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ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέσα στή γιορτινή ἀτμόσφαιρα
τῶν Χριστουγέννων, ἡ Οἰκογένειά
μας εἶχε τήν χαρά καί τήν τιμή νά
ὑποδεχθεῖ τούς Ὀλυμπιονίκες τῆς
ἄρσης βαρῶν κ. Πύρρο Δήμα καί κ.
Θεόδωρο Ἰακωβίδη, μέ προπονητές
καί ἐκπροσώπους-χορηγούς τους.
Τά παιδιά χάρηκαν πολύ μέ τήν
παρουσία τους στό σπίτι μας καί
τούς ἀφιέρωσαν ὄμορφα χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια, παίρνοντας μέ τή σειρά τους φωτογραφίες καί
αὐτόγραφα ἀπό τούς ἀθλητές. 

Τούς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς καί εὐχόμαστε ὁλόψυχα, μαζί μέ
τά μετάλλια στόν ἀθλητισμό, νά πετύχουν καί στόν πνευματικό
ἀγώνα πολλές καί σημαντικές διακρίσεις.

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Στά πλαίσια τοῦ φιλανθρωπικοῦ τομέα πού ὑπάρχει στό

ἐτήσιο πρόγραμμά του, ὁ Ὀργανισμός ΟΠΑΠ, γιά τή φετινή
χρονιά, ἀπευθύνθηκε στήν Οἰκογένειά μας. Τό χρηματικό ποσό
πού προβλεπόταν, μετατράπηκε σέ δωροεπιταγές γιά τό κάθε
παιδί ξεχωριστά, καθώς καί σέ τρεῖς Ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές
μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα ἐξαρτήματά τους, γιά τίς ἀνάγκες τῶν
παιδιῶν. Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅσους συνέβαλαν στήν πραγματο-
ποίηση αὐτῆς τῆς πρωτότυπης προσφορᾶς.
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Κύριε, δεῖχνε μου τό Σταυρό Σου
ὅταν πονῶ,γιά νά ὑπομένω·
ὅταν ταράσσομαι,γιά νά γαληνεύω··
ὅταν κλονίζομαι,γιά νά στηρίζομαι··
ὅταν ἀποτυγχάνω,γιά νά παρηγοροῦμαι··
ὅταν ἀδικοῦμαι,γιά νά συγχωρῶ··
ὅταν κακολογοῦμαι,γιά νά εὐλογῶ··
ὅταν ἁμαρτάνω,γιά νά μετανοῶ.

Κύριε, δεῖχνε μου πάντα τό Σταυρό Σου,
τό ὅπλο τῆς σωτηρίας μου.

ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος



Λ ίγους μῆνες πρίν ζήσαμε
ἕνα ἀκόμη συγκινητικό καί
χαρούμενο γεγονός πού γιά

ὅλες μας ἦταν μία ἐπιπλέον ἐπιβε-
βαίωση τῆς ἀπέραντης Πατρικῆς Ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ μας. Στίς 29 Δεκεμβρίου
ἡ ἀδελφή μας Ἐλπίδα τέλεσε τούς
ἀρραβῶνες της μέ τό Χρῆστο.

Ὁ νοῦς μας τρέχει πίσω 18
χρόνια νωρίτερα, ὅταν 8χρονη
παιδούλα ἦλθε μέ τίς δύο ἀδελφές

της ἀπό τό μακρινό Κονγκό τῆς
Ἀφρικῆς, ζητώντας τήν προστασία
τῆς Ἁγίας μας Ταβιθᾶ. Χωρίς νά
γνωρίζει τήν Ἑλληνική γλώσσα κα-
τόρθωσε τέλεια νά ἐπικοινωνεῖ μέ
τίς νέες ἀδελφές της μέ τή γλώσσα
τῆς ἀγάπης. Ὅ,τι δέν ἔλεγαν τά χείλη,
τό ἐξέφραζαν τά μάτια. Τό ζεστό
χαμόγελο τῶν κοριτσιῶν ἔκανε τή
μαύρη ἀδελφούλα νά ξεπερνάει κάθε
δυσκολία.

Ἔμαθε γρήγορα τή γλώσσα, τε-
λείωσε τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο
καί συνέχισε μέ ἐπιμονή καί ἐπίπονη
μελέτη τό Γενικό Λύκειο. Διαγωνί-
στηκε στίς Πανελλαδικές ἐξετάσεις
καί εἰσήχθη στό Πανεπιστήμιο Θρά-
κης, στό Τμῆμα Κοινωνικῆς Ἐργασίας,
παίρνοντας τό πτυχίο τῆς Κοινωνικοῦ
Λειτουργοῦ. 

