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Σεβασμιώτατε, 

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, 

Προτού εισέλθω στο θέμα της εισηγήσεώς μου, επιθυμώ να 

απευθυνθώ σε Εσάς, Σεβασμιώτατε, και να Σας εκφράσω τις 

ολόθερμες και εγκάρδιες ευχαριστίες μου για την ακατάπαυστη 

στήριξή Σας, την αδιάλειπτη συμμετοχή Σας, την πατρική αγάπη και 

το αδιάπτωτο ενδιαφέρον, με τα οποία περιβάλλετε το σπουδαίο 

ζήτημα της φιλανθρωπικής διακονίας της Τοπικής μας Εκκλησίας. 

Επιθυμώ επίσης να Σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να 

απευθυνθώ ενημερωτικά στους αδελφούς κληρικούς μας, ώστε να 

γνωρίσουν απολογιστικά και αναλυτικά, μέσα από τα στοιχεία που 

διαθέτομε, τα της λειτουργίας του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της 

Ιεράς Μητροπόλεώς μας κατά την τελευταία τριετία 2011-2013. Τα 

οποία έχουν ως εξής: 

 

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, κατά τα έτη 2011- 2012- 2013 

διέθεσε συνολικά το ποσόν των  214.740  €  για διάφορες ανάγκες των 

εμπερίστατων αδελφών μας, οι οποίοι ήλθαν στην πόρτα της 

Τοπικής μας Εκκλησίας ζητώντας την βοήθεια Της. Οι δράσεις στις 

οποίες διατέθηκε το ποσόν αυτό αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 

1ον. Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη διαθέσαμε το ποσόν 

των 60.619 € προκειμένου να βοηθήσομε στην περίθαλψή τους 

ανέργους, απόρους, γέροντες χαμηλοσυνταξιούχους και ΑΜΕΑ. 

 



2ον. Για έκτακτες ανάγκες διατέθηκε το ποσό των 73.178 €. Με 

αυτό το κονδύλι συμβάλαμε στις  ανάγκες ατόμων που αδυνατούν να 

πληρώσουν το ενοίκιό τους, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του νερού 

και λοιπές παρόμοιες περιπτώσεις. 

3ον. Σε φοιτητικά επιδόματα διαθέσαμε το ποσόν των 27.170 €. 

Με την δαπάνη αυτή συμμετέχουμε και στηρίζουμε τους νέους και 

τις νέες του τόπου μας στις φοιτητικές τους ανάγκες ανά την 

Ελλάδα. 

4ον. Για τρόφιμα δαπανήθηκε το ποσόν των 38.925 €. Και εδώ θα 

σταθώ λίγο, για να σας ενημερώσω ότι κατά την διάρκεια της 

τριετίας 2011-2012 και 2013 το ΓΦΤ διένειμε 135 τόνους τροφίμων, εκ 

των οποίων κάποια αγοράσθηκαν με το προαναφερθέν ποσό, ενώ 

άλλα συγκεντρώθηκαν με ποικίλες ενέργειες και σε συνεργασία με 

ενορίες, φορείς, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς και 

παραδοσιακούς συλλόγους του τόπου μας. Επίσης διατέθηκε αρκετά 

μεγάλος όγκος ρουχισμού σε συνανθρώπους μας που τα είχαν 

ανάγκη. 

5ον. Τέλος, οι λειτουργικές δαπάνες του ΓΦΤ τα τρία τελευταία 

έτη ανέρχονται στο ποσόν των 13.172 €. 

 

Τα χρήματα που δαπανήθηκαν από το ΓΦΤ μας κατά τήν 

τελευταία τριετία προήλθαν: 

1ον. Από τόν Έρανο της Αγάπης που διεξάγεται μια φορά το 

χρόνο στις ενορίες της Μητροπόλεώς μας, ο οποίος τα έτη 2011-2012 

απέδωσε συνολικά το ποσόν των 56.702 €. 

