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Η λαμπρή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου*

Αξιότιμα μέλη των οικουμενικών, διαθρησκειακών και 
ακαδημαϊκών κοινοτήτων,
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος,

Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες, μέλη της Τάξης του Αγίου 
Ανδρέα, του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, της Εθνικής 
Φιλοπτώχου, της ΑΧΕΠΑ και του Ελληνικού Κολλεγίου 
του Τιμίου Σταυρού,
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τέκνα εν Κυρίω αγαπη-
τά,
Ίσταμαι σήμερα ενώπιόν σας με ταπείνωση και ευγνω-
μοσύνη δηλώνοντας μαζί με τον προφήτη και ψαλμωδό 
Δαβίδ:
Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου! 
(Ψαλμ. 57, 7)
Πράγματι, η καρδιά μου, η ψυχή μου και η διάνοιά μου 
είναι έτοιμες και ανυπομονούν να αναλάβουν αυτή τη 
μεγάλη πρόκληση και ευθύνη, την οποία μου δώρισε η 
χάρη του Τριαδικού Θεού με την εκλογή μου μετά από 
εισήγηση της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος τον Οι-
κουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, από τα σε-
βάσμια μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ώστε να δια-
κονήσω εσάς, τους αγαπητούς πιστούς της Αμερικής, ως 
ο πνευματικός σας πατέρας και ποιμένας, ως ο έβδομος 
Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Το 
ότι το ιερό αυτό γεγονός έλαβε χώρα στις 11 Μαΐου –
συμπίπτοντας με την εορτή των Αγίων Ισαποστόλων και 
φωτιστών των Σλάβων Κυρίλλου και Μεθοδίου– μου 
υπενθυμίζει τη θεμελιώδη πεποίθηση και δέσμευση του 
Πρώτου Θρόνου της Κωνσταντινούπολης σε μία οικου-
μενική θέαση του κόσμου και αποστολή. Αυτό το σημείο 
με εμπνέει, επιπλέον, να διατηρήσω τη θεία χάρη που 
ρέει προς τη Μητέρα και τις θυγατέρες Εκκλησίες της 
Κωνσταντινούπολης, όπως επίσης και προς την Αρχιεπι-
σκοπή μας εδώ στην Αμερική, αλλά και να επαυξήσω το 
δώρο, κατά τους λόγους του Ευαγγελιστή Ιωάννη, “χά-
ριν ἀντί χάριτος” (Ιω. 1, 16), με τις πρεσβείες της Υπαρα-
γίας Θεοτόκου, της οποίας η Πόλη, η Κωνσταντινούπο-
λη, εορτάζει στις 11 Μαΐου τα εγκαίνια από το 330 μ. Χ. 
μέχρι και σήμερα!
Ως εκ τούτου, ευγνωμόνως “ἀναμιμνήσκομαι ἐν πρώτοις” 
του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου μου Βαρθολομαίου, 
ο οποίος φέρει το μεγαλύτερο βάρος και την κύρια ευθύ-
νη για την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι εκείνος που με 
δίδαξε κατά τη δική του “καθ’ ἡμέραν μέριμναν πασῶν 
τῶν ἐκκλησιῶν” (Β΄ Κορ. 11, 28). Είναι εκείνος που με 

εμπιστεύτηκε και με ενθάρρυνε από τα πρώτα βήματα 
της διακονίας μου. Είναι εκείνος που με προετοίμασε και 
μου γέννησε τον πόθο να υπηρετήσω το λαό του Θεού.
Ως νεαρό Διάκονο στην Πατριαρχική Αυλή, ο Πατριάρ-
χης με ενθάρρυνε να αξιοποιήσω κάθε ικανότητα για 
τη διακονία της Εκκλησίας. Ως Ιερέα, μου εμπιστεύτη-
κε την Αρχιγραμματεία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 
Και ως Μητροπολίτη Προύσης και Ηγούμενο της Ιεράς 
Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης μου ανέθεσε τη φροντίδα 
μιας αρχαίας Επισκοπικής Έδρας και τη μέριμνα για την 
Ιερά Μονή και την πολύτιμη Θεολογική Σχολή, η οποία 
παραμένει αδίκως κλειστή από το 1971. Επί 150 έτη, η 
ιστορική και πρωτοποριακή αυτή Σχολή μόρφωσε και 
εκπαίδευσε τον κλήρο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλη-
σίας – της Ιεράς Καθέδρας της Κωνσταντινουπόλεως –, 
όπου συγκλήθηκαν Οικουμενικές Σύνοδοι, διατυπώθηκε 
η δογματική διδασκαλία, διαμορφώθηκαν λειτουργικές 
παραδόσεις, αναγνωρίστηκαν άγιοι και ομολογητές και 
ετιμάτο όλως ιδιαιτέρως η Παναγία Μητέρα του Θεού.
Η απαράμιλλη ιστορία της διακονίας και της θυσίας της 
Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως δια μέσου 
των αιώνων αποτελεί πηγή έμπνευσης και αναγέννησης 
για όλες τις θυγατέρες Εκκλησίες και τις Επαρχίες της 
ανά τον κόσμο. Αυτή είναι μία σχέση, την οποίαν καλού-
μαστε να καλλιεργούμε και να ενισχύουμε αδιάκοπα όλο 
και περισσότερο. Κατά την επίσημη αυτή ώρα, ο ιερός 
αυτός δεσμός συνοψίζεται και εκφράζεται στο σεβαστό 
πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανί-
ας κ. Αυγουστίνου, ο οποίος αναδείχθηκε μέντορας και 
προστάτης μου καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και 
της εν γένει διαμόρφωσής μου. Του είμαι προσωπικά και 
βαθύτατα υπόχρεος για την πολύτιμη παρουσία του σή-
μερα μαζί μας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδελφό μας στην Ορθό-
δοξη Πίστη, τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, Alexander Azar, ο οποίος σήμερα μας δίνει τη 
μεγάλη τιμή να εκπροσωπεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Κύριε Υπουργέ, τα λόγια σας γεμίζουν αυτόν 
τον καθεδρικό ναό με τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελί-
ου και τα υψηλότερα ιδανικά του Aμερικανικού ονείρου. 
Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας – στην Αθήνα και 
την Ιερουσαλήμ, διότι είναι το θεμέλιο του πολιτισμού 
μας.
Επιπροσθέτως, μνημονεύω τους προκατόχους μου στην 
όμορφη και ευλογημένη αυτή Αρχιεπισκοπή, όλους εκεί-
νους που διαμόρφωσαν και προσδιόρισαν την εξαιρετική 
αυτή Εκκλησία. Μεταξύ αυτών, πρώτο τον Σεβασμιώτα-
το Δημήτριο, ο οποίος με τιμά με τη σημερινή παρουσία 
του και μου παραδίδει την Εκκλησία που διακόνησε με 
πίστη και επιμέλεια επί δύο δεκαετίες. Επίσης, τον Αρ-
χιεπίσκοπο Ιάκωβο, ο οποίος με τόλμη περπάτησε στο 
πλάι του Martin Luther King Jr. ενάντια στο πολιτιστικό 
ρεύμα της εποχής και ακόμη ενάντια στις συμβουλές των 
ομολόγων του. Και πάνω απ’ όλα τον εμπνευσμένο πρω-
τοπόρο Αθηναγόρα, ο οποίος συνειδητοποίησε τη σημα-
σία της άρσης των φραγμών με τις άλλες Ομολογίες και 
θρησκευτικές κοινότητες. Φιλοδοξία μου είναι να φυτέ-
ψω και να πολλαπλασιάσω τα ποικίλα δώρα τους στο 
εύφορο έδαφος αυτής της Εκκλησίας και αυτής της γης, 
καθώς απλώνω το χέρι μου για έναν διάλογο αγάπης και 
αλήθειας με τους αδελφούς και τις αδελφές μας των άλ-
λων Εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Η καρδιά 
μου είναι έτοιμη και αποφασισμένη να ακολουθήσει to 
ρηξικέλευθο και λαμπρό παράδειγμά του.