Ὡς μαθήτρια Λυκείου καί ὡς φοι-
τήτρια, ἐργάστηκε μέ ζῆλο στήν Κα-
τασκήνωση σάν ὁμαδάρχισσα. Πρό-
σφερε σημαντική βοήθεια στή μελέτη
τῶν μικροτέρων παιδιῶν τοῦ Σπιτιοῦ
μας, ἀλλά καί ὅπου ἀλλοῦ τή χρει-
άστηκε ἡ μεγάλη της Οἰκογένεια. Μ’
ἐμπιστοσύνη, στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ
καί μέ προσευχή προετοιμάστηκε γι’
αὐτή τήν εὐλογημένη στιγμή τῆς
ζωῆς της.

Ὅλες οἱ ἀδελφές της τῆς εὐχηθή-
καμε νά ζήσει.
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«Γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι ἡ
Πατρίδα», θά μᾶς πεῖ ὁ λαός μέσα ἀπό τόΔημοτικό τραγούδι πού ἀντανακλᾶ τά βιώ-ματα τῆς πονεμένης, ἀλλά καί δοξασμένηςΡωμιοσύνης.

25η Μαρτίου 1821 καί ὁ εὐσεβής ἑλλη-νικός λαός, δέν ξεχνᾶ τό φόρο τιμῆς πούὀφείλει στούς ἁγνούς ἀγωνιστές, μέ τή φλόγαστήν καρδιά καί τήν ἀπόφαση στά μάτια,γιά «Ἐλευθερία ἤ Θάνατο». Σ’ ὅλους αὐτούςστούς ὁποίους χρωστᾶ τόν ἐλεύθερο ἀέραπού μέχρι σήμερα ἀναπνέει.Τά παιδιά μας, θέλοντας νά ἐκδηλώσουντήν ἀγάπη τους στήν ὄμορφη πατρίδα μας,ἀλλά καί νά συμβάλουν στό χρέος τῆς μνήμης,διοργάνωσαν μέ ἐπιτυχία μιά σεμνή γιορτήπατριωτικοῦ χαρακτήρα. Στίς 22 Μαρτίου,στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ σπιτιοῦ μας,τραγούδησαν γιά τόν ἡρωισμό τῶν ἀγω-νιστῶν καί χόρεψαν μέ παλμό κι ἐνθουσιασμόἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Μεγάλη τιμή γιά μᾶς ἦταν ἡ παρουσίατῆς φιλολόγου κ. Χρυσῆς Μανωλοπούλου -Τσέντου, πού μέ τήν εἰσήγησή της γιά «τόθαῦμα τῆς Πίστης καί τῆς Λευτεριᾶς» ἄγγιξετίς καρδιές ὅλων μας.Τήν ἑπόμενη μέρα, Κυριακή 23 Μαρτίου,στά πλαίσια τῆς ἑορταστικῆς ἐπετείου γιάτήν κήρυξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ ‘21 στήΦωκίδα, τά παιδιά μας παρουσίασαν πα-τριωτικά τραγούδια στήν Ἱ. Μονή ΠροφήτηἨλία Φωκίδας, μετά ἀπό εὐγενική πρόσκλησητῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς Γερόντισσας Κι-κιλίας.Ἀλλά καί ἀνήμερα, τήν 25η Μαρτίου, τόχορευτικό μας τμῆμα προσκλήθηκε σέ ἑορ-ταστική ἐκδήλωση τοῦ Πανελληνίου Χρι-στιανικοῦ Ὁμίλου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς,στήν Ἀθήνα, ὅπου παρουσίασε παραδοσια-κούς χορούς.Θερμά εὐχαριστοῦμε ὅλους γιά τίς τιμη-τικές τους προσκλήσεις.
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«Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν»
Μαρκ. ιστ΄ 6

777

«Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καί ὤφθη Σίμωνι»
Λουκ. κδ΄ 34

777
«Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν

καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας» 
Αἶνοι, β΄ ἦχος

777
«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί» 

Καταβασίες Πάσχα
777

«Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε»
«Μηδείς θρηνείτω πενία· ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία»

«Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα·
συγγνώμη ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε»

«Ἀνέστη Χριστός, μηδείς θνητός ἐν τῷ μνήματι»
ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος

777
Ἀναστάσεως ἡμέρα... συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει,
καί οὕτω βοήσωμεν· Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ
θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Δοξαστικό αἴνων Πάσχα
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«Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τόν Θεόν εἰς θάνατον· ὁ Θεός ὅμως διά
τῆς Ἀναστάσεώς Του «καταδικάζει» τούς ἀνθρώπους εἰς ἀθανασίαν».

