
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ιερή Αποστολή. Αποστέλλει ο Χριστός και απεσταλμένοι οι
μαθητές Του όλων των εποχών. Μια αποστολή δύσκολη. Δεν την ξεκινάς αν
δεν πυρπολεί την καρδιά σου η φλόγα της πίστης στο Θεό, αν δεν έχεις
λαχτάρα την αλήθεια και την αγάπη του Χριστού να τη διαλαλήσεις «πάση
τñ κτίσει»  (Μαρκ. 16:15).

    Ο ιεραπόστολος  αισθάνεται  βαθιά  πως το  σχέδιο  του  Θεού  είναι  η
σωτηρία  όλου  του  κόσμου κι  αυτό  τον  αναγκάζει  να σπάει  αδιάκοπα τα
δεσμά του ατομικισμού του. Το φως που αυτός είδε θέλει να φωτίσει και
τους άλλους, την αγάπη που τον ζέστανε να τη νιώσουν και οι άλλοι, την
αλήθεια που οδηγεί τα βήματά του να τη βιώσουν και οι άλλοι.

    Θέλει να δώσει μαρτυρία Χριστού σε όλη την Οικουμένη. Στον κήπο του
Θεού υπάρχει θέση- πρέπει να υπάρχει- για όλα τα είδη των λουλουδιών.
Πεδίο  ευθύνης  και  δράσης  για  τον  Απόστολο  του  Χριστού  είναι  όλη  η
Οικουμένη.



    Η  συμμετοχή  του  στην  ιεραποστολή  δεν  είναι  γι’  αυτόν  θέμα
«καθήκοντος» ή  «χρησιμότητας»,  δεν  είναι  καν  θέμα «ηθικό».  Είναι  κάτι
πολύ βαθύτερο, είναι «υπαρξιακή προσταγή». Ξέρει ότι το προσωπικό του
κόστος  θα  είναι  μεγάλο.  Το  «πορευθέντες»  του  Χριστού  σημαίνει
αναχώρηση  από  αγαπημένους  και  ασφαλείς  τόπους,  χωρισμό  από
αγαπημένους ανθρώπους.

    Ξεκινά μια  πορεία  σε άγνωστες περιοχές,  που κρύβει  κινδύνους και
ταλαιπωρίες. Μπαίνει σε μια περιπέτεια με μόνο όπλο την πίστη και μόνη
παρηγοριά του τη συναίσθηση ότι δεν είναι μόνος, ότι ο Θεός είναι παρών
στη ζωή του. Αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού τον δυναμώνει στις
ώρες  της  οδύνης,  τον  ειρηνεύει  και  τον  παρηγορεί  στους  δύσβατους
δρόμους που πορεύεται.

    Είναι σταυρός βαρύς η ιεραποστολή. Το θάρρος όμως, η αισιοδοξία και η
γαλήνη πάντα νικούν. Κανένας κόπος για τη Βασιλεία του Θεού δεν πάει
χαμένος. Όποιος ζει στο φως του Χριστού και νιώθει τη σημασία του δεν
μπορεί παρά να αισθάνεται το «επείγον» της μετάδοσης του. Είναι ανάγκη
να  ομολογηθεί  ο  Χριστός,  να  απαγγελθεί  το  Ευαγγέλιό  Του  σε  όλη  την
Οικουμένη  και  μάλιστα  όχι  αύριο  αλλά  σήμερα,  ΤΩΡΑ.  Ο  ιεραπόστολος
συντονίζει  το  θέλημά  του  με  το  θέλημα  του  Χριστού.  Τα  δύο  θελήματα
φτάνουν σε απόλυτη αρμονία.

    Οι  εξωτερικές  θλίψεις  και  οι  πόνοι  είναι  ανίσχυροι  να  κάμψουν  τον
ενθουσιασμό του  στην  πραγματοποίηση της Αποστολής  του.  Ξέρει  ότι  η
ιεραποστολή  είναι  του  Θεού  όχι  δική  του,  αισθάνεται  συνεργάτης  και
πρεσβευτής του Θεού στον κόσμο. Ακούει συνεχώς τα τελευταία λόγια του
Χριστού  πριν  Αυτός   αναληφθεί  στους  ουρανούς  Εάν αγαπάτε  με,  τάς
εντολάς τάς εμάς τηρήσατε» (Ιωαν. 14:15) και στη συνέχεια το υπέροχο
«Πορευθέντες  ουν  μαθητεύσατε  πάντα  τα  έθνη  ».  Άρνηση  της
οικουμενικής  ιεραποστολής  σημαίνει  άρνηση  της  εντολής  του  Χριστού,
άρνηση της ίδιας της Ορθοδοξίας.

    Ο  Χριστός  ολοκλήρωσε  το  έργο  της  σωτηρίας  του  κόσμου  αλλά  η
μεταφορά  του  μηνύματος  του  στην  οικουμένη  δεν  έγινε  από  τον  ίδιο.
Ανέθεσε αυτή την ευθύνη στους Αποστόλους και οι Απόστολοι ανέθεσαν τη



συνέχεια  του  έργου  τους  στους  διαδόχους  τους.  Η  πνευματική  αυτή
σκυταλοδρομία συνεχίζεται πλέον από την εκκλησία σε κάθε εποχή μέχρι
τέλους.

    Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι η Εκκλησία να κατακτήσει «πάντα τα έθνη»
αλλά να τα μαθητεύσει. Να μεταφέρει με πολλή αγάπη σ’ αυτά τη γνώση, τη
σωτηρία και την εμπειρία που έχει. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε λαός είναι
ελεύθερος να αποδεχθεί  ή να αρνηθεί  το Ευαγγελικό μήνυμα.  Δικαιούται
όμως να το πληροφορηθεί υπεύθυνα, όχι αποσπασματικά από αμφίβολες
πηγές, αλλά από τη Μία – Αγία και Αποστολική Εκκλησία.

    Ιεραποστολή λοιπόν είναι  η μαρτυρία Χριστού στον κόσμο με πλήρη
αφιέρωση χωρίς μέση οδό. Είναι διακονία που συνδέεται με την αποδοχή
κινδύνων, δοκιμασιών, ταπεινώσεων, απογοητεύσεων και μόνο όσοι είναι
έτοιμοι  να  αποδεχθούν,  με  γενναιότητα  και  εμπιστοσύνη  στο  Χριστό,  τη
θυσία, τον πόνο, την αμφισβήτηση μπορούν να αντέξουν.

