
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνύμου 
τελέστηκαν το απόγευμα τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του «Κέντρου 
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό 
Πρόγραμμα Προσφύγων» και συγκεκριμένα το νέο γραφείο όπου στεγάζεται 
το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων. 

Παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. 
Αθηναγόρας, ο οποίος είναι Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου, 
Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής 
Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, ο Διευθυντής του Κέντρου Αρχιμανδρίτης 
Χρυσόστομος Συμεωνίδης, η Προισταμένη του Οικουμενικού Προγράμματος 
Προσφύγων και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Ευθαλία 
Παππά,  ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, ο 
υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης, από την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ ο Αντιπρόσωπος (Representative) κ. Φίλιπ Λεκλέρκ, εκπρόσωπος 
της Περιφέρειας, ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας κ. 
Αλέξανδρος Κατσιάρας, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της 
Αρχιεπισκοπής κ. Χάρης Κονιδάρης, η Διευθύντρια του Κέντρου Στήριξης 
Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής κ. Μαίρη Πίνη, κληρικοί και λαϊκοί συνεργάτες 
του Κέντρου καθώς και στελέχη της υπηρεσίας ασύλου και της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

Την ακολουθία του αγιασμού τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιλίου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Κέντρου και το έργο που επιτελεί το 
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων για την προστασία των προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο από το 1994 ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Μπαλάφας και 
ο κ. Λεκλέρκ. Συγκεκριμένα ο τελευταίος τόνισε την άριστη συνεργασία που 
έχει ο Διεθνής Οργανισμός με το Κέντρο, το έργο που επιτελεί στο πλαίσιο 
του προγράμματος οικογενειακής συνένωσης αιτούντων άσυλο με μέλη των 
οικογενειών τους που διαβιούν σε άλλη χώρα της Ευρώπης, δράση που 
χρηματοδοτεί η Ύπατη Αρμοστεία ενώ κατέληξε λέγοντας "οι πρόσφυγες 
έχασαν τα σπίτια τους αλλά εδώ σε αυτό το γραφείο βρίσκουν ένα άλλο σπίτι 
και ανθρώπους που τους αγκαλιάζουν και φροντίζουν για το μέλλον τους". 

Κατά τη διάρκεια της τελετής, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον πρώην 
Διευθυντή και ιδρυτή του Κέντρου κ. Αντώνιο Παπαντωνίου για τα 40 χρόνια 
παρουσίας του στην υπηρεσία. 

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το έργο του Κέντρου λέγοντας 
πως «ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ξενιτειά και 
έχουν προβλήματα. Είναι μια υπηρεσία που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. 
Επομένως έχουμε μία εμπειρία. Υπάρχει, όμως, μία διαφορά. Τότε που 
ξεκίνησε αυτή η υπηρεσία ήταν για να εξυπηρετήσει τους Έλληνες μετανάστες. 
Αυτούς που είχαν πάει στην Γερμανία και μετά επέστρεφαν στην Ελλάδα και 
αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα. Σήμερα αυτά τα προβλήματα είναι λίγα, 
αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν, όμως, τα ίδια προβλήματα για τους μετανάστες 
και τους πρόσφυγες. Έτσι αυτό το γραφείο έχει αγκαλιάσει και αυτούς τους 
ανθρώπους». 

Ευχαρίστησε  όσους εργάζονται και προσφέρουν στο Κέντρο και ευχήθηκε τα 
προβλήματα να γίνονται όλο και λιγότερα. 


