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Επιστολή Πατριόρχου Αλεξόνδρειας 

Μεξόνδρεια. Πόσχα 1990 

Αγαπnτέ. Καλέ εργότn τnς Ιεραποστο

λής του Μεξανδρινού μας Πατριαρχεfου τις 

τnν Αφρικι'!ν. κ. Ανδρέα Τnλλυρfδn, 

Σ' ευχαριστώ δια τον αγώνα και τnν πο

ρεfα Σου. Η προαφορό Σου στnν Αφρικι'! δια 

τπν Εκκλnσία μας του Αγ. Μόρκου. δfδει καρ

πόν πολΟν. Άρχισες τον καλόν σου αγώνα. με 

τον Πατριόρχnν. τον Μακαριστόν Κυρόν Νικο

λαον. και τώρα συνεχfζεις. Μπόρεσες με τnν 

πfστιν σου και mν αγόπnν Σου στους Αφρικα

νοΟς να σnκώαεις και μόνος Σου το βόρος τnς 

ιεραποστολικ'λnς πορεfας στnν Κένυα και Ου

γκόντα. Η θυσfα Σου εfναι ευλογnμένn. Ακο

λουθεfς πόντο τnν οδόν, που Σου εχόραξε ο 

μακαριστός Αρχιεπfσκοπος ΚΟπρου Κυρός 

Μακόριος. Το όνομό Του ζει εις τnν Αφρικι'Ίν. 

Χόριαε εις το ελλnνορθόδοξον Πατριαρχεrον 

Μεξανδρεfας πολλό. τοΣεμινόριον πρώτον. 

και τnν πορεfαν Του συνεχίζει και ο διόδοχος 

Του Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσό-

ο Αλεξανδρείας Παp8tνιας 

στομος με αγόπn και θυσfα. 

Εfσαι ΚΟπριος. αφοσιωμένος tte;: το Πο
τριαρχεfον μας. σε χρόνια κρfσιμα. μt m &cιρ.. 
ροι'! του ποιμνfου Του. που εfναι μικρόν, μt mν 

ιστορfα και παρόδοσπ των αιώνων της ζωflς 

Του. και με τnν ελπfδο Του εις τα τέκνο Του της 

Αφpικι'!ς. να συνεχfσουν τnν παροι.ιαtα της 

Ορθοδοξfας εις τnν μαΟρnν Ήπει'ΡQV, που 

επότnσε και ο Χριστός μας. και θεωρefται και 

Αφρικανός. και εfναι. 

Αυτι'Ίν τnν πορεfα. αγαπnτέ Ανδρέα, 0\.J
νεχfζεις και Σ'ευχαριστώ. Πρέπει να νοιQθεις 

δεμένος με τnν Εκκλnσία του Αλεξα~ινοΟ 

Πατριαρχεfου. 

Σε επαινώ και δια τnν εργασrαν!ου. δra 

τnν έκδοσιν τnν επιτυχι'Ί. που αναγνωρίctrr\κε 
και από τnν Κυπριακι'Ίν και Ρωσικι'!ν ΕκκλnσfΟV 
και τα δΟο Έθνn. Ο θεός μαζί Σου. 

Με αγόπnν nολλfιν 

+ο Αλεξανδρείας Π~ 

ΑΝΟΙΞΗ 

Βόρβαρn έφοδο σι'Ίμερα n Άνοιξn 
με τnνομοβροντία των ανθών μιας μυγδαλιός 

Κι εσΟ ταλαίnωρι'Ί μου καρδιό 

διαβρωμένn απ' το πολΟμnνο τnς νοσταλγfας σκουλί κι 

όξαφνα βρέθnκες δfχως μετερfζι 

Αμι'Ίχανός. ψnλό στnν έnαλξn των ματιών μου 

ανεμfζω λευκι'Ί σnμαιοΟλα τοδόκpu μου 

και παραδfνομαι. 
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