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ΕIKONEΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ 
 1. «ἐν κόποις…ἐν θανάτοις…ὁδοιπορίαις  πολλάκις, 
…κινδύνοις …» ( Β΄ Κορ. 12, 23-26)
    Τά λόγια αὐτά τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου 
θά μποροῦσε νά πῆ καί ὁ Ἱεραπόστολος Μητροπο-
λίτης Πενταπόλεως (πρώην Κεντρώας Ἀφρικῆς) 
κυρός Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος ἐπί 36 χρόνια ἔσπειρε τό 
λόγο τοῦ Θεοῦ στό Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς. 
   Μέ τή ζωή καί τά  ἔργα του ἀποτέλεσε φωτεινό 
παράδειγμα πρός μίμησιν.
   Ἐργάσθηκε γιά τήν οἰκοδομή χιλιάδων ἐμψύχων 
ναῶν καί ἔκτισε δεκάδες λιθόκτιστους, ὥστε οἱ 
ἔμψυχοι νά λατρεύουν σ’ αὐτούς τόν Ἀληθινό Θεό.

   2.Τή θέσι αὐτῆς τῆς λασποκαλύβης ναοῦ στό χω-
ριό Μπάλα πῆρε ὁ ὡραῖος Ναός τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, πού ἔμελλε νά εἶναι τό τελευταῖο κα-
τασκευαστικό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου.
   Ἡ ἀγάπη του πρός τόν Θεό, τούς Ἀφρικανούς καί 
ἰδιαίτερα τά παιδιά, τόν ὥπλισαν μέ ἀντοχές καί δυ-
νάμεις, ὥστε νά ἐπιτελέση ἔργα ἀξιοθαύμαστα.
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Ὁ Ἱεραπόστολος Μητροπολίτης 
Πενταπόλεως Ἰγνάτιος

  Ὁ μακαριστός 
Μητροπολί-
της Ἰγνάτιος 
ἐπισκεπτόταν 
τήν Ἱερά Μονή 
Γενεθλίου τῆς 
Θεοτόκου 
(Πελαγίας), 
ὅπου μόναζε 
ἡ ἀνηψιά του 
μοναχή Χρυσή.
  Τόν ὑπο-
δέχονται μέ 
χαρά ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης 
Ναυπάκτου καί 
Ἁγίου Βλασίου 
κ. Ἱερόθεος, 
πνευματικός 
τῆς Μονῆς, ἡ 
Γερόντισσα καί 
οἱ μοναχές. 

τόν Πόντο στό ἐσωτερικό τῆς Μ. Ἀσίας στό Ἰκόνιο.
    Ὁ πατέρας του Θεόδωρος ἦταν πολύ εὐλαβής 
καί θεοφοβούμενος ἄνθρωπος, γλύτωσε θαυμα-
τουργικά ἀπό τήν πενταετῆ ἐξορία καί τά «τάγμα-
τα θανάτου». Στό Ἰκόνιο γνώρισε τήν Ἑλένη, μιά 
εὐλαβέστατη γυναίκα, πού διακρινόταν γιά μιά 
ἀτόφια ἐμπειρική πίστι καί ἁπλότητα. Τήν γνώρισα 
καί ἐγώ προσωπικά, ὅταν ὑπηρετοῦσα ὡς Ἱεροκή-
ρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί 
Ἀλμωπίας καί συνδέθηκα πνευματικά μέ ὅλη τήν 
οἰκογένεια.
      Μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, μετά τήν Μι-
κρασιατική Καταστροφή, ἡ οἰκογένεια μετακινήθη-
κε ὡς προσφυγική στήν Ἀριδαία, ὅπου γεννήθηκε 
τό πρῶτο παιδί τους, καί στήν συνέχεια ἐγκαταστά-
θηκε στήν Ἔδεσσα, ὅπου γεννήθηκαν τά ὑπόλοι-
πα παιδιά. Ζοῦσαν φτωχικά, ἀλλά μέ προσευχές, 
ἀκολουθίες, νηστεῖες καί καλλιεργώντας σέ μεγάλο 
βαθμό, τήν ἐλεημοσύνη. Τό σπίτι φιλοξενοῦσε κάθε 
μοναχό, ἱεροκήρυκα καί πολλούς ἀνθρώπους πού 
εἶχαν ἀνάγκη. Ἐπίσης, τά ἀναγνώσματα ἦταν ἀπό 

 Τήν 9η Νοεμβρίου 2017, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, ἐκοιμήθη ἐν 
Κυρίῳ ὁ νέος Πενταπόλεως Ἰγνάτιος Μαδενλίδης. 
Ἐπειδή τά πάντα κατευθύνονται ἀπό τήν Πρόνοια 
τοῦ Θεοῦ, ὅλα ἑρμηνεύονται κάτω ἀπό αὐτήν τήν 
προοπτική. Πολλοί εἶπαν ὅτι τόν ἀγάπησε ὁ ἅγιος 
Νεκτάριος καί τόν πῆρε κοντά του.
     1. Μερικά βιογραφικά στοιχεῖα
    Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης ἦταν γόνος ποντιακῆς 
καταγωγῆς καί διαπνεόταν ἀπό τίς παραδόσεις 
τῆς ἡρωϊκῆς καί ἁγιοτόκου Καππαδοκίας, μέ τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή, τήν προσευχή, τήν ἀγάπη 
πρός ὅλους, τήν φιλοξενία, τήν ἀφιέρωσι στόν Θεό.
     Ὁ παππούς του Ἰωάννης Μεδενλίδης καταγόταν 
ἀπό τό Ἀκ-ταγ-Μαντέν τῆς Ἀργυρουπόλεως τοῦ 
Πόντου, γι’ αὐτό καί ἔλαβε τό ἐπώνυμο Μαντέλο-
γλου-Μαδενλίδης. Ἦταν βυρσοδέψης καί ὑποδη-
ματοποιός καί γιά μῆνες γυρνοῦσε τά Μοναστήρια 
τοῦ Πόντου καί ἔφτιαχνε παπούτσια γιά τούς μονα-
χούς. Εἶχε καί δύο ἀδελφές μοναχές Μητροδώρα-
Νυμφοδώρα. Λόγω διωγμῶν μετακινήθηκαν ἀπό 

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.Ἱεροθέου
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τούς βίους ἁγίων, τά ἔργα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου 
τοῦ Ἁγιορείτου, ὅπως τό Συμβουλευτικό Ἐγχειρί-
διο, ποιήματα καί ὕμνους κ.ἄ.
    Ζώντας σέ αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα ἡ ἀδελφή του 
Παναγιώτα Μαδενλίδου ἀφιερώθηκε ἀπό μικρή 
στόν Θεό, ὑπηρετώντας μέ ἀγάπη καί καλωσύνη 
τούς ἀσθενεῖς στά Νοσοκομεῖα. Ἦταν μιά ἐκλεκτή 
γυναῖκα μέ γλυκό, σεμνό, ἀλλά συγχρόνως σοβα-
ρό λόγο. Ἀλλά καί ὁ Γεώργιος ἐπέλεξε τόν δρόμο 
τῆς ἀφιερώσεως στήν Ἀδελφότητα τοῦ Σωτῆρος, 
καί τῆς ἱεραποστολῆς, ὅπως καί ἡ μοναχοκόρη τοῦ 
ἀδελφοῦ του Ἰωάννου Μαδενλίδου ἔγινε μοναχή.
   Ὁ ἀέρας αὐτός τῆς ἀφιερώσεως στόν Θεό δέν 
ἦταν τυχαῖος, ἀλλά καρπός αὐτῆς τῆς ποντιακῆς 
ἀτμόσφαιρας τῶν γονέων του. Ὅλη ἡ οἰκογένειά 
του θύμιζε κάτι ἀπό τήν ζωή τῶν Καππαδοκῶν 
Πατέρων, ἰδίως τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
   Ὁ μικρός Γεώργιος, ἀργότερα π. Ἰγνάτιος Μα-
δενλίδης, εἶχε τήν εὐλογία ἀπό τόν Θεό νά γεν-
νηθῆ στήν Ἔδεσσα καί μεγάλωσε σέ αὐτήν τήν 
ὡραία καί ζεστή πόλι, μέ τήν φυσική καλλονή της 
καί τήν χριστιανική της ἀτμόσφαιρα.

  Τά ἐφηβικά του χρόνια ἀξιώθηκε νά τά περάση 
στό πνευματικό κλῖμα πού εἶχε δημιουργήσει ὁ 
ἀλησμόνητος Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλ-
λης Παντελεήμων Παπαγεωργίου, μετέπειτα Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ὅταν ὁ Παντελεήμων 
ἐνθρονίσθηκε στήν Ἔδεσσα ἔδωσε ἕναν ἀναγεν-
νητικό ἀέρα στήν πόλι καί τήν περιοχή της, μέ τίς 

λαμπρές καί κατανυκτικές Λειτουργίες, τήν ἀγάπη 
του στούς νέους, τό ἐπιμελημένο κήρυγμα καί τήν 
ἔντονη ποιμαντική δρᾶσι.
   Ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων εἶχε φέρει ἐκλε-
κτούς συνεργάτες, ὅπως τόν Ἀρχιμ. Χρυσόστο-
μο Παπασαραντόπουλο καί τόν Ἀρχιμ. Χαρίτωνα 
Πνευματικάκι, πού καί οἱ δύο ἀργότερα ἔγιναν ἱερα-
πόστολοι στήν Ἀφρική. Κοντά σέ αὐτούς μεγάλω-
σε ὁ ἔφηβος Γεώργιος καί μυήθηκε στήν ἐκκλησι-
αστική ζωή καί τήν ἀγάπη του στήν Ἱεραποστολή. 
Ὁπότε ὁ καππαδοκικός του ἀέρας, πού ἀνέπνεε 
στό οἰκογενειακό του περιβάλλον, ἀναμείχθηκε μέ 
τό πνευματικό ὀξυγόνο πού ἐξέπεμπε ἡ πνευματι-
κότητα τοῦ λαμπροῦ Μητροπολίτου καί τῶν ἀξίων 
συνεργατῶν του. Κοντά τους ἀνδρώθηκε πνευμα-
τικά, μέ τίς Λειτουργίες στά Μοναστήρια τῆς πε-
ριοχῆς, μέ τίς Χριστιανικές ὁμάδες Νέων, μέ τίς 
πνευματικές ἐξορμήσεις κ.ἄ.
    Ἡ Ἔδεσσα μπορεῖ νά καυχηθῆ ὅτι μαζί μέ τά Ἰω-
άννινα ὑπῆρξαν τότε πρωτοπόρες πόλεις στόν νέο 
τρόπο διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων μέσα στήν 
ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός ὁ τρόπος τῶν 
χριστιανικῶν μαθητικῶν ὁμάδων ἐπεκτάθηκε στήν 
Θεσσαλονίκη καί στήν συνέχεια σέ ἄλλες πόλεις 
τῆς Ἑλλάδας. Ἀπό αὐτήν τήν νεανική συντροφιά 
βγῆκαν πολλοί Κληρικοί καί μοναχοί μέ ζῆλο καί 
ἀγάπη γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τόν ἔπαινο τῆς 
Ἐκκλησίας.
   Ὁ μικρός Γεώργιος, ὅπως ἦταν ἀπό τόν χαρα-
κτήρα του ζωντανό, ζωηρό παιδί προκαλοῦσε 

   Κατά τήν χειροτονίαν εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ π. Ἰγνα-
τίου ὁ μακαριστός Πατριάρχης Πέτρος παρεχώρησε 
συνέντευξιν, ὅπου μεταξύ ἄλλων εἶπε καί τά ἑξῆς 
σημαντικά λόγια, πού ἐπιβεβαιώνουν τήν ἀναγνώ-
ρισι τῶν ἱεραποστολικῶν ἐπιτευγμάτων στήν πε-
ριοχή τῆς Κανάνγκα:
    «…Προσπαθήσαμε μέ κάθε τρόπο νά ζωντα-
νέψη ἡ ἱεραποστολική προσπάθεια τοῦ Πατρι-
αρχείου Ἀλεξανδρείας.
   Σ’ αὐτά τά πλαίσια τῆς προσπαθείας μας, θε-
ωρήσαμε ἐκτιμώντας τό ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ 
ἀδελφοῦ Κεντρώας Ἀφρικῆς τώρα Ἰγνατίου, τόν 
ὁποῖον γνωρίσαμε ἀπό χρόνια, ὡς Μητροπολίτης 
Καμερούν νά τόν καταστήσουμε Μητροπολίτην 
εἰς διαδοχήν τοῦ κυροῦ Τιμοθέου μέ τή βεβαιότη-
τα ὅτι αὐτό τό ὁποῖο γνωρίσαμε στήν Κανάνγκα 
θά ἐπεκταθῆ καί σ’ ὅλη τή Μητρόπολί του καί 

   Ἡ χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ π. Ἰγνατίου 
ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κυρό Πέτρο 
καί τήν Ἱερά Σύνοδο τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξί-
ας. (16 Μαρτίου 2003).



τήν πολύ αὐστηρή παιδαγωγική τῆς μητέρας του. 
Ἦταν 9 χρονῶν, ὅταν τόν ὁδήγησε ὁ πατέρας του 
στό ἀναλόγιο, πατώντας στά δάκτυλα τῶν ποδιῶν 
του ἴσα πού ἔβλεπε τίς τελευταῖες σειρές τῶν βιβλί-
ων, ὅπως ἔλεγε, καί ἀπό ἕναν μοναχό ἄρχισε νά 
μαθαίνη συστηματικά τήν βυζαντινή μουσική.

    Συχνά πήγαινε στό Μοναστήρι τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ Ἐδέσσης, πού τότε ἦταν ἀνδρικό, καί θαύμα-
ζε τούς μοναχούς, ἐξυπηρετοῦσε καί τόν τυφλό 
μοναχό π. Μελέτιο. Πολύ νωρίς ἄρχισε νά ἐξο-
μολογῆται στόν πνευματικό, πού ὁ πατέρας του 
καλοῦσε στό σπίτι γιά νά ἐξομολογοῦνται ὅλοι. 
Πρῶτος του πνευματικός ὁ π. Χρυσόστομος Πα-
πασαραντόπουλος, τοῦ ὁποίου τά ροῦχα ἔπλενε ἡ 
μητέρα του. Δεύτερος ὁ π. Χαρίτων Πνευματικάκις. 
Τίς ἐλεύθερες ὧρες τῶν γυμνασιακῶν του χρόνων 
τίς περνοῦσε στήν Μητρόπολι καί στό Ἐντευκτή-
ριο Νέων πού εἶχε ὀργανώσει ὁ κατηχητής του 
π. Χαρίτων.
   Ἔτσι δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο πού ὁ Γεώργιος 
Μαδενλίδης σπούδασε θεολογία, ἀφιέρωσε τόν 
ἑαυτό του στόν Θεό, ἔδειξε μεγάλη ὑπακοή, δη-
μιούργησε ἕνα ἀξιοθαύμαστο ἱεροκηρυκτικό ἔργο 
στήν Λάρισα, ἔγινε ἱεραπόστολος στήν Ἀφρική, βα-
δίζοντας τά χνάρια τοῦ π. Χρυσοστόμου Παπασα-
ραντοπούλου καί τοῦ π. Χαρίτωνος Πνευματικάκι, 
ἐξελέγη στήν συνέχεια καί Μητροπολίτης.
   Ὅταν κλήθηκε ἀπό τόν Θεό νά συνεχίση τό ἔργο 
τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα π. Χαρίτωνος, στήν 

Ἀφρική, ἦταν περίπου 60 χρονῶν. Ἔμαθε μόνος 
του γαλλικά καί ξεκίνησε στήν ἀρχή γιά τρίμηνα 
ταξίδια καί λίγο ἀργότερα ἐγκαταστάθηκε μονίμως. 
Τό 2003 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς 
καί ἀργότερα, ὅταν παραιτήθηκε, ἔλαβε τόν τιμητι-
κό τίτλο τοῦ Πενταπόλεως.
   Τό ἱεραποστολικό του ἔργο ἦταν ἀπό κάθε πλευ-
ρά ἀξιοθαύμαστο σέ πολλούς τομεῖς, ὅπως στήν 
κατήχησι, τήν λατρεία, τήν ἀνοικοδόμησι τῶν 
Ἱερῶν Ναῶν, τήν ἐκπαίδευσι, κατώτερη καί μέση, 
τήν ἵδρυσι Πανεπιστημίου, μέ πρωτότυπη γιά 
τήν Ἀφρική μέθοδο διαδικτυακῆς διδασκαλίας καί 
ἐξετάσεως ἀπό τήν Ἑλλάδα, τήν διοργάνωσι τῆς 
Μητροπόλεως, τήν χειροτονία καί ἐκπαίδευσι τῶν 
καταλλήλων Κληρικῶν, τήν κατάρτισι χορωδιῶν, 
τήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψι, τίς ὁμιλίες στό 
ραδιόφωνο κ.ἄ. Ὅσοι ἔζησαν κοντά του στήν Ἱερα-
ποστολή, ἀσφαλῶς θά γράψουν γιά ὅλο αὐτό τό 
θαυμάσιο καί πολύπλευρο ἔργο του στήν Ἀφρική.
    Ὅλα αὐτά τά χρόνια μέχρι τόν θάνατό του, ἐρχό-
ταν τρεῖς φορές τόν χρόνο στήν Ἑλλάδα γιά νά 
βρίσκεται στίς συνάξεις τῆς Ἀδελφότητός του, νά 
ἀνταποκριθῆ στίς προσκλήσεις διαφόρων Μητρο-
πολιτῶν, συλλόγων, ἰδιωτῶν κλπ. νά ἐνημερώση 
γιά τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, νά συγκεντρώση τίς 
διάφορες δωρεές, νά προμηθευθῆ ὑλικά πού τούς 
χρειάζονταν καί νά ἐπιστρέψη πάλι στό ἔργο του.
   Κατά τίς μετακινήσεις του στήν Ἑλλάδα ἐπισκε-
πτόταν τήν Μονή τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πε-
λαγίας) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβα-

γιατί ὄχι καί σ’ ὅλη τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.
   Τό ἔργο αὐτό, καί τό διαλαλῶ ἀπό τήν ἡμέρα 
τῆς ποιμαντικῆς ἐπισκέψεώς μου στήν Κανάν-
γκα, εἶναι παράδειγμα πρός μίμησιν γι’ αὐτό 
ὀφείλω πολλή εὐγνωμοσύνη καί ἀγάπη σ’ ὅλους 
ἐκείνους πού βοηθοῦν καί πού προσφέρουν τήν 
ταπεινή τους διακονία ἐκεῖ, ἀλλά καί σ’ ὁλόκλη-
ρο τήν Ἀφρικανική Ἤπειρο καί τούς παρακαλῶ 
μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά συνεχίσουν …» 
  Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ Ἱεραποστολικός Σύλλογος 
«ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» ἀπό τό 1973 πού ἔφθασε ἐκεῖ 
ὁ ἀείμνηστος π. Χαρίτων Πνευματικάκις, δεχόμε-
νος ὡς κλήσι Θεοῦ τό κάλεσμα τοῦ φίλου του 
π. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου δέν ἔπαυ-
σε νά στηρίζη οἰκονομικά καί ἠθικά τό ἐκεῖ ἱεραπο-
στολικό κλιμάκιο, χωρίς νά παραλείπη τήν ἐνίσχυσι 
καί ἄλλων ἱεραποστολῶν σέ ὅλα τά μήκη τῆς γῆς.            

