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■ Ἐμπειρίες εὐλογημένης  Συν-Διακονίας

Συντονιστικὴ Σύναξις Β’  
Φυλὴ Ἀττικῆς, 12 / 25.6.2017

Τὴν Κυριακὴ Γ’ Ματθαίου, 12η 
Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη  

πάντων  τῶν ῾Αγίων Νεομαρτύρων, 
μὲ τὴν εὐλογία, τὴν πατρικὴ παρου-
σία καὶ τὴν ποιμαντικὴ καθοδήγησι 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ 
στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυ-
πριανοῦ καὶ Ἰουστίνης,  ἡ δευτέρα Γενικὴ Σύναξις τῶν Συν-
τονιστῶν, ὑπεύθυνων γιὰ τὶς ποικίλες καὶ διευρυμένες 
ἐφέτος Δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας συμπαρίστατο ὁ Παν-
οσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Στὴν πολὺ σημαντικὴ αὐτὴ Σύσκεψι, τῆς ὁποίας ἡ διάρ-
κεια ἦταν ἑξάωρος, παρευρέθησαν ἀντιπρόσωποι τῶν ἑξῆς 
Δομῶν:  

● Συλλόγου « Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ἡ Πρό-
εδρος κα Δέσποινα Λιβίζου - Πάγκαλη, ἡ Ταμίας κα Αἰμιλία 
Γκούφα - Οὔτου καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰωσήφ, ῾Υπεύθυνος τῆς 
Κοινωνικῆς ῾Υπηρεσίας τῆς Μητροπόλεώς μας.

● Συνδέσμου Ἐθελοντῶν, ὁ κος Δημήτριος Οὔτος.
● Συνδέσμου Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «῾Ο Ἐσταυρωμέ-

νος», ἡ κα Μαριάνθη Παγουλάτου-Τούμπα.
● Συλλόγου Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν τοῦ Ἐκπαιδευ-
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τικοῦ Ὁράματος, οἱ κ. Φώτιος Ἀθανασόπουλος 
καὶ κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

  ● Θεατρικοῦ Τμήματος, ἡ κα Μαρία Ρόδη.
● Κατηχητικῶν: ● Ἐνοριακοῦ Κέντρου 

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς «Τὰ 
παιδιὰ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς», οἱ δίδες 

Ἑλένη Κουγιουμτζῆ καὶ ᾿Αναστασία Παπαδο-
πούλου, ἡ δίδα Μαρία Πιέτρη δὲν ἠδυνήθη νὰ παρευρεθῆ 
γιὰ ἐργασιακοὺς λόγους. ● Ἐνοριακοῦ Κέντρου τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου «Τὰ  Ἡλιοτρόπια», ἡ κα Μαρία 
Κουκοβίνου, ● Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης «Τὰ παιδιὰ τῆς Παν-
αγιᾶς», οἱ κα Κωνσταντῖνα Γιαννοπούλου - Σερβετᾶ, κα Αἰ-
κατερῖνα Φωκιανοῦ - Κατῆ, κα Γεωργία Κουκούδα καὶ δὶς 
Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ.

● Χορωδίας -Ὀρχήστρας «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονο-
μιὰ» καὶ Μαθημάτων ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ Παράδοσι 
τῆς Ρωμηοσύνης, ὁ ῾Οσιολογιώτατος π. Διονύσιος ̔Αγιοκυ-
πριανίτης.

● Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας - Δημιουργικῆς Γραφῆς, 
κα Αἰκατερῖνα Κωστούλα.

● «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας», 
οἱ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτης καὶ Μοναχὴ Ἰω-
άννα Ἁγιοαγγελίτισσα.

● Ψηφιδωτοῦ, οἱ κοι Ἐμμανουὴλ Παρασύρης καὶ ᾿Ανα-
στάσιος Μίρακα.

● Ξυλογλυπτικῆς, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἁγιοκυπρια-
νίτης ἀντιπροσώπευσε τὸν κον Παναγιώτη Βαλαβάνη. 

  ● Πληροφορικῆς, ὁ κος Χρῆστος Σιμερτζιάδης.
Ἡ κα Χαρίκλεια Δήμου - Ρούτση τελοῦσε χρέη Πρακτικο-

γράφου.
* * *

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μετὰ τὴν προσευ-
χητικὴ ἔναρξι τῆς Συνάξεως, εὐχαρίστησε τοὺς παρόντες 
γιὰ τὸν κόπο καὶ τὴν οὐσιαστική, πνευματικὴ μέριμνά τους, 
τὰ ὁποῖα προσέφεραν θυσιαστικῶς στὴν λήγουσα Περίοδο.

