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Καθεδρικός Ναός Αγίας Τριάδας, Μανχάταν
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελληνικών Γραμμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το Γραφείο
Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας διοργάνωσε με επιτυχία, για συνεχή χρονιά,
εκδήλωση προς τιμήν των μαθητών που αρίστευσαν στην Εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας
τον Ιούνιο 2013. Η εορταστική αυτή εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στις
5 μ.μ., στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν και παρευρέθησαν μαθητές με
τις οικογένειες τους από όλη την Πολιτεία της Νέας Υόρκης αλλά και από γειτονικές Πολιτείες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, κ. Γεώργιος
Ηλιόπουλος, καθώς επίσης και ο υποπρόξενος κ. Μάνος Κουμπαράκης. Παρευρέθησαν επίσης
οι ιερατικώς προϊστάμενοι των σχολείων, οι διευθυντές και οι δάσκαλοι και οι γονείς των
τιμώμενων μαθητών.
O Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος αναφέρθηκε εκτενώς στη λιτή ζωή και
το άγιο έργο των Τριών Ιεραρχών -- στο Μέγα Βασίλειο, στο Γρηγόριο το Θεολόγο και στον
Ιωάννη το Χρυσόστομο -- εστιάζοντας στον πλούσιο λόγο του τελευταίου, από τα κείμενα του
οποίου άντλησαν υλικό πολλοί σύγχρονοι στοχαστές. Κατόπιν ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τους
72 τιμώμενους μαθητές και τους απένειμε το Βραβείο Αριστείας «Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχαι».
Κύρια ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κ. Γιάννα Νταρίλη, διευθύντρια παραγωγής και
παρουσιάστρια του τηλεοπτικού σταθμού New Greek TV. Η κ. Νταρίλη με παραδείγματα από
την προσωπική της ζωή αναφέρθηκε στο πώς η γνώση της ελληνικής γλώσσας συντέλεσε
θεμελιωτικά στην καριέρα της. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε επίσης η ομιλία του πρώην μαθητή
του Απογευματινού Σχολείου «Στέφανος & Αρετή Τσερπέλη» του Αγίου Νικολάου, Φλώσιγκ,
Γιώργου Παπαστεφάνου, ο οποίος αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τις σπουδές του στο εν
λόγω σχολείο.
Η κ. Μαρία Μακεδών, διευθύντρια του Γραφείου Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής
Περιφέρειας χαιρέτισε και συνεχάρη τους αριστούχους μαθητές, εξέφρασε δε την ευγνωμοσύνη
της προς τους γονείς και τους δασκάλους τους. Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε η κ.
Αθηνά Κρομμύδα, διευθύντρια του Ημερήσιου Ελληνοαμερικανικού Σχολείου
«Β. Σπυρόπουλος» της κοινότητας Αγίου Νικολάου, Φλώσιγκ.
Μετά την βράβευση των μαθητών, ακολούθησε ένα εξαίρετο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και
δεξίωση στην κοινοτική αίθουσα του Καθεδρικού Ναού. Το πρόγραμμα ήταν «μια αφιέρωση
στο μεγάλο Έλληνα διηγηματογράφο, τον άγιο των Νεοελληνικών Γραμμάτων, Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη» όπως επεσήμανε η κ. Μακεδών. Τα τραγούδια ερμήνευσαν οι μαθητές και οι
μαθήτριες της Χορωδίας του Ημερησίου Ελληνοαμερικανικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου
Αστορίας. Την επιμέλεια του προγράμματος είχαν αναλάβει η ηθοποιός κ. Μάρθα Τομπουλίδου
και ο καθηγητής μουσικής κ. Βαγγέλης Χαζίρογλου.

