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■ «Ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι...»

Εὐχὲς καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ  τῇ Ἐνάρξει
Σχολικῶν καὶ Κατηχητικῶν Μαθημάτων

Περίοδος 2017-2018  

Tὴν Κυριακή, 4ην Σεπτεμβρίου
 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμην τοῦ Ἁγίου

Προφήτου Μωϋσέως, στὸν Προσ-
κυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης 
Φυλῆς Ἀττικῆς, ὁ Αἰδεσιμώτατος 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Καγιόγλου ἀνέγνωσε, μὲ 
τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ 
καῖ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν εἰδικὴ Ἀκολουθία ἐπὶ παῖδας τοῦ 
φωτισθῆναι καὶ ἐπιτυχεῖν εἰς τὰ Γράμματα,  ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τῆς 
νέας σχολικῆς Περιόδου.

* * *
Tὴν Κυριακή, πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 11ην 

Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Μνήμην τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς 
ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, στὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ, εὑρισκόμενο στὸν Προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς ἰδίας 
Ἱερᾶς Μονῆς, ὁ π. Ἀπόστολος ἐτέλεσε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, 
τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ 
καὶ ἀνέγνωσε τὴν Ἀκολουθία ἐπὶ 
Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Μαθημά-
των τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς 
Μονῆς.
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Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Κατηχήτριες συνάν-
τησαν τὰ παιδιὰ τῶν Τμημάτων τους. 
Ὑπεύθυνες κατὰ τὴν Περίοδο 2017-
2018 εἶναι οἱ ἑξῆς: 

α. γιὰ τὸ τμῆμα μαθητῶν Γυμνα-
σίου καὶ Λυκείου, ἡ κα Κωνσταντῖνα 
Σερβετᾶ-Γιαννοπούλου· 

β. γιὰ τὸ τμῆμα μαθητῶν Δημοτικοῦ, ἡ κα Κατερῖνα Κατῆ-
Φωκιανοῦ καὶ ἡ Δίδα Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ· 

γ. γιὰ τὰ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλικίας, ἡ κα Γεωργία Κουκούδα.
Διενεμήθησαν στὰ παιδιὰ κεράσματα καὶ ἕνα ἐπίκαιρο ὡραῖο 

Ἐνθύμιο, εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
Ἔγινε ἀναφορὰ στὸ Πρόγραμμα τῶν ἐφετινῶν μαθημά-

των καὶ ἔκκλησις γιὰ καλὴ συνεργασία, ὥστε νὰ δρέψουν 
ὅλοι ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους πνευματικοὺς καρποὺς 
ἀπὸ τὸν κοινὸν ἀγῶνα καὶ τὰ παιδιά μας, προκειμένου νὰ 
νιώθουν τὶς Νεανικὲς Συντροφιές μας ὡς μία οἰκογενειακὴ 
ἑστία, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ ἐφοδιάζωνται γιὰ νὰ ἀντιμετωπί-
ζουν τὰ ἐπερχόμενα τῆς καθημερινότητος.

* * *
● Τὴν 5η Σεπτεμβρίου, κατὰ τὴν πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν 

τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν Νέα Συνοδικὴ Περί-
οδο 2017-2018, καθωρίσθη ἡ Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ ὡς ἑνιαία ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Μα-
θημάτων καὶ ἡ τελευταία Κυριακὴ τοῦ Μαΐου, κατὰ τὸ Πάτριον 
Ἑορτολόγιον, ὡς ἑνιαία ἡμέρα λήξεως αὐτῶν, μὲ ἔναρξιν ἰσχύος 
ἀπὸ τὸ ἑπόμενον Κατηχητικὸν ἔτος. 

Ἀπεφασίσθη ἀκόμη, ὅπως δοθῇ ἰδιαιτέρα βαρύτης εἰς τὸ πε-
ριεχόμενον καὶ τοὺς στόχους τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων, τὰ 
ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ἐνσωματώνουν καὶ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἱστορίας, ὡς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.

* * *
Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας νὰ εὐλογῆ, φω-

τίζη καὶ ἐνισχύη τοὺς Ἐκπαιδευτικούς, 
τὶς Κατηχήτριες καὶ τὰ παιδιά μας 
στὸν ὅλο καὶ μείζονα ἀγῶνα τῆς ἐν 
Χριστῷ Μορφώσεως.

Τὰ Κατηχητικά μας ἐπωμίζονται, μέσα  
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στὸ φῶς τῆς Εὐαγγελικῆς Σοφίας, τὴν βαρυτάτη εὐθύνη νὰ 
ἀναπληρώνουν ὅσα ψυχωφελῆ δὲν θὰ διδάσκωνται πλέον 
στὴν δημόσια ἐκπαίδευσι...

Στὸν ἀγῶνα αὐτὸν εἴθε νὰ τοὺς συμπαρασταθοῦν πρακτικὰ 
καὶ προσευχητικὰ οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ ὅλο τὸ μεγάλο 
Κοινόβιο τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν εὐλογία τῆς Μεγάλης Γερόν-
τισσας, τῆς Παναγίας Μητέρας μας...

† Γ.῾Ι. Μ.