   Ὁ Πατριάρχης Πέτρος ἐνθρονίζει στήν Κινσά-
σα τοῦ Κονγκό τόν νέο Ἐπίσκοπο Ἰγνάτιο πού 
συνεχίζει δυναμικά τό ἱεραποστολικό ἔργο ἀπό 
αὐτή τή θέσι. (6 Ἀπριλίου 2003). 



δείας, ὅπου μονάζει ἡ ἀνηψιά του, μοναχή Χρυσή, 
μοναδικό παιδί τοῦ ἀδελφοῦ του, καί χαιρόταν μέ 
τήν ἐπικοινωνία πού εἶχε μέ τήν Γερόντισσα καί τίς 
μοναχές. Τούς διηγεῖτο μέ πολύ εὐχάριστο τρόπο 
διάφορα γεγονότα ἀπό τήν ἱεραποστολική δρᾶσι 
του στήν Ἀφρική καί τίς πολλές περιπέτειές του. 
Ἔβλεπε τά ἔργα πού γίνονταν στήν Μονή, ἔδειχνε 
ἐνδιαφέρον νά μάθη τήν τεχνική τῆς κατασκευῆς 
τους, διότι εἶχε εἰδικό χάρισμα σέ αὐτό, ἀλλά ἐπι-
κέντρωνε πάντα τόν λόγο στό θέμα τῆς ὑπακοῆς. 
Τούς ἔλεγε: «Καλά καί ὡραῖα τά κτήρια, ἀλλά 
ἄν δέν ζῆτε μέσα σ᾽ αὐτά μέ ὑπακοή, τί νά τά 
κάνετε;».
    Ὅταν ἄρχισε ὁ ἐμφύλιος στό Κονγκό καί ἐνῶ 
βρισκόταν στήν Ἑλλάδα, ἔμαθε ὅτι πρόκειται σύ-
ντομα νά χτυπήσουν στήν Κανάνγκα καί ἔσπευσε 
νά ἀναχωρήση νωρίτερα γιά νά εἶναι κοντά στίς 
ἀδελφές τῆς ἱεραποστολῆς καί γιά νά μήν θεω-
ρηθῆ ὅτι «μόλις εἶδε τά σκοῦρα ὁ Παππούς σηκώ-
θηκε καί ἔφυγε».
   Θαύμαζε πάντα τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνί-
τη, ἐπειδή ἔπεσε ἀπό τήν σκαλωσιά τοῦ ναοῦ τῆς 
Λαύρας καί τελείωσε ἔτσι τήν ζωή του. Γι᾽ αὐτό 
καί ὁ Θεός τοῦ χάρισε αὐτό τό τέλος. Ἔπεσε στόν 
τελευταῖο Ναό πού ἀνήγειρε καί μετά ἀπό ταλαι-
πωρία ἑνός μηνός, μέ πλήρη συνείδησι ὅτι φεύγει, 

ξεκίνησε γιά τό μεγάλο ταξίδι του, αὐτή τήν φορά μέ 
προορισμό τόν Οὐρανό, γιά νά συναντήση Αὐτόν 
τόν Μόνον πού ἀγάπησε καί λάτρευσε σ᾽ ὅλη τήν 
ζωή του «ἐκ κοιλίας μητρός αὐτοῦ», ὅπως ἔλεγε.
   2. Ἐνθυμήσεις μου ἀπό τόν Μητροπολίτη Πε-
νταπόλεως.
    Τόν μακαριστό Μητροπολίτη γνώριζα ἀπό λαϊκό 
θεολόγο καί ἀργότερα συνδεθήκαμε ὡς Ἱεροκήρυ-
κες, ἐκεῖνος ὑπηρετοῦσε στήν Λάρισα καί ἐγώ στήν 
ἰδιαίτερη πατρίδα του, τήν Ἔδεσσα. Ἐρχόταν νά 
δῆ τήν μητέρα του Ἑλένη καί τίς οἰκογένειες τῶν 
ἀδελφῶν του (Θεοδοσίας καί Ἰωάννου) καί συζη-
τούσαμε διάφορα κοινά ἐκκλησιαστικά θέματα.
   Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης διέθετε πολλά διανοητι-
κά, ψυχικά καί πνευματικά χαρίσματα. Ἦταν εὐφυ-
ής, πολυτάλαντος, εὐγενής, δημιουργικός, διακρι-
τικός, χαρισματοῦχος στήν ὁμιλία, στήν γραφή, τά 
σχέδια, τήν ἀφήγησι ἱστοριῶν, τήν ὀργανωτικό-
τητα, τό χιοῦμορ, τήν θυσία, τήν προσφορά, τήν 
ἐφευρετικότητα, τό χαριέστατο τοῦ λόγου, τό θάρ-
ρος καί τήν μαρτυρική ὑπομονή του.
   Τόν ἄκουσα πολλές φορές νά ὁμιλῆ ἀπό τοῦ 
ἄμβωνος. Τόν θυμᾶμαι ἔντονα ὡς λαϊκό θεολόγο 
νά ὁμιλῆ στόν Ναό τῆς Ἀδελφότητός του, ἔχοντας 
ἀκροατή του τόν καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, 
καί μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι ὅτι ἑρμήνευε τά στάδια τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς κατά τόν Μέγα Βασίλειο, ἤτοι 
τοῦ δούλου, τοῦ μισθωτοῦ καί τοῦ υἱοῦ μέ ὡραῖο 
διαρθρωμένο λόγο. Ἄλλη φορά τόν ἄκουσα στήν 
Ἔδεσσα ὡς Κληρικό νά ὁμιλῆ γιά τήν βίωσι τοῦ 
Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί μετέδωσε μία ἔντονη 
πνευματική ἀτμόσφαιρα. Εἶχε κάποια χαρακτηρι-

  Ἐπίβλεψις τῆς οἰκοδομῆς τοῦ Ἱ.Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 
Ἀθωνίτου, στό κέντρο τῶν περατωθέντων κτιριακῶν συγκρο-
τημάτων τοῦ πρώτου Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου στην Ἀφρική. 
Ἔργα ἀσύλληπτα πού ἐπέτυχε ὁ Μητροπολίτης  Ἰγνάτιος.  
   Tίς δαπάνες τοῦ Ναοῦ κάλυψε ἡ Ἱ.Μονή Μεγίστης Λαύρας.
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   Παρευρέθηκα στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἱεράρχου μέ ὅλα αὐτά τά ἐσωτερικά μου 
αἰσθήματα καί τίς προσωπικές ἀναμνήσεις καί 
δοξάζω τόν Θεό πού τόν γνώρισα, πού συνανα-
στράφηκα μαζί του καί εἶδα τόν εὐκλεῆ καρπό μιᾶς 
εὐλογημένης γενιᾶς. Καί σκεφτόμουν ἔντονα κατά 
τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τό ψαλμικό: «Αὕτη ἡ γενεά 
ζητούντων τόν Κύριον, ζητούντων τό πρόσωπον 
τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ» (Ψαλμ. 23, 6).
  Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του Πενταπόλεως Ἰγνατίου, ἀκαμάτου ἐργάτου 
τῆς Ἐκκλησίας καί φλογεροῦ Ἱεραποστόλου. 
Νοέμβριος 2017

  Αἴθουσα διδασκαλίας καί ἡ κοινή τράπεζα γιά 
τούς φοιτητές, πού ὅλοι εἶναι οἰκότροφοι.

   Τέλεσις τῶν ἐγκαινίων τοῦ Πανεπιστημίου ἀπό 
τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί 
πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρο στίς 23 Σεπτεμβρί-
ου 2007.

στικά ρητορικοῦ ἐντυπωσιακοῦ λόγου. Καλλιερ-
γοῦσε ἔντονα αὐτό τό χάρισμα.
   Διάβαζα σέ διάφορα περιοδικά τά κείμενά του, στά 
ὁποῖα περιέγραφε μέ καταπληκτικό τρόπο διάφορα 
περιστατικά καί γεγονότα ἀπό τήν ἱεραποστολική 
του δρᾶσι στήν Ἀφρική καί χαιρόμουν.
   Τόν ἄκουγα νά διηγῆται μέ ὡραῖο τρόπο πολλές 
ἱστορίες ἀπό τήν ἐπικοινωνία του μέ τούς Ἀφρικα-
νούς, ἰδιαίτερη δέ ἐντύπωσι μοῦ ἔκαναν οἱ διηγήσεις 
του ἀπό τά ἀεροπορικά ταξίδια του, μάλιστα ἀπό τό 
γεγονός ἐκεῖνο πού ἔπεσε τό ἀεροπλάνο καί μέσα 
ἀπό τίς φλόγες καί τούς καπνούς, ὅλοι εἶδαν νά 
βγαίνη ἕνας Κληρικός χωρίς νά πάθη τίποτε.
    Ὄχι μόνον τά διηγεῖτο ὅλα αὐτά μέ ἰδιαίτερη χάρι, 
ἀλλά ἦταν ἀπαράμιλλος στό θάρρος πού διέθετε, 
τήν ἔμπνευσι γιά τήν ἱεραποστολική δρᾶσι, γιά τήν 
προσωπική του συμμετοχή στήν ἀνοικοδόμησι 
Ναῶν, παρά τό προχωρημένο τῆς ἡλικίας του καί 
τό εὐπαθές τῆς ὑγείας του. Διέθεσε κάθε ἱκμάδα 
τῆς ζωῆς του στόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο.
   Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ἰγνάτι-
ος ἦταν πράγματι ὁ πιό εὐκλεής καρπός τοῦ εὐλογη-
μένου ζεύγους Θεοδώρου καί Ἑλένης, καί σέ αὐτόν 
σταμάτησε τό ἐπίθετο τῆς οἰκογένειας Μαδενλίδη, 
σταμάτησε ἡ μετάδοσι τῆς ζωῆς στίς ἑπόμενες γε-
νιές, ἀλλά σταμάτησε καί ἡ μετάδοσι τοῦ θανάτου. 
Ὡς ἀφιερωμένος στόν Θεό δέν μετέδωσε τήν ζωή σέ 
ἄλλους ἀπογόνους, ἀλλά δέν μετέδωσε οὔτε καί τόν 
θάνατο, διότι μέ τήν γέννησι ἑνός ἀνθρώπου ἔρχε-
ται στήν ζωή ἕνας ἄνθρωπος πού θά πεθάνη καί 
μέ αὐτόν τόν τρόπο κυριαρχεῖ ὁ θάνατος στήν γῆ. 
Ἔτσι σέ αὐτόν περατώθηκε τό ἐπίθετο τοῦ πατέρα 
του, ἀλλά δι’ αὐτοῦ προσφέρθηκε ὅλη ἡ εὐλογημένη 
γενιά του στήν Ἐκκλησία καί τόν Θεό, πρό παντός 
στήν οὐράνια Ἐκκλησία, ὡς εὐῶδες θυμίαμα.



  Ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος σέ μία ἀπό τίς ἐπισκέψεις 
του στό Σύλλογο «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» στήν Πάτρα, 
ὁμιλεῖ στήν αἴθουσα, μέ φόντο φωτογραφικό πίνακα 
τοῦ π. Χαρίτωνος.

 Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ» συνῆλθε 
ἐκτάκτως σήμερα 9 Νοεμβρίου 2017 ἑορτή τοῦ Ἁγί-
ου Νεκταρίου, ἐπὶ τῇ πληροφορίᾳ τῆς πρὸς Κύριον 
ἐκδημίας τοῦ φλογεροῦ Ἱεραποστόλου Μητροπολί-
του Πενταπόλεως πατρός Ἰγνατίου Μαδενλίδη.
   Ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γόνιμο πο-
λυετῆ καὶ καρποφόρο διακονία του εἰς τὴν Ἑλλάδα, 
ὑπηρέτησε θεοφιλῶς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν μετὰ παραδειγ-
ματικοῦ ζήλου καὶ αὐταπαρνήσεως, ὡς λαμπὰς και-
ομένη, εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἱεραποστολὴ εἰς τὰ ἔθνη.
  Ἡ ἁγιασμένη πορεία τῆς κατὰ Χριστὸν βιοτῆς 
του, θὰ παραμένη ἀφυπνιστικὸ σάπλισμα διὰ τοὺς 
ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. 
   Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ κατόπιν κατηχήσεως ὁδήγη-
σε διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος χιλιάδες Ἀφρικανοὺς 
εἰς τὴν Ὀρθόδοξο Πίστι.
   Ἀξιώθηκε νὰ προαγάγη εἰς τὴν Ἱερωσύνη δεκάδες 
Ἀφρικανοὺς πνευματικά του τέκνα, διὰ νὰ διακονοῦν 
τὸ Ἅγιον Θυσιαστήριον.
  Μὲ προσωπικούς του μόχθους καὶ μὲ συμπαράστασι 
ἀπὸ τὰ μετόπισθεν τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ο 
ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», ἄλλων Ἀδελφοτήτων καὶ φίλων τῆς 
Ἱεραποστολῆς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, πρω-
τοστάτησε εἰς τὴν ἀνέγερσι πλειάδος Ἱερῶν Ναῶν.
   Ἡ μεγάλη πόλι τῆς Κανάνγκα σεμνύνεται διὰ τὸν 
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τὸν μεγαλύτερο καὶ 

ἐπιβλητικότερο Ὀρθόδοξο Ναὸ εἰς τὴν 
Ἀφρική.
  Ἕνα ἀκόμη τεράστιο ἐπίτευγμά του ἦταν 
ἡ ἀνοικοδόμησι καὶ λειτουργία τοῦ πρώ-
του Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου εἰς τὴν 
Κινσάσα τοῦ Κογκό, ἐκ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ ὁποίου ἀποφοιτοῦν κάθε ἔτος 
δεκάδες στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.
    Οἱ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ἐπιδαψιλεύθησαν 
πλούσιες εἰς τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ διακε-
κριμένου Ἱεράρχου, ποὺ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ 
πλέον θὰ πρεσβεύη, ὥστε νὰ ἁπλώνεται 
ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὰ ἔθνη καὶ νὰ ἐπικρατῆ ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
   Διὰ τὴν σπουδαία συμβολὴ του εἰς τὸ 
ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ τὶς σπάνιες ἀρετὲς τοῦ μεταστάντος, ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε φαινόμενον προσφορᾶς 
καὶ αὐτοθυσίας, παραμένοντας μέχρι τέ-
λους εἰς τὰς ἐπάλξεις τοῦ ὡραίου ἀγῶνος 
«τῶν εὐαγγελιζομένων τὴν εἰρήνην, τῶν 

εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά», 
   Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ» 
ἀποτίον ἐλάχιστο φόρο τιμῆς, 
    Ὁμόφωνα ἀποφάσισε:
    -Νὰ παραστῆ τὸ Δ.Σ. καὶ μέλη τοῦ Συλλόγου εἰς τὴν 
ἐξόδιον ἀκολουθία. 
    -Νὰ διαθέση σημαντικὸ χρηματικὸ ποσὸ διὰ τὶς ἱε-
ραποστολικὲς ἀνάγκες.
    -Νὰ κυμματίζη μεσίστιος ἡ σημαία εἰς τὰ Γραφεῖα 
τοῦ Συλλόγου ἐπὶ τριήμερον.
    -Νὰ ἐκφρασθοῦν τὰ θερμὰ συλλυπητήρια εἰς τὸ 
Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Κιν-
σάσα-Ἱεραποστολικὸ Κλιμάκιο Κανάνγκα καὶ τὴν 
Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», τῆς ὁποίας ἦταν 
ἐπίλεκτο  μέλος.
    -Νὰ τελεσθῆ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Πατρῶν Θεία Λειτουργία καὶ ἐπιμνημόσυνος δέησις 
εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Συλλόγου τὴν Παρασκευὴ 10 
Νοεμβρίου 2017.
    -Νὰ ἀφιερωθῆ τὸ ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ 
«ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ» εἰς τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο 
τοῦ Μητροπολίτου Πενταπόλεως καί πρώην Κενρώ-
ας Ἀφρικῆς κυροῦ Ἰγνατίου.
    -Νὰ ἀργήσουν τὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου κατὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας.
    -Νὰ δημοσιευθῆ τὸ παρὸν εἰς τὸν τοπικὸ Τύπο.

