Κατασκηνώσεις
Σὲ φάση ὀργάνωσης καὶ ἐπανασχεδίασης βρίσκονται οἱ κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
γιὰ νὰ φιλοξενήσουν καὶ πάλι ὅσα παιδιά, ἀγόρια
καὶ κορίτσια, ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουν τὴν ὁμαδικὴ
ζωὴ στὴν κατασκήνωση καὶ νὰ βιώσουν ἐμπειρίες
μοναδικὲς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Συσσίτια
Ὁ «ἄρτος ὁ ἐπιούσιος»
παρέχεται καθημερινῶς,
μέσα ἀπὸ τὰ συσσίτια
τῶν ἐνοριακῶν ναῶν τῆς
πόλεως τῶν Ἰωαννίνων σὲ
ἄπορους καὶ ἐμπεριστάτους συνανθρώπους μας.
Διανέμονται 800 μερίδες
φαγητοῦ καθημερινῶς, μαζὶ μὲ ποσότητες τροφίμων καὶ εἰδῶν πρώτης
ἀνάγκης σὲ ὅσους στεροῦνται ἀκόμη καὶ τὰ «πρὸς
τὸ ζῆν». Ταυτοχρόνως, μέσα ἀπὸ τὶς ἐνορίες, λαμβάνεται μέριμνα γιὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, μὲ
δωρεὰν ἰατρικὴ παρακολούθηση καὶ φαρμακευτικὴ κάλυψη ὅσων ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν μόνοι
τους αὐτὲς τὶς ἀνάγκες.

Αἱμοδοσία
Στὸ πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς
μέριμνας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο, ὀργανώνονται ἐθελοντικὲς
αἱμοδοσίες σὲ τακτικὰ διαστήματα καθ’ ὅλη τη διάρκεια τοῦ
ἔτους, ἐνῶ παράλληλα λειτουργεῖ καὶ ἡ τράπεζα αἵματος
«Ζωοδόχος Πηγή» τῆς ἐνορίας
Περιβλέπτου.

Ἄλλες δραστηριότητες
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προετοιμάζει μιὰ σειρὰ ἀπὸ
δράσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν παιδεία, ἐπαγγελματικὴ
κατάρτιση, βοήθεια ἡλικιωμένων, μέσω πρωτοβουλιῶν καὶ συνεργιῶν μὲ φορεῖς τῆς πόλεως
καὶ τοῦ τόπου, ὅπως ἡ Περιφέρεια Ἠπείρου, οἱ
Δῆμοι τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρός, ὁ
Στρατὸς καὶ οἱ μαζικοὶ φορεῖς.

Πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις
Στὴν αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου
Σπυρίδωνος» τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, ἀλλὰ καὶ
στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεταμορφώσεως, ποὺ βρίσκεται στὴ Νῆσο τῶν Ἰωαννίννων,
φιλοξενοῦνται ἄλλοτε μεμονωμένα καὶ ἄλλοτε σὲ συνδιοργάνωση
μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη πολιτιστικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἐκδηλώσεις
(μουσικῆς, χοροῦ, θεάτρου), ἐκθέσεις, ἡμερίδες, συνέδρια, παιδικὲς παραστάσεις.

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Ἡ Κατσάρειος Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἀπὸ
τὸ 1986 ποὺ ἱδρύθηκε μέχρι καὶ σήμερα, συνεχίζει
νὰ προσφέρει γνώσεις ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Ἡ Σχολὴ
εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας
καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν προβλεπόμενη φοίτηση παρέχει
στοὺς ἀποφοίτους της Πτυχίο, ἀλλὰ καὶ Δίπλωμα
Βυζαντινῆς μουσικῆς.

Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα
Ἡ μόνιμη λειτουργία τῆς
ἠλεκτρονικῆς βιβλιοθήκης στὸ
Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα προσελκύει καθημερινῶς
πολλοὺς διαδικτυακοὺς ἀναγνῶστες καὶ χρῆστες. Στὸ Καμπέρειο στεγάζονται, ἐπίσης,
τὸ Κέντρο Πρόληψης τῶν Ἐξαρτήσεων καὶ Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας «Σχεδία», τὸ
Δημοτικὸ Περιφερειακὸ Θέατρο Ἰωαννίνων καὶ μία
αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων, ἡ ὁποία διατίθεται
γιὰ τὴν πραγματοποίηση ὁμιλιῶν καὶ διαφόρων
ἐκδηλώσεων σὲ συλλόγους τῆς πόλεως.

Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰωαννίνων
Πατρ. Ἰωακεὶμ Γ΄ 10 - Τ.Θ.: 1130 – Τ.Κ. 45221 Ἰωάννινα
Τηλ.: 2651026397 & 26379 - Fax: 2651034500
Ἱστοσελίδα: www.imioanninon.gr
e-mail: info@imioanninon.gr

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ἡ ἐν Ἰωαννίνοις Ἐκκλησία:
Διακονία στον άνθρωπο
και στον τόπο
Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς,
εἶναι Σῶμα Χριστοῦ. Σ’ Αὐτὴν
ἑνωμένοι καὶ ἀπὸ Αὐτὴν τρεφόμενοι
πνευματικά, ἀναπτυσσόμεθα καὶ αὐξανόμεθα μὲ τρόπο ποὺ ὁ κάθε ἕνας
ἀπὸ ἐμᾶς, ἐνταγμένος ὀργανικά σ’
Αὐτήν, κάνει πράξη καὶ ζωὴ τὰ χαρίσματα, τὶς δεξιότητες
καὶ τὰ τάλαντα ποὺ λαμβάνει μὲ κληρονομικὸ καὶ
πνευματικὸ τρόπο. Κυρίως, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν
εὐκαιρία, στὴ σχέση αὐτὴ μὲ τὸ Χριστό, νὰ ἀνακαινίζεται
καὶ νὰ ἀναγεννᾶται, νὰ γίνεται ἐλεύθερο πρόσωπο καὶ κοινωνία προσώπων, μὲ τὴν ὁποία μοιράζεται καὶ χαίρεται
αὐτὸν τὸν πλοῦτο τῶν ἰδιωμάτων καὶ χαρισμάτων, διὰ τῆς
ἁγιαστικῆς καὶ μεταμορφωτικῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ
ἐνεργείας τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Ἰωαννίνων, μέσα ἀπὸ τὴ μυστηριακή, λειτουργική, ποιμαντική, κοινωνικὴ καὶ παιδαγωγικὴ δραστηριότητα ποὺ
ἀναπτύσσει καλεῖ κλῆρο καὶ λαὸ στὴ μεταμορφωτικὴ αὐτὴ
πορεία καὶ χαρὰ τῆς κοινωνίας τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης,
στὴν κοινὴ χαρὰ τῆς μετοχῆς στὸν πλοῦτο τῶν δωρεῶν καὶ
χαρισμάτων τῶν ἐν Θεανθρωπίνῃ κοινωνίᾳ προσώπων.

Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ δωρεῶν: 359/481095-39
Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

† Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

Λειτουργική – Μυστηριακὴ ζωή

Ἑσπερινὲς ὁμιλίες

Νεότητα

Ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα μας
φωτίζονται ἀπὸ τὴν καθημερινὴ προσευχὴ καὶ ἐπικοινωνία
μας μὲ τὸ Θεό, γι’ αὐτό καὶ σὲ
ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς πόλεως
τελοῦνται καθημερινῶς ὁ Ὄρθρος
καὶ ὁ Ἑσπερινὸς καὶ κατόπιν
προγράμματος, κατ’ ἐνορία, ἡ ἀκολουθία τοῦ
Παρακλητικοῦ Κανόνος πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὸ μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.
Ἡ κορύφωση, ὅμως, τῆς μυστηριακῆς ζωῆς ἑνὸς
χριστιανοῦ συντελεῖται στὴν εὐχαριστιακὴ Σύναξη,
στὴν τέλεση δηλαδὴ τῆς Θείας Λειτουργίας.
Στοὺς ναοὺς τῆς πόλεως καὶ τοῦ Λεκανοπεδίου,
ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἀδιαλλείπτως κάθε
Σάββατο καὶ Κυριακὴ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς μεγάλες ἑορτές. Ἐπίσης, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια νὰ ἠχεῖ ὅσο πιὸ συχνὰ γίνεται ἡ καμπάνα
ἀκόμα καὶ στὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα χωριὰ τῆς
Μητροπολιτικῆς Περιφερείας τῶν Ἰωαννίνων, ἡ
ὁποία μετρᾶ περίπου 250 χωριά - ἐνορίες.

Ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι τὸ κήρυγμα, διακόνημα ποὺ ἀναλαμβάνουν οἱ
ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀλλὰ καὶ
ἐντεταλμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοί.
Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ τὸ κήρυγμα κατ’ ἐνορία, ἔχει
καθιερωθεῖ, τὰ τελευταῖα χρόνια, μία ἀκόμη ποιμαντική - κατηχητικὴ δράση, οἱ Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες,
ἀπὸ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως σὲ διαφορετικὸ ναὸ
τῆς πόλης κάθε χρόνο, οἱ ὁποῖες καλύπτουν μία
ἑνιαία θεματικὴ ἑνότητα (π.χ. Ἡ μετάνοια, οἱ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς κ.ἄ.).
Παρέχεται, ἔτσι, στοὺς ἀκροατὲς τῶν ὁμιλιῶν
αὐτῶν ἡ δυνατότητα συνεχοῦς καὶ ἐμπεριστατωμένης καταρτίσεως πάνω σὲ βασικὰ θέματα τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Κατήχηση
Στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ τοῦ Λεκανοπεδίου, πραγματοποιοῦνται σὲ μόνιμη βάση τὰ κατηχητικὰ μαθήματα
τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων ἀπὸ ἐντεταλμένους
κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς συνεργάτες, φοιτητές, ἐπιστήμονες καὶ στελέχη τῶν ἐνοριῶν. Τὰ μαθήματα
ἐμπλουτίζονται μὲ τὴ χρήση ἐποπτικῶν μέσων
(video, εἰκόνες, προβολές), χωρὶς βεβαίως νὰ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ κατηχητικὸ τὸ παιχνίδι ὡς ψυχαγωγία πρώτιστα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἕνας τρόπος κοινωνικοποίησης τῶν παιδιῶν.

Προσκυνηματικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου
Στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Νεομάρτυρος
Ἁγίου Γεωργίου, «τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσαντος καὶ
πολιούχου ἡμῶν», ἔχουν ἀποθησαυριστεῖ τὰ ἱερὰ
λείψανα καὶ ἡ τιμία κάρα του, ὡς μόνιμη παρηγορία τῶν πιστῶν καὶ πηγὴ ἁγιασμοῦ καὶ χάριτος.
Ὁ Ναὸς παραμένει πάντοτε ἀνοιχτός, ἀπὸ τὸ
πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ ἀποτελεῖ πόλο ἕλξης
προσκυνητῶν, τόσο ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὴν εὑρύτερη
περιοχὴ ὅσο καὶ ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτεια,
καθημερινῶς δὲ τελεῖται καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια
τοῦ ἔτους, ἐκτὸς τῶν ἄλλων
ἀκουλουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας, τὸ μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας.
Ὁ Ναὸς πανηγυρίζει δύο
φορὲς τὸ χρόνο: στὶς 17 Ἰανουαρίου, ἡμέρα τοῦ «δι’ ἀγχόνης» μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν ἔτει 1838 καὶ στὶς 26
Ὀκτωβρίου, ἡμέρα μνήμης τῆς
ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν του λειψάνων, τὸ 1971.

Ἐπιμόρφωση
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη διοργανώνει σειρὰ ἡμερίδων
καὶ σεμιναρίων γιὰ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς συνεργάτες σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς
Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
Πανεπιστήμια καὶ ἐπιστήμονες, ποὺ σκοπεύουν στὴν
στήριξη τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου καὶ τῆς κοινωνικῆς
προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας.

Προσκυνηματικὴ ἀνάδειξη ἐκκλησιαστικῶν
μνημείων
Στόχος εἶναι ἡ διαφύλαξη, συντήρηση, λειτουργικὴ ἀξιοποίηση καὶ προβολὴ τῶν ἀπαράμιλλων
ἱστορικῶν μνημείων, ναῶν καὶ μοναστηριῶν, ποὺ
κοσμοῦν τὴν περιοχὴ καὶ φανερώνουν τὸ ἄρρηκτο
δέσιμο τοῦ παρελθόντος μὲ τὸ σήμερα.
Ὁ ἁγιογραφικός τους
πλοῦτος, οἱ θαυματουργικὲς εἰκόνες, ἡ ἰδιαίτερη
ἀρχιτεκτονική τους ἀξία,
ἀλλὰ καὶ τὸ ἀσύγκριτο
φυσικὸ κάλλος τοῦ τοπίου ποὺ τὰ περιβάλλει καθιστοῦν τὴν πνευματική μας
κληρονομιὰ πόλο ἀμείωτης ἕλξης καὶ ὑψηλοῦ προσκυνηματικοῦ ἐνδιαφέροντος καθ’ ὅλη τη διάρκεια
τοῦ ἔτους.

Ἐκπαιδευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς δραστηριότητες
Παράλληλα μὲ τὸ ἔργο τῆς κατήχησης, μέσα ἀπὸ μία σειρὰ δημιουργικῶν ἀπασχολήσεων (ἐκμάθηση ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, διδασκαλία θεωρίας μουσικῆς, μουσικῶν ὀργάνων καὶ παραδοσιακῶν
χορῶν, μαθήματα ἁγιογραφίας, σκακιοῦ καὶ θεατρικοῦ παιχνιδιοῦ, δημιουργία χορωδιῶν, συμμετοχὴ σὲ ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομές), ἡ συνάντηση
καὶ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς νέους, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ
πιὸ εὐαίσθητο κομμάτι τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἶναι διαρκής. Γίνεται, ἐπίσης,
προσπάθεια νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ
οἱ γονεῖς πάνω σὲ θέματα ὅπως ἡ προστασία τοῦ
περιβάλλοντος, ἡ κυκλοφοριακὴ ἀγωγή, ἡ σχολικὴ
βία κ. ἄ., μέ τὴ συνδρομὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων.
Ἑορτὲς καὶ ἐκδηλώσεις
Θεσμὸ ἀποτελεῖ πλέον ἡ Ἑορτὴ Λήξης τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, ποὺ λαμβάνει χώρα
κάθε χρόνο, στὸ τέλος Μαΐου, στὸ Πνευματικὸ
Κέντρο τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν. Ἐκεῖ, τὰ παιδιὰ ὅλων τῶν ἐνοριῶν παρουσιάζουν, μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα γιορτῆς καὶ χαρᾶς, ἕνα δεῖγμα τῶν ἐτησίων δραστηριοτήτων τους.

