίκαιο, τήν εἰρή-
νη, τήν ἀλήθεια, καί τήν ὀµορφιά αὐτῆς τῆς Πατρίδας σέ ὅλη 
τήν Οἰκουµένη. 

 Καλοσωρίζουµε σήµερα, µέ πολύ σεβασµό, πνευµατική 
χαρά καί συγκίνηση, ἐξ όνόµατος ὅλων, τόν Μακαριώτατο 



Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρο, 
πού εἶχε τή διάκριση καί τήν ἀγάπη νά προκαλέσει τή διορ-
γάνωση αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως διά τῆς ἀπονοµῆς τιµητικῆς 
διακρίσεως στήν Ἀποστολική Διακονία, καί τόν Μακαριώ-
τατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
µο, πού ὡς Πρόεδρος τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλί-
ου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἀλλά καί ὡς πνευµατικός 
πατέρας ὅλων µας, ἀποδέχθηκε µέ εὐγένεια καί τιµή τήν 
πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου. 

Τό πρωτόκολλο δέν ἐπιτρέπει ἄλλες προσφωνήσεις, ἀλ-
λά θεωρῶ  ὅτι ἡ ἀµεσότητα τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, 
καί καθότι τό Σάββατο ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο καί ὄχι ὁ ἄν-
θρωπος γιά τό Σάββατο, µᾶς δίδει τή δυνατότητα νά ἐκφρά-
σουµε τήν τιµή, τή χαρά καί τήν εὐχαριστιακή διάθεση πού 
νιώθουµε γιά τήν παρουσία τῆς 5µελοῦς τιµίας συνοδείας 
τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου, τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, τῆς 
ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου τῆς Νέας Δηµοκρατίας,  τῆς Πρέ-
σβειρας τῆς Οὐνέσκο καί τῆς ψυχῆς τῆς «Ἐλπίδας» κας Μα-
ριάννας Βαρδινογιάννη, τοῦ Πρέσβεως τῆς φίλης Χώρας τῆς 
Αἰγύπτου, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Πρεσβείας τῆς φίλης Χώρας 
τοῦ Μαρόκκο,  τῆς εκπροσώπου τοῦ νέου Δηµάρχου τῆς 
Ἀθήνας, τοῦ Δηµάρχου τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἀρχιγραµ-
µατέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Πρωτοσυγ-
κέλλου τῆς Ἱ.Ἀ.Ἀ., τῶν ἀρχόντων Ὀφφικιάλλων τοῦ Πατρι-
αρχείου, τῶν ἀκαδηµαϊκῶν διδασκάλων, τῶν µελῶν τοῦ Κεν-
τρικοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου τῆς Ἀ.Δ., τοῦ Προέδρου τῆς 
Ἕνωσης Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Μικρῶν Ἀποστάσεων καί 
τῶν µελῶν τοῦ Δ.Σ., τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀµερικα-
νικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς, τοῦ Προέδρου τῆς ἁλυσίδας 
«My Market», τοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Βot UK London, 
τῶν ἐκπροσώπων τῆς Cosmote καί τῶν Σταθερῶν Συγκοινω-



νιῶν, τοῦ Προϊσταµένου τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σωτήρ», τῶν 
µελῶν τῆς Ἀδελφότητος «Λυδία», τῶν µελῶν τῶν Ἱεραπο-
στολικῶν Συλλόγων «Πορευθέντες», «Πανελλήνιος Χριστια-
νικός Ὅµιλος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς» καί «Ἅγ. Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστοµος», τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἐργασθεῖ ἱερα-
ποστολικά στήν Ἀφρική, τῶν δωρητῶν καί φίλων τοῦ ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου, τῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονοµικῶν καί τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας πού παρακολουθοῦν τήν ἐκδήλωση 
ζωντανά ἀπό video wall στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ ἰσογείου 
χώρου, τῶν Στελεχῶν τοῦ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
πού ἀναµεταδίδει ζωντανά τήν ἐκδήλωση, τῶν Στελεχῶν 
τοῦ Κέντρου Στήριξης Οἰκογένειας, τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ 
«Ἀντιφωνικός Μέλος» πού διανθίζει, ὑπό τή διέυθυνση τοῦ 
Πρωτοψάλτη κ. Γεωργίου Καµαριάρη, µέ ὕµνους τή σύναξή 
µας, καί ὅλων σας ὡς ἐκλεκτῶν φίλων.  

Ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ξεχώρισε τήν ἀλήθεια της ἀπό τή 
ζωή της. Ἡ κάθε φάση τοῦ ἐκκλησιαστικού βίου, ἡ διοίκηση, 
ἡ τέχνη, ἡ φιλανθρωπία, ὁ µοναχισµός, εἶναι βιωµατικές 
φανερώσεις τῆς καθολικῆς ἀλήθειας, Οἱ ἀντικειµενικές δο-
µές ἤ µορφές ἔκφρασης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου προέκυ-
ψαν ἀπό τή «λειτουργία» τῆς εὐχαριστιακής σύναξης τῶν πι-
στῶν, ἀπό τήν πραγµάτωση τῆς ἀλήθειας αὐτοῦ τοῦ σώµα-
τος. Καί καθιερώθηκαν σάν δυνατότητες φανερώσεως αὐτῆς 
τῆς ἀλήθειας καί ὄχι γιά νά ἐξυπηρετήσουν ὀργανωτικές 
σκοπιµότητες. Ἡ µοναδική ανάγκη πού συνέστησε δοµές ἤ 
θεσµούς, κείµενα, δόγµατα, κανόνες µέσα στήν Ἐκκλησία 
ἦταν ἡ ἐσωτερική ἀναγκαιότητα πραγµατώσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς σώµατος τοῦ Χριστοῦ, ἑνώσεως τοῦ Θεοῦ µέ τόν ἄν-
θρωπο.  



