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Μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 50 χρόνων ἀπό τῆς ἰδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Καμερούν –(μέ ἀρχική ὀνομασία Ἱερά Ἑλληνορθόδοξος Μητρόπολις Ἄκκρας καί Πάσης
Δυτικῆς Ἀφρικῆς ἐπί Πατριαρχείας τοῦ κυροῦ Χριστοφόρου, Πατριαρχικός Τόμος 23ης
Ἰανουαρίου 1959)- ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β’,
ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Καμερούν ἀπό 10ης -23ης Φεβρουαρίου τρέχοντος ἔτους.
Ἀπό τήν στιγμή τῆς ἀφίξεώς του ἀπεδώθησαν τιμές Ἀρχηγοῦ Ἐκκλησίας καί ὁ
Μακαριώτατος ἦταν ἐπίσημος φιλοξενούμενος τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς
Δημοκρατίας τοῦ Καμερούν κ.κ. Paul Biya. Δύο ἐβδομάδες πρό τῆς ἐπισκέψεως τοῦ
Μακαριωτάτου στό Καμερούν τά Μ.Μ.Ε. πληροφοροῦσαν τήν κοινή γνώμη γιά τήν
ἐπικειμένη ἐπίσκεψη καθώς καί γιά τήν ἱστορία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν, καθ’ὅλη δέ τήν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως πληροφοροῦσαν
καθημερινά τόν κόσμο γιά τήν πορεία τά ἐπακόλουθα καί τούς στόχους τοῦ προγράμματος
τῆς Α.Θ.Μ. Τόν Μακαριώτατο συνόδευαν: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος, ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νάρκισσος Gammoh, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Τσιμούρης, ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος καί ἱατρός π.
Εὐάγγελος Παπανικολάου, ὁ Ὁσιώτατος Μοναχός π. Νήφων Παπαηλίας, οἱ Ὀφφικίαλοι
τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου κος Ἀνέστης Ἀρνόπουλος καί ὁ ἱατρός κος Θεόδωρος Πιτταράς,
ὁ Δημοσιογράφος κος Νικόλαος Κάτσικας, ὁ Δημοσιογράφος τῆς ΕΡΤ 3 κος Νικόλαος
Ἀσλανίδης μέ τό συνεργάτη του κον Χρῆστο Κυπρινιώτη, ὁ πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος
Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης κος Βάϊος Πράντζος, ἡ πρόεδρος
τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» κα Γεωργία Γεωργιάδου,
ἡ κα Βασιλική Μωραΐτου καί ὁ κος Ἰωάννης Στεργίου ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱεραποστολικοῦ
Συλλόγου Μεγάρων, «Ἱεραποστολική Συνοδοιπορεία» καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Καμερούν, Πρωτοπρεσβύτερος «τοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου
Μάρκου», π. Δημήτριος Tene.
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα ἐπισκέψεως ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τό Γιαουντέ, τήν
Ντουάλα καί τό Β. Καμερούν.
Α. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑΟΥΝΤΕ
Στό Γιαουντέ τήν 11η Φεβρουαρίου ἔγινε ἐπίσημη ὑποδοχή καί Δοξολογία παρουσία τῶν
μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Γιαουντέ καί Περιχώρων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος
τῶν Ὀρθοδόξων Καμερουνέζων καί τοῦ τοπικοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀκολούθησε συνάντησις μέ τόν τοπικό Κλῆρο ὅπου ὁ Μακαριώτατος συνεβούλευσε τούς
Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τονίζοντας τήν Ἱεραποστολική διάσταση τῆς
ἀποστολῆς καί τῶν εὐθυνῶν τους. Στήν συνέχεια ἀκουσε και συνεζήτησε τά προβλήματά
των. Ἀκολούθησε ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν τοῦ Γιαουντέ ὅπου
τήν Α.Θ.Μ. ὑπεδέχθη ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κος Διονύσιος Σουρβᾶνος μέ τό προσωπικό τῆς
Πρεσβείας. Τό μεσημέρι ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ
Μακαριωτάτου σέ Ἑλληνικό ἐστιατόριον τῆς πόλεως. Τό ἀπόγευμα ὁ Μακαριώτατος
ἐπεσκέφθη τήν νεοσύστατον ἐνορίαν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν
συνοικία Eling- Essono τοῦ Γιαουντέ ὅπου ἔγινε δεκτός ἀπό πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν μέ
ἐκδηλώσεις χαράς καί ἐνθουσιασμοῦ . Ἀκολούθησε Δοξολογία καί ἐπικοινωνία μέ τά μέλη
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος. (Ἡ Ἐκκλησία αὐτή εἶναι μιά ἀπό τίς παλαιότερες
ἐκκλησίες τῆς πρωτευούσης καί ἐκτίσθη πρίν τόν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο ὑπό τῶν Γερμανῶν
–(πρῶτων ἀποικιοκρατῶν τοῦ Καμερούν)- βάσει ἑνός κοινωνικοῦ-ἀποικιοκρατικοῦ
προγράμματος. Γιά μερικά χρόνια ἐχρησιμοποιήθη ἀπό τήν Καθολική Ἐκκλησία σάν ἐνορία,
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λόγῳ ὅμως τῆς γειτνιάσεως μέ τόν μεγάλο Καθεδρικό Ναό στό κέντρο τοῦ Γιαουντέ, ὁ ναός
ἐγκατελήφθη γιά πολλά χρόνια καί ἐρημώθη. Κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου
Καμερούν κ. Γρηγορίου ἡ Ἀρχιεπισκοπή τοῦ Γιαουντέ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
παρεχώρησε τόν Ναόν αὐτόν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας
τῆς πολυαρίθμου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων καμερουνέζων τοῦ Γιαουντέ,
ὁ Ναός ἐπεσκευάσθη καί διεμορφώθη καταλλήλως καί ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2008
λειτουργεῖ σάν Ὀρθόδοξη Ἐνορία). Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τήν ἀνάγκη τῆς συμμετοχῆς
ὅλων τῶν πιστῶν στήν καθημερινή λειτουργική ζωή καθώς καί τήν σημαντικότητα τῆς
Μαρτυρίας ὅλων τῶν πιστῶν γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέσα σέ μιά χώρα πού
χαρακτηρίζεται γιά τόν θρησκευτικό πλουραλισμό της καί ὅπου γίνεται σεβαστή ἡ κάθε
πολιτιστική καί πολιτισμική διαφορετικότητα. Ἐκπρόσωπος τοῦ ἐνοριακοῦ συμβουλίου
εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο καί ἀναφέρθηκε στήν συλλογική προσπάθεια ὅλων νά
λειτουργεῖ ἡ συγκεκριμένη ἐνορία σέ καθημερινή βάση σάν μιά κυψέλη Ὀρθοδοξίας.
Ἡ ἐπομένη ἡμέρα, 12η Φεβρουαρίου, τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου στό Καμερούν, θά
παραμείνει στήν ἱστορία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Καμερούν σάν μιά ἱστορική ἡμέρα. Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα καί κατόπιν τῶν
προπαρασκευαστικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γρηγορίου, ὁ Μακαριώτατος
συνοδευόμενος ἀπό τόν Μητροπολίτη συνήντησε τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
τοῦ Καμερούν κ.κ. Paul Biya στό Πρεοδρικό Μέγαρο τό ἐπιλεγόμενο «Παλάτι τῆς
Ἐνότητος». Ἡ συνάντησις διεξήχθη σέ πολύ θερμό κλῖμα καθότι ὁ Μακαριώτατος ἦταν
εὐρύτατα γνωστός στό Καμερούν κατά τήν διάρκεια τῆς ὑπέρ-πενταετοῦς διακονίας του
ὡς Μητροπολίτης Καμερούν. Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τίς
εὐχαριστίες τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας γιά τήν ἀγάπη τόν σεβασμό καί τήν
προστασία πού ἡ Κυβέρνησις τοῦ Καμερούν ἔδειχνε καί δείχνει συνεχῶς ἀπέναντι στήν
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μέ τήν σειρά του ἐξέφρασε τήν
ἰκανοποίησή του καί τίς εὐχαριστίες τοῦ λαοῦ τοῦ Καμερούν γιά τήν παρουσία καί τό ἔργο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν εὐλογία τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου γιά δεύτερη
φορά στήν χώρα τοῦ Καμερούν καί ἐπέδωσε στόν Μακαριώτατο τό Προεδρικό Διάταγμα
τῆς Νομικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν, μιά ἐκκρεμότητα πού
ἀποτελοῦσε γιά πολλά χρόνια ἕνα διαρκές πρόβλημα γιά τίς νομικές σχέσεις τῆς Ἱ.Μ.
