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Σὲ κάθε ξεχωριστὸ γεγονὸς ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν πορεία καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἀμέση σκέψη στρέφεται πρῶτα στὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ
Δημιουργὸ μας, ποὺ Ἐκεῖνος μόνο γνωρίζει καὶ φροντίζει ἀκριβῶς, ἔτσι ὥστε κάποιες
ἱστορικὲς πράξεις τελικὰ νὰ καταλήγουν στὴ σωτηρία καὶ πνευματικὴ ἀναπτυξη τῶν
ἀνθρώπων ποὺ ἐμπλέκονται καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ συμπληρώνεται ἕνα χρέος,
μιὰ ὑποχρέωση, ἕνα καθῆκον. 

Αὐτὰ τὰ αἰσθήματα μὲ πλημμυρίζουν, Μακαριώτατε καὶ Πνευματικὲ Πατέρα τῆς κατὰ
Ἀφρικὴν Ἐκκλησίας, Σεβασμιώτατοι, Ἅγιοι Πατέρες, σεβαστοὶ πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ
ἀδελφὲς  ἐν  Κυρίῳ,  ἐν  βαθιὰ  κατανύξει  ἀναπέμπομεν  σήμερον  δοξολογίας  καὶ
εὐχαριστίας  πρὸς  τὸν  Παντεπόπτην  Θεὸν  καὶ  Δημιουργὸν  μας,  ἀφοῦ  σήμερον
ἐκλήθημεν  νὰ  καταθέσωμεν  τὴν  μαρτυρίαν  μας  γιὰ  δύο  ἱστορικῆς  σημασίας
γεγονότα:  ἡ  συμπλήρωσις  πενήντα  χρόνων  ἀπὸ  τῆς  ἱδρύσεως  τῆς  Ἱερᾶς
Μητροπόλεως  Ζιμπάμπουε  καὶ  δεκατεσσάρων  χρόνων  ἀπὸ  τῆς  ἐκλογῆς  καὶ
ἀναρρήσεως Ὑμῶν Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Πάπα καὶ Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας
καὶ πάσης Ἀφρικῆς, Σεπτὲ Ἠμῶν Πατέρα καὶ Δέσποτα.

Καλούμαστε,  ὅλοι,  Ποιμένες  καὶ  λαὲ  τοῦ  Θεοῦ  εὐλογημένε,  νὰ  δώσουμε  ἔναν
ἀπολογισμό,  ὁ  ὁποῖος  θὰ μᾶς βοηθήσει  νὰ  ἐργαστοῦμε  ἔτι  περισσότερον καὶ  νὰ
δώσουμε ἐλπίδα καὶ φῶς σ’ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔλθουν μετὰ ἀπὸ μας. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων Του, τὸ πνεῦμα καὶ ἡ πρᾶξις τῆς
Ἐκκλησίας μας ἤταν καὶ παραμένει, μέχρι σήμερα, ἁγιασμὸς καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν
κάθε φυλῆς καὶ γλώσσας, κάθε λαοῦ καὶ πολιτισμοῦ, ἤθους καὶ ἔθους, μὲ ἄλλα λόγια
οἰκουμενική, διαχρονικὴ πορεία, ποὺ ἀγκαλιασε ὅλο τὸ σύμπαν. 

Γῆ  καὶ  οὐρανὸς  ἔσμιξαν,  ἀκριβῶς  γιὰ  νὰ  δώσουν  ἐλπίδα  καὶ  ζωὴ  στοὺς
ταλαιπωρημένους καὶ δυστυχισμένους λαοὺς τῆς Οἰκουμένης. Τὸ μήνυμα, λοιπόν,
ποὺ  πήραν  ἤταν  καταλυτικὸ  καὶ  ἀνέβαζε  πνευματικὰ  τὸν  ἀνθρωπο  τῆς
παραγκωνισμένης  ἀνθρωπότητας.  Οἱ  Ἅγιοι  τοῦ  Θεοῦ  Ἀπόστολοι  ἔπρεπε  νὰ
πορευθοὺν πρὸς τὰ ἔθνη, γιὰ νὰ καθαρίσουν τις ψυχὲς τῶν ταλαιπωρημένων καὶ
ἀδικημένων εἰκόνων τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνουν μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελικοὺ λόγου καὶ
νὰ κηρύξουν «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς».  