Πάτρα 9/11/2017
Διά τό Διοικητικό Συμβούλιο

     Ὁ Πρόεδρος                   Ἡ Γενική Γραμματέας
   ΝικόλαοςΣῖμος                     Μαρία Καραχάλιου

8

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

«Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»
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  Ἐπάνω στό 
καμπαναριό 
τοῦ Ἀγίου 
Ἀνδρέου 
χτυπάει τήν 
καμπάνα 
πανηγυρικά 
καί ἀσφαλῶς 
στό νοῦ του 
ἔρχονται τά 
λόγια τοῦ 
π. Χαρίτωνος: 
«Χτυπᾶτε τίς  
καμπάνες τῆς 
Ὀρθοδοξίας 
σέ ὅλη τήν 
Ἀφρική…»   «Πᾶσα δόσις ἀγαθή καὶ πᾶν δώρημα τέλειον 

ἄνωθεν ἐστιν καταβαῖνον, ἐκ Σοῦ τοῦ Πατρός 
τῶν φώτων».
    Εὐλογημέγη ἡ γῆ, ἡ ὁποῖα ἐδέχθηκε τὸν μέγαν Ἱερα-
πόστολο, τὸν πατέρα Ἰγνάτιο, ἕναν ἀκούραστο   ἐργάτη 
τῆς Ἀμπέλου τοῦ Θεοῦ.
    Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ἰγνάτι-
ος βρέθηκε γιά τοὺς Ὀρθοδόξους τοῦ Κασάϊ ἕνα ἀγα-
θό δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ἔδωσε τὸν ἑαυτό του μέ πλήρη 
ἀφοσίωσι εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ὅλη του ἡ ζωή ἦταν 
μία διδασκαλία∙ πρόθυμος εἰς τὴν διακονίαν, ταπεινός 
καὶ πάντα σκεπτόταν τὴν ὥρα κατά τὴν ὁποίαν θά τὸν 
πάρη ἀπο τὴ γῆ ὁ Θεός.
    Μπορεῖ αὐτό νά θεωρηθῇ ὑπερβολικό, ἀλλά μεταφέ-
ρουμε ὅ,τι ἀκούσαμε. Ἓνας ἀπὸ τοὺς καθηγητάς τοῦ 
Γυμνασίου «Φῶς Ἐθνῶν» ἔλεγε: «ποτέ δέν συνή-
ντησα κήρυκα σάν τὸν Πενταπόλεως».
     Καὶ σήμερα ἔμειναν πολλά συνθήματα ἀπὸ τὰ κη-
ρύγματά του στά στόματα πολλῶν μαθητῶν, καθη-
γητῶν καί πιστῶν τῆς Κανάνγκα τοὺς ὁποίους στορ-
γικῶς προσφωνοῦσε: «Ἀδελφοί μου καὶ παιδιά 
μου».
     Μᾶς ἔλεγε ὁ γέροντας: «Στό Θεό λέω πάντα·  
Θεέ μου, ὅσες δυνάμεις, ὅσες δυνατότητες θά 
μοῦ δώσῃς, θά τίς ἀφιερώσω σ’ ἐσένα, στὴν 
Ἱεραποστολή». Καί αὐτό, ὅσοι ἔζησαν κοντά του, 
ὅσοι τὸν ἄκουγαν, τὸ μαρτυροῦν διότι μέχρι τελευταῖας 
στιγμῆς δέν ἔπαυσε νὰ ὑπηρετῇ, νὰ παρηγορῇ αὐτό 
τό λαό τοῦ Κασάϊ. Ἐπιτρέψατέ μας ν’ ἀναφέρουμε τὸ 
ὅτι τὴ στιγμή πού τὸ Κασάϊ ζοῦσε τὰ φρικτά γεγονότα 
μέ τὸν πολιτικό-ἐμφύλιο πόλεμο, ἀπεφάσισε ὁ πατήρ 
Ἰγνάτιος νά ἐπιστρέψῃ στὸ Κονγκό – ἐν ᾧ ἦταν στὴν 

Ἑλλάδα- γιά νά ζήσῃ μαζί μ’ αὐτό τὸ λαό πού ὑπέφερε 
τόσο. Ἀπόλυτη αὐταπάρνησις‼
   Ὁ πατήρ Ἰγνάτιος ἦταν ὁ φιλότιμος φύλακας τῆς 
Ἀμπέλου τοῦ Χριστοῦ. Ἔριξε τὸ σπόρο τῆς Ὀρθοδο-
ξίας στὴν γῆ μας ὁ πατήρ Χρυσόστομος Παπασαρα-
ντόπουλος, τὸν ἐπότισε τὸν κῆπο ὁ πατήρ Χαρίτων 
Πνευματικάκις καὶ ὁ πατήρ Ἰγνάτιος Μαδενλίδης τὸν 
μεγάλωσε, τὸν φύλαξε καὶ τὸν προστάτεψε.
    Σεβασμιώτατε ἅγιε πάτερ Ἰγνάτιε, ἀπὸ μόνα τους τὰ 
ἔργα σου μιλᾶνε καὶ σ’ ἐγκωμιάζουν. Εἶσαι ὁ πολύκαρ-
πος Ἱεραπόστολος τοῦ Κασάϊ.
   Ἐμπρός στὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ θά παρουσιάσουν 
οἱ Μάρτυρες τὰ χέρια με τὰ μαρτυρικά τους αἵματα, οἱ 
Ὁμολογητές θά παρουσιάσουν τίς μαρτυρίες τῆς ὁμο-
λογίας τους, οἱ Ὅσιοι καὶ Ἀσκητές τὰ τεκμήρια τῆς ζωῆς 
τους. Καὶ ἐσύ τὸ ἐξαντλημένο σῶμα σου καὶ μάλιστα τὸ 
σπασμένο σου πόδι, τὸ ὁποῖο θά παρουσιάσῃς εἰς τὸν 
Θεόν ὡς ἀπόδειξιν μιᾶς ἀφοσιωμένης καὶ ἱεραποστο-
λικῆς ζωῆς. Μετὰ τῶν Ἁγίων θέσιν νά εὕρῃς! Καὶ ὅπως 
ἐδέχθησαν οἱ Χριστιανοί τῆς Ἀντιοχείας τὸ Ἱερό Λείψα-
νο τοῦ Ποιμένος τους, τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφό-
ρου, ὁμοίως καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν Κανάνγκα ποθοῦμε νά 
σέ ὑποδεχθοῦμε μετὰ πολλῆς χαρᾶς εἰς τὴν χώρα σου 
γιά ν’ ἀναπαύεσαι μέ τοὺς προηγουμένους συνιεραπο-
στόλους. Θερμός μας πρὸς τὸν Θεόν πρεσβευτής νά 
εἶσαι, καὶ τίς εὐχές σου νά ἔχουμε.

Κανάνγκα, 11/12/2017
Ἱερεύς Ἀνδρέας BUKASA

Τὸ πολύτιμο
δῶρο
γιά τοὺς 
Κασαΐτες.
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  Ἕνα ἄλλο θαυμα-
στό καί μνημειῶδες 
ἔργο εἶναι ἡ θεμελί-
ωσις καί οἰκοδομή 
τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου 
στήν Κανάνγκα, 
πού εἶναι ὁ μεγαλύ-
τερος Ὀρθόδοξος 
Ναός στήν Ἀφρική 
χωρητικότητος 3000 
ἀτόμων. Ὁ Σύλλο-
γος «ΠΡΩΤΟΚΛΗ-
ΤΟΣ» ἐκάλυψε ὅλες 
τίς δαπάνες κατα-
σκευῆς του. 

   …Ἀπό τό 1981 ἄνοιξε μπροστά του νέα με-
γάλη θύρα ἱεραποστολῆς. Κάθε χρόνο καὶ γιὰ τέσ-
σερις μῆνες μετέβαινε στὴν Κανάνγκα τοῦ Κονγκὸ 
γιὰ νὰ βοηθῆ τὸν πνευματικό τῶν νεανικῶν του 
χρόνων, τὸν π. Χαρίτωνα Πνευματικάκι, ὁ ὁποῖος 
τὸ 1973, μετὰ ἀπό ἐπίμονες ἐκκλήσεις τοῦ ἀειμνή-
στου ἱεραποστόλου ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου 
Παπασαραντοπούλου, παρέλαβε ἀπό ἐκεῖνον τὴν 
σκυτάλη τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρι-
κή. Ὁ π. Χρυσόστομος εἶχε μόλις ξεκινήσει τὴν 
διακονία του στὴν Κανανγκα, ὅταν τὸν κάλεσε 
κοντά Του ὁ Κύριος, καὶ τὸ κενὸ ἀναπλήρωσε ὁ 
π. Χαρίτων. Κοντά του ἐρχόταν τώρα κατὰ δια-
στήματα καὶ βοηθοῦσε ὁ π. Ἰγνάτιος.
    Τὸ 1997, καθὼς ὁ π. Χαρίτων ἔφθανε σὲ βαθὺ 
γῆρας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώ-
ας Ἀφρικῆς κυρὸς Τιμόθεος ἀνέθεσε τὴν εὐθύνη 
τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Κανάνγκα στὸν τότε ἀρχι-
μανδρίτη π. Ἰγνάτιο.
    Ὁ π. Ἰγνάτιος συνέχισε καὶ ἀνέπτυξε περισσό-
τερο τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς, ὥστε, ὅταν ἐπι-
σκέφθηκε τὴν Κανάνγκα ὁ μακαριστὸς Πατριάρ-
χης Πέτρος Ζ’, ἐκτιμώντας τὸ ἔργο του θέλησε 

νὰ τὸν ἀναβιβάση στό ἀρχιερατικό ἀξίωμα. Ὁ 
π. Ἰγνάτιος, συναισθανόμενος τὸ βάρος τοῦ ἀξιώ-
ματος, ἐπεκαλέσθη ταπεινὰ τὴν ἀδυναμία του καὶ 
πέτυχε νὰ πείση τὸν Πατριάρχη νὰ παραιτηθῆ 
ἀπό τά σχέδιά του. Ὅταν ὅμως ἐκοιμήθη ὁ Μη-
τροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς Τιμόθεος, ὁ Πατρι-
άρχης ἐπανῆλθε καὶ ἐπέμεινε ἀνυποχώρητα, διότι 
ἤθελε, ὅπως εἶχε πεῖ, ὁ π. Ἰγνάτιος νὰ ἐπεκτείνη 
σὲ ὅλο τό Κονγκὸ τὸ ἔργο πού ἔκανε στὴν Καναν-
γκα, ὥστε τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ ἀποτελέση ὑπόδειγμα 
γιὰ ὅλες τὶς ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς.
    Τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2003 ὁ 
π. Ἰγνάτιος χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κε-
ντρώας Ἀφρικῆς στὸν πάνσεπτο Πατριαρχικὸ 
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ μη-
τροπολιτική του περιφέρεια περιελάμβανε τότε 
ἐκτός τοῦ Κονγκὸ καὶ τὰ μικρότερα κράτη Ρουά-
ντα, Μπουρούντι καὶ Κονγκὸ-Μπραζαβίλ.
    Ἡ ἀνάρρησί του στὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα δὲν 
ἐπηρέασε τὸ φρόνημά του. Στὴν Ἀδελφότητά μας 
παρέμενε ὡς ἁπλὸς ἀδελφός, ἐξακολουθοῦσε νὰ 
ζῆ μὲ ἀπόλυτη ὑπακοὴ σὲ ὅλα, συνανεστρέφετο 
μὲ πολλὴ ἁπλότητα μὲ ὅλους, ὅσες φορὲς ἄφηνε 

† ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

Ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ»
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τὴν ἔπαλξί του καὶ ἐρχόταν γιὰ λίγη ξεκούρασι καὶ 
ἀνανέωσι τῶν δυνάμεών του στὴν Πατρίδα. Κατὰ 
τὴν ἐδῶ παραμονὴ του μᾶς δίδασκε μὲ τὸ παρά-
δειγμά του, τὸν ἁπλὸ καὶ οὐσιαστικὸ λόγο του, τὴν 
ταπείνωσι καὶ καταδεκτικότητά του.
   Ἀξιοποιώντας τὴν πολύτιμη ἐμπειρία του ἀπό 
τὴν διακονία του στὴν Κανάνγκα, ἐργάσθηκε ἀκα-
ταπόνητα στὴ νέα του ἀποστολή, μὲ ἀποστολικὸ 
φρόνημα καὶ νεανικὸ ζῆλο, παρὰ τὴν προχωρη-
μένη πλέον ἡλικία του. Πραγματοποίησε πάνω 
ἀπό τετρακόσια ἀεροπορικὰ ταξίδια στὴν ἀχανῆ 
ἔκτασι τῆς Μητροπόλεώς του. Κήρυξε τὸν λόγο 
τοῦ Θεοῦ, ἵδρυσε νέες κοινότητες Ὀρθοδόξων σὲ 
πολλὰ μέρη, βάπτισε πλήθη Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν 
μας, χειροτόνησε ἱερεῖς, κατήρτισε κατηχητές, 
ἔκτισε περὶ τοὺς τριάντα ναούς, ἔκτισε σχολεῖα, 
ἵδρυσε φάρμες, ἔστησε τέσσερις ραδιοφωνικοὺς 
σταθμοὺς (στὴν Κανάνγκα, στὴν Κινσάσα, πρω-
τεύουσα τοῦ Κονγκὸ καὶ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, 
στὸ Κολουέζι καὶ στὸ Πουὰντ-Νουὰρ τοῦ Κονγκὸ-
Μπραζαβίλ). Τὰ διάφορα ἔργα του φέρουν τὴν 
σφραγίδα τῆς προσωπικῆς του ἐπιβλέψεως καὶ 
φροντίδος. Οἱ τεχνικές του γνώσεις καὶ ἡ καλλι-
τεχνική του εὐαισθησία τὸν βοηθοῦσαν ὥστε νὰ 
«φιλοκαλῆ μετ’ εὐτελείας», μὲ ἁπλά μέσα νὰ 
φτιάχνη ὄμορφες κατασκευές, πού στόλιζαν τοὺς 
ναοὺς καὶ τὰ σχολεῖα, στὴν ἀνέγερσι τῶν ὁποίων 
συμμετεῖχε συχνὰ καὶ μὲ προσωπικὴ ἐργασία.
   Σπουδαιότατο ἔργο του εἶναι ὁ νέος Ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στὴν Κανάνγκα, 
ὁ μεγαλύτερος Ὀρθόδοξος Ναὸς στὴν Ἀφρικα-
νικὴ Ἤπειρο. Ἐπίσης ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ στὴν 
Κινσάσα, τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο τῆς 
Ἀφρικῆς, πού διαθέτει οἰκοτροφεῖο τῶν φοιτητῶν, 
ἐπίσημη αἴθουσα ἐκδηλώσεων, σύστημα τηλε-
διδασκαλίας, πού ἐφαρμόσθηκε ἐκεῖ γιὰ πρώτη 
φορὰ στὰ πανεπιστήμια τοῦ Κονγκό. Στὸ κέντρο 
τοῦ συγκροτήματος δεσπόζει ὁ περικαλλὴς βυ-
ζαντινὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνί-
του, πού κτίσθηκε μὲ δωρεὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Οἱ ἀπόφοιτοι 
(μετὰ πενταετῆ φοίτησι) τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
βοηθοῦν ἤδη ὡς κληρικοί, κατηχητὲς καὶ στελέχη 
τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς.
   Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης, λόγω τῆς προχω-
ρημένης πλέον ἡλικίας του, παραιτήθηκε ἀπό τὴν 
ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεντρώας Ἀφρικῆς 
τὸ 2010, ὁπότε τοῦ ἐδόθη τιμητικῶς ἀπό τό Πατρι-
αρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὁ τίτλος τοῦ Μητροπολίτου 
Πενταπόλεως. Συνέχισε ὅμως τὶς ἱεραποστολικές 
του δραστηριότητες μὲ κέντρο τὴν Κανάνγκα, ἐπι-

σκεπτόμενος συχνὰ τὴν Θεολογικὴ Σχολή, ὅπου 
δίδασκε μέχρι τέλους.
    Ὅλα τά ἔργα του προχώρησαν μὲ τὴν βοή-
θεια ἱεραποστολικῶν Συλλόγων καὶ Ἀδελφοτήτων 
ἀπό τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπό τὶς γενναῖες προσφορὲς 
πολλῶν μεμονωμένων πιστῶν. Πέρασαν πολλὰ 
χρήματα ἀπό τά χέρια τοῦ ἀειμνήστου Μητροπο-
λίτου, αὐτὸς ὅμως ἔμεινε ἄθικτος, καθαρός, ἕνας-
φτωχός καὶ ἁπλὸς μοναχός, ἀνεπηρέαστος καὶ 

   Κατά τό ἀνακοινωθέν χρονικό τῆς Ἱ. Συνόδου 
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας στίς 26/10/2017 
ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. 
Θεόδωρος κατά τήν ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν «ἀνα-
φέρθηκε στόν ἀσθενούντα Σεβ. Μητροπολίτη 
Πενταπόλεως κ.Ἰγνάτιο, ὁ οποῖος νοσηλεύεται 
καί εὐχήθηκε γιά τήν ἀποκατάστασι τῆς ὑγείας 
του, ὑπογραμμίζοντας τήν αυτοθυσιαστική του 
προσφορά ἐπί σειρά ἐτῶν, στούς ἱστορικούς 
προμαχῶνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς 
στήν περιοχή τῆς Δημοκρατίας τοῦ Κονγκό ὡς 
Μητροπολίτης, ἀλλά καί ὡς Πρεσβύτερος καί 
Ἐφησυχάζων καί μήποτε ἡσυχάζων, στήν περι-
οχή τῆς Κανάνγκα.»
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   Χιλιάδες πιστοί ἐβαπτίσθηκαν «εἰς τό Ὄνομα 
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος». «Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν ἡ 
καρδία καὶ ἡ ψυχὴ μία…»(Πράξεις 4, 32) 

κατάφορτος ἀπό καρποὺς ζηλευτής ἱεραποστο-
λικῆς διακονίας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀφρική.
   Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπό τό ἀτύχημα πού τὸν ὁδή-
γησε στὸ θάνατο καὶ ἐπειδὴ ἦταν πλέον φανερὴ 
ἡ ἀστάθειά του στὸ βάδισμα, τοῦ συνέστησαν νὰ 
ἐπιστρέψη στὴν Ἑλλάδα. «Σεβασμιώτατε, νὰ γυ-
ρίσετε στὴν Ἑλλάδα. Θὰ πέσετε». Ἐκεῖνος ὅμως 
ἀπάντησε ἀποφασιστικά: «Αὐτὸ θέλω κι ἐγώ: 
νὰ πέσω πάνω στὸ καθῆκον». Καὶ ἔπεσε. Ἀλλὰ 
ἡ πτῶσι αὐτὴ ὁδήγησε στὴν Ἀνάστασι, στὸ δικό 
του «Πάσχα», στὸ θριαμβευτικὸ πέρασμα στὴ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία πόθησε καὶ γιὰ τὴν 
ὁποία μόχθησε μὲ πολλοὺς ἀποστολικοὺς κόπους 
ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς νεότητάς του μέχρι τὸ 
βαθύ του γῆρας.
   Στὰ σκηνώματα τοῦ οὐρανοῦ ἀσφαλῶς τὸν ὑπο-
δέχθηκε τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του ὁ ἅγιος Νεκτά-
ριος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως ὁ θαυματουρ-
γός.
   Ὁ Ἅγιος Θεὸς ἄς ἀναπαύη τὴν ἁγιασμένη ψυχὴ 
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πενταπόλεως 
Ἰγνατίου «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στε-
ναγμός, ἀλλά ζωὴ ἀτελεύτητος»…. 

