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ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
στή μακρινή Μαδαγασκάρη

Τ

ήν Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2021, στήν ἀκριτική ἱεραποστολική Ἐπισκοπή
Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης, ἔλαβε χώρα Πανηγυρικός Ὄρθρος
καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός
«ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχη, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τολιάρας καί
Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου.
Μέ τήν κανονική ἀδεία καί πατρική εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β΄, ὁ Θεοφιλέστατος εἰσήγαγε εἰς τόν
δεύτερον βαθμό τῆς Ἱερωσύνης τόν μέχρι προτινός Διάκονο π. Συμεών, γηγενές ἀνάστημα τῆς ἠπειρωτικῆς νήσου.
Κατά τήν ἀντιφώνησή του, περίγραψε τό σταυρό πού ἀναθέτει ἡ Οἰκουμενική Ἐκκλησία σέ κάθε ἱερέα, ἀνάλογο μέ αὐτόν πού ἔφερε ἕως τέλους ὁ μακαριστός προκάτοχός του, πρῶτος Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης κυρός Νεκτάριος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη εἶναι χαραγμένη σέ κάθε ἑκατοστό τῆς Ἐπισκοπῆς καί
πρό πάντων στίς καρδιές τῶν ντόπιων ἀδελφῶν μας.
Τῆς λατρευτικῆς συνάξεως, ἀκολούθησε κοινό γεῦμα καί διανομή ἀγαθῶν
πρός ὅλο τό ἐκκλησίασμα.
Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπισκοπή Τολιάρας καί Νοτίου Μαδαγασκάρης
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Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΗ

«Ὄχι μέ ἐξαναγκασμό
καί βία, ἀλλά
μέ πειθώ καί λόγο
καί καλωσύνη»

Δ

έν χωρεῖ καμμιά ἀμφιβολία ὅτι ὁ τρόπος
ἀντιμετωπίσεως τῶν γηγενῶν ἐκ μέρους
τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, πού προέρχονται ἀπό ἄλλες χῶρες, εἶναι μείζονος σημασίας θέμα, ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἐν πολλοῖς ἡ
ἀπρόσκοπτη διάδoση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας,
καί φανερώνει τό ἦθος τῶν ἀποσταλμένων ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας ἀλλά καί τήν ποιότητα τοῦ ἔργου τους.
Πολύ σωστά ἔχει γραφεῖ ὅτι ἡ προσωπικότητα
τοῦ κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου «παίζει σημαντικότατο ρόλο μέ τήν ἔννοια ὅτι πρέπει νά ἔχει σεβασμό
γιά τούς ἄλλους, ἀκέραιο χαρακτῆρα, καί νά ἀφήνει
ἐλεύθερα τούς ἄλλους νά προσέρχονται στήν Ὀρθόδοξη πίστη, ὅταν ἐκεῖνοι τό θέλουν. Ἄλλωστε, κάθε
εἴδους ἐξαναγκασμός στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἀποτέλεσμα πνευματικοῦ ἐκβιασμοῦ καί δέν ὁδηγεῖ
σέ αὔξηση τῆς πίστεως. Εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνει
διαχωρισμός μεταξύ προσηλυτισμοῦ, πού εἶναι διαφθορά τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας, καί τῆς εὐαγγελικῆς μαρτυρίας, πού προσπαθεῖ νά ἀποδείξει τήν
Ὀρθόδοξη πίστη στόν κόσμο σάν μιά δυναμική παρουσία. Μόνο μέ αὐτή τή δυναμική παρουσία μπορεῖ
νά ριζώσει σ᾽ ἕναν τόπο ἡ Ὀρθοδοξία»1.
Ὁ ἀπόλυτος σεβασμός στήν ἐλευθερία τοῦ κάθε
κατηχουμένου ἤ βαπτισμένου καί στήν πολιτιστική καί ἐθνική του ταυτότητα, ἀλλά καί οἱ ἀρχές τῆς
ἐλευθερίας, τῆς ἰσοτιμίας, τῆς ὁμοτιμίας, τῆς ἀνιδιοτέλειας καί τῆς εὐγένειας πρέπει νά πρυτανεύουν
στήν ἐπικοινωνία τῶν ἀποστόλων μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου τῆς διακονίας τους. Ὅπως ἐπισήμανε

ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης (Πεντηκοστή 2014) «Ἡ ἀποστολή αὐτή πρέπει νά ἐκπληροῦται
ὄχι ἐπιθετικῶς ἤ διά διαφόρων μορφῶν προσηλυτισμοῦ, ἀλλά ἐν ἀγάπῃ, ταπεινοφροσύνῃ καί σεβασμῷ
πρός τήν ταυτότητα ἑκάστου ἀνθρώπου καί τήν πολιτιστικήν ἰδιαιτερότητα ἑκάστου λαοῦ»2.
Ἔχουν παρατηρηθεῖ, δυστυχῶς, λανθασμένες
τακτικές στήν προσέγγιση τῶν μή Χριστιανῶν καί
μή Ὀρθοδόξων, ἀπό ἄκριτο ζῆλο, πνευματική ἀνωριμότητα ἤ ἔλλειψη γνήσιου Ὀρθόδοξου ἀποστολι-

1.Ion Bria – Πέτρου Βασιλειάδη, Ὀρθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία, Ἐκκλησία-Κοινωνία-Οἰκουμένη 1, Κατερίνη: Τέρτιος,
1989, 57.

2. Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Ἡ ἀποστολή
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον. Γιά τό
ἴδιο θέμα βλ. ἐπίσης καί τήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
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κοῦ φρονήματος. Προσηλυτιστικές μέθοδοι, βίαιες
καί ἀνελεύθερες συμπεριφορές, πού δέν ἀφήνουν
χῶρο στόν ἄλλο οὔτε ἀναγνωρίζουν τήν ἀξία καί τό
δίκαιό του, αὐταρχισμός, φυλετικές καί κοινωνικές
διακρίσεις, καί ψυχολογικός καταναγκασμός ἀμαυρώσουν τήν εὐαγγελική μαρτυρία.
Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου
ἐλθεῖν» (Μτ. 16,24) δέν ἀφήνει κανένα περιθώριο
στήν ἀντιευαγγελική τακτική τοῦ προσηλυτισμοῦ καί
τῆς βίας κατά τήν διάδοση τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἑρμηνεύοντας μέ θαυμάσιο τρόπο τό προαναφερθέν κυριακό λόγιο, διδάσκει ἐν προκειμένω τά ἑξῆς: «Καί πρόσεχε πῶς
μιλάει (ὁ Κύριος) τελείως χωρίς καταναγκασμό. Γιατί
δέν εἶπε, ὅτι, καί ἄν θέλετε, καί ἄν δέν θέλετε, πρέπει νά τό πάθετε αὐτό, ἀλλά τί εἶπε· Ἐάν κανείς θέλει νά μέ ἀκολουθήσει. Δέν σᾶς ζητῶ μέ τήν βία, δέν
σᾶς ἐξαναγκάζω, ἀλλά τόν καθένα τόν ἀφήνω κύριο
τῆς διαθέσεώς του· γι᾽ αὐτό σᾶς λέω, ἐάν κανείς θέλει. Γιατί σᾶς προσκαλῶ σέ ἀγαθά καί ὄχι πρός κακά
καί δυσάρεστα, ὄχι πρός κόλαση καί τιμωρία, ὥστε
νά σᾶς ἀναγκάσω. Πράγματι λοιπόν ἡ ἴδια ἡ φύση
τοῦ πράγματος εἶναι ἱκανή νά προσελκύσει. Λέγοντας δέ αὐτά προσείλκυε ἀκόμη περισσότερο. Γιατί ὅποιος χρησιμοποιεῖ βία, πολλές φορές ἀπομακρύνει, ἐνῶ ὅποιος ἀφήνει ἐλεύθερο τόν ἀκροατή
νά ἐνεργήσει μόνος του, τόν προσελκύει περισσότερο. Ἐπειδή ἡ φροντίδα γιά κάποιον ἔχει μεγαλύτερη δύναμη ἀπό τήν βία. Γι᾽ αὐτό ὁ Κύριος ἔλεγε·
ἐάν κάποιος θέλει. Γιατί, λέει, εἶναι μεγάλα τά ἀγαθά
πού σᾶς δίνω καί τέτοια, ὥστε καί νά προσέρχεσθε
μέ τήν θέλησή σας. Πράγματι δέν θά ἦταν δυνατόν
νά προσελκύσει κάποιος μέ τήν βία οὔτε κι ἄν πρόσφερε χρυσάφι καί ἔβαζε θησαυρούς μπροστά μας.
Ἐάν δέ πρός ἐκεῖνα δέν προσελκύει κανείς μέ τήν
βία, πολύ περισσότερο δέν συμβαίνει κάτι τέτοιο στά
οὐράνια ἀγαθά. Γιατί ἐάν δέν σέ πείθει νά προσέλθεις ἡ ποιότητα τοῦ πράγματος, τότε δέν εἶσαι ἄξιος νά τό λάβεις. Καί ἄν τό λάβεις, δέν θά καταλάβεις
τήν ἀξία του. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός, ἐπειδή σέβεται τήν ἐλευθερία μας, δέν ἀναγκάζει τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τούς προτρέπει»3.
3. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό κατά Ματθαῖον, Ὁμιλία νε´ ΕΠΕ
11, 208. Πόση μεγάλη συγγένεια ἔχει ὁ λόγος τοῦ Χρυσο4 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Τό φιλελεύθερο πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου
γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀποκρυσταλωθεῖ στήν ἑξῆς κλασσική διατύπωση: «Δέν ἐπιτρέπεται στούς χριστιανούς νά ἐξοντώνουν τήν πλάνη μέ τόν ἐξαναγκασμό καί τήν βία, ἀλλά μέ πειθώ
καί λόγο καί καλωσύνη νά ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στήν σωτηρία»4. Ἡ ἀπόρριψη τῆς βίας καί ἡ
ἐπιστράτευση τῆς πειθοῦς, τοῦ λόγου καί τῆς καλωσύνης ὡς τῆς μόνης γνήσιας μεθοδολογίας εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων ἐκφράζει τήν ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία, γιά τήν ὁποία ὁ ἱερός Χρυσόστομος πιστεύει ὅτι: «Ἐλευθερία στήν πραγματικότητα εἶναι
τό νά γίνεσαι ὑπηρέτης καί διάκονος»5. Τό φρόνημα τῆς διακονίας προφυλάσσει ἀπό ὁποιαδήποτε
παρεκτροπή. Ὅποιος τό ἔχει δέν λησμονεῖ ὅτι εἶναι
διάκονος τοῦ Θεοῦ καί οἰκονόμος τῶν συνδούλων
του. «Νά θυμᾶσαι», συμβουλεύει ὁ Χρυσόστομος,
στόμου μέ τόν λόγο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τόσους αἰῶνες
μετά!: «…ἔτσι πράγματι πρέπει νά βλέπωμε τόν Χριστό.
Εἶναι φίλος μας, εἶναι ἀδελφός μας, εἶναι ὅ,τι καλό καί ὡραῖο.
Εἶναι τό πᾶν. Ἀλλά εἶναι φίλος καί τό φωνάζει: Σᾶς ἔχω φίλους,
βρέ, δέν τό καταλαβαίνετε; Εἴμαστε ἀδέλφια. Βρέ ἐγώ δέν εἶμαι,
δέν βαστάω τήν κόλαση στό χέρι, δέν σᾶς φοβερίζω, σᾶς ἀγαπάω. Σᾶς θέλω νά χαίρεσθε μαζί μου τή ζωή. Κατάλαβες; Ἔτσι
εἶναι ὁ Χριστός».
4. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος εἰς τόν μακάριον Βαβύλαν καί
κατά Ἑλλήνων, ΕΠΕ 34, 426: «… οὐδέ γάρ θέμις Χριστιανοῖς
ἀνάγκῃ καί βίᾳ καταστρέφειν τήν πλάνην, ἀλλά καί πειθοῖ
καί λόγῳ καί προσηνείᾳ τήν τῶν ἀνθρώπων ἐργάζεται σωτηρίαν». Ἡ προτροπή τοῦ Χρυσοστόμου πρός τούς ἀκροατές τοῦ πρώτου λόγου του Κατά Ἰουδαίων (ΕΠΕ 34: 116):«…
κι ἄν ἀκόμη χρειασθεῖ νά χρησιμοποιήσεις κάποιον ἐξαναγκασμό ἤ βία ἤ νά κακολογήσεις ἤ νά φιλονεικήσεις, κάμε
τα ὅλα, ὥστε ν᾽ ἀποσπάσεις τόν ἀδελφό σου ἀπό τήν παγίδα τοῦ διαβόλου καί νά τόν ἀπαλλάξεις ἀπό τήν συναναστροφή μέ τούς χριστοκτόνους», δέν ἀναιρεῖ τήν πάγια
ἀρχή του περί τῆς μή χρησιμοποιήσεως βίας. Ἑρμηνεύεται
ὡς ἕνα ρητορικό σχῆμα ὑπερβολῆς, προκειμένου νά πείσει
τούς πιστούς νά ἀποτρέψουν τούς ἀδελφούς τους Χριστιανούς ἀπό τήν συμμετοχή τους σέ ἰουδαϊκές λατρευτικές τακτικές. Πέρα ἀπό τήν πληθώρα χρυσοστόμειων χωρίων ὑπέρ
τῆς ἐλεύθερης ἀποδοχῆς τῆς εὐαγγελικῆς μαρτυρίας, εἶναι
χαρακτηριστικό ὅτι πρίν καί μετά ἀπό τό προαναφερθέν κείμενο ὁ Χρυσόστομος ἐπαναλαμβάνει γιά τόν ἑαυτό του δύο
φορές ὅτι «προτιμῶ πολύ περισσότερο νά χάσω τό κεφάλι
μου, παρά ν᾽ ἀδιαφορήσω, ἄν δῶ κάποιον, πού ὑποφέρει
ἀπό τήν ἀσθένεια αὐτή». (ΕΠΕ 34, 116-18)
5. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α΄ πρός Τιμόθεον, Ὁμιλία ιστ´,
ΕΠΕ 23, 410-412.

«ποιός εἶσαι, τί ὑπηρετεῖς, ἀπό ποιόν πῆρες τήν διακονία, καί γιατί ἀπό τούς πολλούς ἐσένα διάλεξε
ὁ Θεός. Ἔχεις γίνει ὑπηρέτης τοῦ καλοῦ Θεοῦ καί
οἰκονόμος τῶν συνδούλων σου»6, ὑπενθυμίζοντάς
μας τό ἀποστολικό λόγιο: «Ὁ καθένας σας, λοιπόν,
σάν καλός οἰκονόμος (διαχειριστής) τῆς θείας χάριτος, ἄς χρησιμοποιεῖ τό χάρισμά του γιά νά ὑπηρετεῖ τούς ἄλλους» (Α΄ Πέτρ. 4,10). Ὁ ἀγαπημένος
του ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, μᾶς λέει ὁ Χρυσόστομος, ἐφαρμόζει τήν ἀρχή τῆς ἰσοτιμίας γιατί:
«Φροντίζει ἐξ ἴσου καί γιά μεγάλους καί γιά μικρούς.
Καί τούς γνωρίζει ὅλους. Καί δέν περιφρονεῖ κανέναν. Δείχνει τό ἴδιο ἐνδιαφέρον γιά τόν καθένα καί
τήν ἴδια τιμή πρός ὅλους»7. Τήν ἀρχή τῆς χριστιανικῆς ἰσοτιμίας ἔχει ὡς θεολογικό ὑπόβαθρο καί ὁ
Χρυσόστομος, καί αὐτή ἡ ἀρχή εἶναι ἡ αἰτία τῶν
ὅσων πράττει καί διδάσκει. Τήν ἰσοτιμία, μάλιστα,
τήν βλέπει στήν πιό ἱερή στιγμή τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς, πού εἶναι ἀσφαλῶς ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου
τῆς θείας Εὐχαριστίας, καί συγκεκριμένα, στήν μετάδοση τῶν Τιμίων Δώρων. Μ᾽ ἄλλα λόγια χρησιμοποιεῖ τό παράδειγμα τῆς ἰσότιμης συμμετοχῆς
ὅλων στήν θεία Εὐχαριστία γιά νά ἀποδείξει πώς
ὅλα εἶναι κοινά μεταξύ τοῦ ποιμένος καί τῶν ποιμαινομένων, μέ μόνη ἐξαίρεση τίς φροντίδες, τούς κόπους, τίς μέριμνες καί τούς πόνους γιά τό ποίμνιο:
«Ὅλα σέ μᾶς καί σέ σᾶς εἶναι ἴσα, κι αὐτά τά μέγιστα ἀγαθά. Δέν μετέχουμε στήν ἱερή τράπεζα ἐγώ μέ
περισσότερη ἀφθονία, ἐνῶ ἐσεῖς μέ λιγότερη, ἀλλ᾽
ὁ καθένας ἐξ ἴσου πλησιάζει σ᾽ αὐτήν… Δέν μετέχω
ἐγώ (ὡς λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας) ἄλλου δείπνου
μέ τόν Ἀμνό, καί ἄλλου ἐσεῖς, ἀλλά τοῦ αὐτοῦ μετέχουμε ὅλοι. Τό ἴδιο βάπτισμα ἔχουμε ὁ καθένας,
ἀξιωθήκαμε τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Πνεύματος, τρέχουμε ὁ καθένας μας πρός τήν ἴδια βασιλεία, ἀδέλφια
ὅμοια εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ, ὅλα σέ μᾶς εἶναι κοινά.
Ποῦ εἶναι, λοιπόν, τό περισσότερο τοῦ δικοῦ μου;
Στίς φροντίδες, στούς κόπους, στίς μέριμνες, στούς
πόνους γιά σᾶς»8. Ἀντιχριστιανικές συμπεριφορές

κάνουν τόν ἱερό Πατέρα νά ἀναρωτιέται: «Πόσοι
ὄχι μόνο περιφρόνησαν τίς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
καί τίς καταπάτησαν; Ὅταν τόν ἄλλον τόν πνίγεις,
ὅταν τόν εὐτελίζεις (ξεγνυμώνεις), ὅταν τόν κακοποιεῖς (τόν σύρεις στά δικαστήρια), τότε τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καταπατεῖς»9.
Γιά ὅσους χρησιμοποίησαν τήν διάδοση τοῦ
Εὐαγγελίου γιά πολιτικούς καί ἐπεκτατικούς - ἀποικιοκρατικούς σκοπούς καί ἐκμεταλεύτηκαν τούς
ἀνθρώπους τῆς διακονίας τους, ὁ Χρυσόστομος λέει τά ἑξῆς, πού εἶναι τόσο ἐπίκαιρα μέχρι σήμερα:
«Καί τά χρήματα καί τά σώματά σας καί τήν ἐλευθερία σας τούς τά παραδώσατε. Τό σπουδαιότερο
φυσικά ἀπό ὅσα παίρνουν, εἶναι ἡ ἐλευθερία σας.
Δέν παίρνουν μόνο τήν περιουσία σας, ἀλλά γίνονται κύριοι καί τοῦ ἑαυτοῦ σας»10.
Ἀπό τ᾽ ἀνωτέρω καθίσταται, νομίζουμε, ἀπολύτως σαφές ὅτι θά πρέπει ὁ ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας τόν κάθε ὑποψήφιο γιά κατήχηση, ἀλλά καί τόν
κάθε νεοφώτιστο καί πιστό νά τόν δέχεται καί νά
τόν θεωρεῖ ὡς πνευματικό του παιδί καί νά μήν κάνει ποτέ διακρίσεις· νά ἐπιδεικνύει στοργική ἀγάπη καί μέριμνα ἀπό τόν πρῶτο μέχρι τόν τελευταῖο
πολίτη τῆς χώρας τῆς διακονίας του.
Ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἀναμενόμενο ὅτι
θά ἔρθει πολλές φορές ἀντιμέτωπος μέ παραβατικές
συμπεριφορές τῶν προσηλύτων, ὅπως π.χ. ὁ Παῦλος
στήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Πῶς θά ἀντιμετωπίσει τούς παραβάτες; Ἄς δοῦμε πῶς ὁ Χρυσόστομος,
ὡς ἄνθρωπος τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας, συμβουλεύει μέ ἀπαράμιλλο τρόπο τόν ποιμένα: «… νά καταφεύγεις συνεχῶς στήν ἀγάπη, γιά νά μετριάζεις
τήν φορτικότητα τῶν λόγων καί νά δίνεις σ᾽ αὐτόν
τήν ἐξουσία γιά τήν ἀπόφαση καί νά λές ὅτι, ἐγώ
μέν αὐτά προτρέπω καί συμβουλεύω, τό νά πειστεῖ
ὅμως εἶναι στήν δική του προαίρεση καί ἐξουσία·
δέν σέ ἐξαναγκάζω δηλαδή, οὔτε χρησιμοποιῶ τήν
βία, ἀλλά ἀφήνω τό πᾶν στήν δική σου κρίση»11.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἐμφορούμενος ἀπό τίς

6. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἱερά Παράλληλα, 5, 9, PG 95, 1496.
7. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν πρός Ἑβραίους, Ὁμιλία ι´, ΕΠΕ
24. Ἰωάννου, 460.
8. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Β’ πρός Θεσσαλονικεῖς, Ὁμιλία δ´, ΕΠΕ 23, 86.

9. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τούς Ἀνδριάντας, Εἰς τήν ἀποδημίαν τοῦ ἐπισκόπου Φλαβιανοῦ, Ὁμιλία γ´, ΕΠΕ, 32, 48.
10. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Β΄ πρός Κορινθίους, Ὁμιλία
κδ´, ΕΠΕ 19, 622.
11. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α΄πρός Κορινθίους, Ὁμιλία
μδ´, ΕΠΕ 18α, 764.
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ὡς ἄνω ἀρχές, ἔδωσε τήν δυνατότητα στούς διαφόρους λαούς νά καλλιεργήσουν, μέσα στό οἰκουμενικό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν δικό τους πολιτισμό
καί νά ἀναπτυχθοῦν ὡς αὐτόνομες ὀντότητες, σεβόμενος τήν ἐθνική καί πολιτιστική τους ταυτότητα12.
Μέ τήν κενωτική πράξη καί τήν διδαχή του διδάσκει
ὅλους τούς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ὅτι, ὅπως ὁ Χριστός «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» ( Ἰω. 1,14) καί προσέλαβε ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση, κατά παρόμοιο
τρόπο καί ὁ κάθε διάκονος τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει
μέ σεβασμό καί ἀγάπη νά προσλαμβάνει ὅ,τι καλό
καί ἀληθές ὑπάρχει σέ κάθε ἄνθρωπο ἀδιακρίτως,
γιά νά τά ἐξαγιάσει καί ἐνσωματώσει στό μυστικό
Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ.
Ἀλλά καί πρός τούς πολεμίους τοῦ Εὐαγγελίου
ἡ στάση τῶν διακόνων τῆς Ἐκκλησίας θά πρέπει
νά εἶναι, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, πάντοτε στάση
εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ποτέ ἐχθρότητας καί ἀντιπαλότητας. Διαχρονικό ὑπόδειγμα ὅλων ἡ στάση τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων, πού ὄχι μέ κοσμικά, ἀλλά πάντοτε μέ πνευματικά μόνον ὅπλα κατόρθωναν θαυμαστά ἀποτελέσματα: «Τό πιό ἀξιοθαύμαστο βεβαίως
εἶναι τό ὅτι (οἱ ἀπόστολοι) δέν φόνευαν τούς ἀντιπάλους τους, ἀλλά μετέβαλλαν τίς διαθέσεις τους καί
ἄλλαζαν τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους·… πῆραν ἀνθρώπους πού ἔμοιαζαν μέ δαίμονες καί τούς ἔκαναν
ἰσάξιους ἀγγέλων»13.
Ἀπόδειξη σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τούς γηγενεῖς
εἶναι, μεταξύ ἄλλων, καί ἡ ἀνάθεση πρωτοβουλιῶν προκειμένου νά ἀναλάβουν, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, τήν
εὐθύνη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τους. Ὁ Χρυσόστομος
π.χ. ἕνα μεγάλο μέρος εὐθύνης γιά τόν ἐκχριστιανισμό ἤ τήν ἐπανένταξη στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γότθων ἀνέθεσε σέ «ὁμογλώττους»14. Δέν
δίστασε δέ νά χειροτονήσει Γότθους πρεσβυτέρους
ἀλλά καί ἐπίσκοπο (τόν Οὐνίλα15) γιά τίς ἀνάγκες
12. Βλ. Γεωργίου Θεοδωρούδη, «Τό ἱεραποστολικόν ἔργον τοῦ
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Βασικά γνωρίσματα», Κληρονομία, τ. 25, τεύχη α΄-β´, Ἰούνιος-Δεκέμβριος 1993,176-77.
13. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τό κατά Ματθαῖον, Ὁμιλία λγ´,
ΕΠΕ 10, 438.
14. Βλ. Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 30, PG
82, 1257.
15. Βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ᾽Επιστολή ιδ’, Πρός Ὀλυμπιάδα, PG 52, 618: «… ὁ Οὐνίλας ὁ ἐπίσκοπος, ὁ θαυμάσιος
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τῆς νεοφύτου ἐν Γοτθίᾳ Ἐκκλησίας. Τό ἴδιο ἔπραξε,
καθώς μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱερός Φώτιος, καί γιά τόν
ἐκχριστιανισμό τῶν Κελτῶν16.
Τό θέμα αὐτό δέν εἶναι τόσο ἁπλό ὅσο ἐκ πρώτης ὄψεως, ἴσως, φαίνεται. Ἡ πνευματική ὠρίμανση
τῶν νεοφωτίστων, ὥστε νά εἶναι σέ θέση νά γίνουν
κληρικοί καί νά ἀναλάβουν διακονίες πνευματικῆς
εὐθύνης, δέν γίνεται αὐτομάτως, ἐκτός βεβαίως
φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, ὅπως π.χ. τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων (339 ἤ 340 – 4 Ἀπριλίου 397), ὁ
ὁποῖος σέ διάστημα μιᾶς ἑβδομάδος, μέ «ἀθρόα» χειροτονία, ἀπό νεοφώτιστος χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος καί τοποθετήθηκε ἐπί τήν λυχνία τῆς Ἐκκλησίας τῆς παροικούσης στά Μεδιόλανα. Εἶναι, νομίζω,
πολύ διαφωτιστικά γιά τό θέμα μας τά ὅσα ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος στούς Περί Ἱερωσύνης λόγους του, ἀπολογούμενος γιατί ἀρνήθηκε νά λάβει
τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης. Ἐάν δεχόμουν τήν χειροτονία μου λέει «θά ἀναγκαζόμουν νά κάνω πολλά λάθη λόγῳ τῆς νεότητας καί τῆς ἀπειρίας μου»17.
Στήν συνέχεια διερωτᾶται: «Ποιός δέν θά ἔλεγε· ἀνέθεσαν σέ ἀνόητα παιδιά ὑπηρεσία τόσο θαυμαστή
καί ὑψηλή, κατέστρεψαν τό ποίμνιο τοῦ Θεοῦ, γελειοποίησαν τήν χριστιανική Ἐκκλησία». Καί καταλήγει στό ἑξῆς συμπέρασμα ἀναφορικῶς μέ τούς
νεοφώτιστους: «… δέν πρέπει νά κρίνεται ἡ σύνεση
ἀπό τήν ἡλικία, οὔτε νά ἀξιολογεῖται ὁ γέροντας ἀπό
τά ἄσπρα μαλλιά, οὔτε νά ἐμποδίζονται ὅλοι οἱ νέοι
ἀπό τήν ἱερωσύνη. Νά ἐμποδίζονται μόνον οἱ νεοφώτιστοι· ὑπάρχει δέ μεγάλη διαφορά μεταξύ τῶν
δύο αὐτῶν τάξεων»18.
ἐκεῖνος, ὅν ἐχειροτόνησα καί ἔπεμψα εἰς Γοτθίαν, πολλά
καί μεγάλα κατορθώσας ἐκοιμήθη».
16. Βλ. Μ. Φωτίου, Μυριόβιβλος, 96, PG 103, 348: «Καί τόν Κελτικόν δέ ὅμιλον ἀρειανίζοντα, ὁμογλώσσους χειροτονίσας,
μετέστρεψεν εἰς τήν ὀρθοδοξίαν».
17. Στήν ὁμιλία του Ὅτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη» (ΕΠΕ 28:10),
λέει γιά τόν ἑαυτό του ὅτι εἶναι «μειρακίσκος εὐτελής καί
ἀπερριμμένος».
18. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περί ἱερωσύνης, Λόγος β΄, ΕΠΕ 28,
114. Ἡ ἄποψη αὐτή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου συμφωνεῖ μέ
τήν συμβουλή τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τόν Τιμόθεο
«νά μή βιάζεται νά χειροτονεῖ κανέναν» (Α΄ Τιμ. 5, 22) καί
ἰδιαιτέρως νά μή χειροτονεῖ «νεόφυτο (=νεοφώτιστο), γιά
νά μήν τό πάρει ἀπάνω του καί καταδικαστεῖ, ὅπως ὁ διάβολος». (Α΄ Τιμ. 3,6).

Ὁ χρόνος ἀπό τήν βάπτιση ἑνός γηγενοῦς μέχρι
τήν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν δέν εἶναι ποτέ προβλέψιμος. Χρειάζεται πολύ μεγάλη σύνεση στήν ἀνάθεση
εὐθυνῶν, γιά νά μήν προκληθοῦν δυσάρεστες καταστάσεις, οἱ ὁποῖες δέν θά ἀφοροῦν σέ ὑλικά πράγματα, ἀλλά στήν ἄκτιστη ἐπί γῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν Ὁποία ὁ Ἴδιος ἔκτισε «καί τήν ἔκανε δική
Του μέ τό αἷμα Του» (Πρ. 20,28). Ὅπως σ᾽ ἕνα παιδί
δέν παραχωρεῖς ποτέ τό τιμόνι ἑνός αὐτοκινήτου ἤ
τό πηδάλιο ἑνός πλοίου, οὔτε τό τοποθετεῖς στό πιλοτήριο γιά τήν πλοήγηση ἑνός ἀεροσκάφους, γιατί
θά προξενήσεις μεγάλο κακό στό ἴδιο καί σέ ὅλους
τούς συνεπιβάτες του, ἔτσι τό πηδάλιο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας δέν τό παραχωρεῖς εὔκολα σέ ἕναν ἄπειρο νεοφώτιστο. Αὐτό ἀσφαλῶς δέν σημαίνει καθιέρωση ἰσόβιας καταδίκης τῶν Ὀρθοδόξων γηγενῶν
σέ ἀπραξία. Ἀντίθετα μέ πολλή προσευχή καί προσοχή θά πρέπει, μέ μοναδικό πάντα κριτήριο τό
συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά παραδίδεται σιγά σιγά ἡ σκυτάλη, δηλαδή ἡ μεταβίβαση
εὐθυνῶν, σέ ὅσους μποροῦν ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές τους, ὡς προετοιμασία γιά κάτι περισσότερο καί μεγαλύτερο στό μέλλον. Ὁ Χρυσόστομος λέει
χαρακτηριστικά: «Οἰκονόμους ὀνόμασε ὁ ἀπόστολος Παῦλος τούς διδασκάλους τοῦ Εὐαγγελίου, γιά
νά δείξει, ὅτι τό ἔργο αὐτό δέν πρέπει νά τό ἀναθέτει κανείς σέ ὅλους, παρά σέ ὅσους πρέπει καί εἶναι
ἄξιοι νά εἶναι οἰκονόμοι»19. Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἀποστολικοῦ κλιμακίου θά πρέπει νά κινεῖται «προδρομικά». Νά προετοιμάζει, δηλαδή, παιδαγωγικά τούς
διαδόχους του καί νά ἔχει τό μεγαλεῖο τοῦ Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου, ὥστε ἀπό τά πρῶτα σημάδια ὠρίμανσης τοῦ ἐκπαιδευόμενου γηγενοῦς νά μπορεῖ
νά ἀναφωνεῖ μέ πνευματική εὐφροσύνη καί δοξολογική ταπείνωση τό προδρομικό λόγιο: «Ἐκείνου
τό ἔργο πρέπει νά μεγαλώνει καί τό δικό μου νά μικραίνει» (Ἰω. 3,30). Νά γνωρίζει τόν κατάλληλο καιρό πού θά παραχωρήσει τό προβάδισμα σέ ὅσους
εἶναι ἱκανοί νά ὁδηγήσουν τήν κιβωτό τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας σέ εὔδιο (ἀπάνεμο) λιμένα, γιά νά ἀποφευχθοῦν, τυχόν, ναυάγια. Καί ἀσφαλῶς ὁ διάκονος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς πιστός οἰκονόμος τοῦ Θε-

οῦ, θά ἔχει πάντοτε κατά νοῦν ὅτι ὅλα ἀνήκουν σ᾽
Αὐτόν πού τοῦ ἀνέθεσε τήν διακονία. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος διευκρινίζει ὅτι: «Οἰκονόμου ἔργο εἶναι
νά διοικεῖ καλῶς ὅσα τοῦ ἐμπιστεύθηκαν· δέν πρέπει νά λέει ὅτι εἶναι δικά του ὅσα ἀνήκουν στόν Κύριό του, ἀλλ᾽ ἀντιθέτως νά λέει ὅτι τά δικά του ἀνήκουν στόν Κύριό του»20.
Ἕνα ἀπό τά πρῶτα οὐσιαστικῆς σημασίας γιά τήν
ζωή τῆς κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας ἔργα, στά ὁποῖα
θά μποροῦν νά ἀναλαμβάνουν διακονία οἱ γηγενεῖς
εἶναι ἡ μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καί τῶν λειτουργικῶν καί πατερικῶν κειμένων στήν γλῶσσα τους, ὑπό
τήν ἐπίβλεψη, ὅσο χρειαστεῖ, τῶν ἐμπείρων μελῶν τῆς
μεταφραστικῆς ὁμάδας.
Ἡ μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν λειτουργικῶν κειμένων εἶναι ἕνας πραγματικός ἄθλος. Εἶναι
ἕνα ἀληθινό ἀγώνισμα, τό ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου
δέν εἶναι ποτέ δεδομένο. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τό
γεγονός ὅτι τήν πρώτη μετάφραση ἑνός βιβλικοῦ ἤ
λειτουργικοῦ κειμένου ἀκολουθοῦν πολλές ἄλλες, μέ
στόχο πάντα τήν καλύτερη καί ἀκριβέστερη ἀπόδοση τοῦ νοήματός του. Παρόλα αὐτά δέν πρέπει ἐπ᾽
οὐδενί λόγῳ νά ἐγκαταλείπεται ἡ μεταφραστική προσπάθεια ἀπό λόγους τελειομανίας καί ἀπ᾽ τόν φόβο πιθανῆς ἀποτυχίας. Κάποιος πρέπει νά ξεκινήσει τό δύσκολο αὐτό ἐγχείρημα καί νά εἶναι ἕτοιμος
νά ἀποδεχθεῖ μέ ταπείνωση τά ἀρνητικά ἀποτελέσματα καί σχόλια τῆς προσπάθειάς του. Παράλληλα
ὅμως πρέπει νά δίδεται ἰδιαίτερη μέριμνα καί φροντίδα ὥστε ταλαντοῦχοι γηγενεῖς νά σπουδάζουν
μέ ἐπιμέλεια τήν γλῶσσα στήν ὁποία εἶναι γραμμένα πρωτοτύπως τά βιβλικά καί λειτουργικά κείμενα. Ἔτσι θά εἶναι σέ θέση νά ἀντιμετωπίσουν ἐπιτυχῶς τά ποικίλα καί σύνθετα προβλήματα, καί μέ
τήν πάροδο τοῦ χρόνου νά φθάσουν, ὅσο εἶναι δυνατόν, στήν οὐσία τοῦ λόγου τῶν κειμένων. Ἀξίζει
κάθε θυσία γιά τό θέμα αὐτό, γιατί θά εἶναι ἡ καλύτερη ἐπένδυση γιά τό μέλλον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι λίαν χαρακτηριστικό ὅτι ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἀναφέρει ὡς μία ἀπό τίς δύο αἰτίες, γιά τήν
ὁποία ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι πιό δύσκολη ἀπό τήν
Καινή, τήν μετάφρασή της ἀπό τήν ἑβραϊκή στήν

19. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, Ὁμιλία ι´, ΕΠΕ 18, 272.

20. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´ πρός Κορινθίους, Ὁμιλία ι´, ΕΠΕ 18, 272.
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ἑλληνική, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ μετάφραση τῶν
Ο΄ θεωρεῖται ἡ σπουδαιότερη ἀπό τίς πρῶτες μεταφράσεις τῆς Π. Διαθήκης: «Δέν ἔχουμε τήν Παλαιά Διαθήκη, στήν δική μας γλῶσσα, ἀλλά σ᾽ ἄλλη
γλῶσσα ἔχει γραφεῖ, καί σ᾽ ἄλλη τήν ἔχουμε νά τήν
διαβάζουμε ἐμεῖς.
Γιατί ἀπό τήν ἀρχή γράφτηκε στήν ἑβραϊκή
γλῶσσα, ἐμεῖς ὅμως τήν παραλάβαμε στήν ἑλληνική. Ὅταν ὅμως μία γλῶσσα μεταφραστεῖ σ᾽ ἄλλη,
ἔχει πολλές δυσκολίες. Καί γνωρίζουν καλά, ὅσοι
ξέρουν πολλές γλῶσσες, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά
μεταφέρουν οἱ μεταφραστές ὅλη τήν σαφήνεια τῆς
γλῶσσας, πού ἀπό τήν φύση της ἔχει, σ᾽ ἄλλη γλώσσα. Αὐτό λοιπόν ἔγινε ἡ αἰτία τῆς δυσκολίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης»21.
Παρόλο τό κόστος καί τό ρίσκο πού ἔχει τό μεταφραστικό ἔργο δέν πρέπει ποτέ νά λησμονεῖται
ὅτι ἡ χρήση τῆς τοπικῆς γλώσσας κάθε λαοῦ στήν
θεία λατρεία καί στό κήρυγμα τῆς νεόφυτης Ἐκκλησίας του, ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς ἱδρύσεώς Της,
εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία καί ἀδιαμφισβήτη ἀποστολική πράξη γιά τήν σάρκωση τοῦ λόγου τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ θεοδίδακτη τακτική ἀπό
τό πρῶτο κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Πεντηκοστή, ὅταν ὅλοι «ἦσαν κατάπληκτοι, γιατί ὁ καθένας τους ἄκουγε τούς ἀποστόλους νά μιλᾶνε στήν
δική του γλῶσσα» (Πρ. 2,6).
Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς διασώζει τήν ἑξῆς
πολύ ἐνδιαφέρουσα πληροφορία γιά τήν ἀξία πού
ἔχει νά ἀκούει κάποιος στήν γλῶσσα του αὐτά πού
λέει ὁ ὁμιλητής. Κατά τήν ἀπολογία τοῦ Παύλου
μετά τήν σύλληψή του στά Ἱεροσόλυμα, τό ἀγριεμένο πλῆθος ζητοῦσε ἀπό τόν διοικητή τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοπέδου τόν θάνατο τοῦ Παύλου. Ὅταν ὁ
Παῦλος ἔκανε νόημα μέ τό χέρι του καί κατάλαβαν
ὅτι θέλει νά τούς μιλήσει τότε σταμάτησε ὁ θόρυβος καί ἔγινε ἀρκετή ἡσυχία. Μάλιστα, «ὅταν ἄκουσαν ὅτι τούς μιλοῦσε στήν ἑβραϊκή γλῶσσα, ἔκαναν
ἀκόμα πιό πολλή ἡσυχία» (Πρ. 22,2). «Βλέπεις», σχολιάζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «πῶς τούς μαλάκωσε
τήν καρδιά ἡ ὁμοιότητα τῆς γλώσσας; Διότι ἔτρε21. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἔτι εἰς τήν ἀσάφειαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης…, Ὁμιλία β´, ΕΠΕ, 1 344.
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φαν κάποιο σεβασμό πρός τήν γλῶσσα ἐκείνη»22.
Αὐτή τήν ἀποστολοπαράδοτη πράξη ἀκολούθησε καί ἀκολουθεῖ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀπό
τήν ἐποχή τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν Σλάβων, τῶν Ρώσων καί τῶν Βουλγάρων ὑπό τῶν ἀδελφῶν Θεσσαλονικέων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί τῶν μαθητῶν
τους μέχρι σήμερα κατά τήν ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἤδη συμπληρώθηκαν 1153 χρόνια (8682021) ἀπό τήν χρήση τῆς σλαβικῆς γλώσσας στήν
λατρεία τῶν σλαβοφώνων. Εἶναι ἄξιο μεγάλης προσοχῆς ὅτι ἐνῶ οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας στίς νεοσύστατες Ἐκκλησίες πού ἵδρυαν καθιέρωναν συστηματικά τήν λατινική γλῶσσα στήν
λατρεία, τό οἰκουμενικό καί ἀνεκτικό πνεῦμα τοῦ
Μ. Φωτίου (περί τό 820-6 Φεβ. 891), μέ τήν ἐπινόηση τῆς σλαβονικῆς (κυριλλικῆς) γραφῆς καί τήν καθιέρωσή της στήν λατρεία, καί ὄχι τῆς ἑλληνικῆς,
συνέβαλε τά μέγιστα στήν πνευματική χειραφέτηση, ἐθνική ἑνότητα καί πολιτιστική ἀνάπτυξη τῶν
Σλάβων23. Σκοπός τῆς βυζαντινῆς ἀποστολῆς πρός
τούς Σλάβους δέν ἦταν νά τούς ἐξελληνίσει. Ἀντίθετα ἡ Δυτική Ἐκκλησία προσπάθησε, πολλές φορές μέ
τήν βία νά τούς ἐκλατινίσει. Ἡ ἀγάπη τῶν Σλάβων
πρός τούς Βυζαντινούς καί ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ἔγκειται μεταξύ τῶν ἄλλων καί στό γεγονός ὅτι
οἱ Σλάβοι ἄκουσαν καί διάβασαν τό χριστιανικό κήρυγμα στήν μητρική τους γλῶσσα.
Ἀλλά τό αὐτονόητο τῆς ἀποστολικῆς αὐτῆς παράδοσης δέν εἶναι σήμερα, δυστυχῶς, ἀπό ὅλους
αὐτονόητο. «Γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέ βρισκόταν πάντοτε καί σέ κάθε τόπο σέ συμφωνία μέ
αὐτήν τήν ἀποκαλυμμένη ἀλήθεια. Ἀκόμα καί σήμερα ἡ γλῶσσα εἶναι συχνά σημαντικό ἐμπόδιο στό
νά ἀκούσει κανείς καί νά κατανοήσει τό Εὐαγγέλιο.
Μερικές μάλιστα φορές ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία ἐπιμένει
22. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις, Ὁμιλία μζ´, ΕΠΕ
16Β, 60.
23. Ἀντίθετες ἀπόψεις γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῶν Ρώσων
καί τῶν Σλάβων μέ τήν χρήση τῆς σλαβονικῆς καί ὄχι τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀλλά καί τῆς μή διάδοσης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, βλ. στό ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ πρωτοπρ.
Δημητρίου Κωνσταντέλου «Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Ρώσων καί τό λάθος τῶν Ἑλλήνων» (ἀνάτυπο ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «Κοινωνικές Τομές», 1-4, Ἀθῆναι 1989), ὅπου καί ἡ
σχετική βιβλιογραφία.

νά διακηρύσσει τό χαρμόσυνο μήνυμα σέ γλῶσσα,
ἡ ὁποία εἶναι ξένη καί ἄγνωστη στούς ἀκροατές. Κι
αὐτό βρίσκεται σέ ἄμεση καί ἐσκεμμένη ἀντίθεση
πρός τό πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς»24.
Τό μεταφραστικό ἔργο εἶναι, ὡς γνωστόν, κεφαλαιώδους σημασίας γιά τήν ἐξαγγελία τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας σέ μιά νεόφυτη Ἐκκλησία. Ἡ πλούσια
σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, στήν ψυχή κάθε ἀνθρώπου καλῆς θελήσεως, ὡς Ἁγία Γραφή καί ὡς Ὑμνογραφία καί Προσευχή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐκ τῶν
ὧν οὐκ ἄνευ γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων.
Στό ἔργο αὐτό ἡ βοήθεια τῶν γηγενῶν στήν μετάφραση καί στήν ζωντανή διερμηνεία τοῦ γραπτοῦ
καί προφορικοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἀναντικατάστατη. Γιατί ὅσο καλά κι ἄν γνωρίζει ὁ
μή γηγενής ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τήν γλῶσσα
τοῦ χώρου τῆς διακονίας του, πάντα θά χρειάζεται
τήν σχολαστική ματιά καί τήν γλωσσική διαίσθηση
τοῦ γηγενοῦς. Ἡ ἐξοικείωση τῶν γηγενῶν μέ τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν ὁρολογία τῶν λειτουργικῶν καί πατερικῶν κειμένων, μέσῳ τῆς διακονίας τους στό μεταφραστικό ἔργο, θά εἶναι πολύτιμη
ἐμπειρία, πού θά τούς καταστήσει, σύν τῷ χρόνῳ,
ἱκανούς νά ἀναλάβουν καί ἄλλου εἴδους διακονίες
στήν τοπική τους Ἐκκλησία, ὅπως π.χ. ὡς κληρικοί,
διδάσκαλοι-κήρυκες καί κατηχητές.
Μαρτυρίες χρησιμοποίησης τῆς μητρικῆς γλώσσας τῶν πιστῶν στήν λατρεία καί στό κήρυγμα ὑπό
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἔχουμε ἀπό τόν ἴδιο, ἀλλά
καί ἀπό ἄλλους ἐκκλησιαστικούς ἱστορικούς. Ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι, ἐπί τῆς ἐποχῆς του, ὁ λόγος
τῆς Ἐκκλησίας ἔχει φθάσει, μέ τήν «οἰκείαν γλῶτταν»
τῶν ἀνθρώπων, «στίς ἐσχατιές τῆς οἰκουμένης». Συγκρίνει μάλιστα τήν διάδοση τῆς διδασκαλίας τῶν
Ἑλλήνων φιλοσόφων μέ τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ
ὑπό τῶν «ἁλιέων καί σκηνοποιῶν» καί ἀναφέρει μέ
καύχηση τά ἑξῆς: «Ποῦ τά Πλάτωνος καί Πυθαγόρου καί τῶν ἐν Ἀθήναις; Ἐσβέσθη. Ποῦ τά τῶν ἁλιέων καί σκηνοποιῶν; οὐκ ἐν Ἰουδαίᾳ μόνον, ἀλλά
καί τῇ βαρβάρων γλώττῃ, καθώς ἠκούσατε σήμερον,
24. Ion Bria – Πέτρου Βασιλειάδη, Ὀρθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία, Ἐκκλησία-Κοινωνία-Οἰκουμένη 1, Κατερίνη: Τέρτιος,
1989, 33. Γιά τό ἴδιο θέμα στό κεφάλαιο «Βιβλική καί Λειτουργική Γλώσσα», ὅ.π., Ἰωάννου σελ. 47.