Ἡ  ἀποστολὴ  τους  αὐτὴ  δὲν  ἤταν  καθόλου  εὔκολη.  Ἔπρεπε  νὰ  ἐργαστοὺν  «ὡς
πρόβατα  ἐν  μέσῳ  λύκων»  γιὰ  νὰ  ἐπιτύχουν  καὶ  νὰ  φέρουν  εἰς  πέρας  τὸ
συγκλονιστικὸ  αὐτὸ  γεγονὸς  τῆς  μεταμορφώσεως  καὶ  τῆς  ἀναστάσεως  τῶν
ἀνθρώπων. Εἴχαν μέσα τους ἔντονο τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύνης καὶ τοῦ ἀπολογισμοῦ,
ἀφοῦ ἡ ἐντολὴ ἤταν ξεκάθαρη. Ἔπρεπε νὰ γίνουν μάρτυρες καὶ κήρυκες εἰρήνης,
ἀγάπης, καταλλαγῇς, συγχωρήσεως καὶ ἀποδοχῇς, χωρὶς ὄρους καὶ περιορισμούς.
Κήρυτταν  καὶ  ὁμολογοῦσαν  «Ἰησοῦν  Χριστὸν  καὶ  τοῦτον  ἐσταυρωμένον».  Αὐτοί,



λοιπόν,  σὺν τοῦ   Ἀποστόλου Μάρκου συμπεριλαμβανομένου,  χωρὶς  προσωπικὲς
φιλοδοξίες, ἐργάστηκαν, θυσιάστηκαν, κοπίασαν γιὰ νὰ μπορέσουν, στὸ τέλος, νὰ
δοῦν ὅτι οἱ κόποι καὶ οἱ ἀγῶνες τους ἔφεραν γλυκοὺς καρπούς, ταπεινὰ ὄχι ἐγωιστικὰ
«ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως» ἵνα σώσουν τὸ ἀπολωλός. 

Ὁ δικὸς μας ὁ Μᾶρκος γίνεται πρῶτος Ἐπίσκοπος μιᾶς ἱστορικῆς Ἐπισκοπῆς τῆς
τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας κι ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα πορεύεται δυναμικά, κινεῖται
θαυματουργικά,  παρά τὶς  ὑφιστάμενες δυσκολίες  καὶ  τοὺς πειρασμούς.  Καὶ  Ἡμεῖς
Μακαριώτατε,  διάδοχος  ἐκείνου  γιὰ  δεκατέσσερα  ὁλόκληρα χρόνια,  συνεχίζετε  τὸ
ἔργο  Του  καὶ  πάνω  στὰ  θεμέλιά  του  κτίζεται  τὸ  ὡραῖο  αὐτὸ  οἰκοδόμημα  τῆς
ἀδιαιρέτου  Ἐκκλησίας  ἀπὸ  περάτων  ἕως  περάτων  τῆς  ἀχανοῦς  ἀφρικανικῇς
ἠπείρου. 

Μὲ μυστηριακὸ τρόπο ἀγκαλιάσατε, σ’ ὅλα τὰ πλάτη καὶ μήκη τῆς ἠπείρου αὐτῆς, τὶς
φυλὲς  καὶ  τοὺς  ἀδικημένους  ἀδελφοὺς  μας,  γίνατε  ἕνα  μαζὶ  τους.  Ὅπως  τὸν
Ἀποστολο Μάρκο καὶ τοὺς διαδόχους του, μέχρι καὶ τῶν ἡμερῶν Σας, δὲν φεισθήκατε
κόπων καὶ θυσιῶν, κατισχύσατε τοὺς σοφοὺς καὶ μεταφέρατε τὸ φῶς τῆς ἀγάπης καὶ
τῆς εἰρήνης, ἁπαλύνατε τὸν πόνο καὶ τὴ δυστυχία, τὶς στερήσεις καί τὶς ἀδικίες καὶ
γίνατε πραγματικὰ ὁ ποιμήν, ὁ καλὸς εὐεργέτης καὶ - γιατὶ ὄχι; -  ὁ σωτῆρας τους. 

Μὲ τὴν ταπείνωση, τὴν ἄδολη ἀγάπη καὶ τὴν θυσιαστικὴ προσφορὰ, ἀνακουφίσατε
τις ψυχὲς ὅλων καὶ χαρακτηριστήκατε ὡς ὁ Πατριάρχης τῆς ἀγάπης, ἐφαρμόζοντας
μὲ ἀκρίβεια τοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅτι ἂν θέλουμε νὰ
ἀνεβοῦμε στὸν παραδεισο, πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἀρετή. Καλλιεργήσατε αὐτὴ
τὴν ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεως, ποὺ ὁμιλεῖ τόσο εὔστοχα ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
«ὁ ταπεινός ποτὲ δὲν πέφτει. Ἀπὸ ποῦ νὰ πέσει; Ἀφοῦ βρίσκεται κάτω ἀπὸ ὅλους. 

