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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  
Συλλόγου Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν

 τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος
καὶ Θεατρικοῦ Τμήματος

2016-2017

Σεβασμιώτατε Πατέρα καὶ Μητροπολῖτα μας,
Σεβαστὲ π.Θεοδόσιε, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες,
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές,

Ἐν συντομίᾳ θὰ Σᾶς ἐκθέσω τὶς προσπάθειες, στὶς ὁποῖες 
ἀποδύθηκε ἡ ἁρμόδια Συνεχιστικὴ Ἐπιτροπή, ὁ Ἱεροδιάκονος 
π. Γαβριὴλ, ἡ ἀδελφὴ Εἰρήνη Ἀρχοντούλη καὶ ὁ ὁμιλῶν, ὥστε 

τὸ μεγάλο Ὅραμα τῆς ἱδρύσεως Ἐκπαιδευτηρίων 
νὰ λάβη σάρκα περνώντας ἀπὸ τὶς δύσβατες 

ἀτραποὺς τῆς σκληρῆς πραγματικότητος.
1. Ἐπισκέψεις σὲ κτήρια καὶ οἰκόπεδα πρὸς 

ἐξεύρεση κατάλληλης στέγης.
2. Πρόσκληση καὶ ἐπίσκεψη δύο ἐμπει-

ρογνωμόνων τοῦ ΕΟΠΕΠΠ προκειμένου νὰ 
ἐλέγξουν τὴν καταλληλότητα τῶν κτηρίων τῆς 

Θεατρικὸ Τμῆμα  

Σύλλογος 
Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν 

τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
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« Πανυμνήτου» γιὰ τὴν στέγαση τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ καὶ 
ἐνδεχομένως Νηπιαγωγείου καὶ ἑτέρου τριόροφου κτηρίου 
στὰ  Ἄνω Λιόσια, γιὰ τὴν στέγαση Νηπιαγωγείου – Δημοτικοῦ 
Σχολείου.  

3. Σύνταξη σχεδίου Οἰκονομοτεχνικῆς μελέτης, χωρὶς οἰκο-
νομικὰ μεγέθη, ἀπὸ ἀδελφὴ Οἰκονομολόγο.

4. Σύνταξη καὶ ὑποβολὴ οἰκονομικῆς ἀντιπρότασης πρὸς 
Ἰδιοκτήτη μεγάλου οἰκοπέδου μετὰ ἡμιτελοῦς κτίσματος.

5. Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, ὁριστικὴ 
ἀπόφαση ἱδρύσεως ἀρχικῶς, πλὴν συντόμως, κατὰ τὸ δυνα-
τόν, μόνον τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ.

6. Ἔρευνα ἀγορᾶς καὶ προσφορῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἐξο-
πλισμοῦ τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ.         

7. Ἀπόφαση τοῦ χώρου λειτουργίας τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ 
στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς « Πανυμνήτου», ἐφ᾿ ὅσον ο Δῆμος μας 
μᾶς παράσχει ὅλα τὰ κατάλληλα καὶ ἀπαραίτητα ἔγγραφα 
τοῦ κτηρίου.

8. Συναντήσεις μὲ Δικηγόρο εἰδικευμένο σὲ θέματα Ἐκπαι-
δευτηρίων καὶ Λογιστή - Φοροτεχνικό, προκειμένου νὰ μᾶς 
καθοδηγήσουν κατάλληλα γιὰ τὶς ἐνέργειές μας.

Τὸ Ὅραμα παραμένει ζωντανό, ἡ ὑλοποίηση του ἐπιτα-
κτικὰ ἐπίκαιρη. Ἡ προσευχητική, καὶ ὄχι μόνο, συνδρομὴ 
ὅλων ἀναγκαία.