    Χιλιάδες άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι, αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή σ’
αυτό το όραμα της ιεραποστολής. Έγιναν αγγελιοφόροι του μηνύματος της
αγάπης  του  Χριστού  σε  νέα  σύνορα  και  απρόσιτες  γεωγραφικά  και
κοινωνικά περιοχές.

    Η  ιστορία  της  Ορθόδοξης  Ιεραποστολής  ξεκινάει  από  το  Χριστό,
συνεχίζεται από τους μαθητές και τους διαδόχους τους, μέσα από διωγμούς
και άπειρες δυσκολίες και φτάνουμε στο Βυζάντιο το οποίο μερίμνησε για τη
διάδοση  της  χριστιανικής  πίστης  στους  εντός  των  συνόρων  του



ειδωλολάτρες  ή  τις  ειδωλολατρικές  φυλές  που  εισέβαλαν  στην
αυτοκρατορία, αλλά και στις γύρω από αυτήν χώρες.

    Έτσι  από τον  4º  έως  τον  11º  αιώνα  υπάρχει  έντονη  ιεραποστολική
δραστηριότητα, με κορυφαία της στιγμή, τον εκχριστιανισμό – εκπολιτισμό
των Σλάβων από τους Θεσσαλονικείς αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο.

                             

    Η πτώση του Βυζαντίου έχει σαν συνέπεια η ιεραποστολή να περάσει σε
φάση αδράνειας.  Τα χρόνια που ακολουθούν είναι σκοτεινά και δύσκολα.
Φτάνουμε στις  αρχές του 20ου αιώνα όπου το ιεραποστολικό ενδιαφέρον
αναζωπυρώνεται.  Η  Αφρική  και  η  Ασία  αρχικά  είναι  τα  νέα  πεδία
ιεραποστολικής  δράσης.  Νέα  φυτώρια  Ορθοδοξίας  δημιουργούνται.
Ιεραποστολικοί  πυρήνες μαρτυρούν την Ορθοδοξία σ’ όλο τον κόσμο και
συνεχώς δημιουργούνται νέοι.

    Έτσι  σήμερα  από  την  Αλάσκα  μέχρι  τη  Νέα  Ζηλανδία  η  ορθόδοξη
ιεραποστολή  δίνει  το  δικό  της  ευλογημένο  παρόν.  Στην  πρώτη  γραμμή
βρίσκονται  οι  ιεραπόστολοι,  στα  μετόπισθεν  οι  Έλληνες  Ορθόδοξοι  που
βοηθούν με κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Αδελφότητες ,  περιοδικά,
κλιμάκια υποστηρίζουν το έργο αυτό. Από το 1968 καθιερώθηκε από την
Εκκλησία η Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής σε όλες τις Μητροπόλεις.



  

    Υπάρχει  ακόμα  πολλή  δουλειά  στον  αμπελώνα  του  Κυρίου.  Η
ιεραποστολή  χρειάζεται  νέους  ανθρώπους  με  πίστη  πολλή,  ανυπόκριτη,
ανιδιοτελή  αγάπη  καθώς  και  με  σθεναρή  ελπίδα  να  τη  συνεχίσουν.  Το
Ευαγγέλιο δεν είναι κτήμα ορισμένων λαών. Εκατομμύρια συνάνθρωποι μας
δεν  έχουν  ακούσει,  έστω  και  μια  φορά  στη  ζωή  τους,  το  μήνυμα  του
Χριστού. Δεν μας επιτρέπεται η αδράνεια και η παθητικότητα.

    Ο Χριστός αγκαλιάζει όλο τον κόσμο με τα απλωμένα στο Σταυρό χέρια
του. Δεν επιτρέπει κλείσιμο σε μια ιδιωτική ευσέβεια, σ’ έναν τύπο ιδιωτικού
Χριστιανισμού.

    Συχνά εκφράζεται η άποψη ότι εφ’ όσον έχουμε τόσα προβλήματα στον
τόπο μας η ιεραποστολή μοιάζει «πολυτέλεια» και δεν είναι απαραίτητη. Τα
εσωτερικά μας προβλήματα ούτε λύθηκαν, ούτε μάλλον θα λυθούν. Αυτό
είναι ψευτοδίλημμα που μόνο πονηρούς σκοπούς εξυπηρετεί και σίγουρα δε
μας απαλλάσσει από το χρέος του ευαγγελισμού των εκτός των συνόρων
μας αδελφών. 

    Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο γνωστός στους κατοικούντες στη Λάρισα
αείμνηστος πατήρ Σεραφείμ Δημόπουλος «Εμείς θα δώσουμε λόγο στο
Θεό για την κατάσταση των ανθρώπων του τρίτου κόσμου».



    Στην παρούσα εργασία θα ήταν δύσκολο, χρονοβόρο και κουραστικό
ίσως να αναφερθούμε λεπτομερώς στις Ιεραποστολικές προσπάθειες της
Ορθόδοξης  Ελληνικής  Εκκλησίας  «όπου  γης».  Επιλέξαμε  το  χώρο  της
Αφρικανικής  Ηπείρου  καθώς  οι  πρώτοι  σπόροι  της  Ορθόδοξης
Ιεραποστολής του 20ου αιώνα εδώ έπεσαν, φύτρωσαν, καρποφόρησαν και
καρποφορούν συνεχώς.

    Στο  σημείο  αυτό  θεωρούμε  χρέος  ιερό  να  αναφερθούμε  στους
ανθρώπους εκείνους που ταπεινά και αθόρυβα πορεύτηκαν στον αφιλόξενο,
για έναν Ευρωπαίο χώρο της Μαύρης Ηπείρου και έγιναν ολοκαύτωμα και
θυσία στο βωμό της ιερής και φιλάνθρωπης αγάπης για τον ταπεινό κάτοικο
της  Αφρικής.  Αγάπησαν  τον  τόπο  αυτό  και  τους  ανθρώπους  του.
Μοιράστηκαν  τη  φτώχεια  τους,  τις  αγωνίες  και  τον  πόνο  τους.   Τους
πρόσφεραν, απλόχερα, πνευματικά αγαθά, κάνοντας τις ψυχές τους λευκές
με το φως του Χριστού, μα και υλικά αγαθά, τόσο απαραίτητα γι’ αυτούς,
τόσο αυτονόητα για εμάς τους «πολιτισμένους».

