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Ιδρύεται το πρώτον Ιεραποστολικόν Κέντρον 

ε•ς Νο'τι,...ιι Λφριvή I ιvr ,., 111'\1/ 

Από χρόνια υπήρχε η σκέψη να ιδρυ

θεί Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Πυρή

νας. Δεν ήταν δυνατόν σ' ένα τέτοιο 

ευαίσθητο χώρο με τις κοσμογονικά 

αλλαγές που έγιναν τελευταία η 

Ορθόδοξη Εκκλησία και στην προκει

μένη περίπτωση το Πατριαρχείο Αλε

ξανδρείας - κυρίαρχο σ' όλη την Αφρι

κανική Ήπειρο- να αδρανεί. Έπρεπε 

κάποτε να ληφθούν αποφάσεις και να 

γίνουν πράξεις και έργα. Στον ορθό

δοξο μας εκκλησιαστικό χώρο τις 

μέρες μας ο aτομικισμός και ο φυλε

τισμός δεν έχουν καμμιά θέση. Σήμε

ρα μιλούμε ελεύθερα και πρέπει να 

σκεφτόμαστε σύμφωνα με το πνεύμα 

του Ευαγγελίου ιδιαίτερα όταν ανα

φερόμαστε για περισσότερη φροντί

δα για τους μακράν και ακόμα τους 

εν σκότει καθημένους αδελφούς μας. 

Χαιρόμαστε εμείς και απολαμβάνουμε 

το Φως της Αλήθειας και της Ζωής 

που δεν είναι άλλο από τον Κύριο και 

θεό μας. Είμαστε παιδιά και οπαδοί 

του Χριστού στρατευμένοι για να 

μεταφέρουμε τα ωραία μηνύματα του 

ελπιδοφόρου μέλλοντος σε κάθε 

γωνιά της γης. Το σχέδιο του θεού 

ήταν και παραμένει η σωτηρία των 

ψυχών κάθε φυλής και χρώματος. 

Μακαρίου Τηλλυρίδη 
Επισκόπου Ριρούτας, Δρα Φιλοσοφίας 

Αγωνιούμε καθημερινά να δούμε αυτό 

το σχέδιο να βρίσκει ανταπόκριση σ' 

όλο και περωσότερους ανθρώπους 

της γης μας. Το βλέπουμε καθημερινά 

να εξελίσσεται έτσι με τους λίγους 

που έταξαν στη ζωή τους την υπηρε

σία των άλλων και την πραγματοποί

ηση της εντολής του Κυρίου να κηρυ

χθεί το Ευαγγέλιό Του σ' όλη την γη. 

Μέριμνα όλων να μαρτυρήσουμε τον 

Ευαγγελικό Του λόγο στους ταλαιπω

ρημένους, τους αδικημένους κω σ' 

αυτούς που δεν γνώρισαν ακόμα την 

ευαγγελική χαρά, δεν άκουσαν καν 

τον ερχομό του Κυρίου πάνω στον 

πλανήτη μας. Περιμένουν εδώ και δύο 

χιλιάδες χρόνια ν' ακούσουν το "Δόξα 

εν υψίστοις θεώ και επί γης ειρήνη εν 

aνθρώποις ευδοκία". Αυτόν τον ύμνο 

θέλουμε να μεταφέρουμε στις καρ

διές των ανθρώπων που αγωνιούν νά 

γνωρίσουν τον Κύριο και να Τον 

δεχθούν Σωτήρα και Λυτρωτή τους . 