Μέσα σέ αὐτό τό θεολογικό πλαίσιο λειτουργεῖ ἡ Ἀπο-
στολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἱδρύθηκε 
πρίν 83 χρόνια και ἀποτελεῖ Ἐκκλησιαστικό Ὀργανισµό, 
αὐτοδιοίκητο καί αὐτοχρηµατοδοτούµενο, ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπό 
τόν ἔλεγχο καί τήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἱεραποστολή, ἡ κατήχηση, ὁ πολιτι-
σµός, τό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο µέ τό δυναµικό του, κοι-
νωνικές δράσεις, ἡ εὐθύνη γιά τίς ἐκδόσεις τοῦ θεολογικοῦ 
λόγου καί τήν ποιότητα τους, τά βιβλία γιά παιδιά, οἱ Σχολές 
Κατήχησης καί Νοηµατικῆς Γλώσσας, τό Τυπογραφεῖο, τό 
Βιβλιοδετεῖο, τά πανεπιστηµιακά τµήµατα διδασκαλίας τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας στό ἐξωτερικό καί τό ἐσωτερικό, Ἀθήνα 
καί Ρώµη, γιά ἀλλοδαπούς ὀρθοδόξους καί ἑτεροδόξους, 
ἀκόµη καί γιά ἀγνωστικιστές νέους πού ἀποστέλλουν ἱερα-
ποστολικές Ἐκκλησίες, ἡ ἀνταλλαγή ὑποτροφιῶν, τά 5 Βι-
βλιοπωλεῖα, τό κατάστηµα ἐκκλησιατικῶν εἰδῶν καί ὑφα-
σµάτων, ὅλη αὐτή ἡ δραστηριότητα σέ διορθόδοξο καί δια-
χριστιανικό ἐπίπεδο, εἶναι ἀποτυπώσεις πού ἐξυπηρετοῦν 
µία ἀνάγκη: νά περιγράψουν, χωρίς αὐτή ἡ περιγραφή νά 
ἐξαντλεῖ ἤ νά ὑποκαθιστᾶ τήν πληρότητα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκ-
κλησίας, τήν ἀγαπητική, φιλανθρωπική στάση της ἀπέναντι 
στόν ἄνθρωπο, ὡς ἀποτέλεσµα τῆς νίκης πάνω στό θανατο 
καί τῆς Ἀναστάσεως ἐν Χριστῷ. Αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ Πα-
ρακλήτου, ἡ ἀποστολική διδαχή, ἡ κληρονοµιά τῶν Ἑλλή-
νων Πατέρων καί τῶν ἱεραποστολικῶν ἁγίων µορφῶν τῆς 
Ἐκκλησίας.  

Παρακαλῶ να µοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφερθῶ πρακτικά 
σέ ἕνα βασικό πυλώνα ὕπαρξης καί δράσης τῆς Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας, τήν ἱεραποστολή, καί νά δώσω µόνο τό ἱ-
στορικό της περίγραµµα πού καθηµερινά ἀποτυπώνεται 
στήν ἐκκλησιαστική, κοινωνική καί πολιτιστική καθηµερι-



νότητα τῶν ἀνθρώπων τῆς Οἰκουµένης. Καί θά δώσω µόνο 
τό ἱστορικό περίγραµµα, διότι ὅταν ἔχεις κοντά σου, ἐνώπιόν 
σου, τόν Πνευµατικό Πατέρα τῆς Ἀφρικῆς, ἕναν ἄνθρωπο 
πού ἔχει ἀναλώσει τή ζωή του στήν ἱεραποστολή µαζί µέ 
τούς συνεργάτες του, λόγοι διακρίσεως ἐπιβάλλουν τήν σιω-
πή. 

Τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, 
µέσα στό πλαίσιο τῆς κανονικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλληλεγ-
γύης, ἀγκαλιάζει ὄχι µόνο τήν Ἀφρική, τήν Ἀσία, τήν Ἄπω 
Ἀνατολή, τήν Λατινική Ἀµερική, ἀλλά καί τήν Εὐρώπη, τά 
Βαλκάνια, τίς χῶρες τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί Ἱερο-
σολύµων, καί τόν Ἑλληνισµό τῆς Διασπορᾶς. Τό ἐνεργῶς 
ἥσυχο καί ἀθόρυβο αὐτό ἔργο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 
ἔχει καρποφορήσει καί καρποφορεῖ σέ πολλές πλευρές τῆς 
ἱστορίας τῆς οἰκουµένης, τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδας 
µας. 

