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�θαγενεῖς κληρικοὶ
Τὸ τριμηνιαῖο ἱεραποστολικὸ περιο-

δικὸ τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας» τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Πάντα τὰ 
Ἔθνη» (Τεῦχος 110, Ἀπρίλιος - Μάιος -  
Ἰούνιος 2009) παραθέτει ἐντυπωσιακὰ 
στοιχεῖα ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ βοή-
θεια πρὸς τοὺς ἰθαγενεῖς κληρικοὺς τῆς 
Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας ἐκ μέρους τοῦ 
Γραφείου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας».

Πλησιάζουν τοὺς 450 οἱ ἰθαγενεῖς 
ἱερεῖς ποὺ βοηθοῦνται οἰκονομικά. 
Συγκεκριμένα 413 στὴν Ἀφρικὴ καὶ 36 
στὴν Ἀσία.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «Ἀποστολικὴ Δια-
κονία» βέβαια συμβάλλουν καὶ ἄλλοι 
Ὀρθόδοξοι Σύλλογοι Ἐξωτερικῆς Ἱε    -
ραποστολῆς, ὅπως εἶναι «Ὁ Πρωτό-
κλητος» τῶν Πατρῶν, «Ὁ Ἀπόστολος 
Βαρνάβας»τῆς Λαρίσης, «Ἡ Ἀδελφό-
της Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» τῆς 
Θεσ   σαλονίκης κλπ.

Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι πολλοὶ 
ἄν  θρωποι στὴν πατρίδα μας σήμε-
ρα συγκινοῦνται ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς 
ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς καὶ συμπα-
ρίστανται μὲ πολλοὺς τρόπους στὸ 
ἔργο τῶν ἱεραποστόλων, οἱ ὁποῖοι 
μὲ αὐταπάρνηση καὶ αὐτοθυσία μέσα 
σὲ ἀφάνταστες δυσκολίες διαδίδουν 
τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου στὴν Ἀφρικὴ 
καὶ στὴν Ἀσία ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες 
ἠπείρους.

Ἕνας σπουδαῖος δὲ καρπὸς αὐτοῦ 
τοῦ ἱεροῦ κόπου τους καὶ δεῖγμα τῆς 
εὐλογίας τοῦ Θεοῦ στὸ ἔργο τους εἶ-

ναι ἡ ὕπαρξη τόσων ἰθαγενῶν κληρικῶν. 
Δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση νὰ βρεθοῦν κα-
τάλληλα πρόσωπα γιὰ τὸ τιμητικὸ ἀξίωμα 
τῆς ἰερωσύνης, ὥστε νὰ εἶναι Λειτουργοὶ 
τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, Λει -
τουργοὶ τοῦ Θυσιαστηρίου καὶ συνεργοὶ 
τῶν ἱεραποστόλων καὶ προπάντων τοῦ 
Θεοῦ στὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ἂς δοξάζουμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴ δωρεά του 
αὐτὴ καὶ ἂς Τὸν ἱκετεύουμε νὰ αὐξάνει 
Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος τοῦ Ἀμπελῶνος, τὸν 
ἀ   ριθμὸ τῶν ἰθαγενῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖ -
οι γνωρίζουν καλύτερα τὶς συνθῆκες καὶ 
κα     ταστάσεις τοῦ τόπου τους καὶ τῶν συμ-
πατριωτῶν τους. Νὰ αὐξάνει ἐπίσης μέ-
σα τους τὸν ἱερὸ ζῆλο γιὰ τὸ ἅγιο ἔργο 
στὸ ὁποῖο τοὺς ἀνύψωσε καὶ νὰ τοὺς 
ἐνδυναμώνει, ὥστε νὰ τὸ ἐπιτελοῦν ὅ   -
πως ὁ Ἴδιος θέλει πρὸς βοήθειαν τῶν 
συμπατριωτῶν τους καὶ πρὸς δόξαν τῆς 
Ἐκκλησίας. Καὶ ἂς τοὺς βοηθοῦμε κατὰ τὶς 
δυνάμεις μας.

5ὰ δείξουν σεβασμὸ
στὴ χώρα ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ
Πολλὰ γράφονται στὸν Τύπο καὶ πολλὰ 

λέγονται στὴν Τηλεόραση γιὰ τὴν τηρη-
τέα στάση ἀπέναντι στοὺς ἀλλοεθνεῖς καὶ 
ἀλλοθρήσκους ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴ 
χώρα μας εἴτε ὡς κανονικοὶ μετανάστες εἴτε 
ὡς λαθρομετανάστες. Ἰδιαίτερα ἀπέναντι 
στοὺς πιστοὺς τοῦ Ἰσλάμ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
δημιουργήσει καὶ στὴν Ἑλλάδα – μάλιστα 
στὴν πρωτεύουσα – τὸ δικό τους γκέτο. 
Τὰ τελευταῖα γεγονότα στὴν περιοχὴ τοῦ 
ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, ὅ    -
που τραυματίσθηκε θανάσιμα καὶ ἕνας 
ἀστυνομικός, ἔδειξαν τὸ πῶς σκέπτονται 
καὶ πῶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι 
αὐτοὶ στὴ χώρα ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ καὶ 
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ποιόν;) γιὰ τὴν προσβολὴ πού (ἴσως) 
ἔγινε σ’ ἕνα κομ μάτι χαρτί (γι’ αὐτοὺς 
ἱερό) καὶ νὰ τιμω  ρηθεῖ ὁ Ἕλληνας ἀστυ  -
νομικός. Συγ χρό νως μᾶς καθησύχασε 
ὅτι δὲν θὰ προξενήσουν καταστρο  φές». 
Καὶ ἐπι   λέγει ὁ ἀρθρογράφος: «Μήπως 
θὰ ἔπρεπε» οἱ μουσουλμάνοι αὐτοὶ «νὰ 
ἐπιδείξουν πρῶτοι λίγο σεβασμὸ στὴ
χώρα ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ καὶ τοὺς ἀνέ  -
χεται, πα  ρὰ τὶς ἀμέτρητες παρανομί-
ες καὶ τὴν ὑ    ποβάθμιση τῶν συνοικιῶν 
ὅπου ἐ    γ κα    θί στανται;». Πο  λὺ σωστὸ καὶ 
δίκαιο τὸ ἐρώτημα τοῦ ἀρθρογράφου.

Γονεῖς καὶ παιδιὰ
Ἕνας «ἔμπειρος ψυχίατρος, ψυχα να-

λυτὴς καὶ οἰκογενειακὸς θεραπευτὴς» 
σ’ ἕνα βιβλίο του ποὺ κυκλοφόρησε 
πρόσφατα «μιλάει γιὰ παιδιὰ ψυχικὰ 
ὀρφανά, γιὰ γονεῖς ποὺ σηκώνουν τὰ 
χέρια ψηλά, γιὰ ἔκπτωση τοῦ ἔγκυρου 
λόγου, γιὰ ἀκατανοησία καὶ φόβο, γιὰ 
χαμένες γενιές». Ἐκεῖ ἀναφέρει καὶ τὸ 
ἀκόλουθο περιστατικό: «Δὲν θὰ ξεχάσω 
ποτὲ τὴν ἀντίδραση μιᾶς μητέρας στὴν 
Κέρκυρα. Εἶχα πάει ἐκεῖ νὰ συζητήσω 
μὲ τὰ παιδιὰ ἑνὸς λυκείου καί, τὴν ἄλλη 
μέρα, μὲ γονεῖς καὶ γενικὰ ἐνήλικες μὲ 
θέμα ‘‘Ἐφηβεία καὶ οἰκογένεια’’. Πῆρε 
τὸν λόγο, εἶπε σχηματικὰ τὸ πρόβλη-
μά της καὶ ὕστερα μὲ ρώτησε: ‘‘Μήπως 
πρέπει νὰ τὸν πάω σὲ ψυχολόγο;’’. Τῆς 
ἀπάντησα λοιπόν: ‘‘Τὰ παιδιὰ δὲν θέ-
λουν ψυχολόγο. Γονεῖς θέλουν!’’ Καὶ ἡ 
ἀντίδρασή της, ὅλο ἀπορία: ‘‘Καὶ πῶς 
νὰ γίνουμε τώρα γονεῖς;”»! 

