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Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι ΄ (2016-2017)
Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων

† Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017
Φυλὴ Ἀττικῆς

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.»
καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, 

Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς
2016-2017

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα καὶ Πνευματικέ μας Πατέρα,

Δόξα τῳ Θεῷ, πάντων ἕνεκα!... 
Ἔτσι, μᾶς ἔχετε μάθει νὰ λέμε, μετὰ ἀπὸ κάθε μας ἀνα-

πνοή, κάθε μας βῆμα, κάθε μας ἐνέργεια, εἴτε σωστὴ εἴτε 
λανθασμένη, εἴτε ἐπιτυχημένη εἴτε ὄχι καὶ Σᾶς εὐχαριστοῦμε 
ἰδιαιτέρως γι᾿ αὐτό!

Κληθήκαμε ἐφέτος νὰ κατα-
θέσουμε ἕναν σύντομο Ἀπολογι-
σμό, γιὰ τὶς δραστηριότητες τόσο 
τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιη-
μένη Εἰκονογραφίας», ὅσο καὶ γιὰ
τῶν ὁμόρων του Τμημάτων: Ψηφι-
δωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληρο-

φορικῆς.
Ἡ Περίοδος Ι’, ἡ ὁποία ἤδη ὁλοκληρώνει τὸν γεμάτο ζωὴ 

καὶ ἔντονη δράση κύκλο της, ἀναμφισβήτητα ἦταν ἡ πλέον 
δραστήρια, «πυκνή» καὶ φυσικὰ κοπιαστική, γιὰ ὅλες τὶς 
Δομὲς τῆς Μητροπόλεώς μας. 
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Ἡ ἔλλειψη χώρων αἰσθητή, εἶχε σὰν φυσιολογικὸ ἀπο-
τέλεσμα τὴν ὑποχώρηση τῆς προσευχητικῆς ἀφοσίωσης τῶν 
προηγουμένων πιὸ ἥσυχων Περιόδων. Τὸ πνευματικὸ κέρδος, 
ὅμως, πολὺ μεγαλύτερο, ἐφ᾿ ὅσον θυσιάσθηκαν τὰ ἐλλάσονα 
γιὰ τὰ μείζονα, παραμερίσθηκε, ἀκόμη καὶ στὸ ἐπίπεδο 
αὐτό, τὸ προσωπικὸ συμφέρον, προκειμένου νὰ βοηθηθοῦν 
οἱ «πλησίον», ἀσκηθήκαμε ὅλοι στὴν ἁγία ὑπομονὴ καὶ τὴν 
ἀγάπη, την μεγαλύτερη ὅλων τῶν ἀρετῶν καὶ τὸν λόγο, γιὰ 
τὸν ὁποῖο γίνονται ὅλα, στὴν πνευματικὴ ζωή.

Τὰ ἑκατὸ περίπου Μέλη τῶν διαφόρων Τμημάτων τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.»
(2 παιδικῶν, ἐφηβικοῦ, δύο γυναικείων, ἀνδρικοῦ καὶ φροντι-
στηριακοῦ) καὶ τὰ εἰκοσιπέντε τῶν ὅμορων ἀγωνίσθηκαν τὸν 
«καλὸν ἀγῶνα» τους τῶν τριάντα τρίωρων φετινῶν Συνάξε-
ων μὲ ζηλευτή, τὶς περισσότερες φορές, θυσιαστικότητα, 
ἐπιμέλεια σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα. Ὁ ἀλληλοσεβασμὸς 
καὶ ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, διέκρινε τὶς σχέσεις ὅλων τῶν Μελῶν. 

Δὲν ἔλειψαν, βέβαια, καὶ οἱ ὀδυνηρὲς δοκιμασίες, οἱ  ὁποῖες 
συνεκλόνισαν κάποιες φορὲς ὅλα τὰ Τμήματα, ἀλλὰ μὲ τὴν 
ψηλαφητὴ βοήθεια καὶ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ξεπεράσθηκαν καὶ 
σὰν σὲ πέλαγος, εἴχαμε μετὰ τὶς φουρτοῦνες αὐτὲς καὶ τὶς
λύπες, τὶς σωτήριες μπουνάτσες, ἀνανεώσεις καὶ ἀνασυγ-
κροτήσεις.

Θὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ ἀναφέρουμε στὴν ἀγάπη Σας ἕνα 
πρόσφατο συγκλονιστικὸ παράδειγμα, τὸ ὁποῖο πιστεύουμε, 
ὅτι ἀποτελεῖ  τὸν καλύτερο ἀπολογισμὸ τῆς Περιόδου, γι᾿ αὐτὸ 
καὶ τὸ καταθέτουμε.

Λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα διάφορα συμβάντα, προσωπικὰ 
λάθη καὶ ἀποτυχίες, γιὰ τὰ ὁποῖα ὀφείλω νὰ ζητήσω συγγνώμη, 
καὶ βέβαια καὶ κάποιος «Σαρακοστιάρης» πειρασμός, γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες μου, μὲ εἶχαν καθηλώσει γιὰ ἀσυνήθιστα μεγάλο 
διάστημα.

Ὅταν, λοιπόν, ἕνα πρωϊνὸ ἡ κατάσταση ἔφθασε στὸ «Ναδίρ» 
της καὶ προσευχόμουν ἐνδόμυχα στὸν Κύριο νὰ μὲ λυτρώση 
καὶ νὰ φανερώση τὸ Θέλημα Του (γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν 
ἐν ἧ πορεύσομαι), συνέβησαν τὰ ἑξῆς:

Μὲ συναντᾶ ὁ πατέρας ἑνὸς ἀπὸ τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα 
ἔχουν ἀναλάβει συντονιστικὴ εὐθύνη καὶ μὲ βουρκωμένα μά-
τια καὶ ραγισμένη φωνὴ μοῦ λέει:



3

- Μπορῶ νὰ Σᾶς πῶ κάτι;
- Ὤχ, εἶπα μέσα μου. Τί θὰ ἀκούσω τώρα;  Δὲν σήκωνα πιὰ 

οὔτε ἕνα φύλλο ἀπ᾿ τὸ δένδρο...
- Θέλω νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω πάρα πολύ, συνέχισε, γιὰ ὅτι 

ἔχετε κάνει καὶ κάνετε γιὰ τὸ παιδί μου. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ 
αὐτὸ καὶ σωτήριο γι’ αὐτό καὶ Σᾶς ὀφείλω μεγάλη εὐγνωμοσύ-
νη, γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη βοήθεια, ποὺ τοῦ προσφέρετε, μέσῳ 
τῆς Διακονίας αὐτῆς, τὴν ὁποία τοῦ ἀναθέσατε καὶ ἡ ὁποία τὸ 
ἔχει βοηθήσει τὰ μέγιστα!...

- Δὲν κάνουμε τίποτα ἐμεῖς. Τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Πατέρες μας
νὰ εὐχαριστήσετε, ἀπάντησα σαστισμένος ἀπὸ τὴν ἀναπάν-
τεχη τονωτικὴ «ἔνεση», ἡ ὁποία θεράπευσε ἄμεσα τὴν μισή 
ἀρρωστημένη ὕπαρξή μου.

Σὲ λίγο κτύπησε τὸ τηλέφωνο, ...γιὰ τὴν ἄλλη μισή!...
Ἦταν μία εὐσεβὴς καλὴ μητέρα, δύο παιδιῶν, τὰ ὁποῖα 

συμμετέχουν στὸ «Ἐργαστήριο», ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα Τμήματα 
καὶ Δομές τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἀφοῦ μοῦ εἶπε αὐτό, γιὰ τὸ 
ὁποῖο εἶχε τηλεφωνήσει, τὴν ρώτησα τί κάνουν τὰ παιδιά.

