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To Ελληνικό Κέντρο Πρόνοιας Τίμησε την Γιορτή της Μητέρας

Εκδήλωση για την Γιορτή της 
Μητέρας οργάνωσε πρό-
σφατα το Κέντρο Πρόνοιας 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. 
Στην εκδήλωση, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στον πάντα φι-
λόξενο χώρο της Παναρκαδιακής 
Λέσχης, έδωσαν το παρόν τους 
πέρα από 350 άτοµο από αρκετές 
ενορίες και κοινότητες της Αρχιε-
πισκοπής. 

Την έναρξη έκανε η κα ∆ήµητρα 
Μιχοπούλου, η οποία αναφέρθη-
κε για την πολύχρονη ιστορία του 
Ελληνικού Κέντρου Προνοίας της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το οποίο 
διοργανώνει κάθε χρόνο τις εκδη-
λώσεις για την γιορτή της µητέρας. 
Με την ευκαιρία της µεγάλης µέ-
ρας είπε πως το έργο αυτό για δε-
καετίες υπήρξε αρωγός, προσφέ-
ροντας την υπηρεσία και αµέριστη 
βοήθεια του, προκειµένου να κα-
λυφθούν οι ανάγκες της παροικίας 
µας. « Θα το αποκαλέσουµε µια 
στοργική µάνα» δήλωσε χαρακτη-
ριστικά η κα Μιχοπούλου, κάνο-

ντας έτσι ένα έξυπνο συσχετισµό 
µε την γιορτή της µητέρας. 

Παράλληλα η κα Μιχοπούλου 
αναφέρθηκε στην ευγνωµοσύνη 
όλων που συνοδεύουν πάντοτε 
τους πρωτεργάτες, το ακούραστο 
προσωπικό, τους εθελοντές, και 
τον ακούραστο διευθυντή κ. Στυ-
λιανό Μαγδαλώπουλο, οι οποίοι 
πάντοτε µε στοργή και µε την επί-
βλεψη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
συνεχίζουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην παροικία. 
Τόνισε επίσης την σπουδαιότητα 
της παρουσίας ατόµων της πρό-
νοιας, όπως η οµιλήτρια της εκ-
δήλωσης κα. Αρτεµισία Ιεροκλή η 
οποία για 10ετίες προσφέρει στην 
παιδεία, τόσο στο κολλέγιο όσο 
και στα απογευµατινά σχολεία του 
Αγίου Σπυρίδωνα, φροντίζοντας 
για την µεταλαµπάδευση της ελλη-
νικής παράδοσης και γλώσσας στα 
παιδιά. 

Κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης το Κέντρο Πρόνοιας τίµη-
σε την κα Αρτεµισία Ιεροκλή για 

την πολύχρονη προσφορά της, µε 
πλακέτα την οποία της πρόσφερε 
η Μαρία Πετροχείλου, ψυχολόγος 
του κέντρου. ∆ώρα δόθηκαν και 
σε όλους τους παρευρισκοµένους 

της εκδήλωσης, ενώ ιδιαίτερη 
µνεία πρέπει να γίνει για την κα 
∆έσποινα Λούκα, υπεύθυνη της 
χορωδίας του Κέντρου Πρόνοιας. 
Όπως πάντοτε άλλωστε η χορω-

δία του Κέντρου έδωσε ένα ιδι-
αίτερα όµορφο χρώµα στην όλη 
εκδήλωση, ψυχαγωγώντας µε τον 
καλύτερο τρόπο τους παρευρισκο-
µένους. 




