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Λέγω
ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.

 >   Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
>   Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
>  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Δευτέρα 8/5, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. 
Τρίτη 9/5, Ἠσαίου προφήτου, Χριστοφόρου 
μάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις
Τετάρτη 10/5, ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Σάββατο 13/5 Γλυκερίας μάρτυρος.
>  ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 14/4 τῆς Σαμαρείτιδος.  
Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίω, Θεράποντος Κύπρου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Μνημόσυνο Ποντίων 1919 καὶ   
Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ +20.5.49
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναὸς  Ἁγίου Νεκταρίου
>  Παρακλήσεις στὶς 19:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα  
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
>  Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί της Παναγίας 20:00
>  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ Κάθε Κυριακή στίς 11:00
>  ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Διεκόπη γιὰ τὸν  Ὀκτώβριο.
>  ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κυριακή 14 Μαΐου 2017 & ώρα 19.00 μὲ τὸν 
Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκταρίο Μουλατσιώτη, 
Πρωτοσύγκελλο τοῦ Μητροπολίτου Φωκίδος. 
>  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακή 14 Μαΐου 2017  ἀμέσως μετὰ τὴν 
ὁμιλία, μὲ τὸν π. Αὐγουστίνο Σύρο

Τὴν βδομάδα τῆς Διακαινησίμου βρέθηκα στὴν Κρήτη, 
γιὰ τὴν βάπτιση τῆς Παναγιώτας Παπαδοπούλου, 
θυγατέρας τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
συμβουλίου τοῦ ναοῦ μας, Θεοδώρου καὶ ἐγγονῆς τοῦ 
ἐπίσης πρώην ἀντιπροέδρου Γεωργίου Παπαδοπούλου. 

Μετὰ τὸ βάπτισμα, ἀνήμερά της Ζωοδόχου Πηγῆς 
στὰ Καψαλινὰ Ρεθύμνου, ἐπισκέφθηκα καὶ 

τὴν οἰκογένεια τοῦ πρὸ 15ετείας κοιμηθέντος 
φίλου μου Νικολάου, στὸ Τυμπάκι 
Μεσσαρᾶς. Ἐκεῖ εἶδα σὲ τοπικὸ διαδικτυακὸ 

τόπο τὴν παρακάτω δημοσίευση. «Στὴν 
Τυνησία, στὸν  Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν 

Τύνιδα, ἔκανε  Ἀνάσταση ὁ Χρυσὸς Παραολυμπιονίκης 
τοῦ Ρίο Μανώλης Στεφανουδάκης.
Ὁ Μανώλης ἀφοῦ ἔφερε γιὰ μιὰ 
ἀκόμα φορᾶ τὴν «Ἀνάσταση» 
νωρίτερα γιὰ τὴ Μεσαρὰ 
τὴν Κρήτη καὶ τὴν Ἑλλάδα, 
κατακτώντας δύο ἀκόμα 
χρυσὰ μετάλλια στὴν Τυνησία,  
ξεκουράζεται μὲ τὴν οἰκογένειά 
του στὴν Τύνιδα. Ἐκεῖ ὅπου 
γιόρτασε τὴν Ἀνάστασή του 
Κυρίου! Χθὲς τὸ βράδυ ἡ σύζυγός 
του  Ἐρμιόνη Κυριακάκη 
ἀνέβασε φωτογραφίες ἀπὸ 
τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου 
Τύνιδας:
Χριστὸς Ἀνέστη! Χρόνια πολλὰ 
μὲ ὑγεία, ἀγάπη, εἰλικρίνεια, 
ἐμπιστοσύνη!  Ἕνα πολὺ 
ἰδιαίτερο Πάσχα γιόρτασα μὲ 
τὴν οἰκογένειά μου καὶ τοὺς  Ἕλληνες τῆς Τυνησίας στὸν  
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Τύνιδα. 
Εὐχαριστοῦμε τὸν μητροπολίτη Καρθαγένης γιὰ τὶς 
ὑπέροχες στιγμὲς ποὺ ζήσαμε... 
Εἶναι ἀνάμεικτά τα συναισθήματα σὲ μιὰ μουσουλμανικὴ 
χώρα μιὰ χούφτα  Ἕλληνες, μιὰ χούφτα χριστιανοὶ νὰ μὴ 
λογαριάζουν τὸν κίνδυνο καὶ νὰ μαζεύονται στὸ ναὸ γιὰ νὰ 
γιορτάσουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ θεανθρώπου».
Αὐτό, μου ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ νὰ ζητήσω ἀπὸ  
τὸ π. Δαμασκηνὸ νὰ μᾶς γράψει γιὰ τὴν ἐκεῖ 
ἱεραποστολικὴ ἀποδημία του. Θυμόμουν ὅτι μου εἶπε 
φεύγοντας «ἔχει 5.000 ἐνεργοὺς τζιχαντιστές.  
Ἂν συμβεῖ κάτι ξέρετε τί θὰ κάνετε»