* * *
Μία νέα δραστηριότητα ποὺ ἀναδύθηκε καὶ τοὺς καρποὺς 

τῆς ὁποίας ἀπολαύσαμε, εἶναι τὸ Θεατρικὸ Τμῆμα. Ὑπῆρξαν 
προπομποί της τὰ παρελθόντα ἔτη: θεατρικὰ Δρώμενα καὶ 
σκετσάκια τῶν Κατηχητικῶν, ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὴν ἐπιμέλεια 
τῆς Ἀδελφῆς μας Αἰκατερίνας Κωστούλα, τὸ θεατρικὸ Δρώμε-
νο γιὰ τὸν Φ. Κόντογλου, ποὺ συνεκίνησε καὶ αὐτὸ τῆς ἀντί-
στοιχης περσινῆς Ἐκδηλώσεως, ποὺ πολὺ προβλημάτισε. Τὴν 
εὐχαριστοῦμε ποὺ ἄνοιξε τὸ δρόμο.

Ἡ διακαὴς ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου Πατρός μας πραγμα-
τοποιήθηκε. Ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας, 
εὐαίσθητος καὶ τολμηρός, εὐλόγησε. Ἀπο-
λαύσαμε ἐφέτος ἤδη τρεῖς παραστάσεις: 

1. Ἔμμετρος Βίος τῶν Ἁγίων Κυπρια-
νοῦ καὶ Ἰουστίνης, τῆς Αἰκατερίνης Κο-
στούλας.

2. «Ἡ Ὑπηρέτρα», τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπα-



3

διαμάντη (σὲ διασκευὴ Ξανθούλας Παπουτσῆ, † 2014).
3. «Σταυρὸς τοῦ Γένους» (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός), τοῦ Κωνσταν-

τίνου Χωρεάνθη († 1996). 
Καὶ σήμερα σειρὰ ἔχει ἡ τέταρτη... 
Ὀφείλουμε νὰ ἐξάρουμε εὐγνωμόνως τὴν καίρια συμβολὴ 

τῆς Ἀδελφῆς μας Ἐκπαιδευτικοῦ κας Σμαράγδας Καλουτζῆ 
στὴν ὅλη προσπάθεια. Ἄοκνη, φλογερή, μὲ ζῆλο νεανικό, μὲ 
ἀγάπη μητρικὴ καὶ ὑπομονὴ πρὸς τὰ παιδιά, ἀναλώνοντας  
τὸν ἐλάχιστο χρόνο ποὺ τὶς ἀφήνουν οἱ ἐκπαιδευτικές της 
ὑποχρεώσεις γιὰ τὸν εὐγενῆ σκοπό. 

Εὐχαριστίες καὶ σὲ ὅσους συμβάλλουν καὶ κοπιάζουν ὑπὲρ 
τοῦ Θεατρικοῦ, στοὺς ἐθελοντές μας, στὸ Ἐργαστήρι ποὺ φι-
λοξενεῖ ἀγόγγυστα καὶ ἐνθαρρύνει, στὴν Ἀδελφή μας Ταμά-
ρα Τοπαλᾶ γιὰ τὰ σκηνικά. 

Ἔπαινος ἀξίζει καὶ στὰ παιδιά μας, ποὺ καὶ αὐτὰ βρίσκον-
τας διαφυγὴ ἀπὸ τὰ πιεστικὰ σχολικὰ προγράμματα, ποὺ ἐνί-
οτε τὰ καταθλίβουν, καὶ ἀπὸ ἄλλες ἀνωφελεῖς ἐνασχολήσεις, 
ἀνάγονται σὲ ποιοτικὲς δραστηριότητες ποὺ τὰ εὐγενίζουν 
καὶ τὰ ὡραΐζουν.

Ἡ ἐξεύρεση καταλληλότερου χώρου γιὰ τὶς πρόβες τῆς ἑπό-
μενης Περιόδου, πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη, προκειμέ-
νου τὸ Θεατρικὸ Τμῆμα νὰ στοχεύσει ψηλότερα, πρὸς δόξαν 
Θεοῦ.

Εὐχόμαστε καλή συνέχεια! 
Φώτιος Ἀθανασόπουλος

    


