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πολίτης Καμερούν. Ήταν η φυσιολο- Μητροπολίτης Ζιμπάπουε και το 

γική εξέλιξη. Έγινα βοηθός επίσκο

πος στην Κένυα, το 1998 εκλέγηκα 

Φεβροuάριο του 2001 εκλέγηκα 

Μητροπολίτης Κένυα ς>>. 

«Ευαγγελίζουμε Αφρικανούς» 

Οι πρώτοι μαθητές της Ιερατικής Σχο

λής - που καλύπτει τα έξοδά της από 
την Εκκλησία της Κύπρου - ήταν άτο
μα από την ανατολική Αφρική Κένυα, 

Ουγκάντα, Τανζανία, «Ζήσαμε δύσκο

λες μέρες, έγιναν πραξικοπήματα, το 

έγκλημα είναι πολύ ανεπτυγμένο, 

αλλά ο Θεός μας προστάτευσε. Μπο

ρεί να περάσουμε πολλές aρρώστιες, 

πολλές θλίψεις, πολλές ταλαιπωρίες 

όμως ο θεός ξέρει τι πρέπει να κάνει 

για τον καθένα μας. Ποτέ μου δεν 

φοβήθηκα. Το έχω πάρει απόφαση, 

οτιδήποτε και να συμβεί, ακόμα και ο 

θάνατος, δεν με φοβίζει. Αποφάσισα 

να μείνω στην Αφρική, να δουλέψω, 

να εκπληρώσω τη μεγάλη αυτή απο

στολή της Εκκλησίας μας. Όταν 

aρρωστούσα σοβαρά - πήρα τρεις 

φορές εγκεφαλική μαλάρια - έλεγα 

πάντα ότι είναι του σατανά που επε

νέβαινε για να με αναγκάσει να 

φύγω. Γι' αυτό παρέμεινα». 

- Είναι εύκολο να προσεγγίση η 

ορθοδοξία τους κατοίκους της Αφρι

κής; Ρωτήσαμε τον Μητροπολίτη. 

«Οπωσδήποτε δεν είναι μια εύκολη 

αποστολή, εμείς δεν κάνουμε προση-

λυτισμό, ευαγγελίζουμε τους ανθρώ

πους, περιμένουμε να μας καλέσουν. 

Η κοινή γλώσσα για όλους τους 

λαούς και τις φυλές της Αφρικής 

είναι η αγγλική. Στην Ιερατική Σχολή 

μεταφράσαμε τα λειτουργικά κείμενα 

στις διαλέκτους των φυλών διότι 

πιστεύουμε πως μόνο έτσι δίνεται το 

μήνυμα αυτούσιο, το καταλαβαίνουν, 

το αισθάνονται, τραγουδούν, χορεύ

ουν, συμμετέχουν, προσεύχονται. 

Είναι άνθρωποι μεγάλης πίστης και 

προσευχής και το τελετουργικό το 

δικό μας τους συγκινεί αφάνταστα, ο 

συμβολισμός, τα άμφια, οι εικόνες. 

Κτίζουμε εκκλησίες παντού σε όλη τη 

χώρα. Ζητούμε από τον κόσμο στην 

Κύπρο, την Ελλάδα, να συνεισφέρει, 

αλλά μη νομίζετε ότι κτίζουμε εκκλη

σίες πολυτελείας. Αυτή τη στιγμή 

μόνο στην Κένυα έχουμε 130 μαύ
ρους ιερείς που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια στη Σχολή μας. Αυτοί που φοι

τούν στη Σχολή μας μαθαίνουν ελλη

νικ"ά, ψάλλουν ελληνικά. Σήμερα στη 

Σχολή υπάρχουν 38 φοιτητές που 

φοιτούν δωρεάν». 