Μέσα σ' αυτό το πνεύμα τα τελευταία 

πενήντα χρόνια το Πατριαρχείο Αλε

ξανδρείας κινείται για να μεταδαλα

μπέψει τις χριστιανικές αλήθειες και 

το ευαγγελικό φως στους ανθρώπου 

της Αφρικανικής Ηπείρου σ' αυτούς 

που στερrιθηκαν της μεγάλης τιμής 



να γνωρίσουν τον Κύριο. Ο νέος 

Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξαν

δρείας και πάσης Αφρικfις κ. κ. Πέτρος 

που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ιερα

ποστολικές Μητροπόλεις της Δυτικής 

και Ανατολικής Αφρικής μια και υπη

ρέτησε και στις δύο σαν Μητροπολί

της και Εξαρχος αντίστοιχα - από 

τότε διαισθάνθηκε έντονα τn αναγκη 

δημιουργίας ορθόδοξου ιεραποστολι

κού κέντρου στην Ν. Αφρική. Από 

τότε αγωνίστηκε να ενθαρρύνει μια 

ομάδα Αφρικανών - αυτοκαλοuμένων 

Ορθοδόξω'J - αριθμοί;σαν περlπου 

400 000 - και μι:: αλληλογραφίcι βρι

σκόταν σχzδόν στα πρόθυρα να τους 

δεχθεί επίσημα το Πατριαρχείο Αλε

ξανδρείας. Οι ποοσπάθειε.ς δεν στα

μάτησαν. Αν είναι θέλημα θεού η προ

σπάθεια αυτή σύντομα θα υλοποιηθεί. 

Ετσι κατά την πρόσφατη επισκεψή 

του στην Ν. Αφρική ο Μακαριώτατος 

Πατριάοχης κ. Πέτρος και συγκεκρι

μένα στις 5 Νοεμβρίου 1997 έθεσε 
τον θεμέλιο λίθο του πρώτου ιεραπο

στολικοί! κέντροJ στη Ν. Αφρικη. Μια 

φιλόθεη οικογένεια που χαρακτηρίζε

ται από ζi1λο ι<αι πίστη από την Πpε

τόρίΟ ο κ. ~αι η κ. Γιάννη Καραολή 

δώρησαν στην Ορθόδοξο Εκκλησία 

ένα οικόπεδο yια την εκπλήρωση του 

ως άνω σκοπού .. Το οικόπεδο έχει 

έκταση δέκα χιλιάδες τετραγωνικά 

μέτρα και βρίσκεται σε περιοχή μετα

ξύ Πρετόριας και Χάρτμπεσπορταμ. 
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Στην τελετή της κατάθεσης του θεμέ

λιου λίθου παρέστησαν εκτός από τον 

Οίκείο Μητροπολιτη κ. Παύλο, οι 

Ελληνικές διπλωματικές αρχές Πρε

τόριαc; και Γιοχάννεσμπσυρκ όπως και 

πολλοί φίλοι της ιεραποστολής. 

Σημαντικό ηταν το γεγονος της 

nαρουσίας των πρώτων ιθαγενών που 

προορίζοv-ίΟt να αποτελέσουν τους 

rτρώτους πιστούς εις το υπό ανέγερ

ση ι<έντρο Ο Μακαpιώ-:-ατσς στην ομι

λία του τόνωε την σημασία της δημι

Ο'Jργίας τέτοωυ ιεραποστολικοί; 

κέν·τοου γta την Ορθοδοξία και κάλε

σε όλους να συμβάλουν θετικά στην 

υλοποίηση ωυ υψηλού αυτού σκο

πού. 

Ετσι με τον τρόπο αυτό θεμελίύ.Jνεται 

αυτή τηνώρα - βρισκόμαστε σΊο 

κατώφλι του 21 ου αιώνα - ενα κέντρο 

που θα αrιοτελέσει πηγή σωcηpίας 

εκατοντάδων χίλιάδων Αφρικανών, 

αυτών που θα δεχθούν να ασπασθούν 

την Ορθοδοξία με δική τους θέληση 

χωρίς προσηλυτισμό. Μια νέα ορθό

δοξη οικογένεια δημιουργείται σε 

λίγο στη Νότιο ,Δ.φρική. Ας ελπίσουμε 

cτι η προσττάθειu αυτή του Πατριαρ

χr.:.ίου Αλεξανδρείας θα μπορέσει να 

δώσει ττλούσιοuς καρπούς για να μπο

ρούν οι αδελφοί μας να αναφωνούν 

·το μυστήριον το αποκεκρυμμένον 

α;ιό των αιώνων και από των γενεών, 

νυνί δε εφανερώθη τοις αγίοις αυτού" 

(Κολασ. Α· ,26) 