Διένειμε εἰς ὅλους πρὸς ἐμβάθυνσι τοῦ νοήματος τῆς Δια
κονίας τους, τὸ Κείμενο «῾Η Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος, ἡ Ρωμηο-
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σύνη καὶ ἡ Ἀγάπη», Κείμενο 
Ἀρχῶν, τὸ ὁποῖο εἶχε κατα-
θέσει ὡς Ἐπιλογικὲς Σκέψεις 
στὴν Ἑορταστικὴ Ἐκδήλω-
σι Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ 
Λήξει τῆς Ι ’ Περιόδου (2016-
2017 ) τῶν Δραστηριοτήτων 
τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀναφέρθηκε στὴν διπλῆ διάστασι τῆς ἐμπειρίας τοῦ περα-
σμένου ἔτους: ἐδόθησαν στοὺς πιστούς μας, ἀλλὰ καὶ εὐρύ-
τερα, καὶ κυρίως στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς νέους μας, ποικίλες 
εὐκαιρίες καλλιέργειας πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς, 
καὶ στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον μία Μαρτυρία Ζωῆς ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία μας, ἰδιαίτερα πολύτιμη τὴν περίοδο αὐτή, ποὺ 
τὰ τελευταίως νομοθετημένα ὑπὸ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας 
τῆς Πατρίδος μας συμβάλλουν στὴν ἀνατροπὴ ὅλης τῆς 
Παραδόσεώς μας.

Ἄς μᾶς διακατέχη μία καλῶς νοουμένη ἀνησυχία ἐνώ-
πιον τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς, δηλαδὴ μία συνεχὴς προσπά-
θεια γιὰ τὴν αὔξησί μας ἐν Χριστῷ καὶ τὴν Διακονία τῶν 
Ἀδελφῶν μας, χωρὶς ἐξουσιαστικότητα ἢ προσκόλλησι, 
ἀλλὰ ἐν ταπεινώσει καὶ ἐλευθερίᾳ.

Προέτρεψε ἐν συνεχείᾳ τοὺς παρόντες, βάσει τῆς πείρας 
αὐτῶν νὰ προβοῦν σὲ αὐτοκριτικὴ καὶ νὰ ἐκφράσουν τὰ συμ-
περάσματα καὶ τὶς προτάσεις τους.

* * *
Ἀπὸ τὶς καταθέσεις τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ τὶς συζη-

τήσεις, οἱ ὁποῖες ἀκολούθησαν, κατενοήθη ἡ ἀνάγκη καὶ 
ἀπεφασίσθη, τὸ μὲν Πρόγραμμα τῶν παιδαγωγικῶν ἑβδο-
μαδαίων Δραστηριοτήτων ὡς καὶ τῶν φιλανθρωπικῶν 
Ἐξορμήσεων νὰ παραμείνη ὡς ἔχει γιὰ τὴν ἑπόμενη Περί-

οδο ΙΑ’, τὸ δὲ Πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων καὶ 
Ἐκδρομῶν νὰ γίνη ἐλαφρύτερο.

Ἀπεφασίσθη ἐπίσης ὁμοφώνως ἡ δημιουρ-
γία μιᾶς τετραμελοῦς Συντονιστικῆς Ἐπι-
τροπῆς, ἡ ὁποία 

● θὰ ρυθμίζη τὴν συνεργασία τῶν διαφορῶν 
Δομῶν,
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● θὰ ἐξασφαλίζη τὴν ὑπεύθυνη ἐνημέρωσι τοῦ Μητροπο-
λίτου μας σχετικὰ μὲ τὶς δραστηριότητες αὐτῶν καὶ 

● θὰ μεταφέρη εἰς Αὐτὸν τὰ αἰτήματα καὶ τοὺς ἀπολογι-
σμοὺς τῶν διαφόρων Τμημάτων. 

Στὸ ἄμεσο ἑπόμενο διάστημα τοῦ Θέρους, ἡ Συντονιστικὴ 
Ἐπιτροπὴ θὰ ἐκπονήση τὸ γενικὸ Πρόγραμμα τῶν Δραστη-
ριοτήτων τῆς ἑπομένης Περιόδου, 2017-2018, τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ 
εὐλογηθῆ ἀπὸ τὸν  Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας, θὰ κοινο-
ποιηθῆ στοὺς Ὑπευθύνους ὅλων τῶν Τμημάτων. 

Μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐξελέγησαν: ἡ κα 
Αἰμιλία Γκούφα- Οὔτου (Πρόεδρος), ὁ Ἱεροδιάκονος Ἰωσὴφ 
(Ἀντιπρόεδρος),  ὁ κος Δημήτριος Οὔτος καὶ ἡ κα Δέσποινα 
Λιβίζου - Πάγκαλη, οἱ ὁποῖοι ὅλοι ἔχουν ἢδη ἐργασθῆ ἀτύπως 
στὴν ὀργανωτικὴ αὐτὴ Διακονία καὶ ἔχουν ἀρκετὴ πεῖρα.

* * *
Ἡ πολυσήμαντος αὐτὴ Σύναξις ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν 

ἔκφρασι εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους τῶν παρόντων γιὰ τὴν 
φροντίδα τοῦ Ποιμενάρχου μας καὶ ἔληξε μὲ τὶς πατρικὲς 
εὐχὲς Ἐκείνου γιὰ μία οἰκοδομητική, ἁρμονικὴ καὶ καρποφό-
ρο Συν-Διακονία πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὠφέλειαν τῶν Ἀδελφῶν 
μας καὶ προσωπικὴ πνευματικὴ καλλιέργεια.