 Τό ἔργο αὐτό τῆς Ἱεραποστολῆς ξεκίνησε µέ ἕνα πρωτο-
ποριακό γιά τήν ἐποχή του τρόπο τό ἔτος 1929, ὅταν ἡ Ἐκ-
κλησία τῆς Ἑλλάδος δηµιουργεῖ τό Συµβούλιο Ἱεραποστολῆς 
καί ἀποφασίζεται, διά Νόµου, τό 1936, ἡ  ἵδρυση τῆς Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας. Ὁ πρῶτος, ὅπως βρῆκα στά ἀρχεῖα τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας µετά ἀπό ἔρευνα, πού θέτει τό θέµα 
τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς εἶναι ὁ πρῶτος Γενικός Διευ-
θυντής τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, κατά τά ἔτη 1936-1940, 
ἀείµνηστος ἀκαδηµαϊκός Δηµήτριος Κουϊµουτσόπουλος, Κα-
θηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Ρι-
ζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, µαθητής τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου καί ἄνθρωπος µέ προφητική ἐγρήγορση. Συγγράφει 
τετράτοµο ἔργο περί τῆς Ἑξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ὁµιλεῖ 
γιά τήν ἀνάγκη αὐτῆς καί καλλιεργεῖ µαζί µέ ἄλλους ἀκα-
δηµαϊκούς καί Ἱεράρχες τήν ἀνάγκη ἱδρύσεως καί λειτουρ-



γίας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί τοῦ Θεολογικοῦ Φοιτη-
τικοῦ Οἰκοτροφείου γιά ἕλληνες ἀλλά καί ὑποτρόφους ἄλ-
λων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πού ἔρχονται στη Χώρα µας µέ 
τόν θεσµό τῶν ὑποτροφιῶν. Μετά 35 χρόνια, το 1967, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί µακαριστοῦ Ἀρχι-
επισκόπου Ἱερωνύµου Α΄, ἱδρύει ἐπίσηµα τό Γραφεῖο Ἐξω-
τερικῆς Ἱεραποστολῆς καί τό 1981, ἐπί µακαριστοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Σεραφείµ, κυκλοφορεῖ τό τριµηνιαῖο ἱεραποστολικό 
περιοδικό «Πάντα τά Ἔθνη», στό ὁποῖο ἀποτυπώνεται ἡ 
ἱεραποστολική προσφορά τοῦ Ὀργανισµοῦ καί ἡ συµβολή 
εὐλογηµένων µορφῶν, όπως τοῦ π. Χαρίτωνος Πνευµατικά-
κη, π. Κοσµᾶ Γρηγοριάτη, π. Εὐσεβίου Βίττη, π. Ἀντωνίου 
Ρωµαίου, π. Θεοκλήτου Τσίρκα, π. Βασιλείου Ρίττη, π. Ἰγνα-
τίου Μαδενλίδη, π. Γεωργίου Στέφα, π. Κων/νου Στρατηγό-
πουλου, τοῦ καθηγητοῦ Ἠλία Βουλγαράκη, τῆς Ὄλγας 
Παπασαράντου, ἀνηψιᾶς τοῦ ἀειµνήστου ἱεραποστόλου π. 
Χρυσοστόµου Παπασαραντόπουλου.  

Τό Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς 
Διακονίας, ἀπό τήν στιγµή τῆς ἱδρύσεώς του µέχρι σήµερα, 
κινεῖται σέ συγκεκριµένους τοµεῖς µεριµνώντας συγκεκρι-
µένα γιά: 

1. Τήν ἀνέγερση καί ἐξοπλισµό ναῶν, ἱεραποστολικῶν 
ἐγκαταστάσεων, σχολείων, µικρῶν νοσοκοµειακῶν 
µονάδων, ὡς καί ἐπιχορηγήσεις γιά τή λειτουργία 
τους. 

2. Τήν ἀποστολή συγκεκριµένης δωρεᾶς καί τήν ὑλο-
ποίησή της σέ συνεργασία µέ τήν Τοπική Ἐκκλησία. 

3. Τήν ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας. 
4. Τή µετάφραση θεολογικῶν καί παιδικῶν βιβλίων καί 

ὁδηγῶν ὑγιεινῆς ἰδιαίτερα γιά τίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς. 
5. Τόν ἐµπλουτισµό Βιβλιοθηκῶν σέ διάφορες χῶρες. 



6. Φοιτητικές ὑποτροφίες καί λειτουργία Φοιτητικοῦ Οἰ-
κοτροφείου. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουµε πώς µόνο τά 
τελευταῖα 20 χρόνια φιλοξενήθηκαν στό Φοιτητικό 
Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ὡς ὑπότρο-
φοι 646 φοιτητές ἀπό 56 χῶρες τοῦ κόσµου.  

7. Τήν ἐνηµέρωση γιά τή διάδοση τοῦ ἱεραποστολικοῦ 
ἔργου καί τήν ἐτήσια ὀργάνωση, κατά τήν Κυριακή 
τῆς Ὁρθοδοξίας, «τῆς Ἑβδοµάδος Ἐξωτερικῆς Ἱερα-
ποστολῆς». 

8. Τή λειτουργία ἱεραποστολικοῦ σεµιναρίου, τήν ἐξεύ-
ρεση καί προετοιµασία καταλλήλων προσώπων, γιά 
νά διακονήσουν τό ἱεραποστολικό ἔργο. 