ἀπό τό ἀξίωμα καὶ ἀπό τὸν «Μαμωνᾶ», ταπεινὸς 
δοῦλος καὶ ἀφοσιωμένος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Χριστοῦ.
   Ἦταν πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ὁ ἁπλὸς στὴ ζωὴ καὶ 
στὴν ἀναστροφή του, προσηνής, καταδεκτικός, 
εὐγενής, ἤπιος, διακριτικός, γλυκὺς καὶ φιλικὸς μὲ 
ὅλους. Μποροῦσε νὰ δεχθῆ κριτικὴ καὶ ἀπό πολὺ 
μικρότερούς του καὶ νὰ θαυμάζη καὶ προβάλλη 
τοὺς λιγότερο ἱκανοὺς καὶ ἄξιους, νὰ τιμᾶ καὶ νὰ 
σέβεται τοὺς πάντες.
   Συγχρόνως ἦταν τολμηρός, ἄφοβος, ἀνυπο-
χώρητος στὰ θέματα τῆς Πίστεως, πρωτοπόρος, 
ριψοκίνδυνος, ἀποφασιστικός. Τὸν περασμένο 
Μάρτιο, κατὰ τὸν ὁποῖο βρέθηκε στὴν Ἑλλάδα, 
τοῦ ὑπεδείχθη ἀπό τὴν Ἀφρικὴ νὰ μὴν κατεβῆ, 
διότι λόγω πολιτικῆς ἀναστατώσεως στὸ Κονγκὸ 
ἡ κατάστασι ἐκεῖ ἦταν ἐκτός ἐλέγχου, μὲ σκληρὲς 
ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ κυβερνώντων καὶ ἀντιπο-
λιτευομένων, πυροβολισμούς, σφαγές, θανάτους 
κ.λ.π. «Θὰ κάνω τὸν σταυρό μου καὶ θὰ πάω. 
Δὲν μπορῶ νὰ ἀφήσω μόνους τούς ἀνθρώπους 
μας», εἶπε καὶ ἔφυγε ἀποφασισμένος γιὰ ὅλα.
    Δὲν φοβήθηκε οὔτε τὶς τροπικὲς ἀσθένειες, 
οὔτε τὶς ἐπιβουλὲς τῶν «ἀντικειμένων», οὔτε τὶς 
στερήσεις τῶν ἀναγκαίων, οὔτε τὶς ταλαιπωρίες 
καὶ τοὺς κινδύνους τῶν πολλῶν μετακινήσεων σὲ 
συνθῆκες τριτοκοσμικές. Σὲ  αὐτοκινητιστικὸ  ἀτύ-
χημα τὸ 2005 ὑπέστη κάταγμα στὸ χέρι καὶ ἦλθε 
καὶ χειρουργήθηκε στὴν Ἑλλάδα. Τὸ 2008 σώθη-
κε ἀπό θαῦμα μὲ ἐλάχιστους ἄλλους σ’ ἕνα ἀπό τά 
πολλὰ ἀεροπορικὰ ταξίδια του, ὅταν τὸ ἀεροπλά-
νο σὲ πόλι τοῦ ἀνατολικοῦ Κονγκὸ δὲν μπόρεσε 
νὰ ἀπογειωθῆ καὶ ἀνεφλέγη βγαίνοντας μὲ μεγά-
λη ταχύτητα ἀπό τὸν διάδρομο ἀπογειώσεως. Ἡ 
ἀφορμὴ τῆς ἐκδημίας του ἦταν πάλι ἀπό ἀτύχημα, 
ὅταν ἐπιβλέποντας στὰ 87 του χρόνια τὴν ἀποπε-
ράτωσι τοῦ τελευταίου, ὅπως ἔλεγε, ναοῦ πού θὰ 
ἔκτιζε, ἔπεσε καὶ ὑπέστη κάταγμα τοῦ ἰσχίου. Σὲ 
δύο ἡμέρες προσεβλήθη ἀπό ἑλονοσία, πού κα-
τέβαλε τὸν ὀργανισμό του. Ἡ μὲ κόπο καὶ μεγάλη 
ταλαιπωρία μεταφορά του στὴν Ἑλλάδα, τὰ προ-
βλήματα τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἐπι-
δείνωσαν τὴν κατάστασι καὶ προμήνυαν τὸ τέλος, 
καθὼς μάλιστα ἔχασε ἐπί ἡμέρες τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ 
περιβάλλον. Ἀνένηψε γιὰ λίγες ἡμέρες κατὰ θαυ-
μαστὸ τρόπο. Δόξασε τὸν Θεό, ζήτησε ταπεινά 
τό ἔλεός Του, κοινώνησε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, 
ἐπικοινώνησε μὲ τοὺς ἀδελφούς τῆς Ἀδελφότη-
τος, ζήτησε συγγνώμη ἀπ’ ὅλους, ἐπεκαλέσθη τό 
Ἅγιον Πνεῦμα, προεῖπε τὸ τέλος του καὶ ἀνεχώ-
ρησε πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν, 



   Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πενταπόλεως 
Ἰγνάτιος πρώην Κεντρώας Ἀφρικῆς, ἐκηδεύθη 
11-11-2017 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Πευκα-
κίων, ὁ ὁποῖος κατεκλύσθη ἀπό πλήθη πιστῶν, πού 
προσῆλθαν ἀπό διάφορα μέρη τῆς πατρίδος μας.  
   Παρόντες ἦσαν καί ἀρκετοί ἀφρικανοί  ἀδελφοί 
εὑρισκόμενοι στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν 
ἄκρως συγκινητική.
  Τά πρόσωπα ὅλων ἐξέφραζαν συναισθήματα 
θλίψεως, σεβασμοῦ καί ἀγάπης γιά τόν ἀοίδιμο 
Ἱεράρχη πού ἡ μνήμη του θά ἔμενε αἰώνια στήν 
καρδιά τους. 
   Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Γουϊνέας κ. Γεώργιος ὡς ἐκπρόσω-
πος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 
κ.Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς συλλυπητήριες 
εὐχές τοῦ Πατριάρχου καί ὑπογράμμισε τήν πολύτιμη 
προσφορά τοῦ κοιμηθέντος Ἱεράρχου στήν διακονία 
τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα στόν Ἱεραποστολικό ἀγρό 
τῆς Ἀφρικῆς. 
      Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος 
κ.Ἱερώνυμο ἐκπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε 
ἐπικήδειο λόγο.
  Συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες 
Εἰρηνουπόλεως κ. Δημήτριος, Καμερούν κ. Γρη-
γόριος, Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρος, Κινσάσα 
κ. Νικηφόρος, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, Δημητρι-
άδος κ.Ἰγνάτιος, Μεσογαίας κ. Νικόλαος, Αἰτωλίας 
κ. Κοσμᾶς, Κίτρους κ. Γεώργιος, καθὼς καὶ ὁ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος.
   Παρέστησαν ἀκόμη οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπο-
λίτες Πτολεμάϊδος κ. Ἐμμανουήλ, Νέας Σμύρνης 
κ. Συμεών, Γλυφάδας κ. Παῦλος, Κυθήρων κ. Σε-
ραφείμ, πολλοί κληρικοί καί μοναχοί, ἐκπρόσωποι-
καί μέλη Ἱεραποστολικῶν Σωματείων.
   Ἀκολούθησε ἡ ταφή στο Κοιμητήριο τοῦ Ζωγρά-
φου, ὅπου πρός γενικό θαυμασμό διαπιστώθηκε 
καί ἐκεῖ ἡ εὐκαμψία τοῦ λειψάνου, χαρακτηριστικό 
δεῖγμα τῆς ἁγιότητος τοῦ ἀνδρός.
   Οἱ πιστοί τόν ἀποχαιρέτησαν ψάλλοντας μέ παλ-
λόμενη φωνή ἀπό τά ἔντονα συναισθήματα πού 
ἐβίωναν τό «Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον 
ἡ ζωή ἡ ἀθάνατος» καί «Χριστός Ἀνέστη», ὡς 
ἐπιστέγασμα, βέβαιοι ὅτι Ἄγγελοι παρέλαβαν τήν 
μακαρίαν ψυχή του γιά νά τήν ἀνυψώσουν ἐνώ-
πιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ πρός αἰωνίαν χαράν καί 
ἀνάπαυσιν μετά τῶν Ἁγίων Του.      

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία.

   Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέ-
σθηκε, σέ ἰδιαίτερα φορτισμένη 
συναισθηματικά ἀτμόσφαιρα.
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  Γράφω μερικά πτωχά λόγια γιά τόν μακαριστό 
Μητροπολίτη Πενταπόλεως πού λάμπρυνε μέ 
τόν βίο του τήν Ἀφρικανική Ἱεραποστολή, ἀλλά 
καί τό Ἀλεξανδρινό Πατριαρχεῖο, σάν ἕνα μικρό 
κεράκι πού ὀφείλω, ἀλλά ἀδυνατῶ νά ἀποθέσω 
στόν τάφο του εὑρισκόμενος πολύ μακριά.
    Ἡ πρώτη μου ἰδιαίτερη γνωριμία μέ τόν μακαρι-
στό ἔγινε τό 1986, ὅταν ἐπιστρέφοντας στό Ἅγιον 
Ὄρος ἀπό ἐπίσκεψι στήν Kananga μέ φιλοξένη-
σε στήν Λάρισα καί μοῦ πρόσφερε μάλιστα τό 
κρεββάτι του νά κοιμηθῶ.
  Ἡ τελευταία ἦταν στίς 3 Νοεμβρίου, ὅταν 
περνῶντας ἀπό τήν Ἀθήνα φεύγοντας στό ἐξω-
τερικό, τόν συνάντησα στό Νοσοκομεῖο, πού μό-
λις εἶχε ἀνανήψει ἀπό μία φοβερή ἑλονοσία, πού 
ἀκολούθησε τό σπάσιμο, ἔχοντας δίπλα του τόν 
π. Ἀστέριο. Δυσκολευόταν νά μιλήση, ἀλλά μέ 
κοίταξε καί πρόφερε καθαρά: «Ἦλθε ἐδῶ καί ὁ 
Μοναχός!»
   Συνεργαστήκαμε μαζί, μᾶλλον εὐλογήθηκα 
κάτω ἀπό τό ὠμόφορό του ἐπί δέκα σχεδόν 
χρόνια.
  Ἦλθε στό Ἅγιον Ὄρος τό 2003 καί μέ κάλε-
σε νά τόν συνδράμω στήν ἀνέγερσι τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου στό Pointe Noire. Ἀλλά αὐτό ἦταν ἡ 
ἀρχή, θά ἔλεγα «τό δόλωμα», γιατί τό ὄνειρό του, 
τό μεγάλο ἔργο, ἦταν τό Θεολογικό Σεμινάριο 
γιά τήν ἐπιμόρφωσι τῶν ἱερέων. Ὁ ἀείμνηστος 
Κωνσταντῖνος Σοφιάδης (Πρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Κοινότητος) τοῦ ἔδωσε τό ἔναυσμα καί τήν 
δυνατότα γιά νά τό ὑλοποιήση προσφέροντας 
ἕνα μεγάλο κτῆμα στά ὅρια τῆς περιφέρειας τῆς 
Kinshasa. Ἡ Ἱερά Μονή Μ. Λαύρας Ἁγίου Ὄρους 
προσέφερε ἱκανά χρήματα γιά τόν μεγάλο Ναό 
στό κέντρο τῆς Σχολῆς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. Ἡ ἐμπιστοσύνη πού 
ἐνέπνεε σέ πολλούς ἐξ Ἑλλάδος δωρητές τόν 
βοήθησε νά ὁλοκληρώση σύντομα τό ἔργο καί νά 
λειτουργεῖ μέχρι σήμερα προσφέροντας ἐκπαι-
δευμένα ἐκκλησιαστικά στελέχη στήν γαλλόφωνη 
Κεντρική Ἀφρική.
   Εἶχε ἔντονη καλλιτεχνική αἴσθησι. Ἀπό τήν ὥρα 
πού ὁλοκληρώθηκε ἡ περίφραξι φύτεψε ὁλόγυρα 
λουλούδια. Μέ κεραμικά λουλούδια διακόσμησε 
μόνος του ἑκατοντάδες τσιμεντόπλιθες γιά τά κτή-
ρια τῆς Σχολῆς. Μέ ἕνα μπουκέτο ἐπιλεγμένων 

ἀφρικανικῶν «λουλουδιῶν» ἀπό ὅλη τήν ἐπαρχία 
του ἐπάνδρωσε τήν Θεολογική, πλέον, Σχολή, 
ὅπως οἱ ἀρχές, ἀπό τό πρῶτο ἤδη ἔτος, τήν ἀνα-
γνώρισαν. 
  Στήν Σχολή ἔδωσε ὅλο τόν ἑαυτό του διδάσκο-
ντας καί ἐντός καί ἐκτός αἰθουσῶν προσφέροντας 
ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε νά ἐξασφαλίση γιά τούς 
φοιτητές. Ἔγνοιά του μόνιμη ἡ λειτουργία καί τό 
διδακτικό προσωπικό. Προσπάθησα καί ἐγώ νά 
τόν βοηθήσω. Διδάσκοντας, ἀλλά καί προσκα-
λώντας γνωστούς μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν 
νῦν Μητροπολίτη Kinshasa, τόν ὁποῖον, ὅταν τόν 
ἐγνώρισε, τόν θεώρησε κατάλληλο γιά τήν Σχολή 
του καί ἀργότερα τόν πρότεινε ὡς διάδοχόν του. 
   Ἡ ἀγάπη του γιά τήν ἀδελφότητα «Ὁ Σωτήρ», 
ὅπου ἀνῆκε τόν βοηθοῦσε νά ζῆ εἰλικρινῶς ἐν 
ὑπακοῆ, ἄν καί Ἐπίσκοπος. Διηγόταν ὡραῖες 
ἱστορίες καί περιστατικά ἀπό τά χρόνια πού ἔζη-
σε ὡς ἱεροκήρυκας καί διατηροῦσε σοβαρότητα 
καί ἀκρίβεια στήν συμπεριφορά του. Ζοῦσε πολύ 
ἁπλά καί ἡ διατροφή του ἦταν ἐξαιρετικά λιτή, τοῦ 
ἀρκοῦσαν π.χ. λίγα ὄσπρια. 
  Τοῦ ἄρεσε νά οἰκοδομῆ καί καλλιτεχνοῦσε μέ 
ἁπλά μέσα. Ἀρχιτεκτονοῦσε, τοῦ ἄρεσε τό ὡραῖο 
καί ἐπεδίωκε νά βελτιώση τά δημιουργήματά του. 
Βιαζόταν νά ὁλοκληρώση τά ἔργα του μέ κίνδυνο 
νά γίνουν λάθη.  
   Καί αὐτό ὅμως ὁ Κύριος τό χρησιμοποίησε γιά 
τό καλό τῆς Ἐκκλησίας του. Ὁ Σεβασμιώτατος 
γοργά ἔκτιζε Ναούς καί Σχολεῖα χωρίς νά ἐξετάζη 
τούς κόπους, τούς προϋπολογισμούς, τήν ἀσθέ-
νεια καί τήν ἡλικία του. Τά ὑπόλοιπα τά συμπλή-
ρωσε ὁ Κύριος, δηλαδή τήν ὑγεία, τήν δύναμι καί 
τήν δαπάνη. 
   Πιστεύω ὅτι θά ἤθελε νά ἔχη σπουδάσει ἀρχιτέ-
κτων, ἀλλά Ἐκεῖνος πού γνωρίζει τά πάντα ἔκρινε 
ὅτι μέ τίς ἀφρικανικές δυσκολίες πιό εὔκολα κτί-
ζει ἐκεῖ ἕνας Μητροπολίτης παρά ἕνας ἀρχιτέκτο-
νας. Καί ἔπεσε ἔτσι, πολεμῶντας (δηλ. κτίζοντας) 
μιμούμενος τόν προστάτη τῆς Θεολογικῆς μας 
Σχολῆς, τόν θαυμάσιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη.   
   Ἡ Ἱεραποστολή στήν Μητρόπολί του δέν ἦταν 
ἁπλῶς καθῆκον, ἦταν ἀνάγκη, ἦταν καί ἔκφρασί 
του. 
   Εἶχε ἐργασθεῖ ἐξαιρετικά στήν Ἑλλάδα καί αὐτό 
εἶχε ἐπιβαρύνει τήν ὑγεία του. Ἡ ἀσθένειά του 

Ἕνα μικρό κεράκι στόν τάφο του.
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ὅμως ἔκανε ὑπακοή στήν θέλησί του καί 
ἐκείνη ἀκολουθοῦσε τήν τελευταία προτρο-
πή τοῦ Κυρίου: «πορευθέντες μαθητεύ-
σατε…». Σέ αὐτόν ἐπίσης ἅρμοζαν τά λό-
για τοῦ Κυρίου «… ἡ γάρ δυναμίς μου ἐν 
ἀσθενείᾳ τελειοῦται…» (Β΄ Κορ. 12, 9). 
Καί οἱ ἀσθένειές του ἦταν σοβαρές· καρδιά, 
ζάκχαρο, κ. ἄ. πολλά.
   Δέν ἦταν κόλακας καί ἀπέφευγε ἐπι-
μελῶς τούς ἄρχοντες τοῦ κόσμου καί τούς 
ἀλλοδόξους καθώς καί τίς ἐπίσημες ἐκδη-
λώσεις, ὅπου τόν προσκαλοῦσαν. Τοιου-
τοτρόπως ἔχαιρε τῆς ἐκτιμήσεως καί τοῦ 
σεβασμοῦ. Ἦταν παραδοσιακός, ἀπέφευ-
γε τίς «οἰκονομίες», ἄν καί ἐδικαιοῦτο νά 
τίς χρησιμοποιῆ. Πρωτοποροῦσε συγχρό-
νως: Ὀργάνωσε καί λειτούργησε τέσσερις 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, στήν Kananga, 
στό Kolwezi, στήν Kinshasa καί στό Pointe 
Noire.
   Ἡ «Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀκουγό-
ταν στίς ἀχανεῖς ἐκτάσεις τῆς Κεντρικῆς 
Ἀφρικῆς, στά σπίτια καί στίς καλύβες, στήν 
ἐργασία καί στά ταξί καί τό γλυκό κάλεσμα 
τοῦ Κυρίου και ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας 
ξύπναγε ὅσες ψυχές διψοῦσαν νά ψάξουν 
καί νά βροῦν τήν ἀνόθευτη πηγή στούς 
Ὀρθοδόξους Ναούς μας.
    Οἱ Ἀφρικανοί μελετοῦν πολύ τήν Παλαιά 
Διαθήκη. Ἔτσι τό κήρυγμά του τούς ἄγγιζε 
καί αὐτό τό σημεῖο, γιατί χρησιμοποιοῦσε 
πολλά παλαιοδιαθηκικά παραδείγματα καί 
ἱστορίες.
   Μία φορά τόν ἀπήλαυσα νά κυρήττη στά 
γαλλικά, ἐπειδή λόγω κόπου ἀδυνατοῦσα 
νά τόν μεταφράσω, θαυμάζοντας τήν ὁμορ-
φιά τῆς ἁπλότητας τοῦ λόγου του. 
   Ἡ μνήμη του θά εἶναι αἰωνία, ἀφοῦ τό 
ὄνομά του εἶναι γραμμένο στά Θυσιαστήρια 
τόσων Ναῶν πού οἰκοδόμησε, στίς καρδιές 
ἀναρίθμητων ἔμψυχων ναῶν πού ἔκτισε – 
τῶν πνευματικῶν του τέκνων – στά δίπτυχα 
τῶν ἱερέων πού χειροτόνησε, ἀκόμη καί 
στόν ἀφρικανικό αἰθέρα, στά ἑρετζιανά πού 
ἐκπέμπει «ἡ Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας» μιά 
καί ὁ ἴδιος ἦταν ἡ ἔνσαρκη φωνή τῆς Ὀρθο-
δοξίας γιά 37 ὁλόκληρα ἔτη μέσα στίς ἀχα-
νεῖς περιφέρειες τῆς Μητροπόλεώς του.