Ἔτσι,  μπορέσατε ν’ ἀνεβεῖτε  τὰ σκαλοπάτια τῆς ἁγιότητας καὶ τῆς μαρτυρικῆς καὶ
θυσιαστικὴς προσφορᾶς Σας διὰ λόγων καὶ ἔργων, στοργικῶς ἀγκαλιάσατε ὅλους
μας, ἰδιαίτερα Ἡμεῖς ποὺ ὑπηρετήσαμε σ’ αὐτὴ τὴν ταπεινὴ ἐπαρχία τοῦ παλαιφάτου
Πατριαρχείου  μας.  Κοντὰ  Σας  βρήκαμε  ὅλοι  μας  τὸν  στοργικὸ  πατέρα  καὶ
συμπαραστάτη στὶς περιοχὲς ποὺ μᾶς ἐμπιστεύτηκε ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ
Πατριαρχείου μας. 

Πενήντα  χρόνια  ζωῆς  καὶ  δράσεως  ἔδω,  σ’  αὐτὴ  τὴν  εὐλογημένη.  ὄσο
ταλαιπωρημένη κι  ἂν  εἶναι,  γωνιὰ  τῆς   ἀφρικανικῇς  ἠπείρου.  Εὐγνωμονοῦμε  τὸν
Ἀείμνηστο Πατριάρχη Νικόλαο καὶ τοὺς τότε Ἀρχιερεῖς ποὺ τὸν πλαισίωναν γιὰ τὴν
ἱστορικὴ τους ἐκείνη ἀπόφαση νὰ ἰδρύσουν ἀκόμα μιὰ ἐπαρχία, ποὺ κάλυπτε ἀρχικὰ
ἕξι χῶρες, βάζοντας κι ἐμεὶς ἕνα μικρὸ λιθαράκι. 

Τὶ  εὐλογία ἤταν αὐτή!  Τὶ  τιμὴ μᾶς προσέφερε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μας,  ὥστε  νὰ
ὑπηρετήσουμε αὐτὸν τὸν ὄμορφο κι εὐγενικὸ λαὸ τόσο τῶν Ἑλλήνων ὄσο καὶ τῶν
Ἀφρικανὼν ποὺ μᾶς στήριξαν καὶ μᾶς ἀγκαλιασαν σὰν παιδιὰ δικὰ μας εὐλογημένα
καὶ  μπορέσαμε  ἔτσι  νὰ  ἐπιτελέσουμε  ἀπρόσκοπτα  τὸ  ἀναπλαστικό,  θρησκευτικό,
πολιτιστικό, πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς ἀποστολῆς μας. 

Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας καὶ θὰ εὐγνωμονοῦμε ἐσαεῖ γιὰ τὴ στήριξη καὶ τὴν
ἀγάπη ποὺ ὅλος ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ἤταν μαζὶ μας. Ἀπὸ τὸν πρῶτο Ἐπισκοπο,
τὸν Ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κύριλλο, μέχρι καὶ τὸν σημερινό, τὸν ἐν Κυρίῳ ἀδελφὸ



Σεραφείμ, παρ’ ὄλες τις παγκόσμιες ἀναταραχὲς καὶ ἀνακατατάξεις τὸ πηδάλιο τῆς
Ἐκκλησίας μας συνεχίζει νὰ ἐμψυχώνει καὶ νὰ ἐνισχύει μὲ σύνεση, σοφία, καλοσύνη
καὶ ψυχικὸ πλοῦτο καὶ ἀνωτερότητα τὸν πονεμένο αὐτὸ λαὸ τῆς περιοχῆς νὰ γίνει μιὰ
ὄαση πνευματικὴ κι ἔνας ὠκεανὸς ἀναπαύσεως καὶ ἐλπίδας. 

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Πνευματικὲ οἰακοστρόφε τῆς κατὰ Ἀφρικὴν Ἐκκλησίας, ὁ 
λαὸς μας εἶναι πιστὸς καὶ εὐσεβής, εὐγενικὸς καὶ περικλείει μέσα του ψυχικὴ 
ἀνωτερότητα. Μὴν κουραστεῖτε ποτὲ Σας  καὶ μὴν τὸν ἐγκαταλείψετε. Εἶσθε ταγμένος 
νὰ θυσιαστεῖτε γι’ αὐτὸν ὡς Πατέρας καὶ ἀδελφός. Μὴν φοβηθεῖτε τὰ ἀγκάθια, τοὺς 
πειρασμοὺς καί τὶς ἀδυναμίες, τοὺς συνεχιζόμενους σκοπέλους. 

Ὑψώσατε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς σας πρὸς τὰ πάνω καὶ ἀναφωνήσατε «Ἰδοὺ ὁ δοῦλος 
Κυρίου. Γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα Σου». Ἔχετε μπροστὰ Σας ἀκόμα μιὰ ὁλόκληρη 
ζωὴ νὰ συνεχίσετε τὸ ἔργο τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου, τοῦ ἰδρυτὴ καὶ 
προστάτη ὅλων μας ποὺ κατοικοῦμε καὶ διακονοῦμε σ’ αὐτὴ τὴν τόσο εὐλογημένη γὴ 
ποὺ, ὅπως χαρακτηριστικά, πάντα, λέγετε, τὴν ἤπειρο τοῦ μέλλοντος.

 Ἠμεῖς Σᾶς ἀκολουθοῦμε. Ἀνοίξατε τὸν δρόμο τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ ὅλο τὸν 
λαὸ μας γιά τὶς παραδειγματικὲς φυλὲς τῆς Ἀφρικῆς, σφουγγίσατε ἁπαλὰ τὰ δάκρυα 
τῶν στεναγμῶν τους, ἀνακουφίσατε τὴν πεῖνα τους καὶ ἀνοίξατε ὀδοὺς ἐλπίδας καὶ 
σμίξατε τὰ δάκρυα τους μὲ τὰ δικὰ σας, δώσατε τὰς χεῖρας σας διὰ τὸν «καταρτισμὸν 
τῶν ἁγίων».

 Ἀναγεννήσατε καὶ διαπαιδαγωγήσατε τὶς πληγωμένες καὶ ἀδικημένες ψυχὲς τῶν 
λαῶν τῆς Ἀφρικῆς γιὰ νὰ θριαμβεύσει ἔτσι ὁ ἀληθινὸς καὶ ἀνασυγκροτημένος σκοπὸς 
τοῦ Εὐαγγελίου. 

Ἀναστηλώσατε τὰ ἐρείπια τῶν ταλαίπωρων οἰκογενειὼν καὶ ὀρφανῶν καὶ 
ἐνθαρρύνατε καὶ συμπαρασταθήκατε μὲ εἰλικρίνεια στὰ φλέγοντα ζητήματα, ποὺ 
ταλαιπωροῦν τοὺς κληρικοὺς μας καὶ τοὺς πιστοὺς μας, μὲ τοὺς ὡραίους καρποὺς 
τῆς ἀγάπης, τῆς καλοσύνης, τῆς ἀνιδιοτέλειας καὶ τῆς ψυχικῆς σας καλλιέργειας, 
χαρακτηριστικὰ ποὺ σᾶς κοσμοῦν καὶ σᾶς ἐνισχύουν νὰ ἐπουλώσετέ τὶς πληγὲς μὲ 
ποιμαντικὴ στοργὴ καὶ πατρικὴ φροντίδα, ἀφοῦ «θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος 
παρὰ τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει 
αὐτῶν…» (Ἰακ. 1, 27). 

Ἐν γενικαῖς γραμμαῖς,  ἀναλάβατε ἐκστρατεία ἀγάπης καὶ  συναγερμὸ συμφιλίωσης
τῶν διεστώτων γενικῶν προβλημάτων τῆς  Ἐκκλησίας μας γενικότερα.  Δώσατε σ’
ὅλους χεῖρα ἑνότητας καὶ ἐγγυηθήκατε εὐτυχία σὲ ὅλους. Ἀτενίσατε καὶ ἀφήσατε ὅλας
τὰς προσδοκίας σας στὴν ἄκρα τοῦ Θεοῦ συγκατάβαση καὶ παραμυθία. Κουβαλάτε
στοὺς ὤμους σας βαριὰ ἱστορία καὶ βαθιὰ κληρονομία δύο χιλιετιών. Αὐτὸς εἶναι ὁ
σταυρὸς Σας καὶ ἡ ἀνάστασὴ Σας. 

Μὴν λυγίσετε καὶ μὴν κουρασθεῖτε ποτέ σας· ἡ ἀγάπη ὅλων ἡμῶν τῶν ἀρχιερέων,
τοῦ  εὐσεβοῦς  κλήρου καὶ  τοῦ  πιστοῦ λαοῦ  μας  θὰ  σᾶς  συνοδεύουν  παντοῦ  καὶ
πάντοτε. Γίνατε ἡ λαμπάδα τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἐλπίδας, ἐμπιστευθήκατε τὴ ζωὴ, τὰ
ἔργα  καί  τὶς  πράξεις  Σας  στὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ.  Μπροστὰ  Ἠμεῖς  καὶ  Σᾶς
ἀκολουθοῦμε. Δοξάσατε τὸν Θεὸ ποὺ σᾶς ἐμπιστεύτηκε μιὰ ὁλοκλήρῃ ἤπειρο γιὰ νὰ
ζήσουν  καὶ  νὰ  σωθοὺν  ἑκατομμύρια  ψυχὲς  κουρασμένων  καὶ  ἀδικημένων.
Ἀναφωνήσατε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ  τὸ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδε



καὶ ἐπίσκεψε τὴν ἄμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἢν ἐφύτευσεν ἡ δεξιὰ Σου.
Ἀμήν.