9. Τήν κάλυψη τῶν ἐξόδων µετάβασης συνεργατῶν τοῦ 
ἱεραποστολικοῦ ἔργου σέ διάφορες χῶρες. 

10.  Τήν τριµηνιαία ἔκδοση τοῦ ἱεραποστολικοῦ περιο-
δικοῦ «Πάντα τά Ἔθνη» πού ἀποστέλλεται σέ 5.000 
συνδροµητές. 

11. Τήν ἔκδοση τοῦ ἱεραποστολικοῦ περιοδικοῦ «Πάν-
ταινος», ἐπισήµου Δελτίου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλε-
ξανδρείας. 

Καί, τό πλέον βασικό: 
12. Ἐδῶ καί 40 συνεχῆ χρόνια ἡ Ἀποστολική Διακονία 

ἀποστέλλει τό µηνιαῖο ἐπίδοµα τῶν ἰθαγενῶν κληρι-
κῶν στήν Ἀφρική καί ὅταν αὐτοί ἀποβιώσουν τό ἐπί-
δοµα ἀποστέλλεται ὡς σύνταξη στήν πρεσβυτέρα 
σύζυγο. Ἐπίσης, ἀποστέλλεται συµβολικά ἕνα µη-
νιαῖο ἐπίδοµα σέ Ἕλληνες µοναχούς, µοναχές καί 
λαϊκούς πού ἐργάζονται στό ἱεραποστολικό ἔργο. 

Ὅταν ἄρχισε τό πρόγραµµα ἐπιδοτήσεως τῶν ἰθαγενῶν 
κληρικῶν πρίν 51 χρόνια, εἶχαν ἐνταχθεῖ σέ αὐτό 10 ἱερεῖς. 
Σήµερα εἶναι 650 καί συνεχῶς γεννᾶται ἡ ἀνάγκη ἔνταξης 
στό πρόγραµµα καί νέων ἱερέων πού χειροτονοῦνται στίς 



ἡµέρες µας, γιατί οἱ ὀρθόδοξες κοινότητες πληθαίνουν. Κα-
ταλαβαίνετε ὅλοι πόσο σηµαντικό εἶναι αὐτό τό πρόγραµµα 
γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι τοπική Ἐκκλησία καί ἐνο-
ριακή κοινότητα δέν ὑπάρχει χωρίς ἱερεῖς. Αύτοί, οἱ ἰθαγε-
νεῖς κληρικοί, ἀσκοῦν κύρια τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Καί 
ὅπως λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, «αὐτοί στέκονται στή µάχη 
καί δέχονται τά τραύµατα. Ἐµεῖς ἄς τούς βοηθήσουµε, ὅταν 
γυρίσουν ἀπό τόν ἀγώνα. Ἄς τούς δεχθοῦµε µέ ἁπλωµένα χέ-
ρια. Ἄς τούς ἐνισχύσουµε καί νά ἀναστήσουµε τήν κουρασµένη 
ψυχἠ τους».  
 Τά τελευταῖα 52 χρόνια ἡ Ἀποστολική Διακονία ἔχει 
προσφέρει στόν ἀγρό τῆς ἱεραποστολῆς εὐλογηµένες ὑπάρ-
ξεις καί πολλά ἑκατοµµύρια εὐρώ χωρίς ποτέ καµµία 
κρατική βοήθεια. Ἡ οἰκονοµική ἐνίσχυση ὑπέρ τοῦ ἱεραπο-
στολικοῦ ἔργου προέρχεται ἀπό τόν δίσκο ὑπέρ τῆς Ἐξωτερι-
κῆς Ἱεραποστολῆς πού περιφέρεται στούς ναούς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος µία φορά τόν χρόνο, ἀπό τίς δωρεές τῶν 
Χριστιανῶν, ἕνα µικρό Κληροδότηµα καί τά ἔσοδα πού ἔχει ὁ 
Ὀργανισµός ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα του. Ὅµως οἱ ἀνάγκες 
στήν ἱεραποστολή εἶναι τεράστιες καί καθηµερινές, πολλές 
φορές δέ εἶναι ἀνάγκες ζωῆς καί θανάτου. Σήµερα, ἡ 
συµπαράσταση στό ἱεραποστολικό ἔργο χρειάζεται, πέρα 
ἀπό τήν καλή διάθεση, ὀργανωτικές ὑποδοµές, παραγωγικές 
δράσεις καί πρωτοβουλίες, γιά νά καταστήσεις τό ἔργο τῆς 
συνδροµῆς βιώσιµο, περιοδικό ἤ ἔκτακτο. Ἔτσι, µέ αὐτή τήν 
προοπτική, τά τελευταῖα 20 χρόνια ἀνακαινίσαµε ἀκίνητα 
τοῦ κληροδοτήµατος τῆς ἱεραποστολῆς, ἀνακαινίσαµε ἐκ 
βάθρων γῆς τό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο τό ὁποῖο µεταστε-
γάσθηκε σέ ἰδιόκτητο ἐγκαταλελειµµένο κτήριο τῆς Ἀ.Δ. 
4000 τ.µ. σέ 6 στρέµµατα, γιά νά µπορεῖ νά φιλοξενεῖ ἀξιο-
πρεπῶς 70 καί πλέον Ἕλληνες καί ξένους ὑποτρόφους µέ 
99% ἀριστεία. Ἀποφασίσαµε δε πρόσφατα τήν προσθήκη 