«Ποτέ δέν ἔδειξαν οἱ ἄνθρωποι τόσον μῖσος πρός τόν Θεόν, ὅσον
ὅταν Τόν ἐσταύρωσαν· καί ποτέ δέν ἔδειξεν ὁ Θεός τόσην ἀγάπην
πρός τούς ἀνθρώπους, ὅσον ὅταν ἀνέστη.

Οἱ ἄνθρωποι  ἤθελαν νά καταστήσουν τόν Θεόν θνητόν, ἀλλ’ ὁ
Θεός διά τῆς Ἀναστάσεώς Του κατέστησε τούς ἀνθρώπους ἀθανά-
τους.

Διά τοῦτο καί πάλιν καί πολλάκις καί ἀναρίθμητες φορές, ἄς
ἀναφωνοῦμε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς
777

«Ὁ Χριστός μας μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς πέρασε ἀπέναντι ἀπό
ἕνα χάος, ἀπό μία ἄβυσσο, πού ἦταν ἀδύνατο νά τήν περάσει ὁ
ἄνθρωπος μόνος».

«Ὁ Χριστός μᾶς πέρασε ἀπό τό θάνατο στή ζωή. Νά σκιρτᾶς
ἀπό χαρά κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο σέ πέρασε ὁ
Ἀναστάς Κύριος - ὁ μόνος εὐλογητός τῶν πατέρων».

ἅγ. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
777

«Τόν θάνατόν Σου, Κύριε, καταγγέλλομεν
καί τήν Ἀνάστασίν σου ὁμολογοῦμεν»

Θ. Λειτουργία ἁγ. Ἰακώβου

γιατί:

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ
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Τήν Κυριακή 11 Μαΐου 2014
ἑορτάζουμε τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως

τῆς προστάτιδάς μας Ἁγίας Ταβιθᾶ

;
Τό Σάββατο 10 Μαϊου καί ὥρα 7.00� μ.μ. θά τελεστεῖ

πανηγυρικός Ἑσπερινός στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι τοῦ Σπιτιοῦ
μας. Θά ψάλει ἡ Βυζαντινή χορωδία, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ
πρωτοψάλτου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς πόλης μας, κ. Ἠλία
Στάθη.

;
Τήν Κυριακή 11 Μαϊου θά τελεστεῖ ἀρχιερατική Θ. Λει-

τουργία. Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἡ Οἰκογένειά
μας θά δεξιωθεῖ τούς προσκυνητές, ἐνῶ θ’ ἀκολουθήσει ξε-
νάγηση στούς χώρους τοῦ Σπιτιοῦ μας.

;
Τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς οἱ προσκεκλημένοι μας θά

ἔχουν τήν εὐκαιρία ν’ ἀνεβοῦν στήν Κατασκήνωση μας στήν
Ἀράχωβα γιά νά γευματίσουν. Ἐκεῖ θά συμμετάσχουν στήν
ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τό τσούγκρισμα τοῦ κόκκινου
αὐγοῦ. Τήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα θά πλαισιώσουν ἐπίκαιρα
τραγούδια ἀπό τή χορωδία τῶν παιδιῶν μας.

Σᾶς περιμένουμε μέ χαρά 
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Τήν Κυριακή 11 Μαΐου 2014
καί Ὥρα 6 μ.μ.

στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λιβαδειᾶς
θά τελεστεῖ τό Ἱερό Μυστήριο

τοῦ γάμου μας.
Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει

ἰδιαίτερη χαρά καί οἱ προσευχές σας
θά εἶναι στήριγμα στό ξεκίνημα

τῆς νέας μας ζωῆς.