2ον. Από τα κυτία υπέρ του Φιλοπτώχου, που υπάρχουν σε 

ενορίες της πόλεώς μας, από τα οποία συλλέξαμε συνολικά το ποσόν 

των 38.833 €, και 

3ον. Από τις δωρεές των ανθρώπων του τόπου μας, οι οποίοι 

μέσα από το υστέρημά τους εκδήλωσαν έμπρακτα την 

συμπαράστασή τους στην διακονία μας, καθώς και από διάφορες 

αθλητικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 

για την στήριξη του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου μας, 

συγκεντρώθηκε συνολικά το ποσόν των 107.650 €. 

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ο όγκος των χρημάτων αυτών, αν 

μη τι άλλο, δεν είναι καταφρονητέος, αν μάλιστα αναλογισθούμε το 



μέγεθος της οικονομικής κρίσεως που ταλανίζει την χώρα και τον 

τόπο μας τα τελευταία αυτά χρόνια. 

 Μια κρίση που οδήγησε στην πόρτα μας πολύ περισσότερους 

συνανθρώπους μας. Και δυστυχώς αυτή η τάση είναι έντονα 

αυξητική τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 

διαθέτει η υπηρεσία μας. Από το 2010 έως σήμερα η προσέλευση των 

απόρων αδελφών μας έχει διπλασιαστεί. Συγκεκριμένα, από 405 

ανθρώπους που είχαμε το 2010, το 2013 φτάσαμε τους 1060 που 

ζήτησαν την βοήθεια μας. Εξ αυτών το 73% (770) είναι ελληνικής 

υπηκοότητας και το 27% (290) αλλοδαποί. 

Όπως θα διαπιστώσατε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή 

και τείνει να γίνει ακόμη χειρότερη. Και δυστυχώς οι επιπτώσεις 

αυτής της  κατάστασης δεν είναι κάθου ευχάριστες, αφού 

καθημερινά ακούμε για πολλά δυσάρεστα γεγονότα  που 

συμβαίνουν γύρω μας, όπως πχ δολοφονίες, αυτοχειρίες, κτλ. 

Λόγω της κρίσης και της ανέχειας, οι άνθρωποί μας υποφέρουν 

σοβαρά με συνέπεια να επιβαρύνεται επικίνδυνα τόσο η σωματική 

όσο και η ψυχική τους υγεία. Για τον λόγο αυτό οι δαπάνες του ΓΦΤ 

για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα τελευταία έτη είναι 

σημαντικά αυξημένες, ιδιαίτερα για φαρμακευτικές αγωγές ψυχικής 

υγείας. 

 Και αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι το 2009 το ΓΦΤ 

στήριξε ιατροφαρμακευτικά 38 ανθρώπους, το 2010 81 ανθρώπους, 

ενώ το 2012 και 2013 οι παροχή αυτής της βοήθειας αυξήθηκε κατά 

317%, που μεταφράζεται σε 268 συνανθρώπους μας με προβλήματα 

ψυχικής υγείας. 

Μέσα από τα παραπάνω στοιχεία, που καταθέσαμε στην 

αγάπη σας,  μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι, στην δύσκολη αυτή 

συγκυρία που βιώνουμε, υπάρχει δυστυχώς σοβαρή αδυναμία του 

κράτους να υποστηρίξει κοινωνικές και προνοιακές δομές, όπως 

οφείλει ως Κράτος Πρόνοιας. 

 Ακούγονται πολλές φωνές, πολιτικές και κοινωνικές, που 

ζητούν από την Εκκλησία την ανάληψη αυτών των καθηκόντων.  

Κάτι που κρίνεται λανθασμένο μιας και ο πρωταρχικός ρόλος 

της Εκκλησίας δεν είναι προνοιακός, αλλά σωτηριολογικός και 

πνευματικός. 



 Η Εκκλησία απλώς έρχεται να εκδηλώσει την αγάπη Της προς 

τον πάσχοντα συνάνθρωπο με την υλική υποστήριξη και τη 

φιλανθρωπική διακονία Της. Δράσεις που και αυτές γίνονται με 

εκκλησιολογικό προσανατολισμό προς πνευματική ωφέλεια τόσο του 

βοηθούντος όσο και του βοηθουμένου. 