Πάσχα στα δύσκολα



Περιφορὰ ἐπιταφίου μετὰ ἀπὸ χρόνια 

Μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ 
Μητροπολίτου Καρθαγένης 
κ. Μελετίου καὶ εὐλογία τοῦ 

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, εἶχα τὴν 
εὐκαιρία νὰ περάσω τὶς Ἅγιες μέρες 
τοῦ Πάσχα στὴν Τύνιδα τῆς Τυνησίας, 
στὴν Βόρειο Ἀφρική. 
Ἡ ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ 
στὴν ἐν λόγω περιοχή, μὲ 
κέντρο τὴν ἀρχαία Καρχηδόνα ἢ 
Καρθαγένη, ξεκινᾶ ἤδη ἀπὸ τὰ 
Ἀποστολικὰ χρόνια, κάτι τὸ ὁποῖο 
μαρτυρεῖται τόσο ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ 
καὶ ἐκκλησιαστικὰ συγγράμματα, 
ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ πλεῖστα - μοναδικῆς 
τέχνης - πρωτοχριστιανικὰ 
ἐκθέματα (ψηφιδωτά, κανδήλια, 
σταυρούς, εἰκόνες, σταυροειδῆ 
βαπτιστήρια, ἐπιγραφὲς ἐκκλησιῶν, 
Ἁγίων Τραπεζῶν καὶ ταφικῶν 
μνημείων, σφραγίδες προσφόρων, 
ἀρτοκλασιῶν καὶ ἐγγράφων, τὰ ὁποῖα 
μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη 
περιοχὴ στὸ ἐθνικὸ Μουσεῖο τῆς 
Τυνησίας Bardo. 
Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἱστορικὰ καὶ 
ἐκκλησιαστικὰ συγγράμματα βρίθουν 
ἀπὸ ἀναφορὲς γιὰ τὴν ἐν λόγω 
περιοχή. Ἐπιγραμματικά: α) στὴν 
Σύνοδο τῆς Καρθαγένης τὸ 419 μ.Χ. 
στὴν ὁποία συμμετεῖχαν, σύμφωνα 
μὲ τὰ πρακτικά, 217 Ἐπίσκοποί της 
Ἀφρικῆς, καὶ β) στοὺς ἑκατοντάδες 
μάρτυρες τὶς περιοχῆς καὶ τοὺς 
μεγάλους Πατέρες τοῦ Χριστιανισμοῦ 
ποὺ ἑορτάζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία 
μᾶς καθ’ ὅλο το ἔτος. 
Μετὰ τὴν Ἀραβικὴ κατάκτηση 
τὸν 7ο αἰώνα, ὁ Χριστιανισμὸς καὶ 
συγκεκριμένα ἡ Ὀρθόδοξη πίστη 
ἀναβίωσε,  στὴν συγκεκριμένη 
περιοχή, κατὰ τὸν 16ο αἰώνα ὅταν   
Ἕλληνες ἔφτασαν ἐκεῖ εἴτε ὡς σκλάβοι 
τῶν πειρατῶν, εἴτε ὡς μετανάστες 
(σφουγγαράδες ἢ ἁλιεῖς). Τὸ 
1647, ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 
ἀναγνώρισε τὴν ὕπαρξη σημαντικῆς 
σὲ μέγεθος Ἑλληνικῆς Κοινότητας σὲ 
συνεχῆ ἄνθιση. Στὶς Ἀρχὲς τοῦ 20ου 
αἰώνα, στὴν Τυνησία ὑπῆρχαν τρεῖς 
Ἑλληνικὲς Κοινότητες: τῆς Τύνιδας, 
τῆς Τζέρμπας καὶ τοῦ Σφάξ. Ἡ κάθε 
μία εἶχε ἤδη ἀνεγείρει τὸν Ναό της 
καὶ ἐπιμεληθεῖ τὴν διευθέτηση 

