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■ Μηνύματα ἀγάπης καὶ ἐλπίδος

Δωδεκαήμερο Ὁδοιπορικὸ
Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωσις

Τὴν Κυριακή, 19η Δεκεμβρίου 2016 
 ἐκ. ἡμ., Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ 

Γεννήσεως (7- 9 μ.μ.), μὲ τὴν εὐλο-
γία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος 
μας Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ 

Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματο-
ποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Χριστουγεν-

νιάτικη Ἐκδήλωσις, στὸ φιλόξενο Πνευματικὸ Κέντρο τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυρίου, τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου 
Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε καὶ πάλι εὐγενῶς ἡ Τοπικὴ 
Αὐτοδιοίκησις, μέλη τῆς ὁποίας ἐτίμησαν τὴν Ἐκδήλωσι μὲ 
τὴν παρουσία τους.

Προΐσταντο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καὶ ὁ  
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. 

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. 
Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς καὶ Ἀντιπροσωπείες τῶν 
ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς καὶ ὁ Ἀξι-
ότιμος Ἀντιδήμαρχος Φυλῆς κ. Ἀθανάσιος 
Σχίζας, ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δη-
μοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη 
Λιάκου, ὁ Ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης 
Λιᾶκος, Σύμβουλος τοῦ Δημάρχου, 
ὁ Ἀξιότιμος πρώην Δήμαρχος κ. Δη-
μήτριος Μπουραΐμης καὶ ἡ κα Ἰωάν-
να Σπυρίδωνος Πίνη.  

* * *
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Ἡ προσευχητικὴ ἔναρξις περιελάμβανε Τροπάρια ἀπὸ 
τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τὰ ὁποῖα 

ἀπέδωσε μὲ χάρι ἡ πολλὰ ὑποσχομένη νεοσύστα-
τος Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς Μητροπόλε-
ώς μας, ὑπὸ την διεύθυνσι τοῦ Πανοσιολογιωτά-
του ἐμπείρου Μουσικοδιδασκάλου π. Διονυσίου 
Ἁγιοκυπριανίτου.

Τὸ πυκνὸ ἀκροατήριο καλωσώρισε ἐν συν-
εχείᾳ ἡ Παρουσιάστρια, δίδα Ἰουστῖνα Φωκια-

νοῦ καὶ προσεκάλεσε τὰ μικρὰ «ἀγγελούδια» τῶν 
Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ κατόπιν τὰ παιδιὰ 
τῶν ἑπομένων τμημάτων, νὰ ἀπαγ-
γείλουν τὰ χαριτωμένα χριστου-
γεννιάτικα ποιήματά των.

Κατόπιν,  Μέλη καὶ Φίλοι τῶν 
Κατηχητικῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ 
Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
ἐπανέλαβαν, κατὰ παράκλησιν τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, τὰ Πον-
τιακὰ Κάλαντα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐπίσης ψάλει τὸ πρωΐ στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς, μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία 
Λειτουργία.

* * *
Ἀκολούθησε ἡ κατὰ πάντα ἐπιτυχὴς καὶ θαυμάσια πα-

ράστασις, ὑπὸ τοῦ Θεατρικοῦ Τμήματος τῆς Μητροπόλεώς 
μας, τοῦ Χριστουγεννιάτικου Διηγήματος «Ἡ Ὑπηρέτρα», 
τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ «ἅγιος τῶν γραμμάτων», ὁ Μεγάλος 
Ἐθνικός μας Λογοτέχνης Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (σὲ 
διασκευὴ Ξανθούλας Παπουτσῆ, † 2014), μὲ ἰσχυρὰ Μηνύ-
ματα πίστεως, ἐλπίδος, συγχωρητικότητος καὶ θυσιαστικῆς 
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ἀγάπης, στὸ Φῶς τῆς Ἑορτῆς των Χριστουγέννων.
Τὴν σκηνοθεσία εἶχε ἀναλάβει ἡ κα Σμαράγδα Καλουτζῆ, 

Ὑπεύθυνος τοῦ Τμήματος. Τὸ δὲ σκηνικὸ εἶχε φιλοτεχνή-
σει ἡ κα Ταμάρα Τοπάλα, Συντονίστρια τοῦ Β’ Γυναικείου 
Τμήματος τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονο-
γραφίας» («Ἐ. Ἐ. Ε.»), μὲ την βοήθεια Μελῶν τοῦ Ἐφηβικοῦ 
Τμήματος.

* * *
Τὸ πρόγραμμα ὡλοκληρώθηκε μὲ Κάλαντα διαφόρων 

περιοχῶν τῆς Ρωμηοσύνης, τὰ ὁποῖα ἐκάλυπταν τὶς Ἑορτὲς 
τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς-Ἁγίου Βασιλείου 
καὶ τῶν Φώτων. 

Τὴν Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθό-
δοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν δι-
εύθυνσι τοῦ π. Διονυσίου Ἁγιο-
κυπριανίτου, συνώδευσαν τὰ 
ρυθμικὰ χειροκροτήματα τοῦ 
πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου.

* * *
Στὴν κατακλεῖδα, τὴν ὁποίαν ἔθεσε στὴν εὐλογημένη 

αὐτὴ Ἐκδήλωσι ὁ Σεβασμιώτατος Μητοπολίτης μας, ἐκφρά-
σθηκαν εὐχαριστίες πρὸς ὅλους γιὰ τὴν παρουσία τους, καὶ 
ὑπογραμμίσθηκε ἡ ὠφέλεια τῶν Ἐκδηλώσεων αὐτῶν, διὰ 
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τῶν ὁποίων διατηρούμεθα ἑνω-
μένοι μὲ τὸν «λῶρο» τῆς Ἐλλη-
νορθοδόξου Παραδόσεώς μας, 
ἀντλοῦντες μὲ τρόπο δημιουρ-
γικὸ καὶ δυναμικὸ νάματα Πί-
στεως καὶ γνησίου Ἑλληνορθο-
δόξου Πολιτισμοῦ.

Στοὺς συνεργοῦντας μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο στὶς πολυ-
ωφελεῖς Συνάξεις αὐτές, ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητή-
ρια, εὐχαριστίες καὶ ἐγκάρδιες εὐχές, τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Δοτῆρι 
παντὸς ἀγαθοῦ, Δόξα καὶ εὐχαριστία!   

† Γ.Ἱ. Μ.  


