
 

1 
 

 

Μεγαλώνυμος Κοινότης Σταυροδρομίου 

Προσφώνηση 

Γεωργίου Παπαλιάρη 

Προέδρου της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος  

κατά την Πανήγυρη του  Ιερού Ναού Αγἰας Τριάδος Ταξιμίου 

  

Πέρα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 

 

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,   

Σεβασμιώτατε Άγιε Τρανουπόλεως  

Εντιμοτάτη κυρία Γενική Πρόξενε της Ελλάδος 

Εντομολογιότατοι άρχοντες, 

Συμπολίτες και συμπολίτισσες,  

Φίλες και φίλοι 

Χρόνια Πολλά! 

 

  Σας καλωσορίζω στην πανήγυρη της Κοινότητάς μας, στην μεγάλη 

εορτή του Αγίου Πνεύματος, στον υπέρλαμπρο αυτό ναό, της Αγίας 

Τριάδας, το καμάρι της Ρωμιοσύνης, τον ναό που ενάμιση σχεδόν αιώνα 

κοσμεί την πιο κεντρική πλατεία της χώρας μας και ξεχωρίζει  μέσα στην 

σεμνή λαμπρότητά του, παρ’ όλες  τις αλλαγές του καιρού και τις 

ιδιοτροπίες της Ιστορίας. 

  Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη γιορτή που μπορούμε να εορτάσουμε 

όλοι μαζί, και μάλιστα με την υψηλή παρουσία του Πατριάρχή μας, μετά 

από την πρόσφατη επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού.  Οι εκκλησίες 

μας ήταν για μήνες κλειστές για λόγους ασφαλείας και οι περισσότεροι 

από εμάς  ήμαστε περιορισμένοι στα σπίτια μας ή με ελάχιστες 
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μετακινήσεις. Και τώρα; Επιστρέψαμε και πάλι στην κανονικότητα, 

είμαστε και πάλι όπως και πριν; Συνεχίζουμε, όπως ήμασταν πριν τρεις 

μήνες σα να μη συνέβη τίποτα;  

Η απάντηση είναι βεβαίως αρνητική. Η πανδημία μπορεί να 

πέρασε, τουλάχιστον το πρώτο κύμα της γιατί μπορεί να υπάρξει και 

δεύτερο αργότερα, επιστρέφουμε για την ώρα στην καθημερινότητα μας, 

με προσοχή για την υγεία μας, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ 

στην  ζωή μας. 

 Η ανατροπή που έφερε η πανδημία άλλαξε τις συνθήκες παντού 

γύρω μας. Άλλαξαν οι συνθήκες και τα δεδομένο σε όλον στον κόσμο, 

άλλαξαν στην χώρα μας, άλλαξαν στην δική μας ρωμέικη κοινότητα, 

άλλαξαν ακόμα και στον στενό προσωπικό μας κύκλο.  

Η υγειονομική κρίση δημιούργησε νέες ανάγκες και όξυνε 

παλαιότερα προβλήματα. Πολλοί εμπερίστατοι αδελφοί μας  βρέθηκαν 

και βρίσκονται ακόμη σε δύσκολή θέση ενώ άλλοι, που δεν 

αντιμετώπιζαν ως τώρα ιδιαίτερα προβλήματα, βρίσκονται για πρώτη 

φορά σε δύσκολη θέση. Τα εισοδήματα μειώθηκαν, η ανεργία αυξήθηκε, 

η ανασφάλεια για το αύριο, για τα θέματα κυρίως της υγείας αλλά και της 

οικονομίας είναι μεγάλη. Το μέλλον αβέβαιο και ο φόβος για την 

επάνοδο της πανδημίας, επηρεάζει πολλούς και δημιουργεί ανασφάλεια.  

Όσοι έχουμε την ευθύνη των κοινοτικών πραγμάτων, οι 

εκκλησιαστικές επιτροπές και τα μέλη τους, εμείς που διαχειριζόμαστε 

την περιουσία των κοινοτήτων μας με την ψήφο των συμπολιτών μας, 

έχουμε και  αυξημένη ευθύνη απέναντί τους.  Πρέπει να ανταποκριθούμε 

στις νέες συνθήκες, στις νέες αυξημένες ανάγκες και στα αιτήματα των 

καιρών. 

 Οι ομογενείς συμπολίτες μας, μας χρειάζονται κοντά τους 

περισσότερο από ποτέ, όλοι αλλά ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά 
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μας που πέρασαν δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Οφείλουμε να τους 

συμπαρασταθούμε, όχι μόνο υλικά- αυτό εξυπακούεται, το κάναμε στην 

διάρκεια της καραντίνας και θα  συνεχίσουμε να το κάνουμε στο μέτρο 

του εφικτού- αλλά και ψυχικά. Έχουμε χρέος να βρισκόμαστε κοντά 

στους αδελφούς μας με τον καλό λόγο μας και με την φυσική μας 

παρουσία. Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση και 

γιατρέψουμε τις πληγές που άφησε.     

 Συγχρόνως πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί στην 

διαχείριση της  κοινοτικής περιουσίας. Τώρα που και τα εισοδήματά μας 

από τα ενοίκια μειώνονται λόγω της πανδημίας και οι οικονομικές 

ανάγκες για τους ομογενείς αυξάνουν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά 

υπεύθυνοι στην διαχείριση των οικονομικών μας. 

Συνήθως, με αφορμή την σημερινή πανήγυρη, γίνεται παρουσίαση 

των τελικών αποτελεσμάτων της διαχείρισης της  προηγούμενης χρονιάς  

για την Κοινότητά μας, καθώς και παρουσίαση των στόχων μας για την 

τρέχουσα. Φέτος θα τα αφήσω έξω από την ομιλία μου. Δεν είναι η 

στιγμή ούτε να επαινούμε τα έργα μας ούτε να προβάλουμε στόχους 

φιλόδοξους που μπορεί ένα γύρισμα της ζωής και η αβεβαιότητα του 

άμεσου μέλλοντος να τους υπονομεύσει. Αλλού βρίσκεται το επίκεντρο ο 

της σημερινής μου ομιλίας. Άλλωστε σε λίγες μέρες θα δημοσιευθεί ο 

τελικός απολογισμός της Κοινότητάς μας στις εφημερίδες και την 

ιστοσελίδα μας και θα τον δείτε όλοι. Ισχύει, επίσης, να σημειώσω στο 

σημείο αυτό, η πάγια θέση μας πως κάθε συμπολίτης μας με δικαίωμα 

ψήφου έχει και το δικαίωμα να έρθει αυτοπροσώπως, και να ελέγξει, 

κατόπιν συνεννόησης με το γραφεία μας, τα στοιχεία που θα 

δημοσιοποιήσομε. 

Οι προτεραιότητές μας  αυτή τη στιγμή είναι άλλες. Να σταθούμε 

ό ένας δίπλα στον άλλο, να βοηθήσομε, ο καθένας ανάλογα με τις 
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δυνάμεις του, να στηρίξουμε την Ομογένεια, να στηρίξουμε το 

Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη μας, να βγούμε από την κρίση και να 

προχωρήσουμε υγιείς και δυνατοί  Τις δύσκολες μέρες που περάσαμε 

θυμηθήκαμε και πάλι σημαντικές αξίες  της ζωής που στις σκοτούρες και 

την πίεση μιας έντονης καθημερινότητας είχαμε ίσως αμελήσει. Την 

αγάπη για τους συνανθρώπους μας, την αλληλεγγύη για όσους έχουν την 

ανάγκη μας. Συνειδητοποιήσαμε για μία ακόμη φορά την κεντρική 

σημασία που έχει η Εκκλησία στην ζωή μας και τον κομβικό ρόλο που 

παίζει το Φανάρι και ο Πατριάρχης μας στην ίδια την επιβίωση της 

Ομογένειας εδώ στην Πόλη, την προαιώνια εστία μας.  

Παναγιώτατε, αυτή την περίοδο η Αγία του Χριστού Εκκλησία και 

εσείς προσωπικά ήσασταν πιο πολύ από ποτέ παρόντες στη ζωή μας, και 

ας  μην μπορούσαμε να εκκλησιαστούμε στους ναούς μας, και ας μη σας 

βλέπαμε τόσο συχνά. Οι ακολουθίες από το Φανάρι, που μεταδίδοντας 

από το διαδίκτυο και την τηλεόραση, υπήρξαν  όλο αυτό το διάστημα για 

μας φάρος που μας έδινε κουράγια και δύναμη και ενίσχυε την πίστη μας. 

Ήμασταν μαζί με εσάς όλες αυτές τις μέρες, μαζί σας προσευχόμασταν 

για τον εαυτό μας, την Πόλη μας την Οικουμένη. Επιπλέον, μαζί με εμάς 

χιλιάδες ορθόδοξοι αδελφοί μας από όλον τον κόσμο.  Ο πατριαρχικός 

ναός ποτέ δεν υπήρξε πιο ασφυκτικά γεμάτος, και ας ήταν ελάχιστοι όσοι 

βρίσκονταν εκεί με την φυσική τους παρουσία. Πότε, εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια,  δεν αναδείχθηκε λαμπρότερα η σεμνή μεγαλοπρέπεια της 

Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και η δύναμη που η πίστη μας 

χαρίζει στην ζωή μας, όσο αυτές τις μέρες  της πανδημίας και του 

εγκλεισμού. Ευγνωμονούμε τον Θεό  που γεννηθήκαμε στην σκιά του 

Πατριαρχείου μας και που έχουμε εσάς ως Πατέρα και Επίσκοπό μας.  

Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είναι τα έτη σας πολλά.  
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Ως Εφοροεπιτροπή οφείλουμε θερμές ευχαριστίες  και  στον 

Αρχιερατικώς Προϊστάμενο της Περιφέρειάς μας, Μητροπολίτη 

Τρανουπόλεως κ. Γερμανό, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό το δικό μας και 

των ενοριτών μας και σε αυτή την δύσκολή περίοδο. Ομοίως και ο  άξιος 

βοηθός του, Επίσκοπός Τράλλεων κ. Βενιαμήν 

Εντιμότατη και ευγενεστάτη κυρία Γενικέ Πρόξενε. Οι ευχαριστίες 

προς το πρόσωπό σας για όλη την ενεργό συμπαράσταση και το 

γενικότερο ενδιαφέρον σας για τα θέματα της Ρωμιοσύνης είναι το 

λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Ειδικά την δύσκολη περίοδο που 

προηγήθηκε  επιλύσατε με τρόπο αποτελεσματικό πληθώρα εκτάκτων 

ζητημάτων 

 

Κυρίες και κύριοι  

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και σας 

εύχομαι χρόνια πολλά και καλή δύναμη. Με την βοήθεια του Θεού και 

την ευχή του Πατριάρχη μας, και αυτή η δύσκολη περίοδος που 

περάσαμε θα είναι σύντομα μια δυσάρεστη αλλά και διδακτική  

ανάμνηση 

Χρόνια πολλά! 

 