ἑνός ἀκόµη 4ου ὀρόφου στό Οἰκοτροφεῖο, ὡς καί τήν ἐπέκτα-
ση τῆς Τραπεζαρίας καί τῆς Βιβλιοθήκης, διότι πληθαίνουν 
οἱ αἰτήσεις γιά φιλοξενία άλλοδαπῶν ὐποτρόφων τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου, τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὡς καί Ἑλλήνων φοι-
τητῶν πού δέν ἔχουν οἰκονοµικές δυνατότητες. Ἀνακαινίσα-
µε, µετά δύο χρόνια ἐργασιῶν ἐπισκευῆς καί συντήρησης, τό 
Προσκύνηµα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τά ἔσοδα τοῦ ὁποίου στη-
ρίζουν τό ἱεραποστολικό ἔργο. Παράλληλα, µέ δανειοδό-
τηση, προχωρήσαµε στήν ἀγορά νέου ἰδιόκτητου τυπογρα-
φείου πού τό ἐκσυγχρονίσαµε σέ µεγάλο βαθµό, διότι, εἶναι 
ἁπλό: ἄν δέν παράγεις, δέν µπορεῖς νά ζήσεις καί νά στη-
ρίζεις τό ἔργο σου. Ὅµως ἡ ἀλήθεια εἶναι πιό βαθειά: ἡ Ἀπο-
στολική Διακονία χωρίς Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο καί χωρίς 
Τυπογραφεῖο, πού τῆς ἐξασφαλίζει προορισµό καί βιωσιµό-
τητα, θά εἶχε κλείσει, διότι δέν θά εἶχε καρδιά. Ἔτσι θά ἔσβη-
νε καί τό θέµα τῆς ἱεραποστολῆς στήν κεντρική ἐκκλησια-
στική διοίκηση.    

Τέτοια ἐγχειρήµατα τά ξεκινᾶς κάνοντας τόν σταυρό 
σου καί ὁ Θεός εἶναι µαζί σου. Δέν µπορεῖς να προχωρήσεις 
χωρίς Ἐκεῖνον. Χωρίς προσευχή. Χωρίς ὅραµα και ἐλπίδα. 
Εἶναι ἕνα θαῦµα πῶς ὁλοκληρώθηκαν τά ἔργα. Ἀντέξαµε, 
γιατί κάποιοι ἄνθρωποι προσεύχονται γιά µᾶς µέ ἁπλότητα 
καρδίας. Ὑπάρχουµε, γιατί τό χαµόγελο τῶν Ἀφρικανῶν 
ἀδελφῶν µας εἶναι ἱκεσία γιά ὅλους ἐµᾶς. Εἴµαστε, γιατί ὁ 
Θεός εὐλογεῖ τά µικρά µας ἔργα καί ἀνταποδίδει καρπόν 
ἑκατονταπλασίονα γιά νά οἰκοδοµεῖται τό σῶµα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Εὐτυχῶς, ἡ ἀλήθεια εἶναι µία: ἡ δυναµικότητα καί τά 
µέσα γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο δέν εἶναι ἀνθρώπινα, ὅσο κι 
ἄν γίνονται ἤ διατίθενται ἀπό ἀνθρώπους, γιατί πίσω ἀπ’ 
ὅλα αὐτά κρύβεται ὁ Κύριος στόν Ὁποῖο ἀνήκει ἡ βασιλεία 
καί ἡ δεσποτεία τῶν καρδιῶν.  
 



Μακαριώτατε Ποιµενάρχα µας , 
 Στή σύγχρονη ἐκκλησιαστική µας ζωή ὑπάρχουν ἀσφα-
λῶς πολλές ἀνάγκες πού ζητοῦν σοβαρή καί ὑπεύθυνη ἀντι-
µετώπιση. Ἀλλά τό ἄνοιγµα τῆς συνειδήσεως καί τῶν ἐνδια-
φερόντων µας στήν οἰκουµενική προοπτική τῆς Ὀρθοδοξίας 
δέν ἀποτελεῖ παράρτηµα ἤ πάρεργο. Ἐντάσσεται µέσα στό 
καθολικό χρέος καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ εὐαισθητο-
ποίησή µας στήν παγκόσµια ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας µας 
συνιστᾶ οὐσιαστικό στοιχεῖο γιά νά ζήσουµε βαθύτερα τήν 
Ὀρθοδοξία, πού δονεῖται ἀπό τό µήνυµα τῆς Ἀναστάσεως 
καί ἀναπνέει στήν ἀτµόσφαιρα τῆς Πεντηκοστῆς. 

