ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ...

Εἶναι σχεδόν γνωστές οἱ προσπάθειες καί οἱ δυσκολίες τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου γιά
τίς ὁποῖες γράφουμε και ξαναγράφουμε ὅμως, ἐλάχιστες φορές μποροῦμε νά γίνουμε
κατανοητοί ἀπό τό ἀναγνωστικό κοινό πού στην πλειοψηφία του εἶναι φίλοι τῆς
Ἱεραποστολῆς καί συνεργοί... καί τοῦτο διότι ἄν κάποιος δέν ἔχει τήν ἐμπειρία ἤ τήν
γνῶση τῆς πολυπλοκότητος τοῦ Ἀφρικανικοῦ κόσμου εἶναι πολύ δύσκολο νά
συνδυάσει ὅλες αὐτές τίς πληροφορίες καί νά σχηματίσει προσωπική γνώμη... Μικρό
καθημερινό παράδειγμα τό ἀκόλουθο, ἀπό τά πολλά πού, θά μείνουν στήν μνήμη καί
στήν ἐμπειρία μας καί δέν θά μπορέσουμε μᾶλλον ποτέ νά τά καταγράψουμε...
Βρισκόμουν στήν πρωτεύουσα τοῦ Καμερούν Γιαουντέ... μιά σύγχρονη πρωτεύουσα
ὅπου μέ σχετική δυσκολία καί ὑπό σχετικήν κλίμακα, μπορεῖς νά βρεῖς ὅτι, καί σέ μιά
σύγχρονη πόλη τοῦ προηγμένου κόσμου... ἀναζητοῦσα ἕνα ἀνταλλακτικό μελάνης
ἕνος παλαιοῦ μοντέλου φάξ γιά τό γραφεῖο τῆς Μητροπόλεως...πίστευα ὅτι θά ἦταν
εὔκολο νά τό βρῶ... Ἀτυχῶς ἀπεδείχθη πολύ δύσκολο... ὅτι παραπλήσιο καί ἄν βρῆκα
δέν ἦταν δυνατόν νά ταιριάξει... Ἄρχισα νά μπαίνω ἀπό μαγαζί σέ μαγαζί μέ τό
παλαιό ἀνταλλακτικό καί ἐπιμένοντας νά βρῶ τό ἴδιο μοντέλο... ἔφαγα μιά μέρα
ἀκριβῶς... τέλος κάπου κοντά στά δικαστήρια τῆς πόλεως σέ κάποιο ἀπίθανο
«παραγκοειδές» μαγαζί ὁ πωλητῆς μοῦ λέγει «Τό ἔχω ἀλλά ὄχι ἐδῶ...» Αὐτό γιά
ὅποιον ξέρει σημαίνει ὅτι, ὑπάρχει σέ κάποιο ἄλλο μαγαζί καί μπορεῖ νά πάει νά τό
φέρει σέ μιά ἔξτρα τιμή σύν τά λεφτά γιά τό ταξί πού θά πάρει... χωρίς νά πολυλογῶ
καί ἀφοῦ μέ ἔπεισε ὅτι, κατάλαβε τί ἤθελα τοῦ ἔδωσα τό παλαιό ἀνταλλακτικό καί
ἔφυγε γιά νά πάει νά τό φέρει... Παρέμεινα νά τόν περιμένω ἔξω ἀπό τό «μαγαζί» του
διότι κάι νά ἤθελα νά μπῶ μέσα θά ἤταν ἀδύνατο νά μέ χωρέσει... Στήν ἀναμονή
ἄρχισα νά περπατῶ πέρα-δῶθε γιατί ἤταν καί καταμεσήμερο καί ὁ ἤλιος σέ ἔκαιγε ἄν
ἔμενες ἀκίνητος... Ἔτσι τό μάτι μου ἔπεσε σέ μιά ἐπιγραφή: Θρησκευτικόν
