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■ Πρὸς ἔκφρασιν καὶ σύσφιγξιν τῶν πνευματικῶν δεσμῶν

Πασχαλινὴ Συνεστίασις
στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος»

Στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς 
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 10η Ἀπριλίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος 
 μας καὶ τῆς Πανυμνήτου Θεοτόκου, 

ὡς καὶ τὶς εὐχὲς καὶ τὴν χαροποιὸ συμ-
μετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ, πραγματοποιήθηκε στὸν κῆπο τοῦ 
Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Ἡ Πανύμνητος», μία Πασχα-
λινὴ Συνεστίασις.

Στὴν ὑπαίθρια αὐτὴ ἑορτή, τὴν ὁποίαν συνδιωργάνωσαν  
τὰ Μέλη τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρε-
τος ὁ Ἐλεήμων», ὁ Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν καὶ ἡ Χορωδία-
Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας, ἅπαντες ἦσαν προσκεκλημένοι.

Συμμετεῖχαν ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδό-
σιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης, Ἱερεῖς καὶ Ἀντιπροσωπίες τῶν
Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
μας, καὶ πλῆθος μικρῶν καὶ με-

γάλων φιλεόρτων.

* * *
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Ἀφοῦ ἡ βυζαντινὴ Χορωδία 
καλωσώρισε τὸν Σεβασμ. Ποιμε-
νάρχη μας καὶ ἅπαντας τοὺς πα-
ρόντας μὲ ἀναστάσιμους ὕμνους, 
ἡ κα Χαρίκλεια Ρούτση ἐπαρου-
σίασε τὸ πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς.

Ἡ κα Αἰμιλία Οὔτου, Μέλος 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος 
ὁ Ἐλεήμων» ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων στὸν ἀναστάσιμο ἐναρ-
κτήριο Χαιρετισμό της:

«....Ἀπὸ τὴν περασμένη Κυριακὴ τῆς Ἀγάπης, Κυριακὴ τοῦ 
Πάσχα, πέρασε μία ἑβδομάδα, ἡ ὁποία, ὅπως λέγει ἡ Ἐκκλησία 
μας, λογίζεται ὡς μία ἡμέρα!  Ὡς μία ἡμέρα …Ἀγάπης! Σήμερα 
κλείνουμε τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ ἑορτάζοντας αὐτήν τὴν …Ἀγάπη! 

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Πατρίδος 
μας μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ δίνουμε τὸ παρὸν σὲ τέτοιες ἑορταστικὲς 
ἐκδηλώσεις, οὕτως ὥστε νὰ μεταλαμπαδεύουμε μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ  τὴν Παράδοσι καὶ τὸν Πολιτισμό μας στὶς ἑπόμενες γενιές.

Ὅπως λέγει καὶ ὁ ἀρχαῖος ἕλληνας Φιλόσοφος Δημόκριτος 
“Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόκευτος”. Δηλαδή, ἡ πο-
ρεία τῆς ζωῆς μας χωρὶς τὶς πολιτιστικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς 
Ἑορτές, μοιάζει μὲ ἕναν μακρὺ δρόμο χωρίς …πανδοχεῖο!

Σὲ αὐτὴν τὴν προοπτικὴ λοιπόν, μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ 
βιώνουμε τὸ “….ἀλλήλους περιπτυξώμεθα…”, τὴν Ἀγάπη δη-
λαδὴ ποὺ πρέπει νὰ ἐκφράζουμε ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον...».

Ἀκολούθησε ἀνάγνωσις ἀποσπασμά-
των ἀπὸ τὸ θαυμάσιο Κείμενο τοῦ 

ἀειμνήστου Φωτίου Κόντογλου, 
«Ἀνέτειλε τὸ Ἔαρ», ὑπὸ τοῦ κου 
Φωτίου Ἀθανασοπούλου, διὰ τοῦ 
ὁποίου ἀναδεικνύεται ἡ σύμπασα 

φύσις αἰνοῦσα τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν.
* * *
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Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐλό-
γησε τὴν λιτὴ Τράπεζα ἀγάπης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποί-
ας ἡ Χορωδία-Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» 
ἐνθουσίασε ἅπαντας μὲ τὰ πασχαλινὰ τραγούδια τῆς Παρα-
δόσεώς μας, στοὺς ἤχους τῶν ὁποίων παιδιά, ἀλλὰ καὶ 
«μεγάλα παιδιὰ» εἰσῆλθαν στὸν χορὸ μὲ πηγαία χαρὰ καὶ 
ἁπλότητα.

Στὸ τέλος τῆς χαρούμενης αὐτῆς 
βραδυᾶς, ἔγινε ἡ κλήρωσις δώρων 

μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τὸν πασχα-
λινὸ ἐνθουσιασμὸ τῶν μικρῶν συν-
δαιτυμόνων. 

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ πολυσέβαστος 
Ποιμένας μας, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε ἅπαν-

τας τοὺς κωπιάσαντας γιὰ τὴν ἑτοιμασία 
τῆς Πασχαλινῆς αὐτῆς Συνεστιάσεως, ἐτόνισε τὴν ἀνάγκη 
τέτοιων Συνάξεων γιὰ τὴν στή-
ριξι καὶ ἐμψύχωσι ἁπάντων 
τῶν Μελῶν τῆς πνευματικῆς 
μας Οἰκογένειας καὶ ἐμοίρασε 
σὲ ὅλους ἀναστάσιμες εὐχές, 
μαζὶ μὲ τὴν πασχαλινὴ Κάρτα 
τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φι-
λάρετος».
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Γιὰ τὸ βίωμα αὐτὸ τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀδελφοσύ-
νης, δόξα καὶ εὐχαριστία εἰς τὴν Παναγία Τριάδα καὶ τὴν 
Πανύμνητο Θεοτόκο!

† Γ.Ἱ.Μ.