Σὲ σχετικὴ συνέντευξή του μὲ δημοσι-

τοὺς παρέχει ἐργασία καὶ προστασία. 
Στὴ χώρα ὅπου ἡ Ἐκκλησία τοὺς συμπε-
ριλαμβάνει στὰ καθημερινὰ συσσίτια, τὰ 
ὁποῖα προσφέρει ἀγαπητικὰ σ’ ὅλους αὐ  -
τοὺς ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰ ἀπολυταρχι   κὰ 
καθεστῶτα τῆς χώρας τους καὶ ἦλθαν ἐ  δῶ 
μόνοι τους γιὰ μιὰ καλύτερη τύχη. 

Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιο τοῦτο: Ἐνῶ στὰ 
Ἀραβικὰ Ἐμιράτα ἐργάζονται ἑκατομμύρια 
ἐργάτες ἀπὸ τὴν Ἰνδία καὶ τὸ Πακιστάν, 
γιατί δὲν στρέφονται οἱ ἐδῶ μετανάστες 
στὶς ὁμόθρησκες αὐτὲς χῶρες; Μήπως 
διότι ἐκεῖ ἀμείβονται μὲ ψίχουλα καὶ κλει-
δώνονται κάθε βράδυ σὲ στρατόπεδα μὲ 
συρματοπλέγματα; («Ἑστία» 30-8-2009, 
σελ. 1, ἄρθρο: «Πρῶτα ἐκεῖνοι νὰ δείξουν 
σεβασμό»). Στὴν Ἀθήνα ἔχουν ἤδη τόπο 
λατρείας, συγκεντρώνονται ὅμως καὶ σὲ 
παράνομους τόπους λατρείας. Κινοῦνται 
δὲ μὲ κάθε ἄνεση. Δίκαια οἱ Ὀρθόδοξοι 
Ἕλληνες, ὅσοι ἀγαποῦμε τὸν τόπο μας, 
καὶ ὄχι ὅσοι γιὰ λόγους καθαρὰ ἰδιοτελεῖς 
συνθηματολογοῦν ὑπὲρ τῶν δοκιμαζομέ-
νων αὐτῶν συνανθρώπων μας, ρωτοῦμε: 
Ποῦ εἶναι οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ γιὰ τὶς χι-
λιάδες τῶν Χριστιανῶν ποὺ ζοῦν στὴ 
Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ στὶς ἄλλες ἀραβικὲς 
χῶρες; Οὔτε ἕνα σταυρουδάκι στὸ λαιμὸ 
δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φοροῦν οἱ Χριστιανοὶ 
στὶς χῶρες αὐτές! Προσβάλλονται, λένε!... 
Ἀλλὰ οἱ Χριστιανοὶ Ἕλληνες δὲν προσβαλ-
λόμαστε μὲ τὴ στάση καὶ τὴ νοοτροπία 
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν – τῶν κατὰ τὰ ἄλλα 
ἀξίων πάσης βοηθείας, ἐπαναλαμβάνου-
με; Γιατί λοιπὸν αὐτοὶ ἀπειλοῦν ἐμᾶς τοὺς 
εὐεργέτες τους, ἀπαιτώντας δικαιώματα 
ποὺ ἤδη ἀπολαμβάνουν μὲ τὸ παραπάνω; 

Ὀρθῶς σημειώνει ὁ ἀρθρογράφος τῆς
παραπάνω ἀ    θηναϊκῆς ἐφημερίδος: Ἐκ     -
πρό σωπος τῶν μου σουλμάνων ζήτησε 
«νὰ ἀπολογηθεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος (σὲ 
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