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Βοήθεια σε ορφανά, κτίσιμο εκκλησιών 

Το έργο ενός Μητροπολίτη σε μια αφρικανική χώρα, όπως εξηγεί ο Επίσκοπος 

Μακάριος «δεν είναι μόνο ο ευαγγελισμός των φυλών και το κτίσιμο των εκκλη

σιών, αλλά έχει κι ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Ο Μητροπολί-

της είναι υπεύθυνος για τα φτωχά, τα ορφανά, τους νέους, τις γυναίκες, τους 

άντρες, για την ιατρική περίθαλψη κτίζουμε νοσοκομεία, κλινικές, σχολεία, νηπια

γωγεία, κολέγια. Όλα αυτά από εισφορές του κόσμου. Υπάρχει εδώ στην Κύπρο ο 

παγκύπριος σύνδεσμος για την καταπολέμηση της μάστιγας της πείνας με πρόε-

δρο το Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο, ο οποίος βοηθά τα παιδιά, η Εκκλησία 

της Ελλάδας βοηθά, άνθρωποι από όλο τον κόσμο που γνωρίζουν το έργο μας. Ο 

επόπτης του έργου μας είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πέτρος. 

Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά είναι ένας δρόμο σταυροαναστάσιμος. Η <Wάστα

ση είναι η ικανοποίηση να βλέπεις τόσο κόσμο να αναπαύεται. Το λίγο που τους 

δίνουμε να το αναγνωρίζουν. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ, είχα το όνειρο να γίνω 

ακαδημαϊκός καθηγητής αλλά δε μου λείπει αφού διδάσκω και γράφω. Δεν έχω 

μετανοιώσει ποτέ που αφιέρωσα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου στην Αφρική. 

Στην Αφρική με δίδαξαν πάρα πολλά οι άνθρωποι. Αντιλήφθηκα ότι εκτός από 

μένα υπάρχει και κάποιος άλλος, μπορεί να είναι φτωχός, αδικημένος, ταλαιπωρη

μένος, φυλακισμένος, οποιασδήποτε φυλής, αποχρώσεως και θρησκείας, το γεγο-

νός ότι εγώ μπορώ και τον βοηθώ, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. 

Θα ήθελα να συνεχιστεί το έργο της πατριαρχικής σχολής, να κτίσουμε σχολεία, 

εκκλησίες, κλινικές, ορφανοτροφεία όλα αυτά που βοηθούν τους ανθρώπους να 

βρουν μιαν ανάπαυση. Έχω μεγάλη αγωνία και μεγάλο πόθο οι νέοι να μορφώνο

νται. Προσπάθεια μας είναι να διαφωτίσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 

να μορφωθούν, για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα στο μέλλον. Ουρές ο κόσμος 

καθημερινά στη σχολή άλλοι θέλουν να μορφωθούν ενώ άλλοι δεν έχουν χρήματα 

να πάνε στο γιατρό, αυτή είναι και η αποστολή της Εκκλησίας να βοηθά τους 

συνανθρώπους». 

Η σχέση του Μητροπολίτη Κένυας με την Κύπρο είναι πολύ στενή. «Τόσο η 

Εκκλησία όσο και η πολιτεία ανταποκρίνονται θετικά στην προσπάθειά μας. Έρχο

μαι μια δυο φορές το χρόνο για να πληροφορείται κι ο κόσμος για το έργο μας. 

Για χρόνια τώρα aρθρογραφώ στον «Φ>> ενημερώνοντας τον κόσμο όχι μόνο για 

το έργο που επιτελούμε αλλά και για επιστημονικές μελέτες. Μια Κύπρος τόσο 

μικρή μπορεί να βοηθήσει μια τεράστια ήπειρο όπως είναι η Αφρική. Όταν θέλουν 

οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν πραγματικά θαύματα και γίνονται θαύματα χωρίς 

να μας στοιχίζει τίποτε». 