Μέ τά χαρίσµατα πού σᾶς διακρίνουν, ὡς ἄνθρωπο εἰ-
ρήνης, καταλλαγῆς καί προσφορᾶς, ὡς ἄνθρωπο ὁραµάτων 
καί ἐλπίδων, Σᾶς παρακαλῶ νά στηρίξετε στό σῶµα τῆς σε-
πτῆς Ἱεραρχίας τό ζήτηµα τῆς Ἱεραποστολῆς καί ὑποβάλλω 
ταπεινά τήν παράκληση τό µεῖζον αὐτό θέµα τῆς Ἐξωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς, µέ τίς κανονικές καί πρακτικές του 
διαστάσεις, νά τεθεῖ ὡς θέµα συζητήσεως σέ µία ἑπόµενη 
Ἱεραρχία µέ σκοπό νά ἀναζωπυρωθεῖ ὁ θεσµός αὐτός πού 
οὐσιαστικά ἐνισχύει καί ἀγκαλιάζει τίς ἱεραποστολικές Ἐκ-
κλησίες χρόνια τώρα.  
 Ἡ Ἀποστολική Διακονία καλεῖται, µέ Ἐσᾶς πρῶτο, νά 
συνεχίσει τό ἔργο αὐτό καί νά συστηµατοποιήσει τίς πρακτι-
κές δυνάµεις τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό ὑποβάλλω εὐλαβῶς 
πρός Ἐσᾶς καί τήν Ἱερά Σύνοδο τήν πρόταση, τό 2020, τό 
τρίτο δεκαήµερο τοῦ Αὐγούστου, πού εἶναι κλειστό τό Φοιτη-
τικό Οἰκοτροφεῖο, νά διοργανωθεῖ καί νά φιλοξενηθεῖ ἐκεῖ 
ἕνα τριήµερο Συνέδριο γιά τήν Ἱεραποστολή µέ τή συµµε-
τοχή ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱεραπο-
στολικῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, τῶν Ἀδελ-
φοτήτων καί τῶν Ἱεραποστολικῶν Συλλόγων, τῶν ἀλλοδα-
πῶν ὐποτρόφων, µέ σκοπό νά γνωρίσουµε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, 



νά ἐνηµερώσουµε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί νά δοῦµε τί µπο-
ροῦµε περισσότερο νά πράξουµε γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἱερα-
ποστολικοῦ ἔργου, τήν δηµιουργία ἑνός ἱεραποστολικοῦ δι-
κτύου, τήν ἀναβάθµιση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Σεµιναρίου τῆς 
Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί τήν διοργάνωση µικρῶν ἱερα-
ποστολικῶν σεµιναρίων σέ ὅµορες Μητροπόλεις πού θά φι-
λοξενεῖται σέ µία τοπική Ἐκκλησία, µία Ἐνορία, ἕνα Μονα-
στήρι. Εἶναι καιρός ὅλοι νά συνεργασθοῦµε πιό συστη-
µατικά, γιατί οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές καί τά αὐτονόητα 
ἔχουν παρέλθει. Τό πιό σηµαντικό ὅµως εἶναι, µέσα ἀπό 
αὐτή τή συνεργασία, νά καλλιεργήσουµε τό πνεῦµα τῆς 
ἱεραποστολῆς καί νά βροῦµε ἀνθρώπους πού θά ἀσκήσουν 
τό ἱεραποστολικό ἔργο. Γι’ αὐτό χρειάζεται νά ἐµπιστευ-
θοῦµε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, νά ἀγαπήσουµε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, 
νά ὑπερβοῦµε τίς ἐπικαιρικές δυσχέρειες, νά ἑνώσουµε δυ-
νάµεις, νά συνδυάσουµε τήν τοπικότητα µέ τήν καθολι-
κότητα, νά ἐµπνεύσουµε. Αὐτά πού συντελοῦνται σέ πα-
γκόσµιο ἐπίπεδο ἀποτελοῦν νέες προκλήσεις γιά την ἐκκλη-
σιαστική συνείδηση καί δράση καί µᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία 
τῆς µαρτυρίας τοῦ Εὐαγγελίου σέ νέες συνθῆκες, µέ νέους 
τρόπους, διεισδύοντας σέ περιβάλλοντα καί ἐπηρεάζοντας 
νοοτροπίες πού µέχρι τώρα ἦταν κλειστές στόν Χριστιανι-
σµό.  
 

 Ὁ Θεός ἔδωσε νά γνωρίσω τον Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρο πρίν τριάν-
τα χρόνια. Ἀπό  τότε πού πρωτοσυνάντησα τόν Ἐπίσκοπο 
Θεόδωρο πάντοτε ἦταν ἕνας ἱεραπόστολος. Ἕνας ἀπόστο-
λος τοῦ Εὐαγγελίου µέ ταπείνωση, µέ πραότητα, µέ εἰρήνη, 
µέ ἦθος, µέ ἀγάπη, µέ διάκριση, µέ εὐγένεια, µέ ἁπλότητα. 
Στό πρόσωπό του βρίισκει ἀπόλυτη ἐφαρµογή ὁ λόγος τοῦ 



ψαλτηρίου «πᾶσα ψυχή εὐλογουµένη, ἁπλή». Τά χρόνια, Μα-
καριώτατε, πέρασαν καί ὁ Θεός, «ἐπιβλέπων ἐπί τήν ταπεί-
νωσιν τοῦ δούλου αὐτοῦ», Σᾶς ἀνέδειξε στή θέση τοῦ Πατρι-
άρχου Ἀλεξανδρείας καί ὅλης τῆς Ἀφρικανικῆς Γῆς, εἰς δια-
δοχήν τοῦ ἀοιδίµου Πατριάρχου Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἠρπάγη 
αἰφνιδίως γιά τούς Οὐρανούς. 

