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Εἶναι πολύ δύσκολο καί συνάµα πολύ εὔκολο νά µιλήσει κανείς γιά τήν
προσωπικότητα καί το ἔργο του ἀειµνήστου π. Κοσµᾶ Γρηγοριάτου διότι καί ἡ
προσωπικότητά του ἤταν πολυσχιδῆς καί πολύπλευρη καί τό ἔργον του ἦταν
τεράστιο καί πολυ-ἐπίπεδο.
Ὁ ἐπίγειος χωρισµός του ἐπέτρεψε λίγα χρόνια ζωῆς… αὐτά τά χρόνια
του ὅµως, ἦταν µεστά κατ᾽ ἀρχήν τῆς ἀγάπης του πρός τόν Θεόν καί ὑπερπλήρη
τῆς ἀγάπης του πρός τόν συνάνθρωπο … πέρα ἀπό ἐπαρχιώτικες ἐθνικές
θεολογικές νοοτροπίες καί ἐνέργειες…
Γιά τόν παπά – Κοσµᾶ ὁ πλησίον του ἦταν ὁ κάθε ἄνθρωπος καί ἡ ζωή του
συνδέθηκε ὀργανικά – κοινοτικά- καί ἐκκλησιαστικά µέ τόν Ἀφρικανό
ἀδελφό…
Αὐτόν διηκόνησε ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας του καί ἐξ ὅλης
τῆς ἰσχύος του…
Πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τόν φλογερό αὐτόν Ἱεραπόστολο τοῦ παλαιοῦ Ζαίρ καί
σηµερινοῦ Κονγκό… καί τελευταία δηµοσιεύτηκε καί τό προσωπικό του
ἡµερολόγιο ὅπου κανείς, µπορεῖ νά ἀφουγκραστεῖ καί νά σφυγµοµετρήσει
παλµό µέ παλµό τόν χτῦπο τῆς καρδιᾶς του, τόν πόνο του, τήν ἀγωνία καί τήν
µεριµνᾶ του γιά τήν διάδοση καί ἐδραίωση τῆς Ὀρθοδόξου ἐµπειρίας
προσεγγίσεως καί µεθέξεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ στήν Μαύρη Ἀφρική…
Θά µποροῦσα κάλλιστα νά σᾶς περιγράψω τά ἔργα του καί τήν ζωή του ἀλλά
πιστεύω ὅτι, ὅλα αὐτά κλείνονται στήν προσωνυµία πού εὔστοχα δώθηκε
σ᾽αὐτόν ἀπό τά πρῶτα βήµατα του στήν Ἀφρικανική γῆ: ὁ Ἱεραπόστολος τοῦ
Ζαΐρ…
Θά ἤθελα ὅµως νά µοῦ ἐπιτρέψετε νά µιλήσω γιά τόν Παπά – Κοσµᾶ µέσα ἀπό
τήν προσωπική µου ἐµπειρία γιά τό πῶς ἀνακάλυψα τόν πλοῦτο τῶν γνώσεων
καί τῶν ἐµπειριῶν του µέσα ἀπό τήν καθηµερινή πράξη καί τήν παρουσία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρική…
Ἔφθασα στό Καµερούν τόν Δεκέµβριο τοῦ 2004 µέ πολύ ἀγάπη γιά τήν
Ἱεραποστολή κάποιες ἐλάχιστες πανεπιστηµιακές γνῶσεις -ὅπως ἀπεδείχθει ἐκ
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τῶν ὑστέρων- ἀλλά µέ πολλλή θέληση γιά νά δουλέψω στόν κλῆρο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Καµερούν…
Ἐξ ἀρχῆς κατάλαβα ὅτι ἄλλο εἶναι νά διαβάζεις ἕνα ὡραῖο ἄρθρο γιά τήν
Ἱεραποστολή καί ἄλλο εἶναι νά ζεῖς τήν Ἱεραποστολή,… ἀκριβῶς ὅπως, ἄλλο
εἶναι νά διαβάζεις στόν καναπέ τοῦ σπιτιοῦ σου γιά ταξίδια καί ἄλλο νά
ταξιδεύεις…
Ἐξ ἀρχῆς διεπίστωσα πολλά προβλήµατα τά ὁποῖα ζητοῦσαν λύσεις ἀλλά
πάραυτα διεπίστωσα τήν πτωχείαν µου σέ γνώσεις τῶν εἰδικῶν προβληµάτων
τῆς Ἱεραποστολῆς τά ὁποῖα εἶναι οὐσιαστικά τά ἴδια προβλήµατα τά ὁποῖα
ἀντιµετωπίζει στά πρῶτα της βήµατα κάθε νέα τοπική Ἐκκλησία…
Ἔτσι ἐν µέσῳ προβληµάτων καί δυσκολιῶν ἄρχισα νά χάνω γιά κάποιους µῆνες
τόν ὕπνο µου µέχρι πού κάποια στιγµή ἀνακάλυψα ἕνα παλαιό περιοδικό τῆς
Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ὁποῖο ἦταν
ἀφιερωµένο σέ µιά µικρή ἐµπειρική µελέτη τοῦ π. Κοσµᾶ µέ τίτλο «ΣΚΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»...
