EOΡΤΙΟ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κκ.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΠΑΡΤΗΣ.

Τη Δευτέρα,15 Απριλίου και ώρα 19:00 ,πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου
της Σπάρτης στον Κλαδά, εκδήλωση τιμής και αγάπης προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας
και Σπάρτης, κ.κ. Ευστάθιο, για την στήριξη
και την υλική και ηθική προσφορά του στο Μουσικό Σχολείο όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, ενώ
παράλληλα έγινε αναφορά στο ευρύτατο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του.
Η εκδήλωση περιελάμβανε στο πρώτο μέρος της, ομιλίες από τους Διευθυντές του Σχολείου‐ από τη
μέρα της ίδρυσής του ,έως σήμερα‐ ,στις οποίες τονίστηκε η αγαστή συνεργασία με τον Σεβασμιώτατο σε
κάθε θέμα που προέκυπτε. Ομιλητές ήταν οι πρώην δ/ντές κ. κ. Τσαγκαρούλης Κων/νος, Μανεσιώτης
Διαμαντής και Αργειτάκου Αγγελική, καθώς και ο νυν Δ/ντής κ. Δημόπουλος Ιωάννης. Η κ. Αργειτάκου ήταν
η κεντρική ομιλήτρια με θέμα «Προσφοράς αντίδωρον», ενώ παράλληλα παρουσίασε βιντεοσκοπημένα
στιγμιότυπα από εκδηλώσεις του Μουσικού Σχολείου, όπου ήταν παρών και ο Σεβασμιώτατος. Αναφορά
στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Σεβασμιωτάτου έγινε από τη φιλόλογο του Μουσικού Σχολείου
κ. Δαρβίρη‐Λέγου Ευγενία, η οποία ήταν και η παρουσιάστρια της εκδήλωσης. Στο δεύτερο μέρος της
βραδιάς τη σκυτάλη πήρε η χορωδία της μουσικού κ. Χαρίκλειας Παπαδοπούλου και ερμήνευσε με
μοναδικό τρόπο βυζαντινούς ύμνους και ψαλμούς, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια. Τα κείμενα που
συνόδευσαν τις μελωδίες επιμελήθηκε η θεολόγος κ. Εξωμανίδου Αικατερίνη. Ακολούθησε αντιφώνηση
του Σεβασμιωτάτου και τέλος ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου κ. Δημόπουλος απένειμε στον κκ.
Ευστάθιο τιμητική πλακέτα. Ο Σεβασμιώτατος ως «αντίδωρο» μοίρασε βιβλία του στο προσωπικό του
σχολείου και προσέφερε στους μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση μία επίσκεψη στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών για παρακολούθηση μουσικής παράστασης. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει
να ενισχύει με υποτροφίες τους αριστούχους μαθητές στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική.
Η βραδιά έκλεισε με μικρή δεξίωση από τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.
Την εκδήλωση τίμησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρος Μοιράγιας, ο Πρόεδρος του
ΟΝΑ κ. Σάββας Βελισσάρης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κανελλόπουλος Γιώργος,ο Διοικητής του ΚΕΕΜ
,Ταξίαρχος κ. Αθαν. Χρυσακόπουλος και ο Αστυνομικός Υποδ/ντής του Νομού, κ. Τσιγαρίδης Βασίλειος.