Ὀρθοδόξων Κοιμητηρίων, ἐνῶ καὶ οἱ 
τρεῖς εἶχαν ἐφημερίους κληρικούς.
Σήμερα, οἱ   Ἕλληνες τῆς Τυνησίας 
εἶναι ὀλίγοι, περίπου 70 καὶ 
προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν τὴν 
πατροπαράδοτη πίστη καὶ τὰ 
ἔθιμά τους, σὲ ἕνα χῶρο ἀμιγῶς 
Μουσουλμανικό, τοὺς τελευταίους 
14 αἰῶνες, ὅπου ἡ πίστη στὸν 
Τριαδικὸ Θεὸ καθίσταται πολλὲς 
φορὲς ἐπικίνδυνη ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν 
ἀνθρώπινη ζωή. Παρὰ ταῦτα, δὲν 
φοβοῦνται νὰ προσέλθουν στὴν κοινὴ 
λατρεία, δίνοντας μαρτυρία πίστεως. 
Ἡ Μεγάλη  Ἑβδομάδα καὶ τοῦ Πάσχα 
ποὺ πέρασα κοντά τους, ὑπῆρξαν γιὰ 
ἐμένα μεγάλη εὐλογία γιὰ πολλοὺς 
λόγους.
Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ τὴν περιφορὰ 
τοῦ ἐπιταφίου πέριξ του Ναοῦ, ἡ 
ὁποία ἔγινε φέτος πρώτη φορὰ μετὰ 

τὴν ἐπανάσταση - τὴν λεγόμενη 
Ἀραβικὴ Ἄνοιξη - καὶ τὰ ἀνάμεικτα 
συναισθήματα τὰ ὁποῖα μᾶς 
κατέκλισαν. 
Δὲν θὰ ξεχάσω τὸν Χαιρετισμὸ 
Χριστὸς  Ἀνέστη! - Ἀληθῶς  Ἀνέστη!, 
ποὺ ἀνταλλάσαμε στὴν ἀκολουθία 
τοῦ Πάσχα στὰ  Ἑλληνικά, Γαλλικά, 
Ἀγγλικά, Ρωσικὰ καὶ Ἀραβικὰ μὲ 
μάτια ποὺ δάκρυζαν ἀπὸ χαρά, 
ἐλπίδα, συγκίνηση, περηφάνια καὶ 
μαρτυρία. 
Δὲν θὰ ξεχάσω τὰ μάτια πιστῶν 
παροίκων ποὺ διψοῦσαν γιὰ λόγο 
Χριστοῦ, γιὰ τὴν κοινὴ λατρεία, γιὰ 
τὴν συναναστροφή. 
Δὲν θὰ ξεχάσω τοὺς ἐλάχιστους 
Ὀρθόδοξους τουρίστες καὶ τὴν 
ἀνακούφιση - χαρά τους γιὰ τὴν 
ὕπαρξη ὀρθόδοξου Ναοῦ, στὸν ὁποῖο 
θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκκλησιασθοῦν. 
Ἀνάμεσά σε αὐτοὺς καὶ ἕνας      
Ἕλληνας χρυσὸς παραολυμπιονίκης 
τοῦ Ἀκοντισμοῦ, ὁ ὁποῖος βρισκόταν 
τὴν περίοδο αὐτὴ στὴν Τυνησία γιὰ 
ἀγῶνες στοὺς ὁποίους κέρδισε ἀκόμα 
δύο χρυσὰ μετάλλια.      
Δὲν θὰ ξεχάσω τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς 
μέριμνες τοῦ ἐκεῖ Μητροπολίτου 
γιὰ τὸ ποίμνιό του τὸ ὁποῖο εἶναι 
διάσπαρτο σὲ τέσσερις  Ἰσλαμικὲς 
χῶρες (Τυνησία, Ἀλγερία, Μαρόκο 
καὶ Μαυριτανία) καὶ τὶς προσπάθειές 
του γιὰ τὴν πνευματικὴ οἰκοδόμηση 
τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν συντήρηση 
τῶν ἐναπομεινάντων Ναῶν. 
Ἀναχώρησα πλήρης ἐμπειριῶν 
καὶ συναισθημάτων, ἀλλὰ καὶ 
προβληματισμῶν γιὰ τὸν ὀρθόδοξο 
κληρικό, τὴν παρουσία του 
καὶ τὸν ρόλο του στὸν συνεχῶς 
μεταβαλλόμενο κόσμο. Ἰδιαίτερη 
εὐγνωμοσύνη ὀφείλω σὲ ὅσους 
συνετέλεσαν στὸ νὰ πραγματωθεῖ ἡ 
μετάβασή μου ἐκεῖ. Συγκεκριμένα, 
στὸν Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ἱερώνυμο, 
γιὰ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία του, 
τὸν Μητροπολίτη Καρθαγένης 
κ. Μελέτιο, γιὰ τὴν πρόσκληση 
καὶ τὴν φιλοξενία του καὶ τοὺς 
συνεφημερίους μου στὴν Ἁγία 
Μαρίνα ποὺ ἐπωμίστηκαν καὶ τὸ 
δικό μου μερίδιο τῶν ἐφημεριακῶν 
καθηκόντων καὶ ὑποχρεώσεων.