Θα ήθελα να εκφράσω την ταπεινή ευγνωμοσύνη και 
την ειλικρινή εκτίμησή μου στους αγαπητούς αδελφούς 
μου Μητροπολίτες και Επισκόπους, όπως και στον ευσε-
βή κλήρο και τον πιστό λαό, άνδρες και γυναίκες –όλους 
εκείνους που εκπροσωπούν και απαρτίζουν τις πολλές 
υπηρεσίες και τα ποικίλα τμήματα της Αρχιεπισκοπής 

μας– για την ολόψυχη υποδοχή και την ειλικρινή ζεστα-
σιά από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου. Η αλλη-
λεγγύη και η υποστήριξή τους σηματοδοτούν μια πολλά 
υποσχόμενη και θετική συνεργασία στις μέρες, τους μή-
νες και τα χρόνια που έρχονται.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, φυσικά, –για να χρησιμοποι-
ήσω τα λόγια του Συμβόλου Πίστεως Νικαίας-Κωνστα-
ντινουπόλεως– είμαστε πραγματικά “καθολικοί καί ἀπο-
στολικοί”, μόνο όταν θυμόμαστε και συνειδητοποιούμε 
ότι είμαστε, επίσης, “ἕνας καί ἅγιος”. Η καρδιά μου είναι 
έτοιμη και σταθερή στο ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα της 
ορθόδοξης ενότητας. Δεσμεύομαι, ειλικρινά, να αφιε-
ρώσω τον εαυτό μου –με όλη μου την καρδιά, την ψυχή 
και το μυαλό– στην επαναβεβαίωση και αναζωογόνηση 
της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων, 
ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε με μεγαλύτερη 
ενότητα και να δίνουμε τη μαρτυρία μας με μεγαλύτε-
ρη αξιοπιστία στην ευρύτερη αμερικανική κοινωνία. Η 
διδασκαλία μας είναι μία στα μυστήρια και στην ζωή 
της Εκκλησίας. Επομένως, το κήρυγμά μας θα πρέπει να 
αντανακλά την ίδια ομοφωνία και συναίνεση εντός του 
πολιτιστικά ποικιλόμορφου και πλουραλιστικού κόσμου, 
στον οποίον ζούμε και τον οποίον μοιραζόμαστε. Με 
τον τρόπο αυτό, θα είμαστε έτοιμοι και σταθεροί πάντα 
“εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς…κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφε-
σιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, κηρύξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν” (Λκ. 4, 18 
– 19). Και θα είμαστε “ἕτοιμοι ἀεί πρός ἀπολογίαν παντί 
τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος μετά 
πραΰτητος καί φόβου” (Α΄ Πέτρ. 3, 15). 
Επιπλέον, αναγνωρίζω και χαιρετίζω εγκάρδια κατά την 
παρούσα περίσταση τους εκπροσώπους των ανωτάτων 
πολιτικών αρχών αυτού του έθνους και τους εκπροσώ-
πους των τοπικών αρχών αυτής της πόλης, καθώς επίσης 
και τους διακεκριμένους ηγέτες και τα μέλη των οικου-
μενικών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων. Αποτελείτε μία 
ισχυρή υπενθύμιση ότι κανείς μας δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας χωρίς 
την αλληλεγγύη και τη στήριξη όλων ανεξαιρέτως, δίχως 
αποκλεισμούς και διακρίσεις. Σας ευχαριστώ όλους και 
τον καθένα χωριστά για τη σημαντική και επιβαλλόμενη 
αυτή επιβεβαίωση.
Ευχαριστώ, ακόμη, τους εκπροσώπους της Εθνικής Κυ-
βέρνησης, της Πολιτείας και της Πόλης της Νέας Υόρ-
κης, καθώς επίσης και εκείνους που προσήλθαν από την 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Η συμμετοχή σας 
τιμά τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και την Ελ-
ληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Είμαι ιδιαίτερα 
συγκινημένος, καθώς βλέπω –και εκφράζω τις ευχαρι-
στίες μου γι’ αυτό– τη μητέρα μου και τα μέλη της οι-
κογένειάς μου που ταξίδεψαν απ’ όλο τον κόσμο για να 
είναι μαζί μου σήμερα και μαζί με τους πολλούς φίλους 
μου από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και την 
Ευρώπη. Η αγάπη σας και η στήριξή σας όλα αυτά τα 
χρόνια μ’ έχουν κάνει αυτό που είμαι σήμερα. Από τώρα 
και στο εξής ελπίζω να εμπνεύσω σε όλους τους εμπε-
πιστευμένους στην ποιμαντική μου μέριμνα ως Αρχιεπί-
σκοπος την ίδια αγάπη και στήριξη που μου δείξατε σε 
όλη μου τη ζωή.
Αγαπητοί και εκλεκτοί φίλοι,
Η καρδιά μου είναι έτοιμη και σταθερή να υπηρετήσω 
αυτήν την Αρχιεπισκοπή και αυτό το έθνος, τα οποία 
θαύμαζα από την παιδική μου ηλικία και από τη διακο-
νία μου στο Φανάρι. Στο διάβα των δεκαετιών, παρατή-
ρησα την ανάπτυξη της Εκκλησίας εδώ, τις προκλήσεις 
που αντιμετώπισε και τους δρόμους που άνοιξε. Είμαι, 
λοιπόν, εδώ –ο νέος Αρχιεπίσκοπός σας– για να σας 
ακούσω, για να διαλεχθώ μαζί σας και για να εργαστώ 




