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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

Α) Ἀπολογισμὸς Μαθημάτων
ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ Παράδοση 

τῆς Ρωμηοσύνης 
καὶ ἀπὸ τὴν Χορωδία 

«Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ»
2016-2017

Συνεχίσθηκαν καὶ ἐφέτος τὰ προγραμματισμένα μαθή-
ματα, ποὺ παρακολούθησαν ὄχι μόνο παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ, 
Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἀλλὰ καὶ ἐνδιαφερόμενοι μεγαλύτε-
ρης ἡλικίας.

Κάνουμε ἕναν σύντομο ἀπολογισμὸ τῆς προσπάθειάς μας 
στὸν χρόνο ποὺ πέρασε, σὲ ὅλα τὰ ἐπὶ μέρους μαθήματα, στὰ 
ὁποῖα εἴχαμε καὶ τὴν εὐθύνη.

1. Συνεχίσθηκε ἡ διδασκαλία στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ (Γραμ-
ματική, Συντακτική, κείμενα ἀρχαίας Γραμματείας καὶ Ἐκ-
κλησιαστικῆς Ὑμνογραφίας).

2. Διδάχθηκαν κεφάλαια ἀρχαίας καὶ 
νεωτέρης Ἱστορίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐπι-

σκέψεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς καὶ ἱστορι-
κοὺς χώρους.

3. Διδασκαλία νεοελληνικῆς Λογο-
τεχνίας, Ποίησης καὶ Λαογραφίας.

Μαθήματα 
ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ 

Παράδοση 
τῆς Ρωμηοσύνης
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4. Ἀνὰ 15νθήμερο λειτούργησε σεμινάριο γραφῆς Πολυ-
τονικοῦ, κυρίως σὲ σχέση μὲ τὴν ἀρχαία προέλευση τῆς ὀρθο-
γραφίας καὶ σημασίας λέξεων καὶ φράσεων ποὺ διασώζει ἡ 
σύγχρονη ἀλλὰ πάντα διαχρονικὴ γλῶσσα μας.

5. Συνεχίσθηκε ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσι-
κῆς σὲ διάφορα τμήματα. Συστήθηκε καὶ ἐμφανίσθηκε σὲ 
Ἐκδηλώσεις ὁ Παιδικὸς Ἐκκλησιαστικὸς Χορός, ποὺ ἄφησε 
ἄριστες ἐντυπώσεις.

6. Τὰ παιδιά μας καὶ ἐφέτος μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἄκου-
σαν καὶ ἔμαθαν Δημοτικὰ Τραγούδια, Ἑόρτια Κάλαντα καὶ 
λαϊκοὺς θρήνους ἀπὸ περιοχὲς τοῦ εὐρυτέρου Ἑλληνισμοῦ. 

Ἡ Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἑλληνορθόδοξη Κλη-
ρονομιά», συμμετεῖχε σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπετειακὲς καὶ καλ-
λιτεχνικὲς Ἐκδηλώσεις τῆς χρονιᾶς.

7. Τὰ Παραδοσιακὰ Ὄργανα κερδίζουν συνεχῶς τὴν ἀγάπη 
καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν, ποὺ διδάσκονται μὲ ἰδιαίτερο 
μεράκι βιολί, λαοῦτο, λύρα, οὔτι, κανονάκι καὶ κλαρῖνο.

Εὐελπιστοῦμε στὴν νέα χρονιὰ νὰ ἔχει συμμετοχὴ στὶς 
διάφορες Ἐκδηλώσεις καὶ ἡ Παιδικὴ Ὀρχήστρα.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν τομέα Χορωδίας-Ὀρχήστρας, ἂς ἐπι-
τραπεῖ νὰ παρακαλέσουμε καὶ νὰ προσκαλέσουμε νὰ δραστη-
ριοποιηθοῦν οἱ ὅποιοι ὑπεύθυνοι, ὥστε τὴν ἑπόμενη χρονιὰ 
νὰ λειτουργήσει τμῆμα διδασκαλίας Παραδοσιακῶν Χορῶν.

