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Στη φιλόξενη αίθουσα της γεραράς Φιλοπτώχου Αδελφότητας 
Ανδρών Θεσσαλονίκης προσκλήθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητρο- 
πολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας το βράδυ 
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της Τετάρτης 29-10-2014, για να παρακολουθήσει την παρουσίαση 
των αρχιτεκτονικών σχεδίων που εκπονήθηκαν για την ανέγερση 
τριώροφης Παιδαγωγικής Εστίας προσωρινής διαμονής στο 
Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης με το όνομα « Ο Φάρος του 
Κόσμου». Ο « Φάρος του Κόσμου» θα φιλοξενεί παιδιά Ρομά με 
σκοπό να τα προσφέρει τη ζεστασιά οικογένειας, να τα εντάξει 
ομαλά στην κοινωνία κρατώντας τα μακριά από παραβατικές 
συμπεριφορές. Αρχικά, πήρε το λόγο ο κ. Θεόδωρος Δαρδαβέσης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και Πρόεδρος 
της Φ.Α.Α.Θ., και αφού έδωσε το στίγμα της παρουσίας των Ρομά 
στην περιοχή, χαρτογράφησε την ιστορική διαδρομή των Ρομά ανά 
τον κόσμο. Ο κ. Πρόεδρος στο γλαφυρό λόγο του εκμυστηρεύτηκε 
στο πολυπληθές ακροατήριο όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβη 
το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. από τη σύλληψη της ιδέας για την ανέγερση 
της Παιδαγωγικής Εστίας ως την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών 
και μηχανολογικών σχεδίων, καθώς επίσης και την πλήρη 
ικανοποίησή του, γιατί στην πραγματοποίηση των σχεδίων 
βρήκε αξιόμαχους συμμάχους το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και τον 
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αθηναγόρα Λουκατάρη. 
Στη συνέχεια προσκλήθηκε στο βήμα ο Σεβασμιώτατος ο 
οποίος δια πολλών ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της 
Φ.Α.Α.Θ. για την ανάληψη πρωτοβουλίας ανέγερσης του 
«Φάρου του Κόσμου». Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε ακόμη με 
ευγνωμοσύνη στη θυσιαστική διακονία του π. Αθηναγόρα στην 
περιθωριοποιημένη κοινωνία των Ρομά, μια διακονία η οποία 
έτυχε – τελευταίως- διεθνούς αναγνώρισης. Ο Σεβασμιώτατος, 
στην κατακλείδα του λόγου του σε μια ενθουσιώδη αποστροφή 
προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ., είπε: « η ανέγερση του « 
Φάρου του Κόσμου» θα δείχνει το δρόμο της διακονίας και ης 
αγάπης. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιραζόμαστε αυτήν την 
προσπάθεια. Θα αλλάξουμε τον κόσμο. Να είστε βέβαιοι. Ο 
«Φάρος του Κόσμου» στα δυτικά της πόλης θα πολεμήσει και θα 
καταργήσει το σκοτάδι της αμάθειας και της παραβατικότητας». 
Ακολούθησαν ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης κ. 
Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος ευχαρίστησε τη Φ.Α.Α.Θ. για τη 
γενναιόδωρη προσφορά της και ο π. Αθηναγόρας ο οποίος 
από την άλλη μεριά εκδήλωσε έντονα τη χαρά του που ένα 
όνειρο ζωής πήρε σάρκα και οστά: οι ανήλικοι Ρομά θα έχουν 
τώρα τη δική τους στέγη. Οι παριστάμενοι εντυπωσιάστηκαν, όταν 
μέσω διαφανειών προβλήθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια του « 
Φάρου του Κόσμου».  



Τέλος, τη χαρά τους έκαναν τραγούδι 5 παιδιά Ρομά, τα οποία 
απέδωσαν τσιγγάνικα τραγούδια με το δικό τους ιδιαίτερο ύφος. 
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