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Ένας Κύπριος ιεραπόστολος στην Κένυα
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου
στην Αφρική αισθάνθηκα μιαν απίστευτη οικειότητα
Γεννήθηκε το
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Μπόρεσα να διεισδύσω στις μεγάλες

ερευνώ

και να γράφω.

άλλαξε τελείως την πορεία της ζωής
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Τα έξοδα πολλά, γι' αυτό σκέφτηκε
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