Ενημερωτικό Δελτίο
Από το Γραφεύο Σύπου του Οικουμενικού Πατριαρχεύου

Πατριάρχησ Βαρθολομαίοσ: «Είςθε τα παιδιά του
Facebook και του instagram, αλλά οι ςυνήθειεσ τησ
εποχήσ δεν ςασ αφήνουν να χαρείτε από κοντά την
επικοινωνία με το πρόςωπο του άλλου»
Θερμό υποδοχό ςτο Οικουμενικό Πατριαρχεύο, μαθητών, Καθηγητών,
Πανεπιςτημιακών και όλων των ςυμμετεχόντων ςτο 6ο Διεθνϋσ
Μαθητικό υνϋδριο που πραγματοποιεύται ςτην Πόλη
Με θερμούσ πατρικούσ λόγουσ ο Οικουμενικόσ Πατριϊρχησ Βαρθολομαύοσ,
υποδϋχθηκε απόψε, Παραςκευό, 16 Μαρτύου, ςτην Ιερϊ Έδρα τησ
Πρωτοθρόνου Εκκληςύασ τησ Ορθοδοξύασ, τουσ μαθητϋσ, τουσ Καθηγητϋσ,
τουσ Πανεπιςτημιακούσ δαςκϊλουσ και όλουσ όςοι ςυμμετϋχουν ςτο 6 ο
Διεθνϋσ Μαθητικό Συνϋδριο, το οπούο πραγματοποιεύται ςτο Ζωγρϊφειο
Λύκειο τησ Πόλησ, με τύτλο «Ο Κωνςταντινουπολύτησ Γεώργιοσ
Θεοτοκϊσ». Μετϊ την τϋλεςη τησ Ακολουθύασ τησ Δ’ ςτϊςησ των
Χαιρετιςμών, κατϊ την οπούα χοροςτϊτηςε, ο Οικουμενικόσ Πατριϊρχησ
απευθύνθηκε ςτο εκκληςύαςμα, που κατϋκλυςε τον Πϊνςεπτο
Πατριαρχικό Ναό, και ιδιαιτϋρωσ ςτουσ μαθητϋσ που ταξύδεψαν από
πολλϋσ χώρεσ για να λϊβουν μϋροσ ςτο εν λόγω Διεθνϋσ Συνϋδριο.
«Εύμαι βαθύτατα ςυγκινημϋνοσ, ο Πατριϊρχησ ςασ, ο πνευματικόσ ςασ
πατϋρασ, να υποδϋχωμαι εδώ ςτο Υανϊρι τησ Ιςτορύασ, εςϊσ, τα γεμϊτα
ελπύδα νιϊτα, το μϋλλον τησ φυλόσ μασ. Βλϋπω ςτο πρόςωπο του καθενόσ
από εςϊσ, ςτα ζωηρϊ μϊτια ςασ, μια πϊλη. Αυτό η πϊλη δεν εύναι ϊλλη από
αυτόν των ονεύρων και των φιλοδοξιών ςασ με τα φουρτουνιαςμϋνα
κύματα απαιςιοδοξύασ τησ ςύγχρονησ εποχόσ. Εύςθε νϋοι, ϋχετε ορϊματα,
ςχϋδια, κϊνετε όνειρα για το μϋλλον. Ονειρεύεςθε, και ςυγχρόνωσ
αντιμετωπύζετε το χειρότερο πρόςωπο μιασ κατ΄ όνομα κοινωνύασ η οπούα
ςτερεύ από τον ϊνθρωπο τη χαρϊ τησ ουςιαςτικόσ κοινωνύασ με τον
ςυνϊνθρωπο», εύπε ο Πατριϊρχησ και ςυνϋχιςε: «Εύςθε τα παιδιϊ του
Facebook και του instagram, αλλϊ οι ςυνόθειεσ τησ εποχόσ δεν ςασ αφόνουν
να χαρεύτε από κοντϊ την επικοινωνύα με το πρόςωπο του ϊλλου! Αυτό
ςυμβαύνει, αγαπητού μασ φύλοι, διότι κοινωνύα με τον ϊλλο, ςημαύνει
αλληλοπεριχώρηςη, κϋνωςη, ϊδειαςμα από εγωιςμό, ςημαύνει θυςύα. Η
κοινωνύα μεταξύ των προςώπων δεν εύναι απλό υπόθεςη αλλϊ όχι και
ακατόρθωτη. Η γνόςια κοινωνύα, η αληθινό και ανθρώπινη επικοινωνύα,
εύναι ο μεγϊλοσ εχθρόσ του εγωιςμού. Δυςτυχώσ, εμεύσ ο μεγαλύτερού ςασ,
ςασ εγκαταλεύψαμε πϊνω από την οθόνη ενόσ λϊπτοπ, ςασ πόραμε από το
χϋρι τισ μπϊλεσ και ςασ χαρύςαμε ςύγχρονα κινητϊ, ςασ μαζϋψαμε από τισ
εξοχϋσ, ςασ ςτοιβϊξαμε ςε πόλεισ τςιμεντουπόλεισ - και ςασ ειςαγϊγαμε ςε

μια εικονικό πραγματικότητα. ασ ςτϋλνουμε ςε φροντιςτόρια και
εξωςχολικϋσ δραςτηριότητεσ για να γύνετε επιςτόμονεσ, αλλϊ ληςμονόςαμε
να ςασ διδϊξουμε ότι η αληθινό μόρφωςη εύναι η ανθρωπιϊ, εύναι η αγϊπη
προσ τον Θεό, τον ςυνϊνθρωπο και προσ τη κτύςη, το περιβϊλλον,
δημιουργύα ολόκληρη. Αυτό η μόρφωςη, εύναι η ατόφια και πραγματικό
πούηςη και λογοτεχνύα του ανθρωπύνου γϋνουσ».
Στην ομιλύα του ο Οικουμενικόσ Πατριϊρχησ, με αφορμό την τϋλεςη των
Χαιρετιςμών, ϋκανε ιδιαύτερη αναφορϊ ςτην Υπεραγύα Θεοτόκο.
«Μαθητεύουμε πια ωσ ϊνθρωποι ςτο εικονικό και απορρύψαμε την εικόνα
του Θεού, τον ϊνθρωπο, τον ηγαπημϋνον του Θεού. Αυτό εύναι η ρύζα όλων
των φανερών και αφανών προβλημϊτων τα οπούα αντιμετωπύζουμε ωσ
ςημερινό τραγικό πραγματικότητα. Όμωσ, παιδιϊ μασ αγαπημϋνα, όλη αυτό
η τραγικότητα τησ απομονώςεωσ και τησ ατομοκρατύασ, ςυντρύβεται
ευτυχώσ εμπρόσ εισ αυτό το εικόνιςμα τησ Τπεραγύασ Θεοτόκου όπου μόλισ
αναγνώςαμε τα υπϋροχα λόγια και βιώματα των Φαιρετιςμών Σησ.
υντρύβεται εμπρόσ εισ αυτόν την εικόνα κϊθε εικονικό εκδόλωςη του
ανθρωπύνου εύδουσ. Μπροςτϊ ςτο καθαρό βλϋμμα Σησ διαλύεται κϊθε
πονηρύα και ψεύτικη κύνηςη των καρδιών μασ. την τρυφερότητϊ Σησ
απϋναντι μαλακώνουν οι ςκληρυνθεύςεσ από τον ατομοκεντριςμό ψυχϋσ
μασ. την αγκαλιϊ Σησ βρύςκουν την αληθινό υπόςταςό τουσ όλεσ οι
εςωτερικϋσ παρορμόςεισ μασ. [...] Γι΄ αυτό και δικαύωσ Ση χαιρετύζουμε και
τώρα και πϊντοτε και γυρεύουμε από Εκεύνην να γύνει η μεςύτρια τησ
ειρόνησ, τησ καταλλαγόσ, τησ ςυμφιλιώςεωσ, τησ αγαπητικόσ κοινωνύασ και
πολιτιςμϋνησ ςυνυπϊρξεώσ μασ, τησ αποδοχόσ του αδελφού μασ όπωσ εύναι,
και για να αποκαταςτόςουμε, τη Βαςιλεύα των Ουρανών».
Κατόπιν προϋτρεψε τουσ μαθητϋσ: «Ανούξτε τισ καρδιϋσ ςασ εδώ να
γεμύςουν φωσ και ελπύδα. Αυτό ταιριϊζει τόςο όμορφα με την ολϊνθιςτη
νιότη ςασ. Και με αυτϊ τα εφόδια επιςτρϋψτε ςτα ςπιτικϊ ςασ, ςτισ
οικογϋνειϋσ ςασ, ςτουσ φύλουσ ςασ, ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςασ, ςτουσ τόπουσ
ςασ, την Ελλϊδα, την Κύπρο, τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ αλλϊ και
ςτην δικό μου γενϋτειρα, ςτην Ίμβρο τησ καρδιϊσ και τησ νοςταλγύασ μου.
Επιςτρϋψτε εκεύ και μοιραςτεύτε με όλουσ αυτϊ τα όμορφα βιώματϊ ςασ
από την Πόλη και το Οικουμενικό μασ Πατριαρχεύο, το κϋντρο τησ
Οικουμενικόσ Ορθοδοξύασ. Και μη φοβϊςτε να αγαπϊτε και κυρύωσ να
αγαπιϋςτε. Διότι εύναι πιο δύςκολο να αγαπιϋται κανεύσ από το να αγαπϊ.
Αγαπόςτε τον Σριαδικό μασ Θεό, τη Ρωμηοςύνη μασ, την πλούςια ςε αξύεσ
και ιδανικϊ ιςτορύα μασ, την όμορφη παρϊδοςη μασ. Αγαπόςτε ςτα
γρϊμματα και την παιδεύα. Μορφωθεύτε και μορφώςτε ςτισ ψυχϋσ ςασ την
πιο υπϋροχη ανθρώπινη εικόνα, τον Θεϊνθρωπο Κύριο ο Οπούοσ ϋφθαςε
μϋχρι του Πϊθουσ και του ταυρού, για να ςυναναςτόςει ολόκληρο το
ανθρώπινο γϋνοσ και ςύνολη τη δημιουργύα Σου, όςη την κτύςη».

Ολοκληρώνοντασ την ομιλύα του δεν παρϋλειψε να αναφερθεύ και ςτα
πρόςωπα των ςυντελεςτών του 6ου Διεθνούσ Μαθητικού Συνεδρύου, από
το Ζωγρϊφειο Λύκειο τησ Πόλησ και τα εκπαιδευτόρια Μαντουλύδη, αλλϊ
και των καθηγητών που ςυνοδεύουν τουσ νϋουσ: «Έχετε μϋςα ςτα χϋρια
ςασ το μϋλλον του Γϋνουσ μασ. Διαμορφώςτε την προςωπικότητα των
μαθητών ςασ, ώςτε να ϋχουν πύςτη και αγϊπη, αυτοπεπούθηςη και
αυτοςεβαςμό».