Βιβλιοπωλεῖον «Τό Θεῖον ἔλεος» καί ὑπότιτλος «Βιβλία καί εἴδη Θρησκευτικῆς
Τέχνης καί Πρακτικῆς» καί ἕνα μεγάλο βέλος νά δείχνει σέ μιά κατεύθυνση στό
ἐσωτερικό ἑνός κτιρίου... «Ἄς πάω νά ρίξω μιά ματιά νά μοῦ περάσει καί ἡ ὥρα
τῆς ἀναμονῆς....» σκέφθηκα... Ἔτσι μπῆκα μέσα στο κτίριο καί κατά τό λαβυρινθικό
σύστημα ἀκολουθοῦσα τά βέλη πού θά μέ ὀδηγοῦσαν στό Βιβλιοπωλεῖο... Εἶναι μιά
ξεχωριστή ἐμπειρία νά περπατᾶς μέσα σέ τέτοιους λαβυρίνθους κτιρίων,
παραπηγμάτων, καί ἐσωτερικῶν διαιρέσεων ὑποτεθιμένων «μαγαζιῶν, ἐργαστηρίων
καί ἀποθηκῶν»... στό τέλος ὅμως ἡ σήμανση ἀπεδείχθει ἐπιτυχῆς... Μπῆκα στό
«Βιβλιοπωλεῖο»... μέ καλημέρισε ὁ καταστηματάρχης καί μέ ρώτησε πῶς θά
μποροῦσε νά μέ ἐξυπηρετήσει... Ἀπήντησα ὅτι, ἤθελα νά ρίξω μιά ματιά καί μετά θά
τοῦ ἔλεγα ἄν κάτι μέ ἐνδιέφερε... «Ἐλεύθερα πάτερ μου...» μοῦ εἶπε καί ἄρχισα νά
κοιτάζω πιό ἄνετα γύρω μου... Ὑπῆρχαν ἄλλοι τρεῖς πελάτες μέσα καί ἕνας βοηθός...
δέν ἔμενε καί πολύ ἐλεύθερος χῶρος... ἔτσι περίμενα λίγο διακριτικά νά κάνουν
κάποια βήματα οἱ ὑπόλοιποι γιά νά προχωρήσω πάρα μέσα... Εἶδα μιά σειρά βιβλίων
καί κατάλαβα ὅτι, ἦταν ἐκδόσεις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μιά σειρά ἀκόμα ἀπό
ἀγαλματάκια τῆς Παναγίας τῆς Λοῦρδης ἐνίσχυσαν τήν πρώτη μου ἰδέα... Περνῶντας
ὅμως κάτω ἀπό μιά ἀπίθανη ποικιλία κομποσκοινιῶν μέ χάντρες ἄρχισαν τά
ἐρωτηματικά διότι ὑπῆρχε μιά σχετική στοῖβα κομποσχοινιῶν χωρίς σταυρό ὅπου
κρεμόταν καί ἕνα ταμπελάκι πού ἔγραφε «Μουσουλμανικά»...! Τό ἐπόμενο βῆμα, μέ
τήν μετακίνηση τῶν ἄλλων πελατῶν, μέ ἔφερε μπροστά ἀπό μιά προθήκη ὅπου
ὑπῆρχαν φιάλες, φιαλίδια, κουτιά, κουτάκια, καί ὑλικά σέ σακοῦλες καί σακουλάκια...
Ἄρχισα νά διαβάζω μετ’ ἐκπλήξεως τίς ἐπιγραφές... «Λάδι τοῦ Ἁγίου Μωϋσέως»,...
«Λάδι εὐλογημένο -(σέ)- καί γιά ἐξορκισμούς»... «Λάδι συζυγικῆς πιστότητος»,...
«Λάδι οἰκογενιακῶν προβλημάτων»,... «Λάδι γιά καλή τύχη καί οἰκονομική
ἐπιτυχία»... Αὐτό τό τελευταῖο εἶναι... «εἰδική προσφορά», σκέφθηκα, ... 2 σέ 1...