ἡλίου φανότερον διαλάμπει· καί Σκύθαι καί Θρᾶκες
καί Σαυρομάται καί Μαῦροι καί Ἰνδοί καί οἱ πρός
αὐτάς ἀπῳκισμένοι τάς ἐσχατιάς τῆς οἰκουμένης,
πρός τήν οἰκείαν ἕκαστος μεταβαλόντες γλῶτταν,
τά εἰρημένα φιλοσοφοῦσι ταῦτα»25. Οἱ Γότθοι κληρικοί, τούς ὁποίους ἐκπαίδευε ὁ Χρυσόστομος γιά
τίς ἀνάγκες τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου ἀνάμεσα
στούς ὁμοεθνεῖς τους, μάθαιναν καί τήν ἑλληνική
γλῶσσα, γιά τό μεταφραστικό ἔργο, ἀλλά καί γιά νά
μεταφράζουν τά κηρύγματα τοῦ Χρυσοστόμου πρός
τούς Γότθους26. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, μέ τό φιλελεύθερο καί οἰκουμενικό πνεῦμα, τό ὁποῖο τόν διέκρινε, καί μέσα στήν Κωνσταντινούπολη ἀκόμη παραχώρησε ἕνα ναό γιά τήν λειτουργική ἐξυπηρέτηση
τῶν Γότθων Ὀρθοδόξων μισθοφόρων, ὥστε νά λατρεύουν τόν Θεό στήν γλῶσσα τους. Τόν ναό αὐτό
ἐπισκεπτόταν καί ὁ ἴδιος καί κήρυσσε στούς Γότθους μέ τήν βοήθεια διερμηνέως27.
† Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος

25. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία η´ λεχθεῖσα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
τῇ ἐπί Παύλου, Γότθων ἀναγνόντων, καί πρεσβυτέρου Γότθου
προομιλήσαντος, PG 63, 501.
26 Βλ. Χριστίνα Μπουλάκη-Ζήση, Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Ρώσων, Θεσσαλονίκη 1989, 104-105.
27 Θεοδωρήτου Κύρου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, 5, 30, PG 82,
1257: «Ὁρῶν δέ καί τόν Σκυθικόν ὅμιλον ὑπό τῆς Ἀρειανικῆς θηρευθέντα σαγήνης, ἀντεμηχανήσατο καί αὐτός,
καί πόρον ἄγρας ἐξεῦρεν. Ὁμογλώττους γάρ ἐκείνοις πρεσβυτέρους, καί διακόνους, καί τούς τά θεῖα ὑπαναγινώσκοντας λόγια προβαλλόμενος, μίαν τούτοις ἀπένειμεν ἐκκλησίαν, καί διά τούτων πολλούς τῶν πλανωμένων ἐθήρευσεν.
Αὐτός τε τά πλεῖστα ἐκεῖσε φοιτῶν διελέγετο, ἑρμηνευτῇ
χρώμενος τῷ ἑκατέραν γλῶσσαν ἐπισταμένῳ τινί, καί τούς
λέγειν ἐπισταμένους τοῦτο παρεσκεύαζε δρᾶν. Ταῦτα μέν
οὖν ἔνδον ἐν τῇ πόλει διετέλει ποιῶν, καί πολλούς τῶν ἐξηπατημένων ἐζώγρει, τῶν ἀποστολικῶν κηρυγμάτων ἐπιδεικνύς τήν ἀλήθειαν». Βλ. S.D. Amédée Thierry, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Μεγαλομάρτυρας μετά τούς διωγμούς,
Θεσσαλονίκη, Χριστιανική Ἐλπίς, 2003, 371.
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Nέοι δρόμοι Ἱεραποστολῆς
στήν μετά-COVID ἐποχή
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Ε

ἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ὅτι τά
τελευταῖα χρόνια ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει συνεχῶς ἀλλεπάλληλες δοκιμασίες, μέ ἀποκορύφωμα τήν πανδημία
τῆς νόσου COVID-19, πού σφυροκοπάει τόν πλανήτη ἐδῶ καί δύο χρόνια,
σκορπίζοντας παντοῦ τόν πόνο, τή θλίψη καί τόν θάνατο. Μέσα σέ αὐτό τό
περιβάλλον, τό γήινο, τό ἀνθρώπινο, τό μεταπτωτικό
καλεῖται καί ἡ «νοητή ναῦς» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νά κηρύξει πάσῃ τῇ Οἰκουμένῃ καί νά μεταδώσει
τόν Χριστό καί τό σωτηριῶδες μήνυμά Του στίς διψασμένες ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού ἀναζητοῦν στήριγμα, παρηγοριά καί ἐλπίδα στόν ἀγῶνα τῆς ἐπιγείου ζωῆς τους. Αὐτός, ἄλλωστε, ὁ «εὐαγγελισμός» τῶν
ἀνθρώπων ἀποτυπώνει τόν ρόλο καί τόν σκοπό τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία καλεῖται μέσῳ ὅλων ἡμῶν, νά μετουσιώσει σέ ἁπτή πραγματικότητα τίς διαχρονικές
προτροπές τοῦ ἱδρυτῆ της πρός τούς πρώτους μαθητές καί κατά συνέπεια πρός ὅλους ἐμᾶς.
Ἀναμφίβολα βιώνουμε μία πολύ κρίσιμη, κοσμογονική θά λέγαμε ἀνακατάταξη, εὐρισκόμενοι σέ μία
καμπή τῆς παγκόσμιας ἀνθρώπινης ἱστορίας καθώς
ὁ κόσμος, ὅπως τόν γνωρίζαμε πρό Κορονοϊοῦ, μετασχηματίζεται στήν Ψηφιακή Ἐποχή, κατά τήν ὁποία
σταδιακά περιθωριοποιεῖται ὁ παράγοντας «ἄνθρωπος», δίνοντας τή θέση του στήν τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, ἐξακολουθοῦν νά ἐπισυμβαίνουν γύρω μας παγκόσμιες ἐξελίξεις, τόσο σέ οἰκονομικό καί
κοινωνικό ἐπίπεδο (φτώχεια, πεῖνα, οἰκονομική ἀνέχεια), ὅσο καί σέ ἐπίπεδο πολιτικό (πολεμικές ἐπιχειρήσεις, ἐπαναστάσεις, συγκρούσεις καί ἀναταραχές),
διαζωγραφίζοντας μία συνολική καθημερινή εἰκόνα
διόλου εὐοίωνη διεθνῶς, ἡ ὁποία ἐπιδεινώνεται ἔτι
περισσότερο στά φτωχότερα καί πιό ἐγκαταλελειμμένα μέρη τοῦ κόσμου. Οἱ παγκόσμιες αὐτές ἐξελίξεις
καί οἱ πολυεπίπεδες ἀνακατατάξεις πού λαμβάνουν
χώρα οἰκουμενικά, τέμνοντας ὁριζόντια καί ἄνευ διακρίσεων τήν ἀνθρωπότητα εἶναι κρίσιμες καί ἀπαιτοῦν ταχεῖα ἀντιμετώπιση καί λύση.
Μέσα σ’ αὐτό τό ρευστό καί ἀβέβαιο περιβάλλον,
σ’ αὐτή τή χρονική συγκυρία πού μεταλλάσσεται τό
σύστημα τῆς παγκοσμιοποίησης, ὅπως τουλάχιστον
τό γνωρίσαμε ἕως σήμερα, ἡ Ὀρθοδοξία καλεῖται νά

μήν κωφεύσει, ἀντιθέτως δέ νά σπεύσει σέ βοήθεια
πρός ἐπίλυση τῶν σοβαρῶν αὐτῶν προβλημάτων τῆς
ἐποχῆς μας. Θά μπορέσει ἄραγε, ἔχοντας σάν κύριο
ὅπλο τόν διάλογο καί τήν ἱεραποστολή ἡ σύγχρονη
ὀρθόδοξη μαρτυρία στόν κόσμο νά βοηθήσει οὐσιαστικά τόν ἄνθρωπο στή σημερινή πραγματικότητα,
μιλώντας στήν ψυχή του καί ἀνταποκρινόμενη στίς
μεταβαλλόμενες ἀνάγκες του;
Ἡ Ἱεραποστολή ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντοτε
ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καθώς φανερώνει τήν ἴδια τήν ὑπόστασή της καί τή
μακραίωνη ἱστορία της. Ἄλλωστε, εἶναι παγκοίνως
γνωστός ὁ ἀγῶνας, ὁ μόχθος καί ἡ μέριμνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιά τόν τομέα τῆς Ἱεραποστολῆς.
Δυστυχῶς, ὡστόσο, μερικές φορές παραμερίζεται καί
λησμονεῖται, κυρίως ἀπό ἐκείνους πού ζοῦν καί δραστηριοποιοῦνται στόν λεγόμενο «ἀνεπτυγμένο» κόσμο, θεωρούμενη ἀτυχῶς ὡς ἕνα ἔργο ξεπερασμένο ἤ ὡς μή ἀναγκαῖο. Εὐτυχῶς, τουλάχιστον, εἶναι
ἰσχνή ἡ μερίδα ἐκείνη πού πλέον ἀντιλαμβάνεται τή
σπουδαία αὐτή ἀποστολή ὡς πάρεργο, καθώς ἡ συντριπτική πλειονότητα τῶν χριστιανῶν ἀφουγκράζεται τή φωνή τῶν ἀδελφῶν σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη
τῆς γῆς πού διψοῦν γιά τόν Χριστό καί τό ἀναστάσιμο μήνυμά Του.
Ἐνόψει τῶν ἀνωτέρω, ἀποτελεῖ ἀδήριτη ἀνάγκη ἡ
συνεχής ὑπενθύμιση τῆς σημασίας τῆς Ἱεραποστολῆς
καί ἡ ὑπόμνηση ὅτι αὐτή ὀφείλει νά συνιστᾶ τό κέντρο τῆς ζωῆς κάθε χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει εὐθύνη
καί καθῆκον γιά τή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ δική Του προτροπή πρός τούς Ἀποστόλους ἦταν
τό «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη (…) ».
«Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι» καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά μεριμνήσουμε καί νά ἐργαστοῦμε πάνω σέ
αὐτό τό σπουδαῖο ἔργο. Κατ’ ἐπέκταση καί ἡ βοήθεια
πού προσφέρουμε στίς ἱεραποστολικές Μητροπόλεις,
εἴτε οἰκονομική, εἴτε ὑλική, εἴτε καί ὁποιαδήποτε ἄλλη
συνεισφορά, μᾶς καθιστᾶ ἀληθινούς χριστιανούς καί
διαδόχους αὐτῶν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πολύ καλά ὅτι τό ἔργο αὐτό εἶναι
ἔργο ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καί ἡ Ἱεραποστολή
εἶναι ἡ ταυτότητά Της καί αὐτό πού τήν χαρακτηρίζει ὡς Ἐκκλησία.
Ἡ Ἱεραποστολή, ὡστόσο, πρέπει νά ἐπιτελεῖται μέ
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διάκριση, ταπεινοφροσύνη καί σεβασμό πρός τήν ταυτότητα καί τίς ἰδιαιτερότητες τῶν ἀνθρώπων στούς
ὁποίους ἀπευθύνεται. Σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά συγχέεται ἡ Ἱεραποστολή μέ τόν προσηλυτισμό. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τό κατεξοχήν συνώνυμο
τῆς ἐλευθερίας καί μέσα σέ αὐτό τό πνεῦμα ὀφείλει
νά δραστηριοποιεῖται καί νά προσεγγίζει τούς ἀνθρώπους. «Ἡμεῖς ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθημεν», κατά συνέπεια ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίζουμε καί νά σεβόμαστε στόν κάθε ἄνθρωπο τό θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας,
προσφέροντας μέ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη στούς ἀδελφούς
καί μή ἐπιδιώκοντας τήν ἐξαναγκαστική ἔνταξή τους
στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά προσδοκώντας
τήν ἐλεύθερη καί συνειδητή ἔλευσή τους στή λογική
ποίμνη τοῦ Κυρίου.
Στήν ἐποχή πού ζοῦμε ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, καί ἡ ἀποστασιοποιημένη ἐπικοινωνία, δυστυχῶς, ὁδηγοῦν ὁλοένα καί περισσότερο στήν ἀποξένωση τῶν ἀνθρώπων, στή μείωση τῆς πραγματικῆς
καί φυσικῆς ἐπικοινωνίας καί σχέσεως μεταξύ τους
καί στήν αὔξηση τῆς ἀλλοτριώσεως στό βωμό τῆς
προόδου. Μέ τήν ταυτόχρονη δέ ἀπομάκρυνση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό καί τή σύγχρονη θεοποίηση
τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς τεχνολογίας, αὐτή ἡ κατάσταση θά ἐπιδεινώνεται, ἀπομακρύνοντάς μας τόσο ἀπό
τόν Θεό-Πατέρα, ὅσο καί ἀπό τούς συνανθρώπουςἀδελφούς μας. Μία ἰσχυρή καί πικρή γεύση αὐτῆς
τῆς καταστάσεως βιώσαμε δυστυχῶς καί πολύ πρόσφατα κατά τήν περίοδο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καί τῆς καραντίνας, προκειμένου νά προστατευτοῦμε ἀπό τήν
ἔξαρση τῆς πανδημίας τῆς COVID-19.
Ὅλες αὐτές οἱ παραδοχές, ἀλλά καί ἡ ὅλως πρόσφατη ἐμπειρία τῆς πανδημίας πρέπει νά μᾶς ταρακουνήσουν ἀπό τόν πνευματικό λήθαργο καί νά μᾶς
ἀφυπνίσουν. Ἡ ἀφύπνιση αὐτή μπορεῖ καί πρέπει νά
ὁδηγήσει μία νέα ἱεραποστολική δραστηριότητα, ἄν
ἐμεῖς ὡς χριστιανοί κατανοήσουμε καί συναισθανθοῦμε ὀρθά τόν ρόλο μας ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ, καθώς εἶναι βασικό καθῆκον καί ὑποχρέωσή μας νά ἐνδιαφερόμαστε καί νά μετέχουμε ἐνεργά
στήν Ἱεραποστολή, ἄν θέλουμε ἐντέλει νά εἴμαστε κατ’
οὐσίαν καί ὄχι μόνο κατ’ ὄνομα χριστιανοί.
***
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κληση καί πρόσκληση γιά τόν καινούργιο ψηφιακό
κόσμο. Ἔχοντας τήν εὐλογία νά βρεθῶ στήν Ἱεραποστολή καί συγκεκριμένα στή Μητρόπολη τοῦ Καμερούν, μία Μητρόπολη μέ πλούσια δραστηριότητα καί
ἱεραποστολικό ζῆλο, ἐντύπωση μοῦ προκάλεσαν τά
λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καμερούν
κ. Γρηγορίου σέ μία ἀπό τίς συζητήσεις μας. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ πόνο ψυχῆς ἐξέφρασε τά συναισθήματά
του γιά τό πραγματικά ἀξιέπαινο ἔργο τῶν κληρικῶν,
οἱ ὁποῖοι ὅμως εὑρίσκονται ἀκόμα σέ μία ἐκκλησιαστικά «νηπιακή» κατάσταση, ἀκριβῶς λόγω
τοῦ γεγονότος ὅτι ἀνήκουν καί δραστηριοποιοῦνται σέ μία νεόφυτη Ἐκκλησία.
Οἱ κληρικοί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν γεννηθεῖ καί μεγαλώσει μέ τήν νοοτροπία κάποιων
ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν
ἤ ἀκόμη καί τοῦ ἀνιμισμοῦ, γνωρίζουν τά τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
γιά κάποια ἐλάχιστα
χρόνια καί ἔχουν παρακολουθήσει κάποια
σύντομα σεμινάρια Ὀρθόδοξης
Θεολογίας γιά νά μπορέσουν
νά γίνουν κληρικοί. Ὅσοι παρακολούθησαν σπουδές θεολογίας στό ἐξωτερικό, στήν πλειοψηφία τους δέν ἐπανῆλθαν ποτέ
στίς ἱεραποστολικές Μητροπόλεις,
οἱ ὁποῖες τούς ἀπέστειλαν μέ τήν
ἐλπίδα νά ἐπιστρέψουν καί νά βοηθήσουν μέ τίς γνώσεις πού ἀποκόμισαν τό
μέλλον τῆς Ἱεραποστολῆς.
Τά λόγια καί οἱ σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ συγκλόνισαν, ἐνεργοποιώντας μέσα μου μία κατάσταση
αὐτοελέγχου καί συνειδητοποίησης. Ἔτσι ἀποφάσισα
νά ἀποτολμήσω νά καταγράψω κάποιες σκέψεις μου
γιά τήν Ἱεραποστολή, ἔχοντας μέν ἀπό τή μία πλευρά
ἐπίγνωση γιά τό ἐλάχιστον τῆς ἐμπειρίας μου στόν ἱεραποστολικό ἀμπελῶνα, ἀπό τήν ἄλλη δέ, ἄν καί ἐλάχιστη, θεωρῶ πώς εἶναι οὐσιαστική γιατί ἀποκτήθηκε στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἀγῶνα.
Σέ συνδυασμό μέ τήν ἀγάπη μου γιά τό ὅλο ἐγχεί-

ρημα αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπιχειρήσω μία σημερινή προσέγγιση στήν ἱεραποστολή τῆς Μητροπόλεως Καμερούν.
Ἡ Ἱεραποστολή γενικά, ἀλλά εἰδικότερα στόν ὑπό
ἐξέταση γεωγραφικό χῶρο τῆς Μητροπόλεως τοῦ Καμερούν, ἔχει νά ἀντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, τά
ὁποῖα ἄν καί θεωροῦμε γνωστά, στήν πραγματικότητα μᾶς εἶναι ἄγνωστα.
Ἕνα οὐσιαστικό πρόβλημα πού καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε σήμερα εἶναι τό ἱερατικό σεμινάριο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.Τό Σεμινάριο «Ἅγ. Μᾶρκος»
ἱδρύθηκε ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἄκκρας κυρό Εἰρηναῖο Ταλαμβέκο, μετέπειτα Μητροπολίτη Πηλουσίου (1975-1990). Σκοπός
τῆς ἱδρύσεως καί συστάσεώς
του, ἦταν ὁ καταρτισμός τῶν
ὑποψηφίων κληρικῶν, κατηχητῶν ἀλλά καί ἡ ἐπιμόρφωση τῶν ἤδη χειροτονημένων κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ
μακαριστός Μητροπολίτης Εἰρηναῖος εἶχε δώσει ἰδιαίτερη βαρύτητα στή
διδασκαλία τῆς δογματικῆς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τό 2005 κατόπιν ἐνεργειῶν
τοῦ νῦν Μητροπολίτου Καμερούν
κ. Γρηγορίου, τό σεμινάριο ἐπαναλειτούργησε ἀφοῦ μεταστεγάσθηκε σέ
ἕναν πολυχῶρο, πού διέθετε ἡ Μητρόπολη, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε καί ἐξοπλίστηκε κατάλληλα, κάτω ἀπό τήν ἀεροπορική βάση τῆς πρωτεύουσας, σέ μία εὐνοημένη περιοχή. Τό
Σεμινάριο υἱοθετήθηκε ἀπό τό Ὀρθόδοξο Θεολογικό
Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι (Institutde
Theologie Orthodoxe Saint Serge Paris) καί ἐνῶ μέ
βάση τήν σύμβαση προβλεπόταν ἡ ἐκ περιτροπῆς διδασκαλία ἀπό καθηγητές τοῦ Ἰνστιτούτου, αὐτό δέν
εὐοδώθηκε ποτέ.
Τό 2013 κατόπιν πολυχρόνιων καί πολυδάπανων
δικαστικῶν ἀγώνων, λόγω τῆς προβληματικῆς λειτουργίας τῆς κρατικῆς μηχανῆς καί γιά λόγους ἀνε-

