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Στις 14-26 Ιουλίου 2017, κατόπιν πρόσκλησης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνη

Русская версия: Знакомство с древней Пиерией

English version: Meeting with ancient Pieria

Οι εκπρόσωποι της θεολογικής σχολής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επισκέφθηκαν
την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Θεολογικού Ιδρύματος
Αγίου Νικολάου Ουγκρέσκαγια και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Ακαδημίας Μητροπολίτου κ.
Γεωργίου.
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Για τους φιλοξενούμενους από τη Ρωσία, οι αρμόδιοι φορείς είχαν ετοιμάσει ένα θαυμάσιο
πρόγραμμα, το οποίο συνδύαζε με επιτυχία τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά στοιχεία. Η
ομάδα παρέμεινε στο κοινωνικό κέντρο της Μητρόπολης στην πόλη Σβορώνος κοντά στην
Κατερίνη. Στους συμμετέχοντες στο ταξίδι παρασχέθηκαν άνετες συνθήκες διαβίωσης και
εξαιρετικά γεύματα. Επίσης διοργανώθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους
φοιτητές του σεμιναρίου. Οι τάξεις διεξήχθησαν από την Ελένη Παυλίδου, επικεφαλής του
ελληνορωσικού πολιτιστικού κέντρου που ονομάστηκε από τον Άντον Τσέχωφ. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης, οι δάσκαλοι και οι μαθητές έλαβαν μέρος σε πολλές Ιερές
ακολουθίες σε διάφορους ναούς και μοναστήρια της Μητρόπολης. Για να γνωρίσουν την
ιστορία, τον πολιτισμό και τη μοναδική φύση της Αρχαίας Πιερίας, καθώς και την
εκκλησιαστική ζωή της Μητρόπολης, διοργανώθηκαν πολλές εκδρομές για τους επισκέπτες.
Αυτό έγινε χάρη στην Διοίκηση του Νομού Πιερίας, η οποία παρείχε στην ομάδα ειδικό μίνι
λεωφορείο. Την ομάδα από τη Ρωσία συνόδευε στην επίσκεψη της ο φοιτητής της
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης Μιλτιάδης Ίτσιος, από την Κατερίνη
ο οποίος μόλις πέρασε ένα μέρος των μαθημάτων του στο σεμινάριο του Αγίου Νικολάου
Ουγκρέκαγια στα πλαίσια του προγράμματος «Erasmus +».

Η επίσκεψη στην Αρχαία Πιερία εντυπωσίασε σε μεγάλο βαθμό όλους τους συμμετέχοντες
στο ταξίδι καθώς η αντιπροσωπία γνώρισε μια από τις αρχαιότερες και αποστολικές
μητροπόλεις στην Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του
εκκλησιαστικού σεμιναρίου Αγίου Νικολάου Ουγκρέσκαγια εξέφρασαν τη βαθειά
ευγνωμοσύνη τους στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Γιώργο και τους βοηθούς του, οι
οποίοι προσέφεραν πολύ εγκάρδια φιλοξενία και έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο μακρύ
ταξίδι τους.
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