Πρέπει τέλος νὰ ἐπισημάνουμε τὸ πρόβλημα ποὺ δημι-
ουργοῦν στὴν διδασκαλία τῶν μαθημάτων, οἱ συνεχεῖς πολιτι-
στικὲς ἐκδηλώσεις, ἐκδρομές, ἐπισκέψεις καὶ προσκυνήματα, 
κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου, μόνη ἡμέρα, ποὺ τὰ παιδιὰ 
μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν τὰ μαθήματα.

Συχωρέστε με
π. Διονύσιος Ἁγιοκυπριανίτης

* * *
Β) Ἀπολογισμὸς 

τοῦ Τμήματος Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας - 
Δημιουργικῆς Γραφῆς

2016 -2017
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανέ· 

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 
καὶ μὲ τὶς εὐχές Σας, φτάνουν αἴσια στὴν λήξη τους οἱ δρα-
στηριότητες τοῦ τμήματός  μας.  
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Τὸ τμῆμα τῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας 
ἐνίσχυσε ἐφέτος τὶς γνώσεις μας καὶ ...τὴν 
ὑπομονή μας. Καὶ αὐτὸ γιατί ... ξεκινήσαμε 
πανηγυρικά, μέσα σ᾿ ἕνα κλῖμα ἄναρχο καὶ
χαοτικό, καὶ σιγά-σιγά, ἑβδομάδα μὲ τὴν 
ἑβδομάδα, γίναμε τάξη, γίναμε ὁμάδα, γί-
ναμε οἰκογένεια. Μία πορεία πού ...πρῶτο της 
στόχο εἶχε νὰ καλλιεργήσει μὲς τὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν μας 
τὸν σεβασμό, τὸν αὐτοέλεγχο, τὴν συνέπεια. Ἡ πιὸ γλυκειὰ 
ἀνταμοιβὴ γι᾿ αὐτὴν τὴν προσπάθεια τὰ λόγια τῆς Χριστίνας, 
τοῦ Βίκτωρα, τοῦ Δημήτρη, τῆς Εὐτυχίας, τῆς  Ἄννας...
«Εἶναι, ἦταν καὶ θὰ εἶναι, πρῶτα ὁ Θεός, μία πολὺ ὡραία 

ἐμπειρία, ἡ ὁποία θέλω νὰ συνεχιστεῖ», Χριστίνα  Δ’ τάξη.
«Κάθε Τετάρτη καὶ Σάββατο ἐρχόμαστε στὴν Πανύμνητο. 

Περνᾶμε ὡραῖα», Σουζάννα, Β’ τάξη.
«Ἐγὼ πάντως περνάω ὡραῖα», Εἰρήνη, Α’ τάξη.
«Στὴν κυρία μας τὰ λέμε όλα», Εὐτυχία, Β’ τάξη.
«Τὸ τμῆμα μας εἶναι τέλειο. Περάσαμε ἕνα χρόνο φανταστι-

κά», Βίκτωρας, Β’ τάξη.
«Ἡ ἐνισχυτικὴ εἶναι ὡραία γιατὶ μαθαίνεις πολλὰ πράγματα. 

Τὸ τμῆμα μας εἶναι ὡραῖο καὶ διασκεδαστικό. Στὴν ὅμορφη κυρία 
μου εὔχομαι καλὸ καλοκαίρι!», Δημήτρης, Δ’ τάξη.
«Σὲ ἀγαπάω κυρία!», Ἄννα, Α’ τάξη.
Τὸ σ  ̓ ἀγαπῶ ἀπὸ τὰ παιδιὰ εἶναι κάτι βαθύ, ἀληθινὸ καὶ ἀν-

ιδιοτελές. Εἶναι εὐλογία νὰ τὸ ἀκοῦς, ἀλλὰ εἶναι καὶ μεγάλη εὐθύνη. 
Σεβασμιώτατε Πατέρα μου· 
Εὔχεσθε καὶ προσεύχεσθε νὰ μπορῶ νὰ ἀνταποκρίνομαι 

στὸ ἀκέραιο ἀπέναντι καὶ σ᾿ αὐτὴν τὴν εὐθύνη.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα!

Αἰκατερίνη Γ.  Kωστούλα

* * *
Ἂς μιλήσουμε ...στὸν Χριστό μας! 
Τὰ παιδιὰ τοῦ Τμήματος Ἐνισχυτικῆς 

Διδασκαλίας - 
Δημιουργικῆς Γραφῆς μιλοῦν στὸν Χριστό μας 

ἀπὸ καρδιᾶς καὶ ...ἀνοίγουν τὴν καρδιά μας!