ξάρτητους τῆς διοικήσεως τῆς Μητροπόλεως καί πέραν τῶν εὐθυνῶν αὐτῆς, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἔχασε
τήν κυριότητα τοῦ κτηρίου πού στεγαζόταν τό Σεμινάριο, τό ὁποῖο κτήριο σήμερα στεγάζει τήν ἰδιωτική
κατοικία τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας τῆς χώρας. Ἡ ἀπώλεια
αὐτῶν τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἱερατικοῦ
Θεολογικοῦ Σεμιναρίου, δημιούργησε ἕνα τεράστιο κενό στίς ποιμαντικές, ἐκπαιδευτικές δυνατότητες καί
δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ὅμως, φρόντισε καί κατάφερε
νά ἀγορασθεῖ ἕνα μεγάλο κτῆμα στήν πρωτεύουσα
Yaunde, κοντά στό διεθνές ἀεροδρόμιο τῆς χώρας,
στό ὁποῖο κατασκευάζεται, πλέον, ἕνα σύγχρονο ἱεραποστολικό κέντρο, ἐντός τῆς πρωτεύουσας, ὅπου
καί θά στεγασθεῖ, σύν Θεῷ, καί τό νέο Ἱερατικό καί
Θεολογικό Σεμινάριο τῆς Μητροπόλεως.
Ἀπό συζητήσεις καί ἀνταλλαγή σκέψεων μέ τόν
Μητροπολίτη κ. Γρηγόριο ὁδηγηθήκαμε στήν ἰδέα, μετά καί τήν ἐπανίδρυση καί λειτουργία τοῦ ἱεραποστολικοῦ Σεμιναρίου, τῆς παράλληλης δημιουργίας ἑνός
ψηφιακοῦ σεμιναρίου μέ τήν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν
μέσων πού μᾶς προσφέρει ἡ σύγχρονη τεχνολογία.
Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τό μήνυμα πού ἐκπέμπει,
προσκαλώντας πάντα τά ἔθνη, εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένο μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ-Λόγου, ἔχει ὅμως
ὡς πρωταρχικό καί κύριο μέσο μεταδόσεώς του τόν
ἀνθρώπινο λόγο. Ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας μέσα στόν
κόσμο δημιουργεῖ τήν ἀνάγκη χρήσεως μίας γλώσσας, δηλαδή ἑνός μέσου μεταδόσεως τοῦ μηνύματος
τοῦ Εὐαγγελίου, στό ἑκάστοτε ἱστορικό παρόν. Αὐτό
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὁ λόγος περί τοῦ Εὐαγγελίου καί
ἡ γλῶσσα τοῦ κηρύγματος νά ἀκολουθοῦν τήν ἱστορία καί τήν ἀνθρώπινη ἐξέλιξη.
Σέ ὅποιο σημεῖο τῆς ἱστορίας κι ἄν ἑστιάσουμε,
βεβαίως, τό Εὐαγγέλιο κάνει λόγο γιά τήν πίστη, τήν
ἀγάπη, τήν ἐλπίδα πού θά μᾶς ὁδηγήσουν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Φυσικά τό διαχρονικό αὐτό μήνυμα εἶναι ἀναλλοίωτο, ὡστόσο ἡ κάθε ἐποχή ἔχει τίς
δικές της ἀνάγκες καί ἀπαιτήσεις, ὅσον ἀφορᾶ στίς
μεθόδους καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐπικοινωνεῖται
στούς ἀνθρώπους αὐτό τό μήνυμα. Ἔτσι ἡ ἐποχή εἶναι
αὐτή πού θά καθορίσει, ὄχι τήν οὐσία τῆς πίστεως,
ἀλλά τόν τρόπο, τά μέσα καί τά μοντέλα ἐκεῖνα μέ τά
ὁποῖα ὁ σύγχρονος ἱεραπόστολος θά μεταδώσει πρός
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τά ἔξω τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς πίστεως καί σωτηρίας καί θά μπορέσει νά πραγματώσει τήν ἱερή αὐτή
ἀποστολή. Ἀβίαστα, λοιπόν, καταλήγω στό συμπέρασμα πώς ὀφείλουμε νά δοῦμε τό ἱεραποστολικό ἔργο
ταυτόχρονα μέ τήν χρήση τῶν ψηφιακῶν μέσων στήν
ἄσκηση τῆς σύγχρονης ποιμαντικῆς.
Ἀπό ἐκεῖ καί ἔπειτα ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς τό θέμα
τῆς καταρτίσεως καί ὀργανώσεως αὐτοῦ τοῦ νέου
σεμιναρίου. Μέ ἀφετηρία αὐτόν τόν προβληματισμό
προκύπτουν μία σειρά ἀπό ἐρωτήματα στήν προσπάθεια καί τῆς δικῆς μας παραγωγικῆς συνεισφορᾶς
στόν ἱεραποστολικό ἀμπελῶνα.
Εἰδικότερα:
1. Πῶς ὀργανώνουμε ἕνα σύγχρονο θεολογικό σεμινάριο στήν καρδιά τῆς Μαύρης Ἀφρικῆς;
2. Ποιές ἰδιαιτερότητες πρέπει νά ληφθοῦν ὑπόψη γιά ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα;
3. Πῶς θά συμβάλει ἡ ψηφιακή τεχνολογία στήν
κατάρτιση τῶν στελεχῶν τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Καμερούν, κληρικῶν καί λαϊκῶν;
Ἡ ἀπάντηση στά ἀνωτέρω ἐρωτήματα ἀπαιτεῖ κατά πρῶτον, πίστη καί καλή διάθεση γιά δουλειά καί
κατά δεύτερον, χρόνο καί ἐξειδικευμένη γνώση. Θά
πρέπει ὁ σχεδιασμός νά γίνει μέ μεγάλη προσοχή ἐφόσον προηγηθοῦν οἱ ἀνάλογες παρατηρήσεις, ὥστε νά
δοθοῦν οἱ ἀναγκαῖες προτεραιότητες.
Τό σεμινάριο χρειάζεται νά ὀργανωθεῖ, ὥστε νά
ἔχει μία νέα προοπτική καί δυναμική, ἡ ὁποία θά
ἐπιτυγχάνεται στόν ὕψιστο βαθμό μέ τή συνεισφορά
τῶν νέων ψηφιακῶν τεχνολογιῶν. Εἶναι ἀπαραίτητη
ἡ δημιουργία μίας πλατφόρμας πού θά μᾶς δίνει τή
δυνατότητα μαθημάτων καί δεδομένων πού μέχρι
χθές μᾶς ἦταν ἀδιανόητα, ὅπως ἡ μελέτη τῶν φυλῶν,
τῶν πολιτισμῶν τῆς Ἀφρικῆς καί ἄλλων σημαντικῶν
κοινωνικῶν φαινομένων ἱστορικοῦ, ἐθνολογικοῦ, κοινωνιολογικοῦ καί θρησκευτικοῦ ἐνδιαφέροντος. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν πλατφόρμα θά μπορέσουμε νά συστηματοποιήσουμε τίς παρατηρήσεις καί ἐμπειρίες
μας μέ σκοπό τή δημιουργία μιᾶς γηγενοῦς λειτουργικῆς καί θεολογικῆς προσεγγίσεως τοῦ γεγονότος
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ληφθοῦν σοβαρά
ὑπόψη παράγοντες καί παράμετροι ὅπως ἡ φυλετική
καί τοπική καταγωγή, πού διαμορφώνουν τή γλῶσσα,
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τά ἤθη, τά ἔθιμα καί τήν εὐρύτερη κουλτούρα τῶν
συμμετεχόντων στά μαθήματα τοῦ σεμιναρίου.
Ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τῆς μητροπόλεως
Καμερούν ἐκτείνεται σήμερα σέ τρία κράτη, τό Καμερούν, τό Τσάντ καί τήν Κεντροαφρικανική Δημοκρατία καθώς καί τά νησιά τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὠκεανοῦ Ἅγιος Θωμᾶς καί Πρίγκηπος, μέ ἔκταση πολύ
μεγαλύτερη τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης καί ἐννεαπλάσια σχεδόν τῆς Ἑλλάδας. Μόνο τό κράτος τοῦ Καμερούῦν ἔχει ἐπίσημα πληθυσμό περίπου 23.794.164 ,
ὁ ὁποῖος ἐκτινάσσεται σέ πολύ παραπάνω λόγω τῆς
μή καταγραφῆς τῶν παιδιῶν μέχρι καί τό 21ο ἔτος
τῆς ἡλικίας τους, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ὅμως τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.
Ὁ Νότος εἶναι οἰκονομικά καί πολιτιστικά πιό ἀνεπτυγμένος, ἐνῶ στό βόρειο τμῆμα τῆς χώρας ἡ πολιτιστική διαφορά εἶναι ἐμφανής μέ πολύ δυσκολοτέρες συνθῆκες ζωῆς καί ἰδιάζοντα προβλήματα.
Τό ἔθνος τοῦ Καμερούν συγκροτοῦν περισσότερες ἀπό 250 διαφορετικές φυλές, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦν ἀντίστοιχα πάνω ἀπό διακόσιες πενήντα
γλῶσσες - διαλέκτους.
Μέ βάση αὐτό μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τή δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματος, ἄν παρατηρήσουμε σέ ἀντιδιαστολή ὅτι στήν Ἀνατολική Ἀφρική, σέ τέσσερα
καί πέντε κράτη μιλοῦν τή διάλεκτο Σουαχίλι σέ διάφορες παραλλαγές της. Ἐπίσημες γλῶσσες εἶναι ἡ γαλλική καί
ἡ ἀγγλική κατά 92% καί 8% ἀντίστοιχα, χρησιμοποιοῦνται, ὅμως,
ἀπό πολύ μικρό ποσοστό τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ.
Ἀντικειμενικά ἡ μετάβαση καί ἡ διαμονή στήν ὑποσαχάρια Ἀφρική
εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη.
Δέν πρέπει
νά μᾶς διαφεύγει ὅτι
αὐτό καθίσταται ἔτι
δυσκολότερο στίς μέρες

μας λόγω τῆς πανδημίας πού ἔχει ἐνσκήψει. Αὐτό
ὅμως δέν πρέπει νά ἀποτελέσει αἰτία ὥστε νά στερήσουμε ἀπό τούς ἐκεῖ ἀδελφούς μας αὐτά τά τόσο
σημαντικά ἐφόδια, τά ὁποῖα θά εἶναι πολύ σπουδαῖα
καί εὔχρηστα ἐργαλεῖα στά χέρια τους. Ὀφείλουμε λοιπόν νά ἐπιστρατεύσουμε τίς δικές μας γνώσεις καί
τίς δυνατότητες πού μᾶς δίνει πλέον ἡ προοπτική ἐξ
ἀποστάσεως μαθημάτων τύπου e-learning.
Σημαντική καί καθόλα θετική εἶναι ἄλλωστε ἡ
ἐμπειρία πού ἀποκομίσαμε σέ αὐτόν τόν τομέα τῆς
ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευσης κατά τήν περίοδο τῆς
καραντίνας.
Στή συντριπτική πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων τό
σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς τάξης καί τῆς μετάδοσης
τῶν μαθημάτων μέσῳ ἠλεκτρονικῶν προγραμμάτων,
χωρίς τή φυσική παρουσία, μποροῦν νά ἀποτελέσουν
τή μικρά ζύμη γιά τήν εὐόδωση τοῦ προγράμματος
καί τοῦ σχεδιαζόμενου ἐγχειρήματός μας. Εἰδικά στήν
τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, ὅπου οἱ συμμετέχοντες ἦταν
δεκαοκτώ ἐτῶν καί ἄνω, διαπιστώθηκε ὅτι εἶχαν τήν
εὐχέρεια νά ἐξοικειωθοῦν τάχιστα μέ τή νέα πραγματικότητα καί τό σπουδαιότερο νά συνεχίσουν κανονικά τίς σπουδές χωρίς νά χάσουν τά μαθήματά
τους. Βεβαίως τά συμπεράσματα πού συγκεντρώνονται θά πρέπει νά προσαρμοστοῦν καταλλήλως στίς
ἰδιαιτερότητες τοῦ Καμερούν καί στίς ἀνάγκες
καί αὐξημένες ἀπαιτήσεις πού προκύπτουν
ἐνδεχομένως ἀπό τή μή ἐξοικείωση τῶν
ἰθαγενῶν μέ τά τεχνολογικά μέσα, τόν
ἀναλφαβητισμό σέ κάθε ἐπίπεδο, τήν
ἔλλειψη τῶν ἀπαιτούμενων μέσων καθώς καί ὅποιων ἄλλων εἰδικῶν περιστάσεων συντρέχουν γιά τήν περίπτωση τῆς Μητροπόλεως.
Ἡ συστηματική ὀργάνωση
τῆς ψηφιακῆς
κατήχησης θά
ἀνοίξει νέους
δρόμους στήν
ἱεραποστολική μας προσπάθεια. Εὐθύνη καί χρέος ὅλων

μας εἶναι νά προσφέρουμε ὁ καθένας ἀπό τό πόστο
πού κατέχει, ἀπό τή θέση πού διακονεῖ καί μέ βάση τίς γνώσεις καί δεξιότητες πού τοῦ ἔχει χαρίσει ὁ
πανάγαθος Θεός, στούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς μας
τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε μέσα ἀπό τίς γνώσεις
πού θά ἀποκτήσουν νά ἐργαστοῦν πλέον οἱ ἴδιοι στόν
ἀμπελῶνα τῆς δικῆς τους τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ἕνα τελευταῖο, ἀλλά ἐξίσου βασικό ἐρώτημα, ἀποτελεῖ τό ποιός λόγος θά πρέπει νά μεταδοθεῖ μέσα ἀπό
αὐτά τά νέου τύπου σεμινάρια.
Στούς προβληματισμούς πού πολλοί μποροῦν νά
διατυπώσουν πάνω σέ αὐτό τό θέμα, ἔχω τήν ταπεινή γνώμη καί ἄποψη ὅτι ὁ λόγος πού θά μεταδοθεῖ
μέσα ἀπό τά σύγχρονα ψηφιακά συστήματα ὀφείλει νά ἔχει τή δυναμική τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, γιατί ἡ προοπτική τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀσχέτως τοῦ τρόπου τῆς μεταδόσεως τοῦ μηνύματός της, εἶναι ἐσχατολογική. «Καί κηρυχθήσεται
τοῦτο τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καί τότε ἥξει τό
τέλος». (Ματθ. κδ΄ 14).
Εἶναι αὐτό πού προβάλλει ὁ Κύριός μας κι αὐτό
πού ὀφείλει νά εἶναι τό περιεχόμενο τοῦ ἱεραποστολικοῦ μας κηρύγματος.
Ἡ προσδοκία ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι,
ὅτι μέσα ἀπ’ αὐτό τό σεμινάριο θά βγοῦν οἱ αὐριανοί ἐργάτες τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἀγροῦ. Μόνο μέσα
ἀπ’ τή σωστή προετοιμασία τοῦ σεμιναρίου μία γενιά νέων κληρικῶν, κατηχητῶν καί ἱεραποστόλων θά
μπορέσει νά ἀποδώσει τά ἐπιθυμητά ἐκκλησιολογικά ἀποτελέσματα, μακράν καί πέρα ἀπό δεισιδαιμονίες καί προλήψεις.
Τέλος, μέ τό ἔργο αὐτό ἐπιδιώκεται ἡ συμπαράσταση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Καμερούν, ἡ ὁποία
θά ἔχει δύο κατευθύνσεις. Σέ ἕνα πρῶτο στάδιο νά
σπάσει τό ἀπόστημα τῆς μοναξιᾶς τοῦ ὀρθοδόξου ἱεραποστόλου, ἐνῶ σέ ἕνα δεύτερο στάδιο νά μειωθεῖ,
στόν βαθμό πού εἶναι ἐφικτό, τό ἄγχος καί ἡ ἀγωνία
τοῦ ἱεραποστόλου σπορέως, προκειμένου ἀπερίσπαστος νά μεριμνᾶ καί νά φροντίζει γιά τήν καλλιέργεια
τοῦ ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.
Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Μπαφαλοῦκος,
Διδάκτωρ Ἱεραποστολικῆς
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Σελίδες ἀπό τό ἡμερολόγιο
τῆς ἱεραποστολικῆς περιοδείας
τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας
στήν Οὐγκάντα καί τήν Τανζανία
11.10.2021 Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς
κ. Θεόδωρος Β΄ ἔφθασε στήν πρωτεύουσα Καμπάλα, προκειμένου νά πραγματοποιήσει ἱεραποστολική περιοδεία στά
κράτη τῆς Οὐγκάντας καί τῆς Τανζανίας, δύο ἀφρικανικές
χῶρες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν κανονικό ἔδαφος τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας.
Στό ἀεροδρόμιο τόν ὑποδέχθηκαν ὁ Τοποτηρητής τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμπάλας, Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ.
Μακάριος, ὁ Ἐπίσκοπος Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας
κ. Σίλβεστρος, ὁ Ὑπουργός Προεδρίας κ. Thomas Tayebwa,
ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρέσβης
τῆς Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου κ. Mozari Mohanad, ὁ Ὀρθόδοξος Βουλευτής κ. Theodoros Sekikubo, ἐκπρόσωποι τῶν
κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος πιστῶν.
Ὁ Πατριάρχης κατευθύνθηκε πρός τήν αἴθουσα ὑποδοχῆς τοῦ Ἀερολιμένα, ὅπου σέ δηλώσεις του στά μέσα μα16 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ζικῆς ἐνημέρωσης, τά ὁποῖα σέ ζωντανή μετάδοση κάλυπταν τό γεγονός τῆς ἀφίξεώς του, εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐγκάντας, γιά τόν σεβασμό του πρός
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἐξέφρασε τά εἰλικρινῆ αἰσθήματα τῆς χαρᾶς του, γιά τήν ἐπίσκεψη στήν πανέμορφη χώρα τῆς Οὐγκάντας.
13.10.2021 Ὁ Πατριάρχης μέ τή συνοδεία τοῦ Μητροπολίτη Ναϊρόμπι καί τοῦ Ἐπισκόπου Γκούλου, ἐπισκέφθηκε
τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καμπάλας,
ὅπου τελέστηκε ἐπίσημη Δοξολογία. Τό Ναό εἶχαν κατακλείσει οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμπάλας καί
πλῆθος πιστῶν.
Ἀπευθυνόμενος στά πνευματικά του παιδιά ἐξέφρασε
τή χαρά του, διότι γιά ἕκτη φορά ἐπισκέπτεται τήν ἀγαπημένη του Οὐγκάντα, τήν ὁποία χαρακτήρισε μάνα καί θε-

μέλιο τῆς Ἱεραποστολῆς. Συγκινημένος, ἐπίσης, ἀναφέρθηκε
στήν ἀπώλεια τοῦ μακαριστοῦ
ἤδη Γέροντος Μητροπολίτη
Καμπάλας καί πάσης Οὐγκάντας κυροῦ Ἰωνᾶ.
Μετά τό πέρας
τῆς Δοξολογίας καί
τῶν ὁμιλιῶν, ἅπαντες ἐν πομπῇ, κατευθύνθηκαν στόν
τάφο τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Ἰωνᾶ
ὅπου ὁ Μακαριώτατος τέλεσε Τρισάγιο γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του.
Ἀκολούθως μετέβη στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Σπυρίδωνος
στό Λουγκουζί, ὅπου
ὁ κλῆρος τῆς περιοχῆς καί πλῆθος
μικρῶν παιδιῶν ἔτρεξαν γιά νά λάβουν τήν Πατριαρχική
εὐλογία. Ἀφοῦ τελέστηκε ἡ καθιερωμένη Δοξολογία, ὁ Πατριάρχης ξεναγήθηκε στά σχολεῖα τῆς ἐνορίας. Κατόπιν, θεμελίωσε σχολεῖο στήν περιοχή Οὐακίσο, τό ὁποῖο ὀνόμασε
«Εἰρηναῖος Γαλανάκης», ἀφιερώνοντάς το στή μνήμη τοῦ
σπουδαίου Μητροπολίτη Κισσάμου καί Σελίνου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος μετέβη τήν περιοχή Μόντε. Ἐπισκέφθηκε, ἀρχικά, τόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί κατόπιν τήν Ἱερά Μονή τῆς Ὁσίας
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὅπου τόν ὑποδέχθηκαν ἡ ἀδελφότητα μέ πλῆθος πιστῶν.
13.10.2021 Ἑπόμενος σταθμός ἦταν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Γκούλου στήν περιοχή Νσίνζε, ὅπου τελέστηκε πανηγυρική Δοξολογία. Ἀκολούθως κατευθύνθηκε πρός τόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ πατρός
Κυρίλλου Κασσοῦλε, πρώτου ἱερέα τῆς Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας, ὅπου συγκινημένος τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.
Τήν ἴδια ἡμέρα μετέβη στήν περιοχή Τζίντζα προκειμένου νά ἐπισκεφτεῖ τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-

στοῦ καί νά ἐπικοινωνήσει μέ
τόν κλῆρο καί τό λαό τῆς περιοχῆς. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εὐλογημένης παρουσίας του στήν
Ἐπισκοπή Γκούλου, πραγματοποίησε τήν τελετή θεμελιώσεως τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς περιοχῆς, ἐνῷ ἀκολούθησε ἱερατική
σύναξη μέ τούς κληρικούς τῆς
Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας.
Ὁλοκληρώνοντας τό πρόγραμμα τῆς δεύτερης ἡμέρας
τῆς περιοδείας του, ἐπισκέφθηκε τήν
Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πού
ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Καμπάλας, στήν ἀνοικοδόμηση τῆς ὁποίας συνέβαλε ἔμπρακτα Ρουμάνος ἐφοπλιστής.
Κατά τήν παραμονή του στή Μονή
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, στήν περιοχή
Κυήντι, σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τέλεσε τήν κουρά τῆς Μοναχῆς Θαβωρίας, τήν ὁποία καί ὅρισε προεστώσα τῆς
Μονῆς, εὐχόμενος ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά
τήν στηρίζει καί νά τήν καθοδηγεῖ.
14.10.2021 Τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν περιοχή
Μπουσάνα Οὐγκάντας καί ἐν συνέχειᾳ προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς θείας Λειτουργίας, μέ συλλειτουργούς τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο καί τούς Θεοφ. Ἐπισκόπους Νιέρι καί Ὄρους Κένυας κ. Νεόφυτο καί Γκούλου
καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας κ. Σίλβεστρο. Παρόντες στή Σύναξη ἦταν καί ὁ Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Κουλουργιώτης,
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων
Ἀττικῆς καί ὁ κλῆρος τῆς Μητροπόλεως μέ πλῆθος πιστῶν.
Ὁ Μακαριώτατος μίλησε στό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἱστορική ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καθώς καί γιά
τή σημασία τῶν τελουμένων κατ᾽ αὐτήν. Πρό τῆς Ἀπολύσεως προχείρισε σέ Ἀρχιμανδρίτη τόν προεστό τῆς Μονῆς
π. Πρόδρομο Λουμπέκα, ἐνῷ ἀμέσως μετά τόν ἐνθρόνισε
ὡς πρῶτο Ἡγούμενο αὐτῆς.
Τέλος, ἀπευθυνόμενος πρός τόν π. Χρυσόστομο Κουλουργιώτη, ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ
Πατριαρχείου, γιά τή δωρεά τῆς Μονῆς ἐξ ὁλοκλήρου πού
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προσέφερε τό μοναστῆρι τοῦ π. Χρυσοστόμου, γιά τήν ἀνέγερση τῆς Μονῆς στά βάθη τῆς Ἀφρικῆς.
15.10.2021 Ξεκινώντας τήν τέταρτη ἡμέρα τῆς ἱεραποστολικῆς περιοδείας του, ὁ Μακαριώτατος ἀναχώρησε γιά
τήν πόλη Γκούλου τῆς Βόρειας Οὐγκάντας, ὅπου καί ἡ ἕδρα
τῆς ὁμώνυμης Ἐπισκοπῆς.
Μετά ἀπό πολύωρο ταξίδι ἔφτασε στήν Γκούλου, ὅπου
εἶχε συνάντηση μέ τόν Δήμαρχο τῆς πόλης κ. Ἄλφρεντ Ὀκόνα, στόν ὁποῖο ἐξέφρασε τήν
χαρά του γιά τήν ἐξέλιξη τῆς
Βόρειας Οὐγκάντας, ἐνῷ στό
πρόσωπό του εὐχαρίστησε
τόν Πρόεδρο τῆς χώρας γιά
τήν φιλοξενία πού τοῦ παρέχει. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ
Δήμαρχος εὐχαρίστησε τόν
Μακαριώτατο γιά τήν παρουσία του καί τόν διαβεβαίωσε
πώς στέκεται καί θά συνεχίσει νά τό πράττει, στό πλευρό τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου.
Ἀκολούθως μετέβη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅπου ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἐπισκοπῆς τόν ὑποδέχθηκαν ἀναπέμποντας τήν καθιερωμένη Δοξολογία. Ἀκολούθησε
ἱερατική σύναξη μέ τόν κλῆρο τῆς Ἐπισκοπῆς, ὅπου ὁ Μακαριώτατος ἐνίσχυσε μέ πνευματικές νουθεσίες τούς κληρικούς, τονίζοντάς τους τή σπουδαιότητα πού ἔχει ἡ ὑπακοή καί ἡ ἀφοσίωση στήν Ἐκκλησία γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως.
Μετά τό πέρας τῆς συνάξεως, πραγματοποιήθηκε μία
ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τοπικούς ἀφρικανικούς χορούς
καί τραγούδια ἀπό τούς πιστούς, ὡς ἀντίδωρο ἀγάπης καί
σεβασμοῦ πρός τόν Πατριάρχη τους.
Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή Ἀκονήμπεντο, ὅπου τέλεσε τόν Ἁγιασμό τοῦ Ἰατρείου τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου, ὁλοκληρώνοντας ἔτσι τήν τέταρτη ἡμέρα τῆς
ἐπισκέψεώς του στήν Οὐγκάντα.
16.10.2021 Τέλεσε τή θεία Λειτουργία καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναϊρόμπι κ. Μακαρίου
καί τῶν Θεοφιλεστάτων Νιέρι καί Ὄρους Κένυας κ. Νεοφύ18 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

του καί Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας κ. Σιλβέστρου.
Στή λατρευτική σύναξη παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Θεόδωρος Σεκικοῦμπο καί ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης κ. Ἄλφρεντ
Ὀκόνα. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος πρός τόν Δήμαρχο, ἀνακοίνωσε τήν ἀνάληψη τῆς δαπάνης γιά τήν δημιουργία τεχνικῆς Σχολῆς στή Γκούλου,
ἐκφράζοντας τήν πεποίθηση ὅτι σύντομα ἡ Γκούλου θά γίνει ἡ μεγαλύτερη πόλη τῆς Οὐγκάντας.
Ἀκολούθως οἱ νέοι τῆς περιοχῆς πραγματοποίησαν ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτη.
Ὁ Μακαριώτατος, ἐπίσης,
ἀφοῦ ἐγκαινίασε τόν ἱεραποστολικό οἶκο, ὁ ὁποῖος βρίσκεται πλησίον τοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Λαυρεντίου, παρακάθισε σέ κοινό γεῦμα μέ τούς πιστούς, ἀναβιώνοντας ἔτσι τίς
«Ἀγάπες» τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
17.10.2021 Μετά τήν κυριακάτικη θεία Λειτουργία τελέσθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο γιά τήν ἀνάπαυση
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Καμπάλας κυροῦ
Ἰωνᾶ, στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καμπάλας. Μέ τόν Μακαριώτατο συλλειτούργησαν οἱ Μητροπολῖτες Ναϊρόμπι κ. Μακάριος, Μπουρούντι καί Ρουάντας
κ. Ἰννοκέντιος καί οἱ Ἐπίσκοποι Νιέρι καί Ὄρους Κένυας κ.
Νεόφυτος, καί Γκούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγκάντας κ. Σίλβεστρος. Ἔλαβε μέρος, ἐπίσης, ὁ Ἀρχιμ. π. Χαρίτων, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Γκόμας καί πλειάδα ντόπιων ἱερέων.
Παρόντες στή Λειτουργία ἦταν, ἡ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης τῆς Οὐγκάντας κα. Γιέσκα Ἀλοῦπο, οἱ βουλευτές
κα. Ἑλένη Νακίμουλι καί κ. Θεόδωρος Σεκικοῦμπο, ἐκπρόσωποι διαφόρων δογμάτων καί ὁμολογιῶν καί πλῆθος λαοῦ.
Ὁ Μακαριώτατος στό λόγο του ἀναφέρθηκε στήν Οὐγκάντα ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σημεῖο σταθμό γιά τήν Ἱεραποστολή,
μιᾶς καί ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησε τό Ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Πατριαρχείου. Μίλησε, ἐπίσης, γιά τίς δυσκολίες πού πέρασε
ἡ χώρα λόγω τῶν πολέμων, ἀλλά καί στίς δυσκολίες πού βιώνει ὁ λαός σήμερα, ὅπως ἡ πεῖνα, οἱ ἀρρώστιες καί ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ.

