
  

Η προσφορά της Ορθόδοξης 

Ιεραποστολής

 στον σύγχρονο κόσμο



  

● Η ιεραποστολή αποτελεί το πιο ουσιώδες κεφάλαιο στη ζωής της 
Εκκλησίας. Είναι το ύψιστο χρέος της. Η ζωή της Εκκλησίας είναι 
ένας πνευματικός ποταμός ιεραποστολής. Πολύ πετυχημένα ελέχθη 
ότι: Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή, είναι εκκλησία χωρίς αποστολή.

● Η ιεραποστολή αποτελεί μέρος της «καινής εντολής» του Χριστού, 
της εντολής της αγάπης. Η αγάπη προς τον πλησίον απαιτεί το 
ενδιαφέρον του πιστού για την σωτηρία εκείνων που δεν γνωρίζουν 
την Αλήθεια του Χριστού. Ενδιαφέρον αληθινό και έμπρακτο.

●  Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς την ανάγκη κηρύξεως του χριστιανικού 
μηνύματος, αλλά και τις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
σήμερα το ιεραποστολικό έργο οπουδήποτε και αν γίνεται. Η εντολή 
του Χριστού «κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίσει» δεν 
περιορίζεται χρονικά. Ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει «μέχρι συντέλειας 
του αιώνος». 



  



  

Η ίδρυση της Αποστολικής Διακονίας της 
Εκκλησία της Ελλάδος

    Τον Οκτώβριο του 1967, με Συνοδική Απόφαση, ιδρύθηκε το 
Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής της «Αποστολικής Διακονίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος». Είναι το επίσημο όργανο της Εκκλησίας και 
έχει σκοπό του να συντονίζει όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν 
στην ενίσχυση της εξωτερικής ιεραποστολής

      Υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται ποια μπορεί να είναι η θέση 
της Ιεραποστολής στην εποχή μας, μια εποχή που χαρακτηρίζεται από 
την στροφή του ενδιαφέροντος προς την υλική ευημερία, την έλλειψη 
πνευματικών ανησυχιών και την αδιαφορία για την θρησκεία. Αλλά και 
τι απήχηση μπορεί να έχει το ιεραποστολικό κήρυγμα σε ανθρώπους 
που ζουν στις σύγχρονες ακμάζουσες καταναλωτικές και προηγμένες 
τεχνολογικά κοινωνίες;

      



  

 



  

Το Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας, από 
τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα, κινείται σε συγκεκριμένους 
τομείς μεριμνώντας συγκεκριμένα: 

•  Για τη μισθοδοσία των ιθαγενών κληρικών 
•  Για την μηνιαία επιδότηση κληρικών και λαϊκών, από την Ελλάδα, 
που εργάζονται ιεραποστολικά στην Αφρική και την Ασία 
•  Για την ανέγερση και τον εξοπλισμό Ναών και ιεραποστολικών 
εγκαταστάσεων 
•  Για την προμήθεια ειδών αναγκαίων για την ιεραποστολική εργασία 
•  Για τη μετάφραση των ιερών Ακολουθιών σε τοπικές γλώσσες 
•  Για την προετοιμασία κατηχητικών βοηθημάτων στην αγγλική 
γλώσσα 
•  Για τη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων 
•  Για την εκπαίδευση προσωπικού και συνεργατών των 
ιεραποστολικών κλιμακίων 
•  Για τη λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων 
•  Για την εξεύρεση προσώπων που θα διακονήσουν την Ιεραποστολή 
•  Για τη διάδοση του πνεύματος της Ιεραποστολής.



  



  

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός 
Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού.Η 
Κιβωτός του Κόσμου ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα από τον 
εικοσιεξάχρονο ιερέα, πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου.



  

 Μέλη της «Κιβωτού»  είναι τα παιδιά, οι γονείς, οι συνεργάτες, οι 
εθελοντές, οι συμπαραστάτες. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης, 
φροντίδας και στοργής που μεγαλουργεί στην Αθήνα, στον Πειραιά, 
στην Πωγωνιανή της Ηπείρου και στη Χίο.



  

Ο πατέρας Αντώνιος σημειώνει: «Τα παιδιά μας 400 μέχρι στιγμής, στη 
πλειονότητα τους Ελληνόπουλα, αλλά και από άλλες χώρες, βιώνουν 
σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της Κιβωτού του Κόσμου μακριά από 
την πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές που 
μαστίζουν καθημερινά την κοινωνία μας.