 Ὁ µακαριστός προκάτοχός Σας, Πατριάρχης κυρός Πέ-
τρος, ἦταν αὐτός πού στή δική µου καρδιά φύτεψε τήν ἀγά-
πη γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο καί τόν σεβασµό µου πρός 
τούς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου στήν Ἀφρική. Τόν συνόδευσα 
τότε, µέ τήν εὐλογία τοῦ τότε Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λε-
βαδείας καί νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κου 
Ἱερωνύµου, στήν Μητρόπολη τοῦ ὁποίου διακονοῦσα, στίς 
εἰρηνικές ἐπισκέψεις του στό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, στό 
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, στίς 
ἱεραποστολικές του ἐπισκέψεις στήν Οὐγκάντα καί στήν Κέ-
νυα. Ἐκεῖ συγκλονίστηκα για τό θαῦµα τῆς πίστεως πού 
µπορεῖς νά βιώσεις στήν καρδιά σου, ἀλλά δέν µπορεῖς νά τό 
ἐκφράσεις µέ λόγια. Ἔµεινα ἀρκετό καιρό µαζί µέ τόν Πα-
τριάρχη στήν Ἀλεξάνδρεια καί στό Καϊρο. Θυµᾶµαι, ὅταν µε-
ναµε στήν Ἀλεξάνδρεια, ἐργαζόµουν συνήθως τό βράδυ, γιά 
νά διεκπεραιώσω τήν ἀλληλογραφία καί νά συντάξω τά 
ἔγγραφα, σέ ἕνα µικρό γραφεῖο, µόνος στήν αἴθουσα τοῦ 
Μεγάλου Συνοδικοῦ. Ὁ Πατριάρχης Πέτρος ἐρχόταν ἁπλά, 
ταπεινά καί εὐγενικά, µέ χτυποῦσε στήν πλάτη, ὡς ἀδελφός 
καί πατέρας, καί µέ καληνύχτιζε. Κάποια ἡµέρα ὁ Πατριάρ-
χης, ξαφνικά, µέ ἐκάλεσε στο γραφεῖο του καί µοῦ ἀνα-
κοίνωσε τήν πρόθεσή του νά µέ προαγάγει σέ Ἀρχιγραµµα-
τέα τοῦ Πατριαρχείου καί νά προχωρήσει ἀµέσως τή διαδι-
κασία τῆς ἐκλογῆς µου εἰς Ἐπίσκοπον. Ἐσιώπησα στήν πα-
ράκληση τοῦ Πατριάρχου. Εἶχα ἀνατραφεῖ σέ ἐκκλησια-στι-



κά περιβάλλοντα πού µοῦ ἐχάριζαν ἀσφάλεια καί παρου-
σία ἀδελφῶν. Ἡ λειψανδρεία, τότε, στήν Ἀλεξάνδρεια, καί ἡ 
µοναξιά τοῦ Πατριάρχη µέ ἐφόβισαν καί δέν ἐτόλµησα νά 
διαλεχθῶ µέ τήν παράκλησή του. Ἡ ἀτολµία καί ὁ φόβος 
ὁδήγησαν σέ ἄρνηση. 

Δέν Σᾶς κρύβω, Μακαριώτατε, ὅτι αὐτή ἡ ἀτολµία ἦταν ἕνα 
ἀγκάθι στή συνείδησή µου γιά πολλά χρόνια. Τήν ἡµέρα πού 
ἡ Ἐκκλησία ἀπροσδόκητα µοῦ ἀνέθεσε τά καθήκοντα τοῦ 
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἔνιωσα ὅτι 
ὁ φιλάνθρωπος Θεός µοῦ ἔδειχνε πλέον τήν ὁδό τῆς δια-
κονίας πού µέ ἔταξε. Δέν ἤµουν κοντά στόν Πατριάρχη Πέ-
τρο, ἀλλά εἶχα στά χοϊκά µου χέρια τήν εὐθύνη ὅλου τοῦ ἔρ-
γου τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τότε ἄρνησή µου µεταποιήθηκε σέ 
θέση καίριας, τεράστιας, ἱστορικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καί προ-
σωπικῆς εὐθύνης γιά τήν ὁποία θά δώσω λόγο στόν Θεό. 
Κατέστην, διά τῆς Ἐκκλησίας, διάδοχος µεγάλων ἀνδρῶν 
καί εὐσεβῶν ἀνθρώπων πού ὡς Γενικοί Διευθυντές ἐκόσµη-
σαν τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία. Τρεῖς ἐξ αὐτῶν ἦταν Πρυτά-
νεις τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καί ἕνας εἶναι Προκαθή-
µενος Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας 
Ἀναστάσιος, τόν ὁποῖο ἐν εὐχαριστίᾳ µνηµονεύω γιά τήν ἱε-
ραποστολική παρακαταθήκη πού µᾶς κληροδότησε καί τά 
τόσα πού µέ ἐδίδαξε κατά τίς συναντήσεις µας. Μέ µοναδι-
κή, ὅµως, αὐταπάρνηση διακόνησε τό ἔργο τῆς ἐξωτερικῆς 
ἱεραποστολῆς καί ὁ µακαριστός προκάτοχός µου Μητροπο-
λίτης Χριστουπόλεως κυρός Πέτρος, ὁ ὁποῖος στήν ἐποχή 
του κλήθηκε νά ἀντιµετωπίσει τό µεγάλο πρόβληµα τῆς µε-
τακίνησης πολύτιµων καί πολλῶν συνεργατῶν τοῦ ἱεραπο-
στολικοῦ ἔργου ἀπό τήν Ἀφρική στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβα-
νίας λόγῳ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου.  