Χ ρ ῆ σ τ ο ς  -  Ἐ λ π ί δ α

Οἱ οἰκογένειες
«Ἁγία Ταβιθᾶ»

Δημητρίου - Δήμητρας Λεπενοῦ



ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Γ ιά 36η συνεχῆ χρονιά θά πραγματοποιηθεῖ στό λόφο τῆς Ἀνάληψης
Ἀραχώβης στήν Κατασκήνωσή μας τό ἐτήσιο Συνέδριο Ὀρθοδόξων
Γυναικῶν. Τό Συνέδριο διοργανώνουν καί συντονίζουν κι ἐφέτος ἡ

θεολόγος  - φιλόλογος καί συγγραφέας κ. Βαρβάρα Μεταλληνοῦ καί ἡ κ.
Εὐαγγελία Διαμάντη, φιλόλογος - θεολόγος - συγγραφέας καί ἐπιστημονική
συνεργάτις τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν σέ συνεργασία μέ ἐπιστήμονες
γυναῖκες καί τήν Ἱ. Μητρόπολή μας.

O ἱ Σύνεδροι ἔχουν τή δυνατότητα νά φιλοξενηθοῦν στό χῶρο τῆς
Κατασκήνωσης, νά παρακολουθήσουν χωρίς περισπασμούς τίς
εἰσηγήσεις, νά συζητήσουν τούς προβληματισμούς τους, ἀλλά

καί νά ζήσουν τή μυστηριακή ζωή, τήν προσευχή, τήν ἡρεμία τῆς φύσης,
πού δημιουργεῖ τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά πνευματικές ἀναβάσεις
καρδιᾶς. Μέσα στήν ὀμορφιά τοῦ φυσικοῦ τοπίου παρακολουθοῦν τίς
καθημερινές εἰσηγήσεις μέ θέματα πνευματικοῦ καί οἰκογενειακοῦ κα-
ταρτισμοῦ. Συζητοῦν ποικίλους προβληματισμούς τους γιά τό ρόλο τους
στήν οἰκογένεια ὡς σύζυγοι, μητέρες, γιαγιάδες καί παιδαγωγοί, καθώς
καί γιά τήν προσφορά τους στόν ἐργασιακό χῶρο καί στήν κοινωνία. Ἡ
χριστιανή γυναίκα ὀφείλει νά δίνει τήν σωστή μαρτυρία μέσα στή
σύγχυση τοῦ σύγχρονου κόσμου καί νά γίνεται παράδειγμα φωτεινό, με-
ταδίδοντας ἀξίες καί ἰδανικά στό οἰκογενειακό καί εὐρύτερο περιβάλλον
της.
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ΣΥΝΑΞΗ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Μιά εὐκαιρία γιά νέες κοπέλλες

στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ

δίνει τή δυνατότητα σέ δεκάδες

φοιτήτριες νά ζήσουν γιά τρεῖς ἡμέρες

μιά ἔντονη Κατασκηνιώτικη ζωή. Ἡ

προσευχή, τό τραγούδι, ἡ ψυχαγωγία,

ἡ πορεία στό δάσος,  ἀλλά καί οἱ

πνευματικές συζητήσεις, οἱ ἐπιστη-

μονικές εἰσηγήσεις, κυρίως ὅμως ἡ

συναναστροφή, ἡ ὁμαδική ζωή τονώνουν τήν πίστη καί

ἐνισχύουν τόν ἀγώνα τους νά ζήσουν τήν γνήσια χριστιανική

ζωή μέσα στίς ἀντίξοες συνθῆκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας.

Ἡ ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα τῆς νέας δέν διαμορφώνεται

μόνο μέσα στά πανεπιστημιακά  ἀμφιθέατρα, ἀλλά καί μέσα

στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καλλιεργώντας ζωντανά πνευματικά

βιώματα.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Μιά ξεχωριστή κατασκηνωτική ἐκδήλωση θέτει τή σφραγίδα της στίς κα-

λοκαιρινές εὐκαιρίες. Μία Κατασκήνωση, πού ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια

μπορεῖ νά ζήσει τίς χαρές της. Οἱ γονεῖς ἔχουν τή δυνατότητα νά παρα-

κολουθήσουν εἰσηγήσεις πού ἀφοροῦν τό ρόλο τους στήν οἰκογένεια, στή δια-

παιδαγώγηση, στήν ἀντιμετώπιση προβλημάτων καί δυσκολιῶν τῆς παιδικῆς

καί ἐφηβικῆς ἡλικίας. Μποροῦν ὅμως νά ζήσουν τήν κοινή προσευχή, ν’

ἀκούσουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τά ἁγιογραφικά θέματα. Νά χαροῦν τή

δυνατότητα πού δίνεται καί στά παιδιά τους νά ὡφεληθοῦν ἀπό παράλληλο

πρόγραμμα παιχνιδιοῦ, τραγουδιοῦ, συζήτησης, πνευματικῆς συναναστροφῆς.