Με μοναδικό σύμμαχο την εν Χριστώ Αγάπη και με όσα  μέσα  
διαθέτουμε, έχουμε αναλάβει την καθημερινή σίτιση των παιδιών, τις 
ανάγκες τους για ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική και 
οδοντιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευσή τους, αλλά και τη συνεχή 
επιμόρφωση των γονιών τους»



  



  

Η Κιβωτός του Κόσμου εντάσσει τους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη, σε μια ευρύτερη «οικογένεια», όπου η αλληλεγγύη και η 
αλληλοπροσφορά είναι καθημερινότητα. Ο σεβασμός στη 
διαφορετικότητα, οι ισότιμες σχέσεις και η έννοια της αγάπης 
χωρίς ανταλλάγματα είναι οι αρχές που διέπουν την πορεία της 
Κιβωτού.

.



  

Η ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ



  

Η «Αποστολή» ιδρύθηκε το 2010 από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερωνύμου. Στόχος της ΜΚΟ «Αποστολή» είναι πέραν της δυναμικής 
δραστηριοποίησης στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και συνοχής, 
της υγείας, αλλά και του πολιτισμού, να επεκτείνει τις δραστηριότητές 
της στους τομείς του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



  

Οι διεθνείς της δράσεις και τα προγράμματα αναπτύσσονται σε 
συνεννόηση με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας σε αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, τη 
Νοτιοανατολική Ασία, τα δυτικά Βαλκάνια, και τη Μέση Ανατολή, ενώ 
ετοιμάζεται να προωθήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Λατινική 
Αμερική.



  

Το σύμπλεγμα των έργων της «Αποστολής» είναι:

● Πρότυπο Περιβαλλοντικό Κέντρο στην Πάρνηθα 

● Μονάδα επανένταξης ουσιοεξαρτημένων ατόμων 

● Μονάδα φροντίδας και αγωγής αυτιστικών παιδιών 

● Μονάδα φροντίδας κατακοίτων 

● Στέγες ηλικιωμένων 

● Διπλασιασμός των μερίδων φαγητού (σήμερα υπερβαίνουν τις 
10.000 ημερησίως) 

Ασχολείται με τομείς όπως:

● η πολιτισμική κληρονομιά 

● η προστασία του περιβάλλοντος 

● η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού 

● η ενδυνάμωση της Ιεραποστολής 



  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
●  Kαταγράφει και παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες        

 πληροφορίες για τις ανάγκες των Ιερών Μητροπόλεων στην              
 Ελλάδα και στις αναπτυσσόμενες χώρες 

● Υποβάλλει προγράμματα και προτάσεις σε εθνικούς, 
Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς εκ μέρους της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 

● Συντονίζει, διαχειρίζεται και υλοποιεί εγκεκριμένες δράσεις και 
προγράμματα 

● Προσφέρει έκτακτη και μη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό 

● Υλοποιεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και προγράμματα στην 
Ελλάδα και τις αναπτυσσόμενες χώρες 

● Σχεδιάζει, διαχειρίζεται και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα 
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μετανάστες και εργαζόμενους 

● Συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς 



  



  

Η Ορθοδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική

● Στην Αφρική η ιεραποστολική δράση ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια.  
Ορθόδοξοι ιεραπόστολοι συνεχίζουν μέχρι σήμερα να κηρύττουν ότι ο 
Χριστός αγαπάει το ίδιο όλους τους ανθρώπους σε όποια φυλή κι αν 
ανήκουν, όποιο χρώμα κι αν έχουν. Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στο 
κήρυγμα. Βοηθούν τους Αφρικανούς και στα προβλήματά τους. 
Οργανώνουν σχολεία όπου μαθαίνουν τα παιδιά τους γράμματα, ιατρεία 
όπου τους ενημερώνουν για θέματα υγείας, συσσίτια για όλους. Οι 
Αφρικανοί μέσα από αυτές τις πράξεις προσφοράς γνωρίζουν το Χριστό 
της αγάπης και της ελευθερίας.

● Όσοι πιστεύουν στο Χριστό βαπτίζονται, μετέχουν στα Μυστήρια, 
καταλαβαίνουν το χριστιανικό γάμο, γίνονται ιερείς. Εκδηλώνουν την 
πίστη και τα συναισθήματά τους στη χριστιανική λατρεία. Δε διστάζουν 
μάλιστα να ζωγραφίζουν το Χριστό …μαύρο. Το ίδιο ζωγραφίζουν και 
την Παναγία, τη μεγάλη μητέρα όλων μας, όπως την αποκαλούν.



  



  

«Ο μαύρος Χριστός»

(Ορθόδοξο αφρικανικό ποίημα)

Γυρεύω έναν ντόπιο ζωγράφο,για να μου φτιάσει ένα μαύρο Χριστό. 