    Τους έδωσαν πάνω απ’ όλα την ελπίδα πως υπάρχει και γι’ αυτούς ένας
στοργικός Θεός που τους αγαπά. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

    π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος (ο πρώτος)



Βιογραφικά  στοιχεία: Ο  π.  Χρυσόστομος  Παπασαραντόπουλος  είναι  ο
πρώτος Έλληνας Ορθόδοξος Ιεραπόστολος στην Αφρική.

    Γεννήθηκε το 1903 από μια φτωχή κτηνοτροφική οικογένεια στο χωρίο
Βασιλίτσι Πυλίας Μεσσηνίας και ήταν το έβδομο παιδί της οικογένειας.

    Στα δέκα του χρόνια χάνει τον πατέρα του. Αναγκάζεται να εγκαταλείψει
το σχολείο, ήταν στην Τρίτη δημοτικού. Πρέπει να δουλέψει, διψά όμως για
μελέτη και ησυχία. Στα 15 του χρόνια πάει στο μοναστήρι της Κορώνης. Στη
συνέχεια  πηγαίνει  στην  Καλαμάτα  στο  μοναστήρι  του  Παναγουλάκη.
Ασκείται αυστηρά και του παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα υγείας.

    Το 1926 χειροτονείται ιερέας. Διορίζεται ηγούμενος στη μονή Γαρδικίου. Ο
πόθος του για μάθηση είναι άσβεστος. Μελετά και τελειώνει το Δημοτικό ως
«κατ΄οίκον» διδαχθείς. Μαθαίνει και Γαλλικά. Διαλύεται το μοναστήρι του και
φεύγει για την Αθήνα. Τα χρόνια της κατοχής τον βρίσκουν να υπηρετεί στην
Έδεσσα.

    Ακολούθησαν μεταθέσεις σε διάφορες πόλεις. Επιστρέφει στην Αθήνα και
στα  55  του  χρόνια  το  1958  παίρνει  το  πτυχίο  της  Θεολογικής  Σχολής
Αθηνών. Εκεί γνωρίζει Αφρικανούς συμφοιτητές και ενδιαφέρεται να μάθει
για την Αφρική. Του γεννιέται η ιδέα της Ιεραποστολής στη Μαύρη Ήπειρο.

    Στα 57 του χρόνια «ο παππούς», όπως τον αποκαλούσαν, παίρνει τη
μεγάλη απόφαση,  θα πάει  στην Αφρική.  Όλοι  τον αποθαρρύνουν,  αυτός
όμως  ένιωσε  την  κλήση  του  Θεού.  Βρέθηκε  στην  Ουγκάντα  τον  πρώτο
σταθμό της νέας του ζωής. Άλλος τόπος, άλλη ζωή, άλλες συνθήκες πολύ
διαφορετικές απ’ αυτές της πατρίδας που άφησε πίσω του. Οι δυσκολίες
που συνάντησε απερίγραπτες. Δεν πτοείται. Η πίστη του είναι δυνατή. Ζητά
βοήθεια,  γράφει  σε  φίλους,  συγγενείς,  γνωστούς.  Ανταποκρίνονται  δειλά
κάποιες ευαίσθητες ψυχές από Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική και στέλνουν
κάποια βοήθεια.

    Μαθαίνει τα Σουαχίλι. Δεν περιορίζεται στην Ουγκάντα και εξαπλώνει την
Ιεραποστολή  σε  Κένυα και  Τανζανία  και  στη  συνέχεια  ο  Θεός  οδηγεί  τα
βήματά του στο Κονγκό. Εδώ βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους
ιθαγενείς.   Ωστόσο  υπάρχει  τεράστια  έλλειψη  σε  συνεργάτες  και  υλική
βοήθεια. Στις επιστολές του είναι έκδηλο το παράπονό του ότι κανείς δεν



ενδιαφέρθηκε να πάει κοντά του να τον βοηθήσει στο έργο του. «Δεν θα
βρεθεί κάποιος να με λυπηθεί» έγραφε.

    Παρ’ ότι ήταν γέροντας και μόνος και το φορτίο βαρύ στους ασθενικούς
του ώμους, δε λύγιζε και οι συνεχείς του εκκλήσεις δεν πάνε χαμένες. Ένα
πλήθος ανθρώπων στην Πάτρα,  επιστημόνων, διανοουμένων και  απλών
ανθρώπων  συγκινείται.  Ιδρύεται  ένας  Ιεραποστολικός  Σύλλογος  και
γράφουν αμέσως στον π. Χρυσόστομο στο Κονγκό, πώς θα μπορούσαν να
βοηθήσουν,  και  περιμένουν  απάντηση.  Μια  απάντηση  που  δεν  έλαβαν
ποτέ.

    Ο «παππούς» στις 13 Δεκεμβρίου του 1972 σε μια διαδρομή, από την
Κανάνγκα  στο  Μπουζμάζι,  παθαίνει  μια  ακατάσχετη  ρινορραγία  που  τον
καταβάλει. Με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει επιστρέφει στην Κανάνγκα
όπου λειτούργησε για τελευταία φορά τα Χριστούγεννα και τελικά κοιμήθηκε
την 29η Δεκεμβρίου 1972 στο νοσοκομείο της Κανάνγκα.

    Η γη της Αφρικής που τόσο πολύ αγάπησε, τον έκλεισε στοργικά στα
σπλάχνα της. Έμεινε για πάντα κοντά στους «ΜΑΥΡΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΜΕ
ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ  ΨΥΧΕΣ»  όπως  έλεγε  τους  αγαπημένους  Αφρικανούς
αδελφούς του.

