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ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ 

 
Βρυξέλλαι – 21 Δεκεµβρίου 2013 

 
 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Γερμανίας κ. Αὐγουστίνε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
 
Αἰδεσιμολογιώτατε Πρωτοπρεσβύτερε κ. Ἀδαμάντιε Αὐγουστίδη, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, 
Σεβασμιώτατε καὶ πολυσέβαστε Μητροπολίτα κύριε Παντελεῆμον, 
Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κ. Godfried Danneels, 
Σεβασμιώτατοι, Πανιερώτατοι, Θεοφιλέστατοι, 
Σεβαστοὶ Ἐκπρόσωποι Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, 
Ἐξοχώτατοι Πρέσβεις, 
Στρατηγὲ καὶ λοιποί ἀξιότιμοι κύριοι Ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ,  
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, 
Ἀξιότιμε Ἐκπρόσωπε τοῦ Βελγικοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ghysselinckx,  
Σεβαστοὶ Πατέρες, 
Λαέ τοῦ Θεοῦ Ἠγαπημένε, 
 Ἀξιότιμοι κυρίες καὶ κύριοι,  
 
 Εἶναι μὲ ἀγάπην καὶ μὲ χαράν εἰς τὴν καρδιάν μου ἀλλὰ ἐπίσης «ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ 
καὶ ἐν τρόμῳ» (1 Κορ. 2, 3) ποὺ ἀνεβαίνω τὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Θρόνου τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου, ἀναφωνώντας: «Δόξᾳ τῇ 
Ἁγίᾳ καὶ Ὁμοουσίῳ καὶ Ζωοποιῷ καὶ Ἀδιαιρέτῳ Τράδι». «Δόξα τῷ Θεῷ ἐν παντὶ καιρῷ». 
 
 Μὲ τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ στέκομαι ἐδῶ σήμερον, ὡς νέος Μητροπολίτης, διότι μόνον ὁ Θεὸς 
μπορεῖ νὰ δώσῃ τὴν δύναμιν διὰ τὴν ἀνάληψιν ἑνὸς τόσον σπουδαίου καὶ πλῆρες εὐθυνῶν ἔργου. 
Δοξάζω τὸν Πανάγαθον Θεὸν ποὺ μὲ ὑπερύψωσεν, ἐδῶ καὶ δέκα ἔτη, εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα 
καὶ ὁ Ὁποῖος μὲ ὅρισεν σήμερον Ποιμένα αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως. 
 
 Μετὰ ἀπὸ τὸν Τριαδικόν μας Θεὸν καὶ τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτὸς, στρέφω τὸν 
νοῦν μου εὶς τὸ Σεπτὸν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, καὶ ἐκφράζω 
ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, αἰσθήματα ἀπέραντης εὐγνωμοσύνης καὶ ἀφοσιώσεως εἰς τὸ 
Πρόσωπον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. 
Βαρθολομαίου - ὁ Ὁποῖος κατέχει μίαν περίοπτον θέσιν εἰς τὴν καρδιάν μου, είς τὴν προσευχήν 
μου καὶ εἰς τὴν πνευματικήν μου ζωήν -  καθὼς καὶ εἰς τὰ ἐκλεκτὰ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς 
Πατριαρχικῆς Συνόδου, διότι ἐδέχθησαν νὰ μὲ ἐπιλέξουν ὡς Μητροπολίτην Βελγίου. 
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 Τὴν ἐμπιστοσύνην μὲ τὴν ὁποίαν ἡ Μητέρα Ἐκκλησία περιβάλλει τὴν μετριότητά μου, τὴν 
θεωρῶ ἀσφαλῶς ὡς μίαν μεγάλην τιμὴν καὶ ἐξαιρετικὴν διάκρισιν ἀλλά, ταὐτοχρόνως, καὶ ὡς 
μίαν κλῆσιν διὰ τὴν ἀνάληψιν νέων καθηκόντων τὰ ὁποῖα εἶναι πλήρη μεγάλων εὐθυνῶν καὶ 
μεγάλων ὑποχρεώσεων. Μόνον μὲ τὴν ἀπόλυτον ὑπακοὴν εἰς τὴν φωνὴν τἠς Μητρὸς Ἐκκλησίας 
θὰ μπορέσω νὰ φέρω εἰς πέρας τὴν ἀποστολήν μου. 
 
 Ὁ Ἐπίσκοπος ἀσκεῖ τὴν διακονίαν του «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ». Ὁ «τύπος» εἶναι ὁ 
Ἐσταυρωμένος Χριστὸς καὶ ὁ «τόπος» εἶναι ὁ Γολγοθᾶς. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Ἐπισκοπικὸς Θρόνος 
εἶναι διὰ τὸν Ἐπίσκοπον Σταυρός· οἱ τιμὲς καὶ ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι μία σταύρωσις, 
μία θυσία, μία ἄσκησις. Ὄχι ἕνας Γολγοθᾶς ἀδικίας ἀλλὰ αὐτὸς τοῦ σταυροῦ τῆς ἀγάπης. Δι’αὐτὸν 
τὸν λόγον ὁ Ἐπίσκοπος δίδεται ὁλοκληρωτικῶς εἰς ὅλους, εἰς τὸ ὄνομα ὅλων καὶ δι’ ὅλους.  
 