Καμερούν μέ τήν χώρα ὅπου δραστηριοποιεῖται Ἱεραποστολικῶς. Στήν συνέχεια ὁ
Ἐξοχώτατος Πρόεδρος παρεκάλεσε τόν Μακαριώτατο νά δεχθεῖ σάν ἐλάχιστη ἔκφραση
τιμῆς καί ἀναγνωρίσεως τοῦ Ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας ἀλλά καί τῆς προσφορᾶς τοῦ ἱδίου τοῦ Μακαριωτάτου στό Καμερούν τήν
ἀνωτάτη διάκριση τοῦ Κράτους τό παράσημο τοῦ “ Grand Officier le l’ Orde du Valeur” τοῦ
Ἀνωτάτου Ἀξιωματούχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς. Ὁ Μακαριώτατος έδέχθη μέ πολύ
συγκίνηση τήν γενομένη τιμή καί μέ τήν σειρά του ἐπέδωσε εἰς τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τήν
ἀνωτάτη διάκριση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας τόν Σταυρόν καί τόν Ἀστέρα τοῦ
Ἄρχαίου Τάγματος τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Ἐγένετο ἡ ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν
δώρων καί ἡ ἀπόδοσις τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τῶν 50 χρόνων τῆς Ἱ.Μ. Καμερούν καί
ἀντιτύπων διγλώσσου ἐπετειακῆς ἐκδόσεως τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
καί τῆς Ἱ.Μ. Καμερούν. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας προσέφερε στόν Μακαριώτατο
συμβολικά μιά Καμερουνέζικη παραδοσιακή μπρούτζινη καμπάνα γιά νά προσκαλεῖ τό
ποίμνιό του στήν δοξολογία καί λατρεία τοῦ Θεοῦ. Νά σημειωθεῖ ὅτι, μέσα στά πενήντα
χρόνια τῆς παρουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Καμερούν καί παρά τό γεγονός ὅτι
ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Νικολάου τοῦ Στ’ ὅλοι οἱ
Πατριάρχαι ἐπεσκέφθησαν τό Καμερούν, ἐν τοῦτοις, εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ Κυβέρνησις
τοῦ Καμερούν ἀπέδωσε τέτοια τιμή. Τά Μ.Μ.Ε. ἀναμετάδωσαν τό γεγονός κατ’ἐπανάληψιν
καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τοῦ Μακαριωτάτου στό Καμερούν καί ὁ
καθημερινός Τῦπος ἀφιέρωσε στό ἴδιο γεγονός πρωτοσέλιδα. Ὁ Μακαριώτατος κατά τήν
ἔξοδό του ἀπό τό Προεδρικό Μέγαρο εὐχαρίστησε καί δημοσίως τόν Ἐξοχώτατο Πρόεδρο σέ
εἰδική συνέντευξη Τύπου.
Ἀκολούθησε ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψις στήν Αἰγυπτιακή Πρεσβεῖα ὅπου τόν Μακαριώτατο
ὑπεδέχθη μέ κάθε τιμή ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Αἰγύπτου στό Καμερούν κ. Mohamed Saad Akl
καί τό προσωπικό τῆς Πρεσβείας.
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Στήν συνέχεια ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τήν ἡμιτελῆ κατασκευή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας
Τριάδος & Ἁγίου Δημητρίου στό κέντρο τῆς πρωτευούσης καί εὐλόγησε τά ἔργα εὐχόμενος
ὁ διπλός αὐτός Ναός νά ἀναδειχθεῖ πραγματική κολυμβήθρα σωτηρίας καί φάρος
Ὀρθοδοξίας γιά τίς Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες τῶν νεοφωτίστων ἀδελφῶν μας καί γιά
ὁλόκληρο τό Καμερούν. Ἡ ἐπόμενη ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου ἦταν στό Σεμινάριο
Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος» στήν συνοικία Mvan τοῦ Γιαουντέ ὅπου
ἐψάλλει Δοξολογία, ἐπιθεώρησε τούς χώρους, ἐνημερώθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη γιά τό
Πρόγραμμα λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου καί παρεκάθισε σέ κοινό γεῦμα μέ τούς
Ὀρθοδόξους πιστούς πού εἶχαν σπεύσει ἀπό ἐνωρίς γιά νά συναντήσουν τόν
Μακαριώτατο καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν χῶρο τῶν νέων γραφείων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν στήν περιοχή Bastos τοῦ Γιαουντέ ὅπου ἐγένετο δεκτός
ἀπό τούς πιστούς Καμερουνέζους στό χῶρο τοῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου &
Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καί κατόπιν ἐξεναγήθη στούς χώρους τῶν Γραφείων
καί ἐνημερώθηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Γρηγόριο γιά τόν τρόπο τῶν παρεχομένων
ὑπηρεσιῶν τοῦ νέου διοικητικοῦ κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καμερούν. Τό βράδυ ὁ
Μακαριώτατος παρεκάθισε σέ ἐπίσημο δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Ἕλλην Πρέσβυς Ἐξοχ. κ.κ.
Διονύσιος Σουρβᾶνος στό ξενοδοχεῖον Hilton Παρουσία ἐκπροσώπων τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεως, τῶν Διπλωματικῶν Ἀντιπροσωπειῶν καί τῆς
Ἑλληνικῆς Κοινότητος Γιαουντέ.
Β. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΤΟΥΑΛΑΣ
Τήν 13ην Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε ὀδικῶς ἀπό τό Γιαουντέ μέ προορισμό
τήν συμπρωτεύουσα Ντουάλα στά παράλια τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὡκεανοῦ ὅπου καί τό
μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας. Ἡ Ἑλληνική Κοινότης Ντουάλα ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατο
καί τήν συνοδεία του στόν Κοινοτικό Ναό τῶν Ἁγίων Κων/νου & Ἐλένης στό κέντρο τῆς
πόλεως, ἐψάλλει δοξολογία καί κατόπιν στούς χώρους τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Κοινότητος ὁ
Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας. Τό
ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Βαπτιστοῦ στήν συνοικία Bonnaberi τῆς Ντουάλα. Τόν Ἱερό αὐτόν Ναό ἔχει κτίσει ὁ
Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας Κος Ἀνέστης Ἀρνόπουλος εἰς μνήμη τῶν γονέων του καί εἰς
ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης πρός τόν λαό του Καμερούν εἰς τόν ὁποῖον ὀφείλει τήν
ἐπιχειματικήν του ἐπιτυχία. Τόν Μακαριώτατο καί τήν συνοδείαν του ὑπεδέχθη πλῆθος
πιστῶν ὁρθοδόξων μέ ἐνθουσιώδεις ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί τιμῆς καθότι ὁ Μακαριώτατος
εἶχε ἐργασθεῖ ἱεραποστολικῶς κατά τήν ἐποχήν τῆς διακονίας του στό Καμερούν διά τήν
σύστασιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς κοινότητος. Ὁ Μακαριώτατος μετά τό πέρας τῆς
εἰθισμένης δοξολογίας ἄκουσε τήν ἀναφορά καί τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Κοινότητος καί συνεβούλευσε καταλλήλως πάντα τά μέλη σέ θέματα πίστεως καί
ὁρθοδόξου μαρτυρίας.
