
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, Άγιε Δέσποτα 

κ.Μάρκο, επιτρέψτε μου μία σύντομη ιστορική αναδρομή των 

σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν και σφράγισαν εσαεί 

τη ζωή στα Λιβάδια και συνδέονται με την εορτή του Αγίου Λουκά. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1876 ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου κυρός 

Γρηγόριος ο Βυζάντιος εγκαινίασε το Παρθεναγωγείο Λιβαδίων. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1893 ο μακαριστός Μητροπολίτης Χίου κυρός 

Κωνσταντίνος Δεληγιάννης εγκαινίασε λαμπρώς τον περικαλλή τούτο 

βυζαντινό ναό του Αγίου Λουκά, την Αγια- Σοφιά του Αιγαίου όπως τον 

αποκαλούσαν τα τότε βιβλία της πατριδογνωσίας, καθώς και το Αρρεναγωγείο 

Λιβαδίων σημερινό Βούρειο Δημοτικό Σχολείο. 

Στις 24 Οκτωβρίου2008 πάλι κοντά στην εορτή του Αγίου ο μακαριστός 

Μητροπολίτης Χίου κυρός Διονύσιος εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα του Βούρειου 

Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων Χίου για να λειτουργεί ως σύγχρονο Σχολείο, 

αλλά και να μπορεί να υφίσταται ως τέτοιο. 

Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2022 εσείς με τα τίμια χέρια σας απονέμετε προς 

τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίου «Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΟΥΡΟΣ» την ανώτατη τιμητική διάκριση της χιακής Εκκλησίας, τον χρυσό 

Σταυρό του Αγίου Ισιδώρου. 

Όταν το 1984 ιδρύσαμε στα Λιβάδια τον Σύλλογό μας θέσαμε τρεις 

άξονες γύρω από τους οποίους θα εργαστούμε: Τον Χριστό, την πατρίδα και 

τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα χρόνια υπηρετήσαμε με πίστη και αφοσίωση ως 

εθελοντές στρατιώτες πρώτης γραμμής όλα τα παραπάνω προς επίτευξη του 

στόχου. 

Χριστοκεντρικές, πατριδοκεντρικές και ανθρωποκεντρικές οι 

προσπάθειές μας. 



Με οδηγό μας τον Χριστό υπηρετούμε την πατρίδα μας και τον άνθρωπο, 

ώστε να συμβάλουμε και εμείς στην εξύψωσή του ηθική και πνευματική μέσα 

στη συνεχώς βαλλόμενη κοινωνία μας. 

Διαμορφώνουμε συνεχώς ένα τοπίο διατήρησης της εθνικής μας 

ταυτότητας και συνείδησης και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Βαρύς ο λόγος του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη: « Χωρίς 

να υποτιμώ άλλους κινδύνους, πιστεύω ότι μεγαλύτερος είναι ο αφελληνισμός 

της νεολαίας», καθώς και του διανοούμενου Χρήστου Γιανναρά: «Ο 

ελληνισμός θα εκλείψει ως ενεργός πρόταση πολιτισμού όχι με την κατάκτηση 

από κάποιον εχθρό αλλά με την ολοκλήρωση της μιμητικής υποταγής στη 

Δύση.» 

Εσείς Σεβασμιότατε, σήμερα με την απόφαση και πράξη σας αυτή 

δείχνετε ότι αναγνωρίζετε το έργο το οποίο επιτελείται στον «ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΡΟ» 

και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό εκ βάθους καρδίας. Υποσχόμαστε ότι θα 

συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση και θέληση και στο μέλλον και μάλιστα 

περισσότερο ενισχυμένοι και ατσαλωμένοι από ποτέ. Οι δυσκολίες πολλές και 

μεγάλες αλλά εξίσου πολλές και μεγάλες οι δυνάμεις με τις οποίες μας 

οπλίσατε σήμερα. Συνεχίζουμε με την ίδια σεμνότητα και σοβαρότητα. 

Η ανώτατη αυτή τιμητική διάκριση ανήκει σε όλους όσους εργάστηκαν, 

νεκρούς και ζώντες, για την ανέγερση αυτού του οικοδομήματος και για την 

επίτευξη του πολυσχιδούς έργου του. 

Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός μας να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και 

έμπνευση στο έργο σας και ο Άγιος, Ένδοξος, Πανεύφημος  Απόστολος και 

Ευαγγελιστής Λουκάς, που εορτάζει σήμερα, να είναι προστάτης και βοηθός 

στη ζωή σας. 

 

                               Λιβάδια 18 Οκτωβρίου 2022 

                                Λουκάς Αμπελιώτης. 