 Εἰσέρχομαι λοιπὸν σήμερον εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μου εὐθύνης. Εἰς 
τὴν καρδιὰν τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εὑρίσκεται τὸ ἴδιον τὸ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς αὐτὴν τὴν 
προοπτικὴν, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἰς τὸ κέντρον, καθὼς καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἑνώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου μαζί Του. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Χριστὸν βιώνεται, ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα 
χρόνια τῆς Ἐκκλησίας, ἐντὸς τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὡς μία ἐνσωμάτωσις τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ 
ὁλοκλήρου τῆς κοινότητος τῶν πιστῶν, εἰς τὸν Χριστόν. Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι, εἰς τὴν οὐσίαν 
της, γεγονὸς ἐκκλησιαστικὸν καὶ κοινωνικόν. Μέσα εἰς τὴν ἀνθρώπινην ὕπαρξιν, δὲν ὑπάρχει 
προφανῶς ἄλλο γεγονὸς διὰ τοῦ ὁποίου νὰ μποροῦμε νὰ σχηματίσομεν ὅλοι μαζὶ μίαν 
κοινωνίαν  καὶ νὰ παύσομε νὰ εἴμαστε ἄτομα . Εἶναι καθῆκον μας νὰ κάνομε κατανοητὸν εἰς τὸν 
ὅποιον συνάνθρωπόν μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι πρωτίστως θεσμός, σωματεῖον ἢ ὀργανισμός, 
ἀλλὰ πρὸ πάντων μία κοινωνία  ἀνθρώπων  ἐν  Χριστῷ . Ἡ ὀργανωσίς Της δὲν εἶναι καρπὸς 
ἀνθρώπινης διεργασίας, ἀλλὰ ἡ ἔκφρασις τοῦ θεανθρώπινου χαρακτῆρος τοῦ Σώματός Της. Οἱ 
Ἐκκλησίες μας ἐπάνω εἰς τὴν γῆν δὲν ὑφίστανται διὰ τὸν ἑαυτόν τους ἀλλὰ, ὅπως καὶ ὁ Χριστός, 
ἔτσι καὶ αὐτὲς ὑπάρχουν διὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν σωτηρίαν τους.  
 
 Οἱ καιροὶ καὶ οἱ ἐποχὲς ἀλλάζουν, οἱ ποιμένες ἐπίσης διαδέχονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ 
μαζί τους, συχνὰ, οἱ μέθοδοι, οἱ τρόποι καὶ τὰ μέσα ποὺ ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ κατὰ τὴν 
ἄσκησιν τῆς θεόσδοτης ἀποστολῆς της. Ὁμως ὁ σκοπός Της εἶναι καὶ παραμένει –διὰ μέσου τῶν 
αἰώνων – σταθερός καὶ ἀναλλοίωτος: εἶναι ἡ σωτηρία  τῶν  ἀνθρώπων ! Εἶναι ἡ δυνατότητα 
τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως νὰ φθάση εἰς τὴν μέγιστην πληρότητά της, ὡς ἕνα γεγονὸς κοινωνίας 
καὶ σχέσεως μὲ τὸν Θεόν. Θὰ εἶναι λοιπὸν αὐτὴ ἡ κατευθυντήρια  γραμμὴ  τῆς ζωῆς τῆς 
Μητροπόλεώς μας.      
 

Ἡ ἀποστολὴ τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι νὰ καλῆ τοὺς πιστούς μας εἰς μετάνοιαν, εἰς 
ἀλλαγὴν τρόπου ζωῆς, νὰ περάσουν ἀπὸ ἕναν τρόπον ζωῆς ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὸν θάνατον εἰς αὐτὸν 
ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν ζωήν. Αὐτὸ πραγματοποιεῖται μόνον μὲ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ γνησίου 
μυνήματος τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὴν καθημερινήν ζωὴν ὅλων μας. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ ἐνορίες μας 
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πρέπει νὰ εἰσαγάγουν εἰς τὴν ἐμπειρίαν τοῦ Μυστηρίου ποὺ διακηρύσσουν. Ἡ διακονία τοῦ 
κηρύγματος βρίσκει τὴν πραγμάτωσίν της μέσα εἰς τὴν διακονίαν τοῦ μυστηρίου, καὶ πρωτίστως 
εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας  Εὐχαριστίας  ὅπου καὶ εἶναι ἀληθῶς ἡ καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. 
 
 Διὰ νὰ μπορέση ἡ Ἐκκλησία νὰ διατηρήση τὸν μυστηριακόν της χαρακτῆρα καὶ διὰ νὰ 
μποροῦν οἱ πιστοί μας νὰ μετέχουν, ὅσον τοὺς εἶναι δυνατόν, εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν καὶ 
πνευματικὴν ζωήν, πρέπει - ἰδίως εἰς τοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς 
ἀδιαφορίας – νὰ ἑνώσομεν τὶς δυνάμεις μας. Ἡ προσοχή μας θὰ στραφῆ λοιπὸν εἰς ὁρισμένες 
πτυχὲς ποὺ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς προτεραιότητες: 
 

 Ἡ σκέψις μου πηγαίνει πρῶτα εἰς τοὺς κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ 
αἴσθημα εὐθύνης καὶ μὲ αὐταπάρνησιν ἐπιτελοῦν τὸ βαρὺ κοινωνικὸν καὶ πνευματικὸν 
ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀσπάζομαι, πρῶτον ἀπ’ὅλους, τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον 
Εὐμενείας κ. Μάξιμον ὁ ὁποῖος ἐπὶ τόσα πολλὰ ἔτη καὶ μὲ ἀφοσίωσιν διακονεῖ τὴν 
Μητρόπολίν μας, ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Βελγίου, Μακαριστοῦ 
Κυροῦ Αἰμιλιανοῦ Ζαχαροπούλου. Οἱ δραστηριότητες τῶν κληρικῶν μας εἶναι 
ποικιλόμορφες καὶ πάντοτε ἐπικεντρωμένες εἰς τὴν ὠφέλειαν τοῦ πλησίον. Πρέπει ἡ Ἱερὰ 
Μητρόπολις νὰ τοὺς παρέχῃ ὑποστήριξιν καὶ προστασίαν. Ὁ κόσμος μέσα εἰς τὸν ὁποῖον 
ζοῦμεν, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας μας, θέλει ὅλους ἐμᾶς, διακόνους, 
ἱερεῖς, Ἐπισκόπους, νὰ ἀνεφοδιαζόμαστε κατὰ τακτὰ διαστήματα. Μιὰ πνευματικὴ καὶ 
ποιμαντικὴ ὑποστήριξις εἶναι ἀπαραίτητη διὰ τὴν διακονίαν ἑνὸς κληρικοῦ. Δι’αὐτὸν τὸν 
λόγον θὰ συγκεντρώνομεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὸν Ἱερὸν Κλῆρον τῆς Μητροπόλεώς μας 
διὰ νὰ σκεφθῶμεν ἀπὸ κοινοῦ καὶ διὰ νὰ ἐργασθῶμεν ἐπὶ συγκεκριμένου ποιμαντικοῦ, 
κοινωνικοῦ ἢ λατρευτικοῦ θέματος. Θέτω πολλὰς ἐλπίδας εἰς τοὺς καρποὺς ποὺ αὐτὴ ἡ 
συνεργασία θὰ μπορέση νὰ παράγῃ. Μὴν λησμονοῦμεν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος δὲν μπορεῖ νὰ 
κάνῃ τίποτε δίχως καλοὺς συνεργάτας.  

