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ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ευρισκόμενοι εδώ, μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσυνμε τις 
σκέψεις μας, την εκτίμηση που νοιώθουμε απεναν«  στον ελληνικό λαό. την 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, για τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο 
οποίος είναι μεγάλος φίλος της Εκκλησίας μας και προσωπικός μου φίλος, όπως, 
επίσης, και άλλοι πολλοί Ιεράρχες ¡της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.
Πάντοτε, αισθανόμαστε βαθειά χαρά, όταν έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε.
IV αυτό τον λόγο σας ευχαριστούμε θερμά, που μας τιμήσατε και αυτή την φορά. Και 
παμακαλσύμε τον Θεό, να βοηθήσει εσάς, ώστε μαζί με τη δική μας κυβέρνηση με τον 
Πρωθυπουργό κ.Τσιόρμπεα και με τον Πρόεδρο της χώρας μας, να καταφέρετε να 
βοηθήσετε για rqv εισδοχή στην Ευρώπη. Σίγουρα εμείς σαν Ορθόδοξη Εθνική 
Εκκλησία δεν μπορούμε να έχουμε την μέριμνα ένταξης όλου του κόσμου. Τώρα, η 
Ευρώπη και ο κόσμος, γενικά, έχουν την ανάγκη πεφωτισμένων ανθρώπων, οι οποίοι 
μπορούν να φέρουν, πράγματι, το φώς στη ζωή των ανθρώπων. Κοα, έτσι, η αποστολή, 
που έχετε εσείς, σαν ηγέτες των λαών, και που φροντίζετε για την ενότητα των λαών, 
είναι, ιερή. Έχετε ιερό καθήκον καν, πράγματι, η αποστολή σας είναι ιερή. Μέσω ·.. 
δραστηριοτήτων σας, οι λαοί προσεγγίζονταν, γίνονται φίλοι, συνεργάζονται.

ΣΗΜΙΤΗΣ: Μακαριότατε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, για την υποδοχή και ca καλά 
Σας λόγια. Όπως είπατε και στην Εκκλησία, που επισκεψθήκαμε, η Ορθοδοξία έχει 
παίξει ένα τεράστιο μόλο στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που 
βρίσκονταν κάτω από την οθωμανική κατοχή. Και εμείς ως κυβέρνηση, όχι μόνο στη 
χώρα μας, αλλά θέλουμε και σ'όλες ης άλλες χώρες, που υπάρχει Ορθοδοξία, να 
έχουμε μια σχέση με την Εκκλησία. Και πιστεύω, όα ο δεσμός με την Εκκλησία «τις 
χώρες ανίες, είναι ένας δεσμός, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την 
συνεργασία και τη φιλία των λαών μας. Μέσα από τη σχέση με την Εκκλησία, 
μπορούμε να βρούμε και να αναδείξουμε κοινά σημεία επαφής.
Όπως είπατε στην Εκκλησία, το τέμπλο είναι, ακριβώς, όπως το τέμπλο στο Άγιο 
Όρος. Οι εικόνες είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας. Όποιος βρίσκεται εκεί, αισθάνεται 
σαν να βρίσκεται στην Ελλάδα. Και η ελληνική επιγραφή δείχνει, ότι, πράγματα, 
έχουμε κοινή παράδοση, κοινά σημεία στον πολιτισμό μας.
Η επίσκεψή μου, σήμερα, στη ρουμανική κυβέρνηση μου επέτρεψε να συζητήσω 
τρόπους για την καλύτερη συνεργασία των δύο κρατών και, βεβαίως, των δύο λαών. 
Επιδίωξή μας είναι, σ’έναν κόσμο, που, όπως ξέρετε, ιδίως στα Βαλκάνια έχει, έντονες
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κρίσεις, vg κατοχυρώσουμε μία πολιτική, που να εξασφαλίζει ειρήνη και 
σταθερότητα. Είμαστε, δυστυχώς, τέένα σημείο της υφηλίου, που υπάρχει, πάρα πολύ 
ένταση. Στην Αλβανία εμφύλιος πόλεμος, στην Γιουγκοσλαβία εμφύλιος πόλεμος, στη 
Βουλγαρία οικονομική κρίση, στο Αιγαίο οι απαιτήσεις της Τουρκίας, όλα αυτά 
δείχνουν την ανάγκη, ότι πρέπει να πασχίσουμε για την ειρήνη.
Είπατε, ότι σι ηγέτες των λαών έχουν ευθύνη για τις εξελίξεις. Πράγματι, έχουν 
ευθύνη για τις εξελίξεις;. Εμείς θέλουμε μία εξέλιξη, η οποία να είναι σύμφωνη και με 
τα πιστεύω και τις επιδιώξεις της Εκκλησίας.
Διότι, ιδίως, σε χώρες, όπως η δική σας και οι άλλες χώρες των Βαλκανίων, που 
βρίσκονται σε μία περίοδο μετάβασης από ένα πολιτικό σύστημα σένα άλλο, υπάρχει 
πολύ ανθρώπινη δυστυχία και αυτή τη δυστυχία πρέπει να την περιορίσουμε με κάθε 
τρόπο.
Βρισκόμαστε., λοιπόν, απέναντι σ’έναν κοινό στόχο και γι’αυτό και η επίσκεψή μου 
εδώ.
Θέλω να συγχαρώ τον Πατέρα για τα πολύ ωραία Του Ελληνικά. Και αυτό δείχνει, 
ότι. είναι πολύ ωραίο να έχουμε ανταλλαγές, πολιτιστικές επαφές, να συνεργάζονται οι 
Εκκλησίες.
Μακαριότατε, 6α μου επιτρέψετε να Σας προσφέρω ένα μικρό δώρο, το οποίο είναι 
δίσκος με τους Δώδεκα Αποστόλους.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
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