Τό Σάββατο 14η Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος ἐλειτούργησε μετά τοῦ Μητροπολίτου
Καμερούν κ. Γρηγορίου εἰς τόν Κοινοτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κων/νου & Ἐλένης διά τήν
ἐπέτειον τῶν 50 χρόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν ὡμιλήσας καταλλήλως καί
μακαρίσας τούς μακαριστούς Μητροπολίτας Καμερούν (Εὐστάθιον, Εἰρηναῖον καί Πέτρον)
καθώς καί ὅλους τούς Ἱερεῖς καί Διακόνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν πού ἐπί
σειρά ἐτῶν, μέ ἀληθινή αὐταπάρνηση καί ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν, διηκόνησαν στόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κων/νου & Ἐλένης καί γενικά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Ἰδιαίτερη μνεία ἐγένετο καί διά τόν τότε Ἀρχιμανδρίτην Νικόδημον Γαλλιατσιάτον –
(μετέπειτα Μητροπολίτην Λεοντοπόλεως)-διά τήν συγκρότησιν τῆς Mission GrecOrthodoxe au Cameroun τό ἔτος 1951 διά τῆς ὁποίας ἐγένετο διά πρώτην φοράν γνωστή
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στό Καμερούν καί τήν Ἰσημερινή Ἀφρικήν. Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν
περευρέθησαν σύσσωμος ἡ Ἑλληνική Ὀμογένεια, ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας καί ξένων
δογμάτων καί θρησκειῶν.
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Μετά τό πέρας τοῦ παραδοσιακοῦ ἑλληνικοῦ γεύματος μέ τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν
παρευρισκομένων καί τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος ὁ Μακαριώτατος μέ τήν
συνοδείαν του ἀνεχώρησε ὀδικῶς διά τό Γιαουντέ.
Γ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑΟΥΝΤΕ
Ἡ Κυριακή 15η Φεβρουαρίου ἦταν ἡ ὀρισμένη κύρια ἡμέρα διά τόν ἑορτασμόν τῶν 50
χρόνων τῆς Ἱ.Μ. Καμερούν στήν πόλη τοῦ Γιαουντέ.
Ἀπό νωρίς τό πρωί, πλῆθος πιστῶν ἄρχισε νά μαζεύεται στόν Κοινοτικό Ἱερόν Ναό τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Ὁ Μακαριώτατος συλλειτούργησε μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη
Καμερούν κ. Γρηγόριο καί τόν κλῆρο τῆς Ἱ.Μ. Καμερούν καί περευρέθησαν Ὑπουργοί τῆς
Κυβερνήσεως, Πρέσβεις διαφόρων χωρῶν, ἡ Ἑλληνική Παροικία καί πλῆθος κόσμου. Κατά
τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς παρόντας καί τόν
Μητροπολίτη Καμερούν λέγοντας- μετά τίς ἀπαραίτητες προσφωνήσεις πρός τούς
παρισταμένους ἐπισήμους- τά ἐξῆς:
«Πέρασαν τέσσερα χρόνια ἀπό τήν τελευταία μου ἐπίσκεψη στήν εὐλογημένη χώρα
τοῦ Καμερούν. Μιά τετραετία πολλών ὑποχρεώσεων πού ἀνέλαβα ὡς νέος Πατριάρχης,
πολλών ταξιδιών, πολλών ἐμπειριῶν. Μία τετραετία μεγάλων εὐλογιῶν ἀλλά και νέων
ἔργων πού κοσμοῦν πλέον τον ἀποστολικό θρόνο τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Μία τετραετία ὅμως
μέ τό Καμερούν στήν καρδιά καί στήν σκέψη μου. Καίι ἐπέλεξα νά ἔλθω κοντά σας αὐτές
τίς ἡμέρες γιά νά ἑορτάσουμε ἓνα μεγάλο γεγονός, τά πενῆντα χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν. Δοξάζω τόν Θεό γιατί μέσα σ’ αὐτά τά πενῆντα χρόνια
εὐτύχησα νά ἔχω τήν εὐλογία σχεδόν ἓξι χρόνια νά διακονήσω σάν Ἐπίσκοπος τοῦ
Καμερούν καί μέσα σ’ αὐτά τά ἓξι χρόνια νά τό ἀγαπήσω καί νά τό θεωρῶ σάν μία νέα μου
πατρίδα. Γνωρίζω ὅτι τά αἰσθήματά μου γιά τό Καμερούν ἴσως φαίνονται ὑπερβολικά
ἀλλά τά ἴδια αἰσθήματα εἶχαν καί ὅσοι πρίν ἀπό ἐμένα διακόνησαν τήν Ἱερά Μητρόπολη
τοῦ Καμερούν καί μοῦ τά διηγήθηκαν πρίν κλείσουν τά μάτια τους ή τά κατέγραψαν στίς
προσωπικές τους σημειώσεις. Τό Καμερούν σέ κερδίζει μέ τόν σεβασμό του καί τήν
ποιότητα τῶν ἀνθρώπων του καί αὐτό νά ξέρετε τό ὁμολογούν πολλές χῶρες τῆς
Ἀφρικῆς. Αὐτή τήν ἀγάπη γιά τούτη τή χώρα μοῦ μετέδωσαν οἱ προκάτοχοί μου στόν
ἐπισκοπικό θρόνο καί γιά τόν λόγο αὐτό σήμερα σᾶς καλῶ νά θυμηθοῦμε ὅλους ὅσους
διακόνησαν Ἐπισκόπους, Ἱερείς, Ἱεροδιακόνους ἀλλά καί ὅλους τούς Ἕλληνες πού
γνωστοποίησαν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν εὐλογημένη χώρα τοῦ Καμερούν. Αἰωνία ἡ
μνήμη τῶν ἀοιδίμων κτητόρων, εὐεργετῶν, δωρητῶν και προσκυνητῶν τοῦ Ἱεροῦ τούτου
Ναοῦ. Αἰωνία ἡ μνήμη Νικοδήμου, Εὐσταθίου, Εἰρηναίου, Πέτρου τῶν Ἀρχιερέων. Καί
πάντων τῶν κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Εὐλογία Θεοῦ καί εἰρήνη καί χάρις ἀπό
τοῦ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς πάντας τούς Διακόνους τῶν
Ὀρθοδόξων θυσιαστηρίων τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως καί τῶν μελῶν τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων. Σᾶς εὐλογούμε ὁλοκαρδίως γιά νά γίνετε εὐλογία Θεοῦ γιά
τήν εὐλογημένη χώρα τοῦ Καμερούν. Σᾶς ἀπονέμουμε τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ γιά νά γίνετε οἱ
φύλακες τῆς εἰρήνης τοῦ Καμερούν. Σᾶς μεταφέρουμε τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ γιά νά τήν
μεταδώσετε σέ ὅσους τήν χρειάζονται καί πιστεύω ὅτι ὅλοι ὅσοι ζοῦν κοντά σας τήν
χρειάζονται. Ἀγωνιστεῖτε γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης μέ ἀγάπη καί ὑπομονή καί θά
σᾶς ὀνομάσει ὁ Θεός Υἱούς του. Ἀγωνισθεῖτε γιά τόν σεβασμό καί τήν τιμή πού δείχνει ὁ
Θεός γιά κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί θά δεῖτε θαύματα στή ζωή σας. Τιμῆστε τούς
ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονται κοντά σας, σταθεῖτε κοντά στόν πόνο καί τήν χαρά τους καί
θά γνωρίσετε τόν ἁγιασμό. Μέ αὐτές τίς σκέψεις νά ξεκινήσετε τήν νέα πεντηκονταετία καί
σᾶς εὔχομαι αὐτή νά εἶναι πεντηκονταετία ἁγιασμοῦ καί κάθε εὐλογίας.
Πρίν τρεῖς ἡμέρες συνήντησα τόν ἐκλεκτό Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Paul Biya καί τόν
εὐχαρίστησα γιά τήν τιμή καί τήν ἀγάπη του πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἐνώ πήγα
γιά νά εὐχαριστήσω τόν Ἐκλεκτό Πρόεδρο, ἤταν αὐτός πού μέ εὐχαρίστησε γιά τήν ὅλη
προσπάθεια πού ἐδώ καί πενῆντα χρόνια ταπεινά καί χωρίς τυμπανοκρουσίες ἐπιτελεῖ ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στό Καμερούν καί μέ ἐτίμησε - καί διά τοῦ προσώπου μου ἐτίμησε τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία - μέ τήν πλέον ὑψηλή τιμή τῆς χώρας τοῦ Καμερούν τό παράσημο καί
τόν ἀστέρα τοῦ Μεγάλου Ἀξιωματούχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς. Τόν εὐχαριστῶ ἀπό τά
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βάθη τῆς ψυχῆς μου καί τόν βεβαιώνω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Καμερούν πάντα θά
ἀγωνίζεται δίπλα στόν ἐκλεκτό λαό τοῦ Καμερούν καί πάντα θά ἀγωνίζεται μέ τήν ἀγάπη
τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Καμερούν
κύριε Γρηγοριε, Ἡ ἀνατολή τῆς νέας πεντηκονταετίας σέ βρίσκει στό πηδάλιο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Καμερούν. Ἔχεις τήν ἀγάπη καί τή φιλία ὅλων ὅπως ἔχεις καί τήν εὐθύνη
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀνδρίζου καί ἐνδυναμοῦ ἐν Κυρίω καί ὁδήγησε τήν τοπική
Ἐκκλησία στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανών καί ἐκεί ὁ Θεός θά ἀνταμείψει τίς προσπάθειες σου.
Ὁ Πατριάρχης σου θά εἶναι πάντα κοντά σου ὅπως καί ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς
Μητροπόλεως σου. Εὐχαριστῶ ὅλους τούς παρισταμένους γιά τήν συμμετοχή στη χαρά
μας. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πάντα μαζί σας. Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.»
Ὁ Μητροπολίτης Καμερούν στήν ἀντιφώνησίν του εἶπε τά ἐξῆς:
«.......Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας σήμερα διότι ὅλοι ἀνταποκριθήκατε εἰς τήν πρόσκλησιν τῆς
Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τόν ἑορτασμόν τῆς συμπληρώσεως 50 χρόνων ἀπό τῆς
ἰδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν. Ἀλλά ἡ σημερινή ἐπέτειος λαμπρύνεται ἐπί
πλέον ἀπό τήν παρουσίαν τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πάπα & Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ.
Θεοδώρου τοῦ Β’.
Ἔρχεσθε Πάτερ καί Δέσποτα ἀπό τήν μακρυνή καί παγωμένη Ρωσσία καί ἐν τῷ Προσώπῳ
ὑμῶν αὐγάζει ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τῶν Μαρτύρων, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ὁσίων
Πατέρων ὑμῶν, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῶν καταστρωσάντων ἐπί τῆς Ἀποστολικῆς
Παραδόσεως καί ἐμπειρίας τόν θεσμό τῶν Πατριαρχείων, καί ἀπέδωσαν εἰς τό πρόσωπον
τῶν ἀρχαίων Προκατόχων σας τά πρεσβείας τιμῆς τῆς δευτέρας μετά τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον, θέσεως. Ἡ ἀρχαῖα ἐκκλησία ἡ ὁποῖα δέν εἶναι ἄλλη ἤ διαφορετική ἀπό τήν
ἁγία μας ἐκκλησία ΄σήμερα. Πρεσβεία τιμῆς καί χάριτος τά ὅσα περιγράφει καί ὁ
μοναδικός τίτλος σας τόν ὅποῖον ἔφεραν ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων καί πρωΐμων χρόνων τοῦ
Χριστιανισμοῦ ὅλοι οἱ Προκάτοχοί σας χωρίς δικαίωμα νά προσθέσουν ἤ νά ἀφαιρέσουν
κάτι, διότι ὁ τίτλος αὐτός ἐδόθη ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο, δηλαδή ἀπό τόν ἀνώτατο θεσμό
τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας πού ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποφαίνεται ἐπί θεμάτων πίστεως καί
ἀληθείας. Σύμβολα καί σημεία ἐμφανείας αὐτῆς, τῆς ξεχωριστῆς Σας θέσεως ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ καί τά ἰδιαίτερα ἄμφια τά ὁποῖα μόνον ἐσεῖς ἔχετε δικαίωμα νά φέρετε σ’ ὅλον
τόν Ὀρδόδοξο κόσμο, ἐδῶ καί αἰῶνες...Καλῶς ἤλθατε ἀναμεσά μας Μακαριώτατε Πάπα
καί Πατριάρχα, Ἤλθατε καί μᾶς μυσταγωγήσατε στό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, ἤλθατε καί
φωτίσατε τόν δρόμο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἕνα δρόμο τόν ὁποῖον τόν γνωρίζετε, τόν
ἔχετε βαδίσει, ἔως τῶν ἀκραίων του σημείων, ἕνα δρόμο τόν ὁποῖο φροντίσατε να
ἐπεκτείνετε,... ἕνα δρόμο ὅπου, καθημερινά βρίσκουμε κομμάτια τῆς καρδιᾶς σας πού ἐσεῖς
ἀφήσατε,... Καί ἀκριβῶς τά κομμάτια τῆς καρδιᾶς σας που ἀφήσατε ἑδῶ εἶναι πού σᾶς
ξαναέφεραν κοντά μας αὐτές τίς ἡμέρες... καί γι’αὐτό σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας.... Οἱ
ἐκκλησιαστικές ἑορτές καί οἱ ἐπέτειοι εἶναι ἀφορμές σκέψεως, ἀπολογισμῶν, αὐτοκριτικῆς
καί προσευχῆς. Εἶναι καί ἀφορμές χαρᾶς ἀλλά καί τιμῆς καί μνῆμης ὅσων ἔπαιξαν κάποιον
καθοριστικό ρόλο στήν πορεία τῆς κάθε τοπικῆς ἐκκλησίας. Διά τοῦτο σήμερα ἡ μνήμη μας
στρέφεται σέ ὅλους ἐκεῖνους τούς πρώτους Ἕλληνες Ὀρθοδόξους πού ἦλθαν μέ πίστη
σ’αὐτόν τόν φιλόξενο τόπο καί θεώρησαν πρωταρχική τους ἀνάγκη νά δημιουργήσουν ἕνα
τόπο λατρείας. Αὐτοί εἶναι οἱ πρῶτοι Ὀρθόδοξοι Ἱεραπόστολοι στό Καμερούν... Καί ἀφοῦ
δημιούργησαν αὐτόν ἀκριβῶς τό χῶρο λατρείας τόν Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,.... ἀνεζήτησαν
Ποιμένα καί ὁ Ποιμήν τῶν Ποιμένων τῆς Ἀλεξανδρείας κυρός Χριστοφόρος τό 1959 ἴδρυσε
τήν κατά τό Καμερούν Τοπική ἐκκλησία καί ἀπέστειλε Ποιμένα Μακαριστό πρῶτο
Μητροπολίτη Ἄκκρας κυρόν Εὐστάθιον γιά νά ἀκολουθήσουν ὁ σεμνός καί πρωτοπόρος
Ἱεραπόστολος μακαριστός Εἰρηναῖος, ὁ ἀπό Βαβυλῶνος μακαριστός κυρός Πέτρος ὁ
μετέπειτα Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κυρός Πέτρος ὁ Ζ’. Ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη Μακαριότης,
ὁ ἱεραπόστολος τῆς ἀγάπης πού ἄφησε μνῆμες ἀνεξίτηλες στίς καρδιές ὅλων, ὁ νῦν
Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως Δημήτριος καί ἔσχατος πάντων, ὁ ὁμιλῶν. Γιά πενῆντα
χρόνια ἐδῶ ἐπάνω σ’αὐτό θυσιαστήριο ἐναπετέθησαν οἱ ἀγωνίες, τά ὄνειρα, οἱ ἐλπίδες, οἱ
ὃραματισμοί, οἱ δοκιμασίες, οἱ λῦπες καί τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Καμερούν.
Ἄς εἶναι ἡ μνήμη ὅλων τῶν κεκοιμημένων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱερομονάχων καί Διακόνων
τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν αἰώνιος καί ἄληστος καί ὁ Κύριος νά τούς ἀναπαύει ἐν
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σκηναῖς Δικαίων καθώς καί ὅλων τῶν Κτητόρων, Εὐεργετῶν καί προσκυνητῶν τοῦ ἱεροῦ
αὐτοῦ Ναοῦ.
Θά θέλαμε νά σᾶς βεβαιώσουμε Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα ὅτι, αὐτόν τόν δρόμο καί
τήν ὑπόσχεση τῆς διακονίας τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν τήν
ὁποίαν σᾶς δώσαμε πρίν τέσσερα χρόνια κάτω ἀπό τήν σκέπη τοῦ τρούλου αὐτοῦ τοῦ
Ναοῦ, πού συμβολίζει τόν οὐρανό καί ένώπιον τοῦ ἰδίου θυσιαστηρίου, θά τήν κρατήσουμε
στερεά καί ἀκμαῖα μαζί μέ τό Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διότι τά ὅσια τῆς πίστεώς
καί τῆς πατρίδος μας δέν ἐγκαταλείπονται ποτέ καί γιά τίποτα παρά μόνον, φυλάσσονται
με κάθε τίμημα.
Θά ἤθελα ἀπό τήν θέση αὐτή, ἐνώπιόν Σας ἐνώπιον τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κυβερνήσεως
καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσῦνη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τόν
ἐκλεκτό Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τοῦ Καμερούν Ἐξοχώτατον κύριον κ. Paul Biya γιά τόν
σεβασμό καί τήν ἀγάπη του πρός τό ταπεινό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας Παρακαλῶ τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως νά μεταφέρουν τήν εὐγνωμοσῦνη μας
πρός τόν Πρόεδρο. Θά ἤθελα ἐπίσης νά εὐχαριστήσω τήν Ἕλληνική Κυβέρνηση γιά τήν
συμπαράσταση της στο ἔργο μας καθώς καί ὅλους ἐσᾶς πού μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία
σας . Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ.
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα ὡς εὖ παρέστητε, ζητοῦμε τήν εὐλογία καί τήν εὐχή σας
γιά τά ἐπόμενα πενῆντα χρόνια τῆς Ἱ.Μ. Καμερούν».
Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς ἕναν ἕκαστον τῶν ἐπισήμων τό
ἀναμνηστικό μετάλλιον τῶν 50 χρόνων τῆς Ἱ. Μ. Καμερούν καί τήν δίγλωσση ἐπαιτειακή
ἐκδοσιν τοῦ ἱστορικοῦ της μέ τό ἱστορικό-παρουσίαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἀπεκάλυψε τιμητικήν μαρμάρινη
πλάκα διά τά 50 χρόνια εἰς τήν εἰσοδον τοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τήν
ὁποίαν ἀναγράφεται τό ἐξῆς ἐπίγραμμα εἰς τήν ἑλληνικήν καί γαλλικήν γλῶσσαν:
Ὤ ξένε, πάροικε Καμερούν χώρας,
Ἕλλην Ὀρθόδοξε, Χριστιανέ τε καί φίλε,
Μνήσθητι βλέπων Εὐαγγελισμοῦ τόνδε
Οἶκον καί τέμενος Θεοτόκου Μαρίας,
Ὅτι διασπορά Ἑλλήνων ἐδείματο τοῦτον!
Ἀρχιεράτευσαν δέ, διακονοῦντες ᾧδε
Ὑπέρ ζωῆς τε τοῦ κόσμου καί σωτηρίας,
Προσφέροντες Ἄρτον καί Οἶνον Ἀθανασίας
Πεντηκονταετίαν ὅλην προθυμίᾳ καρδίας,
Μητροπολῖται, Ἀρχιεράρχαι καί Ἱερεῖς Κυρίου.
Ἐν οἷς πρῶτος Εὐστάθιος, ὅ ποτε Ἄκκρας (1959-1975)
Ὡς Λεοντοπόλεως μετά ταῦτα τούς ὀφθαλμούς μύσας.
Εἶτα ὁ Ἄκρας σεμνός Εἰρηναῖος (1975 -1990),
Τό ζῆν ἐκμετρήσας ὡς ποιμήν Πηλουσίου.
Καί ὁ εὐκλεής καί δύστηνος Πέτρος (1990-1997),
Τῆς Ἄκκρας καί Καμερούν, ὁ θύτης,
Ὡς Ἀλεξανδρείας, ἀπολιπών τόν βίον
Μετά ταῦτα δέ ὁ νῦν Πατριαρχεύων
Θεόδωρος Β’ (1997-2002), τῆς Ζιμπάμπουε ποιμήν χρηματίσας

6

Καί Ἀλεξανδρείας ἐκλεγείς Πατριάρχης.
Ἀλλά καί Δημήτριος (2002-2004) Εἰρηνοπόλεως νῦν Ἀρχιθύτης,
Ἔσχατος δέ πάντων Γρηγόριος, ὁ τλήμων
Ἀρχιερατεύων ὡς σήμερον Θεοῦ ἐλέει
Ἐστησε τρόπαιον τιμῆς τε καί μνήμης,
Ἀντίδοτον λήθης ἡμέρᾳ ἐπετείῳ
Ὅταν Θεόδωρος ὁ Πατριάρχης εὐλόγησεν ἀμφετηρίδα
Πεντηκοστῶν ἐκκλησίας Χριστοῦ γενεθλίων!
Καί σύ Θεοτόκε εὐλόγησον τό ἔργον
Καί δούλους Χριστοῦ προσπίπτοντας σῷ τεμένει.
Θεῷδε ἡ δόξα, τό κράτος καί ὁ ὕμνος
Φεβρουαρίου μηνός τῇ δεκάτῃ καί πέμπτῃ
Ἐν ἔτει Σωτῆρος Χριστοῦ δισχιλίῳ ἐνάτῳ.
Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἐκάλυψε ἡ τοπική τηλεόρασις καί ὁ τῦπος. Ἀκολούθησε δεξίωσις εἰς
τούς χώρους ἐκδηλώσεων τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος ὅπου ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τίς
Προσφωνήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος κ. Ἐλευθερίου Παππᾶ καί εἶχε τήν εὐκαιρία νά
συναντήσει τούς Ἕλληνας καί τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Καμερουνέζους τῶν διαφόρων
Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων πέριξ τοῦ Γιαουντέ. Τό βράδυ ὁ Μακαριώτατος παρεκάθησε
σέ ἐπίσημο δεῖπνο πρός τιμήν του εἰς τήν Αἰγυπτιακήν Πρεσβείαν.
Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΒΟΡΡΑ –ΚΑΜΕΡΟΥΝ.
Τήν Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος μέ τήν συνοδεία του ἀνεχώρησαν
ἀεροπορικῶς διά τήν πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας τοῦ Β. Καμερούν τήν πόλη Maroua μέ
ἀπώτερο σκοπό μιά μακρά περιοδεία στίς Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες τοῦ Β. Καμερούν. Στό
Ἀεροδρόμιο τῆς Maroua τόν Μακαριώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Κυβερνήτης τοῦ Νομοῦ, ὁ
Νομάρχης, Ὑπονομάρχης, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ Στρατιωτικός διοικητής, ὁ Ἀρχηγός
τῆς Ἀστυνομίας καί διάφοποι ἐπίσημοι. Μετά τήν ὑποδοχή ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη
τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀγίου Ἀχιλίου καί τό ὑπό κατασκευήν Ἱεραποστολικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Πλῆθος πιστῶν ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατο μέ τυμπανοκρουσίες καί
παραδοσιακά τραγούδια καί χορούς. Ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν
Θυρανοιξίων τοῦ νεοδμήτου ναοῦ τοῦ Ἀγίου Ἀχιλίου καί ἀπευθυνόμενος στό
ἐκκλησίασμα ἀναφέρθηκε εὐχαριστιακά στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαρίσης κ.κ. Ἰγνατίου καί στόν εὐσεβῆ λαό τῆς Λαρίσης ἡ ἀγάπη τῶν ὁποίων, διά τήν
ἱεραποστολή, δημιούργησε τό ὑπέροχο αὐτόν ναό διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Maroua. Στήν συνέχεια ὁ Μακαριώτατος ἐπιθεώρησε τίς
οἰκοδομικές ἐργασίες τοῦ παρακειμένου Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου καί παρεκάθησε σέ
δεξίωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος Μάρουας, πρός τιμήν του. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας
ἡμέρας ὁδικῶς καί συνοδείᾳ πολυαρίθμου φρουρᾶς ἀσφαλείας, ὁ Μακαριώτατος μέ τήν
συνοδεία του, ἀνεχώρησε μέ προορισμό τό Ἱεραποστολικό Κέντρο τῶν Ἁγίων 12
Ἀποστόλων στό χωριό Κατράνγκ στήν συνορειακή γραμμή Καμερούν-Τσάντ ἀπό ὅπου
ξεκίνησε το 1982 ἡ Ἱεραποστολική προσπάθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Β.
Καμερούν. Μετά ἀπό ταξίδι τριῶν ὡρῶν ἡ ἀποστολή ἔφθασε στόν προορισμό της. Οἱ
Τοπικές Ἀρχές, οἱ Παραδοσιακοί Ἀρχηγοί καί πλῆθος πιστῶν Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς
περιοχῆς ἀνέμεναν καί ὑπεδέχθησαν, μαζί μέ τόν τοπικό Κλῆρο, τόν Μακαριώτατο στόν
Ναό τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων. Μετά τήν γενομένη Δοξολογία ὁ Μακαριώτατος μέ πολύ
συγκίνηση εὐχαρἰστησε τόν κόσμο γιά τήν ὑποδοχή καί τήν ἀγάπη τους. Μέχρι ἀργά τό
βράδι τά παιδιά τοῦ χωριοῦ μέ χορούς καί τραγούδια πανηγύριζαν τό γεγονός τῆς
ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου σέ αὐτήν τήν ἐσχατιά τοῦ Καμερούν.
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Τήν Τρίτη 17η Φεβρουαρίου ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α.Θ. Μ. ἐτελέσθη Πατριαρχική
Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στό χωριό
Ντατσέκα τῇ συμμετοχῇ τοῦ Τοπικοῦ Κλήρου καί παρουσίᾳ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν τῆς
περιοχῆς. Πλῆθος πιστῶν εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό γιά νά συμμετάσχει στήν Θεία
Λειτουργία καί νά εὐχηθεῖ εἰς τόν Μακαριώτο διά τήν ὀνομαστικήν του ἑορτήν. Εἰς τό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος καλωσόρισε
τόν Μακαριώτατον λέγων μεταξύ ἄλλων καί τά ἐξῆς: «... Σᾶς καλωσορίζουμε καί ἐδῶ
στόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης, ἕναν Ναόν τόν ὁποῖον ἐσεῖς
Μακαριώτατε μέ πολλούς κόπους καί προσπάθειες κτίσατε ἀπό ἀγάπη πρός αὐτόν
τόν τόπον. Εἶσθε λοιπόν στόν σπίτι σας καί οἱ Ἅγιοι χαίρονται μέ τήν παρουσία σας,
ὅπως, χαίρεται καί ὅλος ὁ κόσμος πού σᾶς γνωρίζει, σᾶς ἔχει ζήσει καί ἔχει
σημαδευτεῖ ἀπό τήν άγάπη σας. Πρίν δύο χ ρόνια τέτοια ἐποχή μέ τήν εὐλογία Σας,
τελέσαμε μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβο τά ἐγκαίνια
τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ. Σήμερα ἡ παρουσία Σας φανερώνει τό πλήρωμα τῆς χάριτος
τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτό εἶναι μιά ξεχωριστή εὐλογία γιά ὅλους ἐμᾶς,
διότι ἡ αὐτοθυσία σας νά ἔλθετε νά ἑορτάσετε μαζί μας τήν ὁνομαστικήν Σας ἑορτήν
εἶναι ἕνα παράδειγμα μοναδικό γιά ὅλους μας.... Αὐτήν τήν ἐποχή ἡ θερμοκρασία
ἀνεβαίνει στό κατακόρυφο... χθές ἔφθασε τούς 47ο βαθμούς Κελσίου ἀλλά ἡ παρουσία
Σας δροσίζει τίς καρδιές ὅλων μας... Εἰς πολλά ἔτη Πάτερ καί Δέσποτα νά μᾶς
εὐλογεῖτε καί νά μᾶς ἁγιάζετε....». Ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη
καί ἀπευθυνόμενος πρός τούς Πιστούς εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἐξῆς: «... Ἐπιθυμίαν,
ἐπεθύμησα νά ἑορτάσω μαζί σας ἀδελφοί μου, διότι ἀπό τότε πού ἔφυγα ἀπό κοντά
σας δέν ἔπαψα νά σᾶς σκέπτομαι καί νά προσεύχομαι γιά ἐσᾶς ὅλους.
Ὅπου κι’ ἄν βρέθηκα στήν Ἀφρική δέν σταμάτησα νά σᾶς σκέπτομαι διότι ἐσεῖς
ἤσασταν τά πρῶτα μου ἱεραποστολικά βήματα στήν Ἀφρική ἐσεῖς εἶστε οἱ πρῶτοι πού
κατήχησα στήν Ὁρθόδοξη πίστη, οἱ πρῶτοι πού βάπτισα, οἱ πρῶτοι πού βαδίσατε
μαζί μου στά βήματα τῶν Ἀποστόλων, οἱ πρῶτοι πού μαζί μου συγκροτήσατε
Ἐκκλησία καί αὐτό εἶναι μιά ξεχωριστή εὐλογία γιά ὅλους μας..., μείνετε ἐνωμένοι
μέσα στήν Ἐκκλησία, δοξάσατε τόν Θεό μέ τόν τρόπο πού γνωρίζετε, μέ τά τύμπανα
καί τούς παροδοσιακούς ὕμνους πού μιλοῦνε γιά τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν
Παλαιά Διαθήκη, ὅπως σᾶς ἔχω πεῖ πολλές φορές μέ τόν ἴδιο τρόπο ὁ ἐκλεκτός λαός
Ἰσραήλ ὑμνοῦσε καί δόξαζε τόν Θεό..., ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέβεται τίς παραδόσεις
τῶν λαῶν καί δέν ζητεῖ νά τίς ἀλλάξει,.. ἀλλά τίς ἐντάσσει μέσα στήν Ἐκκλησία, τίς
ἐκκλησιοποιεῖ καί πορεύεται πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν,.... Θά ἦταν παράληψίς
μου νά μή μνημονέυσω αὐτήν τήν ἡμέρα τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον
καί τήν Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης Μοναχήν
Εὐγενίαν –(Κλειδαρᾶ)- γιά τήν βοήθειάν τους στήν ἀνέγερσιν αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ πρός
δόξαν Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πάντα μαζί τους...».
Στήν συνέχεια ὁ Μακαριώτατος ἄκουσε τίς εὐχαριστίες ἐκπροσώπων τῆς ἐνορίας καί τῶν
Τοπικῶν Ἀρχῶν διά τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί διένημε ἀναμνηστικά καί
εὐλογίες σέ ὅλο τό Ἐκλησίασμα. Ἀκολούθησε δεξίωσις ὅλου τοῦ κόσμου στήν νεόδμητον
παρακειμένην Αἴθουσαν Κατηχητικῶν Συνάξεων & Πολλαπλῶν χρήσεων τῆς Ἐνορίας ἡ
ὁποία κετεσκευάσθη ἐπίσης διά τῆς μερίμνης καί δωρεᾶς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου. Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου οἱ πιστοί καί ὁ
Κλῆρος τῆς περιοχῆς προσέφεραν ἕναν ταῦρο τόν ὁποῖον ὁ Μακαριώτατος μέ τήν σειράν
του ἀντιπροσέφερε στόν κόσμο.
Τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας εἰς τήν αἴθουσαν Πολλαπλῶν Χρήσεων τοῦ Ἱεραποστολικοῦ
Κέντρου τῶν Ἀγίων 12 Ἀποστόλων στό Κατράνγκ ἡ Ἱ.Μ. Καμερούν παρέθεσε ἑόρτιον
δεῖπνον εἰς τίς τοπικές ἀρχές, τόν κλήρον καί τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς ἐπ’ εὑκαιρίᾳ
τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α.Θ.Μ.
Τήν Τετάρτην 18η Φεβρουαρίου, ὁ Μακαριώτατος, μετά ἀπό τρίωρη διαδρομή, ἐπεσκέφθη
τήν Ἐκκλησιαστική Κοινότητα Ἁγίου Παντελεήμονος στό χωριό Γκιρί ὅπου εὐλόγησε τόν
πιστόν λαό καί τό Νεόδμητο Ἀγροτικό ἱατρεῖο τῆς περιοχῆς τό ὁποῖον σύντομα θά
λειτουργήσει διά νά ἐξυπηρετήσει τίς ἀνάγκες τοῦ χωριοῦ. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν
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Ἐκκλησιαστικήν Κοινότητα Ἁγίου Χριστοφόρου στό χωριό Μπουροῦ εὐλογησε τό νέο
πηγάδι στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ καί τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου
τῆς Ἐνορίας ἀποκαλύπτοντας ταυτοχρόνως καί ἀναμνηστική πλάκα τῆς δωρηρτίας κας
Ἐλισάβετ Παπαγιανοπούλου. Ἀπευθυνόμενος πρός τούς μικρούς μαθητάς ὁ
Μακαριώτατος ἐτόνισε μεταξύ ἄλλων καί τά ἐξῆς: «... Νά ἀγαπᾶτε τό σχολεῖο σας καί νά
σέβεσθε τούς διδασκάλους σας διότι αὐτοί ἀγωνίζονται γιά τό μέλλον τό δικό σας πού
εἶναι καί τό μέλλον τῆς εὐλογημένης σας πατρίδος τοῦ Καμερούν, πρίν λίγο καιρό οἱ
συνθῆκες γιά νά παρακολουθήσετε τά μαθήματά σας ἦταν πολύ δύσκολες καθώς ἀντί
γιά αἴθουσες διδασκαλίας ὑπῆρχαν σ’ αὐτόν τό χῶρο κάποιες πρόχειρες καλύβες πού
οἱ βροχές κάθε χρόνο κατέστρεφαν, σήμερα μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔχετε ἕνα
κανονικό Σχολεῖο, εἶναι ἕνα δῶρο ἀπό τόν Θεό γι’αὐτό πρέπει νά τό ἀγαπᾶτε καί
πάντοτε νά προσέυχεσθε γιά τούς ἀνθρώπους πού μέ πολύ ἀγάπη προσέφεραν ἀπό
τό ὑστέρημά τους γιά νά ἀπολαμβάνετε ἐσεῖς.... ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς κόπους σας καί
νά σᾶς φωτίζει στόν δρόμο του...»
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησιαστική Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος στό χωριό Βιρί μιά κοινότητα πού εἶχε ἐπίσης συγκροτηθεῖ σέ ἐκκλησιαστικό
σῶμα ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἀρχιερατείας τοῦ Μακαριώτάτου εἰς τήν Ἱ.Μ. Καμερούν. Ὁ
Μακαριώτατος ἐδέχθη τίς εὐχαριστίες τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί
ὁμίλησε καταλλήλως διά τήν ἐκκλησιαστική ζωήν.
Τήν Πέμπτη 19η Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησιαστικήν Κοινότητα
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν χωριό Ντούκουλα ὅπου ἐγένετο δεκτός ἀπό πλῆθος
πιστῶν Ὀρθοδόξων πού κρατώντας κλαδιά φοινίκων τραγουδοῦσαν αὐτοσχέδια
τραγούδια γιά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου. Μετά τήν καθιερωμένη Δοξολογίαν ὁ
Μακαριώτατος ἀπευθύνθηκε πρός τήν Πρόεδρον τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» καν Γεωργίαν Γεωργιάδου καί τό Πμευματικόν πατέρα τοῦ
Συλλόγου π. Βασίλειον Τσιμούρην, τούς ὁποίους εὐχαρίστησε θερμῶς διά τήν ἐπί σειράν
ἐτῶν μέριμνα τοῦ Συλλόγου γιά τήν ἀνέργεσιν τοῦ Ἱεροῦ Νοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν,
τήν διάνοιξη πηγαδιοῦ, τήν ἀνέγεριν Σχολείου καί Ἱατρείου γιά τήν ἐξυπηρέτησιν καί
ἀνακούφισιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ὡς ἐνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῶν κόπων τους
ἀπένημε εἰς τήν τήν Καν Γεωργίαν Γεωργιάδου τόν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί εἰς τόν
π. Βασίλειον ἐπιστήθιον σταυρόν.
Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη διαδοχικῶς τίς Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό χωριό Μπάϊγκα καί Ἁγίου Γερασίμου στό
χωριό Γιουάϊ καί τό μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐπεσκέφθη τό Δημοτικό Σχολεῖο στό
χωριό Γκάνγκαλα καί διένημε γραφική ὕλη καί παιχνίδια στούς μικρούς μαθητάς.
Τήν Παρασκευή 20η Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη καί εὐλόγησε διαδοχικῶς
τίς Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες Ἁγίας Εἰρήνης στό χωριό Τσατίμπαλι καί Ἁγίας
Εἰρήνης στό χωριό Τουλούμ καί τό μεσημέρι τίς ἱδίας ἡμέρας τό κεντρικό Λύκειο τοῦ
χωριοῦ Ντατσέκα ὅπου τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Καθηγητές καί οἱ 2.400 μαθητές τοῦ Λυκείου.
Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε γραφική ὕλη καί εἶδη σπόρ καί ἀπευθυνόμενος πρός τούς
μαθητάς συνεβούλευσε καταλλήλως καί ἀνεκοίνωσε τήν προσφορά 10 ὑποτροφιῶν κάθε
χρονιά στούς καλύτερους μαθητάς ἀπό τήν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης καθώς καί τήν ἀνέγερσιν μιᾶς νέας Αἰθοῦσης Διδασκαλίας,
προσφορά τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος».
Τό Σάββατον 21η Φεβρουαρίου ἦταν ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς παραμονῆς τοῦ
Μακαριωτάτου εἰς τό Ἱεραποστολικό Κέντρο τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων μαζί μέ τό τοπικό
Κλῆρο ὁ Μακαριώτατος ἐλειτούργησε καί εὐλόγησε γιά τελευταία φορά τούς Ὀρθοδόξους
πιστούς. Κατά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Μακαριώτατος φανερά συγκινημένος ὡμίλησε καί
μεταξύ ἄλλῶν εἶπε καί τά ἐξῆς: «... Σήμερα ἀναχωρῶ ἀπό κοντά σας μέ τήν καρδιά μου
πεπληρωμένη πνευματική ἀγαλίαση... διότι ἀξιώθηκα σάν ταπεινός προσκυνητῆς νά
ἔλθω νά ἐπισκευθῶ αὐτόν τόν Ναό τό Ἁγίων Ἀποστόλων τήν Μάννα τῆς Ἱεραποστολῆς
μας στό Β. Καμερούν,... ἀπό ἐδῶ ξεκίνησε πρίν 28 χρόνια ὁ Μακαριστός ἐπίσκοπος
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Εἰρηναῖος μαζί μέ τόν π. Ἰουστῖνο,... καί οἱ δυό σήμερα ἀναπαύονται στήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά εἶναι συγχρόνως μαζί μας καί χαίρονται βλέποντας ὅλους ἐσᾶς πού
κατήχησαν στήν Ὀρθόδοξη πίστη νά προοδεύεται κάτω ἀπό τήν ἀκούραστη φροντῖδα
τοῦ Μητροπολίτου σας κ. Γρηγορίου,... οἱ προσπάθειές του ἔχουν βρεῖ ἀγαθή γῆ καί
ἔχουν ἀλλάξει τήν ὅψη τήν ὅψη τοῦ Β. Καμερούν, μεθοδικά καί συστηματικά ὀργάνωσε
νέες Ἐκκλησιαστικές Κοινότητες καί ἔκανε πολλά ἔργα κοινῆς ὡφελείας, νά τόν
ἀγαπᾶτε καί νά τόν βοηθᾶτε στό δύσκολο ἔργο του..., φεύγω μέ τήν καρδιά γεμᾶτη ἀπό
τήν ἀγάπη σας μά πρίν φύγω θέλω ὅλοι μαζί νά πᾶμε στόν τάφο τοῦ π. Ἰουστίνου καί
νά τελέσουμε ἕνα Τρισάγιο στήν μνήμη ὅλων τῶν κεκοιμημένων πού ἐδῶ καί 50 χρόνια
σιωπηλά καί ταπεινά Ἀρχιεράτευσαν, Ἱεράτευσαν καί Διηκόνησαν τό Μυστήριο τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως σ’αὐτήν τήν εὐλογημένη χῶρα...». Στήν συνέχεια ψάλλοντας ὅλοι
μαζί τό «Χριστός Ἀνέστη» κατευθύνθηκαν στόν παρακείμενο τοῦ Ναοῦ τάφο τοῦ π.