Είναι διαπίστωσή μας, ότι οι άνθρωποι σήμερα, δεν έχουν 

ανάγκη μόνο από τρόφιμα και χρήματα. Χρειάζονται κάποιον να 

τους συμπαρασταθεί, να τους ακούσει αφιερώνοντάς τους  χρόνο, 

συζητώντας μαζί τους τα θέματα που τους απασχολούν και τους 

προβληματίζουν. Ακόμη, να τους ενθαρρύνει, εφοδιάζοντας τους με 

πίστη και ελπίδα, και να αισθανθούν έναν συνοδοιπόρο,  μιας και οι 

ίδιοι ζουν μέσα στην απομόνωση της κοινωνίας, βυθισμένοι στο 

προβληματικό τους εγώ, γεμάτοι απογοήτευση και απελπισία. Και 

γι’ αυτό προσέρχονται στην αγκαλιά της Εκκλησίας αναζητώντας 

διέξοδο, ως  ύστατη καταφυγή προ του οριστικού αδιεξόδου τους.   

Αν ήθελε κανείς να δώσει ορισμό στον όρο «φιλάνθρωπος», θα 

μπορούσε να πει ότι φιλάνθρωπος δεν είναι  αυτός που δίνει κάτι σε 

ύλη και χρήματα μόνο, αλλά αυτός που δίνεται -όπως συχνά 

συνηθίζετε να λέτε και Εσείς, Σεβασμιώτατε- που δίνεται εξ 

ολοκλήρου για τον έχοντα ανάγκη αδελφό του, μιμούμενος τον 

Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το εκούσιο Πάθος Του για την σωτηρία 

του ανθρώπου. 

 

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, 

Δυστυχώς το αύριο του τόπου μας προδιαγράφεται ίσως πιο 

δύσκολο από το σήμερα και τα προβλήματα πιθανόν να διογκωθούν. 

Οι προκλήσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε 

κοινωνικό όσο και σε ποιμαντικό επίπεδο θα είναι πολλές και, κατά 

την ταπεινή μου άποψη, θα πρέπει να μας βρουν κατάλληλα 

προετοιμασμένους ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Για τον 

λόγο αυτό θα καταθέσω ταπεινά στην αγάπη σας κάποιες προτάσεις 

για την αναβάθμιση της φιλανθρωπικής διακονίας μας: 

 

1ον. Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία. Κρίνεται απαραίτητο, 

αδελφοί μου, να δημιουργηθούν ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, 

τουλάχιστον στις ενορίες της πόλεως Ρεθύμνης, αφενός γιατί οι 



άνθρωποι που έχουν ανάγκη έχουν αυξηθεί κατά πολύ και αφετέρου 

διότι οι εφημέριοι των ενοριών οφείλουν και πρέπει να γνωρίζουν τα 

περιστατικά της ενορίας τους, αφού αυτοί έχουν κατ’ εξοχήν την 

ποιμαντική και πνευματική ευθύνη των ενοριτών τους έναντι Θεού 

και ανθρώπων. Είναι αυτοί που μέσα από τον πολυσήμαντο ρόλο του 

πνευματικού μπορούν να συμβάλουν  ενεργά για την πνευματική 

και ψυχική στήριξη των εμπερίστατων αδελφών μας -αγωνιζόμενοι 

για την μείωση, όσο το δυνατόν, του φαινομένου των ψυχικά 

ασθενών- και στην συνέχεια να τους παραπέμπουν επικουρικά  στο 

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, με παραπεμπτικό της ενορίας, ώστε να 

υπάρχει μια διαρκής συνέχεια και συνεργασία μεταξύ των ενοριών 

και του ΓΦΤ της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

2ον. Ενημερωτικά και Επιμορφωτικά Σεμινάρια. Θα πρέπει 

να γνωρίζουμε ότι το Ρέθυμνο καταλαμβάνει, δυστυχώς, δυσάρεστες 

πρωτιές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα εξαρτήσεων. Π.χ., Σε 