Ἄλλα κλάματα, αὐτὴν τὴν φορά, εὐγνωμοσύνης, «γιὰ 
αὐτὸ τὸ ἀνεκτίμητο θαῦμα, τὸ ὁποῖο συντελεῖται ἐφέτος στὴν 
Μητρόπολή μας καὶ τὶς Δομές της...» καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι τόσο... 
καὶ δὲν εὔρισκε λόγια, γιὰ νὰ συνεχίση νὰ τὸ περιγράφη, ἀλλὰ 
μόνον δάκρυα καὶ λόγια εὐχαριστίας, ποὺ κόβονταν ἀπὸ τὸ 
κλάμα, ποὺ ἔβγαινε μέσα ἀπὸ τὴν εὐγνώμονα καρδιά της. Ἕνα 
κλάμα τόσο πολύτιμο γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συνέχιση τῆς 
ὅλης προσπάθειας, ἡ ὁποία –πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση– 
δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελεσθῆ χωρὶς κόπο, μόχθο, πόνο, δάκρυ 
καὶ αἷμα,καὶ αὐτὸ κάμμια φορὰ πέρα ἀπὸ τὰ «ὅρια» μας, ἐκεῖ 
ποὺ συνήθως περιμένει τὸ θαῦμα καὶ ἡ γλυκειὰ πνευματικὴ 
ἀνακούφιση τῆς Χάριτος!...

* * *
Ἂν καὶ τὰ ἔργα τῆς Περιόδου, τὰ ὁποῖα θὰ μπορέσετε νὰ 

δεῖτε στὸ τέλος τῆς Ἐκδήλωσης, μιλοῦν πιὸ εὔγλωττα, γιὰ τὴν 
ἐργασία καὶ τὴν προσπάθεια, ἡ ὁποία ἔγινε, ὀφείλουμε νὰ 
ποῦμε δύο λόγια γιὰ τὰ νέα Τμήματα.

● Τὸ Τμῆμα τῆς Ξυλογλυπτικῆς, εὐλογημένης Τέχνης 
μὲ δύο χιλιάδες χρόνια Παράδοση, ἔχει τὶς ρίζες της στὸν 
ἐνάρετο Γέροντα Χρύσανθο Καψαλιώτη, ἐφ’ ὅσον ὁ ἀγαπητὸς 
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Συντονιστής του ἀδ. Παναγιώτης Βαλαβάνης, 
ἀπὸ αὐτὸν ἔλαβε τὴν σκυτάλη, τὴν ὁποία ἤδη 
παραδίδει μὲ ἐπιτυχία στοὺς ἑπόμενους.

Ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν Συνάξεων τοῦ Τμήμα-
τος θύμιζε ἔντονα εὐλογημένη μοναστηριακὴ 
«παγκοινιά», μὲ ἁπλότητα στὶς σχέσεις, ἀλλὰ 
καὶ πηγαία εὐγένια. Τὸ μοίρασμα τῶν ἴδιων 
ἐργαλείων καλλιεργεῖ τὴν εὐλογημένη ἀρετὴ τῆς κοινοκτημο-
σύνης, ἀλλὰ καὶ τὸ πολυπόθητο πέρασμα «ἀπὸ τὸ ἐγὼ στὸ 
ἐμεῖς»...

Ὅλα τὰ Μέλη, τὰ ὁποία αὐξήθηκαν στὴν διάρκεια τῆς 
Περιόδου, ξεδίπλωσαν ἕνα κρυφό τους τάλαντο, τὸ ὁποῖο 
καὶ τὰ ἴδια ἀνακάλυπταν μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ ἄρχιζαν νὰ 
καλλιεργοῦν, προκειμένου νὰ τὸ «πολλυπλασιάσουν» καὶ νὰ 
ἀκούσουν «εὐκταίας φωνῆς: εὖ δοῦλε ἀγαθέ! Εἴσελθε εἰς τὴν 
χαρὰν τοῦ Κυρίου σου!...».

Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἡ προσπάθεια νὰ συνεχισθῆ τὴν 
ἑπόμενη Περίοδο καὶ νὰ πλαισιωθῆ μὲ νέα παιδιά, ἐφ᾿ ὅσον 
ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι μία Δραστηριότητα ζωντανὴ καὶ πολυ-
διάστατα θεραπευτική!... 

● Τὸ Τμῆμα τοῦ Ψηφιδωτοῦ, πανάρχαιας Τέχνης «κινή-
θηκε» στὸ ἴδιο «κλῖμα» μὲ αὐτὸ τῆς Ξυλογλυπτικῆς. 

