
Ὁμιλία Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου
Πρὸς τὸν Βασιλέαν τοῦ Βελγίου Φίλιππο

 
Μεγαλειώτατε,
 
Ἡ παρουσία τῆς Μεγαλειότητός σας σήμερον, ἐδῶ εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν εἶναι δι´ὅλους ἡμᾶς γεγονὸς ὑψίστης τιμῆς καὶ μεγίστης 
χαρᾶς.
 
Προσεκαλέσαμε τὴν Μεγαλειότητά σας σήμερον, Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν ὁποίαν 
ἑορτάζουμε τὴν νίκην ἐπὶ τῆς εἰκονομαχίας καὶ τὴν ἀναστήλωσιν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν τῶν 
εἰκόνων. Ἡ Ζ´Οἰκουμενικὴ Σύνοδος – συνελθοῦσα ἐν Νικαίᾳ Βιθυνίας τὸ ἔτος 787 ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ
ἁπάντων τῶν χριστιανῶν - ἀπεφάσισε νὰ ἀπονέμεται τιμητικὴ προσκύνησις εἰς τὰς εἰκόνας, εἰς τὸν 
Τίμιον Σταυρὸν καὶ εἰς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον.
 
Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1983, ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι σημαντικὴ στιγμὴ τῆς ἐκφράσεως τῆς 
ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Βελγίου. Αὐτὴ ἡ ἡμέρα ἑορτάζεται ἀπὸ κοινοῦ μὲ 
Διορθόδοξον Συλλείτουργον, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς προελεύσεως τῶν ὀρθοδόξων.
 
Ἐφέτος ἑορτάζουμε τὸ Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἡ 
ὁποία ἔχει δικαιοδοσίαν εἰς τὸ Βέλγιον, τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τὸ Λουξεμβοῦργον. Ὡστόσον 
ὀρθόδοξοι ἐν Μπενελοὺξ ὑπάρχουν ἀπὸ τοῦ 1752, ὅτε μερικοὶ Ἕλληνες ἔμποροι ἵδρυσαν ἐν 
Ἄμστερνταμ τὴν πρώτην ὀρθόδοξον ἐνορίαν, ἀφιερωμένην εἰς τὴν Ἁγίαν Αἰκατερίναν. 

Ἡ Ὀρθοδοξία τότε ἦτο ἐντελῶς ἄγνωστος εἰς τὴν Δύσιν. Τοῦτο παρεκίνησε τοὺς ἐμπόρους 
ἐκείνους νὰ μεταφράσουν καὶ νὰ ἐκδώσουν τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ὁλλανδικὴν γλῶσσαν. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἀπελευθερώθη ἀποκτήσασα τὴν 
ἐθνικήν της ἀνεξαρτησίαν – τὴν ἰδίαν ἐποχὴν μὲ τὸ Βέλγιον - οἱ Ἑλληνες ἔμποροι ἐπέστρεψαν εἰς 
τὰ ἴδια καὶ τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἐχρησιμοποίησεν ἡ Ἄννα Πάβλοβνα, ἡ ὁποία ἐγένετο Βασίλισσα τῆς 
Ὁλλανδίας. 

Πρὸ τῆς ἀναρρήσεώς της εἰς τὸν Βασιλικὸν Θρόνον τῆς Ὁλλανδίας, ἡ Ἄννα Πάβλοβνα διέμενε 
τακτικῶς εἰς Βρυξέλλας εἰς τὸ σημερινὸν κτήριον, PalaisdesAcadémies, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται 
παραπλεύρως τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτόρων. Ἐντὸς τοῦ κτηρίου τούτου ἵδρυσε ὀρθόδοξον 
παρεκκλήσιον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ πρώτη ὀρθόδοξος ἐκκλησία εἰς τὸ Βέλγιον. Ἕνα δεύτερον 
παρεκκλήσιον ὑφίστατο ἀπὸ τοῦ 1986 εἰς τὰ κτήρια τῆς Ρωσσικῆς Πρεσβείας ἐν Βρυξέλλαις, διὰ 
τὸ προσωπικὸν τῆς Πρεσβείας ταύτης. 

Τὸ ἔτος 1900 ἱδρύθη ἡ πρώτη ὀρθόδοξος ἐνορίας εἰς Ἀμβέρσαν ὑπὸ Ἑλλήνων Ναυτικῶν. Ἔκτοτε 
ἀνεπτύχθη μόνιμος ὀρθόδοξος παρουσία μὲ ἀποκορύφωμα τὴν μαζικὴν ἄφιξιν Ἑλλήνων 
ἐργαζομένων, προσκλήσει τῶν ἁρμοδίαν πολιτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Βελγίου. 

Τοῦτο ὡδήγησεν εἰς τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ 
Λουξεμβούργου, τῆς ὁποίας ἑορτάζουμε ἐφέτος τὸ Χρυσοῦν Ἰωβηλαῖον. Τὸν προσεχῆ μῆνα 
Νοέμβριον 2019 θὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἐπέτειον ταύτην μὲ τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τὸν 
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὁ ὁποῖος θὰ προεξάρχῃ εἰς Πατριαρχικὸν καὶ 
Πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον. 
 
Τὸ ἔτος 1985 ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὡς ἐπίσημος θρησκεία τοῦ Βελγίου καὶ μὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπον ἠδυνήθη νὰ ἀναπτυχθῇ μὲ ἰδιαίτερον δυναμισμὸν καὶ πρόοδον, καὶ λόγῳ τῆς 
μεταναστεύσεως ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 



Ἔχει πλέον τὴν θέσιν της εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ Βελγίου καὶ συνεργάζεται ἁρμονικῶς μετὰ τῶν 
ἀνωτάτων ἐκπροσώπων τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν. Ὁ 
Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὁ ἐπίσημος ἐκπρόσωπος εἰς 
τὰς Ἀρχὰς τοῦ Βελγίου συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ τῶν ἀρχαίων ἀνατολικῶν 
ἐκκλησιῶν.
 
Διὰ τοῦτο καἰ εἴμεθα εὐτυχεῖς ποὺ ὑποδεχόμεθα σήμερον ἐπίσης τὸν Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν 
Δικαιοσύνης τοῦ Βελγίου κ. KoenGeensκαὶ τοὺς ἀνωτάτους ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων 
ἀνεγνωρισμένων θρησκειῶν, ἰδιαιτέρως τὸν Καρδινάλιον JozefDeKesel, τὸν ὁποῖον γνωρίζω ἀπὸ 
τῆς σχολικῆς μου ἡλικίας εἰς τὸ Κολλέγιον, εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο καθηγητής. Μὲ τὸν  κύριον 
KoenGeensὡς Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης ἔχουμε τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Κράτους καλύτερον ἀπὸ 
ἄλλοτε, ὁ ἴδιος δε, μὲ τοὺς καλούς του συνεργάτας διασφαλίζει τὴν καλὴν συνεργασίαν μεταξὺ 
Κράτους καὶ Θρησκειῶν.  
 
Μεγαλειώτατε,
 
Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι εὐγνώμων διὰ τὴν θέσιν τὴν ὁποίαν κατέχει εἰς τὴν Κοινωνίαν μας. 

Γνωρίζουμε καλῶς ὄτι πρέπει νὰ συνεργασθοῦμε δι´ἕνα εὐλογημένον μέλλον τῆς Χώρας μας καὶ 
τῶν πολιτῶν της. Γνωρίζουμε ἐπίσης τὸν σημαντικώτατον ρόλον, τὸν ὁποῖον δύναται νὰ ἔχῃ ἡ 
Μεγαλειότης σας εἰς τὸ θέμα τοῦτο. 

Διὰ τοῦτο προσευχόμεθα εἰς ὅλας τὰς ὀρθοδόξους ἐνορίας, καθ´ ἑκάστην Ἱερὰν Ἀκολουθίαν: 
«Ὑπὲρ τῶν Βασιλέων τῆς Χώρας ταύτης Φιλίππου καὶ Ματίλδης, τῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ λαοῦ αὐτῆς».
 
Ἡ σημερινὴ ἐπίσκεψίς σας σήμερον θὰ παραμείνῃ χαραγμένη εἰς τὴν μνήμην ὅλων μας. Ἐλπίζουμε
ὅτι ἡ σημερινὴ Θεία Λειτουργία θὰ ἀφήσῃ καὶ εἰς Ὑμᾶς, Μεγαλειώτατε, ὡραίας ἀναμνήσεις. 

Ὑποβάλλω θερμὴν παράκλησιν ὅπως μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ Σᾶς προσφέρω μίαν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου 
Ἐνδόξου Ἀποστόλου Φιλίππου, τοῦ Προστάτου Ὑμῶν, καθὼς καὶ μίαν ἀνθοδέσμην, εἰς μνήμην 
αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως, καὶ τοῦτο ὡς ταπεινὴν ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν Ὑμετέραν 
Μεγαλειότητα.
 
Προσευχόμεθα, Κύριος ὁ Θεός νὰ χαρίζῃ εἰς τὴν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα, τὴν Βασίλισσαν καὶ 
ὅλα τὰ μέλη τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας ὑγείαν ἀκλόνητον ἐπὶ Ἔτη Πολλά.


