
§›Á· ÏfiÁÈ·

·fi ÙÔÓ ÂÎ‰fiÙË

∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ›

°È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÌÂ ÙËÓ

Â˘¯‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ Î.

πˆ·ÎÂ›Ì, ÂÎ‰›‰Ô˘ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ

Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂ-

ÚÒÛÔ˘ÌÂ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÔÚıfi‰Ô-

ÍË˜ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ ª·Ï¿-

Ô˘È, Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¯¿ÚÈÙÈ

£ÂÔ‡ Î·È ¿ÓÙÔÙÂ ÚÔ˜ ‰fiÍ·Ó

ΔÔ˘. ™˘ÓÂ¯›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ Ù·ÂÈ-

Ó‹ Ì·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË

¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·ÏÏ¿

Î·È ÛÙÔÓ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi

ÙÔÌ¤· ÌÂ ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù·,

›ÛÙË, ıÂÚÌ‹ ÚÔÛÂ˘¯‹, ˘Ô-

ÌÔÓ‹ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ô

£Âfi˜ ı· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ

ÏÔ‡ÛÈÂ˜ ÙÈ˜ Â˘ÏÔÁ›Â˜ ΔÔ˘.

∑ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Î·È ÙÚÈ-

ÙÔÎÔÛÌÈÎfi ª·Ï¿Ô˘È ‰È‰·-

ÛÎfiÌ·ÛÙÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚıfi‰Ô-

ÍÔ˘˜ Èı·ÁÂÓÂ›˜, Î·È Î·Ïfi

Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó·

ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÛÙÔ ı¤Ì·

ÙË˜ ›ÛÙË˜ ÙÔ˘˜: ÙÔ˘˜ ‚Ï¤Ô˘-

ÌÂ Ó· ˙Ô˘Ó ÛÂ ÙfiÛË ·Ó¤¯ÂÈ·

Î·È ‰˘ÛÙ˘¯›· ÎÈ fiÌˆ˜ ‰ÂÓ

‚·Ú˘ÁÎÔÌÔ‡Ó.¢ÔÍ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·

fiÏ· ÙÔ £Âfi.ŸÔÙÂ Û˘Ó·ÓÙ¿-

ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜ ÔÚıfi-

‰ÔÍÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎ¤˜

ÂÚÈÔ‰Â›Â˜, Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘-

Ú¿ÁÈÔ Î·È ÙÔ ˙ÂÛÙfi ¯·ÌfiÁÂÏfi

ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi Ó· ‰È·Ï‡-

ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È Ù·

fiÔÈ· ‰‡ÛÎÔÏ· ‹ ÔÏ‡ÏÔÎ·

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘-

ÌÂ, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂÂ ÂÌÂ›˜ Ó·

ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘ÌÂ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó·

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Î·ıËÌÂ-

ÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛË˜.

√ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ Ì·˜

ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ÔÍÔÏÔÁÔ‡ÌÂ

Σε τούτο το τεύχος, αδελφοί μου θα μιλή-
σουμε πάλι για την εκπαίδευση στο Μαλάουι,
πάντα σε σχέση με την ορθόδοξη ιεραποστολή,
αναφέροντας δύο ξεχωριστές περιπτώσεις -
ενορίες, που έχουν όμως την ίδια ανάγκη για
ίδρυση σχολείων.

Με την ευχή του Αρχιεπισκόπου Ζάμπιας
και Μαλάουι  κ. Ιωακείμ, λειτουργεί στη
συμπρωτεύουσα του Μαλάουι, το Μπλαντάιαρ,
ένα ορθόδοξο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο βρί-
σκεται ακριβώς δίπλα στο Ναό της Αναστάσε-
ως. Το σχολείο αυτό είναι μια καθαρή ομολογία
πίστεως. Έχει πάρει και την ευλογία του
Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ.
Θεοδώρου όταν το επισκέφτηκε, χάρηκε πολύ
και μας είπε ότι τα σχολεία και οι εκκλησίες
είναι πνευματική προκοπή για μία Ιεραποστο-
λή.Τούτο το σχολείο ξεκίνησε με λίγους μαθη-
τές.Με τον καιρό έγινε γνωστό και σήμερα έχει
360 μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί που προσέλαβε
η ιεραποστολή είναι ικανοί και αφοσιωμένοι στη
δουλειά τους και έτσι το επίπεδο μάθησης είναι
αρκετά καλό.