Τὰ Μέλη, στὴν διάρκεια τῆς πρώτης αὐτῆς Περιόδου, ἔμα-
θαν τὴν χρήση τῶν ἀπαραίτητων ἐργαλείων, ἀλλὰ καὶ κά-
ποιων πρώτων βασικῶν ἀρχῶν σχεδίου καὶ χρώματος. Ἡ 
ἐπιθυμία τῆς δημιουργίας ἀπέφερε τὰ πρῶτα ἔργα τοῦ Τμή-
ματος, τὰ ὁποῖα θὰ δεῖτε στὴν μικρή μας  Ἔκθεση. 

Ὁ δρόμος εἶναι κοπιαστικός, ἀλλὰ πανέμορφος, ὑπομο-
νετικός, ἀλλὰ μὲ πλούσιες ἀνταποδόσεις καὶ μεγάλες χαρές, 
γιὰ ὅσους ὑπομένουν καὶ ἐπιμένουν. Ἡ ἐμπειρία ἀποτελεῖ 
κυριολεκτικὰ μία μύηση σὲ ἕνα κόσμο τόσο «ἄλλο», τὸσο 
διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸν τῆς βιασύνης, τῆς προχειρότητας καὶ 
τῆς εὐτέλειας, μέσα στὸν ὁποῖο πνιγόμαστε κυριολεκτικά, 
παρὰ ζοῦμε!...

● Τὸ Τμῆμα τῆς Πληροφορικῆς, μία πρόκληση, γιὰ τὰ 
σύγχρονα ἑλληνικὰ δεδομένα! 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι κατέκλυσαν κυριολεκτικὰ τὸ Τμῆμα 
ἀρχικά. Ἡ σταδιακὴ ὅμως συνειδητοποίηση, ἐκ μέρους τους, 
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τῆς σοβαρότητας καὶ τῶν «ἀπαιτήσεων» τοῦ 
ἐγχειρήματος καὶ ἡ ἔλλειψη τοῦ ἀναγκαίου 
καὶ δαπανηροῦ τεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ 
μείωσαν δραστικὰ τὴν συμμετοχή. Ἀργό-

τερα μάθαμε, ὅτι ἀνάλογες προσπάθειες, τὶς 
ὁποῖες ὀργάνωσαν Δῆμοι ἐγκαταλείφθηκαν 

σύντομα τελείως, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο!
Ὡστόσο, οἱ παραμείναντες στὸ Τμῆμα ἔδειξαν μεγάλο ζῆλο 

καὶ σταθερότητα, ἀνέπτυξαν μεταξύ τους ἰσχυροὺς δεσμοὺς 
ἀλληλοσεβασμοῦ, ἀλληλεγγύης καὶ ἐν Χριστῳ ἀγάπης. Τὸ 
«κλῖμα» τῶν Συνάξεων ἦταν ζεστὸ καὶ ἰδιαίτερα «πνευματικό», 
παρὰ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴν σύγχρονη τεχνολογία, ἡ ὁποία 
ἀποδείχθηκε ὅτι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῆ πρὸς δόξαν Θεοῦ 
καὶ σωτηρίαν ἀθανάτων ψυχῶν.

Ἔτσι, ἡ πρώτη αὐτὴ πειραματικὴ Περίοδος μπορεῖ νὰ 
θεωρηθῆ ἀρκετὰ καλὴ καὶ ἐλπιδοφόρα, ἐφ’ ὅσον ἐτέθησαν τὰ 
θεμέλια, γιὰ περαιτέρω ἐνασχόληση μὲ τοὺς ἠλεκτρονικοὺς 
ὑπολογιστές, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ἕνα ἀπαραίτητο, ἀλλὰ καὶ  
ἰσχυρότατο «ὅπλο» στὰ χέρια τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

Βεβαίως, ἡ καλύτερη τεχνολογικὴ ὀργάνωση τοῦ Τμήματος 
θεωρεῖται ἀπόλυτα ἀπαραίτητη, ὥστε νὰ μποροῦν ὅλοι νὰ
παρακολουθοῦν, μὲ τὸ χαμηλώτερο δυνατὸ κόστος «ἐξο-
πλισμοῦ». 

Τὸ εὐχόμαστε!...
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης


