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Ἐλλογιμώτατε κύριε Θεοχάρη Γραμματικέ, Ἄρχων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

Μὲ μεγάλην χαρὰν ἡ ταπεινότης μου σᾶς άτενίζω ἔναντι μου σήμερον, ἐδῶ εἰς τὸν Ἱερὸν 
Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου, διὰ νὰ σᾶς ἐπιδώσῃ τὸ Ὀφφίκιον τοῦ 
Ἄρχοντος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μία τοιαύτη 
τιμητικὴ διάκρισις χορηγεῖται εἰς τὸ Μέγα Δουκᾶτο τοῦ Λουξεμβούργου καὶ εἴμαστε ὑπερήφανοι, 
διότι ἔχουμε πλέον ἕναν Ἄρχοντα σ'αὐτὴ τὴν ὅμορφη Χώρα.

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἀπονομῆς τῆς ὑψηλῆς ταύτης διακρίσεως εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς Αὐτοῦ 
Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Βεβαίως τοῦτο 
ἐγένετο μὲ πρότασίν μου, καὶ μάλιστα τὸ ἔκανα μὲ μεγάλην χαράν. 

Σᾶς γνωρίζω ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια καὶ ἔχουμε συνεργασθῇ ἁρμονικότατα, συμμετείχατε δὲ εἰς 
προσκυνηματικὴν ἐκδρομὴν εἰς Σινώπην καὶ Καππαδοκίαν καὶ γνωρίζω καλῶς πόσον ἔχετε 
συμβάλει – ἐν συνεργασίᾳ μετὰ ἄλλων προσώπων βεβαίως – στὴν κατασκευὴ τοῦ λαμπροῦ τούτου 
Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου. 

Δὲν εἶναι ὁ μόνος Ναὸς ποὺ ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων στὴν Μητρόπολή μας. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες 
Ἐνορίες στὴν Ἐπαρχία μας ποὺ ἔκτισαν Ἱεροὺς Ναοὺς χωρὶς νὰ τιμηθῇ κανεὶς γιὰ τὴν συμβολή του
αὐτή.

Τὸ πλούσιο βιογραφικό σας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὐθεντική σας εὐλάβεια καὶ ἀπλότητα ἦταν τὰ 
χαρακτηριστικά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔδωσε ὀ Θεὸς νὰ λάβετε αὐτὴ τὴν μεγάλη τιμητικὴ διάκριση. Ἐκ τοῦ 
βιογραφικοῦ σας ἀναφέρω ὀλίγα:
τυγχάνετε πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, 
τῆς Σχολῆς Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ διδάκτωρ τοῦ 
ἰδίου Πανεπιστημίου. Ἐχρηματίσατε καθηγητὴς εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, εἰς 
Wisconsin, εἰς τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Πειραιᾶ καὶ στὸ Λουξεμβοῦργον. Εἶστε πιστὸ τέκνο τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως, θεωρῶν ὡς ἀνεκτίμητον θησαυρὸν τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μας καὶ προσπαθῃτε 
νὰ βιώσετε μετὰ τῆς ἐκλεκτῆς συζύγου καὶ τῶν τέκνων σας μὲ συνέπεια τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου.

Δι´ὅλα ταῦτα ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος 
σᾶς ἀπένειμε τὸ Ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος τοῦ Διδασκάλου τοῦ Γένους. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αἱ 
δραστηριότηταί σας ἔχουν οἰκουμενικὸν χαρακτῆρα, εἴτε ἐργάζεστε εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἴτε εἰς τὰς 
Ἡνωμένας Πολιτείας, εἴτε εἰς τὴν καρδίαν τῆς Εὐρώπης.

Τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος ποὺ ἀπονέμει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον φέρει συγχρόνως καὶ 
μεγάλας εὐθύνας, δεσμεύσεις καὶ εἰλικρινῆ ἀφοσίωσιν. Ὡς ἐκ τούτου τὸ Ὀφφίκιον ἀπονέμεται σὲ 
ἄτομα ποὺ συμμορφώνονται στενὰ μὲ τὴν διδασκαλία, τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου καθὼς καὶ τοὺς 
ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ τιμητικὴ ἀπονομὴ τοῦ Ὀφφικίου εἰς Ἄρχοντα σημαίνει διὰ τὸν νέον Ἄρχοντα τὴν ἀρχὴ μιᾶς 
δεσμεύσεως. Θὰ ἦτο ἰδιαιτέρα χαρὰ διὰ τὴν ταπεινότητά μου, ἐὰν δυνηθοῦμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε 
μαζὶ τὸ Σεπτὸν Κέντρον διὰ νὰ ὑποβάλουμε τὰ σέβη καὶ τὰς εὐχαριστίας μας πρὸς τὸν 
Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην διὰ τὴν ἐμπιστοσύνην του. 

Θὰ ἦτο ἐπίσης σημαντικὸν νὰ συμμετάσχετε εἰς τὴν ἐτησίαν συνάντησιν τῶν Ἀρχόντων τῆς Ἁγίας 



τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὴν Κυριακὴν τῆς Σαμαρίτειδος (5ην Κυριακὴν μετὰ τὸ 
Πάσχα), ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μεγάλα γεγονότα, ὅπως ἡ Γιορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
Βρυξελλῶν, κλπ.

Δεχθῆτε θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὸ Ὀφφίκιο τοῦτο καὶ εὔχομαι καλὴ δύναμη καὶ προκοπὴ ὡς 
Ἄρχων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Συγχαίρω ἐπίσης τὴν ἀγαπητή σας σύζυγο καὶ
τὰ τέκνα σας, καθὼς καὶ τὸ ἐγγονάκι σας, ποὺ γεννήθηκε τὴν ἡμέρα τῆς ἀπονομῆς τοῦ Ὀφφικίου 
σας ὡς Ἄρχοντος.

Προσευχόμαστε ὅλοι ὁ Κύριος νὰ σᾶς εὐλογῇ καὶ νὰ σᾶς χαρίζῃ ὑγεία ἀκλόνητη καὶ κάθε εὐλογία 
ἐπὶ ἔτη πολλά. Ἄξιος!


