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 Σεβασμιώτατε καὶ πολυσέβαστε Γέροντα!  
 
 Εἶναι μὲ ἀνάμεικτα συναισθήματα ποὺ Σᾶς ἀπευθύνω τὸν λόγον μου τοῦτον 
σήμερον. Ὅταν μιλῶ δι’ ἀνάμεικτα συναισθήματα, ἐννοῶ ἀσφαλῶς τὴν συγκίνησιν 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπέραντον εὐγνωμοσύνην. Διότι, πράγματι, ἐδῶ καὶ τριάντα ἔτη ὁ 
Θεὸς μᾶς ηὐλόγησεν νὰ Σᾶς ἔχωμεν μαζί μας ὡς τὸν πνευματικόν μας ποιμένα. 
 
 Πενήντα ἕξ ἔτη τῆς ζωῆς Σας, τὰ προσεφέρατε, δίχως καμμίαν ἐπιφύλαξιν, 
εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. Πενήντα ἕξ ἔτη ἐδῶ εἰς τὸ 
Βέλγιον τὸ ὁποῖον Ἐσεῖς ἐχαρακτηρίζατε μὲ ὑπερηφάνεια ὠς «γῆ τῆς Ἐπαγγελίας». 
Εἴσασταν πολύ νέος ὅταν ὁ Μέγας Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Σᾶς ἔστειλεν εἰς τὸ 
Βέλγιον διὰ πνευματικὴν καὶ ποιμαντικὴν ἀποστολὴν εἰς τὴν διακονίαν τῶν 
Ἑλλήνων μεταναστῶν. Εἴχατε γίνει δεκτὸς ὑπὸ τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτου καὶ 
μετέπειτα Μητροπολίτου Σηλυβρίας, Μακαριστοῦ Κυροῦ Αἰμιλιανοῦ Τιμιάδου, καὶ 
άρχίσατε τὸ ἱερατικόν Σας ἔργον ὑπὸ ἰδιαιτέρως δυσκόλους συνθῆκας. Εἶναι 
ἀληθὲς ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἀδελφοί Σας Σᾶς ὑπεδέχθησαν μὲ θέρμην καὶ 
μάλιστα πρὸ τῆς Δευτέρας Βατικανείου Συνόδου.   
      
 Σᾶς ἐγνωρίσαμε πάντοτε ὡς ἕναν κληρικὸν τοῦ ὁποίου ἡ ζωὴ ὑπῆρξε μία 
συνεχὴς ἀγρυπνία διὰ τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτο μέχρι σήμερον. 
Εἰς μίαν ἡλικίαν κατὰ τὴν ὁποίαν τόσοι ἄνθρωποι ἔχουν, ἤδη ἀπὸ μακροῦ χρόνου, 
ἐπιλέξῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ἠρεμίαν, Ἐσεῖς, πολυσέβαστε Γέροντα, ἐπελέξατε 
νὰ ὑπηρετῆτε τὸν συνάνθρωπόν Σας λησμονώντας τὸν ἑαυτόν Σας. Μέχρι σήμερον, 
εἴσαστε συνεχῶς Ἐσεῖς ποὺ ἀπαντούσατε εἰς τὸ τηλέφωνον τῆς Μητροπόλεως, ποὺ 
πηγαίνατε νὰ ἀναζητήσετε τὴν ἀλληλογραφίαν εἰς τὸ γραμματοκιβώτιον, ποὺ 
ταχυδρομούσατε τὰ γράμματα είς τὸ Ταχυδρομεῖον, ποὺ παρείχατε εὐήκοον οὗς εἰς 
ὅλους ὅσους ἔρχονταν νὰ Σᾶς θέσουν ἐρωτήσεις ἢ νὰ Σᾶς ζητήσουν συμβουλήν. 
Ὑπήρξατε πάντοτε παράδειγμα διὰ τοὺς συνεργάτας Σας. 
 