 

 

 

Μακαριώτατε Προκαθήµενε τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλη-
σίας, 

Σεῖς, πού νυχθηµερόν ἀγωνίζεσθε γιά τή διάδοση τοῦ 
µηνύµατος τῆς σωτηρίας, πού περιοδεύετε στίς χῶρες τῶν 
ἀντιθέσεων, τῶν θλίψεων καί τῶν πολέµων καί εὐαγγελίζε-
σθε τήν εἰρήνη, ἔχετε στόν προσωπικό Σας βίο µία εὐαγγε-
λική πρωτιά πού δέν µπορεῖ κανείς νά Σᾶς τήν ἀφαιρέσει: 
«εἶσθε ὁ ἔσχατος, καί ὁ ἔσχατος εἶναι πρῶτος». Πρῶτος στήν 
ἄσκηση τῆς ἀγάπης, ἔσχατος ὡς ὁ διακονῶν. 

Γι’ αὐτό, ἡ τιµητική διάκριση πρός τήν Ἀποστολική Διακονία, 
ἐπί ἡµερῶν τῆς ἐλαχιστότητός µου, ἀντανακλᾶ πρῶτα στό 
δικό Σας πρόσωπο καί µετά διαχέεται πρός τά πρόσωπα τῶν 
ταπεινῶν συνεργατῶν Σας σέ ὅλη τήν Ἀφρικανική Γῆ. Ἀπο-
δεχόµενοι µέ ταπείνωση, φόβο Θεοῦ, συστολή καί συγκίνη-
ση, τήν ὑψηλή αὐτή τιµητική διάκριση, ὡς εὐλογία τοῦ Πα-
ρακλήτου καί ἀνάληψη περαιτέρω εὐθύνης, θεωροῦµε ὅτι 
αὐτή διαβαίνει τιµητικά ἐπί τά πρόσωπα ὅλων τῶν Ἀρχι-
επισκόπων, τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν πού συµπαρίστανται στό 
ἱεραποστολικό ἔργο, τῶν Μελῶν τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ 
Συµβουλίου, τῶν µακαριστῶν Γενικῶν Διευθυντῶν, τῶν 
δωρητῶν καί εὐεργετῶν τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς σέ 
ὅλα τά µετερίζια, ἐπώνυµους καί ἀνώνυµους, πού µᾶς διδά-
σκουν µέ τήν ἀγάπη τους στό ἱεραποστολικό ἔργο καί µᾶς 
ἐµπιστεύονται, τῶν ἀνθρώπων πού ἄσκησαν τό ἱεραπο-
στολικό ἔργο, τῶν ἐργαζοµένων στήν Ἀποστολική Διακονία, 
καί, τέλος, εἶναι ἀντίδωρο µνήµης γιά ὅλους ἐκείνους, κληρι-



κούς, µοναχούς, µοναχές καί λαϊκούς, πού, ὡς εὐλογηµένες 
ύπάρξεις καί φωτεινές προσωπικότητες, ἀγωνίσθηκαν καί 
κακοπάθησαν γιά τήν σπορά  τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί θυσί-
ασαν τά πάντα γιά τούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς µας. Ἄς εἶναι 
ἡ µνήµη αὐτῶν αἰωνία!   

 

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας,  

Ὁ γάλλος φιλόσοφος Σάρτρ προέτρεπε τούς ἀνθρώ-
πους νά ἀγαποῦν µόνο τή γῆ. Ὁ ὀρθόδοξος ἄνθρωπος καί ὁ 
Ἕλληνας ἀγαποῦν τή γῆ µέχρι τόν οὐρανό! Καί αὐτό µᾶς δίδει 
τν δύναµη νά ἀγωνιζόµαστε καί νά καταθέτουµε µέ σύνεση 
καί πραότητα λόγο γιά τήν ἐλπίδα πού ἔχουµε στήν καρδιά 
µας. 

Μπροστά στό ἕδρανό σας ἔχει τοποθετηθεῖ ἕνα µικρό 
κουτί πού περιέχει ἕνα κοµποσχοίνι πλεγµένο µέ πέντε πέ-
τρες πού ἔχουν τά χρώµατα τῶν 5 ἠπείρων. Αὐτό συµβολίζει 
την παγκοσµιότητα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου και σᾶς τό 
προσφέρουµε, ὡς εὐλογία καί ἀναµνηστικό τῆς παρούσης 
ἡµέρας, µέ τήν παράκληση νά προσεύχεσθε γιά ὅλους ἐµᾶς. 

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν τιµή, τήν ὑποµονή καί τήν πα-
ρουσία! 

 