 Αὐτὴ ἡ ἀναφορά εἰς τοὺς καλοὺς συνεργάτας μὲ κάνει νὰ στραφῶ πρὸς τοὺς πολὺ 
ἀγαπητοὺς Ἄρχοντας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ποὺ ἔχουν μιὰν 
σπουδαίαν θέσιν μέσα εἰς τὴν ζωὴν τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ εἰς τῶν ὁποίων τὴν στήριξιν 
καὶ τὰς συμβουλὰς θὰ συνεχίσω νὰ βασίζομαι. Ἡ παρουσία τους σήμερα ἀποτελεῖ τιμὴν 
δι’ἐμένα !    

 Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι στενῶς συνδεδεμένη μὲ ἕνα ζωντανὸν καὶ βιωματικὸν 
μοναχισμόν. Εὐχαριστοῦμεν τὸν Θεὸν διότι εἰς τὸ δυναμικὸν τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι 
μία μοναστικὴ ἀδελφότητα, εἰς τὸ Ἄστεν τῆς Ὁλλανδίας, εἰς τὰ σύνορα τῆς Βραβάντης καὶ 
τοῦ Ὁλλανδικοῦ Λιμβούργου. Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς 
μοναστικῆς ζωῆς εἶναι ὁ ρυθμὸς τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Εἶναι αὐτὸς ὁ ρυθμὸς ποὺ δίδει εἰς 
τὴν μοναστικὴν ζωὴν τὴν συνοχήν της, τῆς προσφέρει βάθος καὶ τῆς προσδίδει τὴν λάμψιν 
μίας πολὺ χαρακτηριστικῆς εἰρήνης. Ἀποτελεῖ εὐλογίαν δι’ἡμᾶς νὰ μποροῦμεν νὰ 
βρίσκομεν αὐτὴν τὴν εἰρήνην εἰς τὴ Ἱερὰν Μονήν μας καὶ χαιρόμεθα διὰ τὴν παρουσίαν 
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σήμερον ἐδῶ τῶν Ἀδελφῶν καθὼς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν παρουσίαν δύο Μοναχῶν ἐκ τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους καὶ ἑνὸς Μοναχοῦ ἀπὸ τὸ Μοναστήριον τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Σωφρονίου. 

 Κατόπιν, φέρω τὴν σκέψιν μου εἰς τοὺς λαϊκοὺς ποὺ μετέχουν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς 
Ἐκκλησίας μας· τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας, τοὺς θεολόγους, τὰ μέλη τοῦ 
Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἄλλων Συμβουλίων τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τῶν 
Ἐνοριῶν, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τὰς συζύγους τῶν κληρικῶν μας, τὰς Πρεσβυτέρας. Τοὺς ζητῶ 
ἐπισήμως σήμερον νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἐργάζονται μὲ τὸν ἴδιον ζῆλον πρὸς ὄφελος τῆς 
Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει συχνὰ ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ 
ἐμᾶς ἔχει δεχθῇ ἕνα χάρισμα ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ νὰ συνεισφέρομεν εἰς τὸ καλὸν τῆς 
Ἐκκλησίας μας.  

 Ἡ σκέψις μου πηγαίνει ἐπίσης καὶ εἰς ὅλες τὶς ἑνώσεις καὶ τὶς κοινότητες τῶν Ἑλλήνων 
εἰς Βέλγιον, Ὁλλανδίαν καὶ Λουξεμβοῦργον ὅπου ἐπιτελοῦν μὲ ἐνθουσιασμὸν καὶ ζῆλον 
ἕνα ὄμορφον καὶ σημαντικὸν ἔργον, εἴτε διὰ τὴν δημιουργίαν ἑλληνικῶν σχολείων, εἴτε 
διὰ τὴν  διοργάνωσιν μαθημάτων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, εἴτε διὰ πολιτιστικὲς 
δραστηριότητες ὅπως ὁ χορὸς, τὸ θέατρον, ἡ μουσική, ἡ ἔκδοσις περιοδικῶν, κ.λ.π. 
Ἀπευθύνομαι εἰς ἐσᾶς εὐχόμενος μίαν συνεργασίαν ἀκόμη πιὸ στενήν, ὥστε νὰ 
μπορέσομεν μαζὶ νὰ προστατεύσομεν τὴν ταυτότητα τῶν πιστῶν μας καὶ νὰ 
ἀντιμετωπίσωμεν τὶς προκλήσεις ποὺ θὰ συναντήσωμεν. 

 Είς τὴν Χώραν μας, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ παραδίδῃ εἰς τὰ δημόσια 
σχολεῖα τὸ ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα. Τὶ πρόκλησις, ἀλλὰ καὶ τὶ εὐθύνη! Αὐτὴ ἡ 
ἀποστολὴ ἀξίζει μία διοργάνωσιν ἀκόμη πιὸ ἀποτελεσματική. Διὰ μίαν καλύτερη 
διοργάνωσιν χρειαζόμαστε πρόσωπα μὲ ἐνδιαφέρον ὅπως ἐπίσης καὶ σωστὲς ὑποδομές. Διὰ 
τοῦτο, μὲ τὴν βοήθειαν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, θὰ ἐξετάσωμεν τὴν δυνατότητα ἱδρύσεως 
ἑνὸς νέου ἐκκλησιαστικοῦ κέντρου ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ συστεγάζονται τὰ δύο θεολογικὰ 
Ἰνστιτοῦτα καὶ τὸ ὁποῖον θὰ μποροῦσε νὰ περιλαμβάνῃ χώρους γραφείων καὶ αἴθουσες 
συνεδριάσεων. Ἡ πραγματοποίησις αὐτοῦ τοῦ σχεδίου θὰ ἀπαιτήσῃ πολὺ κόπον, ἀλλὰ μὲ 
τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν καλὴν θέλησιν ὅλων, θὰ μπορέσομεν νὰ τὸ φέρομεν εἰς 
πέρας.  