Σ᾿ ἀγαπῶ, Χριστούλη μου! (Μαρία)
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Θἄ ᾿θελα κάποτε νὰ Σὲ δῶ! (Ἑλένη)
Σ᾿ ἀγαπᾶμε πολὺ ποὺ μᾶς δίνεις ὅλα τὰ δῶρα! (Ἄννα).
Μᾶς δίνεις τὰ πάντα! (Σωσάννα)
Θέλω κάποτε νὰ Σὲ δῶ Χριστούλη! (Τασούλης)
Εὔχομαι νὰ πάω στὸν Παράδεισο. Εὐχαριστῶ πολὺ ποὺ μᾶς 

κάνεις ὅλα τὰ θαύματα. (Χρῆστος)
Ἄχ, νὰ τὸν βλέπαμε πάνω στὸν οὐρανό!  (Βίκτωρας)
Θὰ εἶναι πολὺ ὄμορφος! (Χρῆστος)
Μακάρι νὰ ἤμουν ἀόρατη καὶ νὰ τὸν ἔβλεπα! (Σωσσάνα)
Κάθε νύχτα κλαίω γιὰ τὸν Χριστό. Τὸν ἀγαπάω πάρα πολύ! 

(Εὐτυχία)
Μακάρι ὁ Χριστούλης νὰ ἦταν ὁ πατέρας μου! (Χρῆστος)
Μακάρι νὰ γινόμουν ἁγία νὰ Σὲ ἔβλεπα πάντα Χριστούλη 

μου! (Εὐτυχία)
Μακάρι νὰ μὲ ἔκανες ἁγία γιὰ νὰ μπορῶ νὰ σώσω τοὺς 

ἀνθρώπους! (Ἄννα)
Σ᾿ ἀγαπῶ πολύ! (Παναγιώτης)
Σ᾿ εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς ἔδωσες σπίτι! (Ἄννα)
Εἶναι ὁ καλύτερος Πατέρας! (Ἕλένη)
Συγχώρεσέ με καμμιὰ φορὰ ἂν σὲ στεναχωρῶ Χριστούλη 

μου! (Ἠλίας)
Σ᾿ ἀγαπῶ πάρα πολύ, κι ὅ,τι ξέρω, τὸ ξέρεις καὶ εἶσαι πάρα 

πολὺ καλὸς καὶ δὲν ἔχεις ἁμαρτίες πάνω σου καὶ κανεὶς δὲν 
μπορεῖ νὰ σὲ νικήσει! (Νίκος)

Εὐχαριστοῦμε Χριστέ μου ποὺ μᾶς κάνεις πολλὰ θαύματα 
καὶ πολλὲς γιορτὲς στὴν Πανύμνητο. (Βίκτωρας)

Χριστέ μου σ᾿ εὐχαριστοῦμε ποὺ βοήθησες καὶ φτιάξαμε 
τὴν «Πανύμνητο». (Ἑλένη)

Πῶς εἶναι ᾿κει πάνω στὸν οὐρανὸ Χριστούλη; (Ἠλίας)
Μακάρι νὰ ἤμουν ἀόρατη καὶ νὰ τὸν ἔβλεπα! (Εὐτυχία)
Μ᾿ ἀρέσει ποὺ ἀκόμα κι ὁ πειρασμὸς ἂν εἶναι δυνατὸς καὶ 

φοβερὸς ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ νικήσει! (Νίκος)
Γειά σου Χριστούλη, σ᾿ ἀγαπῶ πολύ! (Ἠλίας)
Αὐτὰ ...καὶ ἄλλα πολλὰ εἶπαν στὸν Χριστό μας μία μέρα, 

μία εὐλογημένη μέρα, τὰ παιδιὰ τοῦ Τμήματος Ἐνισχυτικῆς 
Διδασκαλίας - Δημιουργικῆς Γραφῆς (Α’ καὶ Β’ Δημοτικοῦ), τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς.

Καλὸ καὶ εὐλογημένο καλοκαίρι σὲ ὅλους!
Ἡ δασκάλα τους 

Αἰκατερίνη Γ. Κωστούλα