 Παραπλεύρως, ὑπάρχει καὶ ἡ εἰλικρινής Σας ἀγάπη διὰ τὸν πλησίον, ὅπου καὶ 
ἄν τὸν συναντήσητε, εἴτε εἰς τὰς ἐνορίας εἴτε ἔξω ἀπὸ αὐτάς. Μίαν ἀγάπην διὰ τὸν 
καθένα, δίχως κοινωνικὰς διακρίσεις, μίαν ἀγάπην διὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ὅποιον 
κοινωνικόν στρῶμα καὶ ἄν προέρχεται καὶ ὅποια κι ἄν ἦτο ἡ θέσις του εἰς τὴν 
ζωήν. Μίαν ἀγάπην ποὺ πάντοτε ἐκδηλωνόταν μἐ ταπείνωσιν, μὲ ἁπλότητα, ἀλλὰ 
καὶ μὲ τὸ μεγαλεῖον ποὺ ἁρμόζει εἰς τὸ ἀξἰωμά Σας.  
 
 Ἐφθάσατε ἐδῶ κατὰ τὸ 1957, εἰς δυσκόλους συνθῆκας, ὅμως ποτὲ δὲν Σᾶς 
ἐλειψεν ἡ θέρμη τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὑπηρετήσατε ἐπὶ τόσα ἔτη. Αὐτῶν 



τῶν Ἑλλήνων νέων ποὺ ἦλθαν εἰς τὸ Βέλγιον κατόπιν προσκλήσεως τῶν Ἀρχῶν 
διὰ νὰ ἐπιτελέσουν μίαν ἐργασίαν σχεδὸν ἀπάνθρωπον – συχνὰ εἰς βάθος ποὺ 
ἔφθανε τὸ ἕνα χιλιόμετρον ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς – καὶ ποὺ γρήγορα εὐρῆκαν 
εἰς τὸ πρόσωπόν Σας ἕναν ἄνθρωπον ἐμπιστοσύνης, ἕναν πατέρα καὶ ἕναν ποιμένα.    
 
 Εἴκοσι ὀκτὼ ἔτη ἀργότερον, ἐπιτυγχάνετε νὰ γίνῃ ἐπισήμως ἡ ἀναγνώρισις 
τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπὸ τῶν ἰδίων αὐτῶν Ἀρχῶν, καὶ νὰ εἶσθε ὁ Ἀντιπρόσωπος διὰ 
τὸ σύνολον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Χώραν μας. Ἔκτοτε 
ἐπέρασαν ἄλλα εἴκοσι ὀκτὼ ἔτη καὶ κανεὶς δὲν θὰ ἀμφισβητήσῃ ὅτι ἡ παρουσία τῆς 
Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Χώραν μας χαίρει μίας τελείως διαφορετικῆς εἰκόνος ἀπὸ 
αὐτὴν ποὺ εἶχεν εἰς τὴν ἀρχήν. Ὅλα αὐτά, Σεβασμιώτατε Γέροντα, τὰ χρεωστοῦμεν 
εἰς Ἐσᾶς, εἰς τὴν ἀκάματον φροντίδα Σας διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας καὶ διὰ τὸ 
ποίμνιον ποὺ Σᾶς ἐνεπιστεύθη. 
 
 Ἰδοὺ ὁρισμένα στοιχεῖα ποὺ Σᾶς χαρακτηρίζουν:  
-‐ Πρωτίστως ἡ  ἀμέριστος  πιστότης  Σας  εἰς  τὸν  Οἰκουμενικὸν  

Θρόνον  καὶ ὁ  βαθὺς  σεβασμὸς  Σας  διὰ τὸ ἴδιον  τὸ πρόσωπον τῆς Αὐτοῦ 
Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου. 

-‐ Τὸ  ἀνοικτὸν  πνεῦμα  Σας !  Ἄν καὶ τὸ καθῆκον Σας ἦταν κυρίως 
προσανατολισμένον εἰς τὸ πολυπληθὲς ἑλληνικὸν στοιχεῖον ποὺ ζεῖ εἰς τἀς 
Χώρας τοῦ Μπενελούξ, κατορθώσατε νὰ εἶσθε παρὼν δι’ὅλους τοὺς 
Ὀρθοδόξους. Ἐπίσης ἀνοίξατε τὰς θύρας τῆς Μητροπόλεώς μας εἰς τὰς ἐδῶ 
ὁλίγας ὁλλανδοφώνους καὶ γαλλοφώνους ἐνορίας καθὼς καὶ εἰς ἕνα 
μοναστήριον είς τὴν Ὁλλανδίαν. 

-‐ Ἡ  ἀφοσίωσίς  Σας  εἰς  τὴν  Οἰκουμενικήν  Κίνησιν .  Ἀκολουθόντας τὰ 
βήματα τοῦ μεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου συστρατευθήκατε 
ἀποφασιστικῶς πρὸς ἕνα ἀληθινὰ οἰκουμενινὸν ἰδεῶδες, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ 
τὴν διακαῆ ἐπιθυμίαν νὰ ἔλθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ἑνότης 
ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν θὰ εἶναι ὁρατή. Ἡ εὐγνωμοσύνη Σας ἔναντι τῆς 
ἀδελφῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδιαιτέρως ἔναντι τοῦ 
Καρδιναλίου  Godfried Danneels εἶναι ἐντυπωσιακή. 

-‐ Ἡ  ἀκρίβειά  Σας .  Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματά Σας. Πάντοτε 
ἀκριβής. Πάντοτε εἰς τὴν ὥραν Σας διὰ νὰ ἀπαντήσετε εἰς τοὺς ἀποστολεῖς 
ἐπιστολῶν καὶ εἰς τοὺς συνομιλητάς Σας. Πάντοτε εἰς τὴν ὥραν Σας διὰ νὰ 
ὑπηρετήσητε τὴν Παράδοσιν τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

-‐ Ἡ  ἀνθρωπιά  Σας .  Εἶναι ἕνα οὐσιαστικὸν χαρακτηριστικόν γνώρισμα δι’ 
ἕναν ποιμένα. Πάντοτε ἀκούγατε μὲ προσοχὴν τὸν συνομιλητήν Σας, 
συμμετείχατε εἰς τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων καὶ προσεφέρατε τὸν ἑαυτόν 
Σας διὰ τὸ καλὸν τῶν ἄλλων.   

-‐ Ἡ  μεγάλη  εὐλάβειά  Σας  δι ’  Ἁγίους  τῆς  Ἐκκλησίας  μας .    Ποτὲ δέν 
θὰ λησμονήσω τῆν ἰδιαιτέραν εὐλάβειάν Σας πρὸς τὴν Ἁγίαν Μαρίναν, τὸν 



Ἅγιον Νεκτάριον καὶ τοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαον καὶ Εἰρήνην. 
Εὐλογηθήκατε νὰ δεχθῇτε ἱερὰ λείψανα καθενὸς τῶν προαναφερθέντων 
Ἁγίων. Εἶναι μία εὐλογία καὶ μία ἱερὰ κληρονομία ποὺ μᾶς παραδίδετε. Εἴθε 
νὰ μπορέσωμεν ὅλοι μας νὰ λάβωμεν πλουσίαν τὴν χάριν των διὰ τὴν 
ὑγείαν καὶ τὴν σωτηρίαν μας.  

-‐ Ἡ  ἰδιαιτέρα  καύχησίς  Σας  δι ’αὐτὸν  τὸν  Καθεδρικὸν  Ναόν .  
Μπόρεσα νὰ παρακολουθήσω ἀπὸ πολὺ κοντὰ τὴν ἰδιαιτέραν φροντίδα Σας 
διὰ τὸν Καθεδρικόν μας Ναόν. Εἰς τὴν ἀρχήν ὁ ἰδιαίτερος ἀγὼν Σας διὰ τὴν 
χρῆσιν αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ, κατόπιν διὰ τὴν ἀπόκτησίν του καὶ τέλος διὰ τὸν 
ἐξωραϊσμόν του διὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ εἶναι σήμερον. 