Η Χάρη του Θεού μας έχει φυλάξει συχνά,
γιατί και τούτο το έργο πολεμήθηκε πολύ
ώσπου να καθιερωθεί. Κάθε τόσο άνθρωποι
που είχαν συμφέροντα να μην υπάρχει ορθόδο-
ξο σχολείο στην περιοχή, συκοφαντούσαν την
ιεραποστολή. Έφτασαν  ακόμα και στο σημείο να
διαδίδουν ότι είμαστε κακοί και σατανιστές, να

κατηγορούν την εκκλησία μας και γενικά ό,τι
καλό προσπαθούσαμε να κάνουμε το διέβαλαν
και το κατέκριναν. Μέχρι που φώναξαν έναν
μάγο τους (έχουμε αναφέρει αρκετές φορές
μέσα από τα εφημεριδάκια των Φίλων της Ιερα-
ποστολής, πόσο διαδεδομένη και ισχυρή είναι η
μαγεία σε τούτη τη χώρα), ο οποίος έθαψε
κρυφά στην είσοδο του σχολείου μαγικά (τρίχες,
κόκαλα και άλλα ακατονόμαστα). Όταν το μάθα-
με, ο ιερέας της ενορίας, πατήρ Νικόδημος,
έκανε αγιασμό, ξέθαψε και πέταξε τα μάγια
αφού τα ράντισε με αγιασμό, καθώς και όλη  την
περιοχή.Τώρα ο πολύς πόλεμος έχει κοπάσει. Η
ευλογία του Χριστού έπεσε πάνω και σ' αυτό το
θεάρεστο έργο. Οι γονείς εμπιστεύονται το σχο-
λείο και  τα παιδιά έρχονται σε μεγάλες ομά-
δες.Από στόμα σε στόμα διαδίδεται ότι το ορθό-
δοξο σχολείο είναι πολύ καλό.

Συγκινητική και σημαντική  είναι και η προ-
σφορά δύο Ελληνίδων εθελοντριών που μένουν
μόνιμα στο Μαλάουι. Αφιερώνουν  από μία μέρα
τη βδομάδα για να διδάξουν και οι ίδιες στο σχο-
λείο. Στα παιδιά αρέσει πολύ αυτό.Το νέο έχει
διαδοθεί. Δύο Ελληνίδες να διδάσκουν στο σχο-
λείο τους είναι γι' αυτούς σπουδαίο πράγμα. Οι
Ελληνίδες έχουν ξεκάθαρο αντικείμενο. Και οι
δύο, μα χωριστά η μία από την άλλη, με μέθοδο
και τάξη διδάσκουν σε όλο το σχολείο την
Ορθόδοξη Πίστη. Μιλάνε στα Αγγλικά που είναι
και η επίσημη γλώσσα, και μεταφέρουν στους

«OÈ Ê›ÏÔÈ ÙË˜ OÚıfi‰ÔÍË˜

IÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ M·Ï¿Ô˘È»

EÍ·ÌËÓÈ·›Ô OÚıfi‰ÔÍÔ

Ê‡ÏÏÔ ÌÂ Ù· Ó¤· 

·fi ÙËÓ IÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹

ÙÔ˘ M·Ï¿Ô˘È

MÂ ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· 

ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈˆÙ¿ÙÔ˘

MËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ 
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ñ EÏÏËÓÈÎfi OÚıfi‰ÔÍÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô     
AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ Î·È ¿ÛË˜ AÊÚÈÎ‹˜

ñ EÏÏËÓÈÎ‹ OÚıfi‰ÔÍË AÚ¯ÈÂÈÛÎÔ‹ 
Z¿ÌÈ·˜ Î·È M·Ï¿Ô˘È

ñ AÚ¯ÈÂÚ·ÙÈÎ‹ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· M·Ï¿Ô˘È

η εκκλησία θα γεμίσει! Οι άνθρωποι θα καταλάβουν τη Μόνη
Αλήθεια: τον Γλυκύτατο Ιησού. Τότε θα είναι Λαμπρή για μας
και για όλους όσοι θα έχουν βοηθήσει τη Ναμουέρα.

Αδελφοί μου, ένα ορθόδοξο σχολείο δίπλα στον ορθόδοξο
Ναό θα βοηθήσει τον ορθόδοξο ιερέα να προσελκύσει στην
πίστη μας νέους. Ας κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια να
πάμε κόντρα στην πλάνη και την άγνοια, που οδηγεί, κατά τα
άλλα καλοπροαίρετες ψυχές, να λαθεύουν και ελλείψει «ορθών
οδοδεικτών» (ορθόδοξων Ζωντανών Ναών του Θεού), να
ζούνε σαν να βρίσκονται ακόμη στην προ Χριστού εποχή! Σαν
να μην έστειλε ο Θεός τον Υιό Του τον Μονογενή να μας
λυτρώσει. Σαν να μην σταυρώθηκε και θυσιάστηκε ο Ιησούς για
να ιδρύσει την Μία, Αγία, πολυαγαπημένη Του Εκκλησία για να
μας λυτρώσει από κάθε πλάνη, αμφιβολία και δοκιμασία που
ταλαιπωρεί τη σύντομη επίγεια ζωή μας.

Αδελφοί μου κάνουμε έκκληση σε όλους να νοιαστούν γι'
αυτό το σχολείο.

Να προσευχηθούμε όλοι ο Θεός σύντομα να φανερώσει τους
συνεργάτες Του και να επιβραβεύσει τις ανθρώπινες προσπά-
θειες γι' αυτήν την περιοχή. Ο πατέρας Πέτρος και η πρεσβυ-
τέρα του είναι ήρωες που κρατούν αναμμένη τη φλόγα της
ορθοδοξίας γι' αυτό ας τους ενισχύσουμε όσο μπορούμε στο
έργο τους. Μαζί με το Γυμνάσιο, που θα δώσει ζωντάνια στην
ενορία, πρέπει να περιφραχτούν και οι υπόλοιπες τρεις πλευ-
ρές του οικοπέδου για την ασφάλεια του ιερέα και της οικογέ-
νειάς του, διότι είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτούς.

Η Χάρις του Θεού ας είναι μαζί μας, αδελφοί μου, και
πάντοτε είναι, ειδικά όταν νοιαζόμαστε για τον πάσχοντα πλη-
σίον, για την Ορθοδοξία, για την Εκκλησία Του!

Αμήν 
Ιερέας Ερμόλαος 

από την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στο Μαλάουι. 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ 
Ë OÚıfi‰ÔÍË IÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹ M·Ï¿Ô˘È

✔ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ, ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ, Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ,

ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÔÚÊ·Ó¿ Î·È ¿ÔÚ· ·È-

‰È¿ Î·È ÊÙˆ¯¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜

✔ XÔÚ‹ÁËÛË ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· Û¯ÔÏÂ›· ÛÂ ÊÙˆ¯¿ ·È‰È¿ 

✔ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡

Î¤ÓÙÚÔ˘, ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÔÚıfi‰ÔÍˆÓ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ Î·È

‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÙ· ÙÛÈÙÛ¤Ô˘·, ÂÎÙ‡-

ˆÛË Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜

✔ XÙ›ÛÈÌÔ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Î·È È·ÙÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ 

✔ EÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤-

ÓˆÓ 

✔ ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Èı·ÁÂÓÒÓ Î·ÙË¯ËÙÒÓ Î·È ÈÂÚ¤ˆÓ 

✔ K¿Ï˘„Ë ·ÂÚÔÔÚÈÎˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÈÂÚÔÛÔ˘‰·-

ÛÙÒÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÈ˜ ÈÂÚ·ÙÈ-

Î¤˜ Û¯ÔÏ¤˜ ÙË˜ K¤Ó˘·˜ Î·È ÙË˜ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜

✔ K·Ù‹¯ËÛË ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿
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Mερικοί μαθητές και δάσκαλοι μπροστά στο δημοτικό σχολείο στην ενορία της Aναστάσεως.
Mαζί τους ο π. Nικόδημος, υπεύθυνος ιερέας της ενορίας αυτής.

Mαθητές του ορθόδοξου δημοτικού σχολείου 
στην ενορία της Aναστάσεως, 

λίγο πριν την συνέντευξη για το σχολείο τους 
σε μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό του Mπαλντάιαρ.

Mαθητές νηπιαγωγείου 
στην ενορία της Aναστάσεως του Mπαλντάιαρ. 

Λόγω έλλειψης αιθουσών 
το μάθημα γίνεται στον ιερό ναό. 



