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■ Διακονοῦντες μία πρότασι αὐθεντικῆς Ζωῆς 

Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης
ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς Ι’ Περιόδου (2016-2017)

Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν
καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, 15η/ 28η Μαΐου 2017

Τὴν Κυριακὴ τῶν 318 Ἁγίων Πατέρων, 15η/28η Μαΐου 
2017, † Μνήμνη τοῦ Ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, πραγ-

ματοποιήθηκε στὴν Αἴθουσα τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιο-
ποιημένης Εἰκονογραφίας» (Ἐ.Ἐ.Ε.), μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν 
συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἡ Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις 
Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς Ι’ Περιόδου (2016-2017) τῶν 
Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν 
Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Θεοδόσιος,
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰου-
στίνης καὶ οἱ Αἰδεσιμ.
Πρεσβύτεροι π. Ἄγγε-
λος Μουρλᾶς,π. Ἀθα-
νάσιος Κανατσούλης,
π. Κωνσταντῖνος Τερ-
ζάκης, π. Κωνσταντῖ-
νος Σωτηριάδης, π. Γε-
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ώργιος Γιάν, π. Σωτήριος Γιούλης 
καὶ π. Δημήτριος Παλιᾶκος,  οἱ πο-
λυσέβαστες Γερόντισσες Ταξιαρ-
χία Μοναχὴ καὶ Ἰουστῖνα Μοναχή, 

ὡς καὶ πλῆθος πιστῶν κάθε ἡλικίας.
* * *

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ὑπεδέχθη χαρμο-
νικῶς ἡ Παιδικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ 
Ὁσιολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου.

Ἡ δὲ Παρουσιάστρια Δὶς Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ, ἀπηύθυνε 
Χαιρετισμὸ στὸ πυκνὸ ἀκροατήριο, τὸ ὁποῖο ἐνημέρωσε γιὰ τὸ 
Πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσεως.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρε-
τος ὁ Ἐλεήμων», κα Δέσποινα Λιβίζου - Πάγ-
καλη, ἀφοῦ καλωσώρισε ἅπαντας, ἐξέθε-
σε σύντομο Ἀπολογισμὸ τῆς Περιόδου καὶ 
ὁράματα τῆς ἑπομένης, τόσο γιὰ τὶς Δρα-
στηριότητες τοῦ Συλλόγου, ὅσο καὶ γιὰ τὸν 
Σύνδεσμο Ἐθελοντῶν καὶ Αἱμοδοτῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τὴν διαδέχθηκε ὁ κ. Φώτιος Ἀθανασόπουλος 
γιὰ τὸν Ἀπολογισμὸ τοῦ Συλλόγου Φί-

λων καὶ Συμπαραστατῶν τοῦ Ἐκπαι-
δευτικοῦ Ὁράματος καὶ τοῦ Θεατρι-
κοῦ Τμήματος. 

Ἕνα δροσερὸ διάλειμμα στὴν ροὴ τῶν 
Ἀπολογισμῶν προσέφεραν τὰ Κατηχητικὰ 

τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς «Τὰ παιδιὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς» μὲ τὸ εὔγλωττο 
Δρώμενο: «Ὅπου ὑπάρχει Ἀγάπη».

Ὁ Ὁσιολογιώτατος π. Διονύσι-
ος Ἁγιοκυπριανίτης παρουσία-
σε ἔπειτα τὸν Ἀπολογισμὸ γιὰ 
τὶς Δραστηριότητες τῆς  Χορω-
δίας -Ὀρχήστρας «Ἑλληνορ-
θόδοξη Κληρονομιὰ» καὶ τῶν 
Μαθημάτων ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ 

http://www.hsir.org/pdfs/2017/06/07/20170607dXairParousEkdLixis16-17.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/06/07/20170607cProgrEkdLixis16-17.pdf
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Παράδοσι τῆς Ρωμηοσύνης, ὡς καὶ τοῦ νέου 
Τμήματος Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας - Δημι-
ουργικῆς Γραφῆς.

Παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ «Τὰ  Ἡλιοτρόπια», 
τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Εὐαγ-

γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἀπήγ-
γειλαν τὸ Ποίημα «Ἡ βουβὴ καμπάνα» 
(Ἰωάννου Πολέμη), μετὰ τὴν ἀναφορὰ τῆς 
Κατηχήτριάς τους στὰ θέματα, μὲ τὰ ὁποῖα 
ἀσχολήθηκαν κατὰ τὴν λήγουσα περίοδο.

Γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποι-
ημένης Εἰκονογραφίας», ὡς καὶ τῶν τριῶν ὁμόρων Τμημά-
των Διδασκαλίας Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληρο-
φορικῆς, κατέθεσε σύντομο Ἀπολογισμὸ καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος 
Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης, καὶ ἀναφέρθηκε στὰ Ὁράματα 
αὐτῶν γιὰ τὴν ἑπόμενη Περίοδο.

Τελευταῖο Ἀπολογισμὸ καὶ προοπτικὲς ἐξέθεσε γιὰ τὰ 
Κατηχητικὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἡ Κατηχήτρια κα 
Κωνσταντῖνα Γιαννοπούλου - Σερβετᾶ, Ἐνοριακὴ Συντονί-
στρια Νεότητος τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
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Ἀπὸ τὰ  Κατηχητικὰ «Τὰ Παιδιὰ τῆς Παν-
αγιᾶς», τοῦ ἰδίου Ἐνοριακοῦ Κέντρου, πα-
ρουσιάσθηκε κατόπιν μὲ πολλὴ ἐπιτυχία 
καὶ χάρι τὸ Δρώμενο: «Μία Νέα Ἀρχή».

