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■ Εὐγενὲς Ὅραμα - Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη 

Σύσκεψις - Συνάντησις Β’ 
γιὰ τὴν ἵδρυσι 

Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων
Φυλὴ Ἀττικῆς, 25.1.2016 ἐκ. ἡμ.

μὲ σημαντικὴ συμμετοχὴ καὶ ἐπι-
 τυχία, πραγματοποιήθηκε, μὲ 

τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἐχθές, Κυρια-
κή, 25η Ἰανουαρίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, μὲ τὴν 

εὐλογία, τὴν δυναμικὴ παρουσία 
καὶ τὴν ἐνθαρρυντικὴ καθοδήγησι τοῦ

 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
Κυπριανοῦ, ἡ δεύτερη ἀρκετὰ διευρημένη Σύναξι, γιὰ τὴν 
ἵδρυσι Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων.

Στὴν «ἱστορικὴ» αὐτὴν, ὅπως χαρακτηρίσθηκε, Σύσκεψι 
παρευρέθησαν σημαντικοὶ Φίλοι καὶ Συμπαραστάτες τοῦ 
Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυ-
λῆς, καθὼς καὶ ἀντιπρόσ-
ωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτο-
διοικήσεως.

Ἱερὸς ζῆλος, συγκίνησις 
καὶ ἐνθουσιασμὸς ἦσαν 
διάχυτα στὴν «ἀτμόσφαι-
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ρα» τῆς Συνάξεως, ἡ ὁποία ἐξελί-
χθηκε ὁμαλὰ καὶ διετήρησε τοὺς 
παρευρισκομένους σὲ κατάστασι 
ἔντονου ἐνδιαφέροντος καὶ ζων-
τανῆς συμμετοχῆς μέχρι τέλους 

(20.30’-23.30’).
 Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ δήλωσις 

τοῦ γνωστοῦ καὶ ἐπιτυχημένου ἐπιχει-
ρηματία κ. Κωνσταντίνου Λούλη, πρώην Διοικητοῦ τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, ὅτι ἀνέβαλε ταξίδι του στὸ ἐξωτερικό, προκειμέ-
νου νὰ ἔχη συμμετοχὴ στὴν «πολὺ σημαντικὴ αὐτὴν Σύσκε-
ψι», ὅπως ὁ ἴδιος τὴν ἐχαρακτήρισε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
σοβαρᾶς παρεμβάσεώς του.

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας «ἄνοιξε» τὴν Σύσκε-

ψι μὲ μία ἀπαραίτητη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὸ Ἐκπαιδευτικὸ 
Ὅραμα τῆς Μητροπόλεώς μας. Στὴν συνέχεια ἀνέγνωσε 
ἐνθαρρυντικὰ μηνύματα, τὰ ὁποῖα ἔφθασαν ἀπὸ διάφορα 
μέρη τῆς Πατρίδος μας, ἀπὸ ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ με-
γάλο ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀνακούφισι ἐδέχθησαν τὰ «καλὰ 
νέα» γιὰ τὴν προσπάθεια τῆς Ἱδρύδεως τῶν δύο νέων Δο-
μῶν: τοῦ Συλλόγου γιὰ τὴν προώθησι τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ 
Ὁραματος καὶ τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Ἐπιστημόνων.

Ἀκολούθησε σύντομος ἐνημέρωσις, ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροδια-
κόνου Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτου, μέλους τῆς Συνεχιστικῆς 
Ἐπιτροπῆς*, γιὰ τὴν πορεία τῆς προσπαθείας, ἡ ὁποία ἔχει 
ἀποφέρει τοὺς πρώτους ἐλπιδοφόρους καρπούς της καί, 
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ὅπως διατυπώθηκε, ἔχει ἤδη ἀναζωπυρώσει τὴν φλόγα τῆς 
πίστεως καὶ τῆς ἐλπίδος, γιὰ ἕνα φωτεινὸ μέλλον σὲ ἑκα-
τοντάδες ἀγωνιῶντας Πιστούς.

Ἐν συνεχείᾳ, τὰ ἄλλα δύο Μέλη τῆς Συνεχιστικῆς Ἐπι-
τροπῆς, ἐνημέρωσαν γιὰ εἰδικώτερα θέματα. Ἔγινε κατά-
θεσις ἑνὸς πρώτου δοκιμίου Καταστατικοῦ, προκειμένου νὰ 
ἱδρυθῆ ἄμεσα ὁ «Σύλλογος Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν τοῦ 
Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς», ἐκ μέρους τοῦ κ. Νικολάου Μάννη, Ἐκπαι-
δευτικοῦ, καὶ ἐνημέρωσις γιὰ τὸ Νομοθετικὸ πλαίσιο τοῦ 
ἐγχειρήματος, ἀπὸ τὸν κ. Φώτιο Ἀθανασόπουλο, στέλεχος 
τῆς Δημοσίας Διοικήσεως. 

* * *
Στὴν συζήτησι, ἡ ὁποία ἠκολούθησε, ἔλαβαν τὸν λόγο 

ὅλοι ὅσοι τὸν ἐζήτησαν, προκειμένου νὰ καταθέσουν τὶς 
ἀπόψεις τους, ἀλλὰ καὶ συγκεκριμένες προτάσεις, γιὰ τὸ 
πολὺ δύσκολο μέν, ἀλλὰ «παρὰ ταῦτα» ὄχι ἀκατόρθωτο, μὲ 
τὴν Χάρι καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐγχείρημα.

Ἀνάμεσα στοὺς διακόσιους καὶ πλέον συμμετέχοντες, 
ἦσαν ἡ κα Ἑλένη Λιάκου, 

Ἀντιδήμαρχος Φυλῆς, 
ὡς καὶ οἱ λαβόντες 
ἐπίσης τὸν λόγον: 
ὁ κ. Δημήτριος
Μπουραΐμης, πρώ-
ην Δήμαρχος Φυ-

λῆς, ὁ Πανοσιολογι-
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ώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Εὐθύμιος Μπαρδάκας, ὁ
Ὁσιολογιώτατος Ἱερομόνα-
ναχος π. Διονύσιος Ἁγιοκυ-
πριανίτης, ὁ κ. Κωνσταν-
τῖνος Παπαδημητρακόπου-
λος Ἱδρυτὴς τοῦ Ἐκδοτικοῦ
Οἴκου «Φωτοδότες», ἡ πρώ-

ην Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» κα Εἰρήνη 
Ἀρχοντούλη, ὁ κ. Ταξιάρχης Κοκορές, στέλεχος τῆς Δημοσί-
ας Οἰκονομικῆς Διοικήσεως, ἡ Ἰατρὸς κα Βασιλικὴ Λιόση,  ἡ 
κα Εὐτυχία Ἱερεμιάδου, Ἐκπαιδευτικὸς καὶ Βοηθὸς Καθηγη-
τοῦ στὸ Τμῆμα Παιδαγωγικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
ἡ Ἐκπαιδευτικὸς κα Θεοδώρα Κουτσοῦμπα, ὁ Ἰατρὸς κ. 
Λουκᾶς Πάλλης, ὁ Ἐκπαιδευτικὸς κ. Γεώργιος Κορρὲς κ.ἄ. 

Ὅλες οἱ καταθέσεις ἦσαν σημαντικὲς καὶ ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κατέγραφε αὐτές, προκειμένου, 
ὅπως ἐδήλωσε, νὰ δημιουργηθῆ μία σύνθεσις, ἕνα «ψηφι-
δωτό», μὲ τὰ καλύτερα στοιχεῖα τῆς κάθε μιᾶς, γιὰ τὴν ἄμε-
ση καὶ δυναμικὴ προώθησι τοῦ Εὐγενοῦς, ἀλλὰ καὶ Ἐπιτα-
κτικῆς Ἀνάγκης, αὐτοῦ Ὁράματος, ὅπως ἐπανειλημμένως 
χαρακτηρίσθηκε.

 Ἐν κατακλείδι, κατόπιν προτροπῆς τοῦ Σεβασμ. Μητροπολί-
του μας, εἴκοσι τρεῖς ἐκ τῶν παρισταμένων ἐδήλωσαν, ὅτι ἐπι-
θυμοῦν νὰ εἶναι τὰ ἱδρυτικὰ Μέλη τοῦ «Συλλόγου Φίλων καὶ 
Συμπαραστατῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς», προκειμένου νὰ προ-
ωθήσουν δυναμικὰ τὴν ἵδρυσι τοῦ πρώτου Ἐκπαιδευτηρίου.

* * *
Ἡ ἐπίκλησις τῶν προσευχῶν ὅλων τῶν ἐν Χριστῷ 

Ἀδελφῶν μας, γιὰ τὴν εὐόδωσι τοῦ Ὁράματος μιᾶς Γνησίας 
Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας, ἡ ὁποία εἶχε κατατεθῆ κατὰ τὴν 
πρώτη Σύσκεψι-Συνάντησι, ἐπαναλήφθηκε. 

Ἀπέφερε δὲ ἤδη τοὺς πρώτους καρπούς της, ἐφ᾿ ὅσον ἡ 
μικρὴ Ἰουστῖνα, ἀπήγγειλε ἐν κατακλείδι Ποίημα-Προσ-
ευχή, τὸ ὁποῖο συνετάχθη εἰδικὰ γιὰ τὴν περίστασι, καὶ δια-
βάζεται σταθερά, κατὰ τὴν ἐναρκτήριο Προσευχή, στὶς Συν-
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άξεις τῶν Παιδικῶν Τμημάτων τοῦ «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησι-
οποιημένης Εἰκονογραφίας». 

* * *
Ἡ Συνεχιστικὴ Ἐπιτροπή, ἐνισχυμένη μὲ τὴν σημαντικὴ 

συμμετοχὴ τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλη, ἐκλήθη νὰ προω-
θήση τὸ ἔργο της καὶ ἡ Σύσκεψις-Συνάντησις Γ’ ὡρίσθη-
κε γιὰ τὴν Πέμπτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 18/31η 
Μαρτίου 2016.

Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν 
δόξα, εὐχαριστία, 

τιμὴ καὶ προσκύνησις, 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν!

(*) Ἐπικοινωνία: 
α. Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ: 6986519195 - agiografia.allilografia@gmail.com
β. Νικόλαος Μάννης: krufosxoleio@yahoo.gr
γ. Φώτιος Ἀθανασόπουλος: fatheomarko@gmail.com