μαθητές και στους δασκάλους, τη γνήσια ορθόδοξη διδασκαλία. Εξηγούν το
Ευαγγέλιο της Κυριακής, διηγούνται βίους Αγίων, συναξάρια, ιστορίες από τη
ζωή του Χριστού και της Παναγίας, θαύματα και τόσα άλλα. Η μία από τις
Ελληνίδες ξεκίνησε δειλά δειλά να οργανώνει μία χορωδία. Προσπαθεί να
τους διδάξει να ψέλνουν, απλά κομμάτια από τη Θεία Λειτουργία. Είναι ακόμη
στην αρχή αλλά είμαστε αισιόδοξοι  ότι θα τα καταφέρει να ακούγονται από
τα στόματα των αφρικανών παιδιών ορθόδοξοι χριστιανικοί ύμνοι.

Δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό που με την Χάρη και την ευλογία Του,
ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και ωφελούνται αθάνατες ψυχές μέσα σε αυτόν το
χώρο.Η φήμη του σχολείου, έφτασε ως την Κυβέρνηση της χώρας, και όταν
πριν λίγο καιρό ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφτηκε τον Υπουργό Εξωτερικών, του
έδωσαν συγχαρητήρια για το Ορθόδοξο Δημοτικό Σχολείο. Μα η μία έκπλη-
ξη διαδέχεται την άλλη σχετικά με τις αναπάντεχες εξελίξεις για την καλή
φήμη  του σχολείου  της ιεραποστολής! Ήταν πραγματικά ευχάριστη έκπλη-
ξη να ακούσουμε στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό του Μπλαντάιαρ,  εκπο-
μπή ειδικά αφιερωμένη στο Ορθόδοξο Σχολείο και μια ομάδα από τους καλύ-
τερους μαθητές να δίνουν συνέντευξη για το σχολείο τους! Είναι ένα θαύμα
να μας καλέσουν και να μας προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, τη στιγμή που
το να διαφημιστείς σε αυτό το σταθμό είναι μια πάρα πολύ ακριβή επιθυμία,
πέρα από τις δυνατότητές μας! (αξίζει να σας εμπιστευτούμε ότι για να εξοι-
κονομήσουμε τα έξοδα για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών από το σχο-
λείο στο ραδιοφωνικό σταθμό και πάλι πίσω ήταν για μας ένας ...πονοκέφα-
λος!)

Ωστόσο οι γονείς εκφράζουν την έντονη αγωνία τους: τα παιδιά μας, λένε,
όταν τελειώσουν το Δημοτικό σχολείο, πού θα πάνε; Δεν θέλουμε να τα στεί-
λουμε σε άλλο σχολείο. Ιδρύστε ένα Γυμνάσιο, ώστε από το Ορθόδοξο Δημο-
τικό να συνεχίσουν στο Ορθόδοξο Γυμνάσιο...Ο Θεός πάλι βοήθησε και ενήρ-
γησε! Βρέθηκε το οικόπεδο, εδώ στην ίδια πόλη, κοντά στο δημοτικό.Το
έχουμε αγοράσει. Βρέθηκε και ο δωρητής που θα χτίσει εκκλησία προς τιμήν
της Αγίας Αικατερίνης.

Αδελφοί μου, αυτό που ζητούμε και παρακαλούμε τώρα τον Θεό , είναι να
βρεθεί ένας ή περισσότεροι δωρητές να χτίσουν  Γυμνάσιο σε αυτό το οικό-
πεδο ώστε η εκπαίδευση που παρέχουμε στους Μαλαουιανούς αδελφούς να

είναι ολοκληρωμένη. Την ορθόδοξη εκπαί-
δευση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σύμ-
φωνα με τις ακούραστες προτροπές του
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η προσφορά και η
συμβολή του δωρητή θα είναι τεράστια στο
ιεραποστολικό έργο της εκκλησίας, και η
ωφέλεια απ' αυτό το έργο θα είναι πραγμα-
τικά μεγάλη  για πολλές ψυχές.

Ας δούμε τώρα και τη δεύτερη περίπτω-
ση όπου υπάρχει χρεία για ίδρυση σχολείου.

Πάντα με την ευχή του Αρχιεπισκόπου
Ζάμπιας και Μαλάουι κ. Ιωακείμ, πριν λίγα
χρόνια, στην περιοχή Ναμουέρα, χτίστηκε
μια εκκλησία που τιμάται στην Παναγία και
στον Άγιο Αντύπα. Ο Άγιος Αντύπας είναι
προστάτης των οδοντογιατρών και μας ζητή-
θηκε από τον δωρητή να αφιερώσουμε το
νέο Ναό στον Άγιο Αντύπα και στα Εισόδια
της Θεοτόκου.