Ὅταν διάβασα τό µικρό ἀλλά µεστό αὐτό κείµενο αἰσθάνθηκα σάν νά ξηµέρωνε
γιά πρῶτη φορά καί γιά µένα στήν Ἀφρική...!!!
Γιά πρῶτη φορά κατάλαβα τί εἶχε προτεραιότητα καί τί δευτερέυουσα
σηµασία...
Ποιό εἶναι τό ὅντως Ἀποστολικό Ἔργο καί ποιό τό πάρεργο....
Ποιά θέµατα ἐµπερικλείουν παγίδες καί πῶς θά ἔπρεπε νά τά διαχειριστεῖ
κάποιος χωρίς νά κινδυνέψει νά πιαστεῖ στίς παγίδες αὐτές ....
Γιά πρῶτη φορά µποροῦσα νά ὀργανώσω κάποιες ἐνέργειες βασικές γιά τήν
προαγωγή τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου στό Καµερούν...
Γιά πρῶτη φορά κάποιος στόν Ὀρθόδοξο χῶρο µπόρεσε νά καταγράψει µέ
ὀξυδέρκεια, ρεαλιστικότητα καί διάκριση τά προβλήµατα καί τήν προβληµατική
τοῦ Ἱεραποστολικοῦ χῶρου τῆς Ἀφρικῆς... χωρίς ὡραιοποιήσεις καί καλλιεπεῖς
παραπλανητικές ὑπεκφυγές...
Ἄν σήµερα µιά δράκα ἀνθρώπων ἐργάζεται στόν Ἱεραποστολικό Ἀµπελῶνα τῆς
Ἀφρικῆς καί ἄν τό µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου διαδίδεται καθηµερινά παρά τίς
ὅποιες δυσκολίες ...ἄν ψάξουµε βαθειά θά βροῦµε ὅτι ὀφείλεται κατά µέγα
µέρος στόν π. Κοσµᾶ Γρηγοριάτη...
Ὀφείλεται καί σέ πολλά ἄλλα πρόσωπα ἀλλά κανένας ποτέ στόν Ὀρθόδοξο
χῶρο δέν µπόρεσε νά πραγµατοποιήσει µιά τέτοιου εἶδους, βαθύτατη ἀνατοµία
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τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου, νά µελετήσει τά εὐρήµατα, νά τά
δοκιµάσει καί νά προτείνει πραγµατικές λῦσεις καί συµβουλές στήν
πραγµατικότητα τῆς Ἀφρικῆς τοῦ σήµερα...
Θά σκεφθεῖτε ἴσως ὅτι, ὑπερβάλλω κάπως...
Ἡ ζωή ὁλόκληρη ὅµως τοῦ παπά-Κοσµᾶ ἦταν µιά διαρκῆς ὑπέρβασις καί µιά
ὑπερβολή ἀγάπης πρός τόν Ἀφρικανό ἀδελφό, ἀλλά καί µιά ὑπερβολή ἀγάπης,
γιά ὅλους ἐµᾶς πού στοιχειωδῶς κάποια στιγµή θά προσπαθούσαµε νά
ἀκολουθήσουµε τό παράδειγµα του...
Ἐπιτρέψατέ µου καί ἕναν ἀκόµα λόγο...
Ἄν σήµερα, ὅλοι ἐµεῖς εὐρισκόµεθα στήν Ἀφρική καί ἐργαζόµεθα στούς
Ἱεραποστολικούς Ἀµπελῶνες της...
Ἄν σιγά- σιγά, µέρα µέ τήν ἡµέρα ριζώνει τό δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας στήν
Ἀφρική καί βγάζει βλαστούς καί φῦλλα καί ἄρα ἐγγύς καί ὁ καιρός τῶν πρῶτων
ἀνθέων καί µετέπειτα καρπῶν...
Ἄν ὅλοι ἐσεῖς, µέ ἐπικεφαλή τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη σας κ.κ. Βαρνᾶβα
-(ἡ ἀγάπη καί τό ἀνυπόκριτον τοῦ ὁποίου µᾶς συνάζει κοντά του)- τιµᾶτε τόν
παπά- Κοσµᾶ καί οὐσιαστικά ὑποστηρίζετε τό Ἱεραποστολικό Ἔργο...ἔργοις
καί λόγοις καί εὐχαῖς...
Ἄν αὔριο, νέοι ἄνθρωποι ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικό χῶρο θά
διαδεχθοῦν ὅλους ἐµᾶς καί θά συνεχίσουν τό ταπεινό µας ἔργο...
Ὅλα αὐτά ὀφείλονται στό αἷµα τοῦ παπά- Κοσµᾶ πού ἀπό τό µακρινό Κονγκό
καθηµερινά βοᾶ « στεναγµμοῖς  ἀλαλήήτοις  πρόός  Κύύριον»  δι᾽ὅλους ἐµᾶς καί
διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν στήν Μαῦρη Ἀφρική...
Αἰωνία σου ἡ µνήµη, γνήσιε µιµητά τῶν Ἀποστόλων... καί σοῦ δεόµεθα...
πρέσβευε καί ὑπέρ ἡµῶν τῶν ἐλαχίστων συνεχιστῶν τῶν κόπων καί τῶν πόνων
σου...
ὁ Καµερούν Γρηγόριος
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