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στη δεξίωση του πρέσβεως της Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες  

κ. Δηµητρίου Ζεβελάκη  
για την ενθρόνιση του νέου µητροπολίτη Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ 
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Άγιε Αµερικής,  
Σεβασµιώτατοι Αρχιερείς,  
Κύριε πρέσβη της Ελλάδος, 
Εκλεκτά µέλη του διπλωµατικού σώµατος, 
Εκπρόσωποι της οµογένειας,  
Αγαπητοί συµπατριώτες, 
 
Με χαρά κάναµε το µακρύ αυτό ταξίδι εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων µε τους 
συναδέλφους µου Διονύση Χατζηδάκη και Δηµήτρη Βαγιωνά για να µοιραστούµε µαζί 
σας τις χαρµόσυνες αυτές στιγµές για την οµογένεια, που πραγµατοποιούνται επ’ αφορµή 
της ενθρόνισης του νέου µητροπολίτη Μπουένος Άιρες κ. Ιωσήφ.  
 
Και η χαρά µας είναι διπλή γιατί βρισκόµαστε στην Αργεντινή µια χώρα µε την οποία µας 
συνδέει φιλία σε βάθος χρόνων και στην οποία δραστηριοποιούνται από ετών και έχοντες 
έντονη παρουσία Έλληνες οµογενείς. Άλλωστε και ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινός 
ήταν ελληνικής καταγωγής, ο Βαρθολοµαίος Δηµητρίου - Bartolomé Mitre, 
Βορειοηπειρώτης από την πολύπαθη Χειµάρρα. Και βλέπω ότι το παράδειγµά του το 
ακολουθούν και σήµερα οµογενείς που ασχολούνται µε τα κοινά, αναπτύσσουν δράση στο 
δηµόσιο βίο, και έχουµε και υπουργό και βουλευτές ελληνικής καταγωγής.  
 
Βεβαίως, να εκφράσω την χαρά µου για έναν ακόµη λόγο, διότι το Οικουµενικό µας 
Πατριαρχείο τα τελευταία χρόνια εµπιστεύεται νέους ιεράρχες, όπως ο µητροπολίτης 
Μπουένος Άιρες και Λατινικής Αµερικής Ιωσήφ, που εξέλεξε η περί τον πατριάρχη 
Βαρθολοµαίο Ιερά Σύνοδος της Κωνσταντινοπολίτιδος εκκλησίας. Ο νέος και ακµαίος, όχι 
µόνο ηλικιακά, µητροπολίτης Ιωσήφ, που µετέχει της ελληνικής παιδείας -και οι µετέχοντες, 
Άγιε Αµερικής, της ελληνικής παιδείας πράγµατι είναι Έλληνες και Ρωµιοί- εύχοµαι να 
αποδειχθεί και ελπιδοφόρος για την Λατινική Αµερική. Όπως Ελπιδοφόρος όνοµα και 
πράγµα είναι για τον ελληνισµό της Αµερικής και το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο ο νέος 



Αρχιεπίσκοπος Αµερικής, τον οποίο γνώρισα ως νέος βουλευτής το 2004 όταν διακονούσε 
ως αρχιγραµµατέας στα Πατριαρχεία.  
 
Η Ορθόδοξη εκκλησία εκτός συνόρων επιτελεί εθνική αποστολή. Είναι ο βασικός αρµός 
διατήρησης της εθνικής συνείδησης µαζί µε τα σχολεία µας, που αγωνίζονται να 
διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα. Και, βεβαίως, η πατρίδα τώρα που βγήκε στο “ξέφωτο” 
θα προσπαθεί να στέλνει περισσότερους εκπαιδευτικούς για να µη χαθεί η γλώσσα. Η 
ενορία, όµως, είναι το επίκεντρο των ελληνικών κοινοτήτων, η εστία του ελληνισµού.  
 
Αλλά κι αν ακόµη κάποιες φορές χαθεί η γλώσσα, όπως γίνεται µε µετανάστες τέταρτης και 
πέµπτης γενιάς στην Αµερική, η Ορθόδοξη εκκλησία είναι εκείνη που συµβάλλει στη 
διατήρηση της εθνικής συνείδησης, στη συναίσθηση της ελληνικής καταγωγής. Και σας 
µιλώ εκ πείρας. Οι παππούδες µου ήρθαν ως πρόσφυγες µαζί µε χιλιάδες άλλους Ρωµιούς 
της Ανατολής, έχοντας χάσει την ελληνική γλώσσα µετά από 8,5 αιώνες οθωµανικής 
δουλείας από την ήττα το 1071, µε προδοσία, του Ρωµανού Δ´ του Διογένη στο Ματζικέρτ. 
Όµως, χάρις στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και την Ορθόδοξη εκκλησία διατήρησαν ακµαία 
την εθνική ελληνική τους συνείδηση. Εδώ, στη διασπορά, κατανοούµε όλοι, λοιπόν, την 
εθνική, κυριολεκτικά, αποστολή που διαδραµατίζει η εκκλησία.  
 
Σεβασµιώτατε,  
µαζί µε τις ευχές του Οικουµενικού Πατριαρχείου, που σας εµπιστεύθηκε το κοµµάτι το 
Γένους των Ορθοδόξων που ζουν στη Λατινική Αµερική, δεχθείτε και τις ευχές της 
Ελληνικής πολιτείας και της Βουλής των Ελλήνων για το καλό της ελληνικής οµογένειας, 
που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του ποιµνίου σας.  
Να ζείτε, πάντα Άξιος!». 