Κατόπιν ἀκολούθησα τήν ἀνάγνωση τῶν ἐπιγραφῶν ἐπάνω στά κουτιά... Ἀλάτι
εὐλογημένο μέ τό ὑπότιτλο «Ταχεῖα ἐπιστροφή στόν ἀποστολέα τους.....» (σ.σ.) τῶν
μαγικῶν... «Ἀλάτι καί.... κοιμᾶσαι ἤσυχος»... (σ.σ.) ἀπό τά μαγικά... «Ἀλάτι
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ἐξορκισμῶν».... «Ἀλάτι πού διώχνει τήν κακοτυχία».... «Ἀλάτι δυνατό».... (προφανῶς «πολύ διαβασμένο»)... «Ἀλάτι... εἰδικῶν προβλημάτων»...(αὐτό δέν εἶχε
ἐπεξήγηση..). Πέρασα στό ἐπόμενο ράφι τῶν θυμιαμάτων... «Λιβάνι δυνατό», «Λιβάνι
διαβασμένο», «Λιβάνι τοῦ τάδε Ἁγίου καί τῆς τάδε Ἁγίας», «Λιβάνι τῆς Ἁγίας
Οἰκογενείας», «Λιβάνι πού τό μυρίζει ὁ πειρασμός καί τρέχει», «Λιβάνι συζυγικῆς
πιστότητος, οἰκονομικῶν προβλημάτων καί γενικά καλῆς τῦχης» ....( 3 σέ 1)...
«Λιβάνι ἐξευρέσεως καλοῦ συντρόφου», καί τέλος... «Λιβάνι δυνατό πιό πολύ καί
ἀπό Βουντοῦ»...! Αὐτό τό τελευταίο ἀκουγόταν-(τοὐλάχιστον)- ...ἐντυπωσιακό....
Στάθηκα γιά μιά στιγμή ἀπορημένος... ἤθελα καί νά γελάσω καί αἰσθάνθηκα ἀμήχανα
καί μετά ἔριξα μιά ματιά στούς ἄλλους πελάτες... καί τότε κατάλαβα... Ἦταν μιά
γυναίκα μεγάλη σέ ἡλικία ἡ ὁποῖα εἶχε ἤδη ἐπιλέξει μιά σειρά ἀπό κουτάκια
σακουλάκια καί λάδια... καί μετροῦσε τά χρήματά της νά πληρώσει... κάποια στιγμή
δίστασε... πῆρε ἕνα κουτί ἀπό αὐτά πού εἶχε διαλέξει τό ἐπέστρεψε στό ράφι δίπλα
μου καί ἀντ’αὐτοῦ πῆρε «Ἀλάτι ἐξορκισμῶν» καί τό συμπλήρωσε στά ὑπόλοιπα
ψώνια της...πλήρωσε καί ἔφυγε...
Ἀμέσως μπῆκε ἕνας ἄνδρας βιαστικός,... κρατοῦσε μιά μικρή φυλλάδα στά χέρια του –
(ἀπό αὐτές τίς φωτοτυπικές φτηνές ἐκδόσεις)- ἧταν μιά εἰδική προσευχή τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ κατά τῆς Μαγείας... «Τό ἔχετε αὐτό;»... ρώτησε τόν πωλητή,... Ὁ
πωλητής γύρισε πρός τό ράφι πού ἦταν ἀκριβῶς πίσω του καί εἶχε μιά μεγάλη σειρά
παρομοίων ἐκδόσεων, ἔριξε μιά ματιά καί εἶπε: «δυστυχῶς μᾶς ἔχει ἐξανληθεῖ θά
φέρουμε τήν ἄλλη ἐβδομάδα...»... καί ὁ ἄνδρας ἔφυγε τόσο ξαφνικά ὅσο εἶχε ἔλθει...
Γνώριζα αὐτό τό φυλλάδιο διότι κάποια στιγμή πού ἀντιμετώπιζα κάποια
προβλήματα πού ἦταν γνωστά καί στήν Ἐκκλησιαστική μας κοινότητα ἔλαβα διά
μέσου ἑνός δευτέρου προσώπου ἕναν φάκελλο ἀπό κάποιον γνωστό μου πιστό πού
περιεῖχε αὐτό το φυλλάδιο καί τρία κεριά μέ ἕνα σημείωμα πού ἔγραφε:
«Σεβασμιώτατε γνωρίζω τά προβλήματά σας, ξέρω ὅτι εἶναι ἕνας πειρασμός τοῦ
διαβόλου καί σᾶς στέλνω αὐτήν τήν προσευχή τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ...... νά τήν
διαβάσετε μέ ἀναμμένα καί τά τρία κεριά μέχρι νά λειώσουν... μετά νά ἀγοράσετε
γλυκά ἀξίας ..........-(καθόριζε καί τό ποσό σέ τοπικό νόμισμα!)- νά πᾶτε στήν
γειτονιά σας καί νά τά μοιράσετε σέ μικρά παιδιά μόνο......καί ὁ πειρασμός θά
σταματήσει....τό ἔχω δοκιμάσει καί εἶναι πολύ ἀποτελεσματικό....τήν εὐχή σας».....
Βέβαια δέν ἀκολούθησα τίποτα ἀπό αὐτά καί ἀρκέστηκα νά μιλήσω γενικά καί
ἀπρόσωπα σέ μιά Κυριακάτικη λειτουργία συμβουλευτικά γιά αὐτοῦ τοῦ εἴδους τίς
πρακτικές.... Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ γνωστός μου ἀποστολέας νά χαθεῖ ἀπό τό
Ἐκκλησίασμα γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα.... Πίστευα ὅτι, ἦταν κάποιο μοναδικό
καί σπάνιο φαινόμενο,... ἀλλά ἡ ἐπίσκεψίς μου στο συγκεκριμένο μαγαζί αὐτήν τήν
ἡμέρα μοῦ ἀπεκάλυπτε μιά πολύ καλά στημένη καί ὀργανωμένη «παραθρησκευτική
καί παρεκκλησιαστική βιομηχανία.... θαυμάτων.....» πού προωθεῖ ὄχι τόν
Εὐαγγελισμό τῶν Ἐθνῶν ἀλλά τόν ἄκρατο συγκρητισμό, τήν σύγχυση καί τήν ἀπώλεια
τῶν νεοφῦτων χριστιανῶν...
Ἀφοῦ ἔφυγαν οἱ πελάτες πλησίασα τόν πωλητή καί τό ρώτησα: «Τά εἴδη πού
πουλᾶτε εἶναι προϊόντα κάποιας ἐκκλησίας;»... Μέ κοίταξε λίγο παραξενεμένος καί
μοῦ εἶπε: «Εῖναι ἐκλησιαστικά εἴδη ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν θρησκειῶν...»...
σάν νά ἦταν τόσο ἀκατανόητη ἡ ἑρώτησίς μου... «Σᾶς ρωτῶ γιατί βλέπω μερικές
ἐκδόσεις τίς καθολικῆς ἐκκλησίας ἀλλά καί κάποια ἄλλα πράγματα πού δέν
ἀνήκουν σ’αὐτήν...» Μέ ξανακοίταξε κάπως παράξενα σάν νά προσπαθοῦσε νά
καταλάβει ἄν ἤμουν ἀφελῆς ἤ περίεργος ......ὅπως ὅλοι οἱ λευκοί... Τελικά κάποιο
ἐλαφρυντικό θά μοῦ ἔδωσε καί ἄρχισε νά μοῦ λέει,... «Κοιτάξτε ...,μερικά εἶναι ἀλλά,...
μερικά δέν εἶναι... ἀλλά ὁ κόσμος μᾶς τά ζητάει καί μερικοί Ἱερεῖς προτρέπουν
τόν κόσμο νά τά χρησιμοποιεῖ γιά νά μήν πηγαίνουν στούς μάγους...» Δέν εἶπα
τίποτα... καί ὁ συνομιλητής μου συνέχισε... «αὐτή ἡ κυρία πού ἔφυγε πρίν λίγο ἔχει
κάποια προβλήματα οἰκογενειακά ... τίς ἔχουν κάνει μάγια... καί ὅλα τῆς πᾶνε
τραβᾶ...,συμβουλεύτηκε τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας της καί αὐτός τήν ἔστειλε νά

2

ἀγοράσει τά ἀπαραίτητα γιά νά τῆς διαβάσει στό σπίτι της ἐξορκισμούς.., εἶναι
πολύ καλύτερα ἀπό τό νά καταλήξει νά πάει καί αὐτή σέ κάποιον μάγο...»... Ἡ
ἀπάντησίς του ἦταν σαφῆς... καί μοῦ ἀπεκάλυπτε στήν πρᾶξη καί στήν ἀφρικανική
πραγματικότητα κάτι πού εἶχα διαβάσει καί ἀκούσει ἀπό πολλούς θεολόγους
καθηγητάς καί κληρικούς σέ διάφορες ὀμιλίες: «τήν μαγική ἀντίληψη τῆς
θρησκείας»-(ὄχι πώς τό φαινόμενο αὐτό δέν ἀγγίζει καί μέλη ἐκκλησιαστικῶν
κοινοτήτων μέ δισχιλιετή παράδοση...)- ἀπλᾶ ἐδῶ ἐμφανιζόταν ἀπροκάλυπτα σέ ἕνα
πρωτογονικό ἐπίπεδο, χειροπιαστό καί χωρίς μάσκα..... «Μά γνωρίζω ὅτι πολλές
ἐκκλησίες δέν προτρέπουν τούς πιστούς σέ ἐξορκισμούς καί ἡ Κυβέρνηση κάνει
προσπάθεια νά μήν γίνονται τέτοια πράγματα...γιατί πολλοί ἐξαπατοῦν τόν
κόσμο καί δημιουργοῦνται πολλά προβλήματα...» ἔκανα λίγο πάραπάνω τόν χαζό
γιά νά μοῦ μιλήσει περισσότερο ὁ συνομιλητής μου ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἀρχική του
ἐκτίμηση γιά μένα... «Κοιτάξτε πάτερ μου ἐπίσημα ἔτσι εἶναι τά πράγματα ἀλλά ὁ
κόσμος ὑποφέρει, ἔχει προβλήματα..., τά προβλήματά μας ἐδῶ στήν Ἀφρική ἐδῶ
καί χιλιάδες χρόνια τά ἔλυναν «οἱ μαραμποῦ»...οἱ μάγοι καί οἱ «φύλακες τῶν
μυστικῶν» κάθε φυλῆς... ὁ κόσμος μας πρίν λίγα χρόνια γνώρισε τό Εὐαγγέλιο
ὅπως καί διάφορες ἄλλες θρησκεῖες... καί τό Εὐαγγέλιο μιλάει γιά τά «δαιμονικά
πνεύματα»... καί ἔχει τούς ἐξορκισμούς... ἀπό τήν πατρίδα μας ἔχουν περάσει
πολλές χριστιανικές ἐκκλησίες-(ὁμολογίες)-ἄλλες εἶναι ἐναντίον τῶν ἐξορκισμῶν
ἄλλες εἶναι ὑπέρ καί τούς δέχονται... ὁ κόσμος ὑποφέρει ἀπό τά κακά πνεύματα...
θέλει μιά λύση δέν μπορεῖ νά περιμένει καί νά ὑποφέρει συνέχεια.... ἔτσι
καταφεύγει ξανά στούς μάγους.... εἶναι καλό αὐτό! ἐσεῖς τί λέτε;....». Δέν περίμενε
νά ἀπαντήσω καί συνέχισε..... «.....Πολλοί ἱερεῖς χρησιμοποιοῦν τίς πρακτικές αὐτές
τῶν ἐξορκισμῶν καί βοηθοῦνε τόν κόσμο...ἐγώ θά σᾶς πῶ σχεδόν ὅλοι καί ὅλων
τῶν «ἐκκλησιῶν» καί ἄς λένε ἐπίσημα ὅτι δέν συμφωνοῦν... κατά βάθος ξέρουν
ὅτι κάνουν λάθος... καί ἄμα οἱ ἴδιοι ἔχουν ἕνα πρόβλημα τί κάνουν δέν πᾶνε στό
χωριό τους νά συμβουλευτοῦν τόν ἀρχηγό τοῦ χωριοῦ; καί αὐτός τούς λέει τί νά
κάνουν......... ξέρετε τί εἶναι ἡ Μαγεία στήν Ἀφρική; Εἶναι τρόπος ζωῆς! Δέν εἶναι
μόνο γιά κακό ὅπως νομίζετε στήν Εὐρώπη εἶναι καί γιά καλό, εἶναι καί γιά νά
ἀντιμετωπίσεις τήν κακή μαγεία...».
Τόν ἄκουγα καί θαύμαζα τό μέγεθος τοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς συγχύσεως καί τῆς
ἀλλοιώσεως τῶν εὐαγγελικῶν λόγων... ὅλα ἕνα κουβάρι,... ἕνας ἀχταρμᾶς... ἀπό ποῦ
νά ἀρχίσεις καί πού νά τελειώσεις... ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποδέχεται, ἄνευ ὅρων, τήν
ἀλήθεια ὅλων τῶν θρησκειῶν...ἀλλά καί τῆς μαγείας!
Ἔδειξα ὅτι, κατάλαβα ὄσα μοῦ ἔλεγε... καί ὁ ἴδιος κατάλαβε ὅτι κάποια ἄλλη γνῶμη
εἶχα.... καί σιωπηρά πεχώρησα.....ἀπορημένος καί λυπημένος... Ἄρχισα νά σκέπτομαι
πῶς μπορεῖ νά ἀντιμετωπίση ἕνας ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου μιά τέτοια κατάσταση...
καί πελάγωσα...
Θυμήθηκα καί τά λόγια πού ἄκουσα σέ ἕνα δεῖπνο πού ἤμουν καλεσμένος μαζί μέ δύο
ἐκπροσώπους ἄλλων ὀμολογιῶν, πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος Ἕλληνος Πρέσβεως
στό Γιαουντέ πρίν δύο χρόνια περίπου ἀπό τά χείλη ἑνός ὑψηλοβάθμου κυβερνητικοῦ
μέλους, ἐκλεκτοῦ ἀνθρώπου μέ λαμπρές σπουδές στήν Εὐρώπη, ἀνοιχτοῦ πνεύματος
στήν πολιτική του σταδιοδρομία καί εὐσεβοῦς Ρωμαιοκαθολικοῦ... Λόγῳ τοῦ ὅτι, ἡ
παρουσία κάποιων κληρικῶν πάντα δημιουργεῖ τήν διάθεση γιά θεολογικές ἤ
θεολογίζουσες συζητήσεις γύρισε κάποια στιγμή καί μᾶς εἶπε: «... Κοιτάξτε
Σεβασμιώτατοι ... ἐσεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι Ἱεραπόστολοι ὅταν ἤλθατε στήν Ἀφρική μᾶς
χαρακτηρίσατε ἀπολίτιστους,... ἀγραμμάτους... χαμηλῆς νοημοσῦνης,... καί
ἀναλάβατε τό μεγάλο ἔργο νά μᾶς ἐκπολιτίσετε,... νά μᾶς μορφώσετε,... νά μᾶς
κάνετε ὅπως ἐσᾶς... Μᾶς εἶπατε ὅτι, οἱ παραδόσεις μας εἶναι γελοῖες καί πρέπει
νά τίς ἀρνηθοῦμε... Οἱ γλῶσσες μας εἶναι βάρβαρες καί μᾶς μάθατε τίς δικές σας
-(Ἀγγλική-Γαλλική)- πού, τελικά δέν εἶναι δικές σας γιατί βασίζονται στήν
Λατινική καί Ἑλληνική... Μετά ὅμως ἀπό 140 χρόνια τί καταφέρατε;... Θά σᾶς
μιλήσω προσωπικά...ἐγώ ὅταν γυρίζω στο σπίτι μου μιλῶ τήν διάλεκτο τῆς
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φυλῆς μου μέ τήν οἰκογένειά μου... τά σαββατοκύριακα πηγαίνω στό χωριό μου...