Ἡ ἀναφορὰ στὰ Πεπραγμένα τῆς λη-
γούσης Περιόδου ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν προβολὴ μιᾶς βι-
ντεοταινίας μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς ποικίλες προαναφερ-

θεῖσες Δραστηριότητες, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
διένειμε σὲ ὅλους τοὺς Ὑπευθύνους 
τῶν Δομῶν, Μητροπολιτικὸ Ἔπαινο 
Εὐγνωμοσύνης, γιὰ τὴν Διακονία, τὴν 

ὁποία ἐπιτελοῦν.
Ἐκ μέρους ὅλων προσεφέρθη ἐπίσης 

εὐγνωμοσύνης ἕνεκα στὸν πνευματικὸ 
Ὁδηγὸ καὶ Ποιμενάρχη μας, ἀλλὰ καὶ 
Ἐμπνευστὴ τοῦ ὅλου Ἔργου, Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανό, ἕνα ἐξαιρετικὸ ψηφιδωτό, ἔργο συλλογικό ἀπὸ ὅλα 
τὰ Μέλη τοῦ ἐλπιδοφόρου Τμήματος Ψηφιδωτοῦ.

Τέλος τὸ Θεατρικὸ Τμῆμα ἀπέδωσε μὲ πολὺ μεράκι καὶ 
ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία τὸ Δρώμενο: «Τρελοὶ τῆς ἐποχῆς» (Σενά-
ριο: Δημητρίου Ψαθᾶ), τὴν σκηνοθεσία τοῦ ὁποίου εἶχε ἀναλά-

βει ἡ ἐμπνεύστρια τοῦ Τμήματος καὶ 
πολὺ ἀγαπητὴ σὲ ὅλους κα Σμαρά-
γδα Καλουτζῆ. Στὴν διάρκεια τῆς 
Παραστάσεως μοιράσθηκαν ἐδέ-

σματα στὸ πυκνὸ ἀκροατήριο.
* * *

Βαρυσήμαντο κατακλεῖδα στὴν Ἑορταστικὴ αὐτὴ Ἐκδή-
λωσι ἔθεσε ὁ πολυσέβαστος Ποιμενάρχης μας μὲ τὶς Ἐπι-
λογικὲς Σκέψεις, τὶς ὁποῖες κατέθεσε σὲ ἕνα βαθὺ Κείμενο 
Ἀρχῶν, ἀπόσταγμα ὁραμάτων ὁμοῦ καὶ πείρας πνευματικῆς, 
μὲ τίτλο «Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος, ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγάπη», 
στὸ ὁποῖο διατυπώνεται τὸ χρέος, τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ ἦθος 
τῆς Διακονίας εἰς κάθε Ἐκκλησιαστικὸ Ἔργο.

http://www.hsir.org/pdfs/2017/06/07/20170607bProslaliaEkdLixis05-17.pdf
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Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας 
ἐκάλεσε ἅπαντας νὰ λάβουν, 
μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς εὐχές 
του, τὸ καθιερωμένο Ἀνα-
μνηστικὸ καί, ὡς εὐλογία ἕνα 
οἰκοδομητικὸ βιβλίο, σχετικὰ 

μὲ τὴν Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ παιδιά, καὶ ἕνα ἄλλο σχετικὸ 
μὲ τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων γιὰ τοὺς μεγαλυτέρους.

* * *
Πρὸ τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, σὲ χῶρο 

εἰδικὰ διαμορφωμένο στὴν εἴσοδο τῆς Αἰ-
θούσης, ἡ Ἔκθεσις τῶν ἔργων τῆς Περι-
όδου, μὲ ἑξῆντα Ἱερὲς Εἰκόνες καὶ ἀρκετὰ 
Ψηφιδωτὰ καὶ Ξυλόγλυπτα, προσέφερε 
στοὺς προσερχομένους τὴν εὐκαιρία νὰ 
δοῦν μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα, Χάριτι Θεοῦ, ἐφιλοτέ-
χνησαν τὰ Μέλη τῶν καλλιτεχνικῶν Δομῶν. Χαρακτηρί-
σθηκε δὲ ὡς ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη καὶ τὰ ἔργα βελτιωμένα 
αἰσθητά, ἐν σχέσει μὲ τὶς προηγούμενες Ἐκθέσεις. 

Ἡ Ἔκθεσις ἔχει ἤδη μεταφερθῆ ἐντὸς τῆς Αἰθούσης καὶ 
θὰ συνεχίση νὰ λειτουργῆ κάθε Σάββατο καὶ Κυριακή, γιὰ 
τοὺς δύο ἑπόμενους μῆνες.

* * *
Ἂς θέτουμε, κατὰ τὴν προτροπὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου 

πνευματικοῦ μας Πατέρα, στὸ πέρας τῆς Ἐκδηλώσεως 
αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν Δραστηριοτήτων τῆς ὅλης Περιόδου
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2016-2017, τὴν λειτουργικὴ  Ἔκφρασι Ἀφοσιώσεως καὶ Εὐ-
γνώμονος Δοξολογίας εἰς τὸν Δοτῆρα παντὸς ἀγαθοῦ:

«Ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!»... 

† Γ. Ἱ.Μ.


