ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ - για τον μαθητή του 3ου Γυμνασίου Καματερού
Άγγελο Θεοχάρη.
1.
Σεβασμιώτατε, πόσα χρόνια δραστηριοποιείται η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου στον
τομέα της φιλανθρωπίας;;
Αγαπητέ, Άγγελε, σε συγχαίρω για την όμορφη πρωτοβουλία σου και είμαι
πάντοτε πρόθυμος να κάνω διάλογο με τους νέους και τις νέες μας, δεδομένου, ότι
υπήρξα εκπαιδευτικός για αρκετά χρόνια.
Πρέπει, λοιπόν, να σου πω, ότι η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου είναι όπως λέμε στην
εκκλησιαστική γλώσσα, νεοσύστατη. Ιδρύθηκε το 2009 και προέρχεται από τον
διαχωρισμό της προηγούμενης ενιαίας Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής σε δύο μεγάλα και
πολυπληθή τμήματα την Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού και την
Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως στην οποία με την Χάρη του Θεού με
εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το 2010.
Το πρώτο από τα ζητήματα, που με απασχόλησαν με την ενθρόνισή μου στην
Μητρόπολη ήταν ο πολύπλευρος τομέας της φιλανθρωπίας, ο οποίος δραστηριοποιείται
με μεγάλη επιτυχία, τα τελευταία 7 χρόνια, που βρίσκομαι στη θέση του επισκόπου.
2.

Σεβασμιώτατε, ποιά είναι ακριβώς η δράση της στον τομέα αυτόν;

Στοχεύοντας στην ανακούφιση των ανθρώπων, που βρίσκονται σε κακή
οικονομική κατάσταση και έχουν χαμηλό επίπεδο διαβίωσης με μεθοδικότητα
πραγματοποιήσαμε τα εξής:
α.
Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της φτώχειας και της ανεργίας με τα συσσίτια,
την πρόσληψη ατόμων, την επιδότηση οικογενειών κ.λ.π. με την ανασυγκρότηση και
αναδιοργάνωση του Ταμείου Ενοριακής Δράσεως, το οποίο έκανε την Ιερά Μητρόπολή
μας μέσα σε 3 χρόνια από την ίδρυσή της να καταστεί η 4η Μητρόπολη σε φιλανθρωπική
δράση σε σχέση με τις Ιερές Μητροπόλεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Την θέση αυτή
εξακολουθεί να κατέχει ακόμη και σήμερα.
Συνεργαστήκαμε με φορείς, όπως Τράπεζες, Super Market, Δήμους για την
στήριξη οικογενειών και μαθητών στα σχολεία, ώστε να μπορούμε να τους προσφέρουμε
στο χώρο εκπαίδευσης ένα πλούσιο δεκατιανό.
β.
Λειτουργήσαμε με επιτυχία για μια τετραετία κατασκηνώσεις στις οποίες,
δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν διακοπές μαθητές-τριες, που αδυνατούσαν να
παραθερίσουν. Σε αυτές τα προηγούμενα χρόνια εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2500
παιδιά.
γ.
Πρόγραμμα Ρομά: πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, που ξεκίνησε
αρχικά σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής και κατόπιν με το Δήμο Αχαρνών. Αποσκοπεί
στην κοινωνική και μαθησιακή επανένταξη των μαθητών-τριών Ρομά, την εκπαιδευτική
και ψυχολογική στήριξή τους και την δημιουργική δραστηριοποίησή τους μέσα στο χώρο
εκπαίδευσης.
δ.
Εκπονήθηκαν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε συνεργασία με διαφόρους
κοινωνικούς φορείς στα οποία προσελήφθησαν στις Αρχιερατικές Περιφέρειες με 6μηνη
σύμβαση άνεργοι νέοι και νέες. Έτσι κατά κάποιο τρόπο δώσαμε δουλειά στους
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ανθρώπους της περιφέρειάς μας και με τα προγράμματα αυτά οργανώθηκαν συσσίτια,
μαγειρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, ιατρική βοήθεια στο σπίτι, ψυχολογική στήριξη
ανθρώπων με ανάγκες, οργάνωση υπηρεσιών και αρχείων Μητροπόλεως κ.λ.π.
ε.
Δραστηριοποιούμαστε ακόμη με κατάλληλα εκπαιδευμένους κληρικούς στα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της περιοχής μας για την εξυπηρέτηση και ενίσχυση των
πασχόντων αδελφών μας.
3.

Πόσοι άνθρωποι δέχονται βοήθεια από την Ιερά Μητρόπολη;

Στην οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε αρκετά χρόνια τώρα όλοι
δοκιμάζονται. Η ανταπόκριση της Εκκλησίας στο θέμα αυτό είναι ουσιαστική.
Εκείνο, που πρέπει να επισημάνω για να γίνει αντιληπτή η δυσκολία του
προβλήματος, και να σου απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι η ποσότητα των
συσσιτίων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με παλαιότερα. Ενορίες για παράδειγμα στις
οποίες παλαιότερα σιτίζονταν περί τα 80 άτομα, σήμερα ξεπερνούν τα 250. Και να
σκεφθείς ότι το φιλανθρωπικό έργο ασκείται και στις 47 ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως,
οπότε αναλογικά υπολόγισε το μέγεθος. Καθημερινά λοιπόν στα συσσίτια
προσφέρονται πλέον των 1500 μερίδων.
Είναι γεγονός, ότι δεν έχουμε να ανταποκριθούμε σε λίγες οικογένειες,
μετρημένες στα δάκτυλα, όπου εύκολα κανείς μπορεί να τις στηρίξει οικονομικά, αλλά
έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ογκώδη αριθμό ανθρώπων, τα οικονομικά μας είναι
πενιχρά, η διανομή των αναγκαίων πρέπει να γίνεται με έλεγχο και δικαιοσύνη και
οπωσδήποτε χρειάζεται η επαφή μας με άλλους χώρους κοινωνικούς και μη, που θα μας
συμπαρασταθούν σ΄ αυτό το σπουδαίο και μεγάλο έργο.
4. Σεβασμιώτατε, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εθελοντισμού σε αυτή την
προσπάθεια;
Όπως καταλαβαίνεις, Άγγελε, με όσα είπαμε ποιό πριν γίνεται φανερή η ανάγκη
του εθελοντικού προσωπικού για να τα βγάλουμε πέρα. Χρειαζόμαστε από μαγείρους,
μέχρι διανομείς των τροφίμων. Έχουμε ανάγκη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
και ανθρώπων με στοιχειώδεις γνώσεις νοσηλείας κ.λ.π.
Ο εθελοντισμός δεν είναι για μας μια απλή προσφορά κάποιων ανθρώπων, αλλά
ουσιαστική συμμετοχή στα δρώμενα και τα τελούμενα της Εκκλησίας.
Σε αυτόν τον σκοπό έχουν συμβάλλει τα μηνιαία σεμινάρια εθελοντικής
διακονίας, που πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Ιλίου με την
φροντίδα του Αρχιμανδρίτου π. Θεοδοσίου Μανώλη, ιατρού, ογκολόγου και του
πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτου π. Γαβριήλ Ασπρολούπου, τα οποία
παρακολουθούν με ανύστακτο ενδιαφέρον περί τα 120 άτομα.
5.

Με ποιόν τρόπο συγκεντρώνονται τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης;

Οι προσφορές αυτές μπορεί να προέρχονται από τους πιστούς και από διαφόρους
φορείς, όπως Τράπεζες, καταστήματα, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, εταιρείες, χορηγοί
κ.λ.π.
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Τον συντονισμό των προσπαθειών έχει το Κεντρικό Ταμείο Ενοριακής Δράσεως,
το οποίο στεγάζεται στα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης στο Καματερό και την ευθύνη
του έχει ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Εμμανουήλ Σέρβος. Οι προσφορές
παραλαμβάνονται και από το Κεντρικό Ταμείο, αλλά και από τους Υπεύθυνους Ιερείς
μας και τους συνεργάτες του στα Ταμεία Ενοριακής Δράσεως στις κατά τόπους Ενορίες.
Αυτά είτε θα διανεμηθούν για τις ανάγκες της κάθε ενορίας και αν περισσεύουν με
σωστή κατανομή θα παραδοθούν σε ενορίες που έχουν ανάγκη.
Επίσης λειτουργούμε κοινωνικό παντοπωλείο στην Ιερά Μητρόπολη δίπλα στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καματερού και στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άνω Λιοσίων. Κοινωνικό βεστιάριο ειδών ένδυσης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
Ιλίου.
6.
Σεβασμιώτατε, πείτε μου, παρακαλώ, πόσα νοσοκομεία και ιδρύματα
βρίσκονται κάτω από την σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως;
Το μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα είναι το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων
Κηφισίας, όπου βρίσκεται στην Μητροπολιτική μας περιφέρεια και στο οποίο υπεύθυνοι
είναι ο π. Θεοδόσιος Μανώλης και ο π. Ιωσήφ Έκερτ.
Ακόμη έχουμε το Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων στο Ίλιον με υπεύθυνους
ιερείς τον π. Δημήτριο Δεστούνη και τον π. Αναστάσιο Κατσικαδάμα.
Το Ιδρυμα Βρεφών ἡ «Μητέρα» όπου λειτουργεί ο π. Δημήτριος Σαρρής, και άλλα
μικρότερες νοσηλευτικές μονάδες κυρίως ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
7.
Που μπορεί να απευθυνθεί όποιος χρειάζεται βοήθεια – τι δικαιολογητικά θα
χρειαστεί;
Όσοι έχουν πραγματική ανάγκη μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο
Ενοριακής Δράσεως της Ενορίας τους και από εκεί παραπέμπονται αναλόγως της
ανάγκης και στο Κεντρικό Ταμείο Ενοριακής Δράσεως.
Εκεί θα τους ζητηθούν κάποια δικαιολογητικά ανάλογα με την ανάγκη, που έχει
ο καθένας. Για παράδειγμα σου αναφέρω, ότι άλλα δικαιολογητικά θέλει αυτός, που έχει
ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και άλλο τρόπο αντιμετώπισης χρειάζεται (αμεσότητα,
παραπομπή στο κατάλληλο ίδρυμα ή γιατρό κ.λ.π.) και διαφορετικά δικαιολογητικά θα
καταθέσει όποιος θέλει να συμμετέχει στα συσσίτια.
Η δήλωση της εφορίας για την πιστοποίηση της οικονομικής κατάστασης είναι
ένα απαραίτητο δικαιολογητικό, αλλά δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Πάντως με τα
χαρτιά, που ζητούνται δεν είναι μόνο θέμα γραφειοκρατίας. Αποσκοπούν στο να φανεί
ότι εκείνος, που ζητά έχει πραγματική ανάγκη.
Δυστυχώς στην σημερινή εποχή μας με την οικονομική κρίση, αλλά και την
κρίση αξιών πέρα από όσους υποφέρουν και δυσκολεύονται να αποκτήσουν αγαθά
πρώτης ανάγκης –οι οποίοι καθημερινά αυξάνονται-, μετά λύπης το αναφέρω
συγκεντρώνονται και αρκετά άτομα, που δεν έχουν ουσιαστική ανάγκη.
Είναι στην διακριτική ευχέρεια και την αγάπη των μελών του κάθε Ενοριακού
Ταμείου Δράσεως να αναδείξει τις αληθινές ανάγκες με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλει

3

την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Δόξα τον Θεό, αυτό το επιτυγχάνουμε με τα στελέχη
μας στις ενορίες.
8.
Σεβασμιώτατε, πώς αισθάνεστε σαν Ποιμενάρχης μιας μεγάλης Μητροπόλεως
με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο;
«Δανείζει Θεώ ο ελεών πτωχόν» λέγει ο Σοφός Σολομώντας. Ως Αρχιερέας και
Ποιμένας αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως αισθάνομαι ότι κάνω αυτό, που πρέπει για τους
ανθρώπους, που μου έδωσε ο Θεός. Μακάρι να μπορούσα να έχω και ακόμη περισσότερα
αγαθά για να τους προσφέρω, ώστε να ανακουφίζω τις ανάγκες τους.
Ξέρεις, Άγγελε, είναι πολύ ωραίο να νοιώθει κάποιος, ότι ανταποκρίνεται στην
πείνα, τη δίψα, την γυμνότητα, την ξενιτεία, την αρρώστια και την φυλακή του άλλου.
Αυτοί οι ελάχιστοι αδελφοί μας είναι που θα μας βοηθήσουν να δούμε καθαρά το
Πρόσωπο του πολυεύσπλαχνου Χριστού στην μέλλουσα Κρίση Του.
9.

Τα Μ.Μ.Ε. έχουν υπάρξει συμπαραστάτες στο έργο αυτό;

Έχουμε ανταπόκριση και από τις τοπικές εφημερίδες της Μητροπολιτικής μας
Περιφέρειας, από τις ιστοσελίδες των διαφόρων φορέων των Δήμων μας και από τους
τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επίσης και από το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της
Ελλάδος και τις Εκκλησιαστικές Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
10.

Ποιό μήνυμα θα θέλατε να απευθύνετε στο αναγνωστικό μας κοινό;

Να μην παύσει ποτέ να ελπίζει. Η Ανάσταση του Χριστού την οποία εορτάζουμε
είναι η Ελπίδα όλων μας. Ίσως να περνάμε έναν μακρύ –χρονικά – Γολγοθά, αλλά στον
ορίζοντα υπάρχει το Φως και η Ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτό το Φως, τον Χριστό, αυτή
την Ελπίδα, την Ανάσταση, θέλω ως Τοπική Εκκλησία να μεταλαμπαδεύουμε στις
καρδιές και στις ζωές των πιστών μας με οποιαδήποτε κοινωνική, ποιμαντική,
πνευματική, προσωπική δραστηριοποίηση.
Σε ευχαριστώ πολύ. Σου εύχομαι καλή πρόοδο στα μαθήματα και τις σπουδές
σου.
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