π. Χαρίτων Πνευματικάκης



Βιογραφικά στοιχεία:  Γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου του 1908 στο χωριό
Παλιαλώνι  της  επαρχίας  Βάμου  Αποκορώνου  Χανίων.  Σε  νεαρή  ηλικία
τελειώνει  την  Ιερατική  Σχολή  Χανίων  και  το  1932  παίρνει  το  πτυχίο  της
Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Το 1934 πάει στο Βόλο σαν  ιεροκήρυκας όπου
αναπτύσσει πολύπλευρο έργο. Το 1937 τον βρίσκουμε στην Αθήνα, όπου
χειροτονείται  διάκονος.  Το 1945 υπηρετεί  σαν ιερέας στην Έδεσσα, μετά
στην Κοζάνη και στην Κατερίνη.
    Από το 1958 έως το 1972 τον βρίσκουμε στην Πάτρα. Πρωτοστατεί στην
ίδρυση του Συλλόγου Ορθόδοξης  Ιεραποστολής ο  «Πρωτόκλητος».  Μια
γνωριμία  του  με  την  Όλγα  Παπασαράντου,  ανιψιά  και  βοηθό  του  π.
Χρυσοστόμου  Παπασαραντόπουλου,  αποτελεί  γι’  αυτόν  το  κάλεσμα  της
Αφρικής. Αποφασίζει να ξενιτευτεί για την αγάπη του Χριστού.

    Ετοιμάστηκε αθόρυβα. Ελάχιστοι το ήξεραν κι αυτοί σκέφτονταν: «Πού
πάει  στην  ηλικία  των  65  χρόνων;  Ποιος  θα  τον  περιμένει  εκεί;  Πού  θα
μείνει;» Όλοι ξέρουν ότι εκεί που πάει σχεδόν καμιά υποδομή δεν υπάρχει.
Ξεκινά μια πορεία στο άγνωστο. Δεν κάμφθηκε ο ταπεινός Γέροντας από
συναισθήματα,  αμφιβολίες  και  πισωγυρίσματα.  Έφυγε  πλήρως
συνειδητοποιημένος για το έργο που άρχιζε. Δεν ήταν μόνος είχε μέσα του
Χριστό. Πορευόταν στα έθνη που δεν γνώριζαν Θεό αληθινό.

    Εκεί, στη δύσκολη αλλά ευλογημένη γη της Αφρικής, συνάντησε πάρα
πολλά εμπόδια, διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, επιδημίες, δυστυχία,
πείνα,  εξεγέρσεις,  πολέμους.  Δυσκολίες  σε  σημείο  αφανισμού  του.
Προσπαθούν  να  σταματήσουν  με  κάθε  τρόπο  το  έργο  της  αγάπης  που
προσφέρει. Τον κατηγόρησαν ακόμη και για λαθρεμπόριο διαμαντιών. Τους
απαντούσε: «Οι ιερείς του Υψίστου δε φοβούνται ούτε το θάνατο»

    Τον προτρέπουν όλοι να φύγει. Δεν ακούει κανέναν. Να λιποτακτήσει από
την αγάπη, του είναι αδιανόητο. Αυτός έχει αποφασίσει να τελειώσει τη ζωή
του  εκεί.  Εργάζεται  με  πνεύμα  θυσίας  και  προσφέρει  ότι  μπορεί  στους
πονεμένους Αφρικανούς αδελφούς του. Οι προσπάθειές του καρποφορούν.
Το  ποίμνιό  του  συνεχώς  αυξάνεται.  Χειροτονούνται  οι  πρώτοι  ιθαγενείς
ιερείς – πολύτιμοι βοηθοί στο έργο του.



    Στην Κανάνγκα του Κονγκό, ο π. Χαρίτων, παρέμεινε συνεχώς επί 25
χρόνια μέχρι την κοίμησή του. Ο Θεός ευλόγησε το αγιαστικό, κατηχητικό,
εκπαιδευτικό,  φιλανθρωπικό,  κοινωνικό  του  έργο.  Βρήκε  στο  Κονγκό  30
ορθόδοξους  και  τους  έκανε  30.000.  Έκτισε  Ναούς,  ίδρυσε  ιατρείο,
δημιούργησε  τα  εκπαιδευτήρια  «ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ»,  όπου 1000 μαθητές  και
μαθήτριες, όλων των βαθμίδων, δέχονται τα αγαθά της παιδείας. Κτίστηκε ο
Ναός  του  Αγίου  Ανδρέα  γύρω  από  τον  οποίο  οικοδομήθηκαν  αίθουσες
κατήχησης,  βιβλιοθήκες,  αναγνωστήρια,  κατοικίες  κληρικών,  ξενώνας,
εργαστήρια, αποθήκες κ. α.

    Πολύτιμος βοηθός και συνεργάτης του ο γνωστός και πολύ αγαπητός
στους Λαρισαίους (υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην πόλη σαν ιερέας) π.
Ιγνάτιος Μανδελίδης, που υπήρξε και διάδοχός του στο σπουδαίο έργο του.

    Διακόνησε την Ορθοδοξία, στη μακρινή Αφρική, με ταπείνωση, απλότητα
και  πολλή  αγάπη.  Πλήρης  ημερών  και  έργων  αγαθών,  κοιμήθηκε  «εν
Κυρίω», ανώδυνα και ειρηνικά την Κυριακή 29 Μαρτίου του 1998.  Αυτός ο
πύρινος  μαχητής  της  πίστης,  ο  αθόρυβος  «επαναστάτης»,  ο  ασκητικός
Γέροντας, ο πατέρας χιλιάδων Αφρικανών, έφυγε οσιακά για την αιωνιότητα,
την αληθινή πατρίδα.

    Ο τάφος του βρίσκεται πίσω από το Ναό του Αγίου Ανδρέα. Αναπαύεται
στην αγαπημένη του Αφρικανική γη.

 

Οι τάφοι των δύο πρωτοπόρων ιεραποστόλων.



    Θα ήταν παράλειψη  να μην αναφέρουμε, έστω και ελάχιστα στοιχεία, για
το  έργο  δύο  ακόμη  μεγάλων  εργατών  της  Ιεραποστολής  στην  Αφρική.
Πρόκειται για τον:

α)π. Κοσμά Γρηγοριάτη

    Ο πατήρ Κοσμάς υπηρέτησε από το 1975 έως το 1989 στη γη του
Κονγκό. Έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό ατύχημα αφήνοντας πίσω του
ένα σπουδαίο σε εξέλιξη έργο. Φρόντισε ακούραστα για:

1. Ανέγερση Ιερών Ναών

2. Κατήχηση και κήρυγμα στους Αφρικανούς

3. Βαπτίσεις (15.000 Αφρικανών)

4. Οργάνωση Αγροκτήματος (3.000 στρεμμάτων)

5. Ζωοτροφείο  (προσφορά  τροφής  σε  φτωχούς

ανεξαρτήτου θρησκείας)



β)π. Αναστάσιο Γιαννουλάτο

    Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας π. Αναστάσιος Γιαννουλάτος έκανε κι
αυτός ένα γόνιμο πέρασμα από την Αφρική.