Εἶναι μιά ὄμορφη εὐκαιρία πού συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες οἰκογένειες.

ΔΥΟ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ



Κέφι, χαρά,παλμός, ἕνακαθημερινό πα-νηγύρι ἡ κάθεμας στιγμή. Ἀκό-μη καί τήν ὥρατοῦ φαγητοῦ ξε-φαντώνουμε μέτραγούδι καίἐνθουσιασμό.Ηὁμάδα μου μιά ἀνοιχτήἀγκαλιά, περιμένει κιἐφέτος νά δεχτεῖ τήν κάθε κα-τασκηνώτρια. Θά νιώσουμεκαί πάλι τήν ὀμορφιά τῆςὁμαδικῆς ζωῆς. Θά ζήσουμετήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πούἀδελφώνει τίς καρδιές μας.Πορεία στό δάσος.Μιά ἀλησμόνητη εὐκαι-ρία. Ἡ εὐωδία τῆς φύσης, ἡἡρεμία καί ἡ δροσιά τοῦ Παρ-νασσοῦ μᾶς μεταγγίζουν κάτιἀπό τή χάρη τους.Μιά ἀκόμη δυνατό-τητα πού μᾶς χαρί-ζει ἡ ζωή τῆς Κατα-σκήνωσης. Μᾶςπροσφέρει τίς χα-ρές της καί μᾶς κα-λεῖ νά τίς πάρουμεπολύτιμο ἐφόδιομαζί μας, στό χωριόἤ στήν πόλη μας.
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ΗΚατασκήνωση μᾶς μα-θαίνει νά χαιρόμαστετήν ἐργασία. Ζῶ μέσα στήφύση σημαίνει ὅτι τή σέβο-μαι καί τή διατηρῶ καθαρή.Ἐκτιμῶ καί περιποιοῦμαι τόχῶρο πού μέ φιλοξενεῖ καίμοῦ χαρίζει τήν δροσιά του.Εδῶ διδασκόμαστε ὅ,τιμᾶς χρειάζεται γιά τήζωή μας. Παίρνουμε μαθήμα-τα νοικοκυροσύνης, μαγει-ρικῆς, ζαχαροπλαστικῆς...καί αὐτό μᾶς χαροποιεῖ.Εἶναι μιά ἀπό τίς πιό ἀγαπη-μένες ἀπασχολήσεις τῶν Κα-τασκηνωτριῶν.Ηξεγνοιασιά καί ἡ ὄμορ-φη παρέα μᾶς ὁδηγεῖστή νοσταλγία τῆς Κατασκή-νωσης. Σᾶς περιμένουμε λοι-πόν κι ἐφέτος, στό δροσερόκαί καταπράσινο λόφο τῆςἈνάληψης, στήν Ἀράχωβα.
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Συνάντηση

στήν Ἀράχωβα,

στό λόφο
τῆς Ἀνάληψης,

στόν ὄμορφο
Παρνασσό.

...καί πόσα ἀκόμη
δέ μοῦ χαρίζει
ἡ Κατασκηνιώτικη ζωή.

Δέ θά χάσω
κι ἐφέτος τήν εὐκαιρία.
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27-29   ἸουνίουΣυνέδριο Ὀρθοδόξων Γυναικῶν
6-13   Ἰουλίου:Α΄ ΠερίοδοςΚορίτσια Δημοτικοῦ & Α’ Γυμνασίου
16-27   ἸουλίουΒ΄ ΠερίοδοςΚορίτσια Β΄ Γυμνασίου - Γ΄ Λυκείου

8-10   ΑὐγούστουΣύναξη Φοιτητριῶν
22-24   ΑὐγούστουΣυνέδριο Ἱεραποστολῆς
29-31   ΑὐγούστουΣύναξη Νέων Οἰκογενειῶν

...καί πόσα ἀκόμη
δέ μοῦ χαρίζει
ἡ Κατασκηνιώτικη ζωή.



Κάλαντα
στόν Μητροπολίτη μας

Tόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
μας κ.κ. Γεώργιο ἐπισκέφθηκαν

τά παιδιά μας. Τοῦ τραγούδησαν τά
κάλαντα καί ἄλλα χριστουγεννιάτικα
καί πρωτοχρονιάτικα τραγούδια καί
τοῦ εὐχήθηκαν μέσ’ ἀπό τήν καρδιά
τους μέ σεβασμό. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας τούς εὐχήθηκε μέ
πατρική ἀγάπη κάθε εὐλογία γιά τό
νέο ἔτος.

