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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 Κατηχητικῶν
2016-2017

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα καὶ Πνευματικέ μας Πατέρα κ. Κυπριανέ, 
σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, 
ἀγαπητά μας παιδιά... Καλησπέρα σας!

Μία ἀκόμα εὐλογημένη περίοδος ὡλοκληρώθηκε αἰσίως! 
Τὰ Κατηχητικά μας ἦταν ἐνεργὰ καὶ φέτος! Δόξα τῷ Θεῷ!

Τὰ Κατηχητικὰ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέν-
τρου μας, χωρίστηκαν σὲ τρία τμήματα. Τὸ 
πρῶτο, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε ἡλικίες 3-6 χρο-
νῶν, μὲ ὑπεύθυνη Κατηχήτρια τὴν κ. Γεωργία 
Κούκουδα, τὸ μέσο μὲ παιδιὰ Δημοτικοῦ μὲ 
ὑπεύθυνες Κατηχήτριες τὴν δίδα Ἰουστῖνα 
Φωκιανοῦ καὶ τὴν κ. Κατερῖνα Φωκιανοῦ, 
καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τρίτο τμῆμα μὲ παιδιὰ 

Γυμνασίου καὶ Λυκείου μὲ ὑπεύθυνη Κατηχήτρια τὴν κ. 
Κωνσταντῖνα Γιαννοπούλου.

Κατηχητικὰ Ἐνοριακοῦ Κέντρου
Ἱερᾶς Μονῆς 

Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
«Τὰ Παιδιὰ τῆς Παναγιᾶς»

Κατηχητικὰ Ἐνοριακοῦ Κέντρου
Ἱεροῦ Ναοῦ 

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Κολωνὸς Ἀθηνῶν
«Τὰ Ἡλιοτρόπια»

Κατηχητικὰ Ἐνοριακοῦ Κέντρου
Ἱερᾶς Μονῆς 

Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν
«Τὰ Παιδιὰ 

τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς»
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Τὸ δεύτερο Κατηχητικό μας, τὸ 
ὁποῖο φιλοξενεῖται στὸ Ἐνοριακὸ 
Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
Ἀχαρνῶν, ἐνεργοποιήθηκε μὲ δύο
τμήματα καὶ ὑπεύθυνες Κατηχή-
τριες τὴν δίδα Μαρία Πιέτρη, ποὺ
εἶχε ἀναλάβει τὶς μικρότερες ἡλι-
κίες καὶ Δημοτικό, μὲ βοηθὸ τὴν κ. Συμέλα Παπαδοπούλου, 
καθὼς ἐπίσης τὴν δίδα Ἑλένη Κουγιουμτζίδου καὶ τὴν δίδα 
Ἀναστασία Παπαδοπούλου ὑπεύθυνες στὰ παιδιὰ Γυμνασίου 
καὶ Λυκείου.

Κατηχητικὸ ἔργο πραγματοποιήθηκε καὶ στὸ Ἐνοριακὸ 
Κέντρο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὸν 

Κολωνό, μὲ ὑπεύθυνη Κατηχήτρια τὴν ἀγα-
πητή μας κ. Μαρία Κουκοβίνου.

Τὴν περίοδο αὐτὴ διδάχτηκε μέρος τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, βίοι Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ τὸ 
νόημα μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας, 

θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, τὰ ὁποῖα βοήθησαν 
τὰ παιδιά μας μὲ διάλογο καὶ συνεργασία, νὰ 

ἀντλήσουν τρόπους γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς διάφορες 
προκλήσεις τῆς δύσκολης ἐποχῆς ποὺ ζοῦμε.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ προγραμματισμένα μαθήματα, πραγμα-
τοποιήθηκαν φέτος πολλὲς Ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομές - Προσ-
κυνήματα, ποὺ βοήθησαν τὴν Πνευματική μας οἰκογένεια, νὰ 
δεθεῖ καὶ νὰ καλλιεργηθεῖ ἀκόμα περισσότερο!

Τὰ Χριστούγεννα, τὰ παιδιά μας, μαζὶ μὲ τὴν βοήθεια γο-
νέων καὶ Κατηχητριῶν ἔψαλαν τὰ κάλαντα καὶ γιὰ δεύτερη 
χρονιά, τοῦ Λαζάρου, τὰ Λαζαράκια!