Ἰουστῖνου ὅπου ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν.
Ἀκολούθησε Ἱερατική Σύναξις μέ τούς Κληρικούς τοῦ Β. Καμερούν ὅπου ὁ Μακαριώτατος
ἄκουσε τίς ἀναφορές τους γιά τό ὅλο ἱεραποστολικό ἔργο καί ἐνουθέτησε συμβουλεύσας
καταλλήλως.
Τό μεσημέρι ἦταν ἡ προκαθορισμένη ὥρα διά τήν ἀναχώρησιν τοῦ Μακαριωτάτου.
Προσήλθαν οἱ Τοπικές Ἀρχές καί οἱ Παραδοσιακοί Ἀρχηγοί τῆς περιοχῆς γιά νά
ἀποχαιρετήσουν τήν Α.Θ.Μ. Ἄξιοσημείωτη ἦταν ἡ φράση ἑνός Παραδοσιακοῦ Ἀρχηγοῦ πού
ἀντικατοπτρίζει τήν σημασία, τῆς ἐπισκέψεως στό Β. Καμερούν τοῦ Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας, στήν συνείδηση τοῦ λαοῦ. «Μακαριώτατε σᾶς εὐχαριστοῦμε ὄχι, γιατί
ἀπλᾶ ἤλθατε νά μᾶς ἐπισκευθεῖτε, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί ἤλθατε νά ὑποφέρετε μαζί
μας...»
Ὁ Μακαριώτατος μέ τήν συνοδείαν του ἀνεχώρησε ὁδικῶς διά τήν πόλη Μάρουα ἀπό ὅπου
ἀεροπορικῶς τήν ἐπομένη θά ἀναχωροῦσε διά τήν ἐπιστροφήν εἰς τήν πρωτεύουσα
Γιαουντέ, κατευωδούμενος σέ ὅλον τόν δρόμο ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῶν
διαφόρων χωριῶν πού ἀνέμεναν ἔστω καί γιά μιά τελευταία φορά νά δοῦν ἀπό μακρυά
τόν Πατριάρχη τους. Πολλές καί συγκινητικές εἶναι οἱ λεπτομέρειες ἀπό τήν παραμονή τοῦ
Μακριωτάτου στήν περιοχή τοῦ Β. Καμερούν στήν ἐπαφή του μέ τόν κόσμο καί τά παιδιά
πού κάθε βράδυ στήναν μιά γιορτή μέ τά Τάμ-Τάμ καί μέ χορούς γιά νά ἐκδηλώσουν τήν
χαρά τους, ὅπως καί μιά βραδιά πού ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε τό συνεργεῖο τῆς ΕΡΤ 3
νά κάνουν μιά προβολή διαφόρων στιγμῶν τῆς περιοδείας τοῦ Πατριάρχου γιά τά παιδιά
πού γιά πρώτη φορά ἔβλεπαν ὀμιλοῦσα καί κινουμένη εἰκόνα στήν ζωή τους... Ὅλες ὅμως
αὐτές οἱ λεπτομέρειες δέν εἶναι δυνατόν νά χωρεσουν σέ ἕνα σύντομο χρονικό μιᾶς μακρᾶς
Πατριαρχικῆς περιοδείας...
Τήν Δευτέρα 23η Φεβρουαρίου ὁ Μακαριώτατος παρ’ ὅλη τήν ταλαιπωρία τοῦ ταξιδιοῦ
τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπό τό Β. Καμερούν καί ἕναν ὑψηλό πού παρουσιάστηκε ἀπό τήν
ἀπότομη μετάβαση καί τήν ὑψηλή θερμοκρασία μεταξύ Βορείου καί Νοτίου Καμερούν,
ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησιαστική Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στό χωριό Νγκολβάκ,
60 χιλ. ἔξω ἀπό τό Γιαουντέ, ὅπου ἐγένετο δεκτός μέ ἐνθουσιῶδεις ἐκδηλώσεις τῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς διότι τό Ὑπουργεῖο Δημοσίων Ἔργων μόλις ἐπληροφορήθη τήν
ἐπίσκεψιν τοῦ Μακαριωτάτου στήν περιοχή ἔστειλε σέ χρόνο ρεκόρ ὀδοστρωτῆρες καί
ἐπισκεύασαν τόν δρόμο πρός μεγάλη ἰκανοποίησιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Μετά τήν
καθιερωμένη Δοξολογία ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε τίς Τοπικές Ἀρχές καί τούς Πιστούς
Ὀρθοδόξους γιά τήν ἀγάπη τους καί τήν ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφύλαξαν. Στήν συνέχεια
ἐπεσκέφθη τό νεόδμητο σχολεῖο τῆς Ἐνορίας καί εὐλόγησε τήν νέα πτέρυγά του. Τό Σχολεῖο
αὐτό οἰκοδομεῖται μέ μέριμνα τοῦ Μακαριωτάτου καί τήν συνδρομή τοῦ Ἱεραποστολικοῦ
Συλλόγου «Ἡ Γέφυρα τῆς Ἀγάπης» ἀπ’ τό Ἠράκλειο Κρήτης.
Τό βράδι τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς διά τήν ἔδρα τοῦ
Πατριαρχείου μέσῳ Κένυας, κατευοδούμενος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καμερούν κ.
Γρηγόριο, τόν Ἕλληνα Πρέσβυ Ἐξοχ. κ. Διονύσιον Σουρβᾶνον, τό Αἰγύπτιον Πρέσβυ Ἐξοχ. κ.
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Mohamed Saad Alk, τό Διευθυντῆ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, τούς
Προέδρους τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καί πλῆθος κόσμου.
Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα & Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου
τοῦ Β’στό Καμερούν ὑπῆρξε ἐπιτυχῆς καί ἰστορική διά τήν πορεία καί τήν διακονία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν στήν Κεντρική-Ἰσημερινή Ἀφρική. Ἦταν μιά ἐπίσκεψις
γεμᾶτη εὐλογίες γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία πού ἀρχίζει τήν νέα της πεντηκονταετία μέ
ἕνα διαφορετικό ὑπόβαθρο.
Γιά ὅλα αὐτά στεκόμεθα εὐγνωμόνως ἔναντι τοῦ Μακαριωτάτου καί εὐχόμεθα καί «πάλιν
καί πολλάκις» εἰς πολλά ἔτη Πάτερ και Δέσποτα νά μᾶς εὐλογεῖτε καί νά μᾶς
ἁγιάζετε.
Τῷ δέ Θεῷ ἡμῶν
Δόξα εἰς τούς αἰῶνας.
Ἀμήν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καμερούν
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