    Πρωτοστάτησε  στην  σύγχρονη  αναγέννηση  της  Εξωτερικής
Ιεραποστολής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπηρέτησε σε Κένυα - Ουγκάντα
– Τανζανία στη δεκαετία 1981-1991. Το έργο του:

1. Ίδρυσε, οργάνωσε και διηύθυνε την πατριαρχική Σχολή

«Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος)

2. Χειροτόνησε ιθαγενείς ιερείς

3. Προώθησε  μεταφράσεις  της  Θείας  Λειτουργίας  σε  4

αφρικανικές γλώσσες

4. Ίδρυσε 7 νέους ιεραποστολικούς σταθμούς και φρόντισε

150 άλλες ενορίες

5. Ίδρυσε σχολεία και ιατρικούς σταθμούς.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

1.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

 Κτίζονται Ορθόδοξοι Ναοί

 Εξοπλίζονται Ιεροί Ναοί

 Γίνονται κατηχήσεις και βαπτίσεις

 Μεταφράζονται  και  τυπώνονται  κατηχητικά  και

λειτουργικά βιβλία.

2.ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ

 Βοηθούνται οι έχοντες ανάγκη αδελφοί, ιδιαίτερα χήρες,

ορφανά,  γέροντες,  ανάπηροι,  ασθενείς  με  τρόφιμα,  ρούχα,
φάρμακα

 Κτίζονται ορφανοτροφεία

 Οργανώνονται συσσίτια

 Χορηγούνται υποτροφίες σε άπορα παιδιά

 Βοηθείται  ο αγροτικός πληθυσμός να αντιμετωπίσει  το

πρόβλημα του επισιτισμού.

3.ΥΓΕΙΑ 

 Κτίζονται  και  λειτουργούν  ιατρικά  κέντρα,  κλινικές,

νοσοκομεία

 Παρέχονται δωρεάν φάρμακα και φαρμακευτικά είδη

 Ανοίγονται πηγάδια για πόσιμο νερό



 Αγοράζονται  αναπηρικά  καροτσάκια  και  άλλα

απαραίτητα είδη.

4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 Κτίζονται  και  λειτουργούν σχολεία όλων των βαθμίδων

και  όλα  αναγνωρισμένα  από  τα  κράτη  υποδοχής  των
ιεραποστόλων

 Προσφέρονται εντελώς δωρεάν σχολικά είδη, τετράδια,

μολύβια, υπολογιστές κ.λ.π.

    Η Ιεραποστολή συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική, πολιτισμική και
κοινωνική ανάπτυξη των λαών, όπου δραστηριοποιείται.

ΤΑ  ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ  ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ                          

                   ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ



    Κάτω από τη φωτισμένη καθοδήγηση του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας
και Πάσης Αφρικής, για πάνω από 50 χρόνια, το μήνυμα της Ορθοδοξίας
μεταφέρεται σχεδόν σε όλες τις γωνιές της Μαύρης Ηπείρου, ιδιαίτερα της
Υποσαχάριας Αφρικής.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τις παρακάτω Μητροπόλεις και Επισκοπές:

 Ιερά Μητρόπολη ΚΕΝΥΑΣ

 Ιερά Μητρόπολη ΚΑΜΠΑΛΑΣ – ΟΥΓΚΑΝΤΑ

 Ιερά Μητρόπολη ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

 Ιερά Μητρόπολη ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΤΑΝΖΑΝΙΑ

 Ιερά Μητρόπολη ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ – ΚΟΝΓΚΟ

 Ιερά Μητρόπολη ΚΑΜΕΡΟΥΝ



 Ιερά Επισκοπή    ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

 Ιερά Επισκοπή    ΓΚΑΝΑΣ

 Ιερά Επισκοπή    ΜΟΥΚΟΜΠΑΣ – ΤΑΝΖΑΝΙΑ

    Το  έργο  της  Ορθόδοξης  Εκκλησίας,  σ’  αυτές  τις  Μητροπόλεις  και
Επισκοπές, είναι πραγματικά σπουδαίο. Πρακτικά είναι δύσκολο να γίνει
λεπτομερής  προσέγγιση  του  έργου  της  κάθε  μιας  Μητρόπολης  και
Επισκοπής ξεχωριστά.

    Επιλέξαμε να αναφερθούμε ενδεικτικά και πιο αναλυτικά σε δύο από τα
προαναφερθέντα ιεραποστολικά κέντρα τα οποία αποτελούν τους πιο καλά
οργανωμένους ιεραποστολικούς πυρήνες. Αυτό της Κεντρώας Αφρικής –
Κονγκό και αυτό της νησιωτικής Μαδαγασκάρης.

                           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

    Στην περιοχή της Κεντρώας Αφρικής οι σημαντικότεροι Ελληνορθόδοξοι
Ιεραποστολικοί πυρήνες βρίσκονται, δρουν και αναπτύσσονται στη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό.

    Λίγα λόγια για τη χώρα:

    Η  Λαϊκή  Δημοκρατία  του  Κονγκό (πρώην Ζαΐρ)  είναι  μια  χώρα της
Κεντρικής  Αφρικής  με  πληθυσμό  68.692.542  κατοίκους  (εκτίμηση  του
2009).



 

Η χώρα πήρε το όνομά της από το μεγάλο ποταμό Κόνγκο, ο οποίος με
τους παραποτάμους του τη διασχίζει ολόκληρη. Πρωτεύουσά της  είναι η
Κινσάσα. Υπάρχει και η Δημοκρατία του Κονγκό γνωστή και ως Κονγκό
Μπραζαβίλ ή απλά Κονγκό, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, πρώην Ζαΐρ. Ήταν και αυτή κάποτε γνωστή με την
ονομασία Δημοκρατία του Κονγκό. Η συγκεκριμένη χώρα είναι μια πρώην
γαλλική αποικία της Δυτικοκεντρικής Αφρικής.