Να μου ζωγραφίσει τον Κύριό μου και Πατέρα μου μ’ έναν όμορφο 

χιτώνα σαν κι αυτόν που φοράει ο δικός μου γονιός.  Άκουσέ με, 

Χριστέ μου και Πατέρα μου: οι λευκοί σε παράστησαν σαν έναν ωραίο 

άντρα από τη δική τους φυλή, οι κόκκινοι Ινδιάνοι σε ζωγράφισαν ίδιο 

μαζί τους, οι κίτρινοι σου δάνεισαν το χρώμα τους. Θα αρνηθείς τώρα 

να πάρεις και το δικό μου χρώμα, το μαύρο;



  



  

Η ορθόδοξη ιεραποστολή στην Ουγκάντα 
και στην Κένυα

● H Ουγκάντα και η Κένυα αποτελούν δυο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα ιεραποστολικής δράσης στην Αφρική, που αξίζει να 
μελετήσουμε με προσοχή.

● Στην Ουγκάντα, μια περιοχή ταλαιπωρημένη από τις συχνές 
πολεμικές συγκρούσεις, οι κάτοικοι κάνουν προσπάθειες να 
ξεπεράσουν τα καθημερινά προβλήματά τους. Με τη βοήθεια 
ορθόδοξων ιεραποστόλων, η Ουγκάντα προσπαθεί να αναπτύξει τις 
γεωργικές καλλιέργειές της, να κτίσει ναούς, σχολεία και να 
γιατρέψει τις πληγές από τους πολέμους



  



  

● Στην Κένυα, το έργο αγάπης της ορθόδοξης ιεραποστολής κάνει 
έντονη την παρουσία του. Παρέχονται φάρμακα, τρόφιμα και κάθε 
δυνατή φροντίδα στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Xτίστηκαν 
νηπιαγωγεία, σχολεία, Πολυτεχνική σχολή στην περιοχή των 
Μασσάι. Iδρύθηκε Γυμνάσιο και Iερατική Σχολή. Βέβαια, μη 
φανταστεί κανείς πως όλα αυτά είναι πάντα καλοφτιαγμένα, όπως τα 
συναντούμε στη χώρα μας. Σχολείο εκεί μπορεί να είναι ένα 
υπόστεγο ή ένα δέντρο με μερικούς πάγκους για θρανία. Εκκλησία 
μπορεί να είναι μια καλύβα από ξερό χορτάρι Κι όταν λένε οι 
Κενυάτες “Χαραμπέ”, εννοούν «προσφορά αγάπης σε χρήμα ή σε 
είδος από το υστέρημά μου», που σημαίνει πως ο χριστιανισμός 
υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων όλου του κόσμου, μόνο που δεν 
το γνωρίζουν πάντα



  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ορθόδοξου ιεραποστόλου στην Αφρική 
είναι ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Aναστάσιος. Στη δεκαετία 
1981-1991, (Kένυα, Oυγκάντα, Tανζανία), ίδρυσε και οργάνωσε την 
Πατριαρχική Σχολή «Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Mακάριος», την οποία 
διηύθυνε επί δεκαετία. Xειροτόνησε 62 Αφρικανούς κληρικούς και 
χειροθέτησε 42 αναγνώστες - κατηχητές προερχομένους από 8 
αφρικανικές φυλές· συγχρόνως προώθησε τις μεταφράσεις της Θείας 
Λειτουργίας σε 4 αφρικανικές γλώσσες. Mερίμνησε για τη 
σταθεροποίηση 150 περίπου ορθοδόξων ενοριών και πυρήνων και την 
ανέγερση δεκάδων ναών, ανήγειρε 7 ιεραποστολικούς σταθμούς, 
φρόντισε για τη δημιουργία σχολείων και ιατρικών σταθμών.Έστειλε 
πολλούς αφρικανούς νέους να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και αλλού



  

Η ορθόδοξη ιεραποστολή
 στην Λατινική Αμερική

Η Ιερά Μητρόπολη Μεξικού με Αρχιεπίσκοπο το Σεβασμιώτατο 
Μεξικού Αθηναγόρα τα τελευταία είκοσι χρόνια αγωνίζεται στο χώρο 
της Κεντρικής Αμερικής για τη διάδοση της αληθινής Ορθόδοξης 
Χριστιανικής πίστης.
Έτσι, κατά τη διάρκεια των δύο αυτών δεκαετιών, ιδρύθηκαν πάνω από 
σαράντα καινούργιες εκκλησίες σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής όπως 
στην Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα και άλλες, με νέους, πνευματικούς 
ιερείς, αρτίως καταρτισμένους, που έχουν ανώτατες σπουδές Θεολογίας 
στην Ελλάδα. Μία από τις πιο πρόσφατες και μεγαλύτερες 
ιεραποστολικές προσπάθειες είναι αυτή που γίνεται στη Γουατεμάλα 
προς τους γηγενείς πληθυσμούς των Μάγια. Οι άνθρωποι αυτοί 
στερούνται των βασικών αγαθών, ωστόσο έχουν επιδείξει φοβερή πίστη 
και αγάπη προς την Ορθοδοξία. Κατοικούν στη βορειοανατολική 
περιφέρεια της χώρας, που ονομάζεται Peten και αριθμούν περίπου 350 
χιλιάδες. Είναι συγκινητικό να τους βλέπεις να βαδίζουν μέσα στο 
δάσος, για να προσέλθουν στον πλησιέστερο Ιερό Ναό να 
εκκλησιαστούν.
.



  

Κούβα
Όταν τον Μάιο τού 2004 έγιναν τα εγκαίνια τού Ναού τού Αγίου 
Νικολάου στην Αβάνα,  και μάλιστα με έξοδα κατασκευής και 
εμπλουτισμού τής Εκκλησίας από τον ίδιο τον Φιντέλ Κάστρο, 
μια γενική απορία υπήρχε τότε στους περισσότερους...

"Μα πόσους Ορθοδόξους έχουμε στην Κούβα; Γιατί όλη αυτή 
ή φασαρία, μόνο και μόνο για 40 Έλληνες, και ελάχιστους 
γέροντες Ρώσους από την εποχή των Σοβιέτ;..."

Όμως το έργο αυτής τής κυβερνητικής αλλαγής ήταν στο 
σχέδιο τού Μεγάλου και ανεξερεύνητου Θεού...



  

 
Σήμερα, 130 Κουβανοί έχουν βαπτιστεί Ορθόδοξοι, και 75 
κατηχούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο σε μία προετοιμασία 
βαπτίσεως.Κι ανάμεσά τους, ένας νεαρός Κουβανός Καθηγητής 
Πανεπιστημίου τής Αβάνας ο οποίος μαζί με την νεαρή σύζυγό του 
βαπτίστηκαν και παντρεύτηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία τού Αγίου 
Νικολάου. Πήρε το όνομα Αθανάσιος, έμαθε τα Ελληνικά από 
αγάπη για την Ορθοδοξία, κατηχεί ο ίδιος τώρα  40  νέους 
Κουβανούς μαθαίνοντας τους και Ελληνικά, και έχει επισήμως 
ζητήσει να γίνει και ιερέας στην πρώτη Εκκλησία τής Κούβας!



  

Φιντέλ Κάστρο: «Θέλω η Κούβα να γίνει το προπύργιο 
της Ορθοδοξίας στην Λατινική Αμερική» 



Το Ιεραποστολικό Έργο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Ασία

 Ιεραποστολή στην Ινδία.



Ιεραποστολικό έργο στη Καλκούτα της Ινδίας
● Διανομή καθημερινού πρωινού συσσιτίου σε περισσότερα από 250 άστεγα και 

υποσιτισμένα παιδιά.

● Εβδομαδιαία διανομή τροφίμων σε 2.000 άπορες οικογένειες και ανήμπορους 
ανθρώπους.

● Λειτουργία 8 ιατρείων και ενός οδοντιατρείου με δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

● Λειτουργία πέντε Δημοτικών Σχολείων με δωρεάν φοίτηση και παροχή βιβλίων και 
παροχή υποτροφιών για ανώτερες σπουδές σε άπορους μαθητές.

● Λειτουργία ενός Ορφανοτροφείου Θηλέων με 165 κοριτσάκια και μια Τεχνική Σχολή.

● Κατασκευή μικρών οικειών για άστεγες πολύτεκνες οικογένειες και επιδιόρθωση 
οικειών που υπέστησαν ζημίες την περίοδο των μουσώνων.

● Άνοιγμα γεωτρήσεων πόσιμου ύδατος σε χωριά και σχολεία και διανομή τροφίμων, 
ιματισμού και φαρμάκων.

● Αγορά ζώων για πτωχές οικογένειες και ραπτομηχανών για γυναίκες προς 
εξασφάλιση του επιούσιου.

● Δωρεές αναπηρικών ποδηλάτων σε ανάπηρους.

● Δημιουργία χώρων υγιεινής και ηλεκτροδότηση καταυλισμών αστέγων.



Διανομή τροφίμων και ρούχων



Το ιατρείο της Ιεραποστολής



Οι δράσεις και το έργο της Ιεραποστολικής 
Μητρόπολης  Χονκ Κονγκ και Άπω Ανατολής

● Η ιεραποστολική Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ και Άπω Ανατολής στον 
τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας αναπτύσσει ευρύτατη κοινωνική και 
ανθρωπιστική δραστηριότητα, διανέμοντας τόνους τροφίμων και 
χιλιάδες δέματα, με ιματισμό, υποδήματα, οικιακά σκεύη, φάρμακα και 
είδη προσωπικής υγιεινής.

● Προσφέρει καθημερινά γάλα, μπισκότα και βιταμίνες σε χιλιάδες παιδιά 
«των σκουπιδιών».

● Κτίζει σπίτια για πολύτεκνες άπορες οικογένειες, που κυριολεκτικά 
ζουν στον δρόμο.

● Πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε περιοχές της Ινδίας και των 
Φιλιππίνων, με αποτέλεσμα να έχουν καθαρό πόσιμο νερό χιλιάδες 
άνθρωποι.

● Συντηρεί στην Καλκούτα της Ινδίας Ορφανοτροφείο με 200 κορίτσια 
και στην Ινδονησία δύο Οικοτροφεία για ορφανά και άπορα παιδιά.



Στον τομέα της Υγείας αναπτύσσει δραστηριότητα με την δημιουργία 
εννέα ιατρείων σε Ινδία και Ινδονησία και Οδοντιατρείων.Σύντομα 
αποπερατώνεται και η Οφθαλμολογική Κλινική στην Καλκούτα. 
Διοργανώνει ιατρικές αποστολές και δωρεάν διανομή φαρμάκων σε 
διάφορες δυσπρόσιτες περιοχές.Την περίοδο μετά το φονικό τσουνάμι η  
Μητρόπολη έκτισε Κλινική στο νησί Νίας και πραγματοποίησε 
πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων και ιδίως των 
παιδιών.Έχει πραγματοποιήσει προγράμματα περίθαλψης ατόμων που 
πάσχουν από AIDS καθώς επίσης και προγράμματα προστασίας 
κακοποιημένων γυναικών.

Στο τομέα της Εκπαίδευσης η Ι. Μητρόπολις δραστηριοποιείται με την 
ίδρυση και λειτουργία Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίου, 
Τεχνικών Σχολών, Πολυτεχνικής Ακαδημίας, Θεολογικού Σεμιναρίου και 
με την λειτουργία ειδικών προγραμμάτων για αναλφάβητους.Τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ λειτουργούν 
στην Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Πακιστάν.



Ιεραποστολική δράση στο Πακιστάν

Τα τελευταία χρόνια η Μητρόπολις Χόνγκ-Κόνγκ έχει αρχίσει 
ιεραποστολική δραστηριότητα στο Πακιστάν. Παρά τις δυσμενείς 
συνθήκες που επικρατούν στην χώρα έχει δημιουργηθεί εδώ και μερικά 
χρόνια στην πόλη Λαχώρη Ορθόδοξη Κοινότητα που αριθμεί στις μέρες 
μας περί τους 300 Ορθοδόξους πιστούς, ενώ αναπτύσσεται 
ιεραποστολική προσπάθεια και σε άλλες περιοχές με τον σχηματισμό 
ομάδων κατηχουμένων. Σύντομα θα λειτουργήσει και η Σχολή για 
τυφλά παιδιά στην Καλκούτα της Ινδίας. Ακόμα, διεξάγονται  
φιλανθρωπικά και ιεραποστολικά προγράμματα της Μητροπόλεως 
Χόνγκ-Κόνγκ στην Λαχώρη, ενώ αναπτύσσεται αξιόλογη 
ιεραποστολική δραστηριότητα με ομιλίες, κηρύγματα, Κατηχητικές 
συνάξεις κ.λ.π.



  

Αν θέλετε να βοηθήσετε τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές σε όλο το κόσμο, 
μπορείτε να το κάνετε.

Κλικ στην παρακάτω ιστοσελίδα
https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/


  

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
● ΑΖΜΠΙ ΜΠΑΚΙΟΥ

● ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

● ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

● ΖΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

● ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΑ

● ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

● ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ

● ΜΗΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

● ΛΥΚΑΥΓΗ ΑΝΑΜΠΕΛ

● ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

● ΣΑΚΚΟΥ ΑΛΙΚΗ

● ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΜΑΡΙΛΙΝΑ

● ΣΠΕΡΕΖΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

● ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

● ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

● ΧΑΛΙΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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