 
Κανεὶς ποτὲ δὲν θὰ ἀμφισβητήσῃ ὅτι εἶσθε ὁ μέγας εὐεργέτης ὅλων τῶν 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Μπενελούξ. Ὡς ποιμὴν ἐπετελέσατε ἕνα τεράστιον 
ἔργον. Καὶ ἐσχάτως ἐπεδείξατε τὴν μεγάλην πνευματικήν Σας δύναμιν 
λαμβάνοντας τὴν ἀπόφασιν ὅτι ἦλθεν ὁ καιρὸς νὰ παραδώσετε τὰ βαρέα 
ποιμαντορικά καθήκοντα ποὺ ἦσαν μέχρι τώρα ίδικά Σας, εἰς τὰ χέρια ἑνὸς 
διαδόχου Σας. Ἕνα παράδειγμα δι’ὅλους, διότι ἐπελέξατε νὰ σκεφθῆτε πρῶτον τὸ 
καλὸν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὄχι τὸ ἰδικόν Σας. Αὐτὸ Σᾶς τιμᾷ καὶ Σᾶς εἴμεθα 
εὐγνώμονες. 

 
 Σήμερον, ἰδοὺ ὅλοι συνηγμένοι: Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς, Διάκονοι, ἐκπρόσωποι 

ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, διπλωμάται καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, καὶ 
τόσοι πιστοί, ὅλοι θέλωμεν νὰ Σᾶς τιμήσωμεν μὲ τὴν παρουσίαν μας καὶ νὰ 
εὐχαριστήσωμεν τὸν Θεὸν δι’ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐπράξατε διὰ τὴν Ἐκκλησίαν Του 
καὶ δι’ἡμᾶς. Διότι δὲν ἤλθομεν σήμερον διὰ νὰ Σᾶς εἰποῦμεν ἀντίο ἀλλὰ διὰ νὰ Σᾶς 
εἰποῦμεν «Εὐχαριστῶ»! Ὅχι, δὲν Σᾶς λέμε ἀντίο. Θὰ μείνετε πάντοτε μαζί μας εἰς 
τὴν προσευχὴν καὶ τὴν σκέψιν μας ὡς ποιμὴν καὶ ὡς πνευματικὸς ὁδηγός. Ναί, ἤδη 
χαιρόμαστε ποὺ θὰ μποροῦμεν νὰ Σᾶς βλέπομεν τακτικά ! Ἡ Μητρόπολις ταύτη θὰ 
παραμείνῃ ἡ ἰδική Σας Μητρόπολις!      

 
Νὰ εἶσθε βέβαιος ἐπίσης πὼς θὰ Σᾶς ἔχωμεν εἰς τὰς προσευχάς μας. Τὰς 

προσευχάς μας πρὸς τὸν Κύριον, τὸν Ὁποῖον ὑπηρετήσατε τόσον πιστῶς, ὥστε νὰ 
εύδοκῇ νὰ Σᾶς δίδῃ πλουσιοπαρόχως ὅλα ὅσα ἐπιθυμεῖ ἡ καρδία Σας καὶ πρωτίστως 
ὑγείαν καὶ εὐφροσύνην! Νὰ χαρῆτε ὅλα τὰ ὅμορφα ἔτη ποὺ Σᾶς μένουν ἀκόμη καὶ 
ποὺ εὐχόμεθα νὰ εἶναι πάμπολλα. Καὶ μὴν μᾶς λησμονῆτε εἰς τὰς προσευχάς Σας!   

 
Δόξα εἰς τὸν Θεόν !  

 