    Η  Λαϊκή  Δημοκρατία  του  Κονγκό,  στο  έδαφος  της  οποίας  κυρίως
αναπτύσσεται η ελληνορθόδοξη Ιεραποστολική δραστηριότητα, είναι από
της  πλουσιότερες  χώρες  στον  κόσμο.  Διαθέτει  τεράστια  κοιτάσματα



χρυσού, χαλκού, διαμαντιών (άνω του 30% των παγκόσμιων αποθεμάτων)
κοβαλτίου,  ουρανίου,  πετρελαίου  και  άνθρακα.  Η  αξία  των
ανεκμετάλλευτων  ορυκτών  αποθεμάτων  της  υπολογίζεται  σε  24
τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι Κονγκολέζοι όμως είναι ο φτωχότερος λαός
στον  κόσμο.  Με  μόλις  400  δολάρια  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ,  η  χώρα
κατατάχτηκε τελευταία το 2012, θέση την οποία διεκδικεί κάθε χρόνο. Τα
εκατομμύρια δολάρια που αποφέρουν τα ορυκτά δεν φέρνουν παρά μιζέρια
και θάνατο στους Κονγκολέζους, ενώ πλουτίζει μια μικροσκοπική ελίτ στο
Κονγκό και οι ξένοι υποστηρικτές της.

    Σε μια χώρα όπου η φτώχεια, η εξαθλίωση, η πείνα και η έλλειψη κάθε
μορφής  περίθαλψης,  η  ανάγκη  για  προσφορά  αγάπης  ήταν  και  είναι
τεράστια. Δεν είναι τυχαίο που οι πρώτοι Έλληνες Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι
εκεί ανέπτυξαν τη δράση τους. 

Σήμερα:



    Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής είναι ο Σεβασμιότατος κ.κ. Νικηφόρος.
Η Μητρόπολη περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη περιοχή της Δημοκρατίας του
Κονγκό (Κινσάσα). Λειτουργούν ιεραποστολικά κέντρα στην Κινσάσα, στην
Κανάνγκα, στο Κολουέζι, στο Λουμπουμπάσι και στο Pointe – noire.

    Το ιεραποστολικό κλιμάκιο στην Κανάνγκα είναι  το πιο οργανωμένο
ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο στην Αφρική και αποτελεί πρότυπο για
τα άλλα κλιμάκια.

    Στην περιοχή της Κανάνγκα το σπόρο της ιεραποστολής τον έσπειρε, το
1972,  ο  αείμνηστος  π.  Χρυσόστομος  Παπασαραντόπουλος.  Συνεχιστής



του έργου του, μέχρι το 1998, ήταν ο π. Χαρίτων Πνευματικάκης. Μέχρι το
2003  επίσκοπος  στην  περιοχή  ήταν  ο  Σεβασμιότατος  π.  Ιγνάτιος
Μανδελίδης, νυν επίσκοπος Πενταπόλεως. Τη σκυτάλη παρέλαβε κατόπιν
ο Σεβασμιότατος κ.κ. Νικηφόρος.

    Σήμερα  η  περιοχή  αριθμεί  περισσότερες  από  200  ενορίες,  με
μεγαλόπρεπους αλλά και ταπεινούς ναούς.

 Οργανώνονται σεμινάρια επιμόρφωσης νέων κληρικών

 Λειτουργεί  σχολείο,  όλων  των  βαθμίδων,  με  την

επωνυμία  «ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ» με  πάνω από 1.000  μαθητές  –
τριες.  Οι  σπουδές είναι  δωρεάν και  όλα λειτουργούν με τις
από καρδιάς προσφορές των φίλων της ιεραποστολής από
την Ελλάδα.

 Λειτουργεί  ιατρείο  στην  αυλή  της  Ιεραποστολής,  όπου

χιλιάδες  ασθενείς  και  πονεμένοι  άνθρωποι,  αδιακρίτως
θρησκεύματος και κοινωνικής προέλευσης, περιθάλπονται.

 Λειτουργεί επίσης Ραδιοφωνικός σταθμός, από το Μάρτη

του  2001,  φέρνοντας  το  μήνυμα  της  Ορθοδοξίας  σε
απομακρυσμένα  χωριά  έως  και  360  χλμ.  μακριά  από  το
κέντρο της Κανάνγκα.

 Η  προσφορά  των  γυναικών  είναι  αθόρυβη  και

ουσιαστική.  Εννιά  αφιερωμένες  γυναίκες  (εκπαιδευτικοί  και
νοσοκόμες) προσφέρουν πολύτιμο έργο.

    Στην  Κινσάσα  πρωτεύουσα  του  Κονγκό  το  έργο  είναι  ανάλογο.
Λειτουργεί Εκκλησιαστική Ακαδημία, πολλοί Ιεροί Ναοί, σχολεία και ιατρεία.

    Και στο Κολουέζι οι καρποί είναι πολλοί. Ουσιαστικά το έργο ξεκίνησε με
τη δράση του ιερομόναχου αείμνηστου Κοσμά Γρηγοριάτη, που εργάστηκε
υπεράνθρωπα για την ιεραποστολή. Έτσι σ’ έναν σύντομο απολογισμό στο
Κολουέζι σήμερα υπάρχουν:



 120 ενορίες με 60 ιερείς και 8 διακόνους

 65 σχολεία με 14.500 μαθητές και  350 δασκάλους και

καθηγητές

 110 Ιεροί Ναοί (40 κτιστοί και 70 καλύβες)

 Ένα μεγάλο Ιατρικό κέντρο

 Δύο μεγάλες φάρμες με καλλιέργειες και ζώα

 Ένα γυναικείο μοναστήρι με 6 αυτόχθονες μοναχές

 Τρία οικοτροφεία

 Ραδιοφωνικός  σταθμός  με  την  επωνυμία  «Φωνή  της

Ορθοδοξίας»

 Επιτροπή  10  πιστών,  που  έχει  τη  μέριμνα  για  την

προσφερόμενη  φιλανθρωπία  σε  φυλακές,  νοσοκομεία,
λεπρούς κ.λπ.