Στή συνέχεια ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτη κυροῦ Ἰωνᾶ, ὅπου ἐξῇρε τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο του, τούς ἀγῶνες καί τήν προσφορά του ὄχι μόνον στόν λαό τῆς Οὐγκάντας ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Ἀφρικῆς, μά πάνω ἀπ’ ὅλα τήν ἀγάπη καί τήν
ἀφοσίωσή του στήν Ἐκκλησία Ἀλεξανδρείας. Ἐπεσήμανε
πώς ἦταν ἕνας ἄνθρωπος πού ἀγαποῦσε τόν συνάνθρωπο,
ὑπηρέτησε τίς πονεμένες ψυχές καί ἀγωνίστηκε γιά τή δικαιοσύνη καί τήν εἰρήνη.
Ὑπενθύμισε ὅτι ὁ μακαριστός μαθήτευσε δίπλα σέ μία
μεγάλη μορφή τῆς Ἐκκλησίας, τόν μακαριστό Μητροπολίτη
Κισσάμου καί Σελίνου κυρό Εἰρηναῖο Γαλανάκη, ὁ ὁποῖος
ἀνέλαβε τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Καμπάλας ἀπό μικρό
παιδί, γαλουχώντας τόν στά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί Θεολογίας.
Πρίν τήν ἀπόλυση χειροθέτησε σέ Ἀρχιμανδρίτη τόν π.
Νεκτάριο Καμπούγιε, πρός τόν ὁποῖο ἀπηύθυνε πατρικές
ἐπιστηρικτικές συμβουλές. Στή συνέχεια τίμησε μέ τό παράσημο τοῦ Ταξιάρχη τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου
τήν Βουλευτή κα. Ἑλένη Νακίμουλι καί τόν
Βουλευτή κ. Θεόδωρο Σεκικοῦμπο, ἀνταμοίβοντάς τους
γιά τήν προσφορά καί τήν ἀγάπη τους πρός τό Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας.
Μετά τό πέρας τῆς θείας
Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος,
μετέβη στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη κυροῦ Ἰωνᾶ,
ὅπου τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.
Στήν συνέχεια, ὁ Πατριάρχης, ἐγκαινίασε τίς ἐγκαταστάσεις διοικήσεως τῶν δομῶν τῆς
Μητροπόλεως καί ἀκολούθως
ἐπισκέφθηκε τό Νοσοκομεῖο τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στόν Τίμιο
Σταυρό, ὅπου ξεναγήθηκε στούς χώρους του.
Τέλος μετέβη στό Λόφο Λουμπιά, ὅπου πρόκειται νά χτιστεῖ ὁ Ἱερός Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας καί ἕνας μεγάλος
πολυχῶρος πού θά ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες καί δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως.
18.10.2021 Συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τῆς Οὐγκάντας

κ. Γιοουέρι Κακούτα Μουσέβενι. Ὁ κ. Πρόεδρος καλωσόρισε
τόν Μακαριώτατο, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά τοῦ
Πατριαρχείου, τόσο στήν Οὐγκάντα ὅσο καί στήν ὑπόλοιπη
Ἀφρική, ἰδιαίτερα κατά τή δύσκολη περίοδο τῆς πανδημίας.
Ὁ Μακαριώτατος ἀπό τήν πλευρά του, εὐχαρίστησε
γιά τή θερμή ὑποδοχή, ἀλλά καί τήν Ἀβραμιαία φιλοξενία
καί τόν ἐνημέρωσε διεξοδικά γιά τήν ἐν γένει ἱεραποστολική καί ποιμαντική δράση τοῦ Πατριαρχείου, καθώς, ἐπίσης, καί γιά τό ἀνθρωπιστικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται ὄχι μόνο στήν Οὐγκάντα, ἀλλά σέ ὅλη τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο,
εὐχαριστώντας τόν Πρόεδρο γιά τήν συνεισφορά του πρός
τήν τοπική Ἐκκλησία.
Ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε καί στόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο
κ. Ἀμπντέλ Φατάχ ἄλ Σίσι, τόν ὁποῖο εὐχαρίστησε γιά τήν
ἀγάπη καί τήν προστασία πού παρέχει στόν ἴδιο τόν Πατριάρχη ἀλλά καί στό Πατριαρχεῖο. Εὐχαριστώντας καί πάλι
τόν οἰκοδεσπότη γιά τή φιλοξενία, ὁ Πατριάρχης, εὐχήθηκε
εἰρήνη καί εὐημερία στόν λαό τῆς Οὐγκάντας.
Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ἀγαλλίασης ὁλοκληρώθηκε ἡ
Ἱεραποστολική περιοδεία τοῦ
Πατριάρχη στή γῆ τῆς Οὐγκάντας καί ἀναχώρησε γιά τή
Μπουκόμπα τῆς Τανζανίας,
ὅπου θά συνέχιζε τίς ποιμαντικές του ἐπισκέψεις.
Μετά τό πολύωρο ταξίδι, ἀφίχθη στή Μπουκόμπα
καί συγκεκριμένα στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Φανουρίου,
στήν συνοριακή διάβαση τῆς
Μουτουκούλα. Τόν Πατριάρχη ὑποδέχθηκαν ἐπικεφαλεῖς
πλήθους κληρικῶν καί λαϊκῶν ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρούσας
κ. Ἀγαθόνικος μέ τόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο Ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη.
19.10.2021 Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,
στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μπουκόμπας, πραγματοποιήθηκε Δοξολογία. Τόν Μακαριώτατο ὑποδέχθηκαν μέ σεβασμό καί
ἀγάπη, ὁ κλῆρος τῆς Ἐπισκοπῆς, ἐπιστήμονες, νεολαία καί
εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἐνῷ ἰδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή εἶχαν
καί οἱ πρεσβυτέρες τῆς Ἐπισκοπῆς.
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Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε εὐχαριστίες πρός τόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο Μπουκόμπας π. Χρυσόστομο καί ὅλους τούς
Ἀρχιερεῖς γιά τήν προσφορά τους πρός τό Πατριαρχεῖο καί
ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στόν θεσμό τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, πού ἐδῶ καί 2000 χρόνια κρατᾶ ἀπαρασάλευτη
τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί μεταλαμπαδεύει ἀνόθευτα τά νάματα τῆς πίστεως στούς λαούς τῆς Ἀφρικῆς.
Στή συνέχεια, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς ρασοφορίας 17
Ἱεροσπουδαστῶν, ἀπό τούς ὁποίους ζήτησε νά βάλουν μέσα στήν καρδιά τους τόν Χριστό
καί νά γίνουν σπορεῖς
τοῦ Εὐαγγελίου, πού
θά ὑψώνουν τά χέρια
καί θά ἀγκαλιάζουν μέ
ἀγάπη τούς συνανθρώπους τους.
θεμελίωσε τήν Ἱερατική Σχολή «Saint Mark
Orthodox Seminary» καί
προέστη τῆς ἱερατικῆς σύναξης τῶν κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας. Ἀπεθυνόμενος
στούς ἱερεῖς εἶπε: «Ξέρω ὅτι τά ἔξοδα σᾶς εἶναι πολλά, ἔχετε παιδιά, ὑπάρχουν ἀσθένειες. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν θά
σᾶς ἀφήσει ποτέ.
Θέλω νά ζεῖτε μέ ἀξιοπρέπεια, δέν θέλω ποτέ νά αἰσθάνεστε ὅτι εἶστε μόνοι. Στήν Ἐκκλησία μᾶς ἔχουμε δυσκολίες,
ἀλλά μέ ἀγάπη, ὁ ἕνας κοντά στόν ἄλλο, θά τά ἀντιμετωπίσουμε. Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος σᾶς ἀγαπάει, δέν σᾶς ξεχνάει καί μεριμνᾶ ἔμπρακτα γιά τήν καλυτέρευση τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς σας».
Μετά τό πέρας τῆς σύναξης, ἐπισκέφθηκε τό Νοσοκομεῖο «Ἀνάστασις», ὅπου τέλεσε τόν Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει
τῶν ἔργων τῆς νέας πτέρυγάς του, ἡ ὁποία μέ τήν περάτωσή της θά δώσει μεγάλη ἀνάσα στό ὑγειονομικό σύστημα
τῆς περιοχῆς.
Ὁλοκληρώνοντας τήν δεύτερη ἡμέρα τῆς πορείας του
στήν Μπουκόμπα, ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή Καγιάγκα, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τόν κόσμο.
Ἐκεῖ τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου
στό Γυμνάσιο «Ἀριστοτέλης». Τῶν Θυρανοιξίων ἀκολούθησε ἑορταστική ἐκδήλωση πρός τιμήν του.
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20.10.2021 Λέγοντας τό «Χριστός Ἀνέστη» καί μέ δάκρυα
στά μάτια, κατά τήν Πατριαρχική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε
στήν ἐπίσκεψή του, στήν ἀνασυσταθεῖσα Ἐπισκοπή Μπουκόμπας, ἡ ὁποία ὡς φοίνικας ἀναγεννήθηκε ἀπό τίς στάχτες
καί βιώνει θαυμαστά τή δική της πνευματική ἀνάσταση.
Ἀπευθυνόμενος στό λαό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε στή δύναμη τῆς Ἱεραποστολῆς καί τό ἔργο πού ἐπιτέλεσαν ὅλοι ὅσοι πέρασαν ἀπό τήν Ἀφρικανική γῆ, μέ σκοπό τή σπορά καί τήν καλλιέργεια
τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ. Θύμισε τά
βήματα τῶν πρώτων ἱεραποστόλων πού δέν χάθηκαν μέσα στή
ζούγκλα. Πάτησαν τό χῶμα ἀφήνοντας τά ἴχνη τους. Τό χῶμα
κάρπισε καί ἄνθισε˙ ἔβγαλε λουλούδια πνευματικά καί φύτρωσαν
δένδρα γιά νά ξεκουράζονται στή
σκιά τους οἱ πονεμένοι ἄνθρωποι. Τά δάκρια τῶν κόπων τους,
ἔγιναν ποτάμια γιά νά ξεδιψάσουνε οἱ διψασμένες ψυχές τόσων Ἀφρικανῶν.
Συνεχίζοντας τούς πατρικούς του λόγους, ἀπηύθυνε νουθεσίες στόν Πατριαρχικό Ἐπίτροπο π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, τονίζοντάς του πώς ὁ ἀγρός τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά εἶναι
καλλιεργημένος. Κι ἄν ἔλθουν ζιζάνια νά μήν ἀπογοητευτεῖ, ὁ Κύριος θά εἶναι κοντά του, τά δάκρυα τῆς Παναγίας
μας, σάν τίς σταγόνες τῆς βροχῆς θά ποτίζουν τή γῆ καί θά
αὐξάνουν τούς καρπούς.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως χειροθέτησε 3 Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους καί 2 πνευματικούς ἀνταμείβοντας ἔτσι τίς προσπάθειες καί τούς ἀγῶνες τους γιά τήν πρόοδο τῆς Ἐπισκοπῆς.
Στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστολῶν, ἀκολούθησε ἑορταστική ἐκδήλωση ἀπό τή νεολαία τῶν Ἐνοριῶν τῆς
Ἐπισκοπῆς πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχη.
Ἔπειτα εἶχε συνάντηση μέ τόν Κυβερνήτη τῆς Μπουκόμπα κ. Τσάρλς Μποῦγκε, τόν ὁποῖο ἐνημέρωσε γιά τό πολυεπίπεδο ἔργο τοῦ Πατριαρχείου σέ ὅλη τήν Ἀφρικανική
Ἤπειρο, ἐνῷ στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή Ἰκίμπα,
ὅπου τόν ὑποδέχθηκαν οἱ ἱερεῖς καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς. Ἐκεῖ τέλεσε τά ἐγκαίνια τῶν Κατασκηνώσεων Κασίκιζι «Εἰρήνη καί χαρά τοῦ Χριστοῦ».
Ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς παρουσίας τοῦ Μπουκόμπα ὁλοκλη-

ρώθηκε μέ τήν ἐπίσκεψή του στό Γυμνάσιο «Ἅγιος Σωσθένης», ὅπου τόν ὑποδέχθηκαν πάνω ἀπό 200 μαθητές. Ὁ
Πατριάρχης εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσει μέ τά παιδιά στά ὁποῖα εὐχήθηκε νά ἔχουν πρόοδο καί τούς διαβεβαίωσε πώς πάντοτε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα ὁ
ἴδιος θά εἶναι στό πλευρό τους.
21.10.2021 Πρίν τήν ἀναχώρησή του ἀπό τήν Μπουκόμπα γιά τό Ντάρ Ἔς Σαλάμ, τήν πρωτεύουσα τῆς Τανζανίας,
ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Μακρίνας Κιμπούγιε, ὅπου τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς ρασοφορίας τριῶν δοκίμων μοναχῶν καί τόν ἁγιασμό τῆς νέας πτέρυγας κελιῶν τῆς Μονῆς.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς τό Μοναστῆρι τῆς Ἁγίας Μακρίνας βρίσκεται πάνω ἀπό τήν «Σπιναλόγκα» τῆς Τανζανίας,
τρία χωριά τά ὁποῖα κατοικοῦνται ἀποκλειστικά ἀπό ἀσθενεῖς τοῦ AIDS, τήν φροντίδα καί τήν μόρφωση τῶν ὁποίων
ἔχει ἀναλάβει ἱεραποστολικό κλιμάκιο τῆς Ἐπισκοπῆς, ἀποτελούμενο ἀπό ἰατρούς καί ἐκπαιδευτικούς.
Ὁλοκληρώνοντας τίς ἐπισκέψεις του στή Μπουκόμπα ὁ
Πατριάρχης ἀναχώρησε γιά τό Ντάρ Ἔς Σαλάμ τῆς Τανζανίας, ὅπου ἀφίχθη συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Ἐλπιδοφόρο Λημναῖο. Τόν ὑποδέχθηκαν ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριος, ὁ Αἰγύπτιος Πρέσβης κ.
Mohamed Gaber Abulwafa, ὁ Πρόξενος τῆς Αἰγύπτου κ.
Ahmed Abdelaziz, ὁ Ἐπίτιμος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδας κ. Οὐίλιαμ Φερεντίνος, καθώς καί οἱ κύριοι Κωνσταντῖνος Γιαννακόπουλος καί Παναγιώτης Τσέγκας.
23.10.2021 Ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντηση μέ τόν Πρέσβη τῆς Αἰγύπτου κ. Mohamed Gaber Abulwafa, κατά τήν
ὁποία στό πρόσωπό του εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο τῆς Αἰγύπτου κ. Abdel Fattah el-Sisi, γιά τή βοήθεια καί τή στήριξη
πού παρέχει στό Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί γιά τήν πρόσφατη
δωρεά γῆς στή Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα τῆς Αἰγύπτου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ντάρ Ἔς Σαλάμ, ὅπου
τόν ὑποδέχθηκαν θερμά κλῆρος καί λαός. Ἐκεῖ τελέστηκε
Δοξολογία τῆς ὁποίας ἀκολούθησε ἱερατική σύναξη, ὅπου
ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τή χαρά του πού βρίσκεται στήν
Τανζανία, ἐνῷ τόνισε στούς ἱερεῖς πώς πάντοτε θά ἔχουν
τήν ὑποστήριξη τοῦ Πατριάρχου τους. Ἀμέσως μετά τό πέρας σύναξης, ὁ Μακαριώτατος συναντήθηκε μέ τήν Ἑλληνική Κοινότητα Ντάρ Ἔς Σαλάμ.

24.10.2021 Ὁ Μακαριώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ντάρ Ἔς Σαλάμ. Παρόντες στή θεία Λειτουργία ἦταν σύσσωμη ἡ Ἑλληνική παροικία, Αἰθίοπες ἀλλά καί πιστοί ἀπό τή φυλή τῶν
Μασάι. Μέ ἐντολή τοῦ Πατριάρχου, τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐλπιδοφόρος Λημναῖος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό καύχημα τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τήν Ἱεραποστολή καί τά χαρακτηριστικά τῶν ἱεραποστόλων, κάνοντας ἰδιαίτερη ἀναφορά στό παράδειγμα τοῦ μακαριστοῦ
π. Νικοδήμου Σαρίκα.
Ὁ Πανοσιολογιώτατος ἀναφερόμενος στήν μεγάλη μορφή τοῦ Πατρός Νικοδήμου τόνισε χαρακτηριστικά: « Ὅσο
λοιπόν, Μακαριώτατε, ὑπάρχουν ἐμπνευσμένοι ἄνθρωποι,
ὅπως ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σαρίκας, ὁ κόσμος θά
ἔχει ἐλπίδα νά ἀναγεννηθεῖ ἀπό τίς στάχτες του καί νά δώσει λαμπρά παραδείγματα ἀγάπης καί θυσίας κηρύσσοντας
τό Λόγο τοῦ Κυρίου, ὅπως μᾶς τόν δίδαξε ὁ Χριστός μέ τήν
ἀμέριστη ἀγάπη Του».
Πρό τῆς Ἀπόλυσης τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Διοσπόλεως κυροῦ Προτερίου, πρώτου Ἐπισκόπου Ντάρ Ἔς Σαλάμ, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτη καί
πρώτου φωτιστῆ τῆς Τανζανίας π. Νικοδήμου Σαρίκα, ἀλλά
καί διαφόρων ἄλλων παροίκων τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας
Ντάρ Ἔς Σαλάμ. Ἀμέσως μετά προχείρισε πέντε ἀναγνῶστες,
ἐκ τῶν ὁποίων τρεῖς μέ καταγωγή ἀπό τήν Τανζανία καί δύο
ἀπό τή φυλή τῶν Μασάι.
Μέ τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, μετέβη στό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τό ὁποῖο καί ἐγκαινίασε. Ἀκολούθως εἶχε συνάντηση μέ τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Τανζανίας
κ. Philip Mpango, τόν ὁποῖο συλλυπήθηκε γιά τόν πρόσφατο θάνατο τοῦ Προέδρου τῆς χώρας κ. John Magufuli καί
εὐχήθηκε οἱ ἐπικείμενες ἐκλογές νά ἀναδείξουν ἕναν ἄξιο
διάδοχο καί συνεχιστή τοῦ ὁράματός του. Ἐπιπλέον, εὐχαρίστησε θερμά τόν Ἀντιπρόεδρο, διότι παρά τό μεταβατικό
στάδιο πού βρίσκεται ἡ χώρα, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί τά λοιπά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, συνεχίζουν ὅπως καί ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος, νά στηρίζουν τό ἔργο τῆς Μητροπόλεως
ἀλλά καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα ὁλοκληρώνοντας μία κοπιαστική,
ἀλλά ἰδιαιτέρως πνευματική περιοδεία, πλήρης χαρᾶς καί
εὐφροσύνης ἀναχώρησε ἀπό τό Ντάρ Ἔς Σαλάμ γιά τήν
Ἀλεξάνδρεια.
Ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας
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Γνωρίζοντας τόν πρωτεργάτη Ἱεραπόστολο
Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο

Γ

ιά λόγους ἱστορικούς καί γιά νά ἀκριβολογοῦμε,
θά ἦταν καλό νά παρακολουθήσουμε τήν προετοιμασία τοῦ π. Χρυσόστομου Παπασαραντοπούλου, γιά τό μεγάλο καί ἄγνωστο ταξίδι του στή
«Μαύρη Ἤπειρο». Γιά τό λόγο αὐτό, θά ἀφήσουμε τόν ἴδιο
νά μᾶς ἀνοίξει τήν καρδιά του, νά ἀκούσουμε τόν παλμό της καί νά μᾶς μιλήσει μέσα ἀπό τά δικά του κείμενα,
ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ σκέψεις του γιά τήν προετοιμασία αὐτοῦ τοῦ περιπετειώδους ταξιδιοῦ, μέ προορισμό
του τήν ἀνατολική Ἀφρική.
Οἱ σκέψεις του, πιστεύω, συγκινοῦν ἀφοῦ διαφαίνεται
μέ πόσο πόθο καί πόση ἀγάπη ἤθελε νά ἐργαστεῖ στήν
Ἀφρική, παρόλο πού σωματικά ὑπέφερε, ἐφόσον ἡ ὑγεία
του ἦταν ἤδη ἰδιαιτέρως κλονισμένη. Ὅπως περιγράφεται στό ἡμερολόγιό του, πολλές ἦταν οἱ μέρες πού ἔνιωθε
μεγάλη ἀδιαθεσία. Παρόλα ταῦτα δέν σκέφτηκε νά ἀποφύγει τήν πρόκληση τῆς κλήσεώς του. Τό εἶχε πάρει, πλέον, ἀπόφαση καί ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά πάει στήν ἀνατολική Ἀφρική.
Ἄς ἀφήσουμε, λοιπόν, τόν μακαριστό π. Χρυσόστομο
νά μᾶς μεταφέρει μερικές ἀπό τίς ἰδέες του γιά τήν πορεία του στόν χῶρο τῆς ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, τίς ὁποῖες
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πιστεύω ὅτι ὁ Θεός τόν φώτισε νά καταγράψει τότε.
Βρισκόμαστε στό ἔτος 1960, ὅταν ὁ π. Χρυσόστομος
εἶχε πάρει τήν ἀπόφαση γιά τό μεγάλο ταξίδι τῆς ζωῆς
του. Ἕνα ταξίδι πού τοῦ ἄνοιξε καινούριους ὁρίζοντες καί
τοῦ ἀποκάλυψε μία νέα σελίδα στό βιβλίο τῆς ζωῆς του.
Τό ταξίδι αὐτό εἶχε προορισμό τούς Ἁγίους Τόπους. Στίς
ἡμερολογιακές του σημειώσεις, ὁ ἴδιος περιγράφει τά μέρη πού εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθεῖ κατά τή διάρκεια
τοῦ ταξιδιοῦ. Περιγράφει, μέ λεπτομέρειες, τά πρόσωπα
πού συνάντησε, ὅπως τόν τότε Πατριάρχη Ἱεροσολύμων
κυρό Βενέδικτο, καθώς καί ἄλλους ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς.
Ἡ συμμετοχή του στίς ἱερές Ἀκολουθίες στά Ἱεροσόλυμα, ἦταν κάτι πού τόν συγκλόνισε. Ἡ σκέψη του βρισκόταν μόνιμα προσανατολισμένη στήν Ἀφρική. Ἤθελε τίς ἡμέρες πού βρισκόταν στούς Ἁγίους Τόπους, νά
προετοιμάσει ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτό του γιά τήν ἱεραποστολική πορεία πού θά ἀκολουθοῦσε καί ἔτσι προσευχόταν μέ ὅλη τή δύναμη τῆς καρδιᾶς του, ὥστε νά
μπορέσει νά ἀκολουθήσει τόν δύσκολο δρόμο τῶν ἐπιλογῶν του. Γονατιστός στόν Πανάγιο Τάφο, δάκρυσε
προσευχόμενος νά μείνει ἀφοσιωμένος μέχρι τέλους
στήν «τρελή» καί ἀκραία ἀπόφασή του, νά πορευθεῖ σέ

τόπους μακρινούς καί ἄγνωστους γιά ἐκεῖνον.
Στίς 24 Ἀπριλίου 1960, ὅπως σημειώνει στό ἡμερολόγιό του, ἔφθασε στό λιμένα τῆς Ἀλεξάνδρειας καί γράφει
συμπερασματικά, τίς πρῶτες του σκέψεις: «Ἐπανῆλθον
εἰς τό δωμάτιο καί ἐκάθισα ὥς τίς 10 νυκτερινή. Ἄς ἔχει
δόξαν ὁ Κύριος, πού μέ ἀξίωσε νά πατήσω τήν Μαύρην
αὐτήν Ἤπειρο. Ἄς εὐδοκιμήσει ἡ χάρις Του νά φθάσω
εἰς τόν προορισμό καί νά φέρω εἰς πέρας καλοῦ βαθμοῦ
τήν ἀποστολή μου πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Του
καί τῆς Ἐκκλησίας Του τάς πρός σωτηρία πολλῶν ψυχῶν,
διά τάς ὁποίας Ἐκεῖνος ἐθυσιάσθη ἐπάνω εἰς τό Σταυρό».
Τήν ἑπομένη κιόλας, εἶχε συνάντηση μέ τόν τότε Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κυρό Χριστοφόρο, μέ τόν ὁποῖο
συζήτησε τά τῆς ἐπιθυμίας του νά μεταβεῖ στήν Ἀφρική γιά νά ἀναλάβει ἐθελοντικά καί δοκιμαστικά τό ἔργο
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Χαρακτηριστικά ἐξομολογεῖται: «Ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος διά τίποτε, ἀλλ’ ἄς εὐοδωθῆ τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του… Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, διά τό Ὄνομά Σου τό Ἅγιον ἐξῆλθον τῆς
φίλης πατρίδος καί ὅλων μου τῶν ἐν Ἀθήναις ἀνέσεων,
ἐχωρίσθην ἀπό τούς ἐκεῖ φιλτάτους ἐν Σοί ἀδελφούς καί
ἦλθον ἐδῶ, κάμε με ὅ,τι θέλεις καί ὅπως θέλεις. Γενηθήτω ἐν πᾶσι τό πανάγιον θέλημά Σου».
Ἤδη ἄνοιγε ὁ δρόμος γιά τήν ἔνθερμη καί βαθιά ἐπιθυμία του. Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν
Αἴγυπτο, συναντήθηκε ἐκτός ἀπό τόν Πατριάρχη καί μέ
ἄλλους κληρικούς ὅλων τῶν βαθμίδων πού ὑπηρετοῦσαν
τότε στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
Ὑπῆρξαν καί στιγμές πού ὁ μισόκαλος διάβολος θέλησε νά δοκιμάσει τήν ὑπομονή καί τήν πίστη του. Τίποτε,
ὅμως, δέν μπόρεσε νά τόν κλονίσει ἤ νά τοῦ ἀλλάξει τήν
ἤδη εἰλημμένη ἀπόφασή του νά πορευθεῖ πρός τά ἔθνη,
κάτι πού φαίνεται, ξεκάθαρα, στίς ἀκόλουθες σκέψεις του:
«Τρίτη 3 Μαΐου 1960… Βαρύ τό κλίμα τῆς Ἀλεξανδρείας… Ἡ ὑπόθεσίς μου στάσιμος, ἀλλ’ ἀναμένω τήν σωτηρίαν Κυρίου. Ἔρχονται καί στιγμαί δειλίας, ἀλλά ἡ χάρις
τοῦ Ἰησοῦ τίς διώχνει…» καί συμπληρώνει: «“Βλέμματι
καί ἀκοή ὁ δίκαιος”… Καί ἡ πρώτη ἐπίθεσις. “Κύριε, σύντριψον τόν Σατανᾶν ὑπό τούς πόδας ἐν τάχει”… Ἤ νά τό
ὀνομάσωμεν τοῦτο πρώτην ἐγκατάλειψιν; Ἀλλ’ “οὐκ εἰμί
μόνος”…». Συνεχίζει τήν ἑπομένη: «Τί προσέφερα εἰς τόν
Κύριόν μου ὅλα αὐτά τά χρόνια; Ἄν τά βάλω κάτω, νομίζω, ὅτι θά εὕρω πάρα πολύ παθητικόν. Καί τό ἐνεργητικόν μου; Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ; Εὐλόγησον, Κύριε, τήν ὀλίγην ζωή, πού μᾶς ἔχεις ὁρίσει ἀκόμη εἰς τήν
γῆν αὐτήν, νά εἶναι καρποφόρος. “Δός Χριστέ πρίν δύσωμεν, καλόν τί νά ποιήσωμεν…”».

Ἔτσι ἐξελίχθηκαν ὅλα ὁμαλά καί κατ’ εὐχήν. Οἱ προετοιμασίες ὁλοκληρώθηκαν. Μέ τή συγκατάθεση τοῦ Πατριάρχη καί μέ ἕνα γράμμα τοῦ τότε Μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως Νικολάου, τοῦ μετέπειτα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας,
ὁ γηραιός ἀετός τῆς Ἱεραποστολῆς, στίς 23 Μαΐου 1960,
ἀνοίγει τίς φτεροῦγες του καί φθάνει ἐκεῖ πού εἶναι ὁ πόθος του. Πατάει, ἐπιτέλους, τά ἁγιασμένα καί εὐλογημένα
χώματα τῆς Ἀφρικῆς. Ὁδικῶς, ἀπό τή Ναϊρόμπι πορεύεται πρός τήν Οὐγκάντα, ὅπου ἦταν τότε τό κέντρο τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Μητροπόλεως Κένυας.
Προκειμένου νά μήν πλατειάσουμε δέν θά παραθέσουμε
τίς ἐντυπώσεις του ἀπό τό μακρινό αὐτό ταξίδι, ὅπου περιγράφει μέ γλαφυρό τρόπο τήν ὄμορφη φύση τῆς Ἀφρικῆς
καί τούς ἀνθρώπους της. Ἐπί τοῦ θέματος, παραθέτουμε
αὐτούσιο τό κείμενο ἀπό τίς ἡμερολογιακές σημειώσεις
τοῦ π. Χρυσοστόμου, ὅπου περιγράφει τήν ἄφιξή του στήν
Καμπάλα καί τήν πρώτη συνάντησή του μέ τόν τότε Μητροπολίτη καί τούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς μας: «Πλησιάζει
ἡ 10 π.μ. ὅταν φθάνουμε εἰς τόν οἰκίσκον, ὅπου διαμένει
ἐπί ἐνοικίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως κ. Νικόλαος. Ὁ π. Εὐστάθιος κτυπᾶ ἀγρίως τή θύρα δίς. Ποιός;
Ἐγώ. Ὁ Σεβασμιώτατος σηκώνεται. Ἐν τῷ μεταξύ μᾶς καλοῦν εἰς τή διπλανή οἰκία τοῦ ὁμογενοῦς ὅπου μᾶς ὑποδέχονται καί καθήμεθα εἰς τήν βεράντα. Ὁ Σεβασμιώτατος ἑτοιμασθείς ἦλθε ἐκεῖ καί μᾶς ὑπεδέχθη φιλικώτατα
καί πατρικώτατα. Μᾶς παρέθεσαν καί πρόγευμα καί καθίσαμε εἰς τό χώλ. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰδοποίησε τό φίλο
του π. Σπάρταν καί τούς λοιπούς μαύρους ἱερεῖς. Ἦλθον
ἕξι ἐξ αὐτῶν. Κύριλλος, Ἀθανάσιος, Ἰωακείμ. Χαιρετηθήκαμε μέ ἀσπασμό καί τό «Χριστός Ἀνέστη». Φέρουν ὅλοι
τήν Ἑλληνική ἱερατική ἀμφίεση. Ἐκάθισαν καί συνεζητήσαμεν τά τῆς ὥρας μέχρι τάς 12 μεσημβρινή καί πλέον.
Ἐκεῖνοι ἀπῆλθον. Ἐν τῷ μεταξύ ἔγινε τό φαγητό. Ἐφάγαμε καί πρέπει νά ἡσυχάσουμε ὀλίγο. Δι’ ἐμέ μεταφέρθη
μία κλίνη εἰς τήν τραπεζαρία. Τό ἀπόγευμα περί ὥρα 5
μ.μ. μετέβημεν ὅλοι τή συνοδεία ἑνός κ. Φ. Σιδέρη εἰς τήν
παλαιάν ἐκκλησία τοῦ π. Σπάρτα, τήν “ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικήν Ἐκκλησία τῆς Σπάρτης”. Ἕνα χαμηλόν ὀρθογώνιο
οἰκοδόμημα σκεπασμένο μέ τσίγκους κείμενον πλησίον
τῆς κορυφῆς ἑνός λόφου. Ἔχουν ἐδῶ οἱ περί τόν Σπάρταν μαῦροι ἀρκετάς ἐγκαταστάσεις, σχολεῖα καί λοιπά μέ
μικρόν νοσοκομεῖον, ὅλα βεβαίως ἐλλειπῆ καί πρόχειρα,
ἀλλά ὑπάρχουν καί αὐτό εἶναι κάτι. Ὅλα σκεπασμένα μέ
τσίγκους. Ἐδῶ σκέπτεται ὁ Σεβασμιώτατος νά κτίσουμε
τώρα μικρᾶν ἐκκλησία, διαμονήν δι’ ἐμέ καί νά τελειοποιήσουμε τά σχολεῖα καί τό νοσοκομεῖο. Ἀργότερα θά
οἰκοδομηθεῖ μεγαλοπρεπής Ναός καί Μητρόπολη εἰς τόν
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ἐγγύς ὑπερκείμενον λόφο. Ἐκαθίσαμεν ἕως ἀργά καί ἐπεστρέψαμε. Συζητήσεις, φαγητό. Μοῦ πρότειναν νά πᾶμε
λίγο στούς διπλανούς νά καθίσουμε, ἀλλά τό κεφάλι μου
πλέον βουίζει σάν νερόμυλος. Παρακάλεσα νά μέ δικαιολογήσουν καί ἔμεινα. Κάθισα ὀλίγο, καί ἔγραψα μίαν ἐπιστολή καί ἐξάπλωσα. Δέν ἄργησε ὁ ὕπνος. Ἔτσι πέρασε
μία ἀπό τίς σημαντικότερες ἡμέρες τῆς ζωῆς μου. “Εἴη
τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον καί δεδοξασμένον εἰς πάντας τούς αἰῶνας”. Ὅ,τι καί ἄν εἰπῶ καί ὅ,τι καί ἄν γράψω δέν θά εἶναι τίποτε πρός δόξαν Του καί πρός ἔκφρασιν τῶν αἰσθημάτων μου. Αἱ μεγάλαι συγκινήσεις δέν
ἐκφράζονται παρά μόνον διά τῆς σιωπῆς…».
Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ τότε Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως Νικόλαος εἶχε ἀναθέσει, ἀρχές τοῦ
1960, στόν τότε Ἀφρικανό πρωτοπόρο π. Ρουβήμ Μουκάσα Σπάρτα νά γράψει ἐπιστολή στόν π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, ὁ ὁποῖος, ἤδη, ἀγωνιοῦσε νά φθάσει
στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.
Στίς 29 Μαρτίου 1960 γράφει ὁ π. Σπάρτα στόν π.
Χρυσόστομο: «Τῇ ἐντολῇ τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως καί πάσης Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, κυρίου Νικολάου, φέρω εἰς γνῶσιν
ὑμῖν, ὅτι ὁ Μητροπολίτης δέχεται ὁλοψύχως νά ἔλθητε πλησίον ἡμῶν ἵνα διαφωτίσετε ἡμᾶς εἰς τήν ἀλήθεια
τῆς Ὀρθοδοξίας. Μόνον σᾶς παρακαλεῖ νά περιμένετε
ὀλίγον διά νά ἑτοιμάσει τά ἀπαιτούμενα δι’ ὁριστικήν
διαμονήν ὑμῶν ἐνταῦθα. Σᾶς εὐχαριστεῖ θερμότατα διά
τήν ἀφοσίωσιν, καί αὐτοθυσίαν ὑμῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως
ἡμῶν. Καί εὔχεται ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός δώῃ ὑμῖν
θερμήν ἀγάπην, καί καλήν ὑγείαν». Στίς 10 Μαΐου 1960
ὁ Μητροπολίτης Νικόλαος γράφει στόν π. Χρυσόστομο,
ὅταν ἀκόμη βρισκόταν στήν Ἀλεξάνδρεια, ἐπιστολή μέ
τήν ὁποία τόν πληροφορεῖ ὅτι: «...Ἡ μεγάλη σας ἐμμονή
καί ἡ ἐπιθυμία σας νά ὑπηρετήσετε τήν ἐν Οὐγκάνδᾳ Ἱεραποστολή μέ ἐνέβαλε εἰς σκέψεις πολλάς· οὐχί βεβαίως
ὅτι δέν ἔχομεν ἀνάγκην ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, ἀλλά διότι ἡ ἐνταῦθα ἐκκλησία εἶναι φτωχοτάτη...
διά τοῦτο ἀπεφασίσαμεν διά τήν πρόσληψίν σας. Ἐσωκλείστως ὧδε θά εὔρητε σημείωμα τό ὁποῖο παρακαλῶ
νά συμπληρώσετε... διά νά βγάλωμεν ἄδεια εἰσόδου σας
ἐνταῦθα». Ἕνα μῆνα ἀργότερα, στίς 9 Ἰουνίου 1960, ὁ
Μητροπολίτης Νικόλαος ἐνθουσιασμένος ἀπό τήν παρουσία τοῦ π. Χρυσοστόμου στήν Καμπάλα, τοῦ παραδίδει τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή: «Διά τοῦδε τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἡμῶν γράμματος διορίζομέν σε ἐφημέριον τῶν ἐν
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τρικῶς, ὅπως ἐπιτελῇς τά καθήκοντά σου ἐν φόβῳ Θεοῦ».
Γιά πολλές δεκαετίες ἀσχολοῦμαι μέ τή ζωή καί τό ἔργο
τοῦ πρωτοπόρου ἱεραποστόλου π. Χρυσόστομου Παπασαραντοπούλου. Δέν εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσω προσωπικά, ὅμως, πιστεύω ὅτι ἡ θεία Πρόνοια μέ ἕνα ἄλλο
τρόπο τόν ἔφερε μέσα στήν πορεία τῆς ζωῆς μου, ὅταν
ἀκόμη ἤμουν ἔφηβος. Στά κατηχητικά καί στίς χριστιανικές ὁμάδες, ὅταν ἤμουν δεκαπέντε χρονῶν, μᾶς μιλοῦσαν
γιά τό ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.
Ὁ π. Χρυσόστομος ἦταν συμμαθητής μέ Κύπριους
νεαρούς, τότε, ἱεροδιακόνους καί κληρικούς, ὅπως καί
μέ τόν πρῶτο Ὀρθόδοξο Ἀφρικανό θεολόγο, π. Θεόδωρο
Ναγκιάμα, τόν μετέπειτα ἐπίσκοπο Ναυκράτιδος καί τέλος πρῶτο Μητροπολίτη Οὐγκάντας. Οἱ συχνές ἀναφορές, στά κατηχητικά σχολεῖα, στήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή μᾶς ἐμψύχωσαν ὅλους, μᾶς ἄνοιξαν τά φτερά καί
ἔτσι ὅπως ἤμαστε ἔφηβοι, ἀρχίσαμε νά κάνουμε ὄνειρα
ὅτι μία μέρα θά πετούσαμε καί θά πηγαίναμε στήν Ἀφρική κι ἐμεῖς ὡς ἱεραπόστολοι.
Ὅσο κι ἄν ὅλα αὐτά ἦταν ἐνθουσιώδεις νεανικοί ὁραματισμοί, στό τέλος φαίνεται ὅτι ἐνήργησε ἡ θεία Πρόνοια καί κατεύθυνε τά βήματά μας σέ αὐτό τόν χῶρο, τόν
τόσο ἀγαπητό, πού λέγεται Ἀφρική καί ἰδιαίτερα στήν
ἀνατολική Ἀφρική. Μία ἀπό τίς πρωτοβουλίες, πού ὡς
μαθητές πραγματοποιήσαμε, μέ σκοπό νά προωθήσουμε τό ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στήν ἀνατολική Ἀφρική, ἦταν καί ἡ συγκέντρωση χρημάτων γιά νά
χτίσουμε τό πρῶτο ἱεραποστολικό κέντρο στήν Καμπάλα τῆς Οὐγκάντας.
Μαζεύτηκε ἕνα χρηματικό ποσόν, τό ὁποῖο στάλθηκε
μέσῳ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κιτίου Ἀρχιμανδρίτη π. Νικολάου Σιδερᾶ, πού ἦταν συμμαθητής καί καλός φίλος τοῦ π. Χρυσοστόμου.
Ὁ π. Νικόλαος κάλεσε τόν π. Θεόδωρο, ἐπίσης συμμαθητή του, νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ στήν Κύπρο καί νά μᾶς
μιλήσει γιά τό ἔργο πού γίνεται στήν ἀνατολική Ἀφρική.
Πράγματι, ὁ π. Θεόδωρος Ναγκιάμα ἦρθε στό νησί μας
καί ἀναφέρθηκε λεπτομερῶς στό ἱεραποστολικό ἔργο, στά
κατηχητικά σχολεῖα καί στίς ὁμάδες, καθώς ἐπίσης καί
στά κηρύγματά του σέ διάφορους ναούς τῆς πόλεως Λεμεσοῦ. Θυμᾶμαι ὅτι δέν ἔχασα σχεδόν καμία ἀπό τίς ὁμιλίες του. Κυκλοφοροῦσα μέ τό ποδήλατό μου καί πήγαινα στούς ναούς καί στούς χώρους ὅπου ὁ π. Θεόδωρος
Ναγκιάμα, θά μιλοῦσε γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή,
ἰδιαίτερα γιά τό ἔργο πού γινόταν στήν ἀνατολική Ἀφρική καί τόν ἄκουγα νά μιλᾶ μέ μεγάλο ζῆλο. Ἀνάμεσα στίς
ἱστορίες πού μᾶς ἔλεγε – καί τίς ἔλεγε μέ πολύ ἐνθουσι-

ασμό – ἦταν καί γιά τήν παρουσία ἑνός Ἕλληνα ἱεραποστόλου, τοῦ π. Χρυσόστομου Παπασαραντόπουλου.
Θυμᾶμαι πού τό τόνιζε γιατί πίστευε κι ὁ ἴδιος ὅτι
ἦταν ἀπαραίτητη ἡ παρουσία Ἑλλήνων ἱεραποστόλων
στόν χῶρο τῆς ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς. Ἔτσι, λοιπόν, ἀπό
ἐνθουσιασμό κινούμενος κι ἐγώ, τοῦ ζήτησα νά μοῦ δώσει τή διεύθυνση καί τό ἀκριβές ὄνομα τοῦ π. Χρυσόστομου. Τό πῆρα καί δίχως νά χάσω χρόνο, τοῦ ἔγραψα τό
πρῶτο μου γράμμα, πού χρονολογεῖται – βάσει τῶν ἐπιστολῶν του, ἀλλά καί τῶν ἀντιγράφων τῶν δικῶν μου
ἐπιστολῶν πού κατέχω – λίγο μετά τήν ἄφιξή του στήν
Ἀφρική τό ἔτος 1961.
Ἔγραφα τότε τίς ἐπιστολές πού τοῦ ἔστελνα, μέσα σ’ ἕνα
μεγάλο τετράδιο γιά λόγους ἀρχείου. Ἀπορῶ κι ἐγώ πῶς
μοῦ ἦρθε ἡ ἰδέα ἀπό τά δεκαπέντε μου χρόνια νά κρατῶ
ἀρχεῖο τῶν ἐπιστολῶν πού ἔγραφα. Ὅπως ἐκεῖνος ἔτσι κι
ἐγώ, εἴχαμε ἀδυναμία στήν ἀλληλογραφία. Ἔγραφα καί ὁ
π. Χρυσόστομος μοῦ ἀπαντοῦσε. Τοῦ ξαναέγραφα καί μοῦ
ἀπαντοῦσε καί πάλι. Ἡ ἀλληλογραφία μας αὐτή κράτησε
μέχρι καί τίς παραμονές τοῦ θανάτου του. Ἐνδεικτικά ἀναφέρω, ὅτι τό τελευταῖο του γράμμα πρός ἐμένα, τό ἔγραψε ὅταν ἦταν πιά στό Ζαΐρ, λίγες μέρες προτοῦ πεθάνει.
Ὁ π. Χρυσόστομος ἔψαχνε νά βρεῖ βοηθούς. Μάλιστα
σέ μία συζήτηση πού εἴχαμε μέ παρακινοῦσε, παρόλο
πού ἤμουνα ἀκόμη πολύ νέος, νά πορευθῶ στήν Ἀφρική, νά πάω στό ἑλληνικό τότε γυμνάσιο πού ὑπῆρχε στή
Ἀροῦσα, νά τελειώσω καί στή συνέχεια νά μείνω ἐκεῖ νά
τόν βοηθήσω. Εἶχε αὐτή τήν ἐπιθυμία. Ἡ ἀλληλογραφία
μας κράτησε δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια καί εἶναι θά ἔλεγα, μία ἀλληλογραφία ἀποκαλυπτική.
Πιστεύω ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος ὁ π. Χρυσόστομος μποροῦσε
νά διανοηθεῖ ὅτι μία μέρα θά ἐρχόμουνα στήν ἀνατολική Ἀφρική καί κατά κάποιο τρόπο, θά συνέχιζα μαζί μέ
ἄλλους τό ἔργο τό ὁποῖο ἐκεῖνος ξεκίνησε. Οὔτε κι ἐγώ
μποροῦσα τότε νά φανταστῶ, ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ θά
ὁδηγοῦσε τά βήματά μου σέ αὐτό τόν τόσο ἀγαπητό, ἀλλά
ἄγνωστο καί γιά μένα μέχρι τότε χῶρο.
Ψάχνοντας μέσα στό ἀρχεῖο μου βρῆκα τίς ἐπιστολές
αὐτές. Ἐνδεικτικά παραθέτω αὐτούσια τήν πρώτη ἐπιστολή του πρός ἐμένα, μέ ἡμερομηνία 20 Σεπτεμβρίου
1961: «Ἀγαπητό μου παιδί, Ἀνδρέα, χαῖρε, ἐν Κυρίῳ. Ἄν
καί πέρασαν σχεδόν τρεῖς μῆνες, ἀφ’ ὅτου ἔλαβα τήν τόσον ἐνθουσιώδη καί συγκινητικήν ἐπιστολήν σου, τῆς
25/6/ε.ε, δέν διέφυγες καθόλου ἀπό τήν ἐνθύμησίν μου.
Ἡ βραδύτης ὀφείλεται, κυρίως, εἰς τήν πάλην μου μέ τό
βαρύ, δι᾽ ἐμέ, κλίμα τῶν κατά τ᾽ ἄλλα ὡραίων τούτων
τροπικῶν τόπων, πού εἶναι διαρκῶς καταπράσινοι μέ μί-

