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«Άγιε Αµερικής, εκπρόσωπε του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 
επιτρέψτε µου για την οικονοµία του χρόνου να αποφύγω τις προσφωνήσεις. 
 
Σεβασµιώτατε, 
 
Εκ µέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Προέδρου του Κωνσταντίνου 
Τασούλα, δεχθείτε τις θερµές ευχές για καρποφόρα διακονία στα αρχιερατικά σας 
καθήκοντα ως µητροπολίτης Μπουένος Άιρες και Νοτίου Αµερικής. 
Ευχή όλων µας είναι να πετύχετε στο δύσκολο έργο που αναλαµβάνετε και η έναρξη της 
θητείας σας να σηµατοδοτήσει την αφετηρία ακµής και λάµψης της Ορθοδοξίας στην 
νοτιο-αµερικανική ήπειρο.  
Καλείσθε τώρα να ποιµάνετε µια ολόκληρη περιοχή µε µια δυναµική παρουσία των 
Ορθοδόξων Χριστιανών που προέρχονται κατά βάση από την Ελλάδα και τον αραβικό 
κόσµο.  
Καµαρώνουµε για την εδώ παρουσία τον Ελλήνων, παρουσία από πολλές 10ετίες µε 
αξιέπαινη δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής αλλά και δηµόσιας ζωής 
των χωρών της Λατινικής Αµερικής.  
Οι Έλληνες µέτοικοι, µικρασιάτες κατά κύριο λόγο κατατρεγµένοι από την πατρίδα τους, 
βρήκαν αποκούµπι στον πανέµορφο αυτό τόπο και συµβάλλανε κατά τρόπο 
καθοριστικό στην ελευθερία του αλλά και την ανάπτυξή του. Μορφές αγωνιστών αλλά 
και ευεργετών κοσµούν πλατείες και δρόµους σε ολόκληρη την χώρα.  
Σήµερα η Ελληνική Πολιτεία αισθάνεται υπερήφανη για αυτά τα παιδιά της και 
προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη σχέση τους µε την µητέρα πατρίδα, σχέση ωφέλιµη 
για τους ίδιους αλλά και πολλαπλώς ωφέλιµη για τη χώρα µας.    
  
Σεβασµιώτατε,  
 
Είσαστε γνήσιο τέκνο του Οικουµενικού Πατριαρχείου, έχετε το µεγάλο προνόµιο να 
υπηρετείτε την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, µια Εκκλησία που η ιστορία την έταξε να 
είναι η µόνη που δεν υπηρετεί εθνικά σύνορα και εθνικές οντότητες.  



Ανήκετε σε µια νέα γενιά αρχιερέων που έχει καταγωγή από διάφορα σηµεία του κόσµου 
και βέβαια µετέχετε της ελληνικής παιδείας αλλά και της ιεράς παράδοσης των Πατέρων 
της Εκκλησίας µας.  
Θα διακονήσετε σε µια περιοχή µε µεγάλη παράδοση στον Χριστιανισµό αλλά και στα 
κοινωνικά κινήµατα. Μια περιοχή η οποία και αυτή υφίσταται και βιώνει τις πιέσεις της 
σύγχρονης οικονοµίας, της παγκοσµιοποίησης του εµπορίου και των νέων τεχνολογικών 
επιτευγµάτων. Ο φτωχός και αδικηµένος άνθρωπος ήταν πάντα για την Ορθόδοξη 
Εκκλησία του Χριστού η µαρτυρία της διακονίας της.  
Γνωρίζουµε όλοι µας πολύ καλά πως 600 χρόνια µετά την πτώση του Βυζαντίου η 
Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία Μητέρα που υπηρέτησε και υπηρετεί κάθε 
άνθρωπο που έχει ανάγκη σε µια σχέση γνήσια, καθαρή και απαλλαγµένη από πάσης 
φύσεως σκοπιµότητες ή αλλότρια συµφέροντα.  
 
Σεβασµιώτατε,  
 
Ζούµε στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, µε ό,τι θετικό και αρνητικό αυτή συνεπάγεται. 
Αφενός οι τεχνολογικές και επιστηµονικές κατακτήσεις γίνονται σχεδόν αυτοµάτως κτήµα 
ολόκληρης της ανθρωπότητας και οι αποστάσεις εκµηδενίζονται. Ένα ταξίδι από την 
Ελλάδα στην Αργεντινή πριν από κάποιες δεκαετίες ήταν σχεδόν κάτι το µυθικό.  
Αφετέρου, όµως, βλέπουµε τα αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής ή του χάσµατος 
των κοινωνικών ανισοτήτων. Σ’ αυτόν τον ταραγµένο κόσµο, από τον οποίο λείπει η 
πνευµατική πυξίδα, πιστεύω ότι η Ορθοδοξία µπορεί να επιτελέσει σηµαντικό έργο, µε 
γνώµονα την ειρήνη µεταξύ των λαών, αλλά και την ειρήνη εντός του ανθρώπου, που 
έχει λοξοδροµήσει σε µια υλιστική µονοµέρεια.  
  
Σεβασµιώτατε,  
 
Με αυτές τις σκέψεις, όλοι εµείς από την Ελλάδα, σας ευχόµαστε τίµια και ευλογηµένη 
διακονία επ’ ωφελεία κάθε ανθρώπου καλής θελήσεως, εδώ στην µακρινή αλλά τόσο 
όµορφη Λατινική Αµερική. 
Να ζείτε! Πάντα Άξιος!» 

	  