 Οικοδομικό  συνεργείο  40  τεχνιτών  που  εργάζονται

πυρετωδώς  κτίζοντας  Ναούς,  σχολεία,  σπίτια  και  ότι  άλλο
χρειασθεί.

    Το  έργο  στο  Κονγκό  είναι  πλούσιο,  συνεχίζεται  με  τη  δράση  των
ανθρώπων και τη βοήθεια του Θεού και αποδίδει γλυκούς καρπούς.

                                 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

    Το 4º σε μέγεθος νησί του κόσμου με έκταση 587.000 km  και πληθυσμό₂
22.000.000 κατοίκους. Βρίσκεται απέναντι από τη Ν. Α. ακτή της Αφρικής.
Μέχρι το 1958 ήταν αποικία των Γάλλων. Πρωτεύουσα: το Ανταναναρίβο
με 8.000.000 κατοίκους.



    Η Μαδαγασκάρη είναι  σήμερα μια αναπτυσσόμενη χώρα με έντονα
προβλήματα φτώχειας και  ασθενειών.  Επικρατούν κακές συνθήκες στον
τομέα της υγείας και έτσι το προσδόκιμο όριο ζωής είναι πολύ χαμηλό, ενώ
η βρεφική θνησιμότητα πολύ υψηλή.

    Η  ελονοσία  ενδημεί  στο  νησί,  ενώ  ιδιαίτερα  διαδεδομένα  είναι  τα
αφροδίσια νοσήματα και οι παρασιτικές ασθένειες.

    Η επιβίωση για τους ντόπιους είναι ένας τιτάνιος καθημερινός αγώνας.
Αναλφαβητισμός,  φτώχεια  και  εξαθλίωση,  συνθέτουν  το  σκηνικό,  όπως
άλλωστε και σε όλη την Αφρική.

    Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δε θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη. Έτσι το
1947: Ιδρύεται  η πρώτη ενορία  Κοιμήσεως της Θεοτόκου από Έλληνες
μετανάστες.

1964: Για  πολιτικούς  λόγους   οι  Έλληνες  φεύγουν  από τη  χώρα και  η
ενορία παύει να λειτουργεί.



1974: Με  την  άφιξη  στο  νησί  του  Ελληνοαυστραλού  Ιεραπόστολου
Αρχιμανδρίτη  Νεκταρίου  Κελλή  αναγεννιέται  η  Ορθοδοξία  και
αναγνωρίζεται από την πολιτεία ως νόμιμη θρησκεία.

2004 Σεπτέμβριος: Ο π. Νεκτάριος χάνει τη ζωή του στο ατύχημα με το
Σινούκ ανοιχτά του Αγίου Όρους (χάνεται και ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας
Πέτρος ο ΄Ζ)

2004 Νοέμβριος: Το έργο του π. Νεκτάριου συνεχίζει ένας μοναχός της Μ. 

Σταυρονικήτα  του  Αγίου  Όρους  Αρχιμανδρίτη  π.  Ιγνάτιος  Σεννής
παλαίμαχος ιεραπόστολος σε Κορέα και Ινδία.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ  ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Συσσίτιο χιλίων και  πλέον φτωχών παιδιών ανελλιπώς

σε καθημερινή βάση

 Διανομή  τροφίμων  και  δεμάτων  σε  900  φτωχές

οικογένειες  κάθε  Δευτέρα  (ιδιαίτερα  σε  εγκαταλελειμμένες
μητέρες)

Λειτουργούν:

 Βρεφοκομείο

 Γηροκομείο

 Κλινική-ιατρείο  και  φαρμακείο  με  παροχή  δωρεάν

ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  από  εθελοντές  ή
μισθωμένους από την επισκοπή γιατρούς

Στο χώρο της εκπαίδευσης:

 2 Νηπιαγωγεία , 10 Δημοτικά και 2 Λύκεια

 Προσφέρεται  κάθε  πρωί  γάλα  με  μπισκότα  σε  1.200

παιδιά(είναι το πρώτο και ίσως μοναδικό γεύμα της ημέρας) 



 Δίνεται υποτροφία σε 350 μαθητές και 3 φοιτητές

 Κατασκευάζεται ορφανοτροφείο θηλέων

Επίσης:

 Κτίζονται Ναοί

 Ανοίγονται πηγάδια, κτίζονται δεξαμενές νερού καθώς κι

εδώ το καθαρό νερό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα

 Ιδρύθηκαν 3 σχολές Κοπτικής-  Ραπτικής -  Κεντήματος

(φοιτούν νεαρές κοπέλες με σκοπό να αποκτήσουν εφόδια για
μια αξιοπρεπή ζωή ).

    Οι δυσκολίες είναι πολλές. Άλλωστε κάθε έργο αγάπης δοκιμάζεται από
πειρασμούς και θλίψεις, όταν όμως η αγάπη περισσεύει, ο Θεός είναι εκεί
και  κάνει  το  θαύμα.  Έρχονται  λύσεις  και  βοήθεια  από  κει  που  δεν  το
περιμένεις.

    Ρωτούν  συνέχεια  τον  πρώην  επίσκοπο  Κεντρώας  Αφρικής  και  νυν
Πενταπόλεως  κ.κ.  Ιγνάτιο  Μανδελίδη  «Πού  βρίσκετε  τα  χρήματα;»  Το
ερώτημα κρύβει μια καχυποψία. Άλλωστε εμείς οι άνθρωποι του κόσμου
και μακράν της πίστης στο Θεό, είμαστε τόσο συνηθισμένοι στα σκάνδαλα
και τις οικονομικές ατασθαλίες, που τις βλέπουμε παντού.

    Η απάντηση του σεμνού ιεράρχη αποστομωτική, αφοπλιστική.«Δεν τα
βρίσκουμε,  μας  βρίσκουν».  Ανέλπιστες  γενναίες  προσφορές  -  δωρεές,
δραστηριοποίηση ιεραποστολικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα και όχι
μόνο, στηρίζουν αυτό το ευλογημένο έργο αγάπης.

    Μπορούμε και μείς να βοηθήσουμε. Το κόστος μικρό για μας ,πολύτιμο
γι’ αυτούς τους μακρινούς αδελφούς.

Με την προσφορά 1£ στη Μαδαγασκάρη:

 Πληρώνεται  το  ημερομίσθιο  ενός  εργάτη  για  εργασία

μιας ημέρας



 Ένα παιδί πίνει γάλα και τρώει μπισκότα κάθε πρωί για

ένα μήνα

 Πέντε ασθενείς παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα τους στις

κλινικές της Επισκοπής

 Μια οικογένεια παίρνει ρύζι και όσπρια για διατροφή 3

ημερών

 Ένας δάσκαλος πληρώνεται για μία ημέρα στα σχολεία

της Επισκοπής

Για μας είναι ΛΙΓΟ. Για κείνους ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

    Επιλέξαμε το κλείσιμο αυτής της εργασίας να το κάνουμε με τη μαρτυρία
και τις εντυπώσεις του κ. Α. Θ. Πολιτικού Μηχανικού. Ενός επισκέπτη, από
τους πολλούς κάθε χρόνο, στο ιεραποστολικό κέντρο της Κινσάσα - και όχι
μόνο  -  του  Κονγκό.  Έμεινε  20  μέρες  εκεί,  ώσπου  ήρθε  η  ώρα  της
επιστροφής του στο Παρίσι. Άφησε όπως λέει τον « τρίτο κόσμο » και ήρθε
στον  «πολιτισμό».  Άφησε  τα  μικρόβια  και  τις  μεταδοτικές  ασθένειες  και
ήρθε σε «καθαρό» περιβάλλον.

Περιγράφει ο ίδιος:

    «Αβίαστα και χωρίς σκέψεις άρχισα τις συγκρίσεις. Όλα μου φαίνονται
διαφορετικά και όντως είναι. Παρατηρώ τους ανθρώπους στο Παρίσι. Όλοι
κάπου πάνε γρήγορα. Αν τους πεις καλημέρα θα απορήσουν. Στην Αφρική
άλλοι  ρυθμοί.  Πιο  αργοί,  λιγότερα  αυτοκίνητα,  μέσα  μεταφοράς  σχεδόν
ανύπαρκτα.



    Αν χαιρετήσεις τον κόσμο, όλοι θα σε χαιρετήσουν. Τα πρόσωπά τους
πιο  ήρεμα,  ίσως  πιο  πονεμένα,  αλλά  σίγουρα  πιο  ήρεμα  και  με
περισσότερη χαρά.

    Τα παιδιά της Αφρικής έχουν περισσότερο φως στα πρόσωπά τους παρ’
όλο το σκούρο του δέρματός τους.  Έχουν φως στα μεγάλα εκφραστικά
τους μάτια, στις κινήσεις τους, στη συμπεριφορά τους, στο ευχαριστώ τους.

    Τους λείπει το φαγητό, το νερό, το σχολείο, το παιχνίδι, η τηλεόραση, οι
«διασκεδάσεις»,  μα  η  συμπεριφορά  τους  είναι  αγνή,  άδολη,  αυθεντική.
Βρίσκουν  χαρά  στο  παραμικρό.  Τους  δίνεις  μια  καραμέλα  και  σε
αντικρίζουν με βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη που σε συγκινεί.

    Άκουγα από παιδί γι’ αυτούς τους δυστυχισμένους, «υπανάπτυκτους»
Αφρικανούς  και  τώρα,  που  τους  βλέπω  μπροστά  μου,  νιώθω  να  με
ελέγχουν…

    Επισκέφτηκα  τα  «τριτοκοσμικά»  τους  σχολεία.  Έμεινα  έκπληκτος.
Καθαρά χωρίς επιγραφές, λερωμένους τοίχους πανό, αφίσες, ντουντούκες,
καταλήψεις, καταστροφές. 

    Το κάθε πράγμα στην Αφρική το φτιάχνουν για να το χρησιμοποιήσουν
σωστά. Δεν έχουν την πολυτέλεια να το ξαναφτιάξουν. Τα παιδιά διψούν για
μάθηση. Σε ξαφνιάζουν με το ομοιόμορφο ντύσιμο τους που τα κάνει να
ξεχωρίζουν, με την πειθαρχία, το σεβασμό, τη σεμνότητά τους.

    Φέρνω στο νου τα ήρεμα πρόσωπα των ανθρώπων της ιεραποστολής
που γνώρισα εκεί. Ο Μητροπολίτης Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος
και  οι  πολύτιμοι  συνεργάτες  τους  ζουν  καθημερινά  ένα  θαύμα.  Θαύμα
ζωντανό  που  δεν  επιδέχεται  αμφισβήτηση.  Πώς  λειτουργούν  όλα  αυτά;
Πώς  έγιναν;  Ποιος  τα  φροντίζει;  Ποιος  θα  βοηθήσει  να  τελειώσουν  τα
πολλά έργα για την ανακούφιση των φτωχών και τόσο ταλαιπωρημένων
μαύρων αδελφών.

    Η λογική σταματάει. Αρχίζει το θαύμα. Οι άνθρωποι της ιεραποστολής
έχουν  φτάσει  πολλές  φορές  στο  αδιέξοδο  και  συνεχώς  παρουσιάζονται
λύσεις. Οι ιστορίες που μοιράστηκαν μαζί μας πολλές και θαυμαστές.



    Στην  Αφρική  δεν  απογοητεύονται,  δεν  απελπίζονται  δε  μιλάνε  για
οικονομική κρίση γιατί τη ζουν καθημερινά. Δεν αυτοκτονούν…

    Ξέρουν ότι ο Θεός είναι παρών και στέλνει λύσεις. Μέσα στις λύσεις
είμαι  και  εγώ και  εσύ  και  εσείς.  Όλοι  μπορούμε  να  γίνουμε  λύσεις  και
βοήθεια. Είτε με την προσευχή, είτε με το σταυρό μας, είτε με τον ελάχιστο
αλλά πολύτιμο οβολό μας. Η «τριτοκοσμική» Αφρική έχει πολλά να διδάξει
την ορθόδοξη Ελλάδα.

    Αν το θελήσουμε μπορούμε να προσφέρουμε αγάπη σ’ αυτούς που είναι
τόσο μακριά στο χάρτη μα τόσο κοντά στην καρδιά μας.  

    

        

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

 



 

    

 