Ἐπίσκεψη τοῦ 7ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Λιβαδειᾶς

Μέ ἰδιαίτερη χαρά ὑποδεχτή-
καμε τό διευθυντή καί τούς

δασκάλους τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχο-
λείου Λιβαδειᾶς οἱ ὁποῖοι συνόδευαν
μαθητές καί μαθήτριες τῶν μεγαλυτέ-
ρων τάξεων. Παρουσίασαν ἕνα ὄ μορ -

φο πρόγραμμα μέ τραγούδια γιά τά
παιδιά μας, τά ὁποῖα τούς ἀνταπέδω-
σαν μέ χαρούμενες φωνές τά δικά
τους τραγούδια.

Ἐκδήλωση ἀπό τούς
Συνδέσμους Γυναικῶν Βοιωτίας

Εορταστική ἐκδήλωση προγραμ-
μάτισαν στό Σπίτι μας ὁ Σύν-

δεσμος Γυναικῶν Βοιωτίας. Στήν
ἐκδήλωση πῆραν μέρος παραρτήματα
τοῦ Συλλόγου ἀπό Ἀλίαρτο, Ἀκραίφ-

νιο, Πρόδρομο, Μαυρομμάτι, Δαύλεια
καί Οἰνόφυτα μέ μιά θαυμάσια πα-
ρουσίαση καί ἐπιτυχία. Τά τραγούδια
συνόδευαν μουσικά ὄργανα. Τήν
ὄμορφη ἀτμόσφαιρα πού μέ τόση
ἀγάπη δημιούργησαν οἱ ἀγαπητές κυ-
ρίες, μέ τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κα

Ἀ. Πανταζῆ, ἔκλεισαν τά παιδιά μας
ἐκφράζοντας τίς εὐχαριστίες τους γιά

742

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�



743

Α
ΓΙΑ

ΤΑ
ΒΙΘΑ

�

τή μουσική βραδιά, προσφέροντας τά
δικά τους τραγούδια. 

Ὁ Δήμαρχος Λιβαδειᾶς
στό Σπίτι μας

Τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν ἐπισκέ-
φθηκε τό σπίτι μας ὁ Δήμαρχος

Λιβαδέων κ. Νικόλαος Παπαγγελῆς,
συνοδευόμενος ἀπό δύο ἀντιδημάρ-
χους. Τα παιδιά μας γνωρίζουν τήν
ἀγάπη του γιά τήν Οἰκογένειά μας, γι’
αὐτό τόν ὑποδέχτηκαν μέ πολλή χαρά.
Ἔμεινε ἀρκετά κοντά τους ἀπολαμ-
βάνοντας τά τραγούδια τους καί εὐχή-
θηκε σέ κάθε μία ξεχωριστά γιά τό νέο
ἔτος.

Κοπή βασιλόπιττας

Τή βασιλόπιττά τους ἔκοψαν οἱ
φιλικοί κύκλοι μελέτης Ἁγίας

Γραφῆς τοῦ Σπιτιοῦ μας καθώς καί ὁ
κύκλος Νέων Μητέρων. Στίς Συνάξεις
μίλησε ἡ θεολόγος - φιλόλογος κα Πη-
νελόπη Νικολάου, ἐκπαιδευτικός, μέ
θέματα πνευματικῆς οἰκοδομῆς.

Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ χορωδία
τῶν παιδιῶν μας, μέ ἐπίκαιρα τραγού-
δια.

Ηχορωδία μας τραγούδησε ἑορ-
ταστικά ἄσματα καί κάλαντα

στήν κοπή τῆς βασιλόπιττας στό
Παράρτημα τοῦ Πανελληνίου Χρι-
στιανικοῦ Ὁμίλου Ἐξωτερικῆς Ἱερα-
ποστολῆς στή Θήβα καί στό Χρισσό
Φωκίδος. Τήν ἐκδήλωση παρακολού-
θησαν ἀρκετοί συνεργοί τῆς Ἐξωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς καί χάρηκαν τά
παιδιά μας.



Ἀνάσταση!
τραγούδα την παιδί

φωτοντυμένο
στόν ὄρθρο τό χρυσό!

«Πάσχα τερπνό»!
Χερουβικός χορός,

τό «ψαλτικό».