Μεγάλη ἐπιτυχία εἶχαν καὶ οἱ τρεῖς Ἀντικαρναβαλικὲς 
Ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν μὲ συνεργασία τῶν 
δομῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ διαδραματίστηκαν τὴν 
περίοδο τῆς Ἀποκριᾶς. Οἱ Ἐκδηλώσεις αὐτὲς πρόσφεραν σὲ 
ὅλους μας, τὸ ὑπέροχο αἴσθημα τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς 
συντροφικότητας, τῆς δικῆς μας οἰκογένειας ποὺ ἔχει νὰ 
προτείνει ἕναν ἄλλο τρόπο διασκέδασης... Χωρὶς μάσκες!

Στὸ σημεῖο αὐτό ὁ ἀπολογισμὸς τῆς χρονιᾶς θὰ ἤθελα νὰ 
πάρει εὐχαριστιακὸ χαρακτῆρα... Πρῶτον ἀπ᾿ ὅλους θὰ θέλαμε 
νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριό μας, τὴν Παναγία μας καὶ ὅλους 
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τοὺς Ἁγίους μας! Τὸν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη μας καὶ πνευματικό 
μας Πατέρα κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος 
ἦταν πάντα μαζί μας, νὰ μᾶς 
βοηθήσει πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ 
σὲ ὅτι τοῦ ζητήθηκε κάνοντας μὲ 
τὴν εὐχή Του καὶ τὴν παρουσία Του, 
πιὸ ὑπεύθυνο καὶ καρποφόρο τὸ διακόνημά μας! Ἕνα μεγάλο 
ευχαριστῶ ὀφείλουμε καὶ στὸν Σεβαστὸ Ἀρχιμανδρίτη καὶ 
Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστί-
νης π. Θεοδόσιο ὁ ὁποῖος, ἐπίσης μᾶς βοήθησε προσφέροντας 
τοὺς χώρους ποὺ γινόταν τὰ μαθήματα, ἀλλὰ καὶ μᾶς στή-
ριξε ποικιλοτρόπως ὑλικὰ καὶ πνευματικά! Τὴν Σεβαστὴ Γε-
ρόντισσα Ἰουστῖνα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, 
ποὺ χρόνια τώρα ἀγκαλιάζει μὲ μητρικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη τὸ 
κατηχητικὸ ἔργο!

Θὰ ἦταν μεγάλη παράλειψη ὅμως νὰ μὴν εὐχαριστήσουμε 
καὶ ὅλους τοὺς γονεῖς γιὰ τὴν ὑποστήριξη καὶ συνεργασία 
τους, οἱ ὁποῖοι ἦταν δίπλα μας καὶ συνέβαλε ὁ καθένας ὅπως 
καὶ ὅσο μποροῦσε...

Νὰ εὐχαριστήσουμε ὅμως καὶ τὰ ἀγαπημένα μας παιδιά, 
τὰ ὁποῖα ἦταν παρόντα καὶ πάντα πρόθυμα νὰ διδαχθοῦν καὶ 
νὰ πάρουν μέρος σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες, προσφέροντας 
τὸν αὐθορμητισμό, τὴν ζωντάνιά τους καὶ τὴν ὄμορφη γλυκιὰ 
συμμετοχή τους! 

Προσωπικὰ θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὶς ὑπόλοιπες συν-
διακονήτριες - κατηχήτριες γιὰ τὴν ὑπέροχη συνεργασία καὶ 
ἀλληλοκατανόηση, γιατὶ τὸ κατηχητικὸ ἔργο ἀπαιτεῖ ἀγάπη, 
ταπείνωση, ἀλληλοσεβασμὸ καὶ ἀλληλοπεριχώρηση... Ὅλες 
μαζὶ ἑνωμένες!

Στόχοι γιὰ τὸ μέλλον πολλοί, ἀλλὰ ὁ σημαντικότερος νὰ 
μάθουμε στὰ παιδιά μας νὰ βιώνουν καθημερινὰ στὴν ζωή 
τους, τὴν Θεία Κοινωνία καὶ ἐπικοινωνία...! Νὰ συνειδητοποιή-
σουν πὼς δὲν ὑπάρχει Ζωὴ χωρὶς Χριστὸ καὶ πὼς εἴμαστε ὅλοι 
μας, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀδέρφια μὲ κοινὸ Πατέρα, ὄχι μόνο 
στὸν Οὐρανό, ἀλλὰ καὶ στὴν γῆ!

Εὐχαριστῶ! 
Κωνσταντῖνα Γιαννοπούλου-Σερβετᾶ 