 Ἀσφαλῶς, δὲν λησμονῶ ὅτι ἡ  μεγάλη  πλειονότητα  τῶν  Ἑλλήνων  Ὀρθοδόξων  
Χριστιανῶν  τῆς  Μητροπόλεώς  μας  ἦλθαν ἐδῶ εἰς τὸ Βέλγιον –κατόπιν προσκλήσεως 
τοῦ Βελγικοῦ Κράτους – διὰ  νὰ  ἐργασθοῦν  ὑπὸ ἄθλιες συνθῆκες, θὰ ἔλεγα δὲ, ὑπὸ 
ἀπάνθρωπες συνθῆκες. Αὐτοὶ εἶναι ἐκείνοι οἱ ὁποῖοι τότε στήριξαν καὶ βοήθησαν τοὺς 
λίγους ἱερεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἄμεσος προκάτοχός μου, διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ 
ἐγκαθίδρυσιν τῶν περισσοτέρων ἐκκλησιῶν μας. Ἧλθαν εἰς ἐμᾶς ἐξ αἰτίας τῆς φτώχειας, 
ὅμως τὰ παιδιά τους μπόρεσαν εὐτυχῶς νὰ μεγαλώσουν ὑπὸ πολὺ καλύτερες συνθῆκες. 
Καὶ μπόρεσαν νὰ βροῦν θέσιν μέσα εἰς τὴν πραγματικότητα τῆς κοινωνίας μας, κρατώντας 
ταυτοχρόνως καὶ τὴν δικήν τους ἰδιαίτερη ταυτότητα, τὴν μητρικήν τους ἑλληνικὴν 
γλῶσσαν καὶ ζῶντας σύμφωνα μὲ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς πατρίδος καταγωγῆς τους.  Εἰς 
τὸ σημεῖον αὐτὸ, ἐκφράζω τὴν χαράν μου διὰ τὴν παρουσίαν μίας ἀντιπροσωπείας τῆς 
Ἑνώσεως τῶν Ἑλλήνων Ποντίων, ποὺ ἦλθαν ἐδῶ μὲ τὶς παραδοσιακές τους στολὲς διὰ νὰ 
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μὲ τιμήσουν ὡς πρώην Ἐπίσκοπον Σινώπης! Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν δι’ὅλους μας ἕναν 
ἰδιαίτερον πλοῦτον καὶ ἔχουν διὰ τοὺς πιστούς μας μεγάλην σημασίαν, καὶ ἐμεῖς ὡς Ἱερὰ 
Μητρόπολις, ἐπιθυμοῦμεν νὰ τὰ διατηρήσωμεν ὅπως εἶναι!  

 Σχετικὸν μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα εἶναι καὶ τὸ ἑπόμενον: ποιὰ Ἐκκλησία θέλομεν νὰ 
παραδώσομεν εἰς τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας; Ἐὰν παίρνομε εἰς τὰ σοβαρὰ τὴν Πίστιν 
μας, τότε γνωρίζομεν ὅτι ἡ σωτηρία τους ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντησιν ποὺ θὰ 
δώσομεν σήμερον εἰς τὴν ἐρώτησιν αὐτήν. Ὀφείλομεν νὰ κατανοήσωμεν ὅτι εἰς τὴν 
κοινωνίαν μας κυριαρχεῖ ἕνα ἰσχυρὸν ρεῦμα τοῦ ὁποίου μοναδικὸς σκοπὸς εἶναι νὰ 
ἀπομακρύνῃ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε θρησκευτικὴ διάστασιν. Διὰ τοῦτο,  μία  ἐκ  τῶν  
προτεραιοτήτων  μου  θὰ  εἶναι  οἱ  νέοι ,  διότι ἀξίζουν νὰ γίνουν δέκτες μίας 
ζωντανῆς παραδόσεως, μέσα εἰς τὴν ὁποίαν θὰ μποροῦν νὰ βροῦν ἕναν ἀποτελεσματικὸν 
πνευματικὸν στηριγμόν. Ἀξίζουν νὰ ἔχουν ἕνα καταφύγιον ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ 
ἀντιμετωπίζουν τοὺς φόβους καὶ τὰ ἀπρόοπτα τῆς ζωῆς. Ἀξίζουν νὰ ἀνήκουν εἰς μίαν 
πνευματικὴν οἰκογένειαν, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς ξεκινᾷ ἀπὸ τὸ σπίτι, δίπλα εἰς τοὺς γονεῖς. Ἡ 
εὐθύνη μας συνίσταται εἰς τὸ ὅ,τι πρέπει νὰ πράξωμεν ἔτσι ὥστε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἔχῃ 
μέλλον. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ παρὰ μόνον μὲ πολλὴν ἀγάπην καὶ εἰς στενὴν 
συνεργασίαν μὲ τοὺς γονεῖς ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς νέους, ἐπικεντρώνοντας τὴν 
προσοχήν μας εἰς τὸ οὐσιαστικὸν περιεχόμενον.  Ἀντὶ νὰ καταδικάζομεν προκαταβολικῶς 
τοὺς νέους μας, καλούμαστε νὰ τοὺς ἀκοῦμεν προσεκτικά, νὰ τοὺς συμβουλεύομεν καὶ 
κυρίως νὰ τοὺς δεχόμαστε μέσα εἰς μίαν ἐνοριακὴν κοινότητα ἄξια τῆς κλήσεώς της, 
δηλαδὴ εἰς ἕναν τόπον ἀναγεννήσεως. Εἶναι μέσα εἰς τὸ κέντρον τοῦ οἰκογενειακοῦ 
κύκλου καὶ μέσα εἰς τὴν ἐνορίαν τους ποὺ θὰ ἀνακαλύψουν τὴν ὀμορφιὰν τῆς πίστεώς 
τους καὶ τὴν δύναμιν τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν. Εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι νὰ τοὺς 
ὁδηγήσομεν εἰς τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ μυστηρίου τῆς πίστεώς μας, τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
τῆς παραδόσεώς μας. Ὀφείλομεν νὰ τὸ πράξομεν μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτομεν. Ἀλλά, 
τελικῶς, αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ ἀξίζει εἶναι τὸ νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι διὰ τὸν ἑαυτόν 
τους.    

 Μέσα εἰς τὸ πλαίσιον αὐτῆς τῆς εὐθύνης, θέλομεν νὰ ἑστιάσωμεν τὴν προσοχὴν τῶν νέων 
μας εἰς ὁρισμένα θέματα ποὺ ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὴν συμμετοχήν τους εἰς τὴν 
ἐκκλησιαστικὴν ζωήν. Ἔτσι, μέσα εἰς τὰ πλαίσια τοῦ θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου τἠς 
Μητροπόλεώς μας θὰ ὑπάρχῃ συντόμως ἡ εὐκαιρία νὰ γίνεται ἐπιμόρφωσις  εἰς  τὴν  
Βυζαντινὴν  μουσικήν , καθὼς καὶ ἕνα  μάθημα  εἰκονογραφίας  καὶ, δι’αὐτοὺς ποὺ 
ἐνδιαφέρονται, νὰ ἀκολουθήσουν μίαν  ἐπιμόρφωσιν  εἰς  τὸν  τομέα  τῆς  ἐργασίας  
γύρω  ἀπὸ  τὴν  νεότητα . Ὅλα αὐτὰ θὰ διδάσκονται ἀπὸ ἐξειδικευμένα πρόσωπα.   

 Ἡ Μητρόπολίς μας καλύπτει τὴν ἐπικράτειαν τῶν τριῶν Κρατῶν τῆς Μπενελούξ. Ἀπὸ 
ἱστορικῆς πλευρᾶς, ἡ πιὸ παλαιὰ Ὀρθόδοξος παρουσία εἶναι εἰς τὴν Ὁλλανδίαν. Ἔχω τὴν 
πρόθεσιν νὰ ἀνταποκριθῶ τὸ συντομώτερον δυνατὸν εἰς τὴν ἀναγκαιότητα μίας  πιὸ  
δυναμικῆς  παρουσίας  τῆς  Ἀρχιεπισκοπῆς  μας  εἰς  τὴν  Ὁλλανδίαν . Οἱ τρεῖς 
ὑπάρχουσες ἐνορἰες καὶ τὸ μοναστήρι εἰς τὸ Ἄστεν δὲν ἀρκοῦν διὰ νὰ καλύψουν τὶς 
ἀνάγκες δεκάδων χιλιάδων Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Ὁλλανδίαν. Καλῶ ὅλους τοὺς 
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πιστούς μας καὶ ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ συνεργασθοῦν εἰς αὐτὰ τὰ σχέδια. 
Ὅσον ἀφορᾷ τὸ Μεγάλο  Δουκᾶτον  τοῦ  Λουξεμβούργου , εἶχα τὰ τελευταῖα ἔτη τὴν 
εὐκαιρίαν νὰ ἐργασθῶ μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ὑπευθύνους τῆς τοπικῆς ἐνορίας μὲ 
ἐξαιρετικὸν συντονισμὸν ἀπὸ τὸν ὁποῖον κρατῶ τὶς καλύτερες ἀναμνήσεις. Ἡ παρουσία 
μίας σημαντικῆς ἀντιππροσωπείας ἀπὸ τὸ Λουξεμβοῦργον μαρτυρεῖ τὴν καλὴν μας 
συνενόησιν. Ἄς ἐξακολουθήσωμεν κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον! 

 Ἐπὶ πλέον, θὰ ἐπικεντρώσω ὅλην τὴν ἀπαιτούμενη προσοχὴν μου εἰς τὸ ἔργον τῆς  
ἑνότητος  ὅλων  τῶν  Ὀρθοδόξων  τῶν  τριῶν  Χωρῶν  τῆς  Μπενελούξ .  Ὡς νέος 
Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τοῦ Μπενελούξ, ἐπιθυμῶ -ὑπὸ τὴν 
πολύτιμον καθοδήγησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου –νὰ  ἐνισχύσω  καὶ  νὰ  
ἀναπτύξω  τὶς  ὑπάρχουσες  σχέσεις , οὕτως ὥστε ἡ Ὀρθοδοξία ἐδῶ νὰ ἐκφράζεται μὲ 
συνεχῶς καὶ πιὸ συντονισμένον τρόπον. Εἶναι ἤδη αὐτὸ τὸ ὁποῖον συμβαίνει ὅσον ἀφορᾷ 
τὶς σχέσεις μας μὲ τὶς Ἀρχές, ἀλλὰ πρέπει τὸ ἴδιον νὰ γίνῃ καὶ εἰς τὶς σχέσεις μας μὲ τὶς 
ἄλλες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. Εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδίας τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς 
Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, Πανιερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Σίμωνα διὰ τὰ φιλόφρονα 
λόγια του.  Μοῦ εἶναι μία ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ ὑποδέχομαι σήμερον πολλοὺς  Ἐπισκόπους  
τῆς  Ἐπισκοπικῆς  μας  Συνελεύσεως ,  καθὼς καὶ πολλοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ἑδρεύουν 
ἐδῶ ὡς ἐπικεφαλῆς Γραφείων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, 
ἰδιαιτέρως τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος, 
ὑπηρέτησεν κατὰ τὸ παρελθὸν εἰς διάφορα ἐπίπεδα τὴν Μητρόπολίν μας καὶ τοῦ ὁποίου 
εἶχα τὴν τιμὴν νὰ εἶμαι συνεργάτης.      

 Αὐτὴ ἡ ἰδιαίτερη ἀποστολὴ -τοῦ διαλόγου δηλαδὴ μετὰ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν 
Ἐκκλησιῶν –θὰ καταλάβῃ μίαν πολὺ σημαντικὴν θέσιν εἰς τὸ σύνολον τῶν 
δραστηριοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας. Εἰς αὐτὴν τὴν ἐπίσημον στιγμὴν τῆς ἐνθρονίσεώς 
μου, θέλω νὰ ὑπενθυμίσω εἰς τὴν παροῦσαν συνάθροισιν ὅτι πρὶν ἀπὸ εἰκοσιτέσσαρα ἔτη, 
μέσα εἰς αὐτὸν τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ποὺ τὴν 
ἐποχὴν ἐκείνην ἦταν ἀκόμη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, μὲ ἐχειροτόνησεν διάκονον, 
δίδοντάς μου τὸ  ὄνομα  τοῦ  Μεγάλου  Πατριάρχου  Ἀθηναγόρου . Μία ἀποστολὴ 
ἦταν συνδεδεμένη: αὐτὴ τῆς συνεχίσεως τοῦ μεγάλου ἰδεώδους τῆς ὁρατῆς ἑνότητος τῶν 
χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν. Τὸ ὄνομα «Ἀθηναγόρας» ἐκπροσωπεῖ ἕνα σύμβολον καὶ μίαν 
κληρονομίαν διὰ τὸν Οίκουμενικὸν Διάλογον. Τὸ σύμβολον τῆς χριστιανικῆς 
συμφιλιώσεως. Εἶμαι πολὺ ὑπερήφανος δι’ αὐτὴν τὴν ἀποστολὴν καὶ θέλω νὰ ἐργασθῶ δι’ 
αὐτὴν μὲ ὅλην τὴν καρδιάν μου καὶ μὲ ὅλην τὴν ψυχήν μου. Ἡ χαρά μου καὶ ἡ 
εὐγνωμοσύνη μου εἶναι μεγάλες λὀγῳ τῆς παρουσίας ὑψηλὰ ἱσταμένων ὑπευθύνων τῶν 
ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν: αὐτῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας , ἰδιαιτέρως 
εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Καρδιναλίου Godfried Danneels, τοῦ Σεβασμιωτάτου Jean-Claude 
Hollerich, Ἀρχιεπισκόπου Λουξεμβούργου, καὶ τοῦ Ἀποστολικοῦ Νούντσιου, αὐτῆς τῆς 
Παλαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας   εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ προκαθημένου της, 
Σεβασμιωτάτου κ. Joris Vercammen, Ἀρχιεπισκόπου Οὐτρέχτης, αὐτῆς τῆς Ἑνώσεως  
τῶν  Προτεσταντικῶν  καὶ  Εὐαγγελικῶν  Ἐκκλησιῶν , αὐτῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς  



	   7	  

Ἐκκλησίας  καὶ αὐτῆς τῶν Ἀρχαίων  Ἀνατολικῶν  Ἐκκλησιῶν  εἰς τὰ πρόσωπα τῶν 
Ἐξοχωτάτων Ἐπισκόπου Sévérios Hazaïl Soumi (Συροχαλδαϊκὴ Ἐκκλησία) καὶ Arsenios 
(Κοπτικὴ Ἐκκλησία). Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Ἐπίσκοπον Ἀμβέρσης 
Johan Bonny, διὰ τὰ καλὰ λόγια ποὺ μοῦ ἀπηύθηνεν. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τοὺς ἐκπροσώπους 
τῆς E.I.I.R., τῆς Οἰκουμενικῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνελεύσεως Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν τῆς 
ὁποίας εἶμαι πρόεδρος. Ἐξυπακούεται, βεβαίως, ὅτι θὰ συνεχίσωμεν τὴν συνεισφοράν μας 
εἰς ἕναν ἀνοικτὸν διάλογον μὲ τὶς ἄλλες θρησκείες καὶ φιλοσοφίες. 

 Τελευταῖον  ἀλλὰ  καθόλου  ἀσήμαντον !  Ἡ προσευχή μας καὶ οἱ σκέψεις μας θὰ 
παραμείνουν πάντοτε προσανατολισμένες πρὸς  τὴν  Μητέραν  μας  Ἐκκλησίαν ,  τὸ  
Οἰκουμενικὸν  Πατριαρχεῖον  Κωνσταντινουπόλεως , τὸ ὁποῖον -ὅπως ὁ καθένας 
γνωρίζει- ἐπιβιώνει ὑπὸ συνθῆκες ἰδιαιτέρως δύσκολες. Τὸ γεγονὸς τοῦ ὅτι μπόρεσα νὰ 
ἐπισκεφθῶ μὲ τοὺς γονεῖς μου τὸ 1969 (χίλια ἐννιακόσια ἑξῆντα ἐννέα) διὰ πρώτην φορὰν 
τὸ Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὅτι μπόρεσα νὰ συναντήσω τὸν Μεγάλον Πατριάρχην 
Ἀθηναγόραν ἦταν δι’ἐμένα καθοριστικὸν διὰ τὴν πιστὴν προσκόλλησιν καὶ διὰ τὴν ἄνευ 
ὅρων ἀγάπην μου διὰ τὸ Πατριαρχεῖον μας. Γνωρίζουμε ὅλοι τὸ ἔνδοξον παρελθὸν τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου· αὐτὸ τὸ ὁποῖον γνωρίζομεν ἴσως λιγώτερον εἶναι τὸ ὅτι τὸ 
Πατριαρχεῖον μας ἔχει ἐμπρός του ἕνα λαμπρὸν μέλλον! Ὅπως καὶ νὰ εἶναι, τὸ 
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διατηρήθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ ὡ τὸ κένρον τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον. Ἕνα Κέντρον ταγμένον, μὲ 
ἀποφασιστικὸν τρόπον, ὑπὲρ τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ χωρὶς διακοπὴν 
προσανατολισμένον ὑπὲρ ἑνὸς δικαίου διαλόγου μετὰ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν 
Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Εἴμαστε πολὺ ὑπερήφανοι διὰ τὴν Μητέρα μας 
Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἔχουμε συνεχῶς εἰς τὶς προσευχές μας. Εἴμαστε πολὺ ἀνήσυχοι λόγῳ 
τῆς δύσκολης καταστάσεως εἰς τὴν ὁποίαν βρίσκεται ἐντὸς τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους καὶ 
ὑποσχόμαστε νὰ συμμετέχομεν εἰς τὴν προσπάθειαν νὰ ἀντιμετωπίζεται συντόμως μὲ 
δίκαιον τρόπον.  

 
Δὲν ἀποτελεῖ μυστικὸν διὰ κανέναν ὅτι δὲν μεγάλωσα μέσα σὲ ἑλληνικὴ οἰκογένεια. 

Ὅμως, μὲ τὶς ἀδελφές μου καὶ τὸν ἀδελφόν μου μεγαλώσαμε ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἦταν ἡ ἐπιλογὴ τῶν γονέων μας καὶ τοὺς εἴμαστε δι’αὐτὸ ἰδιαιτέρως 
εὐγνώμονες. Εἶναι μία μεγάλη εὐλογία τὸ ὅ,τι οἱ σεβαστοί μου γονεῖς μποροῦν καὶ 
συμμετέχουν εἰς αὐτὴν τὴν μεγάλην ἡμέραν! Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς εὐλογῇ καὶ νὰ τοὺς χαρίζῃ 
πολλὰ ἔτη ἀκόμη καὶ νὰ μποροῦν νὰ χαίρονται τὰ παιδιά τους, τὰ ἐγγόνια τους και τὰ 
δισέγγονά τους ποὺ ἐπίσης βρίσκονται παρόντα ἐδῶ. Ἡ ἐκλογή μου εἰς τὴν θέσιν τοῦ 
Μητροπολίτου ἀποτελεῖ, τουλάχιστον, τὴν  ἐπιβράβευσιν μιᾶς ζωῆς προσευχῆς καὶ 
ἀφοσιωμένης πορείας ἄξιας πολλῶν ἐπαίνων.  Ἀπὸ τὴν πλέον τρυφερήν μου ἡλικίαν, μὲ 
ἔπαιρναν μαζί τους κατὰ τὰ πολλὰ ταξίδια τους εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς ἄλλες Ὀρθόδοξες 
Χῶρες, ὅπου γινόμασταν πάντοτε δεκτοὶ μὲ θερμότητα, μὲ ἀνοιχτὲς ὰγκάλες καὶ μὲ πολλὴν 
ἀγάπην. Τὰ ἔτη τῶν σπουδῶν μου εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἰδιαιτέρως ἡ διαμονή μου εἰς τὴν 
Πατριαρχικὴν Μονὴν Βλατάδων, ἀπετέλεσαν καθοριστικοὺς καὶ ἀλησμόνητους σταθμοὺς εἰς 
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τὴν προσωπικήν μου πορείαν. Ἀναμφισβήτητα, οἱ δεσμοί μου καὶ οἱ σχέσεις μου μὲ τὸ 
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὸν λαόν της καὶ τὸν πολιτισμόν της, εἶναι 
καὶ παραμένουν ἔκτοτε πολὺ σταθεροί. 
 
 Ἐπιθυμῶ νὰ ἀπευθύνω εὐχαριστίες ὅλως ἰδιαιτέρως καὶ εἰς τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἐδῶ 
παρόντων πολιτικῶν, διπλωματικῶν καὶ στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, καὶ ἐπίσης εἰς ὅλους ἐκείνους, 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ ἐπιτελοῦν μὲ ὑπεύθυνον τρόπον ἕνα μεγάλον καὶ σημαντικὸν ἔργον 
ἐντὸς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεσμῶν. Κατ’ἀρχὰς είς τὸν Ἐξοχώτατον Πρέσβην τῆς Ἑλλάδος κύριον 
Κωνσταντῖνον Χαλαστάνην, διὰ τὰ συγκινητικά του λόγια· εἰς τὴν Γενικὴν Διευθύντριαν 
Θρησκευμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κυρίαν Ἀντιγόνην 
Φαραγκουλιτάκη, ποὺ ἦλθε προσωπικὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἕως ἐδῶ δι’αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν. Ἄς 
ἔχουν ὅλοι τὴν βεβαιότητα ὁτι θὰ κάνω ὅτι μοῦ εἶναι δυνατὸν διὰ νὰ προωθήσω μίαν 
εὐχάριστον καὶ ἀποτελεσματικὴν συνεργασίαν. Ἐκφράζω ἐπίσης τὴν μεγάλην εὐγνωμοσύνην 
μου  ἔναντι τῶν Βελγικῶν Ἀρχῶν καὶ αὐτῶν τοῦ Λουξεμβούργου, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπισήμως 
ἀναγνωρίσει τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ 
Βελγικοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, κύριον Eric Ghysselinckx διὰ τὴν παρουσίαν του καὶ διὰ 
τὶς καλές του εὐχές. 
 
  Κατὰ τὴν ἱερὴν αὐτὴν στιγμὴν οἱ σκέψεις μου στρέφονται, μετὰ συγκινήσεως, σεβασμοῦ 
καὶ τιμῆς, εἰς τὸν ἄμεσον προκάτοχόν μου, τὸν Σεβασμιώτατον καὶ πολυσέβαστον, 
Μητροπολίτην πρώην Βελγίου, κὐριον Παντελεήμονα. Εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ ὁ πατέρας καὶ ὁ 
εὐεργέτης ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Μπενελοὺξ, ἰδιαιτέρως διὰ τοὺς πιστοὺς τῆς 
Μητρπόλεώς μας. Ὡς Ποιμὴν, ἐπετέλεσεν ἕνα πελώριον ἔργον διὰ τὸ καλὸν ὅλης τῆς 
Ὀρθοδοξίας εἰς τὰ μέρη μας. Εἶχεν τὴν γενναιότητα νὰ ἀναγνωρίσῃ ὅτι ἦλθεν ὁ καιρὸς νὰ 
ἐναποθέσῃ τὸ βαρὺ φορτίον τῆς ἀποστολῆς του εἰς ἕναν διάδοχον καὶ τοῦ εἶμαι ἰδιαιτέρως 
εὐγνώμων διὰ τὴν ἐμπιστοσύνην ποὺ ἐπέδειξεν εἰς τὴν ταπεινότητά μου. Εἴμαστε ἰδιαιτέρως 
εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρουσίαν του σήμερον ἀνάμεσά μας καὶ τὸν διαβεβαιώνομεν ὅτι θὰ 
προσευχόμαστε κάθε ἡμέραν τῆς ζωῆς μας διὰ τὴν ὑγείαν του διἀ νὰ μπορέσῃ νὰ ἀπολαύσῃ 
ἀκόμη πολλὰ καὶ εἰρηνικὰ ἔτη. 
 
 Ἀλλά, πάνω ἀπὸ ὅλους, εὐχαριστῶ τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικόν 
μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, διὰ τὸ ὅ,τι ἀπέστειλεν ἐπίσημον ἐκπρόσωπόν Του, τὸν 
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γερμανίας καὶ Ἔξαρχον Κεντρικῆς Εὐρώπης κ. Αὐγουστῖνον. 
Εὐχαριστῶ θερμῶς τὸν Σεβασμιώτατον, ὄχι μόνον διὰ τὴν ἔλευσίν του καὶ διὰ τὰ σημαντικὰ 
λόγια ποὺ εἶπεν, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ διὰ τὴν πατρικήν του ἀγάπην καὶ τὴν ὑποστήριξίν του. Τὸν 
παρακαλῶ νὰ μεταφέρῃ εἰς τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα τὰ δείγματα τῆς ὑϊκῆς ἀγάπης, 
τοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ ἱεροῦ μας κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς πιστοῦ λαοῦ καὶ τῶν 
ταπεινῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως. 
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 Εὐχαριστῶ ἐπίσης τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς ἱερεῖς καὶ 
τοὺς πιστοὺς οἱ ὁποῖοι  ἦλθαν μέχρις ἐδῶ, μερικοὶ καὶ ἀπὸ πολὺ μακριά, διὰ νὰ ἑνώσουν μαζί 
μας τὶς προσευχές τους καὶ διὰ νὰ εὐλογήσουν μὲ τὴν παρουσίαν τους τὰ πρῶτα βήματα τῆς 
νέας μου ἀποστολῆς. Εὐχαριστῶ ὅλους καὶ ὅλας τῶν ὁποίων ἀνέφερα τὰ ὀνόματα ἀλλὰ καὶ  
ὅσους καὶ ὅσας ἐλησμόνησα νὰ τὰ ἀναφέρω σήμερον, ἀλλὰ δὲν λησμονῶ κατὰ τὶς προσευχές 
μου. Εύχαριστῶ ὅλους ἐσᾶς, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, ποὺ συναχθήκατε σήμερα ἐδῶ. 
Εὐχαριστῶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἐργάζεσθε ἀφανῶς εἰς τόσα διακονήματα τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως καὶ ποὺ δέχεσθε πολὺ λίγες, καὶ κάποιες φορές, καθόλου εὐχαριστίες. 
 
 Ἕνα ὅλως ἰδιαίτερον «εὐχαριστῶ» εἰς τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον 
Σταῦρον Τριανταφύλλου διὰ τὰ ὡραῖα λόγια ποὺ μοῦ ἀπηύθυνεν ἐξ ὀνόματος τοῦ κλήρου καὶ 
τῶν πιστῶν.  
 
 Τὸ γεγονὸς τῆς ἐκλογῆς μου ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Συνόδου κατὰ τὴν 27ην 

(εἰκοστὴν ἑβδόμην) Νοεμβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους δὲν πέρασεν ἀπαρατήρητον λόγῳ τοῦ ὅτι 
τὴν ἴδιαν ἡμέραν ἔγινεν ἡ ἐπίσημος ἁγιοκατάταξις ἑνὸς πολὺ ἀγαπητοῦ ἁγίου ἀνθρώπου ποὺ 
δέχθηκε ἄφθονα τὰ Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ 
Καυσοκαλυβίτου. Ἦταν ἕνας πνευματικὸς πατέρας καὶ ἕνα παράδειγμα διὰ ἀναρίθμητα 
πρόσωπα. Τὸν παρακαλῶ νὰ γίνῃ προστάτης μου εἰς τὴν νέαν μου διακονίαν. Ἐπικαλοῦμαι  
ἐπίσης τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ προστάτου Ἁγίου 
τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, καὶ τῶν Ἁγίων Μαρίνας τῆς Μεγαλομάρτυρος, Νεκταρίου 
Πενταπόλεως, Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, Ραφαὴλ, Νικολάου καῖ Εἰρήνης καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων. 
 
 Ἀντλῶ τὴν ἔμπνευσίν μου ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴν ἀγάπην ποὺ «μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, οὐ 
ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται» ἀλλὰ ποὺ «πάντα ὑπομένει» (Α΄ Κορ. 13,4-8). Εἶναι μὲ αὐτὸν τὸν 
τρόπον ποὺ θὰ θέσω τὰ βήματά μου εἰς ἐκεῖνα τοῦ Χριστοῦ ὅπως τὸ ἔπραξαν οἱ δύο ἔνδοξοι 
προκάτοχοί μου: ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Αἰμιλιανὸς Ζαχαρόπουλος καὶ ὁ πολυσέβαστος 
Γέροντάς μας Μητροπολίτης Παντελεήμων. Δίπλα σας, θὰ ἐργασθῶ διὰ τὸ καλὸν τῆς 
Ἐκκλησίας μας, τόσον τῆς ἐδῶ, ὅσον καὶ τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, τὸ Οἰκουμενικόν μας 
Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς μας, θὰ ἐργασθῶ μὲ ἀφοσίωσιν 
διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ καθενός. Τότε μόνον θὰ μπορῶ νὰ πῶ μὰ ὑπερηφάνειαν ὅτι ἐσεῖς εἶσθε 
«ἡ χαρά μου καὶ τὸ στέφος μου». Διότι δὲν ἦλθα διὰ νὰ ὑπηρετηθῶ ἀλλὰ διὰ νὰ ὑπηρετήσω 
(Ματθ. 20,28). Θὰ εἶμαι συνέχεια εἰς τὸ πλευρόν σας ὅπως ὁ καλὸς ποιμένας δίπλα εἰς τὸ 
ποίμνιόν του. Προσευχηθῆτε δι’ ἐμένα καὶ προσφέρετέ μου τὴν ἀγάπην σας. Σᾶς προσφέρω τὴν 
εὐλογίαν τοῦ Κυρίου. Ἀμήν. 