Σ' αυτό το Ναό σήμερα υπηρετεί ο ιθα-
γενής ιερέας Πέτρος, ένας υψηλής μόρφωσης Μαλαουιανός, που μιλάει τρεις
γλώσσες: Αγγλικά, Τσιτσέουα και Γιάου, διάλεκτο που χρησιμοποιούν στην
περιοχή της Ναμουέρα.Από τότε που ο ιερέας Πέτρος τοποθετήθηκε στην
ενορία αυτή από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιωακείμ, μαζί με την πρεσβυτέρα και
τα παιδιά του, με ζήλο και αυταπάρνηση αγωνίζεται να διδάξει και να εξα-
πλώσει την ορθόδοξη πίστη στους συντοπίτες του. Η περιοχή Ναμουέρα
είναι η μόνη περιοχή σε ολόκληρο το Μαλάουι όπου το 90% του πληθυσμού

της είναι μουσουλμάνοι. Καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, πόση αυταπάρνηση
χρειάζεται από τον ιερέα Πέτρο να μένει εκεί και να διδάσκει την πίστη μας.

Είναι πρόβατο ανάμεσα σε λύκους, ένας
συνειδητός και ένθερμος σύγχρονος ομο-
λογητής της πίστης μας! Συχνά κινδυνεύ-
ει από άτομα που δεν συμπάθησαν ποτέ
μια Ορθόδοξη Εκκλησία εκεί. Πριν λίγο
καιρό του επιτέθηκαν. Μια νύχτα, κλέ-
φτες προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι
του, αφού είχαν πρώτα παραβιάσει τον
καλαμένιο φράχτη του οικοπέδου που
βρίσκεται ο Ναός και το σπίτι του
ιερέα.Ευτυχώς τα σκυλιά γαύγιζαν δυνα-
τά, δημιουργήθηκε πανικός, η ομάδα των
κλεφτών αν και μεγάλη, φοβήθηκε και
τράπηκε σε φυγή. Έτρεχαν να κρυφτούν
λες και κάποιος τους κυνηγούσε. Σε λίγο
έφτασαν οι αστυνομικές αρχές. Ο ιερέας
είχε γλυτώσει. Με δάκρυα ευγνωμοσύνης
ευχαριστούσε την Παναγία που πίστευε
ακράδαντα ότι τον έσωσε. Ωστόσο ο κίν-
δυνος ελοχεύει συνεχώς για τον π.

Πέτρο.Το οικόπεδο όπου είναι χτισμένη η εκκλησία και το σπίτι του ιερέα,
έχει περίφραξη μόνο από μπροστά. Δεν υπήρχαν δυστυχώς, ούτε βρέθηκαν
οι οικονομικοί πόροι για την ολοκλήρωση της περίφραξης.

Μέσα από αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που σας μεταφέρουμε,
θέλουμε να σας ενημερώσουμε για μια ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη που
υπάρχει στην ίδια περιοχή. Η ανάγκη για την ίδρυση ενός ορθόδοξου σχο-
λείου. Η ενορία θα βοηθηθεί τα μέγιστα, αν κοντά στην εκκλησία ιδρυθεί ένα
Γυμνάσιο. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν αλλά ταυτόχρονα
να γνωρίσουν την ορθόδοξη πίστη και τον ορθό τρόπο να συναντήσουν τον

Αληθινό και Ζωντανό Θεό.
Η πραγματικότητα είναι ότι το μου-

σουλμανικό στοιχείο είναι πολύ έντονο σε
αυτή την περιοχή. Έχουν κάνει πολλές
επενδύσεις και πολλά έργα για τους ιθα-
γενείς. Άνοιξαν πηγάδια, έχτισαν σχο-
λεία, ίδρυσαν σχολές απασχόλησης γυναι-
κών, όπου διδάσκουν την πίστη τους. Με
δύναμη υλική προσπαθούν να προσελκύ-
σουν τους ιθαγενείς στα τζαμιά τους και
έτσι έχουν επιτυχία και καταφέρνουν
μικροί και μεγάλοι να φορούν το χαρακτη-
ριστικό καπελάκι και οι γυναίκες τη
μαντίλα.Τις Παρασκευές, αν βρεθεί
ορθόδοξος χριστιανός στη Ναμουέρα τον
πιάνει κατάθλιψη: η Παρασκευή είναι η
επίσημη καθιερωμένη αργία σε όλη την
περιοχή, όχι η Κυριακή. Πλήθος κόσμου
με τα σκουφάκια, τις μαντίλες και τις
μακριές κελεμπίες, μαζεύονται για την

προσευχή τους και ερημώνει ο τόπος. Παρασκευή που σταυρώθηκε ο Χρι-
στός, οι ψυχές αυτές είναι απορροφημένες με τα ... δικά τους!