αν αἰωνίαν ἄνοιξιν. Μέ φιλοξενοῦν, μέ διαρκεῖς καί ἰσχυρούς πονοκεφάλους, ὁ δέ Ἰούλιος καί μέρος τοῦ Αὐγούστου μέ πείραξαν πολύ. Τώρα, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ,
κατεπραΰνθηκαν πολύ καί ἀνέπνευσα κάπως. Ἄλλο ἐμπόδιον εἶναι ἡ πολλή ἐργασία, ἰδίως στήν ἀλληλογραφίαν,
ὑπέρ τῆς Ἱεραποστολῆς μας. Ἤδη, ἔχω ἐμπρός μου ἕνα
ὀγκώδη φάκελλον ἀπό ἀναπάντητες ἐπιστολές πολλῶν
μηνῶν καί ἄφησα ἀρκετές, γιά νά δώσω σειρά στή δική
σου. Ἡ χαρά μου εἶναι πολύ μεγάλη, γιά τόν ἱεραποστολικόν ζῆλον τόν δικόν σου, καθώς καί ἄλλων παιδιῶν καί
τῆς Κύπρου καί ὅλης τῆς Ἑλλάδος, πού μοῦ γράφουν φλογερές ἐπιστολές. Ὅταν ἤμουν νέος ἤμαστε πολύ λίγα παιδιά, πού μέ τόν φωτισμόν καί τήν ἔμπνευση τοῦ Χριστοῦ
μᾶς κάναμε τό μεγάλο κίνημα καί, μέ τήν ὁδηγίαν ἐλαχίστων πνευματικῶν πατέρων, ἱδρύθησαν τά Κατηχητικά Σχολεῖα. Καί σήμερα ἡ εὐλογία καί ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος γέμισε ὅλον τόν ἑλληνικόν κόσμον, μέ πλῆθος
ἁγίων πνευματικῶν πατέρων καί συνειδητῶν χριστιανῶν
θεολόγων καί λοιπῶν ἐπιστημόνων, μέ ἑκατοντάδες δέ χιλιάδων φλογερῆς χριστιανικῆς νεολαίας ἀμφοτέρων τῶν
φυλῶν. «Ποιός θά μποροῦσε νά τό εἰπῆ πώς τόσο γρήγορα οἱ καρποί θ᾽ἀνέβαιναν στούς κλώνους..». Ἔτσι ἔγραφε
πρό εἰκοσαετίας, κάπου, ὁ ἀείμνηστος ποιητής μας, Γ. Βερίτης. Ἄν ζοῦσε σήμερα, δέν θά ἤξευρε τί νά εἰπῆ ὁ ἴδιος
ἐμπρός εἰς τό τόσον πλῆθος τῶν πνευματικῶν καρπῶν.
Ἀλλά ἄς κάνωμε καί τήν γνωριμίαν μας, ὅπως τό ἐπιθυμεῖ ἡ νεανική σου ψυχή. Ὁ γράφων χριστιανικός σου φίλος καί πνευματικός πατήρ εἶναι ὁ, κατά κόσμον, Χρῆστος
Θεοδ. Παπασαραντόπουλος, γεννήθηκε στό Βασιλίτσι, ἕνα
μικρό πτωχό χωριό πλησίον τῆς ἱστορικῆς Κορώνης, τοῦ
Νομοῦ Μεσσηνίας τῆς Πελλοπονήσου. Ἀπό 5 ἐτῶν ἀγάπησε πολύ τά γράμματα ἀλλά ἡ πτωχή οἰκογένειά του δέν
μπόρεσε νά τόν προσωρήση πέραν τῆς 4ης τοῦ Δημοτικοῦ, πού εἶχε τό χωριό. Εὐτυχῶς, οἱ κηδεμόνες του δέν
τόν κράτησαν, βεβαίως, ἀλλά τόν ἄφησαν νά μπῆ 16ετής
στό Μοναστῆρι, ὅπου, μέ τήν φώτισιν τοῦ Θεοῦ, ἔμαθε
νά ἐννοῇ καλῶς τήν Ἀρχαίαν Ἑλληνικήν, τήν ἀθάνατον
αὐτήν κληρονομιάν τῆς ἀνθρωπότητος, ἰδίως δέ, νά κατανοῇ τά πρωτότυπα τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης
καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων. Ἔμεινε δόκιμος, μέχρι
πού 20 ἐτῶν προσῆλθε στάς τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἐπί 29 μῆνες. Ἀπολυθείς, ἐπανῆλθε στό Μοναστῆρι
καί ἔγινεν ὁ μοναχός καί, λίγο ἀργότερα, ὁ Ἱερομόναχος
Χρυσόστομος. Ἐπεδόθη, ὅλα τά χρόνια, στήν ἐσωτερική
ἱεραποστολή καί γέρων, πλέον, ἀφοῦ ἐγνωρίσθη μέ τούς
Μαύρους ἀδελφούς, ἐτελείωσε τήν θεολογία καί ἦλθεν
ἐδῶ μόνον καί μόνον ὅπως, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος,
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ἀνοίξη τόν δρόμον στούς νέους ἱεραποστόλους. Ἔχει τώρα 59 φθινοπώρους στούς ἀδύνατους ὤμους του. Ὁ π.
Θεόδωρος Ναγκιάμα, τώρα εἶναι ἐδῶ, μένομεν μαζί καί
συνεργαζόμεθα. Κτίσαμε καί τά πρῶτα κελλιά τοῦ πρώτου ὀρθόδοξου ἱεραποστολικοῦ Μοναστηριοῦ καί περιμένομεν τούς ἐργάτας, γιατί ἔχει πολλή ἐργασία ἐδῶ. Λοιπόν, ἀγαπητέ μου Ἀνδρέα, τράβηξε ἐμπρός μέ τήν χάριν
καί βοήθειαν τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄν ὁ Κύριος μ᾽ἀφήσῃ νά
ἐργασθῶ 8 - 10 χρόνια θά εἶμαι εὐτυχής νά παραδώσω
σέ σένα, τόν Ἀνδρέα Τηλλυρίδη, ἀπό τήν Λεμεσόν τῆς
Κύπρου, τήν συνέχειαν τοῦ ἱεροῦ ἔργου. Πολλές πολλές
εὐχές σέ ὅλα τά χριστιανόπουλα καί τά καλά παιδιά τῆς
Λεμεσοῦ καί σ᾽ὅλον τόν κόσμον αὐτόθι. Μέ τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ μας, Ἀρχιμ. Χρύσ. Παπασαραντόπουλος».
Εἶναι κι ἄλλοι πού εἶχαν ἀλληλογραφία μέ τόν π. Χρυσόστομο καί μοῦ ἔδωσαν ἀπό τό προσωπικό τους ἀρχεῖο,
ἐπιστολές πού ὁ ἴδιος τούς ἔγραφε. Παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπό ἐπιστολή του σέ φίλους του: «Ἀγαπητοί μου Φίλοι, Ὅσον καί ἄν εἶμαι κουρασμένος ἀπό τήν ὀλιγοήμερη
περιοδεία καί τά συνακολουθοῦντα αὐτήν (λόγια πολλά,
δίψα, κακοφαγία, στέρησις τοῦ ἐλαχίστου μεσημβρινοῦ
ὕπνου κ.λπ.) ἐπιθυμῶ νά σᾶς κάμω τό ταχύτερον συμμετόχους τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως ψυχικῆς, τῆς ὁποίας μᾶς ἀξίωσεν ὁ Κύριος σήμερον Ἑορτήν
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος τό πρωί εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν. Θά εἶναι δέ αὐτά πού θά σᾶς εἰπῶ μία ἔμπρακτος
ἀπάντησις εἰς ὅσους δυσπιστοῦν εἰς τό συντελούμενον
ἐδῶ ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς διαδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς
Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας. Στηριχθῆτε καί βαδίσατε, θαρραλέα καί γενναιόφρονα, κατόπιν τῆς ἱερῆς σημασίας πού
ὑψώσατε. Στῆτε ἀμετακίνητοι «ἱεραποστολεῖς» καί ἀφειδώλευτοι ἀνεφοδιασταί τοῦ ἱεροῦ τούτου μετώπου, ὅπου
διεξάγεται ἡ ἐνδοξότερη χριστιανική μάχη τῶν ἡμερῶν
μας. Μή φοβηθῆτε «μηδεμίαν πτόησιν» ἔσωθεν ἤ ἔξωθεν προερχομένην...».
Ἀνάμεσα στίς ἑκατοντάδες ἐπιστολές πού ἔγραψε, μόλις πάτησε τό πόδι του στή γῆ τῆς Ἀφρικῆς, γράφει στίς 13
Ἰουνίου 1960 ἀκόμη μία: «Ἰδού ὁ φίλος σας (ἐν Χριστῷ) ὁ
π. Χρυσόστομος Ἱεραπόστολος εἰς τά βάθη τῆς Ἀφρικῆς.
Ποιός μποροῦσε νά φαντασθῇ ἕνα τέτοιο πρᾶγμα, ὅταν
πρωτογνωρισθήκαμεν μέ ὅλους τούς καλούς φίλους ἐν
Θεσσαλονίκῃ πρός 15ετίας περίπου; Μεγάλη ἡ δύναμις
καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ;
“Πόθεν μοί τοῦτο...; οὐδείς εἰμί ἐγώ καί τίς ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου”, ὥστε ν᾽ἀξιωθῶ νά προσφέρω κάτι εἰς τόν Χριστόν; Καί ἀκόμη ὁ Κύριος ἔστειλε τούς ἀγγέλους Του καί
ἀπεμάκρυναν κάθε ἐμπόδιον, ὥστε νά φθάσω ἐδῶ χωρίς
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καμίαν σοβαράν δυσκολίαν. Ἦτο λίαν συγκινητικόν καί
ἔφθανα μέχρι δακρύων, ὅταν κατά τό ταξείδι ἔβλεπα τίς
πόρτες νά ἀνοίγουν ἡ μία μετά τήν ἄλλην, ὅπως ἐκεῖνες
τῆς φυλακῆς τοῦ Ἀποστ. Πέτρου. Χαιρετῶ, λοιπόν, ἀπό
τήν μακρυνήν αὐτήν χώραν τούς παληούς ἐκλεκτούς
μου φίλους τῆς Θεσσαλονίκης καί παρακαλῶ θερμῶς νά
εὔχονται καί νά προσεύχωνται νά μέ φωτίζῃ καί νά μέ
ἐνισχύῃ ὁ Κύριος νά ἐργασθῶ ὀλίγον πρός δόξαν Αὐτοῦ
καί τῆς Ἐκκλησίας Του ἐδῶ πού ἦλθα, ὑπακούων εἰς μυστικήν ἐντολήν Του. Ὁ ἐδῶ Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως Νικόλαος ἐχάρη πολύ καί μοῦ ἀνέθεσε τήν Γεν. Γραμματείαν τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἡ Ἐξωτερική Ἱεραποστολή
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πλέον γεγονός. Ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς
Ἕλληνες πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦν καί νά συνδράμουν. Οἱ
Ἀφρικανοί προσχωροῦν συνεχῶς εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί
εἶναι ἡ μεγαλύτερη εὐκαιρία δράσεως...».
Ἡ μεταξύ μας ἀλληλογραφία συνεχίστηκε καί μετά τήν
ἀναχώρησή μου ἀπό τήν Κύπρο, ἀφοῦ ὅταν τελείωσα,
πλέον, τή στρατιωτική μου θητεία τό 1966, ἔφυγα γιά νά
σπουδάσω στήν Ἀγγλία μουσικός. Συνεχίσαμε τήν ἀλληλογραφία μας, ὄχι μόνο τότε ἀλλά καί ὅταν, πλέον, τελείωσα τίς θεολογικές μου σπουδές στό Παρίσι καί ἔφθασα
στήν Ὀξφόρδη γιά τό διδακτορικό μου.
Μέσα ἀπό τίς ἐπιστολές αὐτές διαφαίνεται ἡ διαίσθηση τοῦ π. Χρυσοστόμου - ἴσως καί διόραση - ὅτι μία μέρα θά μποροῦσα νά βοηθήσω τό ἱεραποστολικό του ἔργο.
Πῶς ἐξηγοῦνται ἄλλωστε τά λόγια πού μοῦ γράφει, ἐνῷ
μόλις εἶχα συμπληρώσει τό δέκατο ἕκτο ἔτος τῆς ἡλικίας μου, ἐγώ ἕνας ἄσημος καί φτωχός μαθητής γυμνασίου, ὅτι θά τόν διαδεχόμουνα σέ αὐτό τό πολύ σημαντικό
ἔργο τό ὁποῖο ὁ ἴδιος ἐπιτελοῦσε;
Μετά τή δική μου ἄφιξη στήν Κένυα, ἐνῷ ἀκόμη ἤμουν
λαϊκός, ἀνάμεσα στίς ἄλλες δραστηριότητές μου στήν Ἱεραποστολή, ἐκτός ἀπό τό νά διδάσκω στήν Πατριαρχική
Σχολή, ἡ Ἐκκλησία μοῦ ἀνέθεσε καί τό ἔργο τῆς συχνῆς
ἐπαφῆς καί ἐπικοινωνίας μέ τίς ἐνορίες στή Ναϊρόμπη
καί στά περίχωρα.
Εἶχα, λοιπόν, τακτικές συναντήσεις μέ κυρίες, ὅπου
ἀναλύαμε ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί μιλούσαμε
γιά τή ζωή τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό
τό ἔκανα κάθε ἑβδομάδα, ἐπί καθημερινῆς βάσεως σέ διάφορες ἐνορίες. Οἱ συναντήσεις γινόταν τά ἀπογεύματα.
Συνήθως στίς 3 μ.μ. μέ περίμεναν οἱ γυναῖκες ἐκεῖ, γιά
νά ἀκούσουν κάποια λόγια καί στή συνέχεια νά ἀπαντήσω στίς ἀπορίες τους.
Μία ἀπό τίς ἐνορίες πού πήγαινα ἦταν καί αὐτή τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου στήν Καγκίρα. Ὁ κεντρικός ναός σχε-

τίζεται ἄμεσα μέ τόν π. Χρυσόστομο. Ἐκεῖ πήγαινα κάθε
Πέμπτη ἀπόγευμα καί μιλοῦσα στίς μητέρες. Στήν αὐλή
τῆς ἐκκλησίας ὑπῆρχαν πολλά δέντρα. Οἱ μητέρες πάντα
μέ περίμεναν ἔξω. Ἦταν ἐξάλλου μεγάλος ὁ ἀριθμός τους·
συνήθως περισσότερες ἀπό ἑκατό.
Συγκεντρωνόταν ἐκεῖ γιά νά τούς πῶ λίγα λόγια καί
νά ἀπαντήσω στίς ἀπορίες τους. Ὅταν ἔφθανα, γιά ἄγνωστους λόγους, τραβοῦσε τήν προσοχή μου πάντα ἕνα συγκεκριμένο μεγάλο δέντρο πού ἦταν φυτεμένο μέσα στήν
αὐλή τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου.
Πάντοτε ἔλεγα στίς γυναῖκες νά μαζεύονται καί νά κάθονται κάτω ἀπό τό συγκεκριμένο δέντρο καί ἐκεῖ ἔκανα τή διδασκαλία μου. Ἐκεῖνες γελοῦσαν μέ τήν προτίμηση πού ἔδειχνα στό συγκεκριμένο δέντρο καί ἡ ἐπιμονή
μου αὐτή τούς ἔβαζε σέ σκέψεις: «Τί νά συμβαίνει καί ὁ
δάσκαλός μας ἐπιμένει τόσο πολύ νά κάθεται κάτω ἀπό
αὐτό τό δέντρο;».
Κάποτε, λοιπόν, μοῦ ἀπεκάλυψαν ὅτι αὐτό τό δέντρο
στό ὁποῖο ἐπέμενα πάντοτε νά κάνουμε τό μάθημα, τό
φύτεψε πρίν ἀπό σαράντα καί πλέον χρόνια ὁ π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Μοῦ ἔδειξαν, μάλιστα, καί
φωτογραφία πού ἀποδείκνυε τοῦ λόγου τό ἀληθές, μέ τόν
π. Χρυσόστομο νά τό ποτίζει καί νά τό περιποιεῖται, ὅταν
ἀκόμη ἦταν μικρό καί νεόφυτο.
Πολλά χρόνια ἀργότερα, σέ μία ἐπίσκεψη πού ἔκανε
στήν Κένυα, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κυρός Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἦταν
ἀπό τούς πρώτους συνεργάτες κληρικούς πού εἶχαν ἀκολουθήσει τόν π. Χρυσόστομο, χρόνια πρίν στό Ζαΐρ, μοῦ
ζήτησε νά τόν πάρω νά δεῖ τούς χώρους ὅπου ἔζησε καί
ἐργάστηκε ὁ π. Χρυσόστομος.
Ἐκείνη ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη Νεκταρίου ἦταν ἡ ἀφορμή γιά νά ἔχω σήμερα τό προσωπικό
ἀρχεῖο καί τίς ἡμερολογιακές σημειώσεις τοῦ π. Χρυσόστομου Παπασαραντοπούλου, γιατί ὅταν εἶδε τούς τόπους
πού ἔζησε ὁ π. Χρυσόστομος, μέ προσκάλεσε στήν Κάλυμνο γιά νά μοῦ δώσει τό ἀρχεῖο αὐτό, τό ὁποῖο τοῦ εἶχε
ἐμπιστευτεῖ ἡ ἀδελφή Ὄλγα Παπασαράντου.
Μέ τήν πρώτη εὐκαιρία ἔφτασα στήν Κάλυμνο. Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Νεκτάριος μοῦ ἔδωσε τήν ἐλευθερία νά ψάξω καί νά μελετήσω τά διάφορα ἀρχεῖα, βιβλία καί ἄλλα πράγματα καί νά διαλέξω ὅ,τι ἤθελα καί
ἀφοροῦσε τόν π. Χρυσόστομο, γιατί πίστευε, ἀκριβῶς, ὅτι
θά τό ἀξιοποιοῦσα.
Πῆρα, λοιπόν, μέ μεγάλη χαρά ὅ,τι μποροῦσα ἀπό τό
ἀρχεῖο ἐκεῖ: ἐπιστολές καί προσωπικά ἔγγραφα πού ἀφοροῦσαν τόν π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, καθώς