ευρωπαϊκή έρευνα ο νομός Ρεθύμνης έρχεται, κατ’ αναλογίαν 

πληθυσμού, πρώτος στην κατανάλωση  αλκοόλ και ειδικά σε νεαρές 

ηλικίες, κάτω των 18 ετών. Επίσης σε έρευνα του κέντρου για την 

μελέτη και την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και 

παραμέλησης Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε το 2012, ο νομός μας 

κατατάσσεται πρώτος στην Ελλάδα σε θέματα σωματικής και 

ψυχικής κακοποίησης ανηλίκων και γυναικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι 

τα θέματα είναι πολλά και ιδιαιτέρως σοβαρά. Και αναρωτιέμαι, αν 

έρθει και με βρει ένα τέτοιο γεγονός τι θα πρέπει να κάνω; πώς θα 

πρέπει να πράξω; 

Για τους λόγους αυτούς καλό θα ήταν να δημιουργηθούν 

ομάδες επιμορφωτικών σεμιναρίων από ειδικούς του ΟΚΑΝΑ για τα 

θέματα εξαρτήσεων και του Ινστιτούτου Κακοποιημένων Παιδιών 

και Γυναικών, με στόχο τόσο την ενημέρωση και την επιμόρφωσή 

μας πάνω σε αυτά τα φλέγοντα ζητήματα όσο και για να γνωρίζουμε 

πού και πότε μπορούμε να απευθυνόμαστε σε περιπτώσεις τέτοιων 

περιστατικών. 

 

Αγαπητοί μου αδελφοί, 

Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή μου αυτή λέγοντάς σας ότι 

το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με την 



Χάρη του Αγίου Θεού, συνεχίζει αδιάκοπα να προσφέρει την αγάπη 

του στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι 

μια υπηρεσία απρόσωπη αφού υπάρχει διάθεση συνεργασίας με 

όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας.  

Τόσο ο καλός μου συνεργάτης στο έργο αυτό, ο παπα-Γιάννης 

Μαυρουλάκης, όσο και οι εθελόντριες συνεργάτιδές μας δίνουν 

καθημερινά το παρών στην διακονία αυτή με ανάμικτα 

συναισθήματα χαρμολύπης.  

Χαράς, όταν μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση 

κάποιου προβλήματος, αλλά και λύπης, αφού κάθε στιγμή 

γινόμαστε αποδέκτες και συγκοινωνοί του πόνου των αδελφών μας. 

Και τα λέγω αυτά απευθυνόμενος στην αγάπη σας, για να σας 

επισημάνω το πόσο σημαντική είναι η δική σας ενεργή συμμετοχή, η 

δική σας βοήθεια, που μπορεί να μας ενδυναμώσει, ώστε να 

συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή και να κρατηθούμε όρθιοι στις 

επάλξεις μας. 

Σκεφτείτε για λίγο τι θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, 

ακόμη και σε εμάς τους ίδιους, αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

καλύψουμε τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των 268 ψυχασθενών 

αδελφών μας. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλώ και σας 

παρακαλώ θερμά να ενεργοποιηθείτε, όσο μπορείτε καλύτερα και 

περισσότερο, στη φετινή σωστή διεξαγωγή του Εράνου της Αγάπης  

και, με τον τρόπο αυτό, να συνδράμετε σε αυτή την κολοσσιαία 

προσπάθεια της Τοπικής μας Εκκλησίας. 

Γνωρίζουμε καλά ότι οι άνθρωποί μας δυσκολεύονται 

οικονομικά πολύ αυτόν τον καιρό. Αλλά και ταυτόχρονα γνωρίζουμε 

ότι οι άνθρωποι μάς εμπιστεύονται, εμπιστεύονται την Εκκλησία και 

το έργο Της. Και είμαι βέβαιος  πως, αν τους ζητηθεί, θα προσφέρουν 

από το υστέρημά τους, όπως άλλωστε το κάνουν πάντοτε. Αρκεί, 

αδελφοί μου, να τους ζητηθεί.  Και  είναι κάτι που μπορεί νά 

διαπιστωθεί. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