καί ζῶ μέ τούς χωριανούς μου... εἶμαι μέλος τῆς ἱεραρχίας τοῦ χωριοῦ μου..., στό
χωριό μου κάνουμε κάθε χρόνο κάποιες παραδοσιακές «ἑορτές».. τά παιδιά
πέφτουν στό ποτάμι καί μένουν κάτω ἀπό τό νερό πάνω ἀπό 10 λεπτά καί ὅταν
ξανανεβαίνουν στήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ μᾶς φέρνουν τά μηνύματα ἀπό τούς
νεκρούς...γιά ὅσα θά συμβοῦν τόν καινούργιο χρόνο.., ἄν ἡ σοδειά θά εἶναι καλή ἤ
ὄχι,.. ἄν γεννηθοῦν πολλά παιδιά..., ἄν πεθάνουν πολλοί ἀπό ἐμᾶς..., αὐτό εἶναι
μέρος τοῦ πολιτισμοῦ μας πού ἐσεῖς ἀπορρίψατε χωρίς κἄν νά ὑποψιαστεῖτε ὅτι
ὑπάρχει...,χωρίς νά ἔχετε κάτι ἀνάλογο νά μᾶς προσφέρετε ἀπό τόν δικό σας
πολιτισμό... καί ἐγώ βλέπω σήμερα ὅτι οἱ παραδόσεις μας εἶναι πολύ πιό ἰσχυρές
ἀπό ὅτι ἔχετε νά μᾶς προσφέρετε... Δέν εἶμαι ἐνάντια στόν Χριστιανισμό,..
ἀντίθετα πιστεύω στόν Χριστό ὅπως τόν διδάσκει ἡ Ἐκκλησία ἀλλά εἶμαι
ἀντίθετος μέ τόν τρόπο πού θέλετε νά τόν μεταδώσετε ἀπορρίπτοντας τίς
παραδόσεις τῆς Ἀφρικῆς πού εἶναι παραδόσεις πολύ παλαιότερες τῶν δικῶν σας
πολιτισμῶν... Ἐπιτέλους ἀνακαλύψτε κάτι ἀπό τήν Ἀφρική...μάθετε τί εἶναι ἡ
Ἀφρική πρίν διαγράψετε τόσο εὔκολα τά πάντα..., δυστυχῶς καί οἱ πολιτικοί τῶν
προηγμένων σας χωρῶν ἔτσι μᾶς βλέπουν καί γι’αυτό ποτέ δέν θά βοηθήσουν
πραγματικά τήν Ἀφρική νά βγεῖ ἀπό τά πραγματικά της προβλήματα...»
Κανένας μας δέν ἀπάντησε γιατί τά λόγια τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ φανέρωναν μιά πικρή
ἀλήθεια... Μιά καθαρή καί σκληρή κριτική πού μπορεῖ νά γίνει ἀφορμή πολλῶν
σκέψεων, συζητήσεων καί ἀναθεωρήσεων στήν προσπάθεια μας νά μεταδώσουμε
τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ σάν τρόπο ζωῆς. Τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἀκριβῶς ἐνσαρκώθη γιά
νά ἀπελευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ὑποδούλωση του στόν φόβο καί στά
δημιουργήματα τοῦ φόβου... Ἀλλά οἱ παρατηρήσεις αὐτές μποροῦν νά εἶναι ἐπίσης
καί ἕνα ἔναυσμα γιά μιά ἀλλαγή στήν στάση σκέψεως ὅλων μας γιά τό τί σημαίνει
Ἀφρική...
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