ἐπίσης καί τίς ἡμερολογιακές του σημειώσεις, πῶς ξεκίνησε ἀπό τήν Ἑλλάδα καί πῆγε στά Ἱεροσόλυμα καί πῶς
στή συνέχεια ἔφτασε στήν Ἀλεξάνδρεια, συνάντησε τόν
Πατριάρχη Χριστοφόρο καί ἔγιναν ἐκεῖ ὅλες οἱ συνεννοήσεις καί οἱ διευθετήσεις γιά νά πάει ὁ π. Χρυσόστομος
στήν ἀνατολική Ἀφρική.
Ὅλα αὐτά τά χρόνια πρέπει νά πῶ ὅτι τό ὄνομα καί τό
παράδειγμα τοῦ π. Χρυσόστομου Παπασαραντοπούλου
παραμένει σέ μένα ἀλησμόνητο. Σέ πολλές περιοχές, ὄχι
μόνο τῆς Κένυας, ἀλλά καί τῆς Οὐγκάντας καί τῆς Τανζανίας, ὁ π. Χρυσόστομος ἄφησε τή σφραγῖδα του. Ἀπό
ὅπου πέρασε ἔδωσε ἕνα σημαντικό κομμάτι τῆς ζωῆς
του γιατί πραγματικά ἀγάπησε τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ.
Ἐξάλλου, ὁ π. Χρυσόστομος δέν ἐργάστηκε μόνο γιά
τούς Ἀφρικανούς, τούς ὁποίους λάτρευε κυριολεκτικά,
ἀλλά καί γιά τόν τότε ὑπάρχοντα Ἑλληνισμό, κυρίως στήν
Τανζανία.
Μάλιστα γιά νά βοηθήσει τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ
ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες, εἰσηγήθηκε νά ἀποστέλλονται
ἀφρικανόπουλα πού ἔδειχναν ζῆλο καί ἀφοσίωση στήν
Ὀρθοδοξία, νά φοιτήσουν στό ἑλληνικό σχολεῖο τῆς Ἀρούσιας καί στή συνέχεια, ἐφόσον παρέμεναν πιστοί καί ἀφοσιωμένοι, νά ἀποτελέσουν τούς πρώτους ἱερεῖς καί κατηχητές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὁ π. Χρυσόστομος ἀνήκει, ὁπωσδήποτε, στήν κατηγορία τῶν κληρικῶν ἐκείνων πού δέν εἶχαν ποτέ σκεφθεῖ
νά κάνουν κάτι γιά τόν ἑαυτό τους. Θυσίασε ὅλη του τή
ζωή καί παρά τό γῆρας καί τίς ἀσθένειές του δέν ζήτησε νά φύγει. Ἔμεινε ἐκεῖ ἀκλόνητος καί ἀφοσιωμένος στό
ἱερό καθῆκον.
Ὅταν ἀναγκάστηκε κάποτε νά ἀλλάξει χῶρο, δέν σκέφτηκε νά ἐπιστρέψει στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ζήτησε ἀπό τόν
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας νά τοῦ ἐπιτρέψει νά συνεχίσει
τό ἔργο του σέ ἄλλη περιοχή τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἦταν, ἐπιπλέον, ἐκεῖνος πού συμπαραστάθηκε πολύ στόν πρῶτο
Μητροπολίτη Κένυας καί Εἰρηνουπόλεως Νικόλαο, τόν
μετέπειτα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Νικόλαο τόν ΣΤ΄, ὁ
ὁποῖος μάλιστα τοῦ ἔστειλε ἕνα γράμμα καί τοῦ ἔδινε τίς
σχετικές ὁδηγίες, προκειμένου νά συνεχίσει τό ἔργο τό
ὁποῖο ἀνέλαβε τότε στήν ἀνατολική Ἀφρική.
Δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ὁ Μητροπολίτης, ἀναγνώριζε τή μεγάλη συμβολή του στήν ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στήν ἀφρικανική ἤπειρο. Ἔγραφε στό συγκεκριμένο
γράμμα: « Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς πολυτίμους ὑπηρεσίας,
ἅς παρέχει ἡ Ὑμετέραν ἀγαπητή Πανοσιολογιότης τῆς
Μητρί Ἐκκλησίᾳ καί τῇ θεοσώστῳ Μητροπόλει, διορίσαμεν αὐτήν Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον ἡμῶν μέ
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εὐρεῖαν δικαιοδοσίαν καί μετά τοῦ δικαιώματος, ὅπως
ἐκπροσωπῇ Ἡμᾶς εἰς πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν καί διοικητικήν ἐκδήλωσιν, ὑπογράφη δέ ἐξ ὀνόματος Ἡμῶν τά πιστοποιητικά, ἔγγραφα κ.ἄ. ἀφορῶντα τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Εἰρηνουπόλεως, κατά τήν ἐξ αὐτῆς, ἀπουσίαν ἡμῶν».
Πολλά εἶναι τά περιστατικά τά ὁποῖα συνέδεσαν τή
ζωή τοῦ π. Χρυσόστομου Παπασαραντοπούλου μέ διάφορους τόπους, ἀλλά καί μέ διάφορες προσωπικότητες.
Ἀξιοσημείωτη ἡ γνωριμία του μέ τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο τόν Γ΄. Τόν συνάντησε κατά τή
διάρκεια τῶν ἐπισκέψεών του στό χῶρο τῆς ἀνατολικῆς
Ἀφρικῆς καί εἰδικά στήν Κένυα, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
θέλησε νά βοηθήσει στήν προαγωγή τοῦ ἔργου τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν φυλῶν τῆς ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς.
Γράφει χαρακτηριστικά ὁ π. Χρυσόστομος – ὅταν πιά
βρισκόταν στήν ἄλλη χώρα τῆς ἐπιλογῆς του, στό Ζαΐρ,
ὅπου καί ἐκεῖ ἐργάστηκε γιά τήν ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας – στόν τότε Χωρεπίσκοπο Κωνσταντίας Χρυσόστομο, πού ἦταν βοηθός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δείχνοντας τόν
σεβασμό καί τή συμπάθεια στό πρόσωπο τοῦ ἀείμνηστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου: «Ἐν πρώτοις ἐπιθυμῶ
νά ἐκφράσω τήν μεγάλην μου χαράν διά τά ὅσα συνετελέσθησαν εἰς Κένυαν, μέ τήν κατά τόν παρέλθοντα Μάρτιον παρουσίαν ἐκεῖ τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ἄς εἶναι εὐλογημένον τό ὄνομα τοῦ
Κυρίου, ὅστις, ἐν τῇ χάριτί του ἔδωκε τήν μεγάλην ἐκείνην πνευματικήν ἱκανοποίησιν εἰς τόν ἡρωικόν ἐκπρόσωπον τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ἑλληνικῆς
ἀνδρείας καί μεγαλοψυχίας …».
Πρίν ὁλοκληρώσουμε τό σημείωμα αὐτό, θά ἦταν χρήσιμο νά παραθέσουμε, μέσα ἀπό τίς ἑκατοντάδες ἐπιστολές πού λάμβανε ὁ π. Χρυσόστομος ἀπό φίλους καί ὑποστηριχτές τοῦ ἔργου του, δύο μικρά κείμενα.
Τό ἕνα εἶναι ἀπό τόν ἀείμνηστο γέροντα π. Φιλόθεο
Ζερβάκο, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστό, ἀποτελεῖ ὁσιακή μορφή τοῦ
20οῦ αἰῶνα. Γράφει, λοιπόν, ὁ π. Φιλόθεος τό ἔτος 1962,
ἀνάμεσα στά ἄλλα: «… Ἐν πρώτοις θά μέ ἐπιτρέψετε νά σᾶς
συγχαρῶ διά τόν ζῆλον, τήν προθυμίαν, τήν ἀγάπην καί
τήν φιλαδελφίαν, τήν ὁποίαν βλέπω ὅτι ἔχετε καί δεικνύεται πρός τούς ἐν Οὐγκάντᾳ ἀφρικανούς ἀδελφούς. Οὐκ
ἐξ ὑμῶν Θεοῦ τό δῶρον, ἐπειδή πᾶσα δόσις ἀγαθή καί
πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἐκ τοῦ Πατρός τῶν φώτων. Δεύτερον, ὡς γεροντότερος καί πεῖραν
ἔχων σέ συμβουλεύω νά ἐργάζεσαι καί νά κοπιάζῃς διά
τήν ἀγάπην τῶν ἀδελφῶν, καί ἀκόμη νά βιάζῃς τόν ἑαυτόν
σου κατά τόν θεοκήρυκα Ἀπόστολον Παῦλον· ὑποπιάζω
τό σῶμα μου καί δουλαγωγῶ μήπως τοῖς ἄλλοις κηρύξας
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αὐτός ἐγώ ἀδόκιμος γένωμαι. Νά κοπιάζῃς ἀλλά καί μετά
διακρίσεως, μείζων γάρ πασῶν τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ διάκρισις. Περικείμεθα σῶμα ἀσθενές, καί ἐάν τό βιάσωμεν
περισσότερον ἀπό ὅτι δύναται νά ἐργασθῇ. Δι’ αὐτό ἔλεγε καί ὁ ἐκ τῶν Ἁγίων Πατέρας Μέγας Βαρσανούφιος· τό
πολύ εἶναι ὀλιγοχρόνιον, ἐνῷ τό ὀλίγον εἶναι πολυχρόνιον. Ἔχετε διάκρισιν περισσοτέραν ἐμοῦ, ἀλλά δίδου σοφῷ
ἀφορμήν καί σοφώτερος ἔσει…».
Ἀκόμα μία συγκλονιστική μαρτυρία εἶναι ἐκείνη τοῦ
π. Ἀνδρέα Τσίρου, πού ἔγραφε, ἀνάμεσα στά ἄλλα, καί τά
ἑξῆς: «…Ἤθελα ἀπό καιρό νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, δηλαδή ἀπό τότε πού ἔφθασα στήν Ἀνατολικήν Ἀφρικήν,
διάφοροι λόγοι ὅμως μέ ἀνάγκαζαν μαζί μέ τήν πολλή
ἐργασία νά ἀναβάλω διαρκῶς αὐτό τό χρέος μου. Διότι ἦτο χρέος καί καθῆκον μου, ἔστω καί ἐκ τοῦ μακρόθεν, νά φιλήσω υἱκῶς τό χέρι σας, τό χέρι τοῦ πρωτεργάτη τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς Ἀνατολικήν Ἀφρικήν. Τό ὄνομά
σας δι’ ἐμέ, ἀπό παιδί, εἶχε γίνει θρῦλος, καί ποτέ δέν ἐπίστευα ὅτι μία ἡμέρα ἴσως θά εὑρισκόμουν, ἔστω καί τελείως ἀτελῶς, ἐπί τά ἴχνη σας. Ὅταν ἔφθασα τόν Ὀκτώβριον εἰς Ναϊρόμπι ἀμέσως ἐκατάλαβα ὅτι ἀπό ἐκεῖνο ἤ
ἐκεῖνο τό δωμάτιο, μέρος, σπίτι, ἐκκλησία, τόπον, εἶχε περάσει ἡ σκιά σας, τό χέρι σας. Καί ὅ,τι εἴχατε ἀγγίξει τό
ἔγγιζα μέ σεβασμόν καί θαυμασμόν. Ἡ χαρά μου ἦτο μεγάλη διότι σᾶς αἰσθανόμουν δίπλα ἀλλά καί ἡ λύπη μου
ἐπίσης μεγάλη διότι μοῦ ἔλειπε ἡ καθοδηγητική φυσική
σας παρουσία… Καί νά σκεφθῆτε, Σεβαστέ μου Πάτερ, ὅτι
σᾶς γράφω μέσα ἀπό τό ἴδιο δωμάτιο πού μένατε ἐσεῖς
κάποτε, ἀπό τό ἴδιο γραφεῖο, ἴσως τά χέρια μου ἐγγίζουν
τά ἴδια πράγματα πού ἄγγιξαν τά ἰδικά σας. Σκεφθῆτε λοιπόν τήν συγκίνησιν καί τόν φόβον πού αἰσθάνομαι. Φόβον μήπως ἀνάξια χέρια ψηλαφοῦν πράγματα πού ἄγγιξαν κάποτε ἅγια χέρια …».
Κατακλείοντας τό παρόν ἄρθρο θά παραθέσουμε ὡς
ἐπίλογό του τά ὅσα τοῦ ἔγραφε ὁ ἀείμνηστος Ἀκαδημαϊκός δάσκαλος Ἰωάννης Καρμίρης: «…εἰς τό ἔργον του ἡ
ὑμετέρα συμβολή, Πανοσιολογιότατε, ὑπῆρξε μεγάλη. Δι’
ὅ κι ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω ὑμῖν τά εἰλικρινῆ συγχαρητήριά μου καί νά εὐχηθῶ ὅπως ὁ Κύριος ἐνισχύῃ πάντοτε
ὑμᾶς πρός συνέχισιν καί πρόοδον τοῦ ἀρξαμένου ἔργου,
ὅπερ θά περιληφθῆ μετά τοῦ ὀνόματός σας καί τῶν ἄλλων
συνεργατῶν σας (π.χ. τοῦ μαθητοῦ μου π. Θεοδώρου Ναγκιάμα) εἰς τά δέλτους τῆς Ἱστορίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἐν Ἀφρικῇ…».
Ἄς ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή του!
† Ὁ Ναϊρόμπι Μακάριος

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΆ

Ἐρώτηση:
Ποιό πρέπει νά εἶναι τό περιεχόμενο τῆς κατηχήσεως;

Ἀπάντηση:
Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ δέν ἔχουμε συγκεκριμένη
ἀπάντηση ἀπό τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι ὁ
μστ΄ (46ος) καν. τῆς Λαοδικείας (4ος αἰ.) διαλαμβάνει: « Ὅτι δεῖ τούς φωτιζομένους τήν πίστιν ἐκμανθάνειν, καί τῇ πέμπτῃ τῆς ἑβδομάδος ἀπαγγέλλειν τῷ
ἐπισκόπῳ ἤ τοῖς πρεσβυτέροις». Τά ἴδια ἐπαναλαμβάνει «παρομοίως, αὐτολεξεί» («Πηδάλιον», σελ. 288289) καί ὁ οη΄ (78ος) κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (691-692).
Ὡστόσο μέ τή λέξη «πίστιν» δέν ἔχουμε σαφή καί
ὁρισμένη ἀπάντηση-εἰκόνα τοῦ περιεχομένου της.
Ἔτσι μέ τόν ὅρο αὐτό μπορεῖ κάποιος νά περιορισθεῖ
στό Σύμβολον τῆς Πίστεως ἐνῶ ἄλλος νά τήν ἐπεκτείνει σέ ὅλα τά ὑπάρχοντα δόγματα τῆς Πίστεως, καί μέ
αὐτό νά ἐννοεῖ ὅλους τούς ὅρους (τούς θεσπισμένους)
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Αὐτές οἱ δύο ἀπόψεις-ἑρμηνεῖες μποροῦν
νά στηριχθοῦν στά ἑξῆς δεδομένα: Ἡ πρώτη
ἄποψη μπορεῖ νά στηριχθεῖ στό γεγονός ὅτι
ὁ μστ΄ (46) κανόνας τῆς Λαοδικείας ἀνάγεται
στόν 4ο αἰ. (343-381), ὅταν δέν εἶχαν γίνει ὅλες
οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι.
Ἡ δεύτερη ἄποψη μπορεῖ νά στηριχθεῖ στό
γεγονός ὅτι ἐπανελήφθη ὁ κανόνας τῆς Λαοδικείας καί ἐπεκυρώθη ἀπό τήν Πενθέκτη
Οἰκουμενική Σύνοδο (691-692) καί μάλιστα μετά τή θέσπιση τοῦ α΄ κανόνα αὐτῆς, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρεται στίς προηγούμενες Οἰκουμενικές
Συνόδους καί «τά προειρημένα τῆς εὐσεβείας δόγματα». Ἴσως μάλιστα γι’ αὐτό νά ἐπανέλαβε ἀπαραλλάκτως τόν μστ΄ (46) κανόνα τῆς Λαοδικείας, γιά νά διευρύνει τά
ὅρια, γιά νά ἀνοίξει τή δυνατότητα μέ
τή λέξη «πίστιν» νά ἐννοοῦνται ὅλα
τά δόγματα τῆς πίστεως.
Αὐτές τίς δύο ἀπόψεις ἐνι-

σχύουν μέ τά λεγόμενά τους καί μεγάλοι κανονολόγοι.
Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι ὁ Ἀριστηνός λέει: «Δεῖ τόν προσερχόμενον τῷ θείῳ φωτίσματι . . . τήν πίστιν ἐκμανθάνειν, καί τῇ πέμπτῃ τῆς ἑβδομάδος, καθ’ ἥν μέλλει
φωτισθῆναι (= νά βαφτιστεῖ) τῷ ἐπισκόπῳ ἤ τοῖς πρεσβυτέροις ταύτην ἀπαγγέλλειν» (Γ. Ράλλη – Μ. Ποτλῆ,
Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων, τόμ. Γ΄,
Ἀθήνῃσι 1853, σελ. 486). Ἑπομένως ἐμμέσως φαίνεται ὅτι ὁμιλεῖ περί ὁρισμένου Συμβόλου τῆς Πίστεως,
μή ἐκτενοῦς περιεχομένου.
Ἀντιθέτως ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στήν
ἑρμηνεία τοῦ οη΄ (78ου) κανόνος τῆς Πενθέκτης λέει:
«Οἱ πρός τό φώτισμα καί βάπτισμα ἑτοιμαζόμενοι κατηχούμενοι . . . πρέπει εἰς ὅλον τόν καιρόν τῆς κατηχήσεώς των . . . νά μανθάνουσι καλά τά δόγματα τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως, καί κάθε Πέμπτην τῆς ἑβδομάδος, κατά τόν Ζωναρᾶν, νά τά λέγωσιν ἀπέξω εἰς τόν
Ἀρχιερέα, ἤ εἰς τούς Πρεσβυτέρους . . . » («Πηδάλιον»,
σελ. 289). Αὐτή ἡ ἔκφραση «τά δόγματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως» μᾶλλον ὁδηγεῖ γιά τήν ἐκμάθηση ὅλων
τῶν δογμάτων τῶν ὁρισθέντων ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, ἄν καί ἡ ἄλλη ἔκφραση «νά τά λέγωσιν ἀπέξω» μᾶς κάνει ἐπιφυλακτικούς.
Τελικά τό περιεχόμενο τῆς κατηχήσεως πρέπει νά
εἶναι ὅλα τά δόγματα τῆς πίστεως, οἱ ὅροι τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά κατά τήν ἐξέταση τοῦ κατηχουμένου πρίν βαφτιστεῖ εἶναι ὑποχρεωμένος νά λέει ἀπ’ ἔξω μόνο
τό Σύμβολο τῆς Πίστεως (τό «Πιστεύω»). Τοῦτο ἄλλωστε καί ἔχει
ἐπικρατήσει νά γίνεται μέχρι καί
σήμερα στίς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Αὐτά φυσικά εἶναι ἡ βάση τῆς κατηχήσεως, ἀλλά ἀπαραίτητη εἶναι καί
μία γενικότερη ἀνάπτυξη καί κατοχύρωση μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τίς ἑρμηνεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
ἐν λόγῳ κατηχήσεως. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα κάθε Πατριαρχεῖο καί κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ρυθμίζει τό χρόνο
καί τό περιεχόμενο τῆς κατηχήσεως
σύμφωνα πάντοτε μέ τίς ὀρθόδοξες
ἀρχές καί παραδόσεις της.
Παν. Ἰ. Μπούμης
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ΔΩΡΗΤΕΣ

«τῶν δέ μαθητῶν καθῶς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος
αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς... ἀδελφοῖς»
(Πράξ. ια' 29)

Ἀπό 01-07-2021 ἕως 30-09-2021 προσεφέρθηκαν στό Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τά παρακάτω χρηματικά ποσά γιά τό ἱεραποστολικό
ἔργο ἀπό τούς:
Zucchini Marko 20,23 • Αἰκατερίνη 5 • Ἀλαμάγκο Σπῦρο 10 • Ἀνδριανοῦ Βασιλική 10 • Ἀνδριανοῦ Σοφία 10 • Ἀνδριόπουλο Ἀριστείδη 30 • Ἀντωνάτου Παρασκευή 30 • Ἀνώνυμο (Α.Α. 2009) 100
• Ἀνώνυμο (Α.Α. 2019) 90 • Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2625) 5
• Ἀνώνυμο (Α.Α. 2016) 90 • Ἀνώνυμο (Α.Α. 2465)
8 • Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2398) 50 • Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 1962)
50 • Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2629) 30 • Ἀνώνυμο (Γ.Ε. 2631,
2632, 2420, 2421) 200 • Ἀποστόλου Ἀθηνᾶ 355 •
Ἀχρώ 50 • Βαλλή Βασιλική 1.000 • Βελισσαρίου
Κυριακούλα 15 • Βιλλιώτου Μαρία 30 • Βουκυκλάρη Στέλλα 30 • Βυτανιώτη Ἀστερόπη 40 • Γαβρίδου Σοφία 100 • Γαλάνη Μ. 20 • Γανωτῆ Κων/
νο 50 • Γαργαλῆ Νικόλαο 250 • Γεωργιάδη Παναγιώτη 25 • Γεωργούλα Εἰρήνη 30 • Γιαννοπούλου
Παναγιώτα 16 • Δαβάκη Εὐστράτιο 50 • Δεληγιώργη Κων/νο 30 • Δελλῆ Νικόλαο 25 • Δρακουλάκη
Μενέλαο 150 • Δριτσούλα Λουκᾶ 50 • Ζαρκαδούλα Ἰωάννη 200 • Ζαφειρόπουλο Χρῆστο 50 • Ζερβίνο Παναγιώτη 20 • Ζιωτόπουλο Ἀγησίλαο 100 •
Ζωχιοῦ Δέσποινα 100 • Ἡσυχαστήριο «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 30 • Κακαράτζα Ἀντώνιο 20 • Κάμα
Βασίλειο 5 • Κανάκη Γεωργία 20 • Κανάκη Εὐαγγελία 20 • Καντᾶ Νικηφόρο 500 • Καντιδάκη Ἰωάννη
60 • Καπίκη Δημήτριο 30 • Καραγεώργου Μαρία
20 • Καραμπάτη Λίτσα 10 • Καρβέλα Παναγιώτη
100 • Κατρίνη Θεόδωρο 50 • Κατσαροῦ Κατερίνα 30 • Κατσώρα Ἀλέξανδρο 30 • Κηπουροῦ Βασιλική 100 • Κονδύλη Μιχάλη 34 • Κοντοβᾶ Κων/
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νο 20 • Κοσμίδη Ἰωάννη 10 • Κοτοπούλη Ἀνδρέα
20 • Κούνδη Νικόλαο 100 • Κουπαράνη Στέργιο
16,40 • Κουτσογιάννη Ἀγγελική 50 • Κουτσογιάννη Δ. 80 • Κροκιδάκη Θεοδόσιο 10 • Κωνσταντοπούλου Βούλα 60 • Λεβεσάνο Νικόλαο 100 • Λένη
Ρούλα 5 • Λιβιεράτου Δήμητρα 50 • Λουκᾶ Δημήτριο 10 • Λουκᾶ Ὀρσία 10 • Λυμπέρη Δημήτριο
408 • Μακρῆ Κωνσταντίνα 20 • Μαραγιάννη Νικ.
50 • Μαργέτη Αἰκατερίνη 200 • Μαρκαντώνη Νικόλαο 20 • Μαστρογεωργίου Γεώργιο 50 • Μαύρου Ἑλένη 20 • Μαυρουδῆ Εὐτυχία 20 • Μελισσάρη Εὐάγγελο 50 • Μέλλε Ἑλάνη 20 • Μετανίδη
Ν.Δ. 50 • Μέττου Μαρία 15 • Μπαμπούλη Ἀνθούλα 20 • Μπίκα Αἴγλη 100 • Μπουγάτσα Ἑλένη 10
• Μυλωνάκη Θεμιστοκλῆ 1.100 • Νικολετόπουλο
Διομήδη 100 • Πάλλα Βούλη 50 • Πάνου Κυπριανό 50 • Παπαδάκο Γεώργιο 255 • Παπαδημητράκη
Ἑλένη 20 • Παπαδημητρίου Καλομοίρα 10 • Παπαζαφείρη Ἀπόστολο 100 • Παπακωνσταντίνου Ἀγγελική 20 • Πασχαλίδη Ἀναστάσιο 30 • Πατουνᾶ Ἐμ.
60 • Πουλάκη Μαρία 25 • Πραβιτᾶ Βασίλειο 25 •
Προφύτου Θωμᾶ 20 • Πρυμικίρη Σταῦρο 20 • Ράπτη Κων/νο 100 • Ροπακιά Ἀγγελική 30• Σαρρῆ
Μαρία 200 • Στάτη Βασίλειο 15 • Συμεωνίδη Κλεάνθη 100 • Σωτηροπούλου Ἑλένη 50 • Ταιμούρτο
Θωμᾶ 10 • Τάσιου Ἀθηνᾶ 40 • Τραϊκάπη Σπυρίδωνα 100 • Τσαντήλα Μόκκα Ἀθανασία 50 • Τσαρμακλῆ Λουκᾶ 30 • Τσατσανάκο Κων/νο 60 • Τσιμούρτου Γεωργία 15 • Τσίντζα Ἑλένη 20 • Τσίντζα
Χρυσούλα 100 • Τσόλη Ἄννα 40 • Ὑφαντῆ ᾽Ιωάννη
30 • Φασουλῆ Δήμητρα 10 • Χατζημηνᾶ Κυριακή
20 • Χατζημπαρμπεράκη Βούλα 10 • Χρυσό Μιχ.
Παῦλο 200 • Ψαρουδάκη Παναγιώτα 50.
Ἐπιμέλεια: Εὐάγγελος Δ. Ζουρδούμης
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«Ὄχι μέ ἐξαναγκασμό καί βία, ἀλλά
μέ πειθώ καί λόγο καί καλωσύνη»
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* Πληροφορεῖ μέ τρόπο ὑπεύθυνο γιά τίς ὀρθόδοξες ἱεραποστολικές προσπάθειες ἀνά τόν κόσμο.
* Ἐνημερώνει πάνω στήν πολύμορφη πραγματικότητα τοῦ κόσμου, πού περιλαμβάνει τόσα ἔθνη
μέ ποικίλα προβλήματα καί χαρίσματα.

Nέοι δρόμοι Ἱεραποστολῆς στήν μετά-COVID ἐποχή
Πρωτοπρ. π. Ἀντώνιος Μπαφαλοῦκος,
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