Ἱερομόναχος Θεολόγος     
      

 

    
   

 

                     

   Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδω-
ρος κατά τήν τέλεσι τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ὀρφανοτροφείου 
«Ἅγιος Εὐστάθιος» στό Ντολιζί τοῦ Κονγκό-Μπράζα μέ 
τόν ἀείμνηστο π. Ἰγνάτιο καί τόν π.Θεολόγο (20 Σεπτεμ-
βρίου 2007).

   Ὁ π. Ἰγνάτιος περιχαρής ἀνάμεσα στά παιδιά τοῦ 
Ὀρφανοτροφείου.

   Τό Σχολεῖο «ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ» στό Ντολιζί μέ πλῆθος 
μαθητές πού ἐκπαιδεύονται μέ νουθεσία Κυρίου.



«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, 
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, 
ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν 
ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ…»

    «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ» ἀκούστηκε τό 
ἀγγελικό μήνυμα πρός τούς ἁπλοϊκούς ποιμένες 
τῆς Βηθλεέμ πού ἔκθαμβοι ἔσπευσαν νά προσκυ-
νήσουν τό νεογέννητο Χριστό.
   Οἱ οὐρανοί ἄνοιξαν, ἡ γῆ φωτίστηκε καί στρα-
τιαί ἀγγέλων μέ γλυκύτατες μελωδίες ἔψαλλον: 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία».
   Ἀπό τότε ἐπαναλαμβάνεται αὐτό τό θεῖο μή-
νυμα στίς χῶρες καί τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν 
καθήμενοι ἐν σκότει.
   Πολλοί Ὀρθόδοξοι Ἱεραπόστολοι, ὡς φωτεινά 
ἀστέρια ἔδειξαν τόν δρόμο πρός τήν φάτνη καί 
κήρυξαν μαζί μέ τούς ἀγγέλους τόν ὕμνο τῆς 
ἐλπίδος, τῆς χαρᾶς καί σωτηρίας μέχρι σήμερα.
  Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς «Ἀγγέλους», τούς ἀγγε-
λιοφόρους τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε καί ὁ Μητροπολίτης 
Πενταπόλεως κυρός Ἰγνάτιος.
  Εὐχή καί προσευχή ὅλων μας ἡ εἰρήνη καί τά 
ἀγαθά τοῦ Θεοῦ νά ἐπικρατήσουν σέ ὅλο τόν 
κόσμο.   



   Βυζαντινή 
εἰκόνα τῆς 
Γεννήσεως τοῦ 
Κυρίου στό 
τέμπλο τῆς 
Ἱ.Μονῆς Σταυ-
ρονικήτα Ἁγίου 
Ὄρους. Χρονο-
λογεῖται τό ἔτος 
1546 μ.Χ.

17
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   Στοργικός πατέρας τῶν ὀρφανῶν. 

   …Ἡ εἴδησι τῆς ἐκδημίας τοῦ Μητροπολί-
του Πενταπόλεως κυροῦ Ἰγνατίου βύθισε σὲ βαρὺ 
πένθος τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, συγκλόνισε 
τὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο, λύπησε τὴ Λάρισα καὶ τὸ 
βουητὸ στὸν καταρράκτη τοῦ Ἐδεσσαίου, στὴ γε-
νέτειρά του ἡρωϊκὴ Ἔδεσσα, ἀντήχησε πένθιμο.
    Ὁ Γέρο-Ὄλυμπος ἀγέρωχος λεύκανε τὴν κορ-
φή του, γιὰ νὰ ξεπροβοδήση τὸ Δεσπότη στὸ τε-
λευταῖο του πέρασμα ἀπὸ κεῖ, καθὼς ἄρχισε τὴν 
πορεία του πρὸς τὸν οὐρανό. Μέχρι τώρα τὸν 
σκέπαζε κάθε καλοκαίρι μὲ τὶς δροσιές του στὴν 
ὄμορφη Σκοτίνα.
   Ὅλοι ὅσοι τὸν γνωρίσαμε ἀπὸ κοντά, καὶ εἴμα-
στε πολλοί, προσπαθοῦμε νὰ ἀκούσουμε τὸν Ἀπ. 
Παῦλο καὶ νὰ μὴ λυπηθοῦμε «ὥσπερ οἱ λοιποὶ οἱ 
μὴ ἔχοντες ἐλπίδα», ἀλλὰ δύσκολα τά καταφέρ-
νουμε.
   Πολλοὶ νοιώθουμε πὼς χωριστήκαμε τὸν πατέ-
ρα, τὸν ἀδελφό, τό φίλο. Τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀγά-
πης, τῆς προσφορᾶς, τῆς θυσίας. Πανταχοῦ πα-

ρών. Στὴ Λάρισα, στὴν Ἀφρική, στὴν Ἀθήνα καὶ 
τὰ καλοκαίρια στὴ Σκοτίνα. Τὰ τελευταῖα χρόνια 
ἱπτάμενος μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀφρικῆς, δήλωνε 
χαριτολογώντας πὼς προσεύχεται «ὡς μελλοθά-
νατος».
   Ὅλη ἡ ζωὴ του ὑπῆρξε ζωὴ κηρύγματος, ἀγά-
πης, προσφορᾶς καὶ θυσίας σ’ ὅλους τούς τό-
πους: Στὴν Ἔδεσσα ὁ μικρὸς Γιῶργος, ἄριστος 
μαθητής, ἔμαθε πολὺ καλά τά ἑλληνικὰ γράμματα. 
   Τὰ ἔκανε κτῆμα του καὶ τὰ μετέδωσε παντοῦ. 
Χειρίστηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἄριστα τό λόγο. Ἐβί-
ωσε πολὺ νωρίς τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου στὸν μαθητὴ του Τιμόθεο, στὴν δεύτερη 
ἐπιστολή του, ὅτι αὐτὰ τὰ γράμματα εἶναι: «τὰ 
ἱερὰ γράμματα, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σω-
τηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄ 
Τιμ. 3, 15).
  Στὴν Ἀθήνα κοντὰ στὸν Καθηγητὴ Παναγιώτη 
Τρεμπέλα πῆρε τὸ πτυχίο τῆς Θεολογίας τὸ 1950. 
Νεαρὸς Θεολόγος μπαίνει στὸ στίβο τοῦ κηρύγ-
ματος. Ἀγωνία του ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ φρο-
ντίδα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀγάπησε ἰδιαίτερα τούς 
νέους. Ἀπὸ τὸ 1950 μέχρι τὸ 1968 σὰν λαϊκὸς 
ἱεροκήρυκας διακόνησε μὲ κάθε μέσο καὶ τὸ λόγο 
τοῦ Λόγου καὶ τὸν ἄνθρωπο.
    Τὸ 1968 χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μη-
τροπολίτη Λαρίσης, κυρὸ Θεολόγο, διάκονος καὶ 
τὸ 1969 χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο Μητροπολίτη 
Πρεσβύτερος καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου.
    Νύχτα καὶ ἡμέρα ἐργάσθηκε γιὰ τὴν μαθητιώσα 
καὶ ἐργαζόμενη νεολαία τῆς θεσσαλικῆς πρωτεύ-
ουσας. Τὴν ἴδια περίοδο δραστηριοποιεῖται στὴ 
Λάρισα καὶ ὁ μακαριστὸς π. Ἀνάργυρος μαζὶ μὲ 
τὸν ἐπίσης ἤδη «ἐν σκηνώμασι ἁγίων» Ἀρχιμαν-
δρίτη π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο.

Μνῆμες
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη 
Πενταπόλεως
Ἰγνάτιο

Παναγιώτη Ἀγγελόπουλου
Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Ἀθηνῶν
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   Ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος σώθηκε ὡς ἐκ 
θαύματος στό φοβερό ἀεροπορικό δυστύχημα, 
ὅπου σκοτώθηκαν περίπου 100 ἄτομα, στήν 
πόλι Γκόμα στίς 15/4/2008.

    Ὑπὸ τὴ σκέπη καὶ πνευματικὴ εὐθύνη τοῦ Μη-
τροπολίτου Λαρίσης Θεολόγου ἡ Λάρισα ἔζησε 
ἔντονα Χριστὸ καὶ ἡμέρες πνευματικῆς προόδου.
    Θυμᾶμαι, μαθητὴς τότε στὰ Α΄ καὶ Β΄ γυμνάσιο 
ἀρρένων Λαρίσης, πὼς οἱ ὁμάδες τῆς ΓΕΧΑ, τὰ 
κατώτερα, μέσα καὶ ἀνώτερα κατηχητικὰ σχολεῖα 
ἀρρένων καὶ θηλέων ἔσφυζαν ἀπὸ ζωή. Γενιὲς 
καὶ γενιὲς Λαρισαίων ἄκουσαν, εἶδαν καὶ ἔμαθαν 
πολλὰ ἀπὸ τὸν π. Ἰγνάτιο.
   Εἶχα τὴν ἐξαιρετικὴ εὐλογία ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ 
Θεό, νὰ βρεθῶ κοντὰ στὸν τότε «κ. Μαδενλίδη», 
ἀπὸ τὰ πρῶτα γυμνασιακά μου χρόνια.
   Οἱ ἀναμνήσεις καὶ οἱ ἐμπειρίες μου ἀπὸ τὴν ἀνα-
στροφὴ μαζί του ἀπαιτοῦν τόμους ὁλόκληρους γιὰ 
νὰ περιγραφοῦν. Στὴν ἔξοδό του σήμερα ἀπὸ τὸν 
μάταιο αὐτὸ κόσμο θὰ καταγράψω μερικὲς σκέψεις 
καὶ ἀναμνήσεις μου, ἐλπίζω ὠφέλιμες γιὰ ὅλους 
μας.
     Ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του ἔταξε 
σκοπὸ τῆς ζωῆς του τὸ «πορευθέντες μαθητεύ-
σατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ  Ἁγίου 
Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα 
ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·…» (Μτθ. κη΄ 16-19).
   Ἔτσι ἀπὸ τὸ 1981, τέσσερις μῆνες περίπου 
κάθε χρόνο, βοηθοῦσε στὴν ἱεραποστολή κοντὰ 
στὸν μακαριστὸ ἱεραπόστολο Ἀρχιμανδρίτη Χαρί-
τωνα Πνευματικάκι στὸ Κονγκό.
    Τὸ 1994 ὁρίσθηκε ὑπεύθυνος τοῦ Κλιμακίου 
τῆς ἱεραποστολῆς στὴν Κανάνγκα. Ὑπεραγα-
ποῦσε τὸν π. Χαρίτωνα.
   «Μπουρλοτιέρης», μοῦ ἔλεγε χαρακτηριστικά.   
   «Ἔχει ἀλλάξει τὴν Ἀφρική. Τὸν λατρεύουν κυ-
ριολεκτικά». «Τό μυστικό του ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν 
Ἀφρική! καὶ τὸ ἀτρόμητο τοῦ χαρακτήρα του!»
    Ἡ ἴδια αὐτὴ ἡ ἀγάπη πυρπόλησε καὶ τὴν ψυχὴ 
τοῦ Μητροπολίτη Ἰγνατίου. Παραδόθηκε στὰ χέ-
ρια τοῦ Θεοῦ καὶ δόθηκε ὁλόψυχα στὴν «Μαύ-
ρη Ἤπειρο μὲ τὶς λευκὲς ψυχές», ὅπως ἔλεγε 
χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸ ποίμνιό του στὴν Κεντρικὴ 
Ἀφρικὴ...
   Σὲ ἕ να τα ξί δι του, ἀ πὸ τὰ πάμ πολ λα στὴν Ἀ φρι-
κή, σώ θη κε ἀ πὸ θαῦ μα σὲ ἀ ε ρο πο ρι κὸ ἀ τύ χη μα, 
γιὰ τὸ ὁ ποῖο ὁ ἴ δι ος λέ ει στὴν ἐ φη με ρί δα «ΘΕΜΑ»: 
«Εἶ ναι θαῦ μα τὸ γε γο νὸς ὅ τι ζῶ σή με ρα ὕ στε ρα 
ἀ πὸ αὐ τὸ τὸ δυ στύ χη μα. Εἶ χα ξε κι νή σει νὰ προ-
σεύ χω μαι ἀλ λὰ δὲν κα τά φε ρα νὰ ὁ λο κλη ρώ σω 
τὴν προ σευ χὴ καὶ τὸ ἀ ε ρο πλά νο ἔ πε σε. …Ἦ ταν 
καὶ κά ποι οι ἄλ λοι μα ζί μου, ἄλ λα τρία ἄ το μα, 
ἂν θυ μᾶ μαι κα λά (πού σώθηκαν). Σύρ θη κα καὶ 
ἀ πο μα κρύν θη κα ὅ σο μπο ροῦ σα, ἀλ λὰ κά ποια 

στι γμὴ γυ ρί ζω καὶ βλέ πω τὸ ἀ ε ρο πλά νο νὰ ἔ χη 
τυ λι χθεῖ στὶς φλό γες…». (Δυστυχῶς σκοτώθη-
καν περίπου 100 ). Ἐ πει δὴ πε ρί με να νὰ πέ σω 
θύ μα ἀ ε ρο πο ρι κοῦ δυ στυ χή μα τος, πάν τα ἔ κα να 
τὴν προ σευ χή μου λί γο πρὶν ἀ πο γει ω θῆ τὸ ἀ ε-
ρο πλά νο. Τώ ρα αὐ τὸ ἔ γι νε, ἀλ λὰ χά ρι στὸν Θεὸ 
ἔ ζη σα». «Θὰ συ νε χί σω νὰ πε τάω μὲ ἀ ε ρο πλά νο, 
ἀ φοῦ δὲν μπο ρῶ νὰ κά νω καὶ δι α φο ρε τι κά. Οἱ 
ἀ πο στά σεις ποὺ πρέ πει νὰ δι α νύ σω εἶ ναι πο λὺ 
με γά λες καὶ πρέ πει νὰ τὸ κά νω σὲ σύν το μο χρο-
νι κὸ δι ά στη μα. Νὰ σκε φτῆτε ὅ τι μέ σα σὲ πέν τε 
χρό νια ἔ χω κά νει ἑ κα τον τά δες τα ξί δια μὲ ἀ ε ρο-
πλά νο καὶ πάν τα ἔμ παι να μέ σα στὴν καμ πί να 
καὶ ἔ λε γα «σή με ρα θὰ μοῦ συμ βῆ», ἀλ λὰ πάν τα 
ἔ κα να τὴν προ σευ χή μου». Ὁ Πατριάρχης Ἀλε-
ξανδρείας Θεόδωρος Β΄ δήλωσε τότε πώς: «ἦταν 
θέλημα Θεοῦ νὰ σωθῆ ὁ Μητροπολίτης, γιὰ νὰ 
συνεχίση τὸ τεράστιο ἱεραποστολικό του ἔργο».
   Τὸ χρόνο τῆς ζωῆς του ὁ Δεσπότης τὸν μοί-
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ρασε ἀνάμεσα στὶς δύο μεγάλες του «ἀγάπες». 
Τὴ Λάρισα καὶ τὴν Ἀφρική. Μητροπολίτης Κε-
ντρώας Ἀφρικῆς, μὲ πνευματικὴ δικαιοδοσία στὰ 
κράτη Ρουάντα, Μπουρούντι, Λαϊκὴ Δημοκρατία 
τοῦ Κονγκὸ καὶ Κογκὸ Μπράζα, ἐξελέγη στὶς 14 
Μαρτίου 2003 ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδο τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἀλεξανδρείας, ὑπὸ τὸν μακαριστὸ Πατριάρχη 
κυρὸ Πέτρο. «Ἔχω νὰ περιοδεύσω καὶ νὰ στε-
ριώσω Χριστό, εἰρήνη καὶ ἀγάπη σὲ ἔκτασι ὅσο 
εἴκοσι Ἑλλάδες, Παναγιώτη», μοῦ ἔλεγε κάποτε 
στὸ γραφεῖο του στὸ «Σωτῆρα».
    Σ’ αὐτὴ του τὴν προσπάθεια εἶχε πολλοὺς συ-
μπαραστάτες. Δικά του παιδιὰ ὅλοι καὶ ἰδιαίτερα 
γιατροί. Ξέρω πολλοὺς ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἀφανεῖς 
σὺν-ἱεραποστόλους. Πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, 
ποὺ τὰ καλοκαίρια τους, καὶ ὄχι μόνο, τὰ πέρασαν 
στὴν Ἀφρικὴ κοντὰ στὸ Δεσπότη. Πλῆθος ἀνθρώ-
πων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα τὴ Λάρισα βρέ-
θηκαν μαζί του στὶς «σκαλωσιὲς» καὶ τὰ «γιαπιὰ» 
στὴν Ἀφρική. Ἔχτισε Πανεπιστήμιο, Σχολεῖα, 
Ἐκκλησίες, ὅλα μὲ τὴ δική του φροντίδα καὶ τὸν 
προσωπικό του ἱδρώτα. Ὅλα μὲ τὴν ἀφιλοκερδῆ 
προσφορὰ τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν.
    Τὴν Κυριακή, 24 Ἰουνίου 2012, ὁ Μητροπολίτης 
Ἰγνάτιος γιόρτασε μαζὶ μὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδιά 
του τὰ 50χρονα τῆς παιδικῆς κατασκηνώσεως στὴ 
Σκοτίνα Πιερίας.
   Ὁ Ναὸς καὶ οἱ γύρω χῶροι κατάμεστοι, σὲ κείνη 
τὴν ἱστορικὴ Θ. Λειτουργία-γιορτή, τῆς κατασκη-
νώσεως. Λειτούργησε καὶ κήρυξε ὁ ἴδιος, εὐχαρι-
στώντας τὸν Τριαδικὸ Θεό γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. 
  Καὶ ποιοὺς δὲν μνημόνευσε σ’ ἐκείνη τὴν Προ-
σκομιδὴ καὶ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο! Βαθειὰ συγκινη-

μένος καὶ ἔνδακρυς μνημόνευσε τοὺς πάντες ὀνο-
μαστικά. Τὸν εἴδαμε στὴν Ὡραία Πύλη νὰ φωτίζη 
καὶ νὰ φωτίζεται ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου, ποὺ 
ἔμπαιναν ἀπὸ τὰ ἔγχρωμα παράθυρα τοῦ Ναοῦ! 
Ἀτμόσφαιρα μοναδικὰ κατανυκτική!
   Ἐκεῖνος ὁ τόπος, ποὺ τὸ 1962, ἂν θυμᾶμαι καλά, 
πρωτολειτούργησε σὰν πρόχειρη κατασκήνωσι, 
ἦταν τότε γεμάτος λυγαριές, σχοῖνα καὶ φίδια.
   Ἐκεῖ σήμερα ὑπάρχουν σύγχρονες ἐγκαταστά-
σεις καὶ περικαλλὴς Ναός, ποὺ χτίστηκαν μὲ τὴ 
φροντίδα καὶ τοὺς κόπους τοῦ Δεσπότη. Σ’ αὐτὸ 
τὸ Ναὸ λειτουργοῦσε τώρα!
  Κόψαμε, μαθητὲς γυμνασίου τότε, πολλὲς λυγα-
ριές, σχοῖνα καὶ βάτα καὶ διώξαμε ἢ σκοτώσαμε 
πολλὰ φίδια μὲ πρωτομάστορα καὶ πρωτοστάτη 
τὸν ἴδιο, γιὰ νὰ ἡμερώσουμε τὸν τόπο. «Ἄντε, 
παιδιά, τί λέει τὸ τραγούδι, μὴν ἀποκάμεις, δου-
λευτὴ στὸ τέλος θὰ τρίβουμε τὰ μάτια μας»! 
Ἔτσι καὶ ἔγινε!
   Εὐλόγησε ὁ Θεὸς καὶ ἡμέρεψε ὁ τόπος. Στήθηκε 
ἡ κατασκήνωσι. Ὅσοι τὸν γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ 
καὶ δούλεψαν μαζί του ἔχουν νὰ θυμοῦνται τὶς 
ἀρχιτεκτονικές του γνώσεις, τὴ φιλοκαλικὴ διάθεσί 
του, τὶς καλλιτεχνικὲς ἐμπνεύσεις καὶ τὰ ταλέντα 
του.
   Ἀψευδής πρῶτος μάρτυρας ἡ ἐκδιδόμενη χειρό-
γραφα τότε, μαθητικὴ ἐφημεριδούλα ἀπὸ τὰ ἴδια 
τὰ παιδιὰ μὲ τίτλο «Ἡ φωνὴ τῶν Χ.Α».
  Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν μικρὴ ἐφημεριδούλα, ἡ 
οἰκοδομικὴ δραστηριότητα στὴν Ἀφρικὴ καὶ τὰ 
οἰκοδομήματά του ἐνισχυμένα ἀπὸ πλῆθος φωτο-
γραφιῶν στὰ «γιαπιὰ» μὲ «πηλοφόρι καὶ μυστρί», 
πιστοποιοῦν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Δείχνουν 



ἄνθρωπο τολμηρὸ καὶ ἀποφασιστικό.
    Στὸ κήρυγμά του στὸ Ναὸ καὶ στὴ γιορτὴ ποὺ 
ἀκολούθησε, τὰ θυμήθηκε ὅλα ὁ ἄνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Πενταπόλεως Ἰγνάτιος. Τὰ ἀκούσαμε, συ-
γκινηθήκαμε καὶ τὸν συγκινήσαμε πολύ.
    Μᾶς εἶπε γιὰ τὰ δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ζωντανὴ ἀπόδειξι πὼς τὰ «πάντα χορηγεῖ τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον» εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ ἤμαστε συ-
ναγμένοι ἐκείνη τὴν Κυριακή στὴν κατασκήνωσι. 
   Θυμήθηκε τὴν πορεία τοῦ καθενὸς μας χωριστά. 
Θυμήθηκε τὶς δυσκολίες μας, τὶς προσπάθειες στὶς 
ἐξετάσεις γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὰ πανεπιστήμια, τὶς 
σπουδές μας στὰ πανεπιστήμια καὶ ἄλλα πολλά.
   Ἡ ἐπιτυχία τοῦ καθενός μας μᾶς θύμισε πὼς 
εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! «Τὰ πάντα 
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». Ἡ κατα-
σκήνωσι καὶ ἡ ζωὴ σας εἶναι ἡ ἀπόδειξι πὼς μὲ τὴ 
Χάρι τοῦ Θεοῦ ὅλα γίνονται μᾶς εἶπε ἐκείνη τὴν 
ἡμέρα.
   Παρόντες στὴ γιορτή πολλοὶ παλαιοὶ μαθητές 
του, καταξιωμένοι ἐπιστήμονες σήμερα. Δικηγό-
ροι, Δικαστές, Εἰσαγγελεῖς, Καθηγητές, Καθηγή-
τριες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, Δάσκαλοι, Ἐπιχει-
ρηματίες, ὅλοι ἐκεῖ. Μετὰ τὴ Θ. Λειτουργία καφὲς 
καὶ τράπεζα γιὰ ὅλους. Χαρακτηριστικό τοῦ πλή-
θους τῶν ἀνθρώπων εἶναι πὼς μέρες μετά, στὶς 
μεταξὺ μας ἐπικοινωνίες, μιλούσαμε καὶ λέγαμε 
πώς: 
    -«Ἔγινε γιορτὴ στὴν κατασκήνωσι. Τὴν ὀργά-
νωσε ὁ Δεσπότης.»
    -«Μὰ ἤμουνα ἐκεῖ». 
    -«Ἤμουν κ’ ἐγὼ ἐκεῖ πῶς δὲ σὲ εἶδα;»
     -«Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλῆθος ποιὸς νὰ δῆ ποιόν!»

     Ὅλοι πάντως εἴδαμε τὸν πατέρα μας, Μητρο-
πολίτη Ἰγνάτιο, καί ὅλους μαζί μᾶς εἶδε ὁ Θεός! 
Ἀπὸ πάνω μας ὁ Ὄλυμπος χαρούμενος καὶ χιο-
νισμένος. Ἡ κορυφὴ του «στραφτάλιαζε» καὶ ὁ 
καλοκαιρινὸς ἥλιος ἰριδίζοντας ἔκανε τὴν ἀτμό-
σφαιρα, χαρὰ Θεοῦ! Τὰ πουλιά στὰ πλατάνια τῆς 
Σκοτίνας, κελαηδοῦσαν χαρούμενα στὸν Πλάστη 
ἕνα τραγούδι τὸ καθένα!
  «Μάγεμα ἡ Φύσι κι ὄνειρο στὴν ὀμορφιὰ καὶ 
χάρη· χρυσὴ ’ν ἡ μαύρη πέτρα της καὶ τὸ ξερὸ 
χορτάρι» καλωσόριζε ὅλους μας καὶ χαιρόταν τὸ 
Δεσπότη τῆς καρδιᾶς μας, παίρνοντας κι’ αὐτή 
χαρὰ ἀπ’ τὴ χαρά μας. Συγκρότημα μὲ δημοτικὰ 
τραγούδια ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῆς κατασκηνώσεως 
ψυχαγώγησε ὅλους μας. Μὲ πολλὴ συγκίνησι 
ἀκούσαμε τηλεφωνικὰ συμμετέχοντες στὴν ἑόρ-
τια χαρά μοναχούς, μαθητὲς τοῦ π. Ἰγνατίου, ποὺ 
ἐγκαταβιοῦν στὴν Ι. Μ. Ἰβήρων, τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στὴ Σκοτίνα καὶ σὲ κάθε Σκοτίνα πιστοποιεῖται 
διαρκῶς πὼς «Τὰ ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυ-
νατὰ παρὰ τῷ Θεῶ ἐστιν» (Λκ. 18, 27).
   Ἡ εἴδησι τῆς κοιμήσεώς σου, π. Ἰγνάτιε, Ἅγιε 
Πενταπόλεως, μὲ βρῆκε πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν 
Ἀθήνα. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία σου ἐψάλη σὲ χρό-
νο, ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ παραβρεθῶ σ’ αὐτή.
   Τώρα, ποὺ γράφω τοῦτες τὶς γραμμές, βλέπω 
στὸ διαδίκτυο τὴν σταυροαναστάσιμη χαρά καὶ 
ὄψι πού ’χει τὸ σκήνωμά σου. Βλέπω τὶς φωτο-
γραφίες καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων στὸ Ναό. 
   Διακρίνω πολλοὺς γνωστούς. Πλῆθος Ἀρχιερέ-
ων μὲ προεξάρχοντα τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατρι-
άρχου Ἀλεξανδρείας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Γουϊνέας, κ. Γεώργιο. Στὴν κεφαλή σου προσεύ-

   Ἡ φροντίδα του 
γιά τά ὀνομαστά 
Ἐκπαιδευτήρια 
Κατωτέρας καί 
Μέσης Ἐκπαι-
δεύσεως «ΦΩΣ 
ΕΘΝΩΝ» στήν 
Κανάνγκα ἦταν 
συνεχής, ὥστε τά 
παιδιά νά λαμβά-
νουν τά ἀπαραί-
τητα ἐφόδια γιά 
τήν πνευματική 
καί ἐπαγγελματι-
κή τους πρόοδο.
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χεται ὁ ἥρωας ταπεινὸς λευῒτης πατέρας μου, 
π. Γεώργιος, στενὸς φίλος σου ἀπὸ τὴ δεκαετία 
τοῦ 1960.
    Ἐπίτρεψέ μου π. Ἰγνάτιε νὰ καταθέσω, ὡς μνη-
μόσυνο δύο περιστατικά, ποὺ δείχνουν τὴν ἀφει-
δώλευτη ἀγάπη, τὴν πείρα σου καὶ «μιὰ καρδιὰ 
μεγάλη». Τὸ κάνω, γιατί πιστεύω ὅτι στὴν «κρί-
σι», ποὺ προκάλεσε ἡ «ἀκρισία μας», πρέπει νὰ 
ὑπάρξουν ὁδοδεῖκτες συμπεριφορᾶς. Κατακλείο-
ντας τὸ σημείωμά μου αὐτό, δηλώνω κατ’ ἐπίγνω-
σιν ὅτι ὅλη ἡ ἐπίγεια πορεία σου ὑπῆρξε τέτοιος 
ὁδοδείκτης.

     Α) Κάποτε τὸ ’φερε ἡ περίστασι νὰ ψυχρανθῶ 
μὲ ἀνθρώπους, ἀπὸ τοὺς στενοὺς συνεργάτες, 
τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτη Ἰγνατίου. Πῆγα στὸ ἀπέριτ-
τα τακτοποιημένο διαμερισματάκι, ποὺ τοῦ εἶχαν 
παραχωρήσει καὶ ἔμενε, γιὰ νὰ συζητήσουμε. 
Ἦταν ἀρχὲς τοῦ 1972. Σὲ λίγες μέρες θὰ ἔφευ-
γα, γιὰ νὰ ὑπηρετήσω τὴ στρατιωτική μου θητεία. 
Εἴπαμε πολλά γιὰ πολλούς. Εἶχα τὶς ἀντιρρήσεις 
μου καὶ μάλιστα ἔντονες. Ἔτσι εἶναι πάντα οἱ νέοι 
στὶς κουβέντες τους μὲ τοὺς γονεῖς τους. Ἀντιρρη-
σίες! Τὸν θυμᾶμαι, σὰν νὰ ’ναι τώρα, μὲ τὸ πλατὺ 
χαμόγελό του νὰ μοῦ δίνη στὸ τέλος τὴν σοφὴ 
συμβουλή: «Παναγιώτη δὲν θέλω νὰ συμφωνή-
σης μαζί μου, σὲ ξέρω καὶ μὲ ξέρεις. Τὸ νὰ τὰ 
χαλάσης ἴσως καὶ μαζί μου, δὲν πειράζει. Λίγο 
τό κακό. Ἕνα νὰ θυμᾶσαι. Μὴν τὰ χαλάσης ποτὲ 
μὲ τὸ Θεό!!!»
     Ἀπὸ τότε ἀγωνίζομαι νὰ μὴν τὰ χαλάσω μὲ τὸ 
Θεό, ἀλλ’ «ἑκάστου τὸ ἔργον, ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ 
δοκιμάσει» (Α΄ Κορ. 3,13-15) ἐλπίζω ὅτι ὁ Ἅγιος 
Πενταπόλεως θὰ ἐνισχύη αὐτὸ τὸν ἀγώνα.

   Β) Πάσχα τοῦ ἔτους 1964, πιστεύω πὼς δὲν 
κάνω λάθος, τὴν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου πή-
γαμε ἐκδρομὴ στὰ Ἅγια Μετέωρα καὶ τὸ σπήλαιο 
τῶν Ἰωαννίνων. Ξεκινήσαμε νωρὶς ἀπὸ τὴ Λάρισα 
καὶ μὲ τοὺς ὁμαδάρχες μας, ποὺ συνόδευαν μὲ 
ἀκορντεὸν τὰ τραγούδια, (ὅσοι ἀναγνῶστες εἶναι 
Λαρισαῖοι θὰ θυμοῦνται τὰ πρόσωπα καὶ τὰ γεγο-
νότα) φθάσαμε νωρὶς τὸ πρωῒ στὸ χωριὸ Παναγία 
Τρικάλων (Κουτσούφλιανη). Στὸ ἱερό τοῦ Ἱ. Ναοῦ, 
ὅπου λειτουργηθήκαμε, ἤμουν μαζὶ μὲ τὸν τότε 
κ. Μαδενλίδη, μετέπειτα π. Ἰγνάτιο. Ὁ Ἱερεὺς τοῦ 
χωριοῦ τοῦ ἐξέφρασε στεναχωρημένος ἕνα προ-
βληματισμό του.
   -«Δὲν ἔχω λεφτὰ νὰ τελειώσω τὸ καμπανα-
ριὸ, κ. Μαδενλίδη. Ἅμα καταφέρω καὶ τὰ βρῶ, 

ὁ Ναὸς θὰ γίνη τέλειος».
    -«Ἔχε πίστι στὸ Θεὸ, πάτερ, καὶ θὰ τὰ καταφέ-
ρουμε.» Εἶδα τὸ πρόσωπό του νὰ φωτίζεται σὰν 
κάποιο σχέδιο νὰ κατάστρωσε. Παρατηροῦσα τὶς 
ἐκφράσεις τοῦ προσώπου του καὶ σπάνια ἔσφα-
λα, στὴν ἑρμηνεία τους.
   Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας χορέψαμε 
στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους 
καὶ τὸ Λαμπριάτικο γλέντι φούντωσε γιὰ τὰ καλά. 
Πρὶν ποῦμε τὸ τελευταῖο τραγούδι, ἀκούω τὸν 
τότε κ. Μαδενλίδη νὰ λέη στοὺς κατοίκους.
   -«Εὐχαριστοῦμε ποὺ γλεντήσατε καὶ χορέψατε 
μαζί μας. Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ φιλοξενία καὶ τὰ 
κόκκινα τ’ αὐγά. Θὰ σᾶς θυμόμαστε γιὰ πολλὰ 
πολλὰ χρόνια! Θέλω ὅμως νὰ σᾶς ζητήσω μία 
χάρι.» Τὸν κοίταξαν ἀπορημένοι. Γυρίζοντας σ’ 
ἕναν σεβάσμιο γέροντα ποὺ στριφογύριζε στὰ χέ-
ρια τὸ καπέλο του, τοῦ λέγει.
    -«Μπορεῖτε νὰ μοῦ δανείσετε γιὰ λίγο τό κα-
πέλο σας;»
    Ὁ γέροντας τοῦ τὸ ἔδωσε εὐχαρίστως, ἀλλὰ ὅλο 
ἀπορία. Τί νὰ τὸ θέλη ἄραγε; Θὰ σκέφθηκε. Ὁ κ. 
Μαδενλίδης τὸ φόρεσε πρὸς στιγμὴν καὶ ρώτησε: 
«Μοῦ πάει;». Πολλά τά «ναὶ» καὶ περισσότερα τά 
γέλια, τῆς λαμπριάτικης χαρᾶς.
   Σοβαρεύει τότε καί γυρίζοντας στὸν γέροντα τοῦ 
λέγει:
   -«Τὸ πῆρα γιὰ δίσκο. Εἶδα ὅτι τὸ καμπαναριὸ 
τοῦ Ναοῦ σας εἶναι μισοτελειωμένο. Θέλετε νὰ 
τελειώση;» Ἕνα δυνατὸ «ΝΑΙ» ἀκούστηκε ἀπ’ 
ὅλους.
  -«Σίγουρα τό θέλετε;» Καὶ πάλι δυνατότερο 
«ΝΑΙ». Τότε στρέφεται σὲ μένα καί δίνοντάς μου 
τὸ καπέλο λέει στοὺς κατοίκους:
    -«Θὰ περάση ὁ Παναγιώτης μπροστὰ ἀπ’ 
ὅλους σας. Σᾶς παρακαλῶ νὰ ρίξετε ὅ,τι ἔχετε 
εὐχαρίστησι, νὰ τελειώσουμε τὸ καμπαναριό.»
   Ἔριξε πρῶτος αὐτὸς ἕνα μεγάλο χαρτονόμισμα 
καὶ ὅλοι ὅσοι ἦταν στὴν πλατεία ἔριξαν κι’ αὐτοί. Ὁ 
ἱερεὺς τοῦ χωριοῦ κοίταζε ἀπορημένος.
   Τέλειωσε ὁ ἔρανος καὶ μετρήθηκαν ἐκεῖ τά χρή-
ματα. Θυμᾶμαι ὅτι συγκεντρώθηκε ἡ δαπάνη γιὰ 
τὸ καμπαναριὸ καὶ περίσσεψαν, ἂν θυμᾶμαι καλά, 
περίπου πεντακόσιες δραχμές! Ὅ,τι θέλετε σκε-
φθεῖτε. Προσωπικὰ ἑρμήνευσα τὴν ἔκφρασι τοῦ 
προσώπου τοῦ κ. Μαδενλίδη στὸ ἱερό.
    Αὐτὸς ἦταν στὴν καθημερινή του ζωὴ ὁ κοιμηθείς 
πρώην Κεντρώας Ἀφρικῆς, Ἅγιος Πενταπόλεως, 
Μητροπολίτης Ἰγνάτιος. Προσωπικότητα ἡγετική, 
ἄνθρωπος ἀσκητικῆς βιοτῆς, ὀξυνούστατος καὶ 



πανεπιστήμων.
   Ἔχει γραφεῖ σὲ κάποιο δημοσίευμα «Ὁ Ἰγνάτι-
ος ἀπὸ νεαρὸς εἶχε μαγευτεῖ ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο 
καὶ ἂν δὲν γινόταν Ὀρθόδοξος στρατιώτης τῆς 
Ἱεραποστολῆς, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνας καλὸς 
ραδιοφωνικὸς παραγωγός. Πάντως σήμερα ἔχει 
«παντρέψει» καὶ τὰ δύο.» Αὐτὸ εἶναι πέρα γιὰ 
πέρα ἀληθινό.
   Εἶναι σίγουρο ὅτι τώρα θὰ συνευφραίνεται εἰς 
τὴν «ἀγήρω μακαριότητα» μὲ τὸν προκάτοχό του 
Ἅγιο Νεκτάριο. Μητροπολίτες Πενταπόλεως μό-
νον αὐτοὶ οἱ δύο. Ἁπλοὶ στοὺς τρόπους. Κτήτορες 
καὶ οἱ δύο. Ταπεινοὶ καὶ οἱ δύο. Ἀκτήμονες καὶ οἱ 
δύο. Σίγουρα στὸν Παράδεισο καὶ οἱ δύο. Τὸ πι-
στεύω ἀπόλυτα.
   Ἅγιε Πενταπόλεως π.Ἰγνάτιε, παρακαλῶ συγ-

χώρησε τὸ τόλμημά μου νὰ παρουσιάσω αὐτὲς 
τὶς λίγες πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ἀσκητικὴ 
βιοτὴ καὶ δρᾶσι σου. Τὸ κάνω μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ 
βαθὺ σεβασμό, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, «ἀνθ’ ὧν 
μοι δεδώρησαι».
   Αἰωνία ἡ Μνήμη σου, σεβαστὲ καὶ περιπόθητε 
Πατέρα μας, Ἅγιε Πενταπόλεως π. Ἰγνάτιε. Ἀνα-
παύου ἐν εἰρήνη, εἰς τόπον χλοερὸν καὶ τόπον 
ἀναψύξεως. Παρακαλῶ τὸν Δικαιοκρίτη Κύριο νὰ 
ἀκούση τῆς φωνῆς σου «ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία 
ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεὸς» (Ἑβρ. 2, 13) ἁπανταχοῦ 
τῆς Γῆς.
    Εὔχου ὑπὲρ ἡμῶν, πάτερ Ἅγιε, εἰς τὸ ἐπουρά-
νιο Θυσιαστήριο «Νὰ μὴν τὰ χαλάσουμε ποτὲ μὲ 
τὸ Θεό.»
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙ!

23

  Στό χωριό Μπάλα, μπροστά στόν Ναό Ἀχυροκαλύβη, ὑπόσχεται τό 
κτίσιμο Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου στήν Κοίμησι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
καί δείχνει τό σχέδιο πού ὁ ἴδιος ἑτοίμασε.
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  Μέ τά πνευματικά του τέκνα Ἀρχιμανδρί-
τες π. Χαρίτωνα καί π. Ἀθανάσιο στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν Κανάνγκα.

«Θέλω, 
νά κουρασθῶ 
γιά τό Θεό…»

   «Παιδί μου, θά ἤθελα πολύ νά μοιάσω,
 στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη»

   Ἕνα βράδυ, καθόταν ὁ ἀείμνηστος ἅγιος Πεντα-
πόλεως στό Πανεπιστήμιο, πού εἶχε οἰκοδομηθεῖ καί 
λειτουργήσει μέ τίς κοπιώδεις φροντίδες και ἀγῶνες 
του. Μέσα στό κέντρο τοῦ χώρου κτιζόταν ὁ βυζαντι-
νός καί περικαλλῆς Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 
Ἀθωνίτου. Ἦταν κουρασμένος, γιατί ἐκείνη τήν ἡμέ-
ρα εἴχαμε ἀργήσει πολύ δουλεύοντας στό Ναό καί 
τότε μοῦ εἶπε:
   «Παιδί μου, θά ἤθελα πολύ νά μοιάσω στόν 
Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη».
     Τόν ρώτησα: «Γιατί Σεβασμιώτατε;»
     Καί συνεχίζει καί λέει:
    «Αὐτός δούλεψε γιά τό Θεό καί ἔπεσε ἀπό τίς 
σκαλωσιές καί μ’ αὐτό τόν τρόπο θυσίασε τήν 
ζωή του στόν Θεό, τόν ζηλεύω πολύ, ἀλλά δέν 
λέω τίποτα, γιατί τόσα ἔργα ἔκανα μέχρι σήμε-
ρα. Μέ ἐλέησε ὁ Θεός καί δέν ἐπέτρεψε κανένα 
κακό νά γίνη, οὔτε ἔσπασε κανένα πόδι, κανένα 
χέρι, γι’ αὐτό δέν ἔχω παράπονο…»
    Καί νά σημειώσουμε αὐτή ἡ κουβέντα ἔγινε τό 
2009.
    Τόν εἶδα νά ἀνεβαίνη στό τροῦλλο πολλές φορές 
καί φοβόμουν μήν πέση κάτω, καί κάθε φορά τοῦ 
ἔλεγα: 
     «Σεβασμιώτατε μήν τό κάνετε αὐτό!»
Καί ἡ ἀπάντησι πάντα ἦταν:
     «…Ἀνεβαίνω παιδί μου, νά δῶ τί κάνουν καί 
ἄν μπορῶ νά προλάβω νά σώσω καμμιά ψυχή 
πού πρόκειται νά πέση… δέν θέλω νά ἔχω εὐθύ-
νες πάνω μου, καλό εἶναι νά εἶμαι μαζί τους, γιά 
νά βοηθήσω…»
    Ὅταν τοῦ ἔλεγα: «Σεβασμιώτατε, θά κου-
ραστῆτε», ἀπαντοῦσε ἀμέσως:
   «… Αὐτό θέλω, νά κουρασθῶ γιά τό Θεό, μ’ αὐτό 
τόν τρόπο τοῦ δείχνω καί ἐγώ τήν εὐγνωμοσύνη 
μου. Ἔχω κάνει μαζί του συμφωνία, ὅσο ζῶ θά τοῦ 
χαρίζω τήν ζωή μου στά ἔργα τοῦ Εὐαγγελίου…»
   Δέν μποροῦσα μέ κανένα τρόπο νά τοῦ πῶ νά μήν 
δουλέψη. 

    Μία μέρα τοῦ εἶπα:
   «Σεβασμιώτατε ἐσεῖς νομίζετε, ὅτι ὁ Θεός θά 
σᾶς κρίνη ἀνάλογα μέ τά ἔργα σας;...»
    Θύμωσε πολύ καί μοῦ ἀπάντησε:
   «…Ὄχι δέν εἶπα αὐτό, δέν ξέρω τί θά πῆ ὁ Θεός 
γιά μένα, εἶναι ἁμαρτία ἄν σκεφτώμαστε ἔτσι. 
Πολλοί ἅγιοι δεν ἔκαναν κάτι ἀπό αὐτά, οὔτε 
ἔγραψαν, οὔτε ἔκτισαν, οὔτε ἱερεῖς ἔγιναν… καί 
σήμερα κάνουν πολλά θαύματα καί εἶναι μεγά-
λοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ… Ἀλοί-
μονο ἄν σκεφτώμαστε ἔτσι! Ἐγώ τά κάνω ἁπλά, 
γιατί ἔκανα συμφωνία μέ τό Θεό, ὅσο ζῶ θά τοῦ 
χαρίζω τήν ζωή μου, τήν δύναμί μου, τά πάντα 
ὅσα χρόνια μέ κρατάει στήν γῆ, χωρίς νά περιμέ-
νω τίποτα, γιατί τά πάντα μοῦ ἔδωσε, ἁπλά τήν 
εὐγνωμοσύνη μου θέλω νά τοῦ δείξω…»           
   Μία μέρα χωρίς νά ἔχει προηγηθῆ κάποια συζήτησι 
εἶπε:
   «Τί ἄνθρωποι ἦταν αὐτοί;»
 Χωρίς νά μοῦ πῆ τά ὀνόματά τους. 
Τόν ρώτησα: 
    «Ποιούς λέτε;»
Καί ἀρχίζει καί μοῦ λέει:
   «Ἡ Παναγία, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ Πρόδρομος…, τί νά 
σοῦ πῶ, τί ἦταν αὐτοί… δέν χωράει τό μικρό 
μυαλό μου, τί πνεῦμα εἶχαν. Ἄν μ’ ἀξιώση ὁ Θεός 
μία μέρα νά πάω νά τούς δῶ μέ τά μάτια μου, νά 
τούς ρωτήσω, τί ἦταν θά μάθω…»
    Λένε ὅτι ἤξερε ἀπ’ ἔξω ὅλες τίς ἐπιστολές τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου καί ποτέ-ποτέ του δέν ξεχνοῦσε νά 
ἀναφέρεται στό ὄνομα τοῦ Καθηγητοῦ του Τρεμπέ-
λα, σ’ ὅλες τίς ὁμιλίες του καί πάντα μετά δακρύων 
ἀναφερόταν στό ὄνομά του.

Ἀρχιμ. Χαρίτωνος Μουσουνγκάϊ
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     Ὅλοι μας στό Κονγκό γνωρίζουμε τόν ἀείμνηστο 
Παναγιώτη Τρεμπέλα, χωρίς νά τόν ἔχουμε δεῖ.
    Συχνά ἀναφερόταν στά πρόσωπα τῶν πατέρων 
Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου καί Χαρίτωνος 
Πνευματικάκι μετά δακρύων καί πάντα ἔλεγε:
   «Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, πώς μέ ἑτοίμαζαν μέ τήν 
ἀγάπη τους!».
     Μία μέρα, μοῦ διηγήθηκε ἕνα περιστατικό μέ τόν 
πατέρα Χαρίτωνα, ὅταν τοῦ ἔλεγε:
    «…Ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἄξιοι, νά μαρτυρήσουμε 
γιά τό Χριστό, μήν φοβάσαι, δέν θά πάθουμε τί-
ποτε, δέν εἴμαστε ἄξιοι…»    
   «Θά σοῦ πῶ ἕνα καλό τροπάριο μέ τόν ἦχο πού 
θέλω καί μοῦ ἀρέσει»

   Μία μέρα μέ κάλεσε στήν βεράντα τοῦ σπιτιοῦ του 
καί μοῦ λέει:
    «Παιδί μου θέλω νά ἀφιερώσω τό τελευταῖο 
ἔργο μου στήν Παναγία, θέλω νά κάνω ἕναν 
ὡραῖο Ναό   τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό 
χωριό Μπάλα σταυροειδή με τροῦλλο.» 
    Ἔφτιαξε ὁ ἴδιος τό σχέδιο καί ἄρχισε ἡ δουλειά.    
Τό χωριό ἀπέχει ἀπό τήν Κανάνγκα 35 χιλιόμετρα καί 
πήγαινε κάθε μέρα νά ἐπιβλέπη τό ἔργο, γιατί ἐπέμε-
νε στό ὅτι:
    «Θά κάνω ὅ,τι μέ φωτίζει ἡ Παναγία, γιατί δέν ἔχω 
ξανακάνει ἕνα τέτοιο σχέδιο, γι’ αὐτό θά πηγαίνω 
κάθε μέρα… Ξέρω ὅτι εἶναι δύσκολος ὁ δρόμος καί 
κουραστικός, ἀλλά πρέπει νά τελειώση ἡ δουλειά 
καί δέν νομίζω ὅτι μετά ἀπό αὐτό θά κάνω ἄλλο. 
Ἔτσι ἐπιθυμῶ νά γίνη ὡραῖο καί ὄμορφο. Κουρά-
στηκα καί δέν ἀντέχω ἄλλο, τό μυαλό μου ἀντέχει 
ἀκόμα, ἀλλά τά πόδια δέν μέ βοηθοῦν καί δέν μ’ 
ἀφήνουν νά δουλέψω καί ἀκόμη δέν ἔχω ἐμπιστο-
σύνη στόν ἑαυτό μου, γιατί καί τό σχέδιο εἶναι δύ-
σκολο. Εἶναι ἀνάγκη νά εἶμαι ἐκεῖ κάθε μέρα μέ τήν 
βοήθεια τῆς Παναγίας νά τελειώσουμε…». 
    «Σοῦ λέω παιδί μου, ἄν τελειώσω αὐτό τό Ναό θά 
πῶ: «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου Δέσποτα, κατὰ 
τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ Κύριε, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί 

μου, τὸ σωτήριόν σου. Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, 
καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.». Κάνω προσευχή νά 
φροντίζη ἡ Παναγία μόνη της τό ἔργο αὐτό.»
   Πραγματικά εἶχαμε παραδείγματα γιά τήν φροντίδα 
τῆς Παναγίας. 
   Νά σημειώσουμε ὅτι τήν τελευταῖα ἑβδομάδα τήν 
ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Χαρίτωνος τοῦ Ὁμολογητοῦ στίς 28 
Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Πέμπτη, ἀφοῦ τό πρωῒ εἶχε πάει 
στήν Μπάλα, ὅπως πάντα, γύρισε στό ραδιοφωνικό 
σταθμό, ὅπου ἦμουν μέσα καί χτύπησε στήν πόρτα, 
μόλις βγῆκα μοῦ λέει:
   «Κάθισε νά σοῦ πῶ κάτι, πού δέν σᾶς ἔχω πεῖ 
ποτέ!»
    Μόλις κάθισα τόν ἄκουσα μέ προσοχή:
    «… Παιδί μου δέν ἀντέχω πιά, σήμερα κατάλα-
βα ὅτι κουράστηκα πολύ. Τό σῶμα μου δέν ἔχει δυ-
νάμεις. Ὅμως πρέπει νά τελειώση ὁ Ναός. Δοξάζω 
τό Θεό, γιατί ἔδωσε διά πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου 
ὅ,τι καλύτερο. Παρατήρησα ἀπό τήν πρώτη ἡμέ-
ρα πού ξεκινήσαμε τίς ἐργασίες μέχρι σήμερα δέν 
μᾶς ἐμπόδισε οὔτε μία μέρα ἡ βροχή, ἀλλά εἶχαμε 
ἀνάγκη ἀπό τό νερό. Ἔβρεχε μόνο στίς ὧρες πού 
δέν δουλεύαμε. Αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη φροντίδα 
τῆς Θεοτόκου, γιά νά περατωθῆ ὁ Ναός της. Δοξά-
ζω τό Θεό γιατί ὁλοκληρώσαμε τό ἔργο σ’ αὐτή τή 
δύσκολη περίοδο, πού εἴχαμε ἐπεισόδια (σοβαρές 
καί ἐπικίνδυνες ἐμφύλιες συρράξεις μέ πολλούς 
θανάτους), μᾶς φύλαξε καί τελειώσαμε…»

   Μετά ἔφυγε γιά τό δωμάτιό του, ἀφοῦ αὐτή ἡ κου-
βέντα ἔγινε στίς 8 τό βράδυ. 
   Τό Σάββατο τό πρωΐ 30 Σεπτεμβρίου ἔφυγε γιά 
τό χωριό καί ἐκεῖ στίς 11.30 π.μ. δούλευε στό ἱερό, 
σέ ἡλικία 87 ἐτῶν. Εἶχε στό χέρι του ἕνα τρυπάνι καί 
τρυποῦσε στόν τοῖχο. Μόλις ἔβγαινε ἀπό τό ἱερό γλύ-
στρισε στά σκαλοπάτια μέ τό τρυπάνι στό χέρι. Ἔπε-
σε κάτω καί ἔσπασε τό ἀριστερό του πόδι.
   Ὅταν τόν φέρανε στό κέντρο τῆς Ἱεραποστολῆς, 
τόν ἔβαλαν στό δωμάτιό του. Μπῆκα μέσα. Εἶχε 
πολύ κόσμο. Τούς παρακάλεσε νά βγοῦν ἔξω ὅλοι. 

  Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου 
στό χωριό Μπάλα εἶναι ὁ 
τελευταῖος πού σχεδίασε 
καί ἔκτισε ὁ π. Ἰγνάτιος. 
Ἀπό  ἐκεῖ ἔμελλε νά ἀρχί-
ση ἡ πορεία του γιά τήν 
αἰωνιότητα.
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   Πονοῦσε πολύ. Μόλις βγῆκαν, μοῦ ζήτησε νά πάρω 
χαρτί καί μολύβι. Μοῦ εἶπε τί ἔπρεπε νά κάνουν στό 
Ναό ἀπό τήν Δευτέρα μέχρι τό τέλος. 
    Προσωπικά φοβήθηκα, γιατί κατάλαβα σάν νά μοῦ 
δίνει τελευταίες ἐντολές. Πράγματι ἦταν μέ λεπτομέ-
ρειες.
    Ἀφοῦ τελειώσαμε συνέχισε:
«… Παιδί μου δέν λυπᾶμαι γιά ὅ,τι ἔγινε, δέν 
ἔχω παράπονα γι’ αὐτό πού μοῦ ἔχει συμβεῖ. Δο-
ξάζω πολύ τό Θεό, γιατί ἐπέτρεψε νά τό πάθω 
ἐγώ καί ὄχι ἄλλος, γιά νά μήν ἔχω εὐθύνη. Τόσα 
χρόνια, τόσες δουλειές, τόσα ἔργα, μέ φύλαξε 
ὁ Θεός, δέν ἔπαθε κανένας τίποτε, δέν ἔσπασε 
κανένα κεφάλι, πόδια, χέρια τῶν ἄλλων. Μέ 
ἐλέησε. Τό θύμα εἶμαι ἐγώ ὁ ἴδιος. Τί θά  Τοῦ 
ἔλεγα, ἄν εἶχα ἀφήσει πίσω μου μία οἰκογένεια 
νά κλαίη μία γυναίκα τόν ἄνδρα της, ἤ τά παι-
διά τον πατέρα τους ἀπό τά ἔργα μου; Δέν εἶναι 
τίποτα αὐτό πού ἔπαθα (μοῦ τά ἔλεγε κλαίγοντας 
ἀπό τόν πόνο πού εἶχε).   Κοίτα στόν τοῖχο, αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι…».
   Ἐννοοῦσε τούς ἁγίους, μοῦ ἔδειχνε τις εἰκόνες, πού 
βρίσκονταν στόν τοῖχο.
   «Τούς ἔκοψαν τά κεφάλια, τούς ἔβγαλαν τά 
δέρματα, τά δόντια, τούς ἔκοψαν τά πόδια, χέ-
ρια,… τί δέν τούς ἔκαναν; Ἀλλά ἐγώ δέν εἶμαι 
ἄξιος γιά ἕνα τέτοιο θάνατο, αὐτό πού ἔχω δέν 
εἶναι τίποτα μπροστά τους. Ἀλλά ἄν ἐπιτρέψη 
ὁ Θεός νά φύγω ἀπό αὐτό τό χτύπημα θά εἶμαι 
πολύ εὐχαριστημένος, θά τόν δοξάζω.
   Ἡ χαρά μου εἶναι, ὅτι εἶμαι ἐγώ τό θύμα, ὄχι 
ἄλλος. Ἀλλά νά ξέρης, ὅτι ὅταν θά μέ σηκώσε-
τε νά μέ βάλετε στόν τάφο…»
   Μόλις εἶπε στόν τάφο, τόν σταμάτησα καί τοῦ εἶπα: 
«Ὄχι Σεβασμιώτατε θά σᾶς βάλουμε στό 
αὐτοκίνητο γιά τό ἀεροδρόμιο, νά πᾶτε στήν 
Ἑλλάδα γιά θεραπεία…»
   «Ὡραία», μοῦ λέει, «τό ἴδιο εἶναι!»