Καταλαβαίνετε πόση αξία έχει η  εκκλησία που χτίστηκε ανάμεσα σε
τόσους μουσουλμάνους. Τοποθετήθηκε ένα Ορθόδοξο Θυσιαστήριο σε μια
πολύ δύσκολη περιοχή. Και βέβαια πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει το σχο-
λείο που οραματιζόμαστε.

Ίσως μερικοί να αναρωτιούνται πόσοι είναι οι ορθόδοξοι χριστιανοί μέχρι
τώρα σε αυτή την περιοχή; Πόσοι εκκλησιάζονται; Η απάντηση είναι, μόνο
λίγες δεκάδες. Δεν είναι πολλοί, είναι όμως η... «μαγιά». Θα έρθει μια μέρα
που χάρη στην αυταπάρνηση του παπά Πέτρου και άλλων ιερέων και λαϊκών,

Î·È Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· fiÏ· ÙÔ £Âfi, Ó· Â›Ì·-

ÛÙÂ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi, ÙËÓ

¶·Ó·Á›·, ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜, Ô˘ Ì·˜ ·Á·Ô‡Ó Î·È

Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó. ∞˜ ÂÓ·Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ ÎÈ ÂÌÂ›˜ Ù·

‚¿Û·Ó· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ª·Ï·Ô˘È·ÓÔ› ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. ªÔÚÂ› Ó· ˙Ô˘Ó ÛÂ Ï·ÛÔÎ·Ï‡‚Â˜

ÌÂ ·¯˘Ú¤ÓÈÂ˜ ÛÙ¤ÁÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ

‚ÚÔ¯ÒÓ ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·È, ÙÔ˘˜ Ï·ÎÒÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜

ÙÚ·˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó, ÌÔÚÂ› Ó·

ÙÚÒÓÂ ÌfiÓÔ ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÙÚÔÊ‹˜ ·fi Î·Ï·ÌfiÎÈ

Î¿ıÂ Ì¤Ú·, ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· 10 Â˘ÚÒ ÁÈ·

Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ê¿ÚÌ·Î· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-

ÈÛË ÙË˜ ÂÏÔÓÔÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Îfi‚ÂÈ ÙÔ Ó‹Ì· ÙË˜

˙ˆ‹˜ ÛÂ ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ

fiÌˆ˜ Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ˆ˜ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ‰ÒÚÔ

ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ó· ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ΔÔÓ

‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó ÁÈ' ·˘Ùfi. 

∑ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ª·Ï¿Ô˘È ÓÔÌ›˙·ÌÂ ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜

‰È‰¿ÍÔ˘ÌÂ Ù· ¿ÓÙ·_ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÎÈ

ÂÎÂ›ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿. √ÊÂ›-

ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÙÔ˘˜

·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÌÂ›˜

ı· ˆÊÂÏËıÔ‡ÌÂ Ì· Î·È ÛÂ ÎÂ›ÓÔ˘˜ ı· ÌÔÚ¤-

ÛÔ˘ÌÂ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ ÔÚıfi‰Ô-

ÍË ›ÛÙË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ∞fiÛÙÔÏÔÈ Î·È ÔÈ

ÕÁÈÔÈ ¶·Ù¤ÚÂ˜ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó.

∫·Ïfi Î·È ∂˘ÏÔÁËÌ¤ÓÔ ¶¿Û¯·!

πÂÚ¤·˜ ∂ÚÌfiÏ·Ô˜

Nαός Aγίου Aντύπα 
και Eισοδίων της Θεοτόκου 
στην περιοχή Nαμουέρα

(πρόσοψη του οικοπέδου).

Συνεργάτες της Iεραποστολής 
τακτικά διανέμουν καλαμποκάλευρο 
σε άπορες οικογένειες ιθαγενών.

Xώρος φύλαξης φορτίων.

H είσοδος και η μπροστινή 
περίφραξη του οικοπέδου 

της Oρθόδοξης Iεραποστολής 
στη Nαμουέρα. 

Διακρίνεται ο ναός αριστερά 
και δεξιά το δημοτικό σχολείο 

της ενορίας.