    «Ἀλλά σημασία ἔχει ὅτι θά μέ σηκώσετε γιά 
τό αὐτοκίνητο, θά σοῦ ψέλνω ἕνα πολύ καλό 
τροπάριο μέ τόν ἦχο πού θέλω καί μοῦ ἀρέσει, 
γιατί δέν ξέρω, πώς θά τό ψέλνουν οἱ ἄλλοι, 
μετά ὅταν δέν θά τό ἀκούω. Θά τό πῶ ἐγώ μό-
νος μου, νά χαρῶ…»
   Τότε χωρίς νά ξέρω τί ἤθελε νά μοῦ πῆ, περίμενα 
νά ἀκούσω κάτι εὐχάριστο. Καί μόλις τόν σηκώσαμε, 
γιά νά τόν βάλουμε στό αὐτοκίνητο ἀρχίζει μέ δυνατή 
φωνή νά ψέλνη· «Αἰωνία ἡ μνήμη», μέ χαρά καί 
εὐχαριστημένος. Τό εἶπε τρεῖς φορές.
   Ἔτσι μ’ αὐτό τόν τρόπο ἤθελε νά πῆ καθαρά· Σᾶς 
μίλησα καί δέν μέ καταλάβατε. Τώρα θέλω νά σᾶς 
ἀποχαιρετήσω μία καί καλή, χωρίς ἄλλα λόγια, φεύ-
γω γιά πάντα καί δέν θά ξαναέρθω ἐδῶ. Ἦταν ἡ σκη-
νή αὐτή γιά μένα πολύ δύσκολη, γιατί εἶπα μέσα μου:
«Ἔτσι εἶχε κάνει ὁ Κύριος μέ τούς μαθητές 
του, στήν τελευταία ὧρα τούς μίλησε καθαρά, 
χωρίς εἰκόνες.»
   Ἔχω πολλά νά πῶ, γιατί ἔμαθα πολλά δίπλα του 
σάν ἕνα παιδί μέ τόν πατέρα του καί δέν ξέρω ἄν 
ὑπάρχει κάποιος πού τόν ἔζησε σάν ἐμένα. 
  Γι’ αὐτό δοξάζω τό Θεό, γιά τήν εὐλογία πού μοῦ 
ἔδωσε νά εἶμαι δίπλα του καί νά μέ καθοδηγῆ.
   Κλείνοντας θυμάμαι μετά τό Πάσχα μάζεψε τούς 
ἱερεῖς στήν ὧρα τῆς συνάξεως καί τούς εἶπε:
   «Παιδιά μου, σήμερα τό μάθημα πού θά κάνω 
εἶναι νά σᾶς ζητήσω συγγνώμη, γιατί βλέπω ὅτι ἡ 
ὑγεία μου μέ προσβάλλει καί δέν νομίζω νά εἶμαι 
μαζί σας φέτος τά Χριστούγεννα 2017, γι’ αὐτό 
σκέφτηκα νά σᾶς ζητήσω συγγνώμη, ἄνθρωπος 
εἶμαι καί ἐγώ, λάθη κάνω, καί μπορῶ νά σᾶς ἔχω 
στενοχωρήσει μέ τή συμπεριφορά μου, τή συ-
νεργασία μου, νά μέ συγχωρήσετε καί νά πῆτε 
ἕνα «Κύριε ἐλέησον» στίς προσευχές σας γιά 
μένα…».Ἔτσι ἄρχισε καί ἔτσι τελείωσε τή σύναξι.
   Μᾶς δίδαξε μέ τή ζωή του καλά παραδείγματα.
   Νά ἔχουμε τήν εὐχή του. 

     
  
 

  Τό τελικό στά-
διο τῶν ἐργα-
σιῶν τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ. Εἶναι 
σχεδόν ἕτοιμος 
καί γίνονται οἱ 
ἐργασίες ἐπικολ-
λήσεως τῶν 
εἰκόνων.



«Ὁ θάνατός σου εἶναι θλίψι, μά τά ἔργα σου χαρά!»
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 Σιγά σιγά, μέ ὅλο τό βάρος τῆς ἡλικίας καί τῶν κό-
πων, πέρασε γιά τελευταία φορά ἀπό τόν ἀμπελῶνα 
πού καλλιεργοῦσε 35 χρόνια μέ ἱδρῶτα καί δάκρυ, ὁ 
Γέροντας Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρός Ἰγνά-
τιος, μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», 
πού τόσους ἐργάτες ἔστειλε στήν Κανάνγκα.
   Κοίταζε μέ στοργή τό κάθε «κλῆμα».
  Στίς 17 Σεπτεμβρίου λειτούργησε στόν ἱερό ναό 
τῆς Ἁγίας Σοφίας στή Lukonga. Εἶχε καιρό νά λει-
τουργήση ἐκεῖ κι ἦταν ἡ λαχτάρα του μεγάλη. Στίς 
24 Σεπτεμβρίου λειτούργησε πάλι στόν ἱερό ναό τοῦ 
Ἀγίου Ἀνδρέα στήν Kananga. 
   Στίς 30 τοῦ μηνός βρισκόταν στόν τελευταῖο ναό 
πού ἒχτιζε, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου πή-
γαινε κάθε μέρα 1 ὥρα καί 30 λεπτά στόν ἀφρικάνι-
κο «δρόμο», γιά νά ἐπιβλέπη τίς ἐργασίες.
   Παρακαλοῦσε: «Παναγία μου, ἀξίωσέ με νά 
τελειώσω τόν ναό Σου καί νά πῶ τό «Νῦν 
ἀπολύεις τόν δοῦλον Σου, Δέσποτα».
    Βγαίνοντας ἀπ’ αὐτόν τό ναό-στολίδι τοῦ χωριοῦ 
Mbala, ἔπεσε καί μεταφέρθηκε μέ δυνατούς πόνους 
στό κέντρο τῆς Ἰεραποστολῆς.
    Κάταγμα στό ἀριστερό πόδι. 
    « Τί πάθατε Σεβασμιώτατε;»
   Κάτωχρος ἀπό τόν πόνο βρῆκε τή δύναμι νά πῆ: 
«Δοξάζω τόν Θεόν πού τό ἀτύχημα συνέβη σέ 
μένα καί ὄχι σέ κάποιον ἀπό τούς ἐργάτες μας».
   Ὑπομονετικός, χωρίς θέλημα καί ἀπαιτήσεις, ὑπά-
κούει σάν μικρό παιδί στόν γιατρό πού ἦρθε ἀμέσως 
καί μέ σεβασμό τόν περιποιήθηκε καί τόν ἑτοίμασε 
γιά τό ταξίδι στήν Ἑλλάδα. 
   Κάθε κίνησι ἐπιδεινώνει τούς πόνους, μά στά χείλη 
του ἔχει συνέχεια τό «δόξα Σοι, ὁ Θεός»!
   « -Πονᾶτε Σεβασμιώτατε;
   -Πονάω, παιδί μου, ἀλλά σκέπτομαι τί πέρα-

σαν οἱ μάρτυρες!»

   Πολλά μᾶς δίδαξες ἅγιε Γέροντα μέ τά κηρύγματα 
τοῦ θείου Λόγου, μέ τίς ὁμιλίες στούς κύκλους καί 
στά κατηχητικά, μέ τή θυσία καί τήν αὐταπάρνησί 
σου, δούλευες νύχτα – μέρα γιά νά στερεωθῆ ἡ 
Ὀρθοδοξία σ’ αὐτόν τόν τόπο.
   Ὅμως, αὐτές τίς ὧρες τοῦ πόνου, μᾶς παρέδω-
σες τά τελευταῖα μαθήματα, τά πιό σπουδαῖα, τά πιό 
ὡραῖα: τῆς ὑπομονῆς, τῆς προσευχῆς, τῆς ταπεινῆς 
ὑποταγῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ὁ ἐπίλογος 
τῆς δράσεώς σου.
   Οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐκπαιδευτικοί καί ὅλοι οἱ πιστοί, μέ θλί-
ψι πληροφορήθηκαν τήν ἐκδημία σου στίς 9 Νοεμ-
βρίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ προκατόχου σου Ἁγίου 
Νεκταρίου. Τά παιδιά, πού στήν ἀρχή τοῦ σχολικοῦ 
ἔτους, στόν ἁγιασμό ἄκουσαν τίς τελευταῖες σου 
συμβουλές, μιλοῦν για σένα μέ εὐγνωμοσύνη. Τί 
λέω; Ἔκαναν τραγούδι τήν εὐγνωμοσύνη τους καί 
ὀργανώνουν ἐκδήλωσι στό σχολεῖο.
   Ὁ Χαρίτων Kakanda καί ὁ Πέτρος Mulumba, μα-
θητές τῆς 3ης Λυκείου, ἐκφράζουν τά συναισθήμα-
τά τους ἐκπροσωπώντας τό Σχολεῖο τους «Φῶς 
Ἐθνῶν» μέ τό ἀκόλουθο ποίημα: (Τό παραθέτουμε 
σέ μετάφρασι ἀπό τό γαλλικό):
   Εἰς μνήμην αἰώνιον
   Ἡ ἀνάμνησί σου θά μείνη γιά πάντα. 
   Θά μᾶς μιλᾶς μέσα ἀπ’ τά ἔργα σου.
   Τό ὄνομά σου θ’ ἀκτινοβολῆ ἀγάπη.
   Αἰωνία ἡ μνήμη, Αἰωνία ἡ μνήμη
   Αἰωνία ἡ μνήμη, δέσποτα, πάτερ Ἰγνάτιε!
   Ἄνθρωπος ὡσεί χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ,
   ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει»
  Ὁ θάνατός σου ἦταν ἕνα ὄνειρο, πού μᾶς 
προκάλεσε κλάματα...

  «Ἑφησυχάζων καί μήποτε ἡσυχά-
ζων», ὅπως χαρακτηριστικά ἐπεσήμα-
νε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ἐργά-
ζεται χειρωνακτικά μέ τά συνεργεία 
παρά τά 87 του χρόνια, μέχρι τελικῆς 
πτώσεως. 

   Λόγω πληθώρας ὕλης θά γραφοῦν 
κείμενα γιά τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη 
Πενταπόλεως καί στό ἑπόμενο τεῦχος 
τοῦ περιοδικοῦ «ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ». 
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   Δέξου τώρα Γέροντα, τό φόρο τιμῆς τῶν παι-
διῶν σου:
   Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιά τίς συμβουλές σου,
   Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιά τούς κόπους σου.
    Ὁ θάνατός σου εἶναι θλίψι,
    μά τά ἔργα σου χαρά!
   Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ»! 
    Εἰρήνη στήν ψυχή σου! 
    Αἰωνία ἡ μνήμη, Αἰωνία ἡ μνήμη
    Αἰωνία ἡ μνήμη, δέσποτα, πάτερ Ἰγνάτιε!
   Ὀ Θεός τῆς ἀγάπης ἄς σέ δεχθῆ κοντά Του καί ὁ  
Ἅγιος Νεκτάριος ἄς δέεται, ὥστε νά ζῆς μαζί του 
καί μέ ὅλους τούς ἁγίους.
    Αἰωνία ἡ μνήμη, δέσποτα! Αἰωνία ἡ μνήμη, 
πάτερ Ἰγνάτιε! Αἰωνία ἡ μνήμη, δέσποτα! 
  Χαρίτων Kakanda, Πέτρος Mulumba, μαθητές 
σχολείων «Φῶς Ἐθνῶν»

   Ἀναπαύου, Γέροντα ἀπό τούς κόπους σου στήν 
ἀγκαλιά τοῦ Θεού. Νά ξέρης ὅμως ὅτι πῆρες μαζί 
σου ἕνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς μας.  Νά ξέρης ὅτι καί 
ἡ καρδιά μας σέ θρόνιασε μέσα της.
    Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μᾶς αἰφνιδίασε ἡ ἀναχώρησί 
σου - ἀπό τήν πύλη τοῦ τελευταίου ναοῦ, στήν πύλη 
τ’ οὐρανοῦ -  καί δέν προλάβαμε νά πάρουμε γιά τε-
λευταία φορά τήν εὐχή σου, ν’ ἀκούσουμε τό « que 
Dieu vous benisse » (ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῆ), πού 
μᾶς ἔλεγες στό τέλος κάθε Ὄρθρου καί κάθε Ἑσπε-
ρινοῦ εὐλογώντας μας.
     Ὅμως εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά πρεσβεύης στόν 
Κύριο γιά ὅλους. Γιά τούς συνεργάτες σου, γιά τά 
πνευματικά σου παιδιά πού ἄφησες πίσω στόν 
ἀγῶνα, γιά τήν Kananga πού τόσο ἀγάπησες, γιά 
τό Kasai, θά πρεσβεύης γιά τό ἀπέραντο Congo, 
πού ὡς Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς τό περ-
πάτησες ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη μέ χίλιους κινδύνους, 

ἀλλά καί μέ φανερή τήν προστασία τοῦ Θεοῦ.
   Ἀσπαζόμεθα νοερά τό χέρι σου. Τό χέρι αὐτό πού 
γνώριζε νά κρατάει τό μυστρί τοῦ κτίστη καί τήν πέννα 
τοῦ συγγραφέα, τό πινέλο τοῦ ἁγιογράφου καί τό ἁπα-
λό διορθωτικό τῶν λαθῶν μας. Μά πάνω ἀπ’ ὃλα τό 
Εὐαγγέλιο καί τόν Σταυρό καί τό Ἅγιο Ποτήριο γιά νά 
τρέφης τά παιδιά σου μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυ-
ρίου. Πόσο χαιρόσουν νά κοινωνῆς τά μαυράκια σου! 
   Αὐτό τό χέρι τό ροζιασμένο καί συγχρόνως ἁγια-
σμένο, πού στόλισε τό Congo καί κυρίως τό Kasai, 
ἰδιαιτέρως δέ τήν ἀγαπημένη σου Kananga μέ 
ὀρθόδοξους ναούς, ἀλλά καί μέ ἔμψυχους ναούς, 
τούς πιστούς πού λατρεύουν τόν ἀληθινό Θεό ἐδῶ 
στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς. 
     Αὐτό τό χέρι πού ὅπου πέρασε ὕψωσε τό λάβαρο 
τῆς Ὀρθοδοξίας κι ἔσπειρε ἀνόθευτο τό σπόρο τοῦ 
Θείου Λόγου... κι εἶναι πολύς ὁ θερισμός... 
   Λαέ τοῦ Θεοῦ, εὐλογημένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
τοῦ Congo, Ὀρθόδοξοι πιστοί τοῦ Kasai κι ἐσύ μι-
κρή, φλογερή, ὀρθόδοξη ποίμνη τῆς Kananga, ἔχε-
τε ἀκόμη ἕναν πρέσβη στούς οὐρανούς. 
   Ὁ Γέροντας δέεται. Ὅπως ἐδῶ ὕψωνε τά χέρια 
του γιά να καταβάση τή Θεία Χάρι στούς πιστούς, 
ἔτσι τά ἔχει ὑψωμένα μπροστά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ 
καί παρακαλεῖ γιά τά πνευματικά του παιδιά τῆς 
Ἑλλάδος καί τοῦ Congo:
   «Κύριε, Κύριε ἐπιβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε 
καί ἐπίσκεψαι τήν ἄμπελον ταύτην καί κατάρτι-
σε αὐτήν, ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».
   Ἀπό τό Congo πέρασε ἕνας γνήσιος ὀρθόδοξος 
ἱεραπόστολος.
   Σ’εὐχαριστοῦμε Κύριε, γι’ αὐτό τό δῶρο. Σέ παρα-
καλοῦμε ἀνάδειξε ἐργάτες γιά τήν καρποφόρα συνέ-
χισι πρός δόξα τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Σου. 

  φ.γ.  Kananga, Δεκέμβριος 2017

     Ὅπως κάθε χρόνο κυκλοφόρησε καί ἐφέτος 
ἡμερολόγιο τσέπης γιά τό ἔτος 2018, πού ὑπενθυ-
μίζει καθημερινά τό ἱεραποστολικό χρέος.
     Εἶναι ἀφιερωμένο στόν  Ἅγιο Χαράλαμπο τόν 
Ἱερομάρτυρα καί θαυματουργό.
     Ἐπίσης γίνεται ἀναφορά στόν φλογερό Ἱερα-
πόστολο Ἀρχιμ. π. Χαρίτωνα Πνευματικάκι, ἐπί τῇ 
συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τήν κοίμησί του.

    Γιά τήν προμήθειά του, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά διαθέ-
σουν σέ φίλους καί γνωστους,  μποροῦν νά ἀπευθύ-
νωνται στά γραφεία τοῦ Συλλόγου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗ-
ΤΟΣ», Μιαούλη 68, Πάτρα Τ.Κ.26222, Τηλ.2610 329737, 
Φάξ 2610 329390, Email: protoklitos@